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Kapitola 1ÚvodV této diplomové prái budeme magnetooptikými prostøedky studovat mìï-naté ferity se spinelovou strukturou, které ve formì tenké vrstvy jsou nanesenéna substrát z taveného køemene.Motivaí studia zmínìnýh materiálù je nìkolik:1. Celosvìtovì pokraèuje snaha o zhu¹tìní zápisu informaí na pamì»ová mé-dia [1℄, pøièem¾ ferity zde pøedstavují velie slibný materiál, nebo» by umo¾-nily posunout èteí signál do krat¹íh vlnovýh délek modré èásti spektraa oproti ponìkud køehkým kovùm by zajistily vìt¹í odolnost vùèi meha-nikým po¹kozením [2℄.2. S rozvojem telekomunikaí na mezinárodní úrovni je stále vìt¹í poptávkapo zaøízeníh umo¾òujííh nereiproké ¹íøení svìtla [3℄. Tím lze toti¾ poho-dlnì ohránit zdroj od zpìtnýh odrazù. Taková zaøízení ve své struktuøeobsahují magnetiky aktivní vrstvu. Tou mù¾e být tenká vrstva feritu.3. Feritové vrstvy naházejí vzhledem k ferimagnetikému hování své uplat-nìní ve strukturáh projevujííh GMR1 [4℄. Soustavné úsilí dosáhnoutv této nové tehnologii o nejlep¹íh výsledkù nutí výzkum orientovat sena studium fyzikálníh vlastností tenkýh feritovýh vrstev, které se mo-hou od vlastností objemovýh materiálù odli¹ovat.4. Jak se postupnì dozvíme, pøedstavy o pásové struktuøe se v prùbìhu posled-níh nìkolika let neustále mìnily, o¾ je patrné z praí [5℄, [6℄, [7℄, [8℄ a [9℄Ani v dne¹ní dobì nejsou názory na tuto strukturu zela ujednoeny. Z pøe-vá¾né vìt¹iny se zakládají na experimentálníh metodáh [7℄, [8℄, z nih¾v¹ak øe¹it tak fundamentální problém je velie diskutabilní. Niménì obo-haení dosavadníh informaí o spektreh mìïnatýh feritù je nezbytné propozdìj¹í teoretiké modely.1Giant Magneti Resistane. 1



2 KAPITOLA 1. ÚVODVytyèíme hlavní íle diplomové práe. Nejpodstatnìj¹ím úkolem je nalézt ko-relae mezi mo¾nými krystalogra�kými symetriemi vzorkù a magnetooptikýmireexními, popøípadì transmisními spektry. U studovanýh vzorkù toti¾ bylo zji¹-tìno, ¾e se v závislosti na podmínkáh pøípravy mohou vyskytovat ve dvou fázíh:v kubiké s vysokou magnetizaí a v tetragonální projevujíí nízkou magneti-zai. Druhoøadým úkolem je ve zmìøenýh spektreh rozeznat druhy pøehodù,pøípadnì stanovit jejih frekvene a polo¹íøky. Pokud to slo¾itost úlohy dovolí,pokusíme se tyto pøehody interpretovat a obohatit tak informae o elektronovéstruktuøe mìïnatýh feritù.Diplomová práe byla rozvr¾ena tak, aby postihovala v¹ehny znalosti nezbytnéke správnému pohopení problematiky a korektnímu vyhodnoení výsledkù. Roz-dìlili jsme ji do dvou hlavníh èástí: do èásti shrnujíí teoretiké pøedstavy (kapi-toly 1 a¾ 5) a èásti obsahujíí experimentální metody, výsledky, jejih teoretikémodely a diskusi (kapitoly 6 a¾ 8). V kapitole 1 se vìnujeme teorii grup a jejímsouvislostem s kvantovou mehanikou s ílem kvalitativnì odvodit ¹tìpení orbi-talù v políh dané symetrie. Ve druhé kapitole pøedstavíme elektronové modely,jimi¾ lze popisovat pøehody. Kapitola 3 je zamìøena na zavedení elektromag-netiké teorie popisujíí interaki svìtla se systémem ponìkud obenìj¹ím, ne¾jaký budeme uva¾ovat, a to s dielektrikou multivrstevnatou møí¾kou. Koneènìve ètvrté kapitole shrneme teorii magnetooptiké odezvy. Pátá kapitola pojed-nává o zkoumanýh vzoríh a o magnetooptikýh aparaturáh, jimi¾ jsme tytovzorky promìøovali. V dal¹í kapitole uvedeme namìøená data a popí¹eme pozoro-vané trendy. Kapitola 7 obsahuje diskusi tìhto dat. V poslední kapitole shrnemevýsledky diplomové práe, pojednáme o tom, zda bylo dosa¾eno stanovenýh ílù,a zmíníme výhledy magnetooptikého výzkumu do budouna.Ka¾dá èást má ve své formì opodstatnìnou úlohu. Teoretiké kapitoly (1{5)jsou napsány se zámìrem shrnout, ujednotit a doplnit stávajíí èi rozvinout novéteoretiké pøedstavy, zatímo v experimentálníh kapitoláh (6{8) jsme se sou-støedili pøedev¹ím na kompletní podání a pøípadné vysvìtlení získanýh výsledkù.Vzhledem k nároènosti takovéto konepe budeme impliitnì nìkteré znalostipøedpokládat. Pøednì se vyhneme popisu stavu polarizae pomoí Jonesova for-malismu, který byl mnohokrát podán v pøedhozíh praíh, napøíklad [10℄, [2℄,nebo kniháh [11℄, [12℄. K popisu polarizae je toti¾ mo¾né pou¾ít také prezento-vaného formalismu Yehova, který i pøes men¹í názornost je vhodnìj¹í pro popis¹íøení svìtla vrstevnatými strukturami. Nebudeme tedy magnetooptiké velièinyvztahovat k reexním, respektive transmisním koe�ientùm Jonesova formalismu- s ohledem na [10℄ pou¾ijeme pøímo koe�ientù Yehovýh.Co je to ferit? Je to materiál projevujíí ferimagnetiké vlastnosti a majííspinelovou strukturu [13℄, kterou je mo¾né vidìt na obr. 1.1. Sumární vzore seèasto zapisuje ve formì (A2+x B3+1�x)[A2+1�xB3+1+x℄O4,



3kde x znaèí stupeò inverze spinelu. Kulatými závorkami naznaèujeme, které iontyobsazují tetraedriké polohy v møí¾e; naopak hranaté závorky vytyèují iontystabilizované v oktaedrikýh poloháh. V pøípadì mìïnatýh feritù CuFe2O4je iontem A iont mìdi Cu2+ a B odpovídá ¾elezitému iontu Fe3+. Studovanéferity jsou naneseny na substrát ve formì tenké vrstvy. Její tlou¹»ka má být tedysrovnatelná s vlnovou délkou viditelného svìtla.Koneènì musíme je¹tì vysvìtlit, o máme na mysli, hovoøíme-li o magnetoopti-kýh jeveh. Pøi prùhodu nebo odrazu polarizovaného svìtla od magnetovanéhoprostøedí dohází v magnetikýh materiáleh ke zmìnì stavu polarizae [1℄, [14℄(otoèení a deformae polarizaèní elipsy). Pùvod tìhto jevù je v rozdílném ¹íøenívlastníh módù prostøedím, kdy mù¾e dojít k fázovému posuvu navzájem orto-gonálníh polarizaí. Proto¾e magnetiké pole pøilo¾ené ke vzorkùm dodateènìsnímá zbytkovou degenerai, jsou magnetooptiká spektra na strukturu bohat¹í,a poskytují tak víe informaí o systému ne¾ bì¾ná optiká mìøení. Výhodami me-tod mìøííh magnetooptikou odezvu je jejih vysoká pøesnost, aèkoliv samotnýmìøený jev mù¾e být velie malý.

Obrázek 1.1: Elementární buòka spinelové struktury tvoøená osmi kryhlovýminavzájem se støídajíími bloky typu A a B. Blok A obsahuje dvì tetraedrikéa blok B ètyøi oktaedriké polohy. Èernými teèkami jsou vyznaèeny ¾elezité iontyFe3+, køí¾kovanì mìïnaté ionty Cu2+ a bílými krou¾ky ionty kyslíkové O2�.



Kapitola 2SymetrieV této kapitole podáme základy teorie symetrie (viz [15℄, [16℄), její¾ aplikaev kvantové mehanie [17℄ je nezbytná k pohopení proesù, ke kterým v ma-teriáleh dohází. Teoretiké výsledky této kapitoly nám poslou¾í k vytvoøenípøedstavy o energetiké struktuøe látky a o mo¾nýh optikýh pøehodeh. Tytopøedstavy pak pou¾ijeme k diskusi experimentálníh dat.Kapitola se skládá z následujííh podkapitol. V první velie struènì shrnemenezbytné základy teorie symetrie. Ve druhé tuto teorii pou¾ijeme k vysvìtlení¹tìpení energetikýh hladin pùvodnì volnýh atomù v políh, která se ve feri-teh mohou vyskytovat. Tøetí podkapitola zahrnuje ¹tìpení vlivem spin-orbitálnívazby. Poslední èást se zabývá proesy, tzv. Jahn-Tellerovými distorzemi, díkynim¾ mù¾e doházet k reduki symetrie, a tedy i k dal¹ímu roz¹tìpení hladin.2.1 Shrnutí teorie symetrieNejdøíve struènì pøipomeneme dùle¾ité poznatky z teorie symetrie a grupovéteorie. Teprve potom budeme shopni studovat vliv krystalovýh polí ve feritehna rozlo¾ení energetikýh hladin.2.1.1 Operae a prvky symetrieSymetrie látky bude vzhledem k mnohonásobnì vìt¹í hmotnosti jader oprotielektronùm dána symetrií jaderné kostry systému pøi �xovanýh poloháh elek-tronù. To je slovní vyjádøení tzv. Born-Oppenheimerovy aproximae [18℄. Vzhle-dem k tomu, ¾e symetrie látky mù¾e být jiná v exitovaném stavu, budeme jiposuzovat pouze v základním stavu systému.Operaí symetrie rozumíme takovou prostorovou transformai tìlesa, kdy vý-4



2.1. SHRNUTÍ TEORIE SYMETRIE 5sledný stav uva¾ovaného systému je fyzikálnì nerozli¹itelný od stavu pùvodního.Pøi této transformai se ve¹keré vzdálenosti v tìlese zahovávají. V grupové te-orii (dle Shöniesovy konvene) je zvykem [16℄ operae symetrie psát tuènýmpísmem (R). Operae symetrie je mo¾né spolu skládat, èím¾ máme na mysli je-jih postupnou aplikai na systém. Pøi skládání obenì zále¾í na poøadí operaí[16℄. Geometriký útvar operae symetrie nazýváme prvek symetrie a pí¹eme jejpísmem obyèejným (R). Operaí symetrie rozeznáváme nìkolik:� Identita I1. Tato samozøejmá operae symetrie ponehává systém bezezmìn. V¹ehny systémy mají identiký prvek I. Systémy, které nemají¾ádný jiný prvek, jsou asymetriké.� Rotae Cn. Zde systém pøehází pøi rotai kolem osy o úhel 2�=n (n jeelé èíslo) do symetriky ekvivalentní polohy. Odpovídajíí prvek symetrienazýváme n-èetnou rotaèní osou Cn. Provedeme-li rotai Cn po sobì nìko-likrát, dojde k elkovému otoèení o úhel, který je násobkem 2�=n. Tentoproes pøevede systém opìt v sebe samého. Pokud uskuteèníme otoèeníkolem n-èetné osy n-krát, vrátíme se do výhozího postavení, tj. platíCnn = CnCn : : :Cn| {z }n = I.Otoèení kolem n-èetné rotaèní osy v opaèném smyslu de�nuje tzv. reiproèníoperai, kterou oznaèíme C�1n . Je zøejmé, ¾eCn�1n = C�1n , (Cn)n=l = Cl.� Zradlení �. Operae zradlení napøíklad v rovinì xz pøevádí bod P [x, y, z℄do bodu P 0[x, � y, z℄. Rovina, v ní¾ se zradlení odehrává, se nazývá ro-vina symetrie. Roviny symetrie, obsahujíí rotaèní osu nejvy¹¹í symetrie,oznaèujeme �v; roviny �h jsou na tuto osu kolmé. Nále¾í-li do nìjaké roviny�v naví diagonální dvojèetná osa C2, místo �v pí¹eme �d.Je evidentní, ¾e dvakrát po sobì provedené zradlení v té¾e rovinì je ekvi-valentní operai identity a ¾e ka¾dé zradlení je shodné se svou reiproèníoperaí: �2 = I, ��1 = �.� Inverze i. Uva¾ujeme-li bod v prostoru P [x, y, z℄, pak operae inverze ipøevádí tento bod na bod P 0[�x, � y, � z℄. Geometrikým umístìním jestøed inverze i, který ztoto¾òujeme s poèátkem souøadného systému.Pro inverzi i platí podobné vztahy jako pro zradlení:i2 = I, i�1 = i.1Pro oznaèení identity (operae identity) se nìkdy místo I (I) pou¾ívá E (E).



6 KAPITOLA 2. SYMETRIE� Rotae Sn. Tato operae symetrie vznikne slo¾ením rotaeCn a následnéhozradlení �h v rovinì kolmé k rotaèní ose. Jejímu geometrikému útvaruøíkáme n-èetná rotaènì-reexní osa.Pro operai Sn platí vztah Sn = Cn�h = �hCna speiálnì pro S1 a S2S1 = C1�h � �h, S2 = C2�h � i.Má-li tedy systém osu C2 a rovinu symetrie �h, má i støed symetrie. Naopaktomu být nemusí.Pøi skládání operaí Sn platí obenìSkn = �hCkn pro k lihé,= Ckn pro k sudé.2.1.2 Základní poznatky o grupáhGrupu G de�nujeme jako mno¾inu prvkù A, B, : : : , pro které je de�novánagrupová operae (grupové násobení þ�ÿ) pøiøazujíí uspoøádané dvojii prvkùA, B grupy G jednoznaènì prvek F = A � B tak, ¾e jsou splnìny následujííètyøi grupové postuláty:1. Grupa je uzavøená vzhledem ke grupovému násobení, neboliF = A �B, F 2 G.Výsledek grupového násobení, prvek F , se nazývá souèin prvkù A, B.2. Grupové násobení je asoiativní, tj. pro libovolné tøi prvky A, B, C grupyplatí vztah (A �B) �C = A � (B �C) = A �B �C.3. Existuje jednotkový prvek I 2 G s vlastnostíA � I = I �A = A. (2.1)4. Ke ka¾dému prvku A 2 G existuje prvek inverzní A�1 2 G, který splòujeA �A�1 = A�1 �A = I.



2.1. SHRNUTÍ TEORIE SYMETRIE 7Pokud mno¾ina G obsahuje koneèný poèet prvkù, øíkáme, ¾e grupa je koneèná.V opaèném pøípadì se nazývá nekoneèná. O poètu prvkù grupy mluvíme jakoo øádu grupy g.Grupové násobení není obenì komutativní. Grupa, v ní¾ pro ka¾dé dva prvkyA, B platí A �B = B �A;je oznaèována jako komutativní nebo Abelova grupa.Výsledky grupového násobení mezi v¹emi dvojiemi prvkù koneèné grupy G =fI, A, B, : : : , g zaznamenáváme do grupové multiplikaèní tabulky [16℄, [15℄:I A B � � �I I � I = I I �A = A I �B = B � � �A A � I A �A A �B � � �B B � I B �A B �B � � �... ... ... ...Tabulka 2.1: Multiplikaèní tabulka grupy.V daném øádku èi sloupi je ka¾dý prvek grupy zastoupen pouze jednou, tj.libovolný øádek èi sloupe získáme z prvního permutaemi jednotlivýh prvkù.Násobíme-li2 prvek grupy n-krát sebou samým, výsledek pak oznaèujeme jakon-tou moninu prvku A a zapisujeme hoAA : : :A| {z }n = An.Cyklikou grupou rozumíme takovou grupu, její¾ v¹ehny prvky je mo¾né vyjádøitjako moninu jednoho prvku (tzv. generujíího prvku), tedyG = fA, A2, A3, : : : , An = Ig.Øíkáme, ¾e podmo¾ina C prvkù grupy G (C 2 G) tvoøí podgrupu grupy G, je-lisama grupou se stejnou grupovou operaí jako v grupì G.Prvek A je konjugovaný s prvkem B grupy G, pokud lze najít prvek S té¾egrupy takový, ¾e je splnìno A = S�1BS.Tento vztah lze rovnì¾ obrátit: Je-li tedy A konjugován s B, je také B konju-gován s A. Mno¾ina v¹eh navzájem konjugovanýh prvkù grupy se nazývá tøídakonjugovanýh prvkù3. Tøída obenì netvoøí grupu.2V dal¹ím textu budeme pro struènost symbol þ�ÿ vynehávat.3Kráte tøída.



8 KAPITOLA 2. SYMETRIEMìjme grupy G = fA, B, : : : , g a F = fA0, B0, : : : , g. Pokud je mo¾né meziprvky obou grup stanovit vzájemnì jednoznaèné pøiøazeníA$ A0, B $ B0, : : :takové, ¾e ze vztahu AB = F vyplýváAB = F $ A0B0 = F 0,kde A, B a A0, B0 jsou libovolné dvojie grupovýh prvkù, pak grupy G a Fjsou izomorfní. Jinak øeèeno, jestli¾e máme dvì grupy stejného øádu a se stejnoumultiplikativní tabulkou, pak jsou izomorfní.Z fyzikálního hlediska pro nás budou zajímavé grupy, jejih¾ prvky jsou ope-rae symetrie. Grupovým násobením máme pøitom na mysli skládání operaísymetrie, tzn. jejih postupná aplikae na systém. Z tìhto grup naví vyberemepouze takové, které obsahují operae symetrie zahovávajíí jeden bod prostorubeze zmìn (napøíklad tì¾i¹tì). Vylouèíme tedy pro nás nedùle¾itou translanènísymetrii. Grupy s touto vlastností se nazývají bodové grupy.Uvedeme nìkteré dùle¾ité bodové grupy. Ve Shöniesovì symbolie jsou zá-kladní typy bodovýh grup znaèeny písmeny C (ykliké grupy), D (diedrikégrupy), T (tetraedriké) a O (oktaedriké). Dìlíme je na tøi skupiny:I. Grupy rotaí (Cn, Cnv, Cnh, Sn, Dn, Dnd, Dnh).II. Grupy s vy¹¹í symetrií (T , Td, O, Oh).III. Grupy s operaí symetrie C1 (C1v, D1h, Kh).Ka¾dý z tìhto typù bodovýh grup nyní probereme a upozorníme na pøípadnéspeiální vlastnosti.I. Tato skupina zahrnuje následujíí bodové grupy:� Cn. Obsahuje n operaí symetrie Cn, C2n , : : : , Cnn = I v n tøídáh. GrupaC1 má pøitom pouze prvek C1 = I, tj. rotai o úhel 2�, která ponehávásystém beze zmìny.� Sn. Prvky této grupy jsou operae Sn, S2n , : : : , Snn , kde n je sudé èíslo.Pak Snn = I. Pro grupu S2, která obsahuje pouze dva prvky I a i, se v¾ilooznaèení Ci.� Cnv. Prvky této bodové grupy tvoøí n operaí otoèení Cn a n operaí zra-dlení �v. Pro grupu C1v platí C1v � Cs � C1h a patøí do ní operae I a �.� Dn. Systémy s touto symetrií mají n-èetnou rotaèní osu a n dvouèetnýhos kolmýh k Cn. Bodová grupa D1 obsahuje I a jednu operai C2, a protoje ekvivalentní bodové grupì C2.



2.1. SHRNUTÍ TEORIE SYMETRIE 9� Cnh. Tìlesa pøíslu¹ejíí bodové grupì Cnh se poznají podle n-èetné rotaèníosy Cn splývajíí s rotaènì-reexní osou Sn. Naví je u nih pøítomna rovinasymetrie �h kolmá k Cn. Je-li n sudé, obsahuje bodová grupa také operaiinverze i. Platí C1h � Cs � C1v.� Dnd. Tato bodová grupa harakterizuje systémy, které mají n dvouèetnýhos kolmýh k ose Cn a n rovin �d pùlííh úhly mezi dvojèetnými osami.Pokud je n lihé, je v grupì Dnd obsa¾ena i operae inverze.� Dnh. V této bodové grupì mù¾eme nalézt prvky symetrie Cn, n os C2 kol-mýh na hlavní osu, rovinu symetrie �h a dal¹íh n rovin symetrie. Pokudje n sudé, má systém støed symetrie.II. Tìlesa bodovýh grup pøíslu¹ejííh do této kategorie mají víe ne¾ jednualespoò trojèetnou osu4.� Td. Bodová grupa Td zahrnuje kromì identity ètyøi rotae C3 kolem trojèet-nýh os, dále tøi rotae C2, ¹est zradlení v diagonálníh rovináh symetrie�d, ètyøi operae C23 , tøi S4 a tøi S34 . V¹ehny materiály s tetraedrikoustrukturou patøí této grupì.� Oh. Systémy s oktaedrikou strukturou pøíslu¹ejí bodové grupì Oh, kteráskrývá operae I, 4C3, 4C23 , 4S6, 4S56 , 3C4, 3C2, 3C34 , 3S4, 3S34 , 6C2, dálei, 3�h a 6�d.� Ih. Tato grupa pøíslu¹í tìlesùm s ikosaedrikou strukturou. Ikosaedr je po-lyedr, který má dvaet trojúhelníkovýh stìn a v ka¾dém z 12 vrholù sestýká pìt trojúhelníkù. Má 12 os C5, 12 os C3 a 15 os C2.III. A¾ dosud jsme se zabývali koneènými grupami. Grupy z této skupiny jsounekoneèné.� C1v. V této grupì je obsa¾en nekoneèný poèet rotaíC�1, kde � je libovolnýúhel rotae, a nekoneèný poèet operaí �v.� D1h. Bodová grupa D1h má nekoneèný poèet vlastníh a nevlastníh rotaíC�1, S�1, nekoneèný poèet zradlení �v a rotaí C2, operai �h a inverzi i.� Kh. Je to grupa úplné kulové symetrie. Obsahuje vlastní a nevlastní rotaeo libovolný úhel kolem libovolné osy, která prohází støedem inverze, zra-dlení v libovolné rovinì, která tímto bodem prohází, a inverzi i. Ka¾dýatom má Kh.4Zamìøíme se pouze na takové grupy, které lze ve fyzie uplatnit. V pøírodì neexistujíísymetrie vyneháme.



10 KAPITOLA 2. SYMETRIE2.1.3 Reprezentae grupAbyhom mohli kvantitativnì studovat symetrie systémù, je nutné vyjádøitpùsobení operaí symetrie èíselnì. Proto se zavádí pojem reprezentae grupy sy-metrie. Matiovou reprezentaí grupy budeme hápat takovou mno¾inu matipøíslu¹ejííh jednotlivým operaím symetrie, které reprodukují vzájemný vztahmezi operaemi symetrie. Zavedení této reprezentae umo¾òuje nahradit geome-trii operaí symetrie matiovou algebrou.Zaèneme pøesnou de�nií reprezentae grupy [16℄: Je-li ka¾dému prvkuR grupyG = fRg pøiøazena matie D(R) tak, ¾e zobrazení G ! � = fD(R)g jehomomorfní, pak grupa mati � je reprezentaí grupy G. Jako grupovou ope-rai v � uva¾ujeme násobení mati. Poèet øádkù, resp. sloupù libovolné matieD(R) 2 � se nazývá dimenze reprezentae �.Pøedpokládáme-li, ¾e grupy G a � jsou homomorfní, pak pro v¹ehny prvkyR, S 2 G platí D(R)D(S) = D(RS) 2 �. (2.2)Vzhledem k tomu, ¾e D(R)D(S) i D(S)D(R) patøí reperezentai �, musí býtve¹keré matie dané reprezentae ètverové a tého¾ øádu. Ke ka¾dé matiiD(R) 2� musí rovnì¾ existovat matie inverzní [D(R)℄�1 2 �, nebo» mno¾ina � je grupaa ta existeni inverzního prvku po¾aduje. Dle (2.1) a (2.2) mù¾eme pro libovolnýprvek D(R) grupy � odvoditD(R)D(I) = D(RI) =D(R),èím¾ získáme D(I) = 1.Matie 1 pøitom pøedstavuje jednotkovou matii. Z rovnieD(R)D(R�1) =D(I) = 1dostaneme po vynásobení matií [D(R)℄�1 zleva dùle¾itý vztahD(R�1) = [D(R)℄�1 .Pro urèování matiové reprezentae bodovýh grup symetrie bylo vypraovánonìkolik metod. Mezi nejdùle¾itìj¹í patøí taková, kdy pro ka¾dou operai symetrieR de�nujeme operátor symetrie ÔR, pøièem¾ musíme zjistit, jak tento operátorpùsobí na urèitou mno¾inu funkí.Operae symetrie R ponehává souøadný systém beze zmìny a transformujelibovolný bod P (x1, x2, x3) do bodu P 0(x01, x02, x03), neboliP (x1, x2, x3) R�! P 0(x01, x02, x03).



2.1. SHRNUTÍ TEORIE SYMETRIE 11Vzhledem k tomu, ¾e operae symetrie R jsou lineární operátory, tj. ¾e pro nìplatí R Xk �krk! =Xk �kR(rk);mù¾eme, reprezentujeme-li operai symetrie R matií D(R), odvoditr0 = D(R)r, (2.3)kde r a r0 jsou polohové vektory pøed, respektive po aplikai operae symetrie.Matiové násobení (2.3) ve slo¾káh znamenáx0i =Xk [D(R)℄ikxk,nebo» r = 24 x1x2x3 35 , r0 = 24 x01x02x03 35 .Nyní de�nujeme pro ka¾dou operai symetrie R tzv. transformaèní (substi-tuèní) operátor ÔR, který pùsobí na funke podle pøedpisuÔRf(r0) = f(r), (2.4)Tento vztah øíká, ¾e funke ÔRf má v bodì r0 stejnou hodnotu jako funke fv bodì r. Pomoí (2.3) je mo¾né (2.4) pøepsat do tvaruÔRf(r) = f(R�1r).Pùsobení operátoru ÔR na souèin N funkí fk budeme de�novat jakoÔR NYk=1 fk! := NYk=1�ÔRfk� .Lze ukázat [16℄, ¾e operátory ÔRf tvoøí grupu homomorfní s grupou G(R).Na závìr oddílu o reprezentaíh uká¾eme zpùsob, jak redukovat reprezentaevìt¹íh dimenzí na koneèný poèet reprezentaí ni¾¹íh dimenzí, které u¾ nelze dáleredukovat. My¹lenka je v tom, ¾e neredukovatelné reprezentae bodovýh grupmohou být popsány a klasi�kovány jednou prov¾dy.Neh» � = fD(R)g je reprezentae grupy G = fRg, neh» platí vztahD(A)D(B) = D(C)



12 KAPITOLA 2. SYMETRIEa neh» X je libovolná regulární5 ètverová matie øádu stejného jako matieD(R). Vytvoøíme matie�D(A) =X�1D(A)X, �D(B) =X�1D(B)X, : : : . (2.5)Pro matie (2.5) platí stejná multiplikaèní tabulka jako pro matie pùvodní, nebo»platí �D(A) �D(B) =X�1D(AB)X�1 = �D(AB).To znamená, ¾e mno¾ina mati �� = � �D(R)	 je také reprezentaí pùvodní grupy.Proto øíkáme, ¾e reprezentae �� a � jsou ekvivalentní. Transformai (2.5) ozna-èujeme jako transformai podobnosti.Lze odvodit, ¾e je mo¾no v¾dy najít matiiX takovou, která pøevádí libovolnoumatii D(A) reprezentae � na kvazidiagonální tvar�D(A) = 26664 �D1(A) 0 0 � � �0 �D2(A) 0 � � �0 0 �D3(A) � � �... ... ... . . . 37775 .Pro matii �D(R) o této struktuøe z pravidel o násobení mati vyplývá:1. Na kvazidiagonální tvar lze pomoí stejné matieX pøevést v¹ehny matiereprezentae.2. Pro souèin D(C) = D(A)D(B)kvazidiagonálníh mati D(A), D(B) platí�D1(A) �D1(B) = �D1(C),�D2(A) �D2(B) = �D2(C),�D3(A) �D3(B) = �D3(C),...To ale znamená, ¾e mno¾iny submati � �D1(R)	 , � �D2(R)	, � �D3(R)	 , : : :rovnì¾ tvoøí reprezentae grupy G. Takto jsou tedy matie vìt¹ího øádu re-dukovány na matie øádù ni¾¹íh. Pokud podobnostní transformae (2.5)existuje, nazýváme reprezentai � reduibilní (redukovatelnou), jinak jí øí-káme reprezentae ireduibilní (neredukovatelná) [16℄.5Regulární nazýváme takovou matii, k ní¾ existuje matie inverzní [19℄, [20℄.



2.2. KRYSTALOVÁ POLE FERITÙ A ©TÌPENÍ HLADIN 13Je-li mo¾né matie reduibilní reprezentae � vyjádøit direktním souètem [19℄mati odpovídajííh ireduibilníh reprezentaí, øíkáme, ¾e reduibilní reprezen-tae � je direktním souètem ireduibilníh reprezentaí. Tento fakt zapisujemejako � = �1 � �2 � �3 � � � � =X�X� ��, (2.6)pøièem¾ se v souètu mohou vyskytovat stejné ireduibilní reprezentae ��.2.2 Krystalová pole feritù a ¹tìpení hladinVyházíme z Born-Oppenheimerovy aproximae. Staionární6 stav systému zís-káme øe¹ením Shrödingerovy rovnie [18℄ pro vlnovou funki 	�j popisujíí stavsystému, která má v tomto pøípadì tvarĤ	�j = E�	�j , (2.7)kde operátor Ĥ (tzv. hamiltonián) je operátor elkové energie systému, � znaèívlastní hodnotu (energii) a j stupeò degenerae této energetiké hladiny. Vzhle-dem k tomu, ¾e ve¹keré informae o systému jsou zahrnuty v hamiltoniánu Ĥ,tak pøi pùsobení operae symetrie R na systém, kdy dohází k transformai	� ! (	�)0 = ÔR��,Ĥ ! Ĥ 0, (2.8)lze oèekávat, ¾e hamiltonián Ĥ zùstane zahován [16℄, neboliĤ = Ĥ 0 = ÔRĤÔ�1R . (2.9)Z rovnie (2.9) vyplývá komutae hamiltoniánu se v¹emi operátory symetrie,ÔRĤ = ĤÔR. (2.10)Uplatníme-li transformai (2.8) na Shrödingerovu rovnii (2.7), mù¾eme po-stupnì s pomoí relae (2.9) spoèítatĤ 0 (	�)0 = (E 0)� (	�)0 ,Ĥ 0ÔR	� = E�ÔR	� ,ĤÔR	� = E�ÔR	� ,nebo» energie (E 0)� = E� se pøi transformai (podobnì jako hamiltonián) nemìní.Po nìkolika úpraváh jsme získali dùle¾itý výsledek: ÔR	� je také vlastní funkíhamiltoniánu s vlastní hodnotou E�.6Tedy èasovì nezávislý.



14 KAPITOLA 2. SYMETRIENyní prostudujeme pøípad, kdy vlnové funke vystupují jako báze ireduibilníreprezentae. Vezmeme v úvahu degenerovaný pøípad. Neh» je tedy vlastní hod-nota E� d�-násobnì degenerována. Ve Shrödingerove rovnii (2.7) musíme pakuva¾ovat vlnové funke 	�j (j = 1, 2, : : : , d�) degenerovanýh stavù, o¾ mate-matiky zapsáno dává rovniiÔRĤ	�j = ĤÔR	�j = E�ÔR	�j .S ohledem na to, ¾e funke ÔR	�j (j = 1, 2, : : : , d�) jsou také vlastními funk-emi s touté¾ vlastní hodnotou E�, mù¾e být ka¾dá z nih napsána jako lineárníkombinae ÔR	�j = d�Xk=1 R�kj	�k, (2.11)pøièem¾ R�kj jsou patøièné rozvojové koe�ienty. Pro operátor ÔS uva¾ujme ob-dobnou rovnii ÔS	�j = d�Xl=1 S�lj	�l . (2.12)Proto¾e grupa operátorù nÔRo je homomorfní s grupou transformaí souøadnifRg, existuje operátor ÔT = ÔSR = ÔSÔR, pro který platíÔT	�j = d�Xl=1 T �lj	�l . (2.13)Pomoí vztahù (2.11) a (2.12) vypoèítámeÔT	�j = d�Xl=1 d�Xk=1 RkjS�lk	�l ,o¾ porovnáním s (2.13) dává Tlj = d�Xk=1 SlkRkj. (2.14)Vztah (2.14) lze zapsat také v matiovém tvaruT � = S�R� .Tento výsledek øíká, ¾e matie, které popisují operae symetrie v mno¾inì �	�j 	vlnovýh funkí odpovídajííh d�-násobnì degenerované hladinì E�, vytváøejíd�-dimenzionální reprezentai �� grupy symetrie systému. Mno¾ina funkí �	�j 	je bází této reprezentae.



2.2. KRYSTALOVÁ POLE FERITÙ A ©TÌPENÍ HLADIN 15Podle postulátu o ireduibilitì jsou ve¹keré takto získané reprezentae iredui-bilní. Z toho plyne, ¾e ka¾dé energetiké hladinì musí pøíslu¹et nìjaká ireduibilníreprezentae. Její dimenze je rovna degenerai této hladiny.Po tìhto obenýh souvislosteh grupové teorie a kvantové mehaniky pøistou-píme k diskusi samotného ¹tìpení energetikýh hladin pùvodnì volného iontuv políh vybrané symetrie. Vzhledem ke koordinai aniontù kyslíku mù¾eme veferiteh nalézt elkem ètyøi druhy symetrie: oktaedrikou Oh, tetraedrikou Td,tetragonální D4h a symetrii D2d, pøièem¾ poslední dvì vzniknou z prvníh dvoutzv. tetragonálními distorzemi vyvolanými napøíklad Jahn-Tellerovými proesy(viz podkapitolu 2.4). Ka¾dé koordinai se nyní budeme peèlivìji vìnovat a po-kusíme se naèrtnout pøedstavu o roz¹tìpení hladin.Vzhledem k tomu, ¾e ionty ¾eleza Fe a mìdi Cu mají zela zaplnìné s a porbitaly, zatímo d orbitaly, které jsou odpovìdné za magnetiké vlastnosti, jsouzaplnìné jen èásteènì, bude efektivní studovat pouze hování tìhto d orbitalù.Oktaedriká koordinae Oh. V této koordinai je kovový iont obklopen ¹estiligandovými anionty (viz obr. 2.1). Reprezentae grupy Oh této symetriese rozpadá na ireduibilní reprezentae A1g, A2g, Eg, T1g, T2g a A1u, A2u,Eu, T1u, T2u [16℄, [15℄, pøièem¾ vlnové funke atomovýh d orbitalù se trans-formují pouze podle Eg nebo T2g. To znamená, ¾e pùvodníh pìt d orbitalùse roz¹tìpí na dvakrát degenerovaný eg orbital (ireduibilní reprezentae Egje dvoudimenzionální) a tøikrát degenerovaný t2g orbital, nebo» ireduibilníreprezentae T2g má dimenzi tøi. Do orbitalu eg se øadí pùvodní orbitalydz2 , dx2�y2 , zatímo orbital t2g obsahuje orbitaly dxy, dxz, dyz.

Obrázek 2.1: Ukázka oktaedriké koordinae: ©est ligandovýh aniontù umístì-nýh ve vrholeh oktaedru obklopuje vnitøní kationt. Pro názornost je ukázáno,jak je oktaedr vepsán do kryhle.O vzájemné energetiké poloze eg a t2g orbitalù rozhoduje interakèní elektro-nová energie [16℄. V orbitaleh eg je elektronová hustota situována smìremk ligandùm. Naopak v orbitaleh t2g se hustota náboje elektronù rozprostírá



16 KAPITOLA 2. SYMETRIEmezi spojniemi kov-ligand. Elektrony v orbitaleh t2g jsou tedy odpuzo-vány ménì ne¾ v orbitaleh eg, a proto mají orbitaly eg v oktaedrikém polivìt¹í energii ne¾ orbitaly t2g, Et2g < Eeg .Je-li �(h) = 10Dq(h) energetiká vzdálenost mezi orbitaly eg a t2g a oznaèíme-li x a y destabilizaèní energii vy¹¹ího orbitalu, respektive stabilizaèní energiini¾¹ího orbitalu, pak platí [15℄x + y = �(h). (2.15)Proto¾e elková energie 10E 0 systému deseti elektronù po pøilo¾ení okated-rikého pole se nemìní, musí být splnìna rovnie10E 0 = 6(E 0 � x) + 4(E 0 + y),která dává 3x = 2y.Oproti neroz¹tìpené hladinì E 0 = 0 jsou tedy energie orbitalù eg a t2grozlo¾eny: Eeg = +6Dq(h),Et2g = �4Dq(h).Celou situai shrnuje obr. 2.2.Tetraedriká koordinae Td. Zde si situai pøedstavíme na kryhli, do jejího¾støedu umístíme iont kovu. Ligangové kationty ztoto¾níme s vrholy dleobr. 2.3. Reduibilní reprezentae grupy této symetrie zahrnuje ireduibilníreprezentae7 A1, A2, E, T1, T2, z nih¾ pouze E a T2 jsou pro nás dùle¾ité[16℄, nebo» podleE se transformují vlnové funke orbitalù dz2 , dx2�y2 a podleT2 vlnové funke orbitalù dxy, dxz, dyz. První orbital, který oznaèujeme e,je tedy dvakrát degenerovaný (ireduibilní reprezentae E je dvoudimen-zionální) a druhý, t2, tøikrát degenerovaný (ireduibilní reprezentae T2 jetøídimenzionální).Analogiky s pøedhozím pøípadem i zde mù¾eme urèit relativní energeti-kou polohu orbitalù e a t2. Z orientae jednotlivýh atomovýh d orbitalùlze usoudit, ¾e orbitaly dxy, dxz, dyz ítí vìt¹í repulzi ne¾ orbitaly dz2 , dx2�y2 ,a proto v tetraedrikém poli platíEe < Et2 .7Z názvù ireduibilníh reprezentaí je vypu¹tìn dolní index g, respektive u, proto¾e tetraedrneobsahuje støed symetrie.
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Obrázek 2.2: Znázornìní ¹tìpení 3d hladin v oktaedriké koordinai.

Obrázek 2.3: Ukázka tetraedriké koordinae: Ètyøi ligandové anionty jsou umís-tìné v protilehlýh vrholeh kryhle.



18 KAPITOLA 2. SYMETRIEKonkrétnì mù¾eme odvodit [15℄Ee = �6Dq(t),Et2 = +4Dq(t).Pro vìt¹í pøehled je shéma rozlo¾ení orbitalù naèrtnuto na obr. 2.4.

Obrázek 2.4: Znázornìní ¹tìpení 3d hladin v tetraedriké koordinai.Koordinae D4h. Tetragonální symetrii [21℄ získáme z oktaedriké koordinaeprodlou¾ením (zkráením) vzdálenosti ligandù od kovového iontu v jednomsmìru (neh» je to ve smìru osy z), popøípadì zkráením (prodlou¾ením)této vzdálenosti v kolmýh smìreh (tedy ve smìru x a y). Celá situae jeznázornìna na obr. 2.5a.Reduibilní reprezentae grupy D4h vý¹e popsané symetrie se rozpadá naireduibilní reprezentae A1g, A2g, B1g, B2g, Eg a A1u, A2u, B1u, B2u, Eu([16℄, [15℄). Proto¾e se zajímáme pøedev¹ím o d orbitaly pøehodnýh kovù,vybereme si k dal¹ímu studiu pouze ireduibilní reprezentae A1g, B1g, B2g,Eg, jejih¾ pøíslu¹né orbitaly znaèíme a1g, b1g, b2g, eg. Tøi z tìhto orbitalù(a1g, b1g, b2g) jsou nedegenerované (ireduibilní reprezentae A1g, B1g, B2gjsou jednodimenzionální). Podle A1g se transformuje vlnová funke orbitaludz2 , podle B1g funke orbitalu dx2�y2 a ireduibilní reprezentaí B2g se øídíorbital dxy. Orbital eg, který zahrnuje orbitaly dxz a dyz, má dvounásobnoudegenerai, nebo» ireduibilní reprezentae Eg je dvoudimenzionální.
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Obrázek 2.5: Ukázka tetragonální distorze a) oktaedriké koordinae a b) tetra-edriké koordinae.Vzhledem k deformai8 oktaedriké koordinae orbitaly dz2 , dxz a dyz ítímen¹í repulzi vyvolanou ligandovými anionty. To je doprovázeno sní¾e-ním jejih energií. Na druhou stranu orbitaly dx2�y2 a dxy jsou ovlivnìnyuva¾ovanou deformaí víe, ale stejným zpùsobem, tak¾e velikost velièiny�(h) = 10Dq(h) zùstává pøi tetragonální distorzi oktaedru zahována [15℄,tj. �(tr) = 10Dq(tr) = �(h) = 10Dq(h).Jednotlivé energetiké hladiny budou tedy pøi mírném prodlou¾ení pùvod-ního oktaedru ve smìru osy z uspoøádány [22℄, [17℄Eeg < Eb2g . Ea1g < Eb1g ,o¾ zahyuje energetiké shéma na obr. 2.6.Koordinae D2d. Pøi studiu této koordinae vyjdeme z tetraedriké koordinae.Koordinai D2d získáme, pokud v jednom smìru prodlou¾íme kryhli [21℄,do ní¾ byl tetraedr vepsán (viz obr. 2.5b). Za smìr prota¾ení zvolíme osuz. Reduibilní reprezentae grupy symetrie D2d mù¾eme zapsat jako di-rektní souèet (2.6) ireduibilníh reprezentaí9 A1, A2, B1, B2, E, pøièem¾pro d orbitaly jsou dùle¾ité reprezentae A1, B1, B2 a E. Podle ireduibilníreprezentae A1 se transformuje vlnová funke dz2 , podle B1 funke dx2�y28Budeme se zabývat pøípadem, kdy dohází k prota¾ení oktaedru ve smìru z. V opaènémpøípadì se postupuje podobnì, ale dospìje se k jinému energetikému poøadí orbitalù [15℄.9Z názvù ireduibilníh reprezentaí je vypu¹tìn dolní index g a u, proto¾e grupa D2d ne-obsahuje støed inverze.
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Obrázek 2.6: Znázornìní ¹tìpení 3d hladin (vlevo) v koordinai D4h (vpravo).Uprostøed je nakresleno shéma ¹tìpení hladin v nedistortované oktaedriké ko-ordinai.a podle B2 vodíková funke dxy. Pøíslu¹né nedegenerované10 orbitaly dle [16℄oznaèujeme a1, b1 a b2. Vlnové funke dvojie zbývajííh orbitalù dxz a dyzpodléhají dvoudimenzionální ireduibilní reprezentai E, tak¾e vzniklý or-bital, pro nìj¾ u¾íváme oznaèení e, je dvakrát degenerovaný.Prodlou¾ení pùvodního tetraedru v jednom smìru ovlivòuje elektrony, kterése v jednotlivýh orbitaleh naházejí, a tím i jejih energii. Vzhledem kezvìt¹ení vzdálenosti aniontù od elektronù v orbitaleh dx2�y2 a dxy se zmen¹írepulze, která na tyto elektrony pùsobí. Tím dojde ke sní¾ení energie orbi-talù dx2�y2 a dxy. Naopak orbitaly dz2 , dxz a dyz, jejih¾ elektronová hustotaurèitým zpùsobem sleduje osu prodlou¾ení, tj. v na¹em pøípadì osu z, za-znamenají zvý¹ení energie [15℄, [13℄. Ve výsledku mù¾eme napsat [22℄Eb2 < Eb1 . Ea1 < Ee.Lep¹í pøedstavu nám poskytne energetiké shéma [15℄ na obr. 2.7.Nejdùle¾itìj¹í informaí pro nás bude poèet orbitalù v jednotlivýh koordina-íh; pøesné rozlo¾ení hladin není mo¾né stanovit jednoznaènì, proto¾e energe-tiké poøadí orbitalù je ovlivnìno velikostí a smìrem tetragonální distorze [17℄a velikostí krystalového pole ligandù [13℄.10Ireduibilní reprezentae A1, B1 a B2 jsou jednodimenzionální.
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Obrázek 2.7: Znázornìní ¹tìpení 3d hladin v koordinai D2d.Pro komplexy pøehodnýh kovù se ukazuje, ¾e hodnota � odpovídá takovýmoptikým pøehodùm, ke kterým pøi absorpi dohází ve viditelné oblasti. To seprojevuje v harakteristikém zbarvení pøehodnýh kovù.2.3 Spin-orbitální vazbaSpin-orbitální vazba je relativistiký efekt [17℄ druhého øádu majíí pùvodv tom, ¾e spiny pohybujííh se elektronù, je¾ nesou s sebou i magnetiký mo-ment, jsou vystaveny pùsobení magnetikého pole, které tyto elektrony pøi svémpohybu budí [13℄. Obyèejná Shrödingerova rovnie vzhledem k souèasné pøí-tomnosti první èasové a druhé prostorové derivae není shopna relativistikytakovýto systém popsat. Pøi studiu systému je nutné pou¾ít obenou Diraovurovnii [23℄, [24℄ i~�	(r; t)�t = ĤD	(r; t), (2.16)kde 	(r; t) = 2664 	1	2	3	4 3775 (2.17)



22 KAPITOLA 2. SYMETRIEje ètyøkomponentová vlnová funke a ĤD je Diraùv hamiltonián, který má v pøí-tomnosti elektromagnetikého pole (';A) tvar [18℄, [23℄, [24℄.ĤD = e'(r; t) + �̂[p̂� eÂ(r; t)℄ +m02�̂, (2.18)pøièem¾ slo¾ky operátorù �̂ a �̂ jsou dány vztahy�̂i = � 0 �i�i 0 � , �̂i = � I 00 �I � .Pauliho matie �̂i a jednotková matie Î mají tvar�x = � 0 11 0 � , �y = � 0 �ii 0 � ,�z = � 1 00 �1 � , I = � 1 00 1 � .Z Diraovy rovnie mù¾eme získat koreki na spin-orbitální vazbu, která k sobìvá¾e elkový impulsmomentL =Pi li a elkový spin S =Pi si systému elektronù.Omezíme na pøípad, kdy není pøítomno magnetiké pole (A = 0). RozvojemDiraova hamiltoniánu (2.18) do øádu �v�2 a uvá¾ením tého¾ øádu aproximaeve vztahu mezi velkou a malou komponentou vlnové funke (2.17) dospìjemek hamiltoniánu11 [25℄, [24℄Ĥ = Ĥ0 � p̂48m302 + ~4m202 �̂(rV � p̂) + ~28m2024V , (2.19)který vystupuje v rovnii Ĥ' = E'pro velkou komponentu ' vlnové funke (2.17).V hamiltoniánu (2.19) mù¾eme rozli¹it nìkolik èlenù, které se pøi uva¾ovanémpøiblí¾ení projeví: První èlen odpovídá hmotnostní koreki elektronu pøi pohybu.Druhý èlen, který oznaèímeHSO = ~4m202 �̂(rV � p̂), (2.20)pøedstavuje ký¾enou opravu na spin-orbitální vazbu. Nahází-li se elektron dalekood zdroje entrálního poteniálu V (r), mù¾eme psátrV (r) = �V�r rr , (2.21)11Pro pøehlednost je vynehána závislost na prostorovýh souøadniíh.



2.3. SPIN-ORBITÁLNÍ VAZBA 23pøièem¾ r = jrj. Dosazením (2.21) do (2.20) a uvá¾ením víeelektronového sys-tému, kdy L̂ =Pi l̂i a Ŝ =Pi ŝi, odvodíme tzv. Russellovo-Saundersovo shémaspin-orbitální vazbyHSO = ~4m202 1r �V�r Xi �̂i(r̂i � p̂i) = �ŜL̂, (2.22)kde � = ~2m202 1r �V�r .Poslední tøetí èlen se nazývá Darwinova koreke a pro na¹e úvahy nehraje dùle-¾itou roli.Pokud pomineme spin-orbitální interakiHSO, bude energie E atomu závislá nakvantovýh èísleh L a S. Oznaèíme symbolem � elektronovou kon�gurai atomu,tj. E = E(� , L, S). Takto urèené hladinì je zvykem øíkat term. Pùsobením spin-orbitální vazby se termy ¹tìpí na tzv. multiplety. Takovéto roz¹tìpení fyzikálnìodpovídá zmìnì stavù atomu zpùsobené provázáním vektoru elkového impul-smomentu L a elkového spinu S. Oba vektory tak ztráejí svou samostatnosta vystupují jako výsledný impulsmoment atomuJ = L + S. (2.23)Proto se zavádí dal¹í dvì kvantová èísla J a MJ, jejih¾ význam je analogikýs kvantovými èísly L a ML, a siejJ j =pJ(J + 1)~,Jz = Lz + Sz = ~(ML +MS) = ~MJ,pøièem¾ J a MJ mohou nabývat pouze hodnot:J = L+ S, L+ S � 1, : : : , jL� Sj,MJ = �J , � J + 1, : : : , + J .Kvantování se nyní odehrává s ohledem na vektor J , a proto kvantová èíslaML a MS ztráejí svùj pùvodní význam (z-ové slo¾ky orbitálníhomomentu a spinupøestávají být integrály pohybu) a jsou nahrazeny novým kvantovým èíslem MJ.Naproti tomu velikosti jLj, jSj vektorù elkového momentu hybnosti a spinu kon-stantami pohybu zùstávají [13℄. Tak¾e stav atomu je pak urèen elektronovou kon-�guraí a ètveøií kvantovýh èísel L, S, J , MJ.Vzhledem k tomu, ¾e spin S atomu mù¾e nabývat jak elýh, tak i poloelýhhodnot [18℄, [25℄, mù¾e dle (2.23) poloèíselnýh hodnot obenì nabývat i elkovýimpulsmoment J atomu. Pak pøi aplikai napøíklad operae otoèení O(2�) o úhel2�, která dosud byla ekvivalentní s operaí identity E, dohází ke dvojznaènosti



24 KAPITOLA 2. SYMETRIE[26℄, [27℄. Proto se pro uvá¾ení L � S vazby de�nuje nová operae symetrie R,která splòuje R 6= E,R2 = E.To je krok, jím¾ se zavádí tzv. dvojné grupy, o¾ jsou grupy, které obsahují díkypøítomnosti nové operae symetrie jak pùvodní, tak zela nové ireduibilní repre-zentae [17℄, [15℄.V dùsledku existene novýh ireduibilníh reprezentaí se podle podkapitoly2.2 obohatí energetiké spektrum o nové hladiny.Uva¾ujme pro jednoduhost nejdøíve koordinae se symetriemi Oh a Td. Pøí-slu¹né dvojné grupy jsou v obou pøípadeh pøi porovnání s grupami pùvodnímiroz¹íøeny o nové irreduibilní reprezentae: �6, �7 a �8. Jejih uspoøádání se v¹akji¾ odli¹ují [15℄, [28℄. U oktaedriké koordinae se ¹tìpí hladina t2g a u tetraed-riké hladina t2, zatímo orbital eg, respektive e výraznou zmìnu nezaznamenává.Roz¹tìpení majíí pùvod ve spin-orbitální interaki není velké; je srovnatelné se¹tìpením vlivem krystalovýh polí ni¾¹íh symetrií [13℄.U koordinaí ni¾¹íh symetrií je vzhledem k øeèenému situae znaènì kompli-kovaná. Uvá¾íme-li koordinai s dvojnou grupou �D2d, vstoupí do hry dal¹í dvìireduibilní reprezentae [17℄ �6 a �7, pøièem¾ ka¾dé z nih pøíslu¹í jedna ener-getiká hladina. Toto roz¹tìpení je srovnatelné s roz¹tìpením, které vznikne pøí-tomností samotného krystalového pole o symetrii D2d. Energetiké spektrum tedyvykazuje jemnìj¹í strukturu.2.4 Jahn-Tellerovy distorzeUkázalo se [29℄, ¾e systémy, jejih¾ základní stav je orbitálnì degenerován, jsou- a¾ na urèité výjimky - nestabilní a mají snahu sní¾ením vlastní symetrie tutodegenerai odstranit. To je obsahem tzv. Jahnova-Tellerova teorému [16℄. Dù-sledkem jsou Jahn-Tellerovy distorze a roz¹tìpení energetikýh hladin [22℄.Nyní popí¹eme Jahn-Tellerovy distorze na pøíkladu iontu mìdi Cu2+ s elektro-novou kon�guraí d9, který se nahází ve støednì silném krystalovém poli oktaed-riké symetrie, a uká¾eme, jaký je pùvod tìhto jevù [13℄. Elektronovou kon�gu-rai d9 si mù¾eme pøedstavit jako kulovì symetriký stav d10, do nìj¾ je zavedenajedna elektronová díra. Poèet elektronù je takový, ¾e základní stav (v na¹em pøí-padì t2g) je plnì obsazen, zatímo ve vy¹¹ím stavu (tedy eg) se tøi elektrony majírozdìlit do orbitalù dz2 a dx2�y2 . Vezmeme-li do úvahy spin elektronu, zjistíme, ¾emáme o jeden elektron ménì, ne¾ je poèet míst v dostupnýh orbitaleh. Z tohovyplývá, ¾e rozlo¾ení elektronové hustoty v orbitaleh dz2 a dx2�y2 nebude stejné.Neh» je pro dal¹í výklad elektronová hustota vìt¹í v orbitalu dz2 , pøièem¾



2.4. JAHN-TELLEROVY DISTORZE 25nejvìt¹í hustotu vzhledem k orientai tohoto orbitalu nalezneme pøímo na ose z.V tom pøípadì je jádro kationtu víe elektriky odstínìno vùèi dvìma aniontùmle¾íím na ose z ne¾ vùèi aniontùm v rovinì xy. Mezi kationtem a anionty pakv rovinì xy pùsobí vìt¹í pøita¾livá síla ne¾ v kolmém smìru. To má za následekprota¾ení (=a > 1) pùvodního oktaedru (Oh), který tímto získá tetragonální(D4h) symetrii (viz obr. 2.6).Bude-li naopak víe obsazen orbital dx2�y2 rozprostírajíí se v rovinì xy, dojdek opaèné distorzi, tedy ke zkráení (=a < 1) oktaedru ve smìru osy z. Výslednásymetrie je rovnì¾ tetragonální.Tìmito distorzemi se snímá degenerae orbitalu eg a výsledný stav, který jeshopen tuto distorzi vyvolat, bude mít patrnì ni¾¹í energii a bude tedy tímtoproesem stabilizován [13℄.V pøípadì tetraedriké (Td) koordinae se úloha orbitù prohodí:eg ! t2,t2g ! e2,tak¾e pøi Jahn-Tellerovýh distorzíh se roz¹tìpí orbital t2 namísto eg a orbitale2 namísto t2g [13℄, jak tomu bylo v oktaedriké koordinai. I zde mù¾e dojít jakk prodlou¾ení (=a > 1), tak ke zkráení (=a < 1) tetraedru ve smìru osy z.Vznikne koordinae se symetrií D2d.K jaké deformai symetrie dojde závisí na tom, pøi jaké distorzi bude systémvíe stabilizován. Napøíklad lze odvodit [13℄, ¾e u iontu Cu2+ (3d9) bude v tetra-edriké koordinai výhodnìj¹í distorze =a < 1, zatímo iont Ni2+ (3d8) budepreferovat prodlou¾ení =a > 1. Naproti tomu iont Fe2+ (3d6) v tetraedriké po-loze se nepøiklání k ¾ádnému typu distorze a mù¾e proto pøispívat ke stabilizaikteréhokoli z obou typù tetragonální deformae.Iont Cu2+ nepreferuje ve spineleh ani oktaedrikou, ani tetraedrikou koor-dinai, tak¾e jej mù¾eme nalézt v obou typeh poloh [13℄. V¾dy v¹ak mù¾e pøidostateèné konentrai tìhto iontù dojít k tetragonální deformai. Spinel s dis-tortovanými tetraedry bývá Cu2+ �Cr3+2 �O4 s =a < 1. U feritu Cu2+ �Fe3+2 �O4s obenì smí¹enou strukturou pøeva¾uje vliv iontù Cu2+ v oktaedrikýh polo-háh, tak¾e pøi urèitém stupni inverze dojde k tetragonální distorzi =a > 1.



Kapitola 3Elektronové modelyV této kapitole budeme studovat z mikroskopiského hlediska interaki záøenís pevnou látkou. V prvníh dvou podkapitoláh popí¹eme pole klasikou elek-tromagnetikou vlnou a v láte uvá¾íme pouze poèet interagujííh èásti. Kla-sikými prostøedky máme na mysli vztahy a rovnie klasiké fyziky. V poslednípodkapitole bude systém popsán kvantovým operátorem matie hustoty.Elektron budeme hápat jako bodovou èástii o hmotnosti me a náboji �e.Jeho polohu oznaèíme polohovým vektorem r, jeho¾ tøi slo¾ky x, y a z mohoubýt obenì funkí èasu, proto r = r(t). Derivaí polohy r(t) podle èasu obdr-¾íme ryhlost v(t) elektronu. Budeme praovat v nerelativistikém re¾imu, kdyse uva¾ovaná èástie pohybuje pomalu ve srovnání s ryhlostí svìtla , tj. platíjv(t)j � 1.Elektron mù¾e být vázán k atomu, pak hovoøíme o Lorentzovu modelu (ten jeobsahem první podkapitoly), anebo se mù¾e materiálem volnì ¹íøit - to je pøípadDrudeova modelu (situovaného v podkapitole druhé).3.1 Klasiký Lorentzùv modelAtom je podle kvantovýh pøedstav elkovì neutrální èástie, v ní¾ je ve¹kerýkladný náboj soustøedìn v jádøe, zatímo záporný náboj se rozprostírá ve vnitø-níh elektronovýh slupkáh. Elektron z atomového obalu je k atomu vázán vrat-nou silou Fvr(t) = �Kr(t),která lineárnì (dle Hookeova zákona) roste s výhylkou r(t) a smìøuje proti ní.Tím se nám z páru atom-elektron stává lineární harmoniký osilátor s rezonanèní26



3.1. KLASICKÝ LORENTZÙV MODEL 27frekvení !0 =r Kme .Pohyb elektronu mù¾e být tlumen (s konstanstou tlumení ) mehanikou odpo-rovou silou Fv(t) = �mev(t),která je tím vìt¹í, èím ryhleji se elektron pohybuje. Tato síla jej brzdí. Koneènìpøítomnost elektromagnetikého pole v atomu uvá¾íme pøidáním Lorentzovy sílyFL(t) = �e[E(t) + v(t)�B(t)℄do na¹ih pøedstav. Setrvaèná síla FS(t), která je podle Newtonova zákona svá-zána se zryhlením a(t) vztahemFS(t) = mea(t),musí splòovat rovnováhu sil, tj.FS(t) = Fvr(t) + Fv(t) + FL(t). (3.1)Dosazením za jednotlivé síly získámemea(t) = �me!20r(t)�mev(t)� e[E(t) + v(t)�B(t)℄. (3.2)Vzhledem k tomu, ¾e1 jEj �  jBj, mù¾eme podle pøedpokladu nerelativistikéèástie zanedbat magnetikou èást Lorentzovy síly FL [11℄. Výsledkem je vekto-rová lineární difereniální rovnie druhého øádu pro výhylku elektronu rme �d2rdt2 + drdt + !20r� = �eE. (3.3)Pravá strana je nenulová a tvoøí ji funke �eE popisujíí elektrikou èást vlny.Uva¾ujme rovinnou harmonikou vlnuE = E0ei(k�r�!t) (3.4)o frekveni ! a vlnovém vektoru k. V dal¹ím budeme praovat v re¾imu dlouhýhvlnovýh délek (v optikýh oblasteh spektra od ultra�alové vý¹e), kdy platík � r � 2�a�0 � 1,nebo» støední rozmìr atomu a � 10�10m je mnohem men¹í ne¾ vakuová vlnovádélka pou¾itého svìtla �0 & 10�7m. Zmìnu fáze napøíè systémem mù¾eme tedy1V situaíh, v nih¾ nedojde ke ztrátì pøehlednosti, vypustíme ze znaèení závislost na èase- budeme ji impliitnì pøedpokládat.



28 KAPITOLA 3. ELEKTRONOVÉ MODELYzanedbat. Ve skuteènosti pøedpokládáme, ¾e pole je v elém prostoru atomu nebomolekuly konstantní. Tím se zøíkáme jevu prostorové disperze. Pùsobení pole jelokální.Dosazením uvedenýh pøedpokladù a zjednodu¹ení do (3.3) obdr¾íme diferen-iální rovnii tlumeného harmonikého osilátoru s harmonikou budíí siloume�d2rdt2 + drdt + !20r� = �eE0e�i!t. (3.5)Netriviální øe¹ení pøedpokládáme harmoniké ve tvarur(t) = r0e�i!t. (3.6)Po dosazení do rovnie (3.5) pro vektor r výhylky koneènì dostávámer = � eme E0e�i!t!20 � !2 � i! . (3.7)Kmitáním elektronu se v atomu indukuje ve smìru pole dipólový moment p =�er, tak¾e p = e2me E0e�i!t!20 � !2 � i! . (3.8)Øeknìme, ¾e v atomu rezonanèní frekveni !k a konstantì tlumení k odpovídávíe elektronù. Jejih poèet oznaèíme nk. Pak výsledný dipólový moment atomupat bude urèen souètem dílèíh dipólù pk, nebolipat =Xk pk = e2meE0e�i!tXk nk!2k � !2 � ik! . (3.9)Neh» je v daném objemu rozlo¾eno N stejnýh atomù èi molekul. Potom, hovají-li se elektrony navzájem nezávisle, je výsledná polarizae (výsledný dipólový mo-ment objemové jednotky) dána superpoziíP = P0e�i!t = Npat = NXk pk = Ne2me E0e�i!tXk nk!2k � !2 � ik! . (3.10)Pokud si nyní uvìdomíme, ¾e v dipólovém pøiblí¾ení (které pouze zde uva¾ujeme)polarizai prostøedí P a elektriké pole E k sobì vá¾e obenì komplexní tenzorelektriké suseptibility �e vztahemP (!; t) = "0�e(!) �E(!; t), (3.11)v nìm¾ "0 znaèí permitivitu vakua, získáme v izotropním pøípadì, kdy tenzor�e(!) = �e(!)I je diagonální, porovnáním výrazù pro polarizae (3.10) a (3.11)disperzní relai �e(!) = Ne2"0me Xk nk!2k � !2 � ik! . (3.12)



3.1. KLASICKÝ LORENTZÙV MODEL 29Z de�nie D := "0E + P (3.13)vektoru elektriké induke D, který s vektorem pole E souvisí vztahemD = "0"r �E (3.14)(" má význam tenzoru relativní permitivity), mù¾eme v obeném anizotropnímlineárním prostøedí postupnì dostat"(!) �E(!; t) = "0E(!; t) + "0�e(!) �E(!; t),"0"r(!) = "0I + "0�e(!),"r(!) = I + �e(!).Pro relativní permitivitu izotropního prostøedí platí v uva¾ovaném pøiblí¾enídisperzní vztah "r(!) = 1 + Ne2"0me Xk nk!2k � !2 � ik! == 1 + Ne2"0me Xk nk !2k � !2 + ik!(!2k � !2)2 + 2k!2 , (3.15)který spoleènì s de�nií komplexního indexu lomu nemagnetikého prostøedí(�r = 1) N2 = (n + i�)2 = "r = "0r + i"00r , (3.16)kde n odpovídá reálnému indexu lomu a � extinkènímu koe�ientu, dává vznik-nout relaím pro reálnou ("0r) a imaginární ("00r ) èást relativní permitivity:"0r(!) = n2 � �2 = 1 + Ne2"0me Xk nk !2k � !2(!2k � !2)2 + 2k!2 ,"00r (!) = 2n� = Ne2"0me Xk nk k!(!2k � !2)2 + 2k!2 . (3.17)Pøipomeòme, ¾e sèítání se tu dìje pøes v¹ehny zúèastnìné pøehody. Ka¾dý èlensumy pøedstavuje jednu tzv. Lorentzovu linii. Reálný index lomu n a extinkèníkoe�ient � se vypoèítají z (3.16), tj.n = r�r2 n�("0r)2 + ("00r )2�1=2 + "0ro1=2 ,� = r�r2 n�("0r)2 + ("00r )2�1=2 � "0ro1=2 . (3.18)



30 KAPITOLA 3. ELEKTRONOVÉ MODELYNyní obrátíme svou pozornost na odvození vztahù pro relativní permitivitu "rmagnetovaného prostøedí. To znamená, ¾e kromì magnetikého pole záøení B dohry vstoupí také vnìj¹í (vtisknuté) magnetiké pole Bext. Výsledné pole v láteBsum pak vznikne vektorovým souètem obou tìhto pøíspìvkùBsum = B +Bext.a Lorentzova síla dostane tvarFL = �e[E + v � (B +Bext)℄. (3.19)Po dosazení za FL rovnováha sil (3.1) vyústí v soustavu rovni pro jednotlivéslo¾ky polohového vektoru r elektronu, která po uplatnìní (3.4) a po¾adavkunerelativistikého elektronu, získá podobu [1℄d2xdt2 + dxdt + !20x = � eme �E0;xe�i!t +Bext;zdydt �Bext;ydzdt� ,d2ydt2 + dydt + !20y = � eme �E0;ye�i!t +Bext;xdzdt �Bext;z dxdt� ,d2zdt2 + dzdt + !20z = � eme �E0;ze�i!t +Bext;ydxdt � Bext;xdydt� . (3.20)
Budeme se vìnovat pøípadu polární magnetizae, kdy je konstantní vnìj¹í mag-netiké pole orientováno ve smìru osy z,B = 24 00B0 35 .Tím soustava rovni (3.20) pøejde vd2xdt2 + dxdt + !20x = � eme �E0;xe�i!t +B0dydt� ,d2ydt2 + dydt + !20y = � eme �E0;ye�i!t � B0dxdt� ,d2zdt2 + dzdt + !20z = � emeE0;ze�i!t. (3.21)
Z tvaru difereniálníh rovni (3.21) mù¾eme usoudit, ¾e magnetiké pole v látenijakým zpùsobem neovlivòuje harmoniènost øe¹ení. Proto opìt pøedpokládáme



3.1. KLASICKÝ LORENTZÙV MODEL 31(3.6). Dospìjeme k øe¹eníx0 = eme E0;x(!2 � !20 + i!)� 2i!!LE0;y(!2 � !20 + i!)2 � 4!2!2L ,y0 = eme E0;y(!2 � !20 + i!) + 2i!!LE0;x(!2 � !20 + i!)2 � 4!2!2L ,z0 = eme E0;z!2 � !20 + i! (3.22)
s oznaèením [10℄, [1℄ !0 =r Kme a !L = eB02me .Frekvene !0 je pøirozená rezonanèní frekvene a frekvene !L má význam yk-lotronové frekvene.Nyní musíme stanovit vy¹etøovaným elektronem indukovaný dipólový momentp = �er. Po dosazení (3.22) za výhylku r obdr¾íme pro jednotlivé slo¾ky mo-mentu px = � e2me E0;x(!2 � !20 + i!)� 2i!!LE0;y(!2 � !20 + i!)2 � 4!2!2L e�i!t,py = � e2me E0;y(!2 � !20 + i!) + 2i!!LE0;x(!2 � !20 + i!)2 � 4!2!2L e�i!t,pz = � e2me E0;z!2 � !20 + i! e�i!t. (3.23)
Je-li v atomu pøítomno nk elektronù (o rezonanèní frekveni !k a konstantìtlumení k), pak dipólový moment atomu pat vznikne superpozií pat = Pk pk(pk oznaèuje dipólový moment elektronu). Pro N atomù obsa¾enýh v láte toznamená výslednou polarizai P = Npat látky o slo¾káhPx = �Ne2me Xk E0;x(!2 � !2k + ik!)� 2i!!LE0;y(!2 � !2k + ik!)2 � 4!2!2L e�i!t,Py = �Ne2me Xk E0;y(!2 � !2k + ik!) + 2i!!LE0;x(!2 � !2k + ik!)2 � 4!2!2L e�i!t,Pz = �Ne2me Xk E0;z!2 � !2k + ik! e�i!t. (3.24)



32 KAPITOLA 3. ELEKTRONOVÉ MODELYPorovnáme-li navzájem vztah (3.24) s de�nií (3.11) tenzoru suseptibility �e,získáme soustavu rovni, která je splnìna, pokud pro jednotlivé slo¾ky tenzorususeptibility platí [1℄�e;xx = !2pXk nk(!2k � !2 � ik!)(!2k � !2 � ik!)2 � 4!2!2L = �e;yy,�e;xy = 2i!!L!2pXk nk(!2k � !2 � ik!)2 � 4!2!2L = ��e;yx,�e;zz = !2pXk nk!2k � !2 � ik! ,�e;xz = �e;zx = �e;yz = �e;zy = 0,
(3.25)

pøièem¾ jsme zavedli tzv. plasmovou frekveni!p =sNe2me .Vztahy (3.25) poskytují tenzor suseptibility ve tvaru�e; P = 24 �e;xx �e;xy 0��e;xy �e;xx 00 0 �e;zz 35 , (3.26)o¾ je plnì v souladu se symetrií polárnì magnetované pùvodnì izotropní látky(viz kap. 5). Zmìníme-li orientai magnetikého poleB na opaènou, pøejde !L na �!L, a nediagonální slo¾ky tenzoru suseptibility vzhledem k pøímé úmìøe na tétofrekveni se transformují následovnì:�e;xy ! ��e;xy,�e;yx ! ��e;yx.Tento proes je konkrétním vyjádøením obeného Onsagerova prinipu [30℄, [31℄.Na závìr podkapitoly vy¹etøíme tenzor " relativníh permitivit. Z de�nie (3.13)vektoru elektriké induke D a vztahu (3.14) jsme získali"r(!) = I + �e(!), (3.27)o¾ pomoí vztahù (3.25) pro slo¾ky tenzoru suseptibility urèuje disperzní relae



3.2. DRUDEÙV MODEL 33elementù tenzoru permitivity:"e;xx = 1 + !2pXk nk(!2k � !2 � ik!)(!2k � !2 � ik!)2 � 4!2!2L = "e;yy,"e;xy = 2i!!L!2pXk nk(!2k � !2 � ik!)2 � 4!2!2L = �"e;yx,"e;zz = !2pXk nk!2k � !2 � ik! . (3.28)
3.2 Drudeùv modelV pøedhozí podkapitole jsme se vìnovali interaki svìtla s vázaným elektro-nem. Ve spoustì pøípadeh (napøíklad u kovù) mù¾e materiálové prostøedí obsa-hovat volné elektrony, které se volnì systémem pohybují. Nejsou nikterak dr¾enyvratnou silou, jejih pohyb omezuje pouze síla brzdná, která je úmìrná ryhlostièástie. Drudeùv model je speiálním pøípadem modelu Lorentzova pro !0 = 0.Pohybová rovnie tedy dle (3.5) budeme�d2rdt2 + drdt� = �eE0e�i!t. (3.29)Tlumíí èlen (s konstantou tlumení ) v sobì zahrnuje rozptylové proesy, ja-kými mohou být srá¾ky elektronù s poruhami a pøímìsemi a interake elektronùs fonony, tj. s tepelnými kmity møí¾e [27℄.Øe¹ením rovnie (3.29) v izotropním prostøedí - anebo pøímým dosazením !k =0 do (3.17) - dospìjeme postupnì k výrazùm"0r(!) = n2 � �2 = 1� !2pXk nk!2 + 2k ,"00r (!) = 2n� = !2pXk nkk!(!2 + 2k) . (3.30)pro reálnou ("0r) a imaginární ("00r ) èást relativní permitivity. Význam pou¾itýhsymbolù je stejný jako v pøedházejíím výkladu. Pøíslu¹ný reálný index lomu na extinkèní koe�ient � se vypoèítají podle vztahù (3.18).Proto¾e Drudeùv model vyplývá z Lorentzova modelu dosazením !k = 0, musíse kovy z optikého hlediska hovat podobnì jako dielektrika èi polovodièe pøifrekveníh ! > !0. V tomto re¾imu se elektrony vázané v dielektrikém materiáluhovají elektrony volné.



34 KAPITOLA 3. ELEKTRONOVÉ MODELY3.3 Tenzor suseptibility a matie hustotyCheme kvantovì mehaniky popsat prostøedí, proto pou¾ijeme formalismumatie hustoty [18℄. Matie hustoty �̂ popisuje stav systému a splòuje pohybovourovnii, tzv. Liouvillovu rovnii, ��̂�t = 1i~ [Ĥ; �̂℄,kde Ĥ je hamiltonián systému. Budeme ho uva¾ovat jako souèet tøí èástí [32℄Ĥ = Ĥ0 + Ĥint + Ĥrandom.První èlen Ĥ0 popisuje v semiklasikém pøiblí¾ení neporu¹ený materiál s vlast-ními vlnovými funkemi jni a vlastními energiemi En. Druhý èlen Ĥint odpovídáinteraki látky s elektromagnetikou vlnou (v dipólové aproximai Ĥint = er �E).Poslední èlen Ĥrandom pøedstavuje náhodné proesy vyjádøené tepelným rezer-voárem. Provedeme substitui za komutátor tohoto stohastikého hamiltoniánus matií hustoty: 1i~ [Ĥrandom; �̂℄ � ���̂�t�relax .Pøedpokládáme pøítomné elektromagnetiké pole harmoniké v èase a prostorua budeme uva¾ovat pouze lineární, av¹ak obenì anizotropní prostøedí. Mù¾emepak vypoèítat èasovou derivai operátoru matie hustoty��̂(!j)�t = �i!j�̂(!j)a s pou¾itím de�nièního vztahu (n 6= n0)���nn0�t �relax � ��nn0�nn0pro polo¹íøku �nn0 pøehodu ze stavu jni do stavu jn0i lze odvodit disperzní vztahpro prvek nn0 matie hustoty [32℄�nn0(!j) = [Hint(!j)℄nn0~(!j � !nn0 + i�nn0) ��(0)n0n0 � �(0)nn� , (3.31)pøièem¾ �(0)nn a �(0)n0n0 jsou prvky matie hustoty pro systém ve stavu termodyna-miké rovnováhy.Výrazy pro støední hodnoty mikroskopiké lineární polarizae hP (!j)i a susep-tibility h�(!j)i plynou pøímo ze vztahu (3.31) pro elementy matie hustoty.



3.3. TENZOR SUSCEPTIBILITY A MATICE HUSTOTY 35Vezmeme-li v úvahu, ¾e Ĥint = er � E a P = �Ner, jsou v kartézské notaiprvky �ij tenzoru permitivity dány jako [32℄�ij = Pi(!)Ej(!) == N e2~ Xn;g " (ri)ng (rj)gn! + !ng + i�ng � (rj)ng (ri)gn! � !ng + i�ng# �(0)g , (3.32)kde !ng oznaèuje rezonanèní frekveni pøehodu ze základního stavu jgi do vzbu-zeného stavu jni. Sèítání probíhá pøes v¹ehny zúèastnìné pøehody.Známe-li prvky suseptibility �ij, mù¾eme podobným zpùsobem jako v podka-pitole 3.1 spoèítat prvky tenzoru suseptibility "ij. S ohledem na na¹e potøeby sebudeme vìnovat polárnì magnetovanému prostøedí s tenzorem permitivity [33℄"P = 24 "xx "xy 0�"xy "xx 00 0 "zz 35 . (3.33)Pro prvek "xx na diagonále tedy v dipólové aproximai lze z (3.32) odvodit vztah[33℄, [34℄, [35℄"xx = 1 + 4�Ne2m Xn;g fn;g � !2n;g � !2 + �2n;g � 2i!�n;g(!2n;g � !2 + �2n;g)2 + 4!2�2n;g� , (3.34)kde N je poèet aktivníh absorbujííh enter v jednote objemu, e a m znaèívelikost náboje, respektive hmotnost elektronu. Velièina fn;g má význam síly os-ilátoru - zahrnuje v sobì Lorentzovu opravu na lokální pole [33℄. Pro dipólovépøehody získá mimodiagonální element "xy tvar [33℄, [34℄"xy = 2�Ne2m Xn;g � f�n;g � f+n;g!2 � !2n;g � �2n;g � 2i!�n;g� � ! � i�n;g!n;g , (3.35)pøièem¾ f�n;g jsou osilátorové síly pøehodù zpùsobenýh pravotoèivì (levoto-èivì) polarizovanou svìtelnou vlnou.Z kapitoly 2 vyplývá, ¾e tvary spektrálníh èar "xx a "xy silnì závisí na ¹tìpenía degenerai energetikýh hladin, mezi kterými výbìrová pravidla [18℄ dovolujíelektronové pøehody. Ke ¹tìpení mù¾e doházet vlivem krystalogra�ké symetrieúlohy, pùsobení spin-orbitální vazby a koneènì pøítomnosti magnetikého pole,které snímá zbylé degenerae [36℄. V paramagnetikáh rozli¹ujeme dva typiképøípady:� Diamagnetiký pøehod. Tento tradièní název oznaèuje pøehody mezi ta-kovými hladinami, kde základní stav tvoøí singlet a exitovaný je roz¹tìpen



36 KAPITOLA 3. ELEKTRONOVÉ MODELYnapø. Zeemanovskou interakí [18℄. Pak rezonanèní frekvene jednotlivýhkruhovì polarizovanýh vln se li¹í: !+n;g 6= !�n;g. Vzhledem k tomu, ¾eje základní stav je singletní, je jeho obsazení nezávislé na teplotì, o¾ im-plikuje i teplotní nezávislost spekter. Mimodiagonální element "xy tenzorupermitivity mù¾e být v tomto pøípadì popsán vztahem [33℄"xy = �Xn;g �2n;g("0xy n;g)max (! � !n;g)2 � �2n;g + 2i�n;g(! � !n;g)[(! � !n;g)2 + �2n;g℄2 , (3.36)kde ("0xy n;g)max oznaèuje maximum reálné èásti "xy pøíslu¹ejíí pøehodumezi stavy jgi a jni. Velièiny !n;g = 12(!+n;g + !�n;g) a �n;g � �+n;g ���n;g popisují rezonanèní frekveni a polo¹íøku pøehodu mezi tìmito stavy.Odvozený vztah je platný za podmínky j!+n;g � !�n;gj � �n;g [34℄.� Paramagnetiký pøehod. Takto oznaèujeme opaèný pøípad: Jemnì roz¹tì-pen je základní stav, zatímo exitovaný roz¹tìpen být nemusí. Rozdíl mezipøehody pro obì kruhovì polarizované vlny tentokrát není v rezonanè-níh frekveníh, ale v siláh osilátorù: f+n;g 6= f�n;g. Proto¾e obsazenízákladníh podhladin je popsáno Boltzmannovým rozdìlením, je patrné, ¾espektra paramagnetikýh pøehodù jsou teplotnì závislá. Z (3.35) lze pronediagonální prvek "xy odvodit [34℄, [37℄, [33℄"xy = �2Xn;g �2n;g("00xy n;g)max�� !(!2 � !2n;g + �2n;g)� i�n;g(!2 + !2n;g � �2n;g)(!2 � !2n;g � �2n;g)2 + 4!2�2n;g , (3.37)kde �fn;g = f�n;g � f+n;g oznaèuje rozdíl v siláh osilátorù pro pøehodyvyvolané opaènì orientovanými kruhovými polarizaemi a ("00xy n;g)max plníúlohu maxima imaginární èásti "xy pøíslu¹ejíí pøehodu mezi stavy jgi a jni.Porovnání disperzníh køivek (3.17), (3.28) vyplývajííh z Lorentzova klasi-kého modelu a vztahù (3.34), (3.36) a (3.37) odvozenýh z kvantové teorie zapou¾ití matie hustoty ukazuje, ¾e klasiký Lorentzùv model velie dobøe vy-stihuje skuteèné kvantové hování studovaného systému elektronù. V pøípadeh,kdy není nezbytné pou¾ít slo¾itìj¹í teorie matie hustoty, pøedstavuje Lorentzùvmodel jednoduhé a názorné pøiblí¾ení s dobrým uplatnìním v experimentálnímoboru.



Kapitola 4Interake záøení s anizotropnímimøí¾kamiRùst kapaity zápisu si vy¾aduje neustálé objevování novýh médií. Ty jsoudnes tvoøeny vrstevnatými strukturami. Popis interake svìtla s takovýmito sys-témy je zvládnutý (nazývá se Yehùv formalismus). Pokud v¹ak neháme v rovi-náh vrstev optiké èi prostorové vlastnosti prostøedí periodiky se mìnit (napøí-klad index lomu èi tlou¹»ku), nelze ji¾ Yehùv formalismus pou¾ít.Proto v této kapitole polo¾íme základy teorie popisujíí interaki svìtla s anizot-ropním periodikým vrstevnatým prostøedím [38℄, [39℄. Uká¾eme, ¾e tato teoriev sobì jako speiální jednoduhý pøíklad neperiodikého prostøedí zahrnuje vý¹ezmínìný formalismus Yehùv [10℄.V první podkapitole se zamìøíme na odvození rovni, jimi¾ se elektromagne-tiká pole øídí v jediné dielektriké møí¾e. Obsahem podkapitoly druhé bude øe-¹ení tìhto rovni na nejobenìj¹í mo¾né úrovni. Ve tøetí podkapitole se budemesoustøedit na pohopení elé teorie na jednoduhýh (ale dùle¾itýh) pøípadehhomogenního prostøedí a prostøedí se sinusovou modulaí tenzoru permitivity.V poslední, ètvrté, podkapitole zavedeme transmisní a reexní koe�ienty, forma-lismus roz¹íøíme na mnohavrstevnaté systémy a uká¾eme, jak se mù¾e redukovatna Yehùv pøípad.4.1 Rovnie pro vázané vlnyNejdøíve se pokusíme nalézt vztahy, kterým elektromagnetiká vlna podléhápøi interaki s jedinou dielektrikou møí¾kou. Následujíí elektromagnetiká teo-rie dielektrikýh møí¾ek je ve struènìj¹í míøe obsa¾ena v pùvodním èlánku [39℄,a proto se budeme dr¾et konvene v nìm pou¾ité. Uva¾ujme tedy toto lineárníanizotropní dielektriké prostøedí (møí¾ku) vlo¾ené mezi dvìma lineárními izot-37



38 KAPITOLA 4. INTERAKCE ZÁØENÍ S ANIZOTROPNÍMI MØÍ®KAMIropními homogenními prostøedími. Oznaème møí¾ku jako prostøedí 2 a pøipi¹mejí obenì komplexní tenzor permitivity"ij = 0� "xx "xy "xz"yx "yy "yz"zx "zy "zz 1A ; (4.1)zahrnujíí ve svém komplexním harakteru jak permitivitu prostøedí, tak i jehovodivost. Pøilehlá obenì vodivá prostøedí harakterizujeme komplexními ska-lárními indexy lomu N1 a N3, resp. permitivitami "1 a "3. Periodiké vlastnostioblasti 2 popisuje obenì orientovaný møí¾kový vektor K:K = Kxx̂+Kyŷ +Kzẑ,kde x̂, ŷ a ẑ znaèí jednotkové vektory ve smìru os x, y a z kartézského souøad-ného systému a Kx, Ky a Kz prùmìty vektoru K do pøíslu¹nýh os. Zavedeme-limøí¾kovou periodu � a periody møí¾ky �x, �y a �z ve smìru kartézskýh os x,y, resp. z vztahy: jKj = K = 2�� ,Kx = 2��x , Ky = 2��y a Kz = 2��z ,pak musí evidentnì platit 1�2 = 1�2x + 1�2y + 1�2z . (4.2)Vzhledem k této periodiitì je mo¾né slo¾ky tenzoru "ij rozvinout do Fourierovyøady dle møí¾kového vektoru K"ij = 1Xl=�1 "ijlej lK�r (4.3)s komponentami rozvoje "ijl.Pro názornost a jednoduhost výkladu polo¾íme relativní permeabilitu rovnoujedné (�r � 1), jak je v optiké oblasti obvyklé. Osu x kartézského souøadnéhosystému zvolíme kolmou k rovinì rozhraní prostøedí 1 a 2 a rovinu dopadu, vzhle-dem k invariani izotropníh oblastí vùèi rotaím kolem osy kolmé k rozhraníprostøedí 1 a 2, ztoto¾níme s rovinou xz (viz obr. 4.1). Svìtlo neháme na roz-hraní dopadat z prostøedí 1 pod úhlem �i. U v¹eh polí vyskytujííh se v tomtotextu pøedpokládáme harmonikou závislost na èase, tj. ej !t, a u dopadajíí vlnynaví prostorovou závislost ve tvaru ej p"1k0(x os �i�z sin �i), kde k0 = 2��0 je velikostvlnového vektoru ve vakuu a �0 pøíslu¹ná vlnová délka.



4.1. ROVNICE PRO VÁZANÉ VLNY 39K dal¹ímu výkladu u¾ijeme oznaèení (i, j) pro souøadnie, (l, m, n) pro prosto-rové harmoniké indexy a (I, J) pro jednotlivé oblasti.Obenì v dipólové aproximai Maxwellovy rovnie popisujíí hování elektro-magnetikýh polí znìjí [40℄, [41℄rot E = ��B�t ,rot H = jf + �D�t ,div D = �f ,div B = 0, (4.4)
kde E a H oznaèuje vektor elektriké, resp. magnetiké intenzity, D a B vektorelektriké, resp. magnetiké induke, jf vektor proudové hustoty a �f hustotuvolného náboje. Pro pole � harmoniké v èase s frekvení ! pøehází operae ���t

Obrázek 4.1: Møí¾ková oblast obklopená homogenními prostøedími s vyznaèenímmøí¾kového vektoru K møí¾ky. Ve shématu je rovnì¾ uveden zvolený kartézskýsystém.



40 KAPITOLA 4. INTERAKCE ZÁØENÍ S ANIZOTROPNÍMI MØÍ®KAMIv j!� a Maxwellovy rovnie získají podobu [12℄r�E = �j!B,r�H = jf + j!D,r �D = �f ,r �B = 0. (4.5)
Budeme praovat na nejobenìj¹í mo¾né úrovni, proto nadále uva¾ujme nabitáabsorbujíí anizotropní prostøedí, v nih¾ platí materiálové vztahy [40℄D = "0" �E,B = �0H, (4.6)kde "0, �0 znaèí permitivitu, resp. permeabilitu vakua, a " je tenzor komplexníhrelativníh permitivit popisujííh jak disperzní, tak absorpèní vlastnosti, nebo»spolu s tìmito vztahy musí být rovnì¾ splnìn difereniální Ohmùv zákon (zde má� význam tenzoru mìrné elektriké vodivosti) [41℄jf = � �E. (4.7)Prvé dvì z rovni (4.5) tedy získají tvarr�E = �j!B,r�B = j!"0�0" �E. (4.8)Tento zápis je velie výhodný, nebo» v této hvíli mù¾eme vzhledem k obenìtenzorovému harakteru vodivosti tenzor " relativníh permitivit prohlásit zakomplexní obeného tvaru, tj. "ij := "rij + j "iij.Pro pøehlednost zavedeme bezrozmìrné normované souøadnie�r := k0r � k0xx̂ + k0yŷ + k0zẑa normovaný operátorr := k�10 r � x̂ ��(k0x) + ŷ ��(k0y) + ẑ ��(k0z) .



4.1. ROVNICE PRO VÁZANÉ VLNY 41Pokud naví oznaèíme Z0 = q�0"0 , Y0 = 1Z0 impedani, resp. admitani vakua,mù¾eme Maxwellovy rovnie (4.8) upravit do koneèného tvaru výhozího pro dal¹ívýpoèty: r�pY0E = �jpZ0H ,r�pZ0H = jpY0" �E. (4.9)Vzhledem ke zmínìnému normování je rovnì¾ nutné transformovat rozvoj (4.3)do nové podoby pøe¹kálováním møí¾kového vektoru K na normovaný møí¾kovývektor nK := k�10 K � Kxk0 x̂+ Kyk0 ŷ + Kzk0 ẑ = px̂ + qŷ + sẑ,kde p := Kxk0 � ��x , q := Kyk0 � ��y , s := Kzk0 � ��za dle (4.2) jnKj = nK = �� ;tedy "ij = 1Xl=�1 "ijlej lnK ��r. (4.10)Zavedeme-li vektory em(�x) = exm(�x)x̂ + eym(�x)ŷ + ezm(�x)ẑ,hm(�x) = hxm(�x)x̂ + hym(�x)ŷ + hzm(�x)ẑ,nm = pmx̂ + qmŷ + smẑ, (4.11)
kde funke eim(�x), him(�x) (i = x; y; z) jsou v �x periodiké, apm = mp, qm = mq, sm = ms + s0,s0 = p"1 sin �i, (4.12)



42 KAPITOLA 4. INTERAKCE ZÁØENÍ S ANIZOTROPNÍMI MØÍ®KAMIpak pou¾itím Floquetova teorému1 lze intenzity E a H vyjádøit rozvoji do jed-notlivýh difrakèníh øádù [39℄, tedy
pY0E =Pm em(�x)e�j nm��r,pZ0H =Pm hm(�x)e�j nm��r, (4.13)

pøièem¾ sumaèní index m probíhá v¹ehna elá èísla. Nyní rozepí¹eme pro vìt¹ípøedstavu rovnie (4.8) ve slo¾káh:r�pY0E = �jpZ0H,��y (pY0Ez)� ��z (pY0Ey) = �j (pZ0Hx),��z (pY0Ex)� ��x(pY0Ez) = �j (pZ0Hy),��x(pY0Ey)� ��y (pY0Ex) = �j (pZ0Hz);r�pZ0H = jpY0" �E,��y (pZ0Hz)� ��z (pZ0Hy) = j ["xx(pY0Ex) + "xy(pY0Ey) + "xz(pY0Ez)℄,��z (pZ0Hx)� ��x(pZ0Hz) = j ["yx(pY0Ex) + "yy(pY0Ey) + "yz(pY0Ez)℄,��x(pZ0Hy)� ��y (pZ0Hx) = j ["zx(pY0Ex) + "zy(pY0Ey) + "zz(pY0Ez)℄a nejprve dosadíme (4.13) a (4.11) do jejih levýh stran. Postupnì tedy dostá-1Obdobou tohoto teorému je v kvantové mehanie teorém Blohùv.



4.1. ROVNICE PRO VÁZANÉ VLNY 43váme z rovni
Æ pro Hx : ��y (pY0Ez)� ��z (pY0Ey) == e�j s0�zPm ezm(�x) exp[�jm(p�x + s�z)℄ ���yfexp[�jm(q�y)℄g��Pm eym(�x) exp[�jm(p�x + q�y)℄ ���zfexp[�j (s0 +ms)�z℄g ==Pm (�jmq)ezm(�x) exp[�jnm � �r℄�Pm [�j (ms + s0)℄eym(�x) exp[�jnm � �r℄,Æ pro Hy : ��z (pY0Ex)� ��x(pY0Ez) ==Pm exm(�x) exp[�jm(p�x + q�y)℄ ���zfexp[�j (s0 +ms)�z℄g��e�j s0�zPm exp[�jm(q�y + s�z)℄ ���xfezm(�x) exp[�jm(p�x)℄g ==Pm (�jms + s0)exm(�x) exp[�jnm � �r℄�Pm f[ ���xezm(�x)℄� jmp ezm(�x)g exp[�jnm � �r℄,
Æ pro Hz : ��x(pY0Ey)� ��y (pY0Ex) == e�j s0�zPm exp[�jm(q�y + s�z)℄ ���xfeym(�x) exp[�jm(p�x)℄g��e�j s0�zPm exm(�x) exp[�jm(p�x+ s�z)℄ ���yfexp[�jm(q�y)℄g ==Pm f[ ���xeym(�x)℄� jmp eym(�x)g exp[�jnm � �r℄�Pm (�jmq)exm(�x) exp[�jnm � �r℄,Æ pro (" �E)x : ��y (pZ0Hz)� ��z (pZ0Hy) =



44 KAPITOLA 4. INTERAKCE ZÁØENÍ S ANIZOTROPNÍMI MØÍ®KAMI= j Pm [(ms + s0)hy m(�x)�mqhz m(�x)℄ exp[�jnm � �r℄,Æ pro (" �E)y : ��z (pZ0Hx)� ��x(pZ0Hz) ==Pm [jmp hzm(�x)� j (ms+ s0)hxm(�x)� ���xhzm(�x)℄ exp[�jnm � �r℄,Æ pro (" �E)z : ��x(pZ0Hy)� ��y (pZ0Hx) ==Pm [ ���xhym(�x)� jmphym(�x) + jmqhxm(�x)℄ exp[�jnm � �r℄.K tìmto levým stranám doplníme jejih pravé strany:� Zaèneme rovnií pro Hx��y (pY0Ez)� ��z (pY0Ey) = �j (pZ0Hx),Pm [(ms+ s0)eym(�x)�mqezm(�x)℄ exp[�jnm � �r℄ = �Pm hxm(�x) exp[�jnm � �r℄.Nyní obì strany vynásobíme výrazem exp[j nm0 � �r℄ a rovnii integrujemepøes promìnné �y, �z v rozsahu pøíslu¹nýh normovanýh period ��y , ��z :Pm �y0+2�=qR�y0 d�y �z0+2�=sR�z0 d�z exp[�j (m�m0)�x� j (m�m0)�y � j (m�m0)�z℄��[(ms + s0)eym �mqezm + hmx℄ = 0.Tímto získáváme2Xm Æmm0[(ms+ s0)eym + hxm �mqezm℄ = 0.Celkovì tedy obdr¾íme rovnii3mqezm � (ms+ s0)eym = hxm2Zde jsme pou¾ili identituÆmm0 = Æ(m�m0) = �y0+2�=qZ�y0 d�y exp[�j (m�m0)�y℄plynouí z teorie distribuí [42℄ a øíkajíí, ¾e Fourierova transformae identity je rovna DiraovìÆ-funki (v diskrétním pøípadì Kronekerovu symbolu Æ), pøesnìji øeèeno Diraovì distribui.3Pro pøehlednost vypou¹tíme závislost polí na �x, tj. eim = eim(�x) a him = him(�x), kdei = x, y, z.



4.1. ROVNICE PRO VÁZANÉ VLNY 45svazujíí pole hxm, eym a ezm.� Obdobnì budeme postupovat pøi úpravì rovnie pro Hy:��z (pY0Ex)� ��x(pY0Ez) = �j (pZ0Hy),Pm [(ms + s0)exm(�x)� j ��xezm(�x)�mpezm(�x)℄ exp[�jnm � �r℄ ==Pm hym(�x) exp[�jnm � �r℄.Vynásobením faktorem exp[jnm0 ��r℄ a integrováním pøes normované periody��y , ��z dostáváme po úpravì výslednou difereniální rovnii prvního øádu,která k sobì pøíslu¹ným zpùsobem vá¾e pole hym, exm a ezm. Tato rovniezní �ezm�x � jmpezm + j(ms+ s0)exm = jhym.� Dal¹í rovnii stejným zpùsobem odvodíme z rovnie pro Hz. Zaèneme opìtdosazením výrazù za pravou i levou stranu,��x(pY0Ey)� ��y (pY0Ex) = �j (pZ0Hz),Pm [j ��xeym(�x)� jmpeym(�x) + jmqexm(�x)�℄ exp[�jnm � �r℄ == �jPm hzm(�x) exp[�jnm � �r℄.S vyu¾itím teorie distribuí [42℄ (viz poznámku 2) mù¾eme napsat koneènýtvar rovnie �eym�x � jmpeym + jmqexm = �jhzm,urèujíí vývoj polí hzm, exm a eym.� Nyní doplníme dle Floquetova teorému (4.13) pravé strany do druhé rovnie(4.8). Nejprve budeme upravovat její x-ovou slo¾ku�j � ��y (pZ0Hz)� ��z (pZ0Hy)� = "x xpY0Ex+ "x ypY0Ey+ "x zpY0Ez.



46 KAPITOLA 4. INTERAKCE ZÁØENÍ S ANIZOTROPNÍMI MØÍ®KAMIDostaneme Pm [(ms+ s0)hy m(�x)�mqhz m(�x)℄ exp[�jnm � �r℄ ==Pl "xxl exp[j lnK � �r℄Pm exm exp[�jnm � �r℄++Pl "xyl exp[j lnK � �r℄Pm eym exp[�jnm � �r℄++Pl "xzl exp[j lnK � �r℄Pm ezm exp[�jnm � �r℄ == ej s0�z Pi;l;m"xileim exp[j (l �m)(p�x + q�y + s�z)℄.Vynásobíme-li obì strany rovnie výrazem exp[j nm0 � �r℄ = exp[jm0(p�x +q�y + s�z) + j s0�z℄ a pokrátíme-li faktor ej s0�z, získámePm [(ms+ s0)hy m(�x)�mqhz m(�x)℄ exp[�j (m�m0)(p�x + q�y + s�z)℄ == Pi;l;m "xileim exp[j (l �m+m0)(p�x+ q�y + s�z)℄.Tuto rovnost integrujeme v intervaleh o délkáh rovným normovaným pe-riodám, tj. po intervaleh h �y0; �y0 + 2�q i a h �z0; �z0 + 2�s i, a vyu¾ijeme znovuFourierova vztahu mezi identikou a Æ-distribuí [42℄. TedyXi Xm;l "xileimÆl;m�m0 =Xm [(ms+ s0)hy m(�x)�mqhz m(�x)℄Æmm0.Po úpravì a zámìnì pojmenování sèítaíh indexù (m ! l, m0 ! m)mù¾eme koneènì napsat dal¹í rovniiXi Xl "xi;l�meil = smhym � qmhzm,jí¾ musí elektriké a magnetiké pole podléhat.� Podobnì budeme postupovat i v pøípadì y-ové slo¾ky výhozí rovnie (4.8),která zní��z (pZ0Hx)� ��x(pZ0Hz) = j ["yx(pY0Ex) + "yy(pY0Ey) + "yz(pY0Ez)℄a dáváPm [jmphz m(�x)� j (ms + s0)hx m(�x)� ���xhz m(�x)℄ exp[�jnm � �r℄ == ej s0�z Pi;l;m "yileim exp[j (l �m)(p�x + q�y + s�z)℄.



4.1. ROVNICE PRO VÁZANÉ VLNY 47Stejným postupem jako v pøede¹lém pøípadì mù¾eme obdr¾etXm [jmphz m(�x)�j(ms+s0)hx m(�x)� ���xhz m(�x)℄Æmm0 = jXi;m;l "yileimÆl;m�m0 ,o¾ po úpravì a pøejmenování indexù (m ! l, m0 ! m) poskytujedifereniální rovnii prvého øádu�hzm��x � jpmhzm + jsmhxm = �jXl Xi "yi;l�meil.� Koneènì pøistoupíme k upravování poslední, z-ové, slo¾ky rovnie (4.8),��x(pZ0Hy)� ��y (pZ0Hx) = j["zx(pY0Ex)+"zy(pY0Ey)+"zz(pY0Ez)℄,je¾ po rozepsání do komponent rozvojù má tvarPm [ ���xhym(�x)� jmphym(�x) + jmqhxm(�x)℄ exp[�jnm � �r℄ == ej s0�z Pi;l;m "zileim exp[j (l �m)(p�x+ q�y + s�z)℄.Odtud lze ji¾ snadno (podobnì jako v pøede¹lýh pøípadeh) odvodit vý-slednou difereniální rovnii�hym��x � jpmhym + jqmhxm = jXl Xi "zi;l�meil.V této hvíli ji¾ známe v¹ehny nezbytné rovnie, které øídí prùbìh elektromag-netikého pole v dielektriké møí¾e. Shròme si tedy dosavadní výsledky (viz [39℄,[38℄). �eym�x = j pmeym � j qmexm � jhzm,�ezm�x = j pmezm � j smexm + jhym,�hym��x = j pmhym � j qmhxm + j Pl Pi "zi;l�meil,�hzm��x = j pmhzm � j smhxm � j Pl Pi "yi;l�meil,hxm = qmezm � smeym,smhym � qmhzm =Pl Pi "xi;l�meil,
(4.14)



48 KAPITOLA 4. INTERAKCE ZÁØENÍ S ANIZOTROPNÍMI MØÍ®KAMIkde sèítaí index i probíhá postupnì x, y a z. Je zøejmé, ¾e tento zápis je velienepøehledný a nepraktiký. Proto jej pøetransformujeme do matiového tvaru.K tomuto úèelu oznaèíme "ij;nl := "ij;l�n (4.15)a zvolíme l 2 h�M;Mi, tj. l = �M;�M+1; : : : ; 0; : : : ; M�1; M ,M je pøirozenéèíslo. Tak¾e "ij;nl je obený prvek komplexní matie øádu (2M + 1)� (2M + 1).Vezmeme poslední rovnii ze soustavy (4.14) a dosadíme do ní de�nii (4.15).Získáme(ms+ s0)hym �mqhzm � MXl=�M "xy;mleyl � MXl=�M "xz;mlezl = MXl=�M "xx;mlexl,o¾ lze struènì zapsat jakoshy � qhz � "xyey � "xzez = "xxex,kde jednotlivé matie s, q, p a "ij a vektory ei a hi mají tvars = 2666664 . . . 0 0 0 00 s0 + s 0 0 00 0 s0 0 00 0 0 s0 � s 00 0 0 0 . . .
3777775 , q = 2666664 . . . 0 0 0 00 q 0 0 00 0 0 0 00 0 0 �q 00 0 0 0 . . .

3777775 , (4.16)
p = 2666664 . . . 0 0 0 00 p 0 0 00 0 0 0 00 0 0 �p 00 0 0 0 . . .

3777775 , "ij = 2666664 . . . ... ... ...� � � "ij;0 "ij;�1 "ij;�2 � � �� � � "ij;1 "ij;0 "ij;�1 � � �� � � "ij;2 "ij;1 "ij;0 � � �... ... ... . . .
3777775 ,(4.17)hi = 2666664 ...hi;1hi;0hi;�1...

3777775 , ei = 2666664 ...ei;1ei;0ei;�1...
3777775 , (4.18)pøièem¾ i; j = x; y; z. Podobnì mù¾eme pøedposlední rovnii (4.14) napsat jakohx = qez � sey.Nyní vylouèením polí ex a hx (u první odvozené rovnie vynásobením oboustran "�1xx , tj. matií inverzní k "xx, zleva) obdr¾íme [39℄ex = "�1xx shy � "�1xx qhz � "�1xx "xyey � "�1xx "xzez,hx = �sey + qez, (4.19)



4.1. ROVNICE PRO VÁZANÉ VLNY 49èím¾ dostaneme supermatiovou4 první vázanou rovnii udávajíí relae mezinormálovými a teènými slo¾kami� exhx � = � �"�1xx "xy �"�1xx q �"�1xx "xz "�1xx s�s 0 q 0 �2664 eyhzezhy 3775 . (4.20)Pøistoupíme k matiové a posléze supermatiové formulai zbývajííh vztahù.Pøepí¹eme tedy do mati první rovnii soustavy (4.14), tj.dd�xey = j [pey � hz � qex℄.Vylouèíme-li z ní za pou¾ití prvního vztahu (4.19) ex, obdr¾íme po uspoøádáníèlenù do vhodného poøadídd�xey = j f[q"�1xx "xy + p℄ey + [q"�1xx q � I℄hz ++ q"�1xx "xzez � q"�1xx shyg,kde I znaèí jednotkovou matii.Pokroèíme ke druhé rovnii (1,15). Ta se matiovì zapí¹e následovnìdd�xez = j [pez + hy � sex℄.Podobnì jako v pøede¹lém pøípadì i zde musíme pomoí (4.20) vylouèit ex. Takmù¾eme získat dd�xez = j fs"�1xx "xyey + s"�1xx qhz ++ [s"�1xx "xz + p℄ez + [I � s"�1xx s℄hyg.Dále k tøetí rovnii (4.20): Pou¾ijeme-li v ní praktiké de�nie (4.15) a pøepí¹eme-li ji ji¾ do plnì matiového zápisu, dostanemedd�xhy = j fphy � qhx + "zxex + "zyey + "zzezg.Do tohoto vztahu za ex a hx dosadíme dle (4.18). Po pøeskupení èlenù tedy mámedd�xhy = j f["zy � "zx"�1xx "xy + qs℄ey � "zx"�1xx qhz ++ ["zz � "zx"�1xx "xz � q2℄ez + [p+ "zx"�1xx s℄hyg.4Supermatiemi máme na mysli matie, její¾ prvky tvoøí opìt matie.



50 KAPITOLA 4. INTERAKCE ZÁØENÍ S ANIZOTROPNÍMI MØÍ®KAMINakone pøetransformujeme ètvrtou rovnii (4.20) do øeèi mati. K tomu jenezbytné opìt pou¾ít de�nie (4.15). Potom dostávámedd�xhz = j fphz � shx � "yxex � "yyey � "yzezg.Zela analogiky pomoí (4.19) vylouèíme ex a hx. Po pøeuspoøádání jednotlivýhèlenù má tato rovnie tvardd�xhz = j f["yx"�1xx "xy � "yy + s2℄ey + ["yx"�1xx q + p℄hz ++ ["yx"�1xx "xz � "yz � sq℄ez � "yx"�1xx shyg.Shrneme vý¹e odvozené matiové rovnie:dd�xey = j f[q"�1xx "xy + p℄ey + [q"�1xx q � I℄hz++ q"�1xx "xzez � q"�1xx shyg,dd�xhz = j f["yx"�1xx "xy � "yy + s2℄ey + ["yx"�1xx q + p℄hz++ ["yx"�1xx "xz � "yz � sq℄ez � "yx"�1xx shyg,dd�xez = j fs"�1xx "xyey + s"�1xx qhz++ [s"�1xx "xz + p℄ez + [I � s"�1xx s℄hyg,dd�xhy = j f["zy � "zx"�1xx "xy + qs℄ey � "zx"�1xx qhz++ ["zz � "zx"�1xx "xz � q2℄ez + [p+ "zx"�1xx s℄hyg.
(4.21)

De�nujeme vektory ft̂ = 2664 eyhzezhy 3775 , fn̂ = � exhx � (4.22)obsahujíí slo¾ky polí teènýh, resp. normálovýh vùèi zvolené rovinì rozhraní yz.Pøipomeneme pro úplnost, ¾e ei = ei(�x) a hi = hi(�x) (i = x; y; z) jsou sloupovévektory s prvky eim(�x) a him(�x), pøièem¾ m = 0; �1; �2; : : : ; �M ; M 2 N .Nyní uvedeme druhou vázanou rovnii [39℄ v supermatiovém tvaru plynouíze soustavy rovni (4.21), dd�xft̂ = j C ft̂ , (4.23)kdeC = 2664 q"�1xx "xy + p q"�1xx q � I q"�1xx "xz �q"�1xx s"yx"�1xx "xy � "yy + s2 "yx"�1xx q + p "yx"�1xx "xz � "yz � sq �"yx"�1xx ss"�1xx "xy s"�1xx q s"�1xx "xz + p I � s"�1xx s"zy � "zx"�1xx "xy + qs �"zx"�1xx q "zz � "zx"�1xx "xz � q2 p+ "zx"�1xx s 3775.



4.1. ROVNICE PRO VÁZANÉ VLNY 51Zavedeme-li matiiD = � �"�1xx "xy �"�1xx q �"�1xx "xz "�1xx s�s 0 q 0 � ,mù¾eme soustavu supermatiovýh vázanýh rovni napsat zkráenìdd�xft̂ = j C ft̂ ,fn̂ = D ft̂ . (4.24)Tato soustava majíí svùj pùvod v u¾ití Floquetova teorému (4.13) a Fourierovarozkladu tenzoru permitivity (4.3) v Maxwellovýh rovniíh (4.5) je ve skuteè-nosti tvoøena nekoneèným (M ! 1) poètem rovni pro vázané vlny. Tytorovnie tedy jsou vyjádøením Maxwellovýh rovni v obenì periodikém anizot-ropním prostøedí se spei�kou volbou kartézskýh os. Jak ji¾ bylo øeèeno, prvkymati C a D jsou submatie øádu (2M + 1) � (2M + 1). "ij je obená matie,její¾ komplexní prvky jsou dány de�nií (4.15). Ostatní matie (I, p, q, s) jsoudiagonální, tj. I = (Ænl) , p = (Ænlpl) ,q = (Ænlql) , s = (Ænlsl) .Ænl znaèí Kronekerovo delta. Vazební matie C a D harakterizují vazbu v¹ehprostorovýh harmonikýh vln navzájem vèetnì interake mezi TE a TM poliv obenì anizotropní oblasti. Pouze pokud je møí¾kový vektor nK omezen narovinu dopadu xz, je q = 0 a matii C lze dále zjednodu¹it naC = � C TE 00 C TM � ,pøièem¾ C TE = � p �Is2 � " p � , C TM = � p I � s"�1s" p � .Vzhledem k tvaru matie C nenastává vazba mezi TE a TM módy.Je zøejmé, ¾e pøi omezení na koneèný poèet harmonikýh (o¾ je z výpoèetníhohlediska nutné) nelze interaki s dielektrikou møí¾kou, u ní¾ M ! 1, popsatúplnì. Chybí nám toti¾ informae o hování zanedbanýh polí.



52 KAPITOLA 4. INTERAKCE ZÁØENÍ S ANIZOTROPNÍMI MØÍ®KAMI4.2 Matiová formulae øe¹ení rovni pro vá-zané vlnyØe¹ení soustavy (4.24) pøevedeme na øe¹ení problému vlastníh hodnot matieC øádu n � n, kde n = 4(2M + 1). Oznaèíme �n n-tou vlastní hodnotu, nebolin-tý koøen harakteristiké rovnie [20℄det(C � �I) = 0 (4.25)a odpovídajíí vlastní vektor �n (s prvky �ln). Ten je øe¹ením rovnieC �n = �n�n. (4.26)Zavedeme matiiT = (�1, �2, : : : , �n) = 26664 �11 �12 � � � �1r � � � �1n�21 �22 � � � �2r � � � �2n... ... ... ...�n1 �n2 � � � �nr � � � �nn
37775 , (4.27)její¾ sloupe jsou tvoøeny vlastními vektory a je¾ diagonalizuje vazební matii C ,tzn. T�1C T = �, (4.28)kde � = (Ænl�l) = diag (�1, �2, : : : , �n)je diagonální matie s vlastními èísly na hlavní diagonále. Dále de�nujeme vektorg vztahy ft̂ = Tg, resp. g = T�1ft̂. (4.29)Nyní mù¾eme zaèít poèítat. Vyjdeme z první rovnie5 (4.24)dd�xft̂ = j C ft̂ .Tuto rovnii vynásobíme zleva matií T�1 inverzní k matii T. Vzhledem k tomu,¾e tato matie nezávisí na souøadnii �x dostanemedd�xT�1ft̂ = jT�1C ft̂ .Vyu¾ijeme-li zøejmého vztahu TT�1 = I,5Druhá rovnie (4.24) nepopisuje vývoj polí, nýbr¾ pouze øíká, jak lze ze znalosti slo¾ek ft̂teènýh k rovinì rozhraní spoèítat slo¾ky fn̂ kolmé k této rovinì.



4.2. MATICOVÁ FORMULACE ØE©ENÍ ROVNIC PRO VÁZANÉ VLNY 53mù¾eme napsat dd�xT�1ft̂ = j T�1C T| {z }� T�1ft̂,o¾ za pou¾ití relaí (4.28) a (4.29) dávádd�xg = j�g. (4.30)Tuto difereniální rovnii prvního øádu vyøe¹íme. K tomu ji pøepí¹eme ve slo¾-káh jako dd�xgr = j�rgr,pøièem¾ gr (r = 1, 2, : : : , n) jsou jednotlivé slo¾ky vektoru g. Pou¾ijeme metoduseparae promìnnýh (viz napø.), tak¾eZ dgrgr = j�r Z d�x,ln jgr(�x)j = j�r�x + C,gr(�x) = ej �r�x.V poslední úpravì jsme vynehali obený faktor, který je urèen poèáteèními pod-mínkami. Vektorovì zapsáno [38℄g(�x) = U(�x � �x0)g(�x0), (4.31)kde U(�x � �x0) = ej �(�x��x0)a g(�x0) je konstantní poèáteèní vektor odpovídajíí souøadnii �x = �x0. Jak je vidìtz tvaru øe¹ení, �r má význam normované normálové slo¾ky vlnového vektoru.Podle prvního vztahu (4.29) je vektor ft̂ koneènì dán
ft̂ = 26664 �11 �12 � � � �1r � � � �1n�21 �22 � � � �2r � � � �2n... ... ... ...�n1 �n2 � � � �nr � � � �nn

37775| {z }T
266666664

exp(j�1�x)exp(j�2�x)...exp(j�r�x)...exp(j�n�x)
377777775| {z }g
.



54 KAPITOLA 4. INTERAKCE ZÁØENÍ S ANIZOTROPNÍMI MØÍ®KAMI4.3 Speiální pøípadyV této podkapitole pøikroèíme k aplikai vý¹e odvozené teorie na jednodu-hé pøíklady. Vzhledem k tomu, ¾e obený pøípad je poèetnì velie nároèný (pøiM ! 1 dostáváme nekoneènì mnoho rovni pro nekoneènì mnoho prostoro-výh harmonikýh vln), tvoøí jednoduhé pøíklady základ k pohopení podstatyinterake elektromagnetiké vlny s dielektrikou møí¾kou. Uva¾me naví, ¾e prona¹i potøebu plnì dostaèujíí Yehùv formalismus [10℄ je zjednodu¹ením vý¹e uve-dené teorie na pøípad homogenního prostøedí. To je dal¹í dùvod, proè zmínìnéspeiální pøípady je potøeba diskutovat.4.3.1 Pøípad homogenního prostøedíNejdøíve porovnáme dvì mo¾né esty odvození vázanýh rovni v homogen-ním izolovaném prostøedí: pøímou aplikaí materiálovýh vztahù na Maxwellovyrovnie a redukí zavedeného formalismu na speiální pøípad. Poté uká¾eme, ¾ev homogenníh prostøedíh obenì (tzn. i v kontaktu s møí¾kou) nedohází k vazbìmezi jednotlivými prostorovými harmonikými.I. Uva¾ujeme-li izolované homogenní prostøedí, pak pøi interaki svìtla s nímnedohází k rozptylu do jednotlivýh prostorovýh harmonikýh. Tak¾e v rozvoji(4.3) nám vystupuje pouze jediný èlen sumy - møí¾kový vektor nK je v uva¾ovanéobenì anizotropní oblasti nulový. To znamená"ij = "ij 0,nebo» pro homogenní prostøedí M = 0. Podobnì se Floquetovy rozvoje políredukují na pY0E = e(�x)e�j s0�z,pZ0H = h(�x)e�j s0�z.Dosadíme tyto vztahy nejprve pøímo do normovanýh Maxwellovýh rovni(4.9). V nih ���y � 0. Postupnì tedy dostáváme z jednotlivýh slo¾ek rovni:6��y (pY0Ez)� ��z (pY0Ey) = �j (pZ0Hx),�ey(�j s0)e�j s0�z = �jhxe�j s0�z,hx = �s0ey;6Pro struènost opìt vypustíme ze zápisu polí e(�x) a h(�x) závislost na souøadnii �x.
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��z (pY0Ex)� ��x(pY0Ez) = �j (pZ0Hy),ex(�j s0)e�j s0�z � � dd�xez� e�j s0�z = �jhye�j s0�z,dd�xez = j [hy � s0ex℄;

��x(pY0Ey)� ��y (pY0Ex) = �j (pZ0Hz),� dd�xey� e�j s0�z = �jhze�j s0�z,dd�xey = �jhz;
��y (pZ0Hz)� ��z (pZ0Hy) = j ["xx(pY0Ex) + "xy(pY0Ey) + "xz(pY0Ez)℄,� ���z hye�j s0�z = j ["xxex + "xyey + "xzez℄e�j s0�z,j s0hy = j ["xxex + "xyey + "xzez℄,ex = "�1xx s0hy � "�1xx "xyey � "�1xx "xzez;
��z (pZ0Hx)� ��x(pZ0Hz) = j ["yx(pY0Ex) + "yy(pY0Ey) + "yz(pY0Ez)℄,�j s0hxe�j s0�z � � dd�xhz� e�j s0�z = j ["yxex + "yyey + "yzez℄e�j s0�z,dd�xhz = j [�s0hx � "yxex � "yyey � "yzez℄;



56 KAPITOLA 4. INTERAKCE ZÁØENÍ S ANIZOTROPNÍMI MØÍ®KAMI��x(pZ0Hy)� ��y (pZ0Hx) = j ["zx(pY0Ex) + "zy(pY0Ey) + "zz(pY0Ez)℄,� dd�xhy� e�j s0�z = j ["zxex � "zyey � "zzez℄e�j s0�z,dd�xhy = j ["zxex � "zyey � "zzez℄.Z relaí neobsahujííh derivae vyjádøíme ex a hx. Dostanemeex = "�1xx (s0hy � "xyey � "xzez),hx = �s0ey,o¾ je mo¾né matiovì zapsat jako� exhx � = � �"�1xx "xy 0 �"�1xx "xz "�1xx s0�s0 0 0 0 �2664 eyhzezhy 3775 . (4.32)Dosadíme-li za ex a hx do zbývajííh vztahù, obdr¾ímedd�xey = �jhz,dd�xhz = j [(s20 � "yy + "yx"�1xx "xy)ey + ("yx"�1xx "xz � "yz)ez � "yx"�1xx s0hy℄,dd�xez = j [s0"�1xx "xyey + s0"�1xx "xzez + (1� s0"�1xx s0)hy℄,dd�xhy = j [("zy � "zx"�1xx "xy)ey + ("zz � "zx"�1xx "xz)ez + "zx"�1xx s0hy℄.To lze pomoí mati zapsat taktodd�x 2664 eyhzezhy 3775 = j 2664 0 �1 0 0s20 � "yy + "yx"�1xx "xy 0 "yx"�1xx "xz � "yz �"yx"�1xx s0s0"�1xx "xy 0 s0"�1xx "xz 1� s0"�1xx s0"zy � "zx"�1xx "xy 0 "zz � "zx"�1xx "xz "zx"�1xx s0 37752664 eyhzezhy 3775.(4.33)Diskutujme získané vztahy. Ji¾ døíve jsme podotkli, ¾e prvky supermati C a Dvystupujííh v (4.24) jsou ètverové matie øádu 2M + 1. V homogenníh pro-støedíh, kdy M = 0, se tyto matie redukují na skaláry, tj. matie dimenze 1�1.Matie s, q, p a "ij, které vytváøejí prvky supermati C a D jsou v homogennímizolovaném prostøedí skaláry a platí pro nì - viz vztahy (4.16) a (4.17):I = 1, p = 0,q = 0, s = s0.



4.3. SPECIÁLNÍ PØÍPADY 57Vektory ei a hi, z nih¾ je vytvoøen teèný ft̂ a normálový fn̂ vektor, mají takédimenzi 1: Jsou to tedy rovnì¾ skaláry. Pokud nyní ve¹keré tyto vztahy platíípro homogenní prostøedí dosadíme do obenýh rovni (4.24), získáme rovnietoto¾né s nyní odvozovanými, tj. s pøímým dosazením do Maxwellovýh rovni(4.9).II. V následujíím se budeme zabývat pøípadem, kdy je homogenní anizotropníoblast v kontaktu s møí¾kou. Je-li tomu tak, pak pole v homogenní oblasti obsahujíobenì v¹ehny slo¾ky Floquetova rozvoje (4.13). Dosadíme-li tedy Floquetovyrozvoje (4.13) do normovanýh Maxwellovýh rovni (4.9) a respektujeme-li stále,¾e Fourierùv rozvoj tenzoru permitivity (4.3) obsahuje v homogenním prostøedípouze jediný èlen ("ij � "ij 0), mù¾eme pomoí úprav, které jsme provádìli v obe-ném pøípadì pøi odvozování rovni (4.14), resp. vázanýh rovni (4.24), obdr¾etsoustavu rovni �eym�x = j pmeym � j qmexm � jhzm,�ezm�x = j pmezm � j smexm + jhym,�hym��x = j pmhym � j qmhxm + j Pi "zieim,�hzm��x = j pmhzm � j smhxm �Pi "yieim,hxm = qmezm � smeym,smhym � qmhzm =Pi "xieim.
(4.34)

Z tìhto rovni je patrné, ¾e v homogenníh prostøedíh obenì nedohází k vazbìmezi jednotlivými harmonikými. Nepøekvapí proto, ¾e je lze z obenýh (4.24)získat formálnì dosazením "ij Æml za "ij, ml. Poslední dvì rovnie (4.34) pou¾ijemek vylouèení exm a hxm. Evidentnì platíhxm = qmezm � smeym,exm = �"�1xx ("xyeym + qmhzm + "xzezm � smhym).Po dosazení za exm a hxm do rovni (4.34) obsahujííh derivai a po vhodném



58 KAPITOLA 4. INTERAKCE ZÁØENÍ S ANIZOTROPNÍMI MØÍ®KAMIuspoøádání èlenù mámedd�xeym = j [(pm + qm"�1xx "xy)eym + (qm"�1xx qm � 1)hzm ++ qm"�1xx "xzezm � qm"�1xx smhym℄,dd�xhzm = j [(s2m � "yy + "yx"�1xx "xy)eym + (pm + "yx"�1xx qm)hzm ++ ("yx"�1xx qm � "yz � smqm)ezm � "yx"�1xx smhym℄,dd�xezm = j [sm"�1xx "xyeym + sm"�1xx qmhzm ++ (pm + sm"�1xx "xz)ezm + (1� sm"�1xx sm)hym℄,dd�xhym = j [(qmsm + "zy � "zx"�1xx "xy)eym � "zx"�1xx qmhzm �� (q2m � "zz + "zx"�1xx "xz)ezm + (pm + "zx"�1xx sm)hym℄.Tento výsledek mù¾eme zapsat matiovì jakodd�xft̂m = jCmft̂m,fn̂m = Dmft̂m, (4.35)kdeCm = 2664 pm + qm"�1xx "xy q2m"�1xx � 1 qm"�1xx "xz �qm"�1xx sms2m � "yy + "yx"�1xx "xy pm + "yx"�1xx qm "yx"�1xx qm � "yz � smqm �"yx"�1xx smsm"�1xx "xy sm"�1xx qm pm + sm"�1xx "xz 1� s2m"�1xxqmsm + "zy � "zx"�1xx "xy �"zx"�1xx qm �q2m + "zz � "zx"�1xx "xz pm + "zx"�1xx sm 3775a Dm = � �"�1xx "xy �"�1xx qm �"�1xx "xz "�1xx sm�sm 0 qm 0 �jsou matie jednotlivýh prostorovýh harmonikýh, proto¾e - jak ji¾ bylo øeèeno- v homogenníh prostøedíh nedohází k vazbì mezi harmonikými, a vázanérovnie (4.24) se tedy rozpadají na m nezávislýh rovni. Lze nahlédnout, ¾eprvky mati Cm a Dm jsou skaláry.III. Nakone pøikroèíme k pøípadu, kdy lze vlastní hodnoty, vlastní vektoryi diagonalizaènímatii vyjádøit expliitnì7. To nastává v homogenníh izotropníhoblasteh, které mohou být i v kontaktu s dielektrikou møí¾kou.7Jejih odvození v¹ak pøesahuje ráme této práe. Lze jej najít ve stì¾ejníh praíh tétokapitoly [38℄ a [39℄.



4.3. SPECIÁLNÍ PØÍPADY 59V takovýhto speiálníh, ale pomìrnì obvyklýh prostøedíh se tenzorový ha-rakter permitivity redukuje na skalární, tj."ij = " Æij,a vzhledem k homogenitì musí mít permitivita naví pouze jediný èlen Fourierovarozvoje (4.3), tedy "ij = "ij 0 Æij � " Æij.V pøede¹lém pøíkladu jsme vázané rovnie odvodili pro homogenní anizotropníprostøedí, které sousedí s dielektrikou møí¾kou. Proto¾e nyní øe¹íme jednodu¹¹ípøípad (izotropní oblast), mù¾eme v dal¹ím vyu¾ít získanýh výsledkù. Matievystupujíí v rovniíh (4.35) budou mít s ohledem na vý¹e uvedené vlastnostitenzoru permitivity tvarCm = 2664 pm q2m"�1 � 1 0 �qm"�1sms2m � " pm �smqm 00 sm"�1qm pm 1� s2m"�1qmsm 0 �q2m + " pm 3775a Dm = � 0 �"�1qm 0 "�1sm�sm 0 qm 0 � .Je zøejmé, ¾e ani zde nedohází k vazbì mezi jednotlivými prostorovými harmo-nikými.4.3.2 Pøípad sinusovì modulovaného prostøedíNyní se podíváme na slo¾itìj¹í pøípad - na nejobvyklej¹í tvar dielektriké møí¾ky,kdy rozvoj tenzoru permitivity (4.3) obsahuje tøi èleny"ij(�r) = "ij 0 + "ij 1ej nK ��r + "ij �1e�j nK ��r.Toto pøedstavuje sinusovou modulai tenzoru permitivity, nebo» se omezujemepouze na èleny s l = 0 a l = �1. Dosadíme tuto aproximai do druhé Maxwellovyrovnie (4.9) r�pZ0H = jpY0" �E



60 KAPITOLA 4. INTERAKCE ZÁØENÍ S ANIZOTROPNÍMI MØÍ®KAMIa s uvá¾ením úplnýh Floquetovýh rozvojù polí (4.13) tak pro x-ovou slo¾kutéto rovnie dostaneme8Xm [(ms+ s0)hy m �mqhz m℄e�j nm��r == l=1Xl=�1 "xx lej lnK ��rXm exme�j nm��r + l=1Xl=�1 "xy lej lnK ��rXm eyme�j nm��r ++ l=1Xl=�1 "xz lej lnK ��rXm ezme�j nm��r = ej s0�zXm Xi=x;y;z "xi 0eime�j m(p�x+q�y+s�z) ++ Xi=x;y;z "xi �1eime�j (m+1)(p�x+q�y+s�z) + Xi=x;y;z "xi 1eime�j (m�1)(p�x+q�y+s�z).Celou rovnii vynásobíme faktorem ej nm0 ��r = ej m0(p�x+q�y+s�z)Xm [(ms + s0)hy m �mqhz m℄e�j (m�m0)(p�x+q�y+s�z) ==Xm Xi=x;y;z "xi 0eime�j (m�m0)(p�x+q�y+s�z) + Xi=x;y;z "xi �1eime�j (m�m0+1)(p�x+q�y+s�z) ++ Xi=x;y;z "xi 1eime�j (m�m0�1)(p�x+q�y+s�z),integrujeme ji od �y0 do �y0+ 2�q a od �z0 do �z0+ 2�s a s opìtovným vyu¾itím teoriedistribuí (viz poznámku 2) tak dostáváme9Xi=x;y;z ("xi 0ei m + "xi �1ei m�1 + "xi 1ei m+1) = (ms + s0)hy m �mqhz m. (4.36)Je zøejmé, ¾e tato rovnie je zela v souladu s (4.14).Rozvoj tenzoru permitivity jsme popsali tøemi èleny "ij 0, "ij 1ej nK ��r a "ij �1e�j nK ��r.Uèiníme dal¹í volbu a omezíme se jen na tøi difrakèní slo¾ky polí, tj. na ei 0, ei �1a hi 0, hi �1. Pokud pøesnost tohoto popisu nebude postaèujíí, roz¹íøíme rozvojtenzoru o vy¹¹í èleny a stejným zpùsobem roz¹íøíme i poèet èlenù v rozvoji polí.Nyní se budeme sna¾it rovnii (4.36) pøepsat do matiového tvaru. Abyhomtoho byli shopni, je nutné do této rovnie vtisknout de�nii (4.15). Rovnie (4.36)8Pou¾íváme zde stejný postup výpoètu jako v podkapitole 4.1. Vypou¹tíme ze znaèení zá-vislost polí na �x.9Zamìníme rovnì¾ volné indexy m0 ! m.



4.4. PØENOSOVÁ MATICE, VÍCE VRSTEV, YEHÙV FORMALISMUS 61tak získá tvar� pro m=1: "xx 11ex 1 + "xx 10ex 0 + "xx 1�1ex �1 == (s+ s0)hy 1 � qhz 1 � ("xy 11ey 1 + "xy 10ey 0 + "xy 1�1ey �1)�� ("xz 11ez 1 + "xz 10ez 0 + "xz 1�1ez �1),� pro m=0: "xx 01ex 1 + "xx 00ex 0 + "xx 0�1ex �1 == s0hy 0 � ("xy 01ey 1 + "xy 00ey 0 + "xy 0�1ey �1)�� ("xz 01ez 1 + "xz 00ez 0 + "xz 0�1ez �1),� pro m=-1: "xx �11ex 1 + "xx �10ex 0 + "xx �1�1ex �1 == (�s+ s0)hy �1 + qhz �1 � ("xy �11ey 1 + "xy �10ey 0 + "xy �1�1ey �1)�� ("xz �11ez 1 + "xz �10ez 0 + "xz �1�1ez �1),o¾ lze zapsat matiovì jako"0xxe0x = s0h0y � q0h0z � "0xye0y � "0xze0z,kde s0 = 24 s0 + s 0 00 s0 00 0 s0 � s 35 , q0 = 24 q 0 00 0 00 0 �q 35 ,"0ij = 24 "ij;0 "ij;�1 "ij;�2"ij;1 "ij;0 "ij;�1"ij;2 "ij;1 "ij;0 35 , h0i = 24 hi;1hi;0hi;�1 35 , e0i = 24 ei;1ei;0ei;�1 35jsou matie, respektive vektory obdobné tìm, které vystupují v obenýh de�-niíh (4.16), (4.17) a (4.18). Zde v¹ak nejsou vzhledem k pou¾ité aproximainekoneèné dimenze, nýbr¾ vektory mají rozmìr 3 � 1 a matie 3 � 3. Od obe-nýh jsme tyto redukované matie a vektory odli¹ili èárkováním. Poznamenejme,¾e prvky "ij;�2 a "ij;2 matie "0ij mù¾eme v rámi zvolené aproximae pova¾ovat zanulové, nebo» odpovídají o øád vy¹¹ímu omezení. Vý¹e odvozená rovnie je opìtv souladu s vázanými rovniemi (4.24).To, ¾e jedním formalismem jsme shopni popsat mnoho situaí a ¾e mámena obené úrovni odvozené rovnie platné pro v¹ehny tyto situae, vypovídáo monosti zavedeného formalismu.4.4 Pøenosová matie, víe vrstev, Yehùv for-malismusV této podkapitole uèiníme odvozený formalismus víe vhodný pro praktikéaplikae, proto¾e zavedeme transmisní a reexní koe�ienty, které mìøíme, a teo-



62 KAPITOLA 4. INTERAKCE ZÁØENÍ S ANIZOTROPNÍMI MØÍ®KAMIrii zobeníme na situai, kdy svìtlo interaguje s víevrstevnatou látkou. Nakonepøizpùsobíme formalismus pøímo potøebám na¹í úlohy, tj. odvodíme z nìj mati-ový formalismus Yehùv.4.4.1 Pøenosová matieØe¹ení vektorové difereniální rovnie (4.30) uvnitø oblasti I = 1, 2, 3 má tvar(4.31), tj. gI(�x) = UI(�x� �x0)gI(�x0),pøièem¾ gI(�x) je pole v oblasti I a gI(�x0) je konstantní sloupový vektor odpovída-jíí souøadnii �x = �x0. Matie UI(�x� �x0) = ej �I(�x��x0) = Ænlej �Il(�x��x0) je diagonálnía nazýváme ji transmisní matie. Pøedstavuje ¹íøení ve smìru normály k rozhraní,tj. ve smìru �x̂.V rovináh rozhraní (tj. pro �x = 0 nebo �x = � �d), které oddìlují oblast møí¾kyod homogenníh (a izotropníh) oblastí, jsou teèné slo¾ky polí pøi prùhodu roz-hraním spojité (neuva¾ujeme pøítomnost proudù na rozhraní). To znamená, ¾ena rozhraní oblastí I a I+1 budeme po¾adovatpY0E(I)y = pY0E(I+1)y , pZ0H(I)y = pZ0H(I+1)y ,pY0E(I)z = pY0E(I+1)z , pZ0H(I)z = pZ0H(I+1)z ,kde horním indexem naznaèujeme pøíslu¹nost pole k dané oblasti. DosazenímFloquetova teorému (4.13) získámeXm e(I)y m(�x)e�j p(I)m �xe�j (q(I)m �y+s(I)m �z) =Xm e(I+1)y m (�x)e�j p(I+1)m �xe�j (q(I+1)m �y+s(I+1)m �z),Xm h(I)y m(�x)e�j p(I)m �xe�j (q(I)m �y+s(I)m �z) =Xm h(I+1)y m (�x)e�j p(I+1)m �xe�j (q(I+1)m �y+s(I+1)m �z),Xm e(I)z m(�x)e�j p(I)m �xe�j (q(I)m �y+s(I)m �z) =Xm e(I+1)z m (�x)e�j p(I+1)m �xe�j (q(I+1)m �y+s(I+1)m �z),Xm h(I)z m(�x)e�j p(I)m �xe�j (q(I)m �y+s(I)m �z) =Xm h(I+1)z m (�x)e�j p(I+1)m �xe�j (q(I+1)m �y+s(I+1)m �z).Proto¾e tyto podmínky musí být splnìny v jakémkoliv místì rozhraní, mohou býtsouøadnie �y a �z zela libovolné. Odvozené rovnie proto vynásobíme ej (qm0 �y+sm0 �z),integrujeme v promìnnýh �y a �z od �y0 do �y0+ 2�q a od �z0 do �z0+ 2�s a s vyu¾itím



4.4. PØENOSOVÁ MATICE, VÍCE VRSTEV, YEHÙV FORMALISMUS 63teorie distribuí (viz poznámku 2) tak dostávámeXm Æq(I)m qm0Æs(I)m sm0e(I)y m(�x)e�j p(I)m �x =Xm Æq(I+1)m qm0Æs(I+1)m sm0e(I+1)y m (�x)e�j p(I+1)m �x,Xm Æq(I)m qm0Æs(I)m sm0h(I)y m(�x)e�j p(I)m �x =Xm Æq(I+1)m qm0Æs(I+1)m sm0h(I+1)y m (�x)e�j p(I+1)m �x,Xm Æq(I)m qm0Æs(I)m sm0e(I)z m(�x)e�j p(I)m �x =Xm Æq(I+1)m qm0Æs(I+1)m sm0e(I+1)z m (�x)e�j p(I+1)m �x,Xm Æq(I)m qm0Æs(I)m sm0h(I)z m(�x)e�j p(I)m �x =Xm Æq(I+1)m qm0Æs(I+1)m sm0h(I+1)z m (�x)e�j p(I+1)m �x,respektive, mají-li jednotlivé oblasti stejné periody ve smìru y a z10,e(I)y m(�x)e�j p(I)m �x = e(I+1)y m (�x)e�j p(I+1)m �x,h(I)y m(�x)e�j p(I)m �x = h(I+1)y m (�x)e�j p(I+1)m �x,e(I)z m(�x)e�j p(I)m �x = e(I+1)z m (�x)e�j p(I+1)m �x,h(I)z m(�x)e�j p(I)m �x = h(I+1)z m (�x)e�j p(I+1)m �x.V øeèi mati to tedy znamená, ¾e spojitý má být supervektor EXP(�jp(I)�x)f (I)t̂ ,kdeEXP(�jp(I)�x) = 2664 exp(�jp(I)�x) 0 0 00 exp(�jp(I)�x) 0 00 0 exp(�jp(I)�x) 00 0 0 exp(�jp(I)�x) 3775je diagonální supermatie s diagonálnímimatiemi exp(�jp(I)�x) = [Ænl exp(�jp(I)l �x)℄na hlavní diagonále.Pøevedeme tedy tyto obené vztahy na ná¹ konkrétní pøípad (viz obr. 4.1) die-lektriké møí¾ky obklopené polonekoneènými homogenními izotropními oblastmi.Podmínky na rozhraní v �x = 0 tedy vy¾adujíf (1)t̂ (�x = 0) = f (2)t̂ (�x = 0)10To znamená, ¾e pro q(I), q(I+1) a q vystupujíí ve vztazíh q(I)m = mq(I), q(I+1)m =mq(I+1) a qm0 = m0q platí q(I) = q(I+1) = q. Pøesto obenì nemusí být møí¾kové vektory n(I)Kjednotlivýh oblastí I kolineární, tj. obenì n(I)K , n(J)K , kde I 6= J, proto¾e perioda ve smìru xmù¾e být libovolná.



64 KAPITOLA 4. INTERAKCE ZÁØENÍ S ANIZOTROPNÍMI MØÍ®KAMIa v �x = � �d EXP(jp(2) �d)f (2)t̂ (�x = � �d) = EXP(jp(3) �d)f (3)t̂ (�x = � �d).Uvá¾íme nyní, ¾e oblasti 1 a 3 jsou homogenní izotropní. Mù¾eme tedy polo¾itp(1)m = p(3)m = 0 (pro ka¾dé m elé). Dosadíme-li naví za f (I)t̂ podle vztahu (4.29),podmínka spojitosti v �x = 0 dostane podobuT(1)g(1)(0) = T(2)g(2)(0)a v �x = � �d EXP(jp(2) �d)T(2)g(2)(� �d) = T(3)g(3)(� �d). (4.37)Okrajové podmínky lze jednodu¹e vyjádøit pomoí mati rozhraní B I; I+1, kterésvazují pole g(I) a g(I+1) na rozhraníh, napøíkladg(1)(0) = B 1; 2 g(2)(0), g(2)(� �d) = B 2; 3 g(3)(� �d),kde11 B 1; 2 = (T1)�1 T2, B 2; 3 = (T2)�1 EXP(�jp(2) �d)T3jsou matie prvního, respektive druhého rozhraní.Koneènì ji¾ mù¾eme napsat supermatiovou rovnii, která spojuje pole g(1)(0)a g(3)(� �d) na obou rozhraníh møí¾kové oblasti a kterou lze vyjádøit pomoítransmisní matie a mati rozhraní,g(1)(0) = � g(1) +g(1)� � = � W 1 W 2W 3 W 4 � � g(3) +g(3)� � = W g(3)(� �d), (4.38)pøièem¾ horním indexem þ+ÿ znaèíme vlnu postupujíí v kladném smyslu osy x,zatímo indexem þ-ÿ vlnu ¹íøíí se v opaèném smyslu této kartézské osy. S odvo-láním na pøedhozí výpoèty je [39℄ tzv. pøenosová matie W výsledkem souèinuW = B 1; 2U2( �d)B 2; 3. (4.39)4.4.2 Roz¹íøení na víe vrstevA¾ dosud jsme uva¾ovali jednovrstvé møí¾ky. Výsledky lze zobenit na mnoha-vrstvé møí¾ky, které mají stejnou periodiitu v rovináh rovnobì¾nýh s rozhra-ními, jak je znázornìno na obr. 4.2. Møí¾kové anizotropní vrstvy se mohou li¹itnormálovými slo¾kami møí¾kového vektoru.11Zde je zapotøebí upozornit, ¾e jednotlivé supermatie spolu obenì nekomutují.
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Obrázek 4.2: Shéma multivrstevnaté anizotropní møí¾ky.Toto roz¹íøení mù¾eme napøíklad vyu¾ít u møí¾ek se slo¾itým pro�lem, kterýrozdìlíme na potøebný poèet vrstev, je¾ lze ji¾ pokládat za periodiké (mnoha-vrstvá aproximae). Máme-li k dispozii dobré výpoèetní zázemí, øe¹íme pak tentoproblém numeriky.Pomoí transmisníh mati a mati rozhraní mù¾eme [39℄, [38℄ zapsat vztahmezi polem g(1)(0) na prvním rozhraní a polem g(N)(�xN) na N-tém rozhraníjako12 g(1) = W g(N) , (4.40)pøièem¾ W je pøenosová matie vrstevnaté anizotropní møí¾kové struktury vyjá-døená analogiky s (4.39) matiovým souèinemW = B 1; 2U2( �d2)B 2; 3U3( �d3) : : :UN�1( �dN�1)B N�1; N. (4.41)Na rozhraní �xI vrstev (I�1) a I musí platit relae (4.37) zobenìná na rozhranídvou anizotropníh møí¾kovýh vrstev, tedyEXP(�jp(I�1)�xI�1)T(I�1)g(I�1) = EXP(�jp(I)�xI�1)T(I)g(I).Odtudg(I�1)(�xI�1) = �T(I�1)��1 EXP �j �p(I�1) � p(I)� �xI�1�T(I)g(I)(�xI�1),12Pro jednoduhost vypustíme z polí závislost na souøadnii, nebo» z horního indexu je zøejmé,v kterém místì pole uva¾ujeme.



66 KAPITOLA 4. INTERAKCE ZÁØENÍ S ANIZOTROPNÍMI MØÍ®KAMIo¾ je mo¾né zapsat jakog(I�1)(�xI�1) = B I�1; Ig(I)(�xI�1),kde B I�1; I = �T(I�1)��1 EXP �j �p(I�1) � p(I)� �xI�1�T(I) . (4.42)Pøipomeneme, ¾e transmisní matie UI je dánaUI( �d) = EXP �j�I �d� . (4.43)Vztahy (4.41), (4.42) a (4.43) je výpoèet zobenìn na libovolný poèet anizotrop-níh møí¾kovýh vrstev.4.4.3 Yehùv formalismusJi¾ bylo øeèeno, ¾e v homogenníh (obenì anizotropníh) prostøedíh se tentoformalismus redukuje na matiový formalismus Yehùv. Rozdíly jsou formálnía spoèívají v konveni øazení vlastníh módù. V Yehovì formalismug = 2664 Eg�Mg�Eg+Mg+ 3775 ,kde pøedsunutý horní index volí mezi elektrikou a magnetikou èástí vektoru.Druhý horní index rozli¹uje mezi smyslem ¹íøení: Kladný smysl osy se volí vesmìru od vstupní do výstupní oblasti.V dal¹ím odvodíme vztahy, které transformují þmøí¾kovýÿ formalismus na for-malismus Yehùv. Jako první budeme muset znát tvar mati C a D, poté naléztharakteristikou rovnii a vlastní vektory a s jejih pomoí zkonstruovat Yehovudynamikou a propagaèní matii vrstvy. Nakone spoèteme amplitudové reexnía transmisní koe�ienty.K posouzení správnosti transformae na Yehùv formalismus budeme pou¾ívatreferene [10℄. V ní je v¹ak kartézský souøadný systém volený jinak. Pro pøehled-nost se v následujíím budeme dr¾et této volby a ve¹keré odvozené vztahy budoumuset tedy podlehnout transformaix! z, �! �Nz,y ! x, s0 ! Ny,z ! y. (4.44)V èlánku [38℄ lze nalézt odvození møí¾kového formalismu pøi volbì kartézskéhosystému stejným zpùsobem jako v [10℄, av¹ak zmínìný èlánek nezahrnuje obenouorientai møí¾kového vektoru.



4.4. PØENOSOVÁ MATICE, VÍCE VRSTEV, YEHÙV FORMALISMUS 67Matie C a D jsme ji¾ odvodili døíve: Vystupují ve vázanýh rovniíh (4.32)a (4.33) a s ohledem na (4.44) mají tvarC = �2664 0 �1 0 0"xx � "xz"zx="zz �N2y 0 "xy � "xz"zy="zz "xzNy="zz�Ny"zx="zz 0 �Ny"zy="zz N2y ="zz � 1"yz"zx="zz � "yx 0 �"yy + "yz"zy="zz �"yzNy="zz 3775 ,D = ��"zx="zz 0 �"zy="zz Ny="zz�Ny 0 0 0 � .Transformae (4.44) mìní i vektory ft̂ a fn̂:ft̂ = 2664 exhyeyhx 3775 , fn̂ = � ezhz � . (4.45)
Nyní ji¾ vìnujme na¹i pozornost harakteristiké rovnii (4.25) matie C. Roz-vojem determinantu matie C +NzI podle prvního øádku lze obdr¾et0 = "zzN4z + ("yz + "zy)NyN3z�� �"yy �"zz �N2y �+ "zz �"xx �N2y �� "xz"zx � "yz"zy�N2z�� ��"xx �N2y � ("yz + "zy)� "xy"zx � "yx"xz�NyNz++ "yy ��"xx �N2y � �"zz �N2y �� "xz"zx��� "xy"yx �"zz �N2y �� "yz"zy �"xx �N2y �+ "xy"zx"yz + "yx"xz"zy, (4.46)
o¾ pøesnì koresponduje s harakteristikou rovnií homogenního anizotropníhoprostøedí v [10℄. Nalezneme-li obenì ètyøi komplexní koøeny této rovnie (na-zveme je N (j)z , j = 1, : : : , 4), mù¾eme ke ka¾dému spoèítat odpovídajíí vlastnívektor �(j) vyøe¹ením rovnie C�(j) = �N (j)z �(j).Pøevedeme-li matii C+N (j)z I na horní trojúhelníkovou matii a pou¾ijeme-li na



68 KAPITOLA 4. INTERAKCE ZÁØENÍ S ANIZOTROPNÍMI MØÍ®KAMIjejí ètvrtý øádek rovnost (4.46) obdr¾íme matiovou rovnii2666666666664
C41 0 C43 C44 �N (j)z0 C41 C43N (j)z N (j)z (C44 �N (j)z )0 0 C43 h(N (j)z )2 � C21i++C23C41 (C44 �N (j)z ) h(N (j)z )2 � C21i++C41C240 0 0 0

3777777777775
26666666664
e(j)xh(j)ye(j)yh(j)x

37777777775 = 0,
v ní¾ symbolyC21 = "xx � "xz"zx="zz �N2y , C23 = "xy � "xz"zy="zz, C24 = "xzNy="zz,C31 = �Ny"zx="zz, C33 = �Ny"zy="zz, C34 = N2y ="zz � 1,C41 = "yz"zx="zz � "yx, C43 = �"yy + "yz"zy="zz, C44 = �"yzNy="zzodpovídají jednotlivým prvkùm matie C. Proto¾e ètvrtý øádek je nulový, lzejednu promìnnou volit libovolnì. Neh» napøíkladh(j)x := �, � 2 C :S pomoí zbývajííh øádkù mù¾eme spoèítat zbylé komponenty:e(j)y = � (C44�N(j)z )h(N(j)z )2�C21i+C41C24C43h(N(j)z )2�C21i+C23C41 �,h(j)y = N (j)z C43C24�C23(C44�N(j)z )C43h(N(j)z )2�C21i+C23C41 � = N (j)z e(j)x ,e(j)x = C43C24�C23(C44�N(j)z )C43h(N(j)z )2�C21i+C23C41 �. (4.47)Parametr � je libovolný, a proto mù¾eme na vlastní vektor �(j) klást dal¹í pod-mínku. Èasto jí bývá napøíklad normalizaèní podmínka. Zde v¹ak budeme po-¾adovat rovnost vý¹e odvozenýh vlastníh polí s vlastními poli v [10℄. Protovolíme� = ("yz"zy="zz � "yy) h(N (j)z )2 � "xx + "xz"zx="zz +N2y i("yz"zy="zz � "yy)"xzNy="zz + ("xy � "xz"zy="zz)("yzNy="zz +N (j)z ) ++ ("xy � "xz"zy="zz)("yz"zx="zz � "yx)("yz"zy="zz � "yy)"xzNy="zz + ("xy � "xz"zy="zz)("yzNy="zz +N (j)z ) �� h"yy � (N (j)z )2i h"xx �N2y � (N (j)z )2i� "xy"yx"xy("yz +NyN (j)z )� "xz h"yy � (N (j)z )2i �� �� �"xx �N2y � (N (j)z )2� ("zy +NyN (j)z ) + "zx"xy	 .



4.4. PØENOSOVÁ MATICE, VÍCE VRSTEV, YEHÙV FORMALISMUS 69Dosadíme-li tuto volbu do tøetího vztahu (4.47), získáme pro e(j)x s pøihlédnutímk platnosti harakteristiké rovniee(j)x = �"xy("zz �N2y ) + "xz("zy +NyN (j)z ) (4.48)a pro h(j)y tudí¾ h(j)y = N (j)z ��"xy("zz �N2y ) + "xz("zy +NyN (j)z )� . (4.49)Komponentu e(j)y získáme snáze, pou¾ijeme-li druhého a tøetího øádku pùvodnímatie C a vztahù (4.48) a (4.49), tedye(j)y = ("zz �N2y ) �"xx �N2y � (N (j)z )2�� "xz"zx. (4.50)Koneènì z tøetího øádku pùvodní matie C plyne pro slo¾ku h(j)xh(j)x = � �"xx �N2y � (N (j)z )2� (Ny"zy +N (j)z "zz) +N (j)z "xz"zx +Ny"xy"zx. (4.51)Tímto jsme získali jiným zpùsobem vlastní pole, která jsou toto¾ná s pøedhozímivýsledky [10℄.Pøikroèíme k odvozování vztahù, které pøevedou matie møí¾kového formalismuna matie Yehovy. V podkapitole 4.2 bylo øeèeno, ¾e sloupe diagonalizaèní matieT jsou tvoøeny vlastními vektory, tj.T 1j = e(j)x = �"xy("zz �N2y ) + "xz("zy +NyN (j)z ),T 2j = h(j)y = N (j)z h�"xy("zz �N2y ) + "xz("zy +NyN (j)z )i ,T 3j = e(j)y = ("zz �N2y ) h"xx �N2y � (N (j)z )2i� "xz"zx,T 4j = h(j)x = � h"xx �N2y � (N (j)z )2i (Ny"zy +N (j)z "zz)++ N (j)z "xz"zx +Ny"xy"zx. (4.52)
Yehova dynamiká matie D je de�nována (viz [10℄)D1j = e(j)x = �"xy("zz �N2y ) + "xz("zy +NyN (j)z ),D2j = h(j)y = N (j)z h�"xy("zz �N2y ) + "xz("zy +NyN (j)z )i ,D3j = e(j)y = ("zz �N2y ) h"xx �N2y � (N (j)z )2i� "xz"zx,D4j = h(j)x = � h"xx �N2y � (N (j)z )2i (Ny"zy +N (j)z "zz)++ N (j)z "xz"zx +Ny"xy"zx. (4.53)
Vzhledem k tomu, ¾e vztahy (4.52) a (4.53) jsou toto¾né13, mezi diagonalizaènímatií T a dynamikou Yehovou matií D platí zøejmì vztah rovnosti,D = T .13Musíme pouze respektovat poøadí vlastníh módù.



70 KAPITOLA 4. INTERAKCE ZÁØENÍ S ANIZOTROPNÍMI MØÍ®KAMIV pøedhozí podkapitole jsme ukázali, ¾e transmisní matie U má tvarUnl(� �d) = Ænle�j �l �d. (4.54)Yehùv formalismus obsahuje obdobu této matie, a sie propagaèní matii P , prokterou dle [10℄ plyne P ij = Æij exp�i! N (j)z t� , (4.55)pøièem¾ t znaèí tlou¹»ku vrstvy, ov¹em poèítanou v opaèném smyslu ne¾ v na-¹em pøípadì. Tak¾e vztahy (4.54) a (4.55) jsou stejné14, a proto pro transmisnía propagaèní matii platí P = U .Tímto jsme dokázali tvrzení, ¾e Yehùv formalismus je speiálním pøípademmøí¾kového formalismu.Celou elektromagnetikou teorii korunují amplitudové reexní a transmisní ko-e�ienty. Jejih odvození nyní popí¹eme, popøípadì je mo¾né nahlédnout do [10℄.Vektor g má v møí¾kovém formalismu tvarg = 2664 g+1g�1g+2g�2 3775 ,kde horním indexem þ+ÿ znaèíme smìr ¹íøení ve smyslu osy z a indexem þ-ÿ proti smyslu této osy. Dolní indexy þ1ÿ a þ2ÿ rozli¹ují navzájem ortogonálnímódy. Neh» na n-vrstevnatý systém o pøenosové matiiW = 2664 W11 W12 W13 W14W21 W22 W23 W24W31 W32 W33 W34W41 W42 W43 W44 3775dopadá z prvního poloprostoru vlna g(0) a vyhází z nìj na druhé stranì jako vlnag(n+1). Pøedpokládáme, ¾e zdroj svìtla se nahází pouze v prvním poloprostorua ¾e tedy g(n+1) = 2664 g(n+1) +1 0g(n+1) +2 0 3775 .14Opìt s ohledem na konveni øazení vlastníh vektorù.



4.4. PØENOSOVÁ MATICE, VÍCE VRSTEV, YEHÙV FORMALISMUS 71Vztah (4.40) získá v tom pøípadì podobu26664 g(0) +1g(0) �1g(0) +2g(0) �2
37775 = 2664 W11 W12 W13 W14W21 W22 W23 W24W31 W32 W33 W34W41 W42 W43 W44 37752664 g(n+1) +1 0g(n+1) +2 0 3775 ;která dovoluje dle [10℄ de�novat amplitudové reexní koe�ienty :r12 =  g(0) �1g(0) +1 !g(0) +2 =0 = W21W33 �W23W31W11W33 �W13W31 , (4.56)r14 =  g(0) �2g(0) +1 !g(0) +2 =0 = W41W33 �W43W31W11W33 �W13W31 , (4.57)r34 =  g(0) �2g(0) +2 !g(0) +1 =0 = W11W43 �W41W13W11W33 �W13W31 , (4.58)r32 =  g(0) �1g(0) +2 !g(0) +1 =0 = W11W23 �W21W13W11W33 �W13W31 , (4.59)z nih¾ r14 a r32 popisují konverzi mezi ortogonálními módy (oznaèenými indexyþ1ÿ a þ2ÿ), ke které pøi odrazu dohází. Analogiky [10℄ lze vyjádøit i amplitudovétransmisní koe�ienty :t11 =  g(n+1) +1g(0) +1 !g(0) +2 =0 = W33W11W33 �W13W31 , (4.60)t13 =  g(n+1) +2g(0) +1 !g(0) +2 =0 = �W31W11W33 �W13W31 , (4.61)t33 =  g(n+1) +2g(0) +2 !g(0) +1 =0 = W11W11W33 �W13W31 , (4.62)t31 =  g(n+1) +1g(0) +2 !g(0) +1 =0 = �W13W11W33 �W13W31 . (4.63)Souvislost tìhto koe�ientù s pùvodním fenomenologikým formalismem Jo-nesovým je obsa¾ena v mnoha studiíh, napøíklad v [10℄.



Kapitola 5Magnetooptiká odezvaV této kapitole se budeme vìnovat magnetooptiké odezvì, konkrétnì Kerrovu(MOKE) a Faradayovu (MOFE) jevu. Magnetooptikou máme na mysli optikoudisiplínu, která se zabývá interakí svìtla s magnetiky aktivní látkou. Proje-vem pøítomnosti magnetizae ve vzorku je zmìna polarizae1 svìtla odra¾eného(MOKE) od povrhu, respektive pro¹lého (MOFE) vzorkem (viz obr. 5.1). Magne-tooptiké jevy jsou komplexní a zahrnují v sobì stáèení polarizaèní roviny (Fara-dayova a Kerrova rotae) i zmìnu tvaru polarizaèní elipsy (Faradayova a Kerrovaeliptiita). Z mikroskopikého hlediska jsou uva¾ované jevy projevem sejmutí de-generae magnetikým polem.

Obrázek 5.1: Vznik magnetooptikého Kerrova (MOKE) a Faradayova (MOFE)jevu pøi odrazu od vzorku, respektive pøi prùhodu vzorkem.V první podkapitole se budeme vìnovat tenzoru permitivity, jeho¾ pøesný tvar1O polarizai svìtla je mo¾né se víe doèíst v mnoha pøedhozíh praíh, napøíklad [11℄nebo [10℄. 72



5.1. TENZOR PERMITIVITY 73je urèen vlastnostmi prostøedí. V dal¹íh dvou podkapitoláh pohovoøíme po-drobnìji o obou jeveh (Kerrovu a Faradayovu) a uvedeme zajímavé teoretikévýsledky na systémeh na¹eho zájmu. Z dùvodu pøehlednosti budeme pou¾ívatkartézský systém [10℄, v nìm¾ osa z je kolmá na rovinu vzorku a smìøuje do nìj.5.1 Tenzor permitivityTenzor permitivity pou¾íváme k makroskopikým modelùm zalo¾eným na Ma-xwellovì elektromagnetiké teorii, pøípadnì jejím modi�kaím (viz kapitolu 4). Toje dùvod, proè jeho znalost je pro nás nezbytná. V obeném pøípadì anizotrop-ního prostøedí má tento tenzor tvar (4.1). Pøilo¾íme-li na vzorek magnetiké pole,které bude pùsobit jako malá poruha pùvodního tenzoru permitivity, mù¾emejednotlivé prvky rozvinout podle magnetizae [43℄, [1℄"ij = "0ij +KijkMk +GijklMkMl, (5.1)pøièem¾ "0ij jsou prvky neporu¹eného tenzoru, Kijk a Gijkl pøedstavují elementylineárního, respektive kvadratikého magnetooptikého tenzoru [10℄.Kromì vý¹e uvedeného má pøítomnost magnetizae ve vzorku vliv i na symetriitenzoru. Onsagerovy relae [30℄, [31℄ øíkají, ¾e stav systému se nezmìní, obrátíme-li souèasnì èas i magnetizaiM . Dùsledkem je rovnost"i j(M) = "j i(�M). (5.2)Magnetiké pole mù¾e dokone zpùsobit vymizení nìkterýh prvkù tenzoru per-mitivity. Podle orientae magnetizae rozli¹ujeme tøi dùle¾ité pøípady:Polární uspoøádání. Magnetizae M je orientována kolmo k rovinì vzorku(viz obr. 5.2).Zvolíme-li kartézský souøadný systém tak, ¾e osa z splývá s vektorem mag-netizae, musí tenzor permitivity pùvodnì izotropního prostøedí splòovatvztah " = Rz(�')"Rz('), (5.3)èím¾ po¾adujeme, aby tenzor permitivity byl symetriký vùèi otoèení (re-prezentovanému matií Rz(')) kolem osy z o libovolný úhel '. MatieRz(') a Rz(�') mají tvarRz(') = 24 os' sin' 0� sin' os' 00 0 1 35 ,Rz(�') = Rz�1(') = 24 os' � sin' 0sin' os' 00 0 1 35 .
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Obrázek 5.2: Znázornìní polárního uspoøádání.Rozepí¹eme-li vztah (5.3) do slo¾ek, obdr¾íme soustavu rovni, která {s ohledem na lineární nezávislost funkí sinus a kosinus { mù¾e být prolibovolný úhel ' splnìna pouze v pøípadì, ¾e platí2"xy = �"yx =: �i"2,"xx = "yy =: "1,"zz =: "3,"xz = "zx = "yz = "zy = 0.Tenzor permitivity polárnì magnetovaného pùvodnì izotropního vzorku pouplatnìní tìhto relaí získá podobu [10℄, [44℄"P = 24 "1 �i"2 0i"2 "1 00 0 "3 35 . (5.4)Longitudinální uspoøádání. V této geometrii (viz obr. 5.3) magnetizae le¾ív rovinì vzorku a je rovnobì¾ná s rovinou dopadu.Zvolíme-li kartézský souøadný systém tak, aby rovina yz splynula s rovi-nou dopadu a magnetizae pøitom smìøovala ve smìru osy y, musí tenzorpermitivity podléhat podmíne" = Ry(�')"Ry('), (5.5)která po¾aduje, aby otoèení kolem osy y o libovolný úhel ' nemìlo vliv natento tenzor. Lze jednodu¹e z geometrikého náhledu odvodit, ¾e matie2Pou¾íváme zde znaèení bì¾né v magnetooptie (viz napø. [10℄).
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Obrázek 5.3: Znázornìní longitudinálního uspoøádání.otoèení Ry(') a Ry(�') vypadají takto:Ry(') = 24 os' 0 � sin'0 1 0sin' 0 os' 35 ,Ry(�') = Ry�1(') = 24 os' 0 sin'0 1 0� sin' 0 os' 35 .Uvìdomíme-li si opìt lineární nezávislost goniometrikýh funkí, vztah(5.5) nám vydá s pou¾itím konvene"xz = �"zx =: �i"2,"xx = "zz =: "1,"yy =: "3tenzor permitivity longitudinálnì magnetovaného vzorku v podobì [10℄, [45℄"L = 24 "1 0 �i"20 "3 0i"2 0 "1 35 . (5.6)Transverzální uspoøádání. Zde vektor magnetizaeM opìt le¾í v rovinì vzorku,av¹ak je kolmý k rovinì dopadu.Je-li kartézský systém volen tak (viz obr. 5.4), aby vektor magnetizae bylrovnobì¾ný s osou x a rovinì dopadu aby odpovídala rovina yz, musí tenzorpermitivity pro ka¾dý úhel ' splòovat" = Rx(�')"Rx('), (5.7)
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Obrázek 5.4: Znázornìní transverzálního uspoøádání.pøièem¾ Rx(') = 24 1 0 00 os' sin'0 � sin' os' 35 ,Rx(�') = Rx�1(') = 24 1 0 00 os' � sin'0 sin' os' 35 .Toto omezení, pøijmeme-li oznaèení"yz = �"zy =: �i"2,"yy = "zz =: "1,"xx =: "3dává tenzor permitivity ve tvaru [44℄"L = 24 "3 0 00 "1 �i"20 i"2 "1 35 . (5.8)Dal¹í zjednodu¹ení nastane, pokud se omezíme na lineární magnetooptiké jevy:V tom pøípadì mù¾eme polo¾it [10℄ "3 = "1.Pøedpokládáme-li, ¾e magnetizae je jediným zdrojem optiké anizotropie, lzeuplatnìním Onsagerova prinipu (5.2) na rozvoj (5.1) prvkù tenzoru permiti-vity zjistit [45℄, ¾e diagonální èlen "1, popøípadì "3 je sudou funkí magnetizae,zatímo nediagonální èleny jsou v magnetizai M lihé,"1 = "(0)1 + "(2)1 klMkMl + � � � ,"2 = "(1)2 kMk + � � � .



5.2. KERRÙV JEV 775.2 Kerrùv jevKerrovým jevem nazýváme takový magnetooptiký jev, který nastává pøi od-razu od povrhu magnetovaného prostøedí. Jak ji¾ bylo øeèeno v pøede¹lé podka-pitole, magnetiké pole indukuje ve vzorku umìlou anizotropii (nenulové nedia-gonální prvky tenzoru permitivity), o¾ se pøi odrazu mù¾e projevit v èásteènékonverzi jedné polarizae v polarizai ortogonální. Jinými slovy køí¾ové reexníkoe�ienty r32 a r14 urèené vztahy (4.59) a (4.57) jsou nenulové.Dopadá-li na vzorek lineárnì polarizované svìtlo, pak v souladu s [10℄, [14℄de�nujeme komplexní Kerrùv jev �Ks a �Kp:� Pro dopadajíí s-polarizovanou vlnu�Ks := r14r12 . (5.9)� Pro dopadajíí p-polarizovanou vlnu�Kp := �r32r34 . (5.10)Kerrùv jev je v obou pøípadeh pøímo úmìrný køí¾ovému reexnímu koe�ientu -nastává tedy pouze pøi nenulové magnetizai. V aproximai malýh úhlù souvisíkomplexní Kerrùv jev s Kerrovou rotaí �K a Kerrovou eliptiitou "K pøibli¾ným(av¹ak v praxi dostaèujíím) vztahem [2℄�K � �K � i"K. (5.11)5.2.1 Jednoduhé rozhraníVìnujme nejprve na¹i pozornost Kerrovu jevu, který vzniká pøi odrazu od roz-hraní dvou polonekoneènýh prostøedí. K odvození vztahu pro Kerrùv komplexníjev pou¾ijeme relaí (4.40) a (4.41), které se v pøípadì jednoduhého rozhraníredukují na: g(1) =Wg(2), (5.12)W = �T (1)��1 T (2): (5.13)Je-li prostøedí 1, v nìm¾ se nahází zdroj svìtla, izotropní a známe-li prvky matieW , mù¾eme pou¾itím de�ni (5.9) a (5.10) spoèítat Kerrùv komplexní jev �K.Tento postup lze s výhodou pou¾ít v¾dy pøi numerikém øe¹ení, av¹ak zøídka pøianalytikém odvozování - pouze ve speiálníh jednoduhýh pøípadeh.



78 KAPITOLA 5. MAGNETOOPTICKÁ ODEZVAUká¾eme si, které pro nás dùle¾ité pøípady to jsou. Pøednì prostøedí 1 má izot-ropní vlastnosti - tenzor permitivity je diagonální s obenì komplexními elementyna hlavní diagonále "I = 24 "(1) 0 00 "(1) 00 0 "(1) 35 .Vlastním hodnotám N (j)z = �qN20 �N2ypøedstavujíím koøeny harakteristiké rovnie v izotropním materiálu pøiøadíme[45℄, [10℄ lineárnì polarizované vlastní módy�(1)I = 2664 1Q000 3775 , �(2)I = 2664 1�Q000 3775 , �(3)I = 2664 00Q0=N0�N0 3775 , �(4)I = 2664 00Q0=N0N0 3775 ,kde Q0 =qN20 �N2y . Dle (4.27) vytváøejí tyto vlastní vektory sloupe diagona-lizaèní matie T (1) prvního polonekoneèného prostøedí (viz [45℄ a [10℄).Neh» prostøedí 2 harakterizuje magnetikým polem indukovaná anizotropiev polární èi longitudinální kon�gurai. Pro obì kon�gurae jsou reexní koe�i-enty r12 a r34 v prvním pøiblí¾ení (hápeme-li magnetiky indukovanou anizot-ropii jako malou poruhu izotropie) dány Fresnelovými vztahy [1℄ pro izotropníprostøedí r34 = N0 os't �p"1 os'N0 os't +p"1 os' , (5.14)r12 = N0 os'�p"1 os'tN0 os'+p"1 os't , (5.15)kde N0 = p"(1) je index lomu prostøedí 1 (obvykle vzduh, tak¾e N0 � 1), ' jeúhel dopadu (mìøený od normály k povrhu) paprsku a 't je úhel lomu, pro nìj¾ze Snellova zákona plyne 't =s1� N20 sin2 '"1 .V následujíím zamìøíme na¹i pozornost na podrobnìj¹í studium geometrií po-lární a longitudinální.Polární kon�gurae. Ta je popsána tenzorem permitivity ve tvaru (5.4).Charakteristiká rovnie (4.25) se v tomto pøípadì zjednodu¹¹í,"1 �N2z � ("1 �N2y )�2 � "22("1 �N2y ) = 0;



5.2. KERRÙV JEV 79a její koøeny N (j)z lze vyjádøit expliitnì:N (j)z = �24("1 �N2y )0�1� "2q"1("1 �N2y )1A351=2 . (5.16)Tìmto ètyøem vlastním hodnotám vlnové rovnie odpovídají ètyøi vlastní vektory(j = 1, : : : , 4)
�(j)P = 26666664 i"2("1 �N2y )i"2N (j)z ("1 �N2y )("1 �N2y )�"1 �N2y � �N (j)z �2��N (j)z "1�"1 �N2y � �N (j)z �2�

37777775 , (5.17)
z nih¾ mù¾eme zkonstruovat polární diagonalizaèní matii T (2)P druhého, mag-netiky aktivního prostøedí. Koneènì matiové násobení (5.13) spolu s de�niemi(4.59) a (4.57) reexníh koe�ientù nám poskytne køí¾ové reexní koe�ientyr32 a r14,r32 = �r14 = i"2N0 os'p"1(N0 os'+p"1 os't)(N0 os't +p"1 os') . (5.18)Dosadíme-li vztahy (5.18), (5.15) a (5.14) do de�nie (5.10), dostáváme pro do-padajíí p-polarizovanou vlnu [1℄, [44℄�Kp � i"Kp � �Kp = �i"2N0 os'p"1(N0 os'+p"1 os't)(N0 os't �p"1 os') , (5.19)zatímo pro s-polarizovanou vlnu�Ks � i"Ks � �Ks = �i"2N0 os'p"1(N0 os'�p"1 os't)(N0 os't +p"1 os') . (5.20)Pokud svazek dopadá kolmo na vzorek, tj. ' = 't = 0, tedy Ny = 0, pak sesmývá rozdíl mezi obìma polarizaemi (není jednoznaènì urèena rovina dopadu)a Kerrùv jev je urèen známým vztahem [1℄�K � i"K � i"2N0p"1("1 �N0) , (5.21)který vzhledem ke vzájemné lineární závislosti umo¾òuje ze zmìøené Kerrovypolární rotae a eliptiity stanovit komplexní nediagonální element "2 implikujíímagnetooptiké vlastnosti.



80 KAPITOLA 5. MAGNETOOPTICKÁ ODEZVALongitudinální kon�gurae. V tomto uspoøádání, jak bylo odvozeno døíve,nabývá tenzor permitivity tvaru (5.6), o¾ vede k harakteristiké rovnii�N2z � �"1 �N2y � "222"1��2 � "22"1 �N2y + "224"1� = 0.Její øe¹ení N (j)z je i zde mo¾né napsat analytiky, a sieN (j)z = � �"1 �N2y � "22"1 ��q4"1N2y + "22 + "2��1=2 .Dvì z nih popisují vlnu ¹íøíí se ve smyslu osy z a dvì odpovídají opaènémusmìru. Pøíslu¹né vlastní vektory �(j) vypadají [10℄
�(j)L = 266666664

�i"2NyN (j)z�i"2Ny �N (j)z �2("1 �N2y )�"1 �N2y � �N (j)z �2�� "22�N (j)z "1�"1 �N2y � �N (j)z �2�+N (j)z "22
377777775a dávají podle (4.27) vzniknout longitudinální diagonalizaèní matii T (2)L . Jedno-duhost úlohy dovoluje po patøièném matiovém násobení (5.13) vyjádøit køí¾ovéreexní koe�ienty r32 a r14 [1℄, [44℄, [10℄,r32 = r14 = �i"2N20 sin' os'"1 os't(N0 os'+p"1 os't)(N0 os't +p"1 os'). (5.22)Je patrné, ¾e jsou úmìrné nediagonálnímu èlenu tenzoru permitivity. Zùstaneme-li i nadále v re¾imu první aproximae, mù¾eme za r12 a r34 dosadit (5.15), resp.(5.14), a dle de�nie (5.10) tak pro komplexní longitudinální Kerrùv jev v pøípadìdopadajíí p-polarizované vlny odvodit známou Voigtovu formuli�Kp � i"Kp � i"2N20 sin' os'"1 os't(N0 os'+p"1 os't)(N0 os't �p"1 os') . (5.23)Z de�nie (5.9) plyne podobnì pro dopadajíí s-vlnu vztah�Ks � i"Ks � �i"2N20 sin' os'"1 os't(N0 os'�p"1 os't)(N0 os't +p"1 os'). (5.24)Lze se snadno pøesvìdèit dosazením ' = 0, ¾e longitudinální Kerrùv jev mizí pøikolmém dopadu.



5.2. KERRÙV JEV 815.2.2 Jednoduhá tenká vrstvaV této seki popí¹eme polární Kerrùv jev, který nastává pøi odrazu kolmo do-padajíí (Ny = 0) elektromagnetiké vlny od tenké anizotropní vrstvy tlou¹»ky t.Vrstva je obklopena izotropními polonekoneènými prostøedími, a to prostøedím,z nìj¾ na vrstvu dopadá svìtelný paprsek a které je harakterizované komplexnímindexem lomu N0, a substrátem o indexu lomu N2.Spoèítámemagnetooptikou odezvu uva¾ovaného systému. Dle matiovýh vztahù(4.40) a (4.41) je pøenosová matie dána jako [2℄, [14℄W = �T (0)��1 T (1)U (1) �T (1)��1 T (2), (5.25)kde T (0), T (1), T (2) jsou diagonalizaèní matie jednotlivýh prostøedí a U (1)pøedstavuje transmisní matii vrstvy.Budeme se zabývat pøípadem polárního magnetování (ve smìru osy z) s tenzo-rem permitivity ve tvaru (5.4). Charakteristiká rovnie vrstvy pak pro Ny = 0dává koøeny (5.16): N (1)z = N+, N (2)z = �N+,N (3)z = N�, N (4)z = �N�,pøièem¾ N+ = p"1 + "2, N� = p"1 � "2.Tìmto vlastním hodnotám odpovídají vlastní vektory (5.17)
�(1)K = "3 26664 �i"2�i"2N+"1 � (N+)2�N+ n"1 � (N+)2o 37775 , �(2)K = "3 26664 �i"2i"2N+"1 � (N+)2N+ n"1 � (N+)2o 37775 ,�(3)K = "3 26664 �i"2�i"2N�"1 � (N�)2�N� n"1 � (N�)2o 37775 , �(4)K = "3 26664 �i"2i"2N�"1 � (N�)2N� n"1 � (N�)2o 37775 ,



82 KAPITOLA 5. MAGNETOOPTICKÁ ODEZVATak¾e jednotlivé matie vystupujíí v (5.25) vypadají [10℄, [14℄:T (0) = 2664 1 1 0 0N0 �N0 0 00 0 1 10 0 �N0 N0 3775 ,T (1) = p22 2664 1 1 i iN+ �N+ iN� �iN�i i 1 1�iN+ iN+ �N� N� 3775 ,
P (1) = 2664 exp �i!N+t� 0 0 00 exp ��i!N+t� 0 00 0 exp �i!N�t� 00 0 0 exp ��i!N�t� 3775 ,T (2) = 2664 1 1 0 0N2 �N2 0 00 0 1 10 0 �N2 N2 3775 .Po provedení matiového souèinu lze pomoí de�ni (5.10), resp. (5.9) dospìt[14℄ k magnetooptiké Kerrovì odezvì �K ve tvaru�K � �K � i"K �� �i (1� r201) �(1 + r212e�2i�1)(1� e�2i�1) + 4i�1r12e�2i�1�2N1(1 + r01r12e�2i�1)(r01 + r12e�2i�1) �N1, (5.26)kde rn�1;n = Nn�1 �NnNn�1 +Nnjsou Fresnelovy reexní koe�ienty pøíslu¹nýh rozhraní a�1 = N1! toznaèuje propagaèní konstantu vlny ¹íøíí se vrstvou. Rozdíl �N1 indexù lomupro pravotoèivì, resp. levotoèivì kruhovì polarizovanou vlnu splòuje [2℄�N1 := 12(N+ �N�) � "22N1 .Z tvaru výrazu (5.26) je patrné [2℄, ¾e èlen (1 + r212e�2i�1)(1 � e�2i�1) popi-suje jmenovitì druhé rozhraní a následujíí èlen 4i�1r12e�2i�1 harakterizuje ¹íøení



5.3. FARADAYÙV JEV 83elektromagnetiké vlny tenkou vrstvou. V limitním pøípadì velké tlou¹»ky tétovrstvy nebo pøi její vysoké absorpi druhý èlen mizí a první se redukuje na vztahpro jednoduhé rozhraní (5.21). Naopak v ultratenkém re¾imu vrstvy (kdy je jejítlou¹»ka mnohem men¹í ne¾ vlnová délka pou¾itého svìtla) zaèíná být druhý èlensrovnatelný s prvním a po provedení aproximaee�2i�1 � 1� 2i�1pøejde formule (5.26) na vztah [2℄�K � i"K � �K � 4! t�N1 N0N1N20 �N22 .O magnetooptikém Kerrovì jevu vznikajíím pøi odrazu od tenké vrstvy podrob-nìji pojednávají studie [46℄ (polární geometrie), [47℄ (longitudinální geometrie)a [48℄ (transverzální geometrie).5.3 Faradayùv jevFaradayùv jev - narozdíl od jevu Kerrova - nastává pøi rùhodu magnetovanýmtransparentním vzorkem. Pomoí transmisníh koe�ientù (4.60)-(4.63) de�nu-jeme [10℄ komplexní Faradayùv jev:� pro dopadajíí s-polarizovanou vlnu jako�Fs := t13t11 , (5.27)� pro dopadajíí p-polarizovanou vlnu jako�Fp := �t31t33 . (5.28)Podobnì jako v pøedhozím pøípadì jednoduhé tenké vrstvy budeme studo-vat situai, kdy magnetizae je orientována kolmo k povrhu (ve smìru osy z)a svìtelný paprsek dopadá kolmo (Ny = 0). Tenzor permitivity pak ze stejnéhodùvodu jako pøi Kerrovu polárním uspoøádání nabývá tvaru (5.4) [1℄. Pøenosovámatie bude dána (5.25).Ztoto¾níme-li rovinu zy s rovinou dopadu, harakteristiká rovnie (4.25) podosazení (5.4) poskytne vlastní hodnoty (5.16) s vlastními vektory (5.17), z nih¾je po substitui za N+ a N� patrné, ¾e vlastní elektriká pole ¹íøíí se magnetova-ným prostøedím jsou pravotoèivì nebo levotoèivì kruhovì polarizovaná. Pomoí(5.28), resp. (5.27) zjistíme, ¾e Faradayùv jev na tenké vrstvì tlou¹»ky t je urèen



84 KAPITOLA 5. MAGNETOOPTICKÁ ODEZVAkomplexním úhlem �F , o který se vstupní lineární polarizae pootoèí. Platí pronìj [1℄ �F = !2(N+ �N�)t = !2 [(n+ � n�)� i(k+ � k�)℄t; (5.29)pøièem¾ N� � n� � ik�; n� oznaèuje reálný index lomu pro pravotoèivou (levo-toèivou) polarizai a k� má význam extinkèního koe�ientu pøíslu¹né polarizae.Vztah (5.29) vyjadøuje komplexní Faradayùv jev, který, podobnì jako jev Kerrùv,v sobì zahrnuje dvì slo¾ky: Faradayovu rotai (MCB - magnetiký kruhový dvoj-lom) urèenou úhlem otoèení �F a Faradayovu eliptiitu "F . Platí [1℄, [49℄�F = !2(n+ � n�)t,tg "F = tgh = tgh h !2(k� � k+)ti .Velièina  se v magnetooptie nazývá magnetiký kruhový dihroismus (MCD).Pro velmi malé úhly mù¾eme funke tg "F a tgh rozvinout do Taylorovy øadya v nejni¾¹ím øádu odvodíme, ¾e "F �  .Wittekoek a kol. v [35℄ odvodil v aproximai ��� "2"1 ���� 1 pro komplexní Faradayùvjev �F urèený (5.29) vztah�F = !2(N+ �N�)t = !2 [n+ � n� � i(k+ � k�)℄t == !2 [p"1 + "2 �p"1 � "2℄t = !2p"1 "�1 + "2"1�1=2 � �1� "2"1�1=2# t �� !2p"1 �1 + "22"1 � 1 + "22"1� t = !2 "2p"1 t.Tak¾e Faradayova rotae �F je [36℄ pøímo úmìrná reálné èásti pomìru nediago-nálního a diagonálního prvku tenzoru permitivity, zatímo Faradayova eliptiita"F je urèena imaginární èástí tohoto pomìru:�F = ��(n+ � n�) = <� �"2�p"1 t� ,"F � ��(k+ � k�) = =� �"2�p"1 t� , (5.30)kde � znaèí vlnovou délku pou¾itého svìtla. Invertujeme-li vztahy (5.30), obdr-¾íme ze znalosti obou slo¾ek Faradayova jevu (�F, "F) reálnou a imaginární èást



5.3. FARADAYÙV JEV 85nediagonálního elementu "2 = "02 + i"002:"02 = �t� (n�F � k"F),"002 = �t� (k�F + n"F), (5.31)pøièem¾ jsme pou¾ili vztahu "1 = (n+ ik)2.



Kapitola 6Experimentální sestavaa studované vzorkyV této kapitole zmíníme mo¾né metody mìøení magnetooptikýh velièin, pøi-èem¾ dùkladnìji pohovoøíme právì o tehnie, která byla pro mìøení vzorkù po-u¾ita v na¹em experimentu. Ve druhé èásti pojednáme o studovanýh vzoríh:Popí¹eme jejih zpùsob pøípravy a uvedeme jejih významné strukturní a mag-netiké vlastnosti. Spolu s tímto také zmíníme dosud publikované výsledky natìhto a podobnýh vzoríh.6.1 Magnetooptiké experimentální uspoøádáníMagnetooptiké jevy jsou dùsledkem poru¹ení izotropníh vlastností optikýhkonstant. Vzhledem k tomu jsou tyto jevy nepatrné (Kerrùv jev pøi reexi odkovovýh systémù dosahuje nejvý¹e 0.5 stupnì; Faradayùv efekt je vìt¹í díkyvýraznìj¹í závislosti na tlou¹»e magnetované vrstvy), a proto je zapotøebí veliepøesnýh mìøííh metod [10℄, [49℄.6.1.1 Mìøení Kerrova jevuKe studiu Kerrova jevu byla vynalezena øada mìøííh metod. Mezi nejjedno-du¹¹í a nejstar¹í patøí metoda zalo¾ená na mìøení intensity signálu na výstupuaparatury pøi zkøí¾enýh polarizátoreh. Umo¾òuje v závislosti na fázovém posu-nutí fázové destièky mìøit jak Kerrovu rotai, tak eliptiitu. Vzhledem k plohémumaximu signálu pøi zkøí¾enýh polarizátoreh není mo¾né provést mìøení s dosta-teènou pøesností. V souèasnosti je tato tehnika pou¾ívána k vysoe rozli¹enémuzobrazování magnetikýh domén [10℄, [50℄.86



6.1. MAGNETOOPTICKÉ EXPERIMENTÁLNÍ USPOØÁDÁNÍ 87Druhá metoda se nazývá difereniální a spoèívá v deteki rozdílu intenzit vlns- a p-polarizovanýh [10℄, [51℄. Výhodou této tehniky je její ryhlost, pøièem¾je s ní mo¾né studovat jak obì slo¾ky Kerrova komplexního jevu, tak pøi drobnémodi�kai i obì komponenty Faradayova komplexního jevu.Dosud zmínìnými stejnosmìrnými metodami, u nih¾ není signál nijak modulo-ván, nelze mìøit velmi malé úhly. V na¹í laboratoøi je proto postavena expermen-tální sestava zalo¾ená na tzv. modulaèní tehnie vyu¾ívajíí metody synhronnídeteke signálu, která výrazným zpùsobem omezuje vliv ¹umu. Od pøedhozíh seodli¹uje zaøazením modulátoru, který harmoniky na frekveni ! moduluje buïazimut nebo eliptiitu vlny, do esty svìtelnému svazku. Jako modulátor jsmepou¾ili magnetikou ívku (modulovaí elu), uvnitø které se nahází køemennýváleèek. Vinutím ívky prohází støídavý proud sinusového prùbìhu, jen¾ zpù-sobuje prostøednitvím magnetikého pole ívky Faradayovu rotai osilujíí naté¾e frekveni ! jako proud ve vinutí. Na výstupu aparatury pak detekujemepouze signál na pøíslu¹né frekveni, ostatní slo¾ky, jako napøíklad vy¹¹í harmo-niké a ¹um, jsou takto od�ltrovány.V experimentu uva¾ujeme je¹tì pøítomnost kompenzátoru, který spolu s pev-ným polarizátorem nahrazuje pohyblivý analyzátor. Natoèení tohoto analyzátorudo zkøí¾ené polohy se vstupním polarizátorem urèuje magnetooptiký jev vzniklýna vzorku. Kompenzátor je opìt magnetiká ívka (nulovaí ela) uvnitø s køe-menným váleèkem. Velikost proudu ve vinutí ívky øídí indukí Faradayovy ro-tae ve váleèku polarizai svìtla vystupujíího z ely. To umo¾òuje ve spojení sezápornou zpìtnovazební smyèkou øízenou napìtím Uvyst na výstupu aparaturynastavovat zkøí¾enou polohu polarizátorù automatiky.Shéma elé aparatury, která byla pou¾ita k mìøení magnetooptikýh spekter,se nahází na obr. 6.1.Z nìj je patrné, ¾e polarizaèní èást experimentální sestavy v poøadí zahrnuje[10℄:� Vstupní pevný polarizátor orientovaný pod úhlem �.� Faradayovu kompenzaèní elu indukujíí otoèení � polarizaèní roviny, kteréje úmìrné proudu proházejíímu vinutím. Tento proud je kontrolován zpìt-novazební smyèkou.� Faradayùv modulátor, který vytváøí na frekveni ! osilae polarizae s am-plitudou modulaèního úhlu �0.� Fázovou destièku vná¹ejíí do signálu fázový posuv. Jak uvidíme dále, jejípøítomnost ovlivòuje, zda mìøíme Kerrovu rotai nebo eliptiitu.� Vzorek v magnetikém poli.



88KAPITOLA 6. EXPERIMENTÁLNÍ SESTAVA A STUDOVANÉ VZORKY� Výstupní pevný analyzátor orientovaný pod úhlem �.Pokud neháme analyzátorem proházet p-polarizai (� = �=2), pak pro �, �, � �1 je dle [52℄, [10℄ na frekveni ! závislá slo¾ka I! intenzity svìtla za analyzátoremdána vztahem I! � �� + � �< ��KeiÆ���0 sin!t, (6.1)kde �K je komplexní Kerrùv jev (5.9), (5.10) vzorku. Jak jsme ji¾ uvedli, zpìtnávazba se sna¾í zahovat zkøí¾enou polohu polarizátorù, tj. usiluje o nastavenípodmínky I! = 0.Z (6.1) plyne, ¾e tohoto po¾adavku lze dosáhnout pouze tehdy, pokud platí�(Æ) := � + � � < ��KeiÆ� , (6.2)pøièem¾ jsme zavedli pomonou funki �(Æ). Vzhledem k tomu, ¾e v aproxi-mai malýh magnetooptikýh úhlù �K a "K je komplexní Kerrùv jev �K svázáns Kerrovou rotaí �K a eliptiitou "K relaí (5.11), dostáváme�(Æ) � (�K os Æ + "K sin Æ) ,z èeho¾ je zøejmé, ¾e pøi mìøení bez fázovýh destièek (Æ = 0) je úhel �K urèenjednoduhým vztahem �K � �(0), (6.3)

Obrázek 6.1: Shématiké znázornìní spektrometru pro mìøení Kerrova magne-tooptikého jevu. Spolu s optikými prvky jsou uvedeny rovnì¾ základní elektro-niké prvky.



6.1. MAGNETOOPTICKÉ EXPERIMENTÁLNÍ USPOØÁDÁNÍ 89zatímo v pøítomnosti destièek je situae pro úhel "K ponìkud slo¾itìj¹í"K � ��(Æ)sin Æ � �Kotg Æ� . (6.4)Pøi vlo¾ení ètvrtvlnnýh destièek by se tento vztah velie zjednodu¹il a eliptiitaby se stala nezávislou na rotai. Vlivem disperze v¹ak fázové zpo¾dìní Æ neníkonstantní, a proto nelze zjednodu¹ení provést.V pøípadì, ¾e orientujeme analyzátor ve smìru � = 0, bude � = �=2 + � ��=2. Pak pro úhly �, �, � � 1 je ([52℄, [10℄) komponenta I! intenzity svìtla zaanalyzátorem urèena vztahemI! � �� + � � < ��KeiÆ���0 sin!t. (6.5)Z podmínky I! = 0 lze odvodit pro funki �0(Æ), její¾ význam je podobný jakov (6.2), relai �0(Æ) := � + � � < ��KeiÆ� , (6.6)odkud mù¾eme opìt vyjádøit rotai �K a eliptiitu "K, tedy�K � �0(0),"K � ��0(Æ)sin Æ � �Kotg Æ� . (6.7)Ve skuteènosti mìøíme magnetooptiké velièiny pomoí poloviny rozdílu hod-not úhlù � + �, které zjistíme pøi opaènýh orientaíh magnetikého pole. Vevýpoèteh tedy pou¾íváme hodnotu�(Æ) = 12�(� + �).Obenì se pøi rùznýh orientaíh analyzátoru (� = �=2 a � = 0) získají rùznáspektra, která pøi porovnání s teoretikými modely [14℄ poskytují spoustu infor-maí o fyzikálníh vlastnosteh studovaného systému.Pøesnost mìøení Kerrova jevu popsanou magnetooptikou sestavou nepøekra-èuje 0; 002o. Jedná se tedy o velie pøesné mìøení.6.1.2 Mìøení Faradayova jevuPøi popisu experimentální sestavy pro mìøení Faradayova jevu se zamìøímepouze na modulaèní tehniky [49℄, kdy je modulována polarizae nebo fáze pola-rizovaného svìtelného paprsku. K mìøení Faradayovy rotae jsme pou¾ili metody



90KAPITOLA 6. EXPERIMENTÁLNÍ SESTAVA A STUDOVANÉ VZORKYrotujíího polarizátoru [49℄, [53℄, [43℄ a magnetiký kruhový dihroismus (MCD)jsme získali pomoí rotujíí fázové destièky [49℄.Shéma optiké soustavy pro mìøení Faradayovy rotae je zahyeno na obr.6.2.Sestava je podobná jako v pøípadì Kerrovy rotae a skládá se z následujííhprvkù:� Vstupní polarizátor vybírajíí vstupní polarizai ve smìru osy x.� Polarizátor rotujíí na frekveni !, který moduluje optiký signál s frekvení2!. V aparatuøe je jako rotujíí polarizátor pou¾ita polarizaèní fólie typuHN-22 (pro ultra�alovou a viditelnou oblast) nebo HR (pro infraèervenouoblast).� Vzorek v magnetikém poli harakterizovaný Faradayovou rotaí '.� Výstupní analyzátor, který je vùèi ose x orientován pod úhlem �. Je ovládánkrokovým motorkem.Pokud heme mìøit MCD, modulujeme fázové zpo¾dìní.K tomu staèí zamìnit rotujíí polarizátor za rotujíí fázovou destièku a rovnì¾pøed analyzátor vlo¾it fázovou destièku (viz obr. 6.3). Øazení optikýh prvkùbude tedy nyní vypadat takto:� Vstupní polarizátor vybírajíí vstupní polarizai ve smìru osy x.� Fázová destièka se zpo¾dìním Æ rotujíí na frekveni !, která modulujeoptiký signál s frekvení 2!.� Vzorek v magnetikém poli harakterizovaný MCD  .

Obrázek 6.2: Shématiké znázornìní spektrometru pro mìøení Faradayovy ro-tae. Spolu s optikými prvky jsou uvedeny rovnì¾ základní elektroniké prvky.



6.1. MAGNETOOPTICKÉ EXPERIMENTÁLNÍ USPOØÁDÁNÍ 91� Fázová destièka se zpo¾dìním Æ orientovaná pod úhlem � = 0.� Výstupní analyzátor, který je krokovým motorkem natáèen vùèi ose x podúhlem �.Lze spoèítat [49℄, ¾e intenzita signálu I na fotodetektoru, který se nahází navýstupu sestavy pro mìøení Faradayovy rotae, má tøi slo¾kyI = Id8 (I0 + I2! + I4!),pøièem¾I0 = osh 2 + 12 os(2�� 2'),I2! = [osh 2 + os(2�� 2')℄ os 2!t+ sin(2�� 2') sin 2!t,I4! = 12 os(2�� 2') os 4!t+ 12 sin(2�� 2') sin 4!t. (6.8)Pro zpraování signálu je dùle¾itá slo¾ka I2!. Ostatní slo¾ky vzhledem k syn-hronní deteki nezasahují do mìøení. Vìnujme nejdøíve pozornost pøípadu, kdyje nulová hodnota MCD ( = 0). Orientujeme-li analyzátor pod úhlem � =�=2 + ' + �, pøièem¾ � � 1, mù¾eme intenzitu I2! ve vztahu (6.8) rozvinouta získat I2! � �2� sin 2!t. (6.9)Intenzita I2! je tedy lineárnì závislá na vyhýlení � ze zkøí¾ené polohy. To máhned nìkolik výhod. Za prvé pro � = 0 vyhází I2! = 0, za druhé podmínkazkøí¾ení polarizátorù I2! = 0 je ostrá, a tedy i velmi itlivá na odhýlení, a za

Obrázek 6.3: Shématiké znázornìní spektrometru pro mìøení magnetikého kru-hového dihroismu. Spolu s optikými prvky jsou uvedeny rovnì¾ základní elek-troniké prvky.



92KAPITOLA 6. EXPERIMENTÁLNÍ SESTAVA A STUDOVANÉ VZORKYtøetí pøi prùhodu analyzátoru zkøí¾enou polohou mìní pøíslu¹ný signál na vý-stupu synhronního detektroru znaménko [49℄ a je mo¾né ho pou¾ít k ovládáníelektromotoru, který otáèí analyzátorem.Objeví-li se nenulový pøíspìvek MCD ( 6= 0), má pak i pøi zkøí¾ení polarizátorua analyzátoru intenzita I2! nenulovou hodnotuI2! = (osh 2 � 1) os 2!t.Proto¾e tato slo¾ka je fázovì posunuta o �=2 oproti signálu (6.9) a je ji tedymo¾né nastavením fáze na sin 2!t utlumit ve smì¹ovaèi synhronního detektoru,neovlivòují malé hodnoty MCD významným zpùsobem mìøení rotae.Nyní se zamìøíme na druhou slo¾ku Faradayova jevu, a to na mìøení MCD [49℄.Z elkové intenzity na detektoruI = 14(I0 + I2! + I4!)bude pro nás obdobnì jako u Faradayovy rotae zajímavá pouze slo¾ka osilujíína frekveni 2!. Ta má tvar [49℄I2! = [sinh 2 + osh 2 sin  sin(2�� 2�)℄ sin Æ sin 2!ta je tedy nulová pouze v pøípadì, kdy platítgh 2 = � sin  sin(2�� 2�). (6.10)V na¹em experimentu neháváme fázovou destièku pevnou (� = 0) a elektromo-torkem otáèíme analyzátorem (úhel � je promìnlivý).Ideálnì pøi pou¾ití ètvrtvlnné destièky ( = �=2) úhel � odpovídá pøímo elip-tiitì proházejíí vlny, nebo» � = �". Je-li v¹ak fázové zpo¾dìní  takové, ¾e 6= (2k + 1)�=2 (k 2 Z), je nutné - abyhom byli shopni zmìøit i vysokouhodnotu  - volbou tlou¹»ky vzorku zajistit platnost podmínky [49℄����tgh 2 sin  ���� < 1 (6.11)vyplývajíí ze vztahu (6.10).Vzhledem k disperzním vlastnostem prostøedí je mo¾né jednou ètvrtvlnnoudestièkou se zpo¾dìním �=2 pro vlnovou délku � = 1�m obsáhnout oblast modu-lae (0; 6� 2; 8)�m. V na¹em pøípadì jsme ètvrtvlnné destièky nahradili dvojiífázovýh destièek se zpo¾dìním Æ1 a Æ2, pøièem¾ jejih osy jsme orientovali kolmok sobì. Takováto kon�gurae dvou fázovýh destièek je ekvivalentní jedné fázovédestièe se zpo¾dìním Æ = Æ1�Æ2. Vhodnou volbou tlou¹tìk jednotlivýh destièekmù¾eme dosáhnout libovolnì malého fázového zpo¾dìní. Podmínku (6.11) lze paksplnit i pøi velikýh hodnotáh  .Na závìr je nezbytné zmínit pøesnost popsané metody. Bylo experimentálnìzji¹tìno [49℄, ¾e pøesnost mìøení dosahuje 0; 005o



6.2. STUDOVANÉ VZORKY 936.2 Studované vzorkyNa¹ím experimentem jsme studovali magnetooptiké vlastnosti tenkýh vrstevferitù o sumárním vzori CuFe2O4. Bylo zji¹tìno, ¾e mìïnaté ferity mohou jakv tenké vrstvì [54℄, tak v objemové formì [55℄ rùst se symetrií buï kubikou nebotetragonální. Rozhodujíím faktorem je zpùsob pøípravy a �nální teplotní zprao-vání. Ve studiíh [54℄, [55℄ autoøi odhalili pøi teplotì ¾íhání 350oC fázový pøehodz tetragonální symetrie na kubikou zapøíèinìný Jahn-Tellerovými distorzemi [29℄.K lep¹ímu pohopení namìøenýh dat uvedeme nejdøíve zpùsob pøípravy vzorkù,jejih strukturní a magnetiké vlastnosti, dosavadní magnetooptiké výsledky natìhto a na podobnýh feriteh.Tenké vrstvy (tlou¹»ky t � 300 nm [54℄) byly naneseny rf1 pulsním napra¹ová-ním (pomoí pøístroje Leybold Z400 ) ze 75 mm velkého terèe tetragonální mìdina substrát taveného køemene o rozmìreh 10� 10mm2 [56℄, [54℄. Pøi naná¹eníbyla v napra¹ovaí komoøe (vyèerpané na základní tlak 6:10�7mbar) udr¾ovánasmìs argonu a kyslíku na 15% podílu tlaku kyslíku vùèi praovnímu tlaku el-kového plynu (6:10�3mbar). Vzorkù byl pøipraven vìt¹í poèet: Ka¾dý z nih zajinýh podmínek napra¹ování a jiném teplotním zpraování po nanesení vrstvy.Pøi rùstu �lmu pou¾ity dva rùzné rf výkony: 50 W a 200 W .Po napra¹ovaí fázi následovalo dvouhodinové ¾íhání vrstev pøi teplotáh v roz-mezí od 200oC do 850oC (viz tabulku 6.1). V dal¹ím kroku byly vzorky zhlazeny,pøièem¾ jedna sada - oznaème ji Q - ryhle (ponoøením do kapalného dusíku),zatímo druhá (SC ) pomalu.Ke studiu strukturníh vlastností bylo pou¾ito mìøení XRD difrake (pøístro-jem Philips 1729 W ). Pøedstavy o mikrostruktuøe a distribui zrn vznikly zesnímkù transmisního elektronového mikroskopu (TEM) Philips CM 200. K odha-lení magnetikého hování pøi pokojové teplotì poslou¾ila vibraèní magnetometrie[54℄, pøièem¾ z hysterezníh (M �H) smyèek byl odeèten pøíspìvek substrátu.Mìøení XRD difrake na rùznýh vzoríh poskytlo dùle¾ité informae o struk-tuøe. Bylo zji¹tìno [54℄, ¾e ne¾íhaný (tzv. as-deposited) vzorek spolu se vzorkem¾íhaným pøi 200oC a následnì pomalu hlazeným vykazuje kubikou strukturu,zatímo u vzorkù ¾íhanýh pøi vy¹¹íh teplotáh (a také pomalu hlazenýh) pøe-va¾uje struktura tetragonální. To potvrdilo ¹tìpení píkù v XRD spektru. S tímtonaví do¹lo ke zmìnì møí¾kové konstanty: Pomìr =a byl monotónní rostouí(z hodnoty 1 na hodnotu 1,048) funkí teploty ¾íhání Ta. Naproti tomu ryhlehlazené (kalené) vzorky dle [56℄, [57℄ poskytly XRD spektra, jim¾ odpovídalakubiká struktura s neroz¹tìpenými píky.Tento závìr byl rovnì¾ potvrzen elektronovou difrakí [54℄: Na snímíh z TEMmikroskopu byl pozorován mnohem vìt¹í poèet difrakèníh prstenù u vzorkù1radio frequeny



94KAPITOLA 6. EXPERIMENTÁLNÍ SESTAVA A STUDOVANÉ VZORKY¾íhanýh pøi teplotì Ta & 400oC a pomalu hlazenýh; pøiøazené indexy dhklodpovídaly tetragonální struktuøe. Na druhou stranu indexy dhkl as-depositedvzorku a vzorku ¾íhaného pøi 200oC (následnì pomalu hlazeného) vypovìdìly,¾e pøeva¾ujíí je struktura kubiká.K pøehodu mezi obìma strukturami do¹lo vlivem Jahn-Tellerovýh distorzí[29℄. Jak vyplývá z praí [54℄, [58℄, [57℄ bylo mo¾né zmìnou podmínek pøi rùstuvrstvy (rf výkonem, teplotou ¾íhání, ryhlostí hladnutí) stabilizovat pøi pokojovéteplotì jak kubikou, tak tetragonální strukturu. V pøípadì pomalého hladnutímají ionty dostatek èasu k migrai do energetiky výhodnìj¹íh poloh, zatímopøi kalení vzorkù je dosa¾en kvazistabilní stav. Pøedpokládá se tedy [57℄, [58℄, ¾eryhle hlazené vzorky (Q) mají kubikou strukturu, zatímo pomalu hlazenévzorky (SC ) pøi dostateènì vysoké teplotì ¾íhání vykazují strukturu tetragonální.Vzhledem k tomu, ¾e na TEM snímíh se objevovaly difrakèní krou¾ky namístobodù je zøejmé, ¾e ve¹keré vzorky jsou polykrystaliké s náhodnì orientovanýmikrystalky zrn. Studium TEM snímkù dále ukázalo nemonotónní závislost velikostizrn na teplotì ¾íhání [54℄, o¾ opìt poukazuje na pøítomnost fázového pøehodu.Na magnetiké vlastnosti vzorkù bylo usuzováno [56℄, [54℄, [58℄ z mìøení hyste-rezníh smyèek. Z jejih tvaru se zjistilo [54℄, [58℄, ¾e u v¹eh vzorkù pøi proesumagnetování nedohází k saturai magnetizae M a ¾e spontánní magnetizaeMS je nemonotónní funkí teploty ¾íhání Ta: Do teploty 200oC rostla magnetizaes rùstem zrn. V oblasti fázového pøehodu, tj. pro teploty v rozmezí 200oC�400oC,magnetizae výraznì poklesla, nebo» vzniklá tetragonální struktura feritù obenìPojmenování Teplota Ta [oC℄ Výkon Prf [W℄ Zpùsobvzorku ¾íhání rf diody zhlazeníSC50 850 50 pomaluSC200 850 200 pomaluAs� deposited ne¾íhaný 200 nehlazenýF200 200 200 ryhleF300 300 200 ryhleF400 400 200 ryhleF500 500 200 ryhleF600 600 200 ryhleF700 700 200 ryhleF800 800 200 ryhleB3 600 50 ryhleC3 850 50 ryhleD3 ne¾íhaný 50 nehlazenýTabulka 6.1: Tabulka studovanýh vzorkù.



6.2. STUDOVANÉ VZORKY 95vykazuje ni¾¹í hodnotu spontánní magnetizae ne¾ struktura kubiká. V dal¹ímpokraèoval normální rùst magnetizae vlivem rùstu zrn.Naproti tomu u koeritivního pole HC se prokázalo [54℄, [58℄, ¾e je rostouífunkí v elém oboru teplot ¾íhání Ta. Tento trend byl vysvìtlen následovnì: Jakroste teplota ¾íhání, roste velikost zrn a stabilizuje se magnetiký moment. Tímdohází i k rùstu koeritivníh sil. Vzhledem k tomu, ¾e pøi fázovém pøehodu sezvy¹uje koeritivní pole, nedohází k poru¹ení rostouí závislosti HC na Ta.Pøi porovnání magnetizae ryhle a pomalu hlazenýh vzorkù bylo zji¹tìno[54℄, [57℄, ¾e magnetizae kalenýh (Q) vrstev feritù je mnohem vìt¹í ne¾ magne-tizae pomalu hlazenýh vzorkù,M(Q)�M(SC).U koeritivníh polí je nerovnost opaèná:HC(Q)� HC(SC).V dal¹ím probereme problematiku optikýh pøehodù ve feriteh. Ferity a dal¹ímagnetiké kyslièníky byly ji¾ v minulosti podrobeny intenzívnìj¹ímu studiu.Vzhledem k tomu, ¾e pásová struktura tìhto materiálù byla dlouhou dobu pøed-mìtem diskuse, a poznatky se tudí¾ neustále mìnily, zmíníme zde pouze nejèer-stvìj¹í pøedstavy. Bylo vypraováno a provedeno nìkolik metod pro identi�kaizúèastnìnýh pøehodù, které byly v mnoha pøípadeh zalo¾eny na substituimagnetikého iontu v krystalové møí¾i iontem jiným. Aèkoliv získané výsledkyjsou rozumnì vyhodnoeny, v¾dy je nutné mít na pamìti, ¾e substituí jednohoiontu jiným iontem dohází k deformai møí¾e, k poru¹ení pùvodníh interakí,apod. Tedy ke ztrátì pùvodníh vlastností materiálu (magnetikýh, symetrie,atd.). Dokud nebude proveden výpoèet z prvníh prinipù, musíme ve¹keré tako-véto metody brát s nadhledem.Ve feriteh bylo v oblasti od blízké infraèervené a¾ po blízkou ultra�alovou iden-ti�kováno nìkolik druhù dipólovýh elektronovýh pøehodù: krystalové (CF2),intervalenèní (IVCT3) a mezimøí¾kové (ISCT4). Nyní ka¾dý z nih struènì osvìt-líme. Vyjdeme z práe [8℄. Ke krystalovým pøehodùm dohází mezi hladinami,které vznikly roz¹tìpením hladin pùvodnì volného iontu vlivem krystalogra�késymetrie ligandù. Dùle¾ité je zmínit, ¾e jak poèáteèní, tak konová hladina zdepøíslu¹ejí tému¾ iontu - nedohází tedy k pøenosu náboje na sousední polohykrystalové møí¾e. Pro nás budou dùle¾ité krystalové pøehody zprostøedkovanéelektrony z roz¹tìpenýh 3d orbitalù. Intervalenèní pøehody se od krystalovýhodli¹ují tím, ¾e v proesu exitae elektronu jsou zúèastnìny dva rùzné ionty. Pøe-nos náboje na sousední polohu mù¾e být naví zprostøedkován aniontem kyslíku2Z anglikého þrystal �eldÿ.3Z anglikého þintervalane harge transferÿ.4Z anglikého þintersublattie harge transferÿ.



96KAPITOLA 6. EXPERIMENTÁLNÍ SESTAVA A STUDOVANÉ VZORKYO2�. Speiálním pøípadem intervalenèníh pøehodù jsou pøehody, kdy zúèast-nìné dva ionty obsazují polohy v odli¹nýh podmøí¾káh. Nazýváme je pro pøe-hlednost pøehody mezimøí¾kové. I v tìhto posledníh dvou pøípadeh budemeuva¾ovat pouze pøehody 3d elektronù.Nyní uvedeme nìkteré dùle¾ité dosavadní magnetooptiké výsledky [59℄, [33℄,[7℄, [8℄, [60℄ na feriteh MeFe2O4, kde Me je jak magnetiký iont (Me = Ni,Co, Fe), tak i iont nemagnetiký (Me = Li, Mg). Nejdøíve svou pozornost tedyobrátíme na nemìïnaté ferity a uká¾eme, jaké pøehody se v magnetooptikýhspektreh vyskytují a jaké je mo¾né oèekávat u feritù mìïnatýh. Poté srovnámetyto pøedstavy s dosavadním výzkumem mìïnatýh feritù [28℄, [61℄, [9℄.V praíh [59℄, [33℄, [7℄, [8℄ Fontijn a kol. studoval ferity Li0:5Fe2:5O4 aMeFe2O4,kde Me = Ni, Co, Fe. Z �tování spekter køivkami (3.34), (3.35) a z úvah o zaká-zanýh a povolenýh pøehodeh a z výsledkù, které získal pøi substitui magne-tikého iontu iontem nemagnetikým (kdy nìkteré pøehody postupnì mizely zespekter), odvodil, ¾e do spekter feritù s nemagnetikým iontem pøispívaly pouzeISCT pøehody, zatímo ferity s magnetikým iontem projevily slo¾itìj¹í struk-turu pøehodù obohaenou o IVCT a pro CoFe2O4 i o CF pøehody. Tato datapøehlednì shrnuje tabulka 6.2. V této tabule jsou tetraedrální polohy nazna-èeny kulatými závorkami a oktaedrální polohy závorkami hranatými. U ka¾déhoiontu je rovnì¾ uveden pøíslu¹ný zúèastnìný orbital. Fontijn a kol. [8℄ uvedl, ¾espoleènou vlastností v¹eh uvedenýh feritù jsou tøi ISCT pøehody situovanéu energií � 2:6 eV, � 3:5 eV a � 4 eV. Drobné energetiké zmìny byly vysvìt-leny rozptylem møí¾kové konstanty díky rùzným velikostem zúèastnìnýh atomù.U nikelnatého feritu byl kromì ISCT pøehodù identi�kován naví IVCT pøe-hod z nikelnatého iontu v oktaedrální poloze na ¾eleznatý iont situovaný rovnì¾v oktaedriké koordinai. Tento pøehod nastal pro energie � 2:9 eV. V pøípadìkobaltového feritu tento pøehod Fontijn a kol. [8℄ umístil k energiím � 2:2 eV.U zmínìného feritu se ve spektru rozpoznaly i dva krystalové pøehody o energiíh� 0:83 eV a � 1:82 eV. Tím se kobaltový ferit odli¹uje od Fe3O4, v nìm¾ ¾ádnépøehody nebyly identi�kovány jako krystalové. U tohoto materiálu se podle [59℄,[33℄, [8℄ vyskytly kromì zmínìnýh tøí ISCT pøehodù naví u¾ jen IVCT pøehodyo rezonanèníh energiíh � 0:6 eV, � 2 eV, � 3:1 eV a � 4 eV. Podotknìmeje¹tì, ¾e Fontijn a kol. nepozoroval ve spektreh jakékoliv Jahn-Tellerovy distorzejako napøíklad C. M. Srivastava ve studii [62℄.Jako poslední ferit, který byl dosud magnetooptiky studován v [28℄, [61℄, [9℄,je mìïnatý ferit o sumárním vzori CuFe2O4. Jeho magnetooptiké vlastnostibyly shledány podobné feritùm MeFe2O4, kde Me = Ni, Co, Fe. Kim a kol.[9℄ u mìïnatýh feritù pozoroval ¹tìpení dubletního základního stavu 2Eg(t62ge3g)iontùCu2+ na oktaedrálníh poloháh vlivem Jahn-Tellerova efektu. Usoudil tedy,¾e oktaedrální polohy budou tímto podléhat tetragonálním distorzím. Krystalovépøehody z dubletu (2Eg ! 2T2g) roz¹tìpeného tìmito distorzemi pozoroval v ob-
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Studovaný Energie !0[eV℄ Druh Popisferit pøehodu pøehodu pøehoduMgFe2O4 2.6 ISCT (Fe3+)t2 ! [Fe2+℄t2g3.47 ISCT [Fe3+℄eg ! (Fe2+)t23.95 ISCT (Fe3+)t2 ! [Fe2+℄egLi0:5Fe2:5O4 2.63 ISCT (Fe3+)t2 ! [Fe2+℄t2g3.46 ISCT [Fe3+℄eg ! (Fe2+)t24.09 ISCT (Fe3+)t2 ! [Fe2+℄egNiFe2O4 2.86 IVCT [Ni2+℄! [Fe2+℄t2g2.57 ISCT (Fe3+)t2 ! [Fe2+℄t2g3.46 ISCT [Fe3+℄eg ! (Fe2+)t24.03 ISCT (Fe3+)t2 ! [Fe2+℄egCoFe2O4 0.83 CF 4A2 !4T1(F )1.82 CF 4A2 !4T1(P )2.21 IVCT [Co2+℄! [Fe2+℄t2g2.6 ISCT (Fe3+)t2 ! [Fe2+℄t2g3.55 ISCT [Fe3+℄eg ! (Fe2+)t24 ISCT (Fe3+)t2 ! [Fe2+℄egFe3O4 0.56 IVCT [Fe2+℄t2g ! [Fe2+℄t2g1.94 IVCT [Fe2+℄t2g ! [Fe2+℄eg3.11 IVCT [Fe2+℄t2g ! (Fe2+)e3.93 IVCT [Fe2+℄t2g ! (Fe2+)t22.61 ISCT (Fe3+)t2 ! [Fe2+℄t2g3.46 ISCT [Fe3+℄eg ! (Fe2+)t23.94 ISCT (Fe3+)t2 ! [Fe2+℄egTabulka 6.2: Tabulka pøehodù pozorovanýh v jednotlivýh feriteh podobnýhmìïnatému feritu. CF znaèí krystalové pøehody, IV CT intervalenèní a ISCTmezimøí¾kové. V popisu pøehodu je uvedeno, mezi kterými ionty v kterýh po-loháh a mezi kterými orbitaly k exitai dohází.



98KAPITOLA 6. EXPERIMENTÁLNÍ SESTAVA A STUDOVANÉ VZORKYlasti energií � 1:8eV. Mimo to v [9℄ byla publikována trojie ISCT pøehodù mezi¾elezitými ionty (s rezonanèními frekvenemi � 2:5eV, � 3:5eV a � 3:9eV). Napøítomnost takovýhto pøehodù ve v¹eh feriteh, jak ji¾ bylo øeèeno, poukázalFontijn a kol. v [8℄. Do magnetooptikýh spekter pak u¾ jen dle [9℄ pøíspívalatrojie IVCT pøehodù: jeden mezi ionty ¾eleza a dva roz¹tìpené Jahn-Tellerovýmjevem z oktaedrikého iontu mìdi na oktaedriký ¾elezitý iont. Pøehody zahr-nujíí tetraedrikou mìï nebyly identi�kovány. V¹e pøehlednì shrnuje tabulka6.35.Shinagawa a kol. [28℄ studovali magnetooptikou odezvu mìïnatýh feritù v blízkéinfraèervené oblasti spektra. Fitování odhalilo ve spektru Faradayovy rotae pøí-tomnost ètveøie pøehodù mezi spin-orbitálnì roz¹tìpenými hladinami �7 !�8 a �8 ! �5 (pro pravotoèivì kruhovì polarizovanou vlnu) a �8 ! �7 a �7 ! �6(pro levotoèivì kruhovì polarizovanou vlnu). Tyto pøehody tetraedrální mìdi seobjevily v oblasti � 0:7 eV (viz tabulku 6.3).Studovaný Energie !0[eV℄ Druh Popisferit pøehodu pøehodu pøehoduCuFe2O4 2.5 ISCT (Fe3+)t2 ! [Fe3+℄t2g3.5 ISCT [Fe3+℄eg ! (Fe3+)t23.9 ISCT (Fe3+)t2 ! [Fe3+℄eg2.1 IVCT [Fe2+℄t2g ! [Fe2+℄eg4.3 IVCT [Fe2+℄t2g ! (Fe2+)e4.7 IVCT [Fe2+℄t2g ! (Fe2+)t21.8 CF 2Eg !2T2g0.6 LS �7 ! �8, �8 ! �5�8 ! �7, �7 ! �6Tabulka 6.3: Tabulka pøehodù pozorovanýh mìïnatém feritu. CF znaèí krys-talové pøehody, LS spin-orbitálnì od¹tìpené pøehody, IV CT intervalenènía ISCT mezimøí¾kové. V popisu pøehodu je uvedeno, mezi kterými ionty v kte-rýh poloháh a mezi kterými orbitaly k exitai dohází.

5Oznaèením LS máme na mysli pøehody mezi spin-orbitálnì od¹tìpenými hladinami�5, �6, �7, �8.



Kapitola 7Dosa¾ené výsledkyTato kapitola je vìnována experimentálním výsledkùm, kterýh bylo na na¹ihvzoríh dosa¾eno. U vzorkù, které poskytly uelenou a kvalitní magnetooptikouodezvu, byly provedeny modely zalo¾ené na teoretikýh pøedstaváh pøedhozíhkapitol.Nejdøíve pohovoøíme o podmínkáh, za kterýh bylo mìøení uskuteènìno. Potéuvedeme namìøená spektra Kerrova a Faradayova jevu, obsahujíí jak rotai, takeliptiitu. Popí¹eme vyskytujíí se trendy a upozorníme na nejvýznamnìj¹í rysyspekter.7.1 Podmínky experimentuAbyhom získali vìt¹í mno¾ství informaí o vzoríh, mìøili jsme magnetoop-tiká spektra za dvou rùznýh podmínek1:� Za pokojové teploty Tn = 300K a normálního tlaku pn = 101hPa. V tomtopøípadì mluvíme o v¹eh spektreh s Kerrovým jevem s o nìkterýh spek-treh Faradayova jevu.� Za dusíkové teploty TN = 77K a nízkého tlaku. To platí pro nìkterá spektraFaradayova jevu.Kerrùv magnetooptiký jev byl mìøen v magnetikém poli do 1T, o¾ odpovídánasyení pøibli¾nì z 80%. Pøi mìøení Faradayova jevu jsme - díky vìt¹ím mo¾nos-tem pou¾itého magnetu - mohli dosáhnout vìt¹í saturae. Magnetiké pole zdedosahovalo hodnoty a¾ 1T.1Tyto podmínky budeme v pøípadì potøeby u jednotlivýh vzorkù uvádìt.99



100 KAPITOLA 7. DOSA®ENÉ VÝSLEDKYZ energetikého hlediska jsme se sna¾ili pokrýt o nej¹ir¹í oblast. Její hranieurèovaly pou¾ité optiké prvky, itlivost detektoru a absorpe vzorku. Rozpty-lové pole, mìøené pøi odrazu od zrátka, a v pøípadì Faradayova jevu i pøíspì-vek substrátu jsme ze získanýh dat odeèetli. Pøi mìøení Kerrova jevu jsme bylishopni se pohybovat v rozmezí energií � 1:3eV a¾ � 4:6eV. Hlavní omezení zdepøedstavovala ultra�alová abspore vzorku a zaøazení Faradayovýh el do dráhypaprsku. Faradayùv jev jsme vzhledem k odli¹nému zpùsobu modulae (rotujíímpolarizátorem) a kompenzae (výstupním analyzátorem) signálu mohli promìøitve vìt¹ím energetikém rozsahu: � 0:6 eV a¾ � 4:1 eV.7.2 Kerrùv jevKerrùv jev jsme mìøili na v¹eh vzoríh za pokojové teploty, a to ve dvoukon�guraíh: v polární a v longitudinální. Pro polární jev jsme se o nejvíesna¾ili pøiblí¾it kolmému dopadu paprsku. S ohledem na experimentální mo¾-nosti pøedstavoval nakone úhel dopadu (mìøený od normály ke vzorku) � 12o.V pøípadì longitudinálního uspoøádání byl naopak po¾adován o mo¾ná nejvìt¹íúhel dopadu: � 72o.Uvedeme nejprve výsledky mìøení polárního jevu. Jednotlivým vzorkùm se bu-deme vìnovat v poøadí, jak byly mìøeny. Na obr. 7.1 a 7.2 lze vidìt polárníKerrovy rotae, respektive eliptiity vzorkù B3, C3, D3 mìøené pøi pokojové tep-lotì.

Obrázek 7.1: Spektra polárníh Kerrovýh rotaí vzorkù B3, C3, D3, která bylamìøena pøi pokojové teplotì 300 K.



7.2. KERRÙV JEV 101Ve spektreh mù¾eme pozorovat nìkolik rysù. V blízké infraèervené oblasti, tj.pro energie v rozmezí � 1:2eV a¾ � 2:5eV, je spektrum rotae i eliptiity vzorkuC3 poru¹eno magnetooptikou interferení v tenké magnetiky aktivní vrstvì.To potvrzuje dobrou kvalitu rozhraní jednotlivýh vrstev. Struktura spekter seu vzorkù B3 a D3 ponìkud ztráí, proto¾e tyto vzorky byly ¾íhány pøi nízkéteplotì (600oC) anebo vùbe ne, o¾ se odrazilo v nárùstu nepøíli¹ kvalitní po-lykrystaliké struktury. Ve vy¹¹íh energiíh & 3:2 eV je magnetooptiká odezvavzorku C3 výrazná ve srovnání s ostatními dvìma vzorky. To je opìt zpùsobenovy¹¹í kvalitou polykrystaliké struktury vzorku C3 oproti vzorkùm ¾íhaným pøiteplotì Ta � 600oC. Pozorované trendy jsou v souladu s publikovanými výsledky[9℄, [63℄, [64℄. Pro srovnání prùbìhu Kerrovy polární rotae a eliptiity pou¾i-jeme vzorek C3, který vykázal velie kvalitní spektra magnetooptikýh velièin(viz obr. 7.3). V souladu s Kramers-Krönigovými relaemi [18℄ v¾dy pøibli¾nìodpovídá extrém jednoho spektra (napøíklad rotae) prùhodu nulou ve druhémspektru (eliptiity).Polární Kerrùv jev byl zmìøen i na sérii vzorkù, která se od pøedhozí li¹ívy¹¹ím výkonem pøi napra¹ování (Prf = 200W). Vzhledem k velmi malým roz-mìrùm tìhto vzorkù (2 � 2 mm2) byl zmìøen pouze nejsilnìj¹í signál, kterýmbyla Kerrova polární rotae pøi témìø kolmém dopadu (úhel dopadu viz vý¹e).Namìøená data jsou pro pøehlednost rozdìlena do dvou grafù na obr. 7.4 a 7.5.Mù¾eme opìt v blízké infraèervené oblasti, tj. pro E . 2:5eV, pozorovat osilaezpùsobené magnetooptikou interferení v tenké vrstvì. Na druhé stranì spektra(E & 3:2 eV) roste s teplotou ¾íhání podobnì jako u pøedhozíh vzorkù struk-

Obrázek 7.2: Spektra polárníh Kerrovýh eliptiit vzorkù B3, C3, D3, která bylamìøena pøi pokojové teplotì 300 K.



102 KAPITOLA 7. DOSA®ENÉ VÝSLEDKYtura Kerrovy polární rotae [9℄, [63℄, [64℄. Oba tyto rysy naznaèují, ¾e ¾íhánímpøi vy¹¹í teplotì je mo¾né doílit kvalitnìj¹ího rozhraní vrstev a lep¹í krystalikéstruktury.Nyní pøikroèíme k polárnímu Kerrovu jevu na posledním typu vzorkù - pomaluhlazenýh (SC). Na obr. 7.6 a 7.7 jsou uvedena spektra polární Kerrovy rotae,

Obrázek 7.3: Spektra polární Kerrovy rotae a eliptiity vzorku C3, která bylamìøena pøi pokojové teplotì 300 K.

Obrázek 7.4: Spektra polární Kerrovy rotae vzorku As � deposited a vzorkùF200� F400, která byla mìøena pøi pokojové teplotì 300 K.



7.2. KERRÙV JEV 103respektive eliptiity vzorkù SC50 a SC200 ¾íhanýh pøi vysoké teplotì 850oC.Mohutná magnetooptiká interferene obou spekter v blízké infraèervené a¾ èer-vené viditelné oblasti (E . 2:5 eV) vypovídá o velie kvalitní magnetooptikévrstvì s dobøe de�novanými rozhraními. Roz¹tìpení situované naopak v blízkéUV oblasti (E & 3:2 eV) naznaèuje, ¾e symetrie takto dobøe narostlé strukturyje ni¾¹í [64℄. Srovnání prùbìhu polární Kerrovy rotae a eliptiity vzorku SC200poskytuje obr. 7.8: Analogiky s pøedhozím pozorováním i zde korespondují pa-tøièným zpùsobem extrémy spekter s prùhody nulou.Pro obohaení na¹ih informaí jsme v rozmezí energií � 2:3 eV a¾ � 4:5 eVpromìøili i longitudinální Kerrovu rotai vzorkù B3, C3 a D3 (viz obr. 7.9). Pøiporovnání (jmenovitì podélné Kerrovy rotae nejkvalitnìj¹ího vzorku C3) s po-lárními Kerrovými rotaemi dospìjeme k závìru, ¾e trendy spekter jsou stejné.To znamená, ¾e ve vzorku není pøítomen význaèný smìr a ¾e ve v¹eh smìreh jemagnetován stejným zpùsobem. Longitudinální jev lze shledat, jak je v magne-tooptie typiké, o jeden øád slab¹í ne¾ jev polární.Ze spekter Kerrovy rotae a eliptiity mù¾eme modelováním získat informaeo zúèastnìnýh pøehodeh (jejih rezonanèníh frekveníh, polo¹íøkáh, popøí-padì i siláh osilátorù) a díky pøítomnosti magnetooptiké interferene také in-formae o tlou¹»e vrstvy. Vzhledem ke slo¾ité struktuøe spekter zpùsobené vel-kým poètem pøehodù (viz tabulky 6.2 a 6.3) se zamìøíme na problematiku získáníinformae o tlou¹»e tenké vrstvy. Abyhom mohli na základì elektromagnetikéteorie, která je pro tyto úèely zela postaèujíí, modelovat magnetooptikou ode-zvu, musíme znát spektra jednotlivýh elementù tenzoru permitivity (5.4) vrstvy.

Obrázek 7.5: Spektra polární Kerrovy rotae F500�F800, která byla mìøena pøipokojové teplotì 300 K.
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Obrázek 7.6: Spektra polární Kerrovy rotae vzorkù SC50 a SC200, která bylamìøena pøi pokojové teplotì 300 K.

Obrázek 7.7: Spektra polární Kerrovy eliptiity vzorkù SC50 a SC200, která bylamìøena pøi pokojové teplotì 300 K.
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Obrázek 7.8: Spektra polární Kerrovy rotae a eliptiity vzorku SC200, kterábyla mìøena pøi pokojové teplotì 300 K.

Obrázek 7.9: Spektra longitudinální Kerrovy rotae vzorkù B3, C3 a D3, kterábyla mìøena pøi pokojové teplotì 300 K.



106 KAPITOLA 7. DOSA®ENÉ VÝSLEDKYV na¹em pøípadì jsme tato data postrádali, a proto jsme pro výpoèet pou¾ili spek-tra tenzoru permitivity nikelnatého feritu NiFe2O4, který je ze v¹eh feritù nej-víe podobný feritu mìïnatému2. Model byl vystavìn na základì vztahù (4.40),(4.41), (4.52), (4.54) a (5.9), (5.10), (5.26) a naprogramován v programovaímjazyku Matlab. Fitovaím parametrem se stala pouze tlou¹»ka magnetiky aktivnívrstvy. Výsledná spektra byla spolu s experimentálními pro mo¾nost porovnánínormována. Na obr. 7.10 a 7.11 jsou pro ukázku uvedeny prùbìhy vypoèítanýha namìøenýh spekter Kerrovy polární rotae vzorkù F400 a SC200.

Obrázek 7.10: Spektra Kerrovy rotae vzorku F400. Body je znázornìno namì-øené spektrum a plnou èarou spektrum namodelované. V modelu byla pou¾ita�továním zji¹tìná tlou¹»ka 400 nm.Získané tlou¹»ky vrstev jednotlivýh vzorkù shrnuje tabulka 7.1.Je patrné, ¾e tlou¹»ka v¹eh vzorkù je pøibli¾nì t � 400 nm. To je v souladus na¹ím oèekáváním tenké vrstvy. Ov¹em musíme vzít v úvahu, ¾e se jedná pouzeo odhad, nebo» pou¾itá data tenzoru permitivity nepøíslu¹í pøesnì na¹emu feritu.Homogenitu tlou¹»ky v rámi elého vzorku jsme pomoí Kerrovy rotae pro-mìøili tak, ¾e jsme získali spektra z rùznýh míst na vzorku. Rozhodujíí bylomìøení uprostøed vzorku (5� 5mm2) a v jeho rohu. Z porovnání3 spekter li¹ííhse v ka¾dém bodì o ménì ne¾ 5% plyne homogenita vrstvy v rámi elého vzorku.2Data poskytl Mgr. Jan Mistrík, PhD.3Spektra, z nih¾ se na homogenitu vzorku usuzovalo zde z prostorovýh dùvodù neuvádíme.
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Obrázek 7.11: Spektra Kerrovy rotae vzorku SC200. Body je znázornìno namì-øené spektrum a plnou èarou spektrum namodelované. V modelu byla pou¾ita�továním zji¹tìná tlou¹»ka 450 nm.
Název Tlou¹»ka t [nm℄vzorku vrstvySC50 450SC200 400As� deposited 420F200 450F300 450F400 400F500 440F600 440C3 400Tabulka 7.1: Tabulka tlou¹tìk vypoèítanýh z magnetooptiké interferene.U vzorkù, které nejsou v tabule uvedeny, nebyl výpoèet z dùvodu absene nebo¹patné kvality interferene proveden.



108 KAPITOLA 7. DOSA®ENÉ VÝSLEDKY7.3 Faradayùv jevFaradayùv jev jsme mìøili pouze u vzorkù B3, C3, D3 a SC50, SC200, nebo»u ostatníh stopa paprsku dopadajíího na vzorek byla mnohem vìt¹í ne¾ vzoreksamotný. Zvolili jsme dvì teploty mìøení: 77 K a 300 K, tedy teplotu kapalnéhodusíku a teplotu pokojovou. Pøi mìøení za dusíkové teploty jsme vzorek umístilido vyèerpaného kryostatu. Magnetiké pole jsme u ka¾dého vzorku nastavili natakovou hodnotu, aby do¹lo k o nejvìt¹ímu nasyení (nebo aspoò k uzavøeníhysterezní smyèky).Zamìøme se nejdøíve na Faradayùv jev u vzorkù B3, C3 a D3. Vysokoteplotní(300 K) i nízkoteplotní (77 K) spektra Faradayovy rotae i eliptiity jsou s vy-znaèením jak teploty, tak i magnetikého pole pro jednotlivé vzorky postupnìuvedeny na obr. 7.12, 7.13, 7.14.

Obrázek 7.12: Spektra Faradayovy rotae a eliptiity vzorku B3 mìøená pøi poko-jové (300 K) i dusíkové (77 K) teplotì. Hodnota magnetikého pole (znázornìnáv legendì) byla nastavována tak, aby doházelo k dostateènému nasyení.Pøi porovnání grafù mezi vzorky zjistíme, ¾e nejvìt¹íh amplitud dosahuje mag-netooptiká odezva u vzorku C3, zatímo nejmen¹í amplitudu vykazuje vzorekD3. Spektrum vzorku C3 je rovnì¾ víe prokresleno (a» u¾ v pøípadì dusíkovénebo pokojové teploty) ne¾ u vzorku D3. Obojí podporuje v pøedhozí podkapi-tole zmínìnou vy¹¹í kvalitu narostlé feritové struktury u vzorku C3. Ve spektrehmù¾eme pozorovat dvì význaèné struktury: u � 0:6eV a v oblasti energií vy¹¹íhne¾ � 1:5eV. Jejih interpretai pøeneháme do diskuse. Z obr. 7.12, 7.13, 7.14 lzetaké usoudit, ¾e u v¹eh vzorkù této série jsou nízkoteplotní spektra v porovnání
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Obrázek 7.13: Spektra Faradayovy rotae a eliptiity vzorku C3 mìøená pøi poko-jové (300 K) i dusíkové (77 K) teplotì. Hodnota magnetikého pole (znázornìnáv legendì) byla nastavována tak, aby doházelo k dostateènému nasyení.

Obrázek 7.14: Spektra Faradayovy rotae a eliptiity vzorku D3 mìøená pøi poko-jové (300 K) i dusíkové (77 K) teplotì. Hodnota magnetikého pole (znázornìnáv legendì) byla nastavována tak, aby doházelo k dostateènému nasyení.



110 KAPITOLA 7. DOSA®ENÉ VÝSLEDKYs vysokoteplotními prokreslenìj¹í. Proè tomu v¹emu tak je, vysvìtlíme opìt v dis-kusi. Z hlediska trendù jsou v¹ak spektra Faradayova jevu teplotnì nezávislá. Pøiodhalování magnetooptikýh rysù je nutné zmínit, ¾e pokles v¹eh spekter naultra�alovém okraji nemusí znamenat ztrátu struktury v této oblasti. V blízkémUV toti¾ ka¾dý vzorek ji¾ významnì absorboval, o¾ se projevilo v nezávislostimagnetooptiké odezvy na energii dopadajíího fotonu. Tím pádem jsme zazna-menali prudký pokles ve spektru, aèkoliv samotný jev mohl být znaèný.Nyní pøejdeme ke druhé sérii vzorkù, a to ke vzorkùm SC50 a SC200 ¾íha-ným pøi vysoké teplotì a následnì pomalu hlazeným. Magnetooptiká spektraFaradayova jevu tìhto vzorkù mìøená pøi dusíkové i pokojové teplotì jsou spolus uvedením aplikovaného magnetikého pole shrnuta v obr. 7.15 a 7.16.

Obrázek 7.15: Spektra Faradayovy rotae a eliptiity vzorku SC50 mìøená pøipokojové (300 K) i dusíkové (77 K) teplotì. Hodnota magnetikého pole (znázor-nìná v legendì) byla nastavována tak, aby doházelo k dostateènému nasyení.Amplitudy spekter odpovídajííh si velièin obou vzorkù jsou navzájem po-rovnatelné. Lze rovnì¾ usoudit, ¾e spektra jsou i pøibli¾nì stejnì bohatá nastrukturu. Naproti tomu v porovnání se vzorky B3, C3 a D3 vykazují vzorkySC50 a SC200 strukturu rozmanitìj¹í. Z hlediska trendù pøedstavují v¹ak i vzorkySC50 a SC200 materiály s teplotnì nezávislou magnetooptikou odezvou. Jedinávìt¹í zmìna, která pøi pøehodu k nízkým teplotám nastala, bylo zostøení rysùspekter. Dal¹í postøehy pøedstavíme a¾ v diskusi. Na závìr pojednání o pomaluhlazenýh vzoríh uvedeme, ¾e mìøení v UV oblasti znaènì omezovala opìt vy-soká absorpe vzorkù, proto napøíklad spektrum Faradayova jevu vzorku SC50za pokojové teploty konèí ji¾ u energie � 2:6 eV.



7.3. FARADAYÙV JEV 111Ze spekter Faradayova jevu je mo¾né na základì vztahù (3.34), (3.36), (3.37)a (5.31) zjistit rezonanèní frekvene pøítomnýh pøehodù, jejih polo¹íøky a sílyosilátorù. Proto¾e se ve spektreh Faradayova jevu neobjevil ¾ádný druh interfe-rene, nebylo mo¾né usuzovat na tlou¹»ku magnetiky aktivní vrstvy. S ohledemna mno¾ství pøehodù ve spektreh pro E & 1:5 eV studovali jsme pouze struk-turu poblí¾ energie E � 0:6 eV. Proto¾e se na¹e experimentální výsledky shodo-vali s [28℄, vydali jsme se podobnou estou jako ©im¹a a kol.. Pøedpokládali jsmepøítomnost dvou dvoji pøehodù - v¾dy jeden z dvojie odpovídal pravotoèivìa druhý levotoèivì polarizované vlnì. Faradayova rotae byla urèena rozdílemindexù N+ a N� lomu pro tyto polarizae. Uva¾ovali jsme tedy dva takovétorozdíly (viz kapitolu 5). V øeèi kvantové mehaniky tyto dvì dvojie pøehodùvznikly mezi spin-orbitálnì roz¹tìpenými hladinami, jak bylo uvedeno v tabule6.3. K modelování jsme si vybrali vzorek C3, nebo» vykazuje velie slu¹nou mag-netooptikou odezvu v energetiké oblasti na¹eho zájmu, tj. v okolí � 0:6 eV.Fitování parametrù pøehodù (amplitud P1 a P2, rezonanèníh frekvení !1 a !2a polo¹íøek �1 a �2) jsme pro nízkoteplotní (77 K) i vysokoteplostní (300 K) spek-trum Faradayovy rotae provedli metodou nejmen¹íh ètverù pomoí programuMirosoft Exel. Výsledky jsou v normované formì spolu s experimentálními datyrovnì¾ normovanými uvedeny na obr. 7.17 a 7.18.Do grafù jsou vlo¾eny naví i modely Faradayovy rotae obou dvoji pøehodù.Zji¹tìné parametry pøehodù jsou obsa¾eny v tabule 7.2.

Obrázek 7.16: Spektra Faradayovy rotae a eliptiity vzorku SC200 mìøená pøipokojové (300 K) i dusíkové (77 K) teplotì. Hodnota magnetikého pole (znázor-nìná v legendì) byla nastavována tak, aby doházelo k dostateènému nasyení.



112 KAPITOLA 7. DOSA®ENÉ VÝSLEDKY

Obrázek 7.17: Namìøené (pøi 300 K) a namodelované spektrum Faradayovy ro-tae poblí¾ Cu pøehodu. Naznaèeny jsou disperzní køivky Faradayovýh rotaíjednotlivýh pøehodù.

Obrázek 7.18: Namìøené (pøi 77 K) a namodelované spektrum Faradayovy ro-tae poblí¾ Cu pøehodu. Naznaèeny jsou disperzní køivky Faradayovýh rotaíjednotlivýh pøehodù.



7.3. FARADAYÙV JEV 113Teplota T [K℄ Èíslo dvojie Rezonanèní Polo¹íøkamìøení pøehodù frekvene !i [eV℄ �i [eV℄77 1 0.71 0.042 0.86 0.04300 1 0.7 0.042 0.86 0.04Tabulka 7.2: Parametry spin-orbitálnì roz¹tìpenýh pøehodù v blízké infraèer-vené oblasti.Hodnoty parametrù jsou v souladu s døívìj¹ím pozorováním [28℄.



Kapitola 8DiskuseV této kapitole se budeme podrobnìji vìnovat diskusi dosa¾enýh výsledkù, je-jih interpretai a porovnání s ji¾ publikovanými daty. Upozorníme na zajímavostia struènì o nih pohovoøíme.Ji¾ bylo zmínìno v pøedhozí podkapitole, ¾e spektra jak Kerrovy polární, takFaradayovy rotae a eliptiity se pro jednotlivé vzorky li¹í. Li¹í se v bohatostistruktury, v amplitudì a v kvalitì namìøenýh spekter. Ka¾dé této stráne sebudeme postupnì vìnovat.Z porovnání v¹eh magnetooptikýh spekter vzorkù ryhle (B3, C3, D3 a F200�800) a pomalu (SC50, SC200) hlazenýh je patrné, ¾e vzorky pomalu hlazenévykazují bohat¹í strukturu. Toho lze dosáhnout roz¹tìpením stavù vlivem nì-jaké interake. V na¹em pøípadì je touto interakí Jahn-Tellerùv jev, který dávávzniknout tetragonálním distorzím sní¾ujíím pùvodní kubikou symetrii struk-tury. Lze tedy usoudit, ¾e pøi teplotì ¾íhání dostateènì vysoké k pøekonání fázo-vého pøehodu mají ryhle hlazené tenké vrstvy mìïnatýh feritù kvazistabilníkubikou symetrii, zatímo pomalu hlazené krystalizují ve stabilní tetragonálnísymetrii.Ve spektreh magnetooptiké odezvy mù¾eme u v¹eh vzorkù pozorovat ty-piké pøehody feritù: pøi frekveni E � 0:6 eV vystupuje spin-orbitálnì roz¹tì-pený pøehod zpùsobený krystalovým polem mìdi, zatímo v energetiké oblastiE & 1:5 eV se dle kapitoly 6 spektra úèastní IVCT a ISCT pøehody zahrnujííatom ¾eleza, popøípadì u ni¾¹ího okraje této oblasti dal¹í krystalový pøehod.Tato interpretae se nabízí v souladu s publikovanými výsledky (viz tabulky 6.2a 6.3) [28℄, [59℄, [8℄ a [9℄. V tìhto publikaíh se autoøi po provedení modelùshodli na tvrzení, ¾e ISCT pøehody vykazují vzhledem k neekvivalentnosti krys-talovýh poloh zúèastnìnýh atomù obenì vy¹¹í energii ne¾ IVCT pøehody.V prezentované prái modelování IVCT a ISCT pøehodù ve viditelné a blízkéultra�alové oblasti provedeno nebylo, nebo» by bylo nutné volit velké mno¾stvívolnýh parametrù, èím¾ by mohla utrpìt vypovídaí hodnota vytvoøeného mo-114



115delu. Bylo by pak nezbytné dodávat do modelu dodateèné podmínky, které v¹akvy¾adují mnohem hlub¹í analýzu, ne¾ jakou vymezuje ráme této práe. My jsmese vìnovali pouze jednoduhé struktuøe v okolí � 0:7 eV. S ohledem na [59℄, [33℄,respektive [8℄ lze sadu pøehodù interpretovat jako [Cu2+℄t2g ! [Cu2+℄t2g pøe-hody uvnitø t2g orbitalu mìïnatého atomu. Fitováním rezonanèníh frekvení,polo¹íøek a amplitud pøehodù byla odhalena pøítomnost vìt¹ího poètu blízkýhpøehodù, konkrétnì dvou dvoji (viz tabulku 7.2). To ©im¹a a kol. [28℄ vysvìtlilroz¹tìpením pøíslu¹né krystalové hladiny t2g vlivem spin-orbitální vazby. Výsled-kem tedy pøi respektování dvou mo¾nýh kruhovýh polarizaí svìtla jsou pøe-hody �7 ! �8, �8 ! �5 a �8 ! �7, �7 ! �6. Zji¹tìné parametry ka¾dé dvojiepøehodù jsou v souladu s publikovanými daty v [28℄.Pøikroèíme k diskusi teplotní závislosti Faradayovýh spekter: Je ihned pa-trné, ¾e spektrum jak Faradayovy rotae, tak i eliptiity nezávisí na teplotì mì-øení. To by v pøípad paramagnetik poukazovalo na pøítomnost paramagnetikýhpøehodù. Korektní odùvodnìní komplikovanìj¹ího hování spekter studovanýhferimagnetik v¹ak vy¾aduje mnohem dùkladnìj¹í studium, ne¾ jaké tu bylo po-dáno. Zamìøíme se proto na vysvìtlení jednodu¹¹ího teplotního jevu spoèívajííhov prokreslení struktury spekter (viz 7.12 a¾ 7.16) pøi sní¾ení teploty. Takový jevje toti¾ zela v korespondeni s oèekáváním [65℄, proto¾e v nízkýh teplotáhdohází k ostøej¹ím pøehodùm a tedy i k zú¾ení pøíslu¹nýh spektrálníh èar.Dále probereme stránku kvality namìøenýh spekter, z nih¾ lze usuzovat i nakvalitu vzorkù. Pøednì jsme pozorovali, ¾e vy¹¹í teplota ¾íhání vzorku zpùsobujezpravidla vìt¹í a ve struktuøe prokreslenìj¹í magnetooptikou odezvu. Mù¾emetedy usoudit, ¾e krystalová struktura ve vzoríh se s rostouí teplotou ¾íhánízlep¹uje [63℄. Naopak ménì výrazná spektra vzorkù ne¾íhanýh anebo ¾íhanýhpøi nízkýh teplotáh naznaèují, ¾e narostlá polykrystaliká struktura kubikésymetrie není tak dokonalá [64℄.Kvalitu rozhraní vrstev ve vzoríh poznáme z mohutnosti magnetooptiké in-terferene, je-li vùbe pøítomna. U vzorkù ¾íhanýh pøi nízké teplotì a vzorkùAs � deposited se tento rys nevyskytuje vùbe èi jen velie nepatrnì. Tak¾ev tìhto pøípadeh mù¾eme hovoøit o velie nekvalitníh rozhraníh [64℄. Na druhéstranì vzorky ¾íhané pøi vysokýh teplotáh Ta > 600o jsou harakteristikévýraznou magnetooptikou interferení, pøièem¾ není natolik dùle¾itá ryhlosthladnutí. Magnetooptiká vrstva se tedy díky ¾íhání pøi vysoké teplotì vyrovnalado velie kvalitní podoby (jmenovitì u vzorkù pomalu hlazenýh). Homogenitavrstvy byla zji¹tìna promìøením magnetooptikýh spekter v rùznýh místehvzorku. Vzhledem k tomu, ¾e se v elém promìøeném oboru energií li¹ila nejvíeo 5%, mù¾eme øíi, ¾e vrstva byla nanesena na substrát homogennì v rámi eléplohy vzorku. Z magnetooptikýh interferení byla pomoí elipsometrikýhkonstant nikelnatého feritu vypoètena tlou¹»ka tenké vrstvy (viz 7.1). Proto¾ejsme pou¾ili data podobného materiálu, jedná se pouze o její odhad: t � 400nm.



116 KAPITOLA 8. DISKUSEZbývá diskutovat vliv výkonu Prf rf diody na magnetooptiká spektra. K dispo-zii jsme mìli dvì série vzorkù, u nih¾ byl tento výkon pøi napra¹ování dr¾en na50W a 200W. Zatímo u vzorkù ryhle hlazenýh se zdá být struktura spektervíe prokreslena pøi vy¹¹ím výkonu, u vzorkù pomalu hlazenýh je tomu naopak.Nabízí se následujíí vysvìtlení: Pøi vy¹¹ím výkonu dohází k vìt¹ímu vti¹tìnípoèáteèní krystalové struktury, která je udr¾ena následným ryhlým hladnutím.Naopak v pøípadì pomalého hladnutí, poskytujíí dostatek èasu pro migraiiontù do novýh energetiky výhodnìj¹íh poloh, je pro vytvoøení lep¹í tetrago-nální symetrie výhodnìj¹í ni¾¹í napra¹ovaí výkon, kdy není poèáteèní strukturatolik vti¹tìna.



Kapitola 9ZávìrZávìrem shrneme ve struènosti na¹e studium, pøièem¾ se zamìøíme na dosa¾enévýsledky a posoudíme, zda byly splnìny hlavní íle diplomové práe. Nakoneuèiníme krátkou diskusi o dal¹ím mo¾ném výzkumu studovanýh struktur.V diplomové prái jsme studovali tenké vrstvy mìïnatýh feritù z magnetoop-tikého hlediska. Vrstvy byly naná¹eny na substrát z taveného skla rf pulsnímnapra¹ováním. K dispozii jsme mìli dvì série vzorkù:� vzorky napra¹ované pøi výkoneh 50W a 200W a po pøípadném ¾íháníryhle hlazené,� vzorky napra¹ované pøi výkoneh 50W a 200W , av¹ak po ¾íhání pomaluhlazené.Teplota ¾íhání se pohybovala v rozmezí 200 a¾ 850o C. V závislosti na ryhlostihlazení byly získány dvì fáze: kubiká projevujíí vysokou magnetizai a tetra-gonální s magnetizaí nízkou. Jak se ukázalo v pøedhozím studiu uva¾ovanýhferitù, vykazují ryhle hlazené vrstvy kubikou symetrii, zatímo pomalu hla-zené vrstvy symetrii tetragonální. Tlou¹»ka vrstev byla øádovì 100 nm.Abyhom získali informae o magnetooptikýh vlastnosteh vzorkù, zmìøilijsme v ¹irokém spektrálním oboru jak Faradayùv jev (MOFE), tak polární i po-délný jev Kerrùv (MOKE). K tomu jsme pou¾ili dvou aparatur, umístìnýh namagnetooptikém oddìlení Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy, které vyu-¾ívali kompenzaèníh metod zalo¾enýh na modulai rotae nebo fáze. Takovémetody poskytují velmi kvalitní data, o¾ byl i ná¹ pøípad.Hlavními íli diplomové práe bylo nalezení korelae mezi strukturními vlast-nostmi a magnetooptikými reexními spektry a získání informaí o elektronovéstruktuøe feritù v oblasti velmi malýh tlou¹»ek. Shrneme tedy dosa¾ené výsledkya porovnáme je s tìmito íli: 117



118 KAPITOLA 9. ZÁVÌR� V prái byl pro popis interake svìtla s látkou rozvinut a v modeleh uplat-nìn obenìj¹í formalismus postihujíí i hování elektromagnetiké vlny v pe-riodiké multivrstevnaté dielektriké møí¾e.� Na základì nového formalismu byly z magnetooptiké interferene �továnímzji¹tìny tlou¹»ky magnetooptikýh vrstev.� Pomoí semikvantové, respektive Lorentzovy teorie permitivity jsme �tová-ním zjistili spin-orbitálnì roz¹tepené pøehody v blízké infraèervené oblastispektra a interpretovali je. Pøi vy¹¹íh energiíh jsme ve spektreh pozoro-vali mno¾ství pøehodù, které v¹ak z dùvodu slo¾itosti úlohy interpretoványnebyly. Cíl obohatit informae o elektronové struktuøe byl splnìn.� Srovnáním spekter vzorkù mezi sebou bylo zji¹tìno, ¾e spektra tetragonál-níh feritù jsou ve struktuøe bohat¹í ne¾ spektra feritù kubikýh. Tím bylíl nalézt korelai mezi strukturními vlastnostmi vzorkù a magnetoopti-kými reexními spektry také splnìn. Nad ráme tohoto íle byla nalezenakorelae i pro magnetooptiká transmisní spektra.� Z magnetooptikýh spekter bylo dále usouzeno na kvalitu narostlé poly-krystaliké struktury.� Koneènì magnetooptikou interfereni jsme pou¾ili k diskusi o kvalitì roz-hraní.Mù¾eme tedy prohlásit, ¾e hlavní íle diplomové práe byly splnìny. Jak patrno,poskytuje magnetooptiká spektroskopie mno¾ství informaí o studovanýh ma-teriáleh.Výsledky obsa¾ené v této prái byly ji¾ z velké èásti prezentovány na presti¾níhmezinárodníh konfereníh ICM1 2003 a JEMS2 2004 a publikovány v renomo-vanýh fyzikálníh èasopiseh ([63℄, [64℄). Výzkumná èinnost byla ve formì øadygrantù podpoøena Grantovou agenturou Èeské republiky (202/03/0776) a Gran-tovou agenturou Univerzity Karlovy (191/2003 a 314/2004/B-FYZ/MFF).Na tenkovrstevnatýh i objemovýh feritovýh strukturáh bylo vykonáno ji¾mnoho práe. Byla vydána spousta publikaí. Proto se mù¾e zdát, ¾e ji¾ ni zají-mavého od tìhto systémù nelze oèekávat. Opak je ov¹em pravdou. Tehnologikéúsilí v oblasti záznamovýh médií nepøestává a hledají se neustále nové materiály,které by umo¾nili zahovat kvalitu signálu pøi magnetooptikém ètení a záznamuse souèasným zvý¹ením hustoty zápisu informae. To je praktiký dùvod, proèmagnetooptiké studium feritù je pro budounost nezbytné. Motivaí z fyzikál-ního hlediska mohou být ne zela ujednoené pøedstavy o elektronové struktuøea dal¹íh vlastnosteh tìhto materiálù.1International onferene on magnetism.2Joint European Magneti Symposia.



SummaryIn this work opper ferrite thin �lms were investigated by magneto-optialspetrometry. The main purpose of this study was to �nd orrelations betweenthe two possible phases of struture (ubi and tetragonal) and the magneto-optial spetra. Furthermore we had to enrih the information about the eletro-ni struture of these materials.To well understand the magneto-optial response, the following theories wereused: First group theory and quantum mehanis giving the reason of orbitalsplitting, seond eletromagneti desription of light propagating throw dieletristruture, third eletron models having the role of a "bridge" between the twoformer approahes and fourth magneto-optial theory of light interation withmagnetized material.We have studied several samples prepared by rf pulse sputtering. They di�erone from the other in the deposition onditions and post-deposition heat treat-ment. Two powers of rf diode were used: 50W and 200W. After annealing at thetemperatures ranging 200�850oC the samples were ooled down rapidly or slowly.Depending on this two phases were stabilized: ubi with high magnetization andtetragonal having low magnetization.The Kerr and Faraday magneto-optial spetra ontaining rotation and ellipti-ity were measured in broad energy area. From the magneto-optial interferenepresent in the spetra the thiknesses of thin �lms were alulated. Furthermorewe observed ISCT, IVCT and spin-orbital eletron transitions. In near infraredregion the frequenies and widths of the transitions aused by spin-orbital in-teration were obtained. It was found, that the samples having the tetragonalsymmetry showed enrihed eletroni struture in omparison to the sampleswith ubi symmetry. Magneto-optial response gave also the information aboutthe quality of the interfaes and rystal struture.
119
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