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Resumo

Nesta dissertação estudamos a influência da rugosidade dos substratos

sobre as propriedades magnéticas e ópticas de filmes finos policristalinos de

permalloy (Py) e as propriedades ópticas de filmes finos de prata (Ag), deposi-

tados sobre os substratos. A rugosidade na superfície do substrato de vidro

foi gerada através de ataque químico com vapor de ácido fluorídrico (HF-

49%) (alta concentração) e caracterizada por microscopia de força atômica

(AFM).

Os filmes de Py foram depositados por sputtering e os filmes de Ag, por

evaporação térmica resistiva. A caracterização das propriedades magnéticas

foi feita através das curvas de histerese (M-H), geradas por magnetometria

óptica pelo efeito Kerr (MOKE). Através destas medidas pudemos verificar

a dependência do campo coercivo Hc com a rugosidade de superfície dos

substratos.

Os filmes finos de Ag, por outro lado, foram caracterizados por medidas

de transmitância resolvida no tempo, usando a técnica de excitação e sonda

(pump-probe) com um laser de femtossegundos. Os resultados obtidos para

os filmes rugosos de Ag mostram uma variação considerável na amplitude

do sinal e no tempo de relaxação dos elétrons quentes quando comparado ao

filme liso para a mesma espessura. Este fenômeno é interpretado em termos

do efeito de campo local na superfície rugosa.

Palavra-Chave: rugosidade, ácido fluorídrico, histerese, campo coercivo,

campo local.



Abstract

In this dissertation we study the influence of susbtrate roughness on the

magnetic and optical properties of polycrystalline permalloy (Py) films and

the optical properties of thin silver (Ag) films, when deposited on this sup-

port. The surface roughness of the glass substrates was generated by chemical

attack with high concentration flouridic acid vapor (HF-49%) and character-

ized by atomic force microscopy (AFM). The Py films were deposited by

sputtering and the Ag films were deposited by resistive thermal evaporation.

The hysteresis curves (M-H), obtained by optical magnetometry through the

optical Kerr effect (MOKE). Through these measurements we could verify

the dependence of the cohercive field Hc with surface roughness.

The silver thin films, on the other hand, were characterized through time-

resolved transmission measurements using the pump-probe technique with a

femtosecond laser. The results of these measurements show a considerably

large change in the signal amplitude and in the relaxation time of the hot

electrons, as compared to the thin smooth films with the same thickness.

This phenomenon is interpreted in terms of local field effects of the rough

surface.

Key words: roughness, flouridic acid, hysteresis, cohercive field, local field.
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Capítulo 1

Introdução

Estudos sobre os efeitos magnéticos e ópticos em filmes rugosos metálicos são

datados desde a metade do século XX [1,2]. Tais efeitos foram estudados de

forma independente, mesmo assim foi observado através de resultados expe-

rimentais, que a forma como as amostras são preparadas podem influenciar

nos efeitos magnéticos e ópticos dos metais. As mudanças produzidas, de-

vido a estrutura do filme, nas propriedades magnéticas e ópticas dos metais

podem ser observados através dos campos produzidos pelos filmes quando

expostos a um campo externo.

Nesta dissertação daremos continuidade ao estudo das propriedades mag-

néticas e ópticas em filmes rugosos, quando a rugosidade é gerada num su-

bstrato de vidro através do ataque químico com vapor de HF em alta con-

centração. A rugosidade pode ser controlada pelo tempo de exposição do

substrato ao vapor do ácido. Os materiais utilizados na deposição sobre

o substrato rugoso foram o Permalloy (Ni(81%)Fe(19%)) e a prata. A es-

colha desses matérias deve-se ao fator de terem suas propriedades magnéticas
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e ópticas bem conhecidas. Um fator comum a estes dois tipos de amostra

é que fatores de campo local são determinantes para as propriedades ópti-

cas macroscópicas observadas, conforme será verificado posteriormente. No

caso dos filmes de permalloy é observado que o campo coercivo é fortemente

influenciado pelas características geométricas da rugosidade. No caso dos

filmes de prata, por outro lado, pudemos verificar que a resposta óptica do

sistema em experimentos de transmissividade resolvida no tempo, também é

dependente das características da rugosidade do substrato de vidro.

Com relação às propriedades magnéticas de filmes de Permalloy deposi-

tados sobre superfícies rugosas, um dos primeiros trabalhos experimentais

de que temos conhecimento foi realizado por Smith et. al. [3], que produzi-

ram filmes de Permalloy por evaporação oblíqua e observaram efeitos de

anisotropia magnética, anisotropia na condutividade, dicroísmo entre outros

efeitos macroscópicos. Os resultados, no entanto, foram tratados de forma

empírica. Neste caso a rugosidade estava no próprio filme e não no substrato.

Motivado por estes resultados Schlömann [4] introduziu um modelo teórico

para explicar as propriedades magnéticas de filmes rugosos, no qual o ingre-

diente principal são as modificações do campo local devido às mudanças da

geometria da amostra. Mais recentemente Palasantzas e Zhao et. al. [5, 6]

estudaram as propriedades auto-afins da geometria e aperfeiçoam o modelo

de Schlömann. Em nosso trabalho estamos interessados em produzir sub-

stratos de rugosidade bem caracterizada, e estudar sua influência sobre as

propriedades magnéticas de filmes finos de permalloy.

O estudo das propriedades ópticas não-lineares de filmes rugosos teve

grande impulso com a observação do efeito conhecido por Surface Enhanced

3



Raman Scattering (SERS), que foi abordado de forma mais sistemática por

Chen et. al. [7]. Experimentos de geração de segundo harmônico (SHG) em

filmes rugosos metálicos mostram um engrandecimento por um fator de 104

do sinal detectado, quando comparado com os filmes lisos. No caso do espal-

hamento Raman este fator de engrandecimento pode chegar a 106 [7,8]. Este

engrandecimento no sinal óptico é atribuído a efeitos de campo local, que

se fazem presentes quando o campo elétrico incidente na amostra polariza

o meio produzindo um campo de despolarização. Este efeito depende das

constantes dielétricas do material e do meio onde os mesmo está inserido, e

também depende fortemente da geometria. Outra forma de produzir rugosi-

dades, completamente distinta da que utilizamos aqui, mas cujos resultados

têm relação direta com o que observamos, faz uso de um laser de femtosse-

gundos amplificado (com energias por pulso da ordem de mJ) aplicado num

filme liso metálico (ouro ou prata). O que se observa é o aumento da absorção

do filme à medida que a fluência do laser é aumentada. Neste caso estes pul-

sos intensos de laser modificam a estrutura dos filmes tornado-as rugosas.

As amostras produzidas desta forma são chamadas de metais enegrecidos [9],

devido ao fato de se tornarem muito absorvedoras.

Para estudar as propriedades ópticas dos filmes rugosos realizamos me-

didas de transmissão óptica resolvida no tempo, fazendo uso da técnica de

excitação e sonda “pump and probe” com um laser de femtosegundos. Esta

técnica permite seguir a evolução temporal da população eletrônica excitada

por um laser de excitação (hν ≈ 1.55 eV ) através de medidas de transmis-

são diferencial de um feixe de sonda (hν ≈ 3.0 eV ). Nestes experimentos

verificamos um aumento significativo do sinal nos filmes rugosos de prata,
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para filmes de diversas espessuras. Além disto registramos mudanças na

dinâmica temporal, manifestada em uma mudança do tempo de relaxação

eletrônico. É importante ressaltar que trabalhamos com um laser de fem-

tosegundo não-amplificado e de baixa fluência (F < 4 mJ/cm2) para não

modificar a estrutura dos filmes rugosos e lisos.

No que segue faremos uma breve descrição de cada um dos capítulos desta

dissertação.

No capítulo 2, apresentaremos a descrição dos métodos de preparação dos

filmes magnéticos e metálicos rugosos e lisos. Para a preparação de superfí-

cies rugosas foi realizado um ataque químico com vapor de ácido fluorídrico

(HF-49%) em substratos de vidro. Para a preparação dos filmes propria-

mente ditos utilizamos duas técnicas de deposição conhecidas: i) sputtering

para os filmes de Permalloy ; e ii) evaporação térmica resistiva para os filmes

de prata (Ag). Em ambos os casos depositamos filmes com diferentes es-

pessuras (variando entre 5 nm e 60 nm) nos substratos rugosos e lisos. A

caracterização das superfícies dos filmes foi feita através de microscopia de

força atômica (Atomic Force Microscopy - AFM), o que possibilitou a vi-

sualização das superfícies dos filmes. A partir dessas imagens foi realizada

uma análise estatística da geometria da superfície, visando determinar parâ-

metros médios que caracterizam a rugosidade. Todo trabalho de preparação

dos filmes rugosos foi realizado nos Laboratórios de Química e de Preparação

de Materiais do DF/UFPE. A caracterização microscópica das superfícies dos

filmes foi realizada no Laboratório de Microscopia do DF/UFPE.

No capítulo 3, faremos uma breve abordagem histórica sobre o mag-

netismo em geral e uma breve revisão das propriedades magnéticas de meios
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magnéticos, dando ênfase ao meio ferromagnético. Discutimos ainda a res-

posta magnética do material ferromagnético através da curva de histerese

e também do primeiro modelo proposto por E. P. Wohlfarth para descre-

ver uma curva de histerese magnética. Em seguida discutimos o modelo

de Schlömann para a descrição das propriedades magnéticas dos filmes ru-

gosos. Posteriormente descrevemos a técnica de MOKE (Magneto-Optical

Kerr Effect), que utilizamos para caracterizar nossas amostras. Finalmente

são apresentados e discutidos neste capítulo os resultados experimentais das

curvas de histerese para os filmes de Permalloy, com diferentes rugosidades

de superfície, obtidos através do efeito Kerr magneto-óptico (MOKE). Estas

medidas foram realizadas no Grupo de Magnetismo do DF/UFPE.

No capítulo 4, estudaremos as propriedades ópticas dos filmes rugosos

de prata. Iniciamos o capítulo com uma breve descrição da técnica de ex-

citação e sonda (pump-probe), que permite estudar a dinâmica da troca de

energia de elétrons quentes com a rede. Em seguida discutimos os efeitos

de campo local em superfícies rugosas. Para isto introduzimos o conceito de

plasmon de superfície e determinamos como estes influenciam nossas medi-

das. Visando obter melhor compreensão deste problema e tratando de um

problema solúvel similar à nossa situação experimental, também discutimos o

plasmon de superfície em uma nanocasca esférica. Finalmente são apresenta-

dos os resultados de medidas da transmissão resolvida no tempo. Verificamos

um engrandecimento por um fator de até 25 no sinal observado para um filme

rugoso, comparado com um filme liso de mesma espessura. Também veri-

ficamos que esta mudança na amplitude do sinal é acompanhada por uma

mudança do tempos de relaxação dos elétrons com a rede. Finalizamos com
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uma discussão destes resultados experimentais.

No capítulo 5, apresentamos nossas conclusões e as perspectivas futuras

que podem ser exploradas a partir das idéias apresentadas neste trabalho.
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Capítulo 2

Preparação e caracterização de

filmes rugosos de Permalloy e

prata

2.1 Introdução

Neste capítulo serão descritos os métodos de preparação e caracterização

morfológica de filmes rugosos, que serão posteriormente estudados quanto às

suas características magnéticas e ópticas. Para o estudo das propriedades

magnéticas preparamos filmes rugosos de Permalloy (Py) que é uma liga

magnética composta por Ni(81%)Fe(19%) e para o estudo das propriedades

ópticas preparamos filmes de prata (Ag). A produção da rugosidade em

substratos de vidro foi feita através de ataque químico com vápor de ácido

fluorídrico (HF-49%) em alta concentração. Para a deposição do filme mag-

nético, utilizamos a técnica de evaporação catódica ou sputtering, com a qual
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2.1 Introdução

foram depositados filmes de Py com diferentes espessuras (5 nm e 10 nm)

em diferentes substratos, como mostra a figura 2.1. Já na deposição do filme

de prata, utilizamos a técnica de evaporação térmica resistiva, onde também

depositamos filmes com diferentes espessuras (20 nm, 40 nm e 60 nm) em di-

ferentes substratos formados por uma parte lisa e outra rugosa, como mostra

a figura 2.2.

Figura 2.1: Filmes de Py com 10 nm de espessura: Superfícies (a) lisa, sem

tratamento químico e (b) rugosa, exposto por 3 min no ácido.

Figura 2.2: Filme de Ag com 60 nm de espessura com uma parte rugosa

(exposto por 3 min no ácido) e lisa (não sofreu ataque químico).
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2.2 Preparação das amostras

A caracterização da superfície dos filmes foi feita através do microscópio

de força atômica (Modelo Picoscan-2500 da Molecular Imaging), que possi-

bilitou observar as imagens em escala microscopia das superfícies dos filmes

de Py e Ag. A partir dessas imagens foram feitas analises estatísticas das

superfícies. Tais analises serão de grande importância na descrição das su-

perfícies dos filmes, podendo ser considerada a "identidade da superfície do

filme".

2.2 Preparação das amostras

2.2.1 Produção de rugosidade em substratos de vidro

Para a produção de superfícies rugosas, foi realizado um tratamento químico

com vápor de HF-49% (ácido fluorídrico em alta concentração). A escolha

deste produto foi devido ao fato de reagir muito bem com a sílica, matéria

prima para a produção de vidros, como também pela simplicidade experi-

mental. Os procedimentos realizados para gerar a rugosidade nas lâminas de

vidros seguem a seguinte seqüência.

Limpeza de substratos:

1. Limpeza das lâminas de microscopia da marca Bioslade com três sol-

ventes orgânicos: tricloroetileno (TCE), acetona e metanol, com pureza

para analise (PA). Depois da limpeza das lâminas, utilizamos gás de

nitrogênio para secagem.
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2.2 Preparação das amostras

Ataque químico nos substratos:

2. As lâminas são aquecidas a aproximadamente 100 ◦C para evitar, que

o vapor de HF condense na superfície da lâmina, e logo em seguida são

expostas ao vápor de HF-49% [8].

3. A neutralização do ataque químico é feita com água deionizada. Colo-

camos as lâminas rugosas em recipientes fechados contendo água deio-

nizada por algumas horas, com o objetivo de preservar a qualidade das

lâminas de algum agente externo e também para neutralizar a ação do

HF. O produto final das etapas de produção de rugosidade na lâmina

microscópica de vidro, pode ser visto na figura 2.3: (a) o substrato sem

tratamento químico e na (b) o substrato atacado por HF.

4. Para o processo de deposição dos filmes se faz necessária uma nova

limpeza nos substratos rugosos, com os solventes orgânicos utiliza-

dos anteriormente. Essa conduta é muito importante para otimizar

a aderência dos filmes nos substratos.
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2.2 Preparação das amostras

Figura 2.3: Substratos depois do tratamento com os solventes orgânicos: (a)

sem ataque químico e (b) atacado pelo o vapor de HF por 3 min.

Nas próximas seções descreveremos os processos de deposição do Py e

da Ag, onde utilizamos duas técnicas distintas: (a) evaporação catódica ou

sputtering e (b) a evaporação térmica resistiva.

2.2.2 Evaporação catódica ou sputtering

A evaporação catódica foi utilizada na deposição dos filmes de Py com dife-

rentes espessuras e com substratos de diferentes rugosidades. Este método

possibilita obter filmes finos de alta pureza, através do bombardeio de íons

de gás nobre1 sobre um alvo sólido2.

Existem duas formas de deposição por sputtering, onde é utilizado uma

fonte de tensão de corrente contínua (DC) e o outro modo no qual também

é utilizado um gerador de rádio-freqüência (RF). Estes modos são utiliza-
1 Geralmente é utilizado gás de argônio.
2 Feito do material que se quer depositar.
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2.2 Preparação das amostras

dos quando o alvo é metálico ou isolante, respectivamente. Neste trabalho

daremos ênfase ao processo em que o alvo é um material metálico.

Na figura 2.4, temos o esquema simplificado do processo de deposição por

evaporação catódica ou sputtering para o modo DC, onde a ionização do gás

nobre3 é feita através da aplicação de um potencial negativo no alvo (Py).

A energia cinética do íon de argônio devido a tensão aplicada Va no alvo é

dada pela equação 2.1.
1

2
mion · v2

ion = eVa, (2.1)

onde mion é a massa do íon, vion é a velocidade do íon, e a carga do elétron.

Esta energia cinética é transferida ao alvo, produzindo a ejeção de molécula

de Py, que será então depositado sobre o substrato, que esta aterrado. Na

pratica é utilizada uma montagem de duas placas numa câmara de alto vácuo,

onde é introduzida um gás nobre (argônio), cuja pressão é controlada para

se obter a máxima ionização do gás. Em nosso experimento esta pressão foi

de 2.0× 10−7 torr .
3 Plasma do gás de argônio.
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2.2 Preparação das amostras

Figura 2.4: Esquema do processo de deposição por sputtering(modo DC).

2.2.3 Evaporação térmica resistiva

A técnica de evaporação térmica foi utilizada na deposição dos filmes de Ag

com diferentes espessuras e com o mesmo tratamento químico sobre o su-

bstrato. Este método é muito simples comparado com outras técnicas de

deposição e consiste na evaporação de uma substância, seguida de conden-

sação da mesma em um substrato resfriado em ambiente de alto vácuo. Para

o nosso experimento, este vácuo teve uma pressão de base de 1.0× 10−4 torr

para o filme de 20 nm de espessura e 9.0 × 10−6 torr para os filmes de 40

nm e 60 nm. O calor necessário para produzir a evaporação é obtido pelo

o aquecimento (efeito Joule) de um filamento especial em forma de cadinho

que comporta a substância, figura 2.5, por onde passa uma corrente elétrica.

Na utilização deste método, o parâmetro prático que se deve conhecer é a
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2.2 Preparação das amostras

pressão de vapor do elemento que vai ser evaporado [10] (valor tabelado) [11].

A taxa de evaporação, ou fluxo de partícula da substância vaporizada pode

ser calculada com a seguinte equação [12], que pode ser obtida através da

teoria cinética de Boltzman:

Gev =
p

4

√
8M

πRT
∼= 4, 38 · 10−3p

√
M

T
, (2.2)

onde p é a pressão de vapor, M massa molar da substância, R constante

universal dos gases e T a temperatura.

Figura 2.5: Esquema do processo de deposição por evaporação térmica resis-

tiva.
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2.3 Caracterização da morfologia

2.3 Caracterização da morfologia

Para caracterização das superfícies dos filmes de Py e de Ag, utilizamos o

microscópio de força atômica (Atomic Force Microscopy - AFM). O AFM é

um microscópio que possibilita caracterizar a superfície da amostra em escala

nanométrica com topografias em duas e três dimensões.

A partir de dados obtidos do AFM, podemos fazer o tratamento desses

dados através do programa Gwyddion 2.7. Este programa pode ser utilizado

tanto na obtenção das imagens formadas no AFM como também na determi-

nação de parâmetros estatísticos que são importantes na caracterização da

superfície do filme.

O princípio básico do AFM consiste em um sensor de força que usualmente

é formado por uma ou mais microalavancas (cantilivers) oscilantes de silício

ou nitreto de silício com dimensões de 100 a 500 µm de comprimento e 0.5

a 5 µm de espessura, figura 2.6. A varredura da superfície da amostra pode

ser realizada por dois modos: não-contato e contato. Estes modos por sua

vez estão associados a forças que agem na sonda da amostra, como mostra a

figura 2.7 [13].
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2.3 Caracterização da morfologia

Figura 2.6: Esquema do AFM (Atomic Force Microscopy).

Figura 2.7: Dependência da força com a distância entre a sonda e amostra.

Para o modo de não-contato temos a presença de forças atrativas como

por exemplo a força de Van der Waals. Este modo não danifica a amostra,
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2.3 Caracterização da morfologia

pois está limitada4 pela distância entre a ponta e a amostra. Já no modo de

contato, temos a predominância das forças repulsivas. Com isso temos que

ter muito cuidado na aproximação da ponta na amostra, pois neste modo de

varredura pode danificar a ponta como também a amostra, mas se guanha

em mais resolução de imagem.

Para realizar a varredura, utiliza-se transdutores piezoelétricos que se

deslocam mecanicamente em resposta a tensões aplicadas em seus eletrodos.

Esses piezoelétricos permitem movimentar a ponta de prova em três direções

(x, y e z). Através do movimento da ponta sobre a superfície da amostra e

do registro da deflexão da microalavanca, a altura local na amostra pode ser

adquirida. O sistema de detecção envolve um laser que é focalizado sobre a

sonda, que é refletido na direção do fotodetector.

As figuras 2.8 e 2.9 são as imagens 3D dos filmes de Py e prata obtidos

por AFM. Para os filmes de Py, temos filmes com 10 nm de espessura para

diferentes tempos de exposição ao ácido. Já para os filmes de Ag fixamos o

tempo de exposição ao ácido por 3 min no substrato e variamos a deposição

dos filmes com 20 nm, 40 nm e 60 nm de espessura.
4 Esta distância é tipicamente ≥ 100 Å.
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2.3 Caracterização da morfologia

Figura 2.8: Filmes de Py com 10 nm de espessura e com diferentes tempos

de tratamento, correspondendo a diferentes rugosidades.
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2.4 Estatística de superfícies rugosas

Figura 2.9: Filmes de Ag sobre superfícies rugosas atacadas por 3 min de

exposição ao ácido, para diferentes espessuras da deposição.

Através das figuras 2.8 e 2.9 é possível determinar parâmetros estatísticos

que caracterizam a rugosidade. Conforme verificaremos posteriormente, al-

guns destes parâmetros estão fortemente correlacionados com as propriedades

físicas destes filmes.

2.4 Estatística de superfícies rugosas

Nesta seção discutiremos os parâmetros que caracterizam a rugosidade das

superfícies que preparamos. Para isto discutimos brevemente os conceitos

de fractal e sistemas auto-afins, cujas propriedades são relevantes para a
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2.4 Estatística de superfícies rugosas

compreensão do nosso problema.

2.4.1 Fractal

A etimologia da palavra fractal vem do latim fractus, que significa fração,

fragmento, irregular ou fragmentado, etc. Em 1975, Mandelbrot popularizou

uma teoria sobre a geometria dos fractais5 e o assunto rapidamente despertou

o interesse de outras ciências e até da arte. Com o surgimento dos computa-

dores modernos, as mais diferentes espécies de curvas fractais puderam ser

desenhadas. Já na Física, modelos utilizando os conceitos de geometria frac-

tal podem ser encontrados em diversas áreas (estado sólido, hidrodinâmica,

etc). Para citar exemplos, há modelos fractais para deposição de filmes finos

como, por exemplo, evaporação catódica ou sputtering e outras técnicas. O

interesse por fractais nessa área foi impulsionado ainda pela possibilidade de

se analisar superfícies utilizando microscópios de alta resolução, como AFM

e outros [14].

2.4.2 Tipos de fractal: Auto-similaridade e auto-afinidade

Existem várias definições de fractal. Talvez a mais simples seja a que diz

respeito à condição de auto-similaridade (self-similarity) ou auto-afinidade

(self-affinity) geométrica do objeto. Assim, um fractal é aquela figura (ou

qualquer forma geométrica) que se mostra “invariante” (nos termos a seguir),

quando é observada em escalas diferentes. Em nossa discussão seguiremos de

perto a discussão dos autores A. -L. Barabási e H. E. Stanley [15].
5 Considerado o pai da geometria de fractal.
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2.4 Estatística de superfícies rugosas

Auto-similaridade

Um objeto é auto-similar se for formado por partes similares do próprio

objeto. Em outras palavras, podemos dizer que um objeto auto-similar é

um fractal isotrópico6. Como exemplo temos na figura 2.10 o triângulo de

Sierpinski, cuja geometria triangular é constituída por minitriângulos que

são cópias da forma completa da figura. Neste caso, dizemos que esta é uma

figura fractal auto-similar exata ou simplesmente auto-similar.

Figura 2.10: Triângulo de Sierpinski (fractal auto-similar).

Auto-afinidade

Sistemas fractais auto-similares são invariantes por uma transformação de

escala isotrópica, através das quais o sistema aumenta ou diminui uniforme-

mente em todas as direções espaciais. No entanto, outros objetos podem ser

reescalonados usando uma transformação anisotrópica, e para estes objetos

dizemos que sua geometria fractal é auto-afim. Os efeitos de reescalamento
6 Invariante por transformações de escala isotrópicas.
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2.4 Estatística de superfícies rugosas

isotrópico e anisotrópico num objeto circular, por exemplo, são mostradas

nas figuras 2.11(a) e 2.11(b).

Na figura 2.11(a), o diâmetro é aumentado por um fator de 2 no caso

da mudança de escala isotrópica. Já na figura 2.11(b), temos o caso de

reescalamento anisotrópico, onde o diâmetro horizontal é alargado por um

fator de 4 em quanto o diâmetro vertical foi ampliado por um fator de 2,

resultando em uma elipse. Os objetos auto-similares são invariantes sob

uma transformação isotrópica e os objetos auto-afins são invariantes por uma

transformação anisotrópica.

Figura 2.11: Transformações (a) isotrópica e (b) anisotrópica.

Um exemplo de um fractal auto-afim pode ser visto na figura 2.12, onde
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2.4 Estatística de superfícies rugosas

alargamos isotropicamente a parte tracejada da figura 2.12(c) e observamos

que a figura 2.12(c) não repete a figura 2.12(b).

Figura 2.12: Exemplo de um objeto auto-afim submetido a uma transfor-

mação isotrópica.

Uma forma de quantificar fractais auto-afins é através do escalonamento,

onde é possível definir uma função auto-afim h(x), sendo x definida no in-

tervalo [0, 1]. Sendo assim, a função que descreve uma superfície auto-afim

pode ser definida pela seguinte relação:

h(x) ∼ b−αh(bx), (2.3)

24



2.4 Estatística de superfícies rugosas

onde α é chamado de expoente de Hölder7, auto-afim ou rugosidade e é

definido no intervalo (0,1) para um fractal auto-afim. A função auto-afim

pode ser reescalada: se modificarmos a função por um fator b horizontalmente

(x → bx), implicará também na modificação na vertical (h → bαh). Para o

caso especial onde α = 1, a transformação é isotrópica e o sistema é auto-

similar.

Utilizando a equação 2.3 para determinar o expoente de rugosidade α,

observamos a invariânça na transformação anisotrópica da figura 2.12(c) com

a figura 2.12(b), quando alargamos a caixa horizontalmente por um fator de

b1 = 4 e verticalmente por um fator b2 = 2, da equação 2.3 temos:

α =
log b2

log b1

=
1

2
. (2.4)

2.4.3 Análise estatística para os filmes de Permalloy

Nesta seção discutiremos o método que utilizamos para caracterizar a mor-

fologia dos filmes rugosos que preparamos, conforme descrito na seção 2.3.

Experimentalmente, existem três métodos que podem caracterizar a ru-

gosidade da superfície: (i) o primeiro é a função de correlação altura-altura,

que é muito utilizado para caracterização de imagens obtidas através do

AFM, (ii) o segundo método é através de técnicas de difração e o (iii) terceiro

é a função densidade espectral de potência, que relaciona a variação da am-

plitude em função da freqüência através da transformada de Fourier. Neste

trabalho utilizaremos a função de correlação altura-altura H(r). Esta função

estatística correlaciona a diferença entre as alturas como mostra a equação
7 Em alguns textos pode ser definida com H ou χ.
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2.4 Estatística de superfícies rugosas

2.5. Esta função será usada para caracterizar a morfologia dos filmes rugosos

de Py [16]. A função de correlação altura-altura é definida por:

H(r) = 〈[h(r)− h(0)]2〉 = 2ω2f

(
r

ξ

)
, (2.5)

onde h(r) é a altura da superfície para a posição horizontal em r, sendo que

r = (x, y) e a posição de referencia é (0, 0), respectivamente. Nesta equação

ω representa o comprimento de interface ou a amplitude RMS sendo definida

como [17]:

ω =
√
〈[h(r)− 〈h〉]2〉, (2.6)

que é uma medida da amplitude vertical da flutuação em superfícies rugosas.

O parâmetro ξ é o comprimento de correlação lateral, e relaciona a largura

à meia altura para as flutuações de altura da superfície. Desenvolvendo

equação 2.5, podemos expressa-la da seguinte forma:

H(r) = 〈[h(r)− h(0)]2〉 = 〈[h(r)]2〉+ 〈[h(0)]2〉︸ ︷︷ ︸
2ω2

−2〈h(r)h(0)〉.

Para o caso de uma fractal auto-afim, temos [18]:

〈h(r)h(0)〉
ω2

= exp

[
−
(

r

ξ

)2α
]

,

onde 〈h(r)h(0)〉 é termo de correlação altura-altura ou autocovariância [19].

Com isto, obtemos:

H(r) = 2ω2

{
1− exp

[
−
(

r

ξ

)2α
]}

, (2.7)
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2.4 Estatística de superfícies rugosas

onde α é o expoente de rugosidade. A equação 2.7 só pode ser utilizada

no caso em que a superfície for isotrópica no plano (x,y) [20]. Através de

testes feitos nas superfícies dos filmes, concluímos que a superfície é isotrópica

(ξx = ξy, αx = αy). Agora expandindo o segundo termo da equação 2.7 em

série de Taylor, teremos:

H(r) =

 (rρ)2α se r � ξ

2ω2 se r � ξ,
(2.8)

onde ρ descreve a inclinação local da superfície, como mostra figura 2.13 e

definida como,

ρ =
ω

1
α

ξ
, (2.9)

este parâmetro será de grande importância para o entendimento das pro-

priedades físicas apresentadas pelos filmes magnéticos rugosos.
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2.4 Estatística de superfícies rugosas

Figura 2.13: Perfil da rugosidade de superfície de um filme magnético.

Através da equação 2.7, obtemos os gráficos log-log da equação 2.7 em

função da posição para os filmes de permalloy com diferentes espessuras

(5 nm e 10 nm) e também com diferentes tempos de exposição ao ácido,

mostrados na figura 2.14.
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2.4 Estatística de superfícies rugosas

Figura 2.14: Gráfico log-log da função de correlação altura-altura para os

filmes de Py com diferentes espessuras: (a) 10 nm e (b) 5 nm.

Com o gráfico da figura 2.14, é possível determinar o expoente de rugosi-
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2.4 Estatística de superfícies rugosas

dade através da equação 2.4 aplicando o logarítmo em ambos os lados da

equação 2.5. Além do expoente de rugosidade, também foi calculado o com-

primento de correlação lateral. Depois de determinarmos estes parâmetros,

traçamos uma curva teórica com os valores calculados através da aproxi-

mação da equação 2.5 para o caso onde r � ξ na equação 2.7. O resultado

disto foi um ótimo ajuste teórico com a curva experimental usando a forma

aproximada da equação 2.5, como mostra a figura 2.15 [16].

Figura 2.15: Gráfico log-log da função de correlação altura-altura com as

curvas: experimental, a aproximação e a teórica.

Nas tabelas 2.1 e 2.2 mostramos os parâmetros estatísticos, conforme

obtidos seguindo o procedimento descrito anteriormente, para diferentes es-

pessuras dos filmes de permalloy. Com isto podemos agora determinar a
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2.4 Estatística de superfícies rugosas

inclinação local dada pela equação 2.9 em função do tempo de exposição ao

ácido. O resultado deste procedimento está mostrado na figura 2.16.

t(min) α ξ(nm) ω(nm)

0 0.007 3239.6 0.97

1 0.15 72.7 1.37

2 0.55 93.2 22.05

3 0.575 163.2 60.47

5 0.585 224.1 21.64

10 0.63 339.6 26.7

Tabela 2.1: Filme de permalloy com 10 nm de espessura, para substratos

com diferentes tempos de exposição ao HF.

t (min) α ξ(nm) ω(nm)

0 0.205 114 1.05

1 0.5 144.7 3.8

2 0.41 95.6 10.28

3 0.56 194.4 62

5 0.59 278.4 29.3

10 0.6 290 41.4

Tabela 2.2: Filme de permalloy com 5 nm de espessura, para substratos com

diferentes tempos de exposição ao HF.
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Figura 2.16: Inclinação local em função do tempo de exposição ao ácido para

filmes de Py com diferentes espessuras.

Resumimos agora o que foi feito nesta seção para caracterizar os filmes

de Py:

1. Obtivemos imagens da morfologia da superfície dos filmes por AFM e

em seguida caracterizamos sua morfologia por uma geometria de fractal

do tipo auto-afim.

2. Definido o tipo de geometria procuramos determinar parâmetros es-

tatísticos utilizando a função de correlação altura-altura o que possi-

bilitou determinar a inclinação local para diferentes tipos de superfícies

em filmes magnéticos. Este parâmetro de inclinação local, figura 2.16,
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2.4 Estatística de superfícies rugosas

será de grande importância no estudo dos efeitos magnéticos.

2.4.4 Analise estatística para os filmes de prata

Para os filmes de prata, não variamos a rugosidade de superfície dos filmes

já que fixamos o tempo de exposição ao ácido. Por causa disso, não pode-

mos descrever a morfologia dos filmes de prata com os mesmos argumentos

utilizados para os filmes de Py. Para analisar a morfologia dos filmes de Ag,

portanto, utilizamos o parâmetro estatístico ω dada pela equação 2.6 para

estudar a rugosidade de superfície para diferentes espessuras, como mostra a

figura 2.17 [17].

Figura 2.17: Rugosidade de superfície para os filmes de Ag com diferentes

espessuras.
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2.4 Estatística de superfícies rugosas

Os resultados da figura 2.17 mostram que a deposição de prata para os

filmes de 40 nm e 60 nm sobre substratos rugosos exposto por 3 min ao vapor

de HF, não modificaram muito o perfil da rugosidade do substrato. Podemos

assumir então que, para estas duas espessuras, o material depositado apenas

contornou a superfície rugosa do substrato criando com isso uma casca de

prata. Com relação ao filme de 20 nm de espessura, foi apresentado uma

rugosidade de superfície superior à do substrato (referencia), o que indica

uma maior concentração do material depositado nos picos do substrato ru-

goso, por exemplo. Estes resultados das morfologias dos filmes de prata e

de permalloy tem grande influência nas respostas ópticas e magnéticas da

amostra, conforme será visto nos capítulos 3 e 4.
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Capítulo 3

Propriedades magnéticas em

filmes finos rugosos de Permalloy

3.1 Introdução

Neste capítulo serão apresentados estudos das propriedades magnéticas de

filmes de Py, com espessuras de 5 e 10 nm depositados sobre substratos

rugosos de vidro com diferentes tempos de exposição ao ácido HF. Para ob-

servar a influência dos efeitos da rugosidade de superfície nas propriedades

magnéticas dos filmes de Py, utilizamos um magnetômetro Kerr magneto-

óptico (Magneto-Optical Kerr Effect - MOKE) na configuração longitudinal

e obtivemos as curvas de histerese magnética no plano. Os resultados obtidos

pelo MOKE mostram diferentes magnitudes do campo coercivo ou coercivi-

dade, Hc, no plano, quando variamos o tempo de exposição ao ácido. Através

da caracterização da rugosidade de superfície nos filmes de Py desenvolvidas

na seção 2.4, podemos relacionar a morfologia da superfície dos filmes rugosos
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3.1 Introdução

com a magnitude do campo coercivo no plano. Os detalhes de como rela-

cionamos a coercividade com a morfologia dos filmes rugosos serão discutidas

neste capítulo. No que segue descrevemos a organização deste capítulo.

Na seção 3.2 faremos um breve histórico do magnetismo e comentare-

mos sobre os meios magnéticos, dando ênfase ao meio ferromagnético, onde

discutiremos os tipos de interações que contribuem para as propriedades mag-

néticas que estes meios apresentam.

Na seção 3.3 discutimos o surgimento da histerese magnética em meios

ferromagnéticos, onde serão discutidas todas as energias que contribuem para

o processo. Também descrevemos o modelo teórico de Stoner-Wohlfarth,

que determina analiticamente a curva de histerese magnética para sistemas

de partículas elípticas idênticas, não-interagentes e fixas, na presença de um

campo externo uniforme H0 [21].

Na seção 3.4 abordamos os efeitos da rugosidade de superfície nas pro-

priedades magnéticas dos filmes Py, através de trabalhos experimentais e

teóricos sobre o tema. Discutimos estes trabalhos a partir dos resultados

experimentais obtidos por Smith et. al. (1960) [3], que observou uma

anisotropia magnética nas amostras, quando a deposição de Py é feita obli-

quamente com o substrato liso, gerando com isso anisotropias de forma, que

dependem da rugosidade da superfície do filme, e resultam em mudanças na

curva de histerese. A partir daí surgiram diversos trabalhos, como os de

Schlömann (1970) [4], Palasantzas (1993) [22] e Zhao et. al.(1999) [6], na

tentativa de entender os efeitos de rugosidade de superfície nas propriedades

magnéticas. Este ultimo autor em particular apresenta um modelo teórico

mais próximo às nossas condições experimentais.
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3.2 Magnetismo e meios magnéticos

Na seção 3.5 descrevemos os detalhes do nosso aparato experimental para

os experimentos de magneto-óptica e os resultados das medidas realizadas

com filmes finos de permalloy em substratos lisos e rugosos. Examinamos di-

ferentes tipos de rugosidade do substrato, ao variarmos o tempo de exposição

ao ácido.

Finalmente, na seção 3.6 apresentamos as conclusões do capítulo.

3.2 Magnetismo e meios magnéticos

3.2.1 Magnetismo

A primeira referência conhecida sobre os efeitos magnéticos foi relatada na

Grécia antiga, onde se falava sobre efeitos “misteriosos” em pedras especi-

ais. A região onde foram encontradas tais pedras chama-se magnésia, e em

homenagem a esta região, as pedras especiais foram chamadas de magnetita

(FeO, Fe2O3). Já nesta mesma época surgiu a primeira grande aplicação

tecnológica do magnetismo: a bússola1, que foi fundamental na época das

grandes navegações.

O primeiro tratado sobre o magnetismo, datado de 1600 DC foi escrito por

Gilbert. Ele foi o primeiro a dizer que a terra era um grande ímã. Com o surg-

imento do método cientifico entre 1600 e 1700 com Galileu, Newton e outros,

tornou-se possível estabelecer a teoria da eletricidade com Coulomb (1750) e

em seguida a unificação da eletricidade com o magnetismo pelo experimento

de Oersted (1800). Depois desta unificação sugiram outros pesquisadores que
1 Data desde 1100 AC na China até 1637 DC, na Europa.
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3.2 Magnetismo e meios magnéticos

deram a sua contribuição, como Biot, Savart, Arago, Weber e Ámpere, tendo

este ultimo introduzindo a noção de campo magnético.

O final do século XIX foi marcado por grandes realizações no estudo do

magnetismo. Entre essas realizações se destacaram dois grandes cientistas,

um experimental e outro teórico. Na experimentação o destaque ficou por

conta de Faraday, que foi o primeiro a utilizar o termo campo magnético e

fez várias contribuições, sendo a mais importante a lei da indução, além da

caracterização de vários materiais segundo seu comportamento magnético.

Já na teoria, o físico-matemático Maxwell teve destaque, quando formulou

matematicamente as observações de Faraday e deu toda a base da eletrodi-

nâmica com suas famosas equações. Em seguida veio a descoberta do elétron

(atribuída a Thompson) e do efeito Zeeman. Com a termodinâmica já es-

tabelecida, P. Curie iniciou o estudo das propriedades termodinâmicas da

substâncias analisando a dependência da susceptibilidade com a tempera-

tura [23,24].

O século XX foi marcado pelo surgimento da mecânica quântica pos-

sibilitando assim o entendimento moderno do magnetismo. Este entendi-

mento foi intimamente ligado ao desenvolvimento da mecânica estatística e

da termodinâmica quântica principalmente quanto aos fenômenos coopera-

tivos. As idéias da mecânica quântica possibilitaram explicação da origem

dos momentos magnéticos atômicos através do modelo de Bohr, estabele-

cendo também a unidade fundamental do momento magnético, o magneton

de Bohr µB = eh/2mc, como também as formulações da mecânica quântica

por Schrödinger, Heisenberg e Dirac, entre outros. Estes desenvolvimen-

tos estabeleceram a base teórica para a aplicação na teoria de sólidos e na
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3.2 Magnetismo e meios magnéticos

mecânica estatística. A partir daí, Pauli, Heisenberg e Dirac descreveram

o spin do elétron com o fator giromagnético g = 2, o ferromagnetismo e a

origem do campo de Weiss com a interação de troca Si · Sj.

Com o desenvolvimento da mecânica estatística foi possível estudar fenô-

menos cooperativos e transições de fase em materiais ferromagnéticos, quando

surgiram trabalhos como o modelo de Ising para uma dimensão e o de On-

sager em duas dimensões, além da teoria de ondas de spin (por Slater e

Bloch).

O pós-guerra se caracterizou por uma verdadeira ampliação do estudo de

magnetismo e que ainda está presente até nos dias de hoje e vem crescendo

bastante, alimentado pela importância econômica que a área passou a ter

com as aplicações tecnológicas e industriais. Toda esta evolução veio por um

lado, como um melhor entendimento fundamental dos fenômenos magnéticos

e por outro lado no descobrimento e desenvolvimento de novos materiais [24].

3.2.2 Meios magnéticos

A origem dos fenômenos relacionados com os dielétricos está associada à exis-

tência de momentos de dipolo elétrico intrínsecos (moléculas polares) ou in-

duzidos (moléculas apolares) em toda porção de matéria que seja submetida a

um campo elétrico externo. Da mesma forma, a explicação das propriedades

magnéticas adquiridas por um corpo está relacionada, do ponto de vista mi-

croscópico, à existência de elétrons que se movem em torno dos núcleos dos

átomos. No caso eletrostático, os dipolos elétricos, sejam intrínsecos ou in-

duzidos, dão origem ao fenômeno da diminuição da intensidade do campo
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3.2 Magnetismo e meios magnéticos

elétrico dentro do material, de forma que este é chamado dielétrico. A apli-

cação do campo elétrico externo sempre produz um efeito dielétrico quando

o material é linear. No caso dos ferroelétricos, a situação é um pouco mais

complicada. O material “congela” os seus dipolos, de modo que, mesmo para

campo externo nulo, o campo elétrico gerado pela amostra pode ser não-nulo.

No caso magnético existe um fenômeno equivalente ao que aparece nos fer-

roelétricos, chamado de ferromagnetismo. Existe também o diamagnetismo,

cujas características são muito similares ao seu equivalente elétrico. No en-

tanto, existe ainda o paramagnetismo, que não tem equivalente elétrico. Nos

materiais paramagnéticos, a aplicação de um campo externo à amostra pro-

duz nela um campo interno maior do que o externo, ao contrário do que ocorre

no diamagnetismo [25]. Utilizando-se dessas analogias entre a eletrostática

e o caso magnético, podemos associar algumas grandezas importantes no

magnetismo.

Na eletrostática, definimos a polarização P como sendo a soma dos mo-

mentos de dipolo elétrico de um volume V .

P =
1

V

∑
i

pi. (3.1)

No caso magnético, vamos definir uma grandeza semelhante como sendo

a soma dos momentos magnéticos de dipolo num volume V dividida por esse

volume, ou seja,

M =
1

V

∑
i

mi. (3.2)

Essa grandeza extremamente importante, é a magnetização da amostra.
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3.2 Magnetismo e meios magnéticos

Também podemos definir o campo magnético gerado por um material mag-

nético, dado pela equação 3.3:

B = µ0H−M, (3.3)

onde temos o campo magnético gerado pelo material, H, o campo induzido

no material, B, a magnetização do meio, M, e µ0 é a permeabilidade no

vácuo. Note que H e M têm as mesmas unidades e no SI é dado por A/m.

Se considerarmos um meio linear, da mesma forma que na eletrostática,

temos:

B = µH, (3.4)

sendo µ a permeabilidade do material. Além disso, podemos obter uma outra

relação para o estudo do magnetismo em analogia com a eletrostática. Para

a eletrostática esta relação é dada pela equação 3.5.

P = χE, (3.5)

onde temos a polarização do meio, P, a susceptibilidade elétrica, χ, e o campo

elétrico, E. Seu análogo no estudo de meios magnéticos é definido por:

M = χmH. (3.6)

Assim, a magnetização de um material e o campo H nesse material são

proporcionais. Essa relação vale para meios lineares e isotrópicos.

Agora vamos determinar susceptibilidade magnética em termos de grandezas
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3.2 Magnetismo e meios magnéticos

ligadas diretamente ao tipo de meio material que estamos trabalhando. Sub-

stituindo as equações 3.4 e 3.6 em 3.3, encontraremos o seguinte:

χm =
µ

µ0

− 1, (3.7)

onde a razão entre as permeabilidades magnéticas é chamada de permeabili-

dade magnética relativa κm, e assim,

κm =
µ

µ0

(3.8)

de modo que

χm = κm − 1. (3.9)

A tabela 3.1, representa os valores de χm para as classes de materiais

magnéticos existentes.

Material χm

Diamagnético < 0

Paramagnético > 0

Ferromagnético � 0

Ferrimagnético � 0

Antiferromagnético > 0

Tabela 3.1: Susceptibilidade para diversas classes de materiais magnéticos.
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3.2 Magnetismo e meios magnéticos

Meio ferromagnético

Estes materiais se caracterizam por ter uma magnetização espontânea mesmo

num campo magnético nulo. Isto só é possível se existe algum tipo de in-

teração entre os momentos magnéticos atômicos que os ordena, resultando

em um momento magnético total não nulo. As possíveis interações entre os

momentos magnéticos podem ser:

• Dipolo-dipolo clássico:

U =
1

r3
[m1 ·m2 − 3 (m1 · r̂) (m2 · r̂)] ; r̂ =

r

r
. (3.10)

A energia de interação dipolar de dois dipolos m1 e m2, equação 3.10,

separado por r, tende a alinhar os momentos que estão ao longo do eixo pa-

ralelamente ou antiparalelamente se os momentos magnéticos estão situados

num plano perpendicular ao eixo. Esta interação é difícil de ser tratada ana-

liticamente. Apesar de ser de longo alcance (1/r3), sua intensidade é muito

fraca para explicar as altas temperaturas em que se obtém ordenamento.

Mesmo assim dá origem aos domínios magnéticos e a temperaturas muito

baixas não deve ser desprezada.

• A aproximação de Campo Molecular Médio:

A diferença entre materiais paramagnéticos e ferromagnéticos deve-se à

magnitude das interações entre os momentos magnéticos, sendo que em meios

ferromagnéticos estas interações são mais significativas, e por este motivo

torna-se mais difícil descrever analiticamente grandezas como a magnetiza-

ção. Pensando em como descrever a magnetização para materiais ferromag-

néticos, surge a primeira teoria para o ferromagnetismo formulada por P.
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3.2 Magnetismo e meios magnéticos

Weiss (1907). Ele pensou que no interior do material magnético existia uma

interação magnética entre os momentos magnéticos, que tendem a se alinhar

paralelamente uns aos outros. Tal interação foi chamada de campo de Weiss.

Sua teoria falha, no entanto, para temperaturas relativamente altas. Uma

descrição quantitativa da teoria de campo de Weiss é uma aproximação do

campo médio, definida por um campo interno, He, tal que:

He = λM, (3.11)

onde λ é uma constante independente da temperatura. A equação 3.11 diz

que a interação de cada momento magnético atômico com todos os outros

vizinhos é substituída por um campo médio de origem “molecular” dado por

λM adicionado ao campo externo aplicado H0.

• Interação de troca direta:

A teoria de Heitler London para a molécula de hidrogênio, mostra clara-

mente que esta interação pode ser resumida como a repulsão Coulombiana,

quando se faz a combinação linear dos orbitais atômicos localizadas nos áto-

mos vizinhos, na região de recobrimento levando-se em conta o princípio

de exclusão de Pauli. Dependendo da paridade das funções de onda espa-

cial [26], duas configurações de spins (singleto ou tripleto) podem minimizar

a energia. Caso o estado de energia mais baixo é o singleto, temos uma inter-

ação do tipo antiferromagnética. Se o tripleto tem energia mais baixa, temos

interação ferromagnética. O desdobramento dos níveis de energia singleto-

tripleto pode ser convenientemente representado pela famosa Hamiltoniana
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3.3 Histerese de meios ferromagnéticos

de Heisenberg:

U = −2JijSi · Sj (3.12)

onde,

J = Es − Et, J =

 J > 0 FM

J < 0 AFM
(3.13)

A equação 3.13 define a integral de troca como a diferença entre as ener-

gias dos estados singleto e tripleto. Esta equação é de grande importância,

pois determina se o material analisado tem característica ferromagnética ou

antiferromagnética.

3.3 Histerese de meios ferromagnéticos

Quando um campo magnético é aplicado a um material diamagnético ou

paramagnético, a resposta do meio é linear, de forma que ele é caracteri-

zado por uma permeabilidade magnética que independe do campo externo

aplicado. Além disso, quando o campo aplicado é anulado, o campo ger-

ado no interior do material também se anula, bem como a magnetização da

amostra. O caso dos materiais ferromagnéticos é diferente. A magnetização

de uma amostra ferromagnética não se comporta, em geral, de forma linear

com relação ao campo externo de modo que a susceptibilidade magnética χm

e a permeabilidade magnética µ do meio dependem do campo externo e da

história pregressa da amostra, isto é, do modo pelo qual ela foi preparada.

Na figura 3.1, mostramos os principais parâmetros que caracterizam uma

curva de histerese magnética: a) Hc é a coercividade ou campo coercivo e
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3.3 Histerese de meios ferromagnéticos

corresponde ao campo aplicado para o qual a magnetização se anula. Em

geral a curva é simétrica, de modo que a magnetização se anula para +Hc

e −Hc; b) Mr é a magnetização remanescente ou residual na amostra, que

ocorre quando H = 0; e c) Ms é a magnetização de saturação da amostra,

que é o maior valor da magnetização que a amostra pode assumir. O campo

de saturação é o menor campo para o qual se atinge a magnetização de

saturação.

Figura 3.1: Gráfico de histerese de um material ferromagnético.

A explicação qualitativa do fenômeno da histerese baseia-se na combi-

nação de várias contribuições para a energia total do sistema, cuja mini-
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3.3 Histerese de meios ferromagnéticos

mização determina a magnetização macroscópica da amostra [27]. No que

segue enumeramos, de forma simplificada, as diferentes contribuições a serem

considerados:

1. Interação de troca: Conforme descrito na seção 3.2.2, num material

ferromagnético, as fortes interações eletrostáticas de natureza quântica

entre spins dos elétrons tendem a favorecer uma configuração na qual o

alinhamento dos spins produz um campo magnético não-nulo no próprio

domínio. Este é o termo de troca na hamiltoniana de Heisenberg, que

envolve interações de curto alcance (primeiros vizinhos, tipicamente) e

cuja energia característica é J . Essa contribuição favorece a situação

em que os spins estão alinhados todos na mesma direção.

2. Anisotropia magneto-cristalina: A hamiltoniana de Heisenberg é

totalmente isotrópica, mas o campo cristalino deforma os orbitais dos

átomos que constituem a amostra, em relação ao átomo livre, devido

à interação spin-órbita. Resulta que determinadas direções podem ser

preferidas para o alinhamento dos spins (eixo fácil ou espontâneo), ao

passo que para outras direções é necessário aplicar campos externos

maiores (eixo difícil). Tomamos como exemplo o caso de sistemas com

anisotropia cúbica, como o ferro e o níquel, por exemplo. Neste caso a

energia deve ser acrescida do seguinte termo (em ordem mais baixa):

UK = K1

(
m2

xm
2
y + m2

ym
2
z + m2

zm
2
x

)
+ K2m

2
xm

2
ym

2
z, (3.14)

onde mx, my e mz são as projeções do vetor unitário na direção da
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3.3 Histerese de meios ferromagnéticos

magnetização, m̂ = M/|M| em um sistema de coordenadas alinhado

com os eixos cristalinos, e K1 e K2 são constantes. No caso do Fe,

a constante K1 é positiva, ao passo que para o Ni esta constante é

negativa, favorecendo a magnetização em diferentes direções cristalinas

nestes dois casos.

3. Energia magnetostática: Este termo pode ser deduzido das equações

de Maxwell e representa a energia armazenada no campo magnético de

desmagnetização. Se a amostra estiver uniformemente magnetizada,

por exemplo, sabemos que a magnetização normal à superfície produz

um campo interno em uma direção oposta à magnetização, que é o

campo de desmagnetização, Hd. Para uma amostra com magnetização

uniforme, o campo Hd é dado por:

Hd = −N ·M (3.15)

onde N é o tensor de desmagnetização:

N =


Nxx Nxy Nxz

Nyx Nyy Nyz

Nzx Nzy Nzz

 . (3.16)

O tensor de desmagnetização depende da geometria da amostra e uma

das suas propriedades importantes é que o seu traço é normalizado a 1

(no sistema MKS):

Nxx + Nyy + Nzz = 1. (3.17)
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A energia magnetostática total de um sistema uniformemente magne-

tizado, portanto, será dada por:

Umagnetostatica = −µ0

2

∫
M ·HddV =

µ0

2

∫
M ·N ·MdV. (3.18)

4. Energia Zeeman: Este termo também pode ser deduzido das equações

de Maxwell e representa a energia do acoplamento entre os momentos

de dipolo com o campo magnético aplicado. Este termo tem a forma:

Uzeemann = −µ0

∫
M ·H0dV. (3.19)

De acordo com a análise proposta por Landau e Lifshitz [28] a formação

de domínios é uma conseqüência das várias contribuições energéticas rela-

cionadas acima. Numa amostra ferromagnética (sem campo externo apli-

cado) a energia de troca é minimizada quando todos os momentos estão

alinhados numa única direção, ao passo que a energia de desmagnetização é

maximizada.

Para seguir um ciclo de histerese supomos inicialmente que: o campo

aplicado seja nulo e a amostra esteja desmagnetizada (macroscopicamente).

A energia de troca favorece que a amostra subdivida-se em domínios mag-

néticos (regiões onde M = Ms, com todos os momentos alinhados). Para

minimizar a energia de desmagnetização, no entanto, cada região tem sua

magnetização orientada numa direção aleatória, como mostra a figura 3.2(a).

Ao aplicarmos um campo externo os domínios são modificados, de modo a

alinharem-se paralelos ao campo aplicado, como mostrado na figura 3.2(b).
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3.3 Histerese de meios ferromagnéticos

O deslocamento das paredes acontece nas fronteiras dos domínios ou paredes

de Bloch [28]. À medida que o campo magnético é aumentado, também au-

menta a fração de momentos magnéticos orientados em uma única direção,

até que todos os momentos magnéticos estejam alinhados, como mostra a

figura 3.2(c).

Figura 3.2: Domínios magnéticos num material ferromagnético.
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Quando o campo magnético externo é desligado, o material não é des-

magnetizado instantaneamente. Esse material terá um campo magnético

remanescente que se opõe à desmagnetização do material. Para levar esse

campo remanescente a zero é necessário aplicar um campo no sentido con-

trario, Hc. Se continuarmos a aumentar o campo no sentido oposto, os

domínios tendem a se alinhar no mesmo sentido ao campo até atingir a mag-

netização saturada novamente, mas com sentido oposto. Com isso fechamos

a curva de histerese magnética. Uma observação importante, para recordar

o que já foi discutido, diz respeito à dependência do sistema magnético com

a temperatura. As propriedades discutidas aqui supõem que a temperatura

seja muito menor que a temperatura de Curie, T � TC , de modo que a mag-

netização em cada domínio é muito próxima da saturação. Quando a tem-

peratura do sistema se aproxima da temperatura critica TC , esta hipótese

precisa ser revista, pois a amostra sofre uma transição de fase e passa a

comportar-se como um paramagneto para T > TC .

3.4 Efeitos da rugosidade nas propriedades mag-

néticas de filmes finos

Discutiremos nesta seção os efeitos da rugosidade de superfície nas pro-

priedades magnéticas dos filmes de Py, onde é gerada uma anisotropia de

forma2 que pode mudar as propriedades magnéticas do material. Em geral, a

rugosidade de superfície é determinada pelos métodos de deposição do filme,
2 Depende da morfologia de superfície da amostra magnética.
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3.4 Efeitos da rugosidade nas propriedades magnéticas de filmes finos

através do crescimento do filme, e quando o substrato apresenta certa ru-

gosidade inicial. Diversos resultados experimentais mostram que substratos

rugosos podem contribuir fortemente para as propriedades magnéticas. A

conexão quantitativa com os resultados teóricos, no entanto, ainda não foram

produzidas [4, 5].

Nesta seção faremos uma abordagem mais detalhada da influência da ru-

gosidade na resposta magnética da amostra. Para o melhor entendimento do

tema, serão apresentados alguns trabalhos que relatam os efeitos de anisotropia

de forma nas propriedades magnéticas do material.

Começamos com o trabalho experimental de Smith et. al. (1960) [3],

que mostram os efeitos de anisotropia de forma nos filmes rugosos de Py,

quando o material depositado incide obliquamente em relação ao substrato.

Para explicar teoricamente tal efeito, estes autores utilizaram o modelo de

Stoner-Wolfarth, aproximando o filme rugoso magnético por vários elipsóides

dispostos de forma aleatória, mas não tiveram sucesso. O problema ficou em

aberto, até o aparecimento do trabalho teórico de Schlömann (1970) [4], que

tinha como objetivo estudar efeitos de desmagnetização em filmes magnéticos

com superfície rugosa.

O modelo de Schlömann calcula a energia magnetostática dada pela

equação 3.18, para um filme com espessura e superfície arbitrarias. Para

simplificar o problema, foram assumidos que uma das superfícies é lisa (su-

bstrato), como ilustra a figura 3.3 e a magnetização é uniforme em todo o

filme.
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Figura 3.3: Modelo de Schlömann para uma superfície rugosa.

Da figura 3.3, a superfície do filme é definida por:

z = p(r), r = (x, y). (3.20)

Por conveniência, foi assumido que a média na superfície coincide com z = 0,

de modo que:

〈p〉 = A−1

∫
A

d2rp(r) = 0, (3.21)

onde A é a área da superfície rugosa.

Podemos reescrever a equação 3.15, aplicando o operador diferencial na

equação 3.3 e utilizando uma das equações de Maxwell, onde ∇ · B = 0 e

fazendo H = Hd , teremos:

∇ ·Hd = −∇ ·M. (3.22)

Das equações de Maxwell, temos o caso particular em que a densidade de
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corrente é nula e o campo elétrico é estático, implicando na seguinte equação:

∇×Hd = 0. (3.23)

Como o rotacional de Hd é nulo, podemos escrever este campo como o gra-

diente do potencial magnético, dado por:

Hd = −∇Φm. (3.24)

Reescrevendo a equação 3.23, obtemos a equação de Poisson para o potencial

magnético.

∇2Φm = ∇ ·M (3.25)

O potencial magnético dada pela equação 3.25 e o campo de desmagne-

tização obtido pela equação 3.24 serão:

Φm(r) = − 1

4π

∫
V

∇′ ·M
|r− r′|

dV (3.26)

e

Hd(r) = − 1

4π

∫
V

∇′ ·M
|r− r′|3

dV. (3.27)

O potencial magnético para este modelo é determinado pela equação 3.26.

Reescrevendo esta equação para o problema, obtém-se:

Φm(r, z) = − 1

4π

∫
d2r′

∫
dz′

(∇′ ·M)r′,z′[
(r− r′)2 + (z − z′)2]1/2

, (3.28)
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sendo que a magnetização para este modelo é dado por:

M(r, s) = M0 {θ [p(r)− z]− θ (−d− z)} (3.29)

onde M0 é o vetor magnetização no interior do filme, d a espessura do filme

e θ(z) é a função degrau,

θ(z) =

 1, z > 0

0 z < 0.
(3.30)

Inserindo a equação 3.29 na equação 3.28 e integrando em z′ de −∞ a

+∞, onde a derivada de θ(z) nos dá a função delta, teremos:

Φm(r, z) = − 1

4π

∫
d2r′

M0xpx′(r′) + M0ypy′(r′)−M0z[
(r− r′)2 + (z − p(r′))2]1/2

+

+
1

4π

∫
d2r′

M0z[
(r− r′)2 + (z + d)2]1/2

,

(3.31)

onde px′(r′) e py′(r′) são as derivadas com respeito a x′ e y′ de p(r′).

Substituindo as equações 3.24 e 3.31 na equação 3.18. Podemos determi-

nar a contribuição energética associada à magnetização nas direções (x, y, z).

A energia magnetostática associada a Mx é dada por:

Ux = −µ0

2
M0x

∫
A

d2r

∫
dz

∂Φ

∂x
{θ [p(r)− z]− θ (−d− z)} . (3.32)

Fazendo uma integração por partes sobre z, podemos Reescrever a equação
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3.32, como:

Ux =
µ0

2
M0x

∫
A

d2rΦ [r, p(r)] px(r). (3.33)

De forma análoga é possível determinar Uy. Para a energia associada à

magnetização na direção z, temos:

Uz = −µ0

2
M0z

∫
A

d2r

∫ p(r)

−d

dz
∂Φ

∂z
, (3.34)

onde

Uz = −µ0

2
M0z

∫
A

d2r {Φ [r, p(r)]− Φ (r,−d)} . (3.35)

Utilizado a equação 3.18, torna-se possível determinar o tensor de des-

magnetização N. Apesar do tratamento dado para encontrar os fatores de

desmagnetização partir de condições gerais, não é possível obter resultados

analíticos para uma superfície arbitraria p(r). A forma mais simples de se

tratar este problema é expandir os elementos do tensor de desmagnetização

em série de potência em p(r), supondo ∆ � d, escrita da seguinte forma:

Nxx =
∞∑

ν=1

N ν
xx;

Nyy =
∞∑

ν=1

N ν
yy;

Nzz = 1 +
∞∑

ν=1

N ν
zz, (3.36)

onde ν representa a ordem do elemento do tensor de desmagnetização para
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um determinado tipo superfície. Para N ν
xx, temos:

N ν
xx =

Cν

V

∫
A

d2r

∫
d2r′

px(r)px(r
′) [p(r)− p(r′)]2(ν−1)

|r− r′|2(ν−1)
, (3.37)

onde temos uma expressão análoga para N ν
yy. Para N ν

zz, teremos:

N ν
zz =

Dν

V

∫
A

d2r

∫
d2r′

[p(r)− p(r′)]2ν

|r− r′|2ν+1 , (3.38)

sendo Cν e Dν coeficientes que dependem de ν.

Partindo da aproximação em primeira ordem ν = 1 para o fator de des-

magnetização, Schlömann deduziu a dependência deste fator de desmagneti-

zação no plano com a geometria da superfície rugosa, equação 3.36, onde foi

considerado uma rugosidade com contorno senoidal, figura 3.3.

N (1)
xx ∝

〈p2〉2

dλ
, (3.39)

onde 〈p2〉 = ∆ é amplitude(RMS) e λ é o comprimento de onda do contorno

senoidal.

Utilizando o mesmo recurso proposto por Schlömann, Palasantzas (1993)

expandiu o tratamento dado por Schlömann para superfícies do tipo auto-

afins, relacionando parâmetros estatísticos importantes, como o comprimento

de interface, o comprimento de correlação lateral e o expoente de rugosidade,

obtendo a seguinte expressão [5],

Nxx(yy) ∝
ω2

dξ
. (3.40)
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A generalização dos trabalhos de Schlömann e Palasantzas foi realizado

por Zhao et. al., que utilizaram o tratamento para superfícies do tipo auto-

afins, num modelo em que o substrato também é rugoso, como mostra a

figura 3.4 [6].

Figura 3.4: Modelo em que tanto o substrato quanto o filme são rugosos.

Assim como no modelo de Schlömann, neste caso foi assumido que a

magnetização M0 é uniforme e que é produzido um único domínio com esta

magnetização através do filme. A magnetização para a figura 3.4 pode ser

escrita como,

M(r, z) = M0

[
θ

(
z +

d

2
− p2(r)

)
− θ

(
z − d

2
− p1(r)

)]
, (3.41)

onde pi(r) (i = 1, 2) é a flutuação da altura na superfície e θ(z) é a função

degrau definida na equação 3.30.

O procedimento para determinar os elementos do tensor de desmagneti-
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zação é idêntico ao de Schlömann.

Φm(r, z) = − 1

4π

∫
d2r′

M0xp1x′(r′) + M0yp1y′(r′)−M0z{
(r− r′)2 + [z − d/2− p1(r′)]

2}1/2
−

− 1

4π

∫
d2r′

M0xp2x′(r′) + M0yp2y′(r′)−M0z{
(r− r′)2 + [z + d/2− p2(r′)]

2}1/2
,

(3.42)

onde px′(r′) e py′(r′) são as derivadas com respeito a x′ e y′ de p(r′).

Para uma superfície auto-afim isotrópica, temos os elementos do tensor de

desmagnetização fora da diagonal principal nulos, Nxx = Nyy e Nzz podendo

ser determinado pela condição de normalização dada pela equação 3.17, já

que foi assumida a magnetização na amostra como sendo uniforme [6]. Uti-

lizando os mesmos procedimentos de Schlömann, o fator desmagnetização na

direção x é,

Nxx =
1

V

∫
d2r

∫
d2r′

{
p1x′(r′)p1x(r)√

(r− r′)2 + [p1(r)− p1(r′)]
2
−

− p2x′(r′)p1x(r)√
(r− r′)2 + [d + p1(r)− p2(r′)]

2
− p1x′(r′)p2x(r)√

(r− r′)2 + [p2(r)− p1(r′)− d]2
+

+
p2x′(r′)p2x(r)√

(r− r′)2 + [p2(r)− p2(r′)]
2

}
(3.43)

e na direção z,

Nzz =
1

V

∫
d2r

∫
d2r′

{
1√

(r− r′)2 + [p1(r)− p1(r′)]
2
−

59



3.4 Efeitos da rugosidade nas propriedades magnéticas de filmes finos

− 1√
(r− r′)2 + [d + p1(r)− p2(r′)]

2
− 1√

(r− r′)2 + [p2(r)− p1(r′)− d]2
+

+
1√

(r− r′)2 + [p2(r)− p2(r′)]
2

}
, (3.44)

onde Nyy é semelhante a Nxx. Estes fatores de desmagnetização pode ser

tratado como o caso geral do modelo de Ernest Schlömann. Este modelo

é mais geral que o de Schlömann fazendo p2 = 0, obtemos os resultados

previstos por este último.

Os autores deste trabalho fazem um tratamento para um caso particular,

onde a espessura do filme é muito menor que o comprimento de interface

(ω � d) de modo que a rugosidade é tratada como uma pequena perturbação

[6]. Com isso a equação 3.43 é aproximada por:

Nxx ≈
1

V

∫
d2r

∫
d2r′

{
p1x′(r′)p1x(r) + p2x′(r′)p2x(r)

|r− r′|
−

− 2p2x′(r′)p1x(r)√
(r− r′)2 + d2

}
. (3.45)

Para determinar o fator de desmagnetização em toda superfície, foi tomado

o valor médio do fator desmagnetização no plano. Considerando a transfor-

mada de Fourier,

p̃i(k) =
1

(2π)2

∫
pi(r)e

ik·rd2r, (3.46)

pi(r) =

∫
p̃i(k)e−ik·rd2k, (3.47)
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e

〈p̃i(k)p̃j(k
′)〉 =

(2π)4

A
〈p̃i(k)p̃j(−k)〉 δ(k + k′), (3.48)

onde i, j = 1, 2 e A é a área da superfície rugosa. Relacionando as equações

3.47 e 3.48 na equação 3.45, temos,

Nxx ≈
(2π)4

2V

∫
d2k

[〈
|p̃1(k)|2

〉
+
〈
|p̃2(k)|2

〉
− 2e−dk 〈p̃1(k)p̃2(k)〉

]
, (3.49)

onde 〈
|p̃(k)|2

〉
=

A

(2π)5

αξ2ω2

(1 + ξ2k2)1+α . (3.50)

A equação 3.50 é derivada do termo de correlação entre as alturas, ou

autovariancia, equação 2.7 [22]. Para o caso particular onde o substrato é

liso ou seja p2 = 0, teremos uma simplificação da equação 3.49 e substituindo

a equação 3.50, é possível obter a equação 3.40.

Nxx ∝
ω2

dξ
; ω � d.

Comprovando assim que o modelo da figura 3.4 é uma extensão do modelo

trato por Schlömann, figura 3.3.

Resumiremos agora o que foi discutido nesta seção sobre os efeitos da

rugosidade de superfície nas propriedades magnéticas dos filmes de Py.

Para entender melhor os efeitos da rugosidade de superfície na resposta

magnética dos filmes de Py, analisamos vários trabalhos que destacam tais

efeitos. Esses trabalhos foram discutidos seguindo a ordem cronológica em

que serão publicados. No que segue destacaremos os seus principais pontos
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de interesse para este capítulo:

1. Em 1960, Smith et. al. observou efeitos de rugosidade de superfície

nas propriedades magnéticas em filmes de permalloy, quando o material

depositado incide obliquamente no substrato liso.

2. Na tentativa de explicar tais efeitos observados por Smith et. al., foi

apresentado o trabalho teórico de Schlömann (1970), que descreve um

modelo, onde a rugosidade de superfície é formada pelo filme magnético

no substrato liso. Schlömann tinha como objetivo estudar efeitos de

desmagnetização em filmes magnéticos com superfície rugosa e para

isto calculou a energia magnetostática considerando a magnetização

sendo uniforme em todo o filme. A partir destes cálculos, Schlömann

relacionou de forma aproximada (∆ � d), fatores de desmagnetização

no plano com parâmetros que descrevem a superfície rugosa de seu

modelo.

3. Em 1993, Palasantzas utilizou o modelo de Schlömann para descrever

fatores de desmagnetização no plano em superfícies do tipo auto-afins,

relacionando parâmetros estatísticos importantes.

4. Em 1999, Zhao et. al. generalizou o modelo de Schlömann considerando

também a rugosidade no substrato. Zhao et. al. também considerou

a magnetização como sendo uniforme em todo o filme e a partir daí

determinou a energia magnetostática, possibilitando calcular fatores

de desmagnetização no plano na aproximação ω � d utilizando uma

superfície do tipo auto-afim.
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3.5 Caracterização magnética dos filmes finos

de permalloy

3.5.1 Magnetometria por efeito Kerr magneto-óptico (MOKE)

O efeito Kerr magneto-óptico (Magneto-Optical Kerr Effect-MOKE) é um

dos fenômenos que ocorre na interação da radiação eletromagnética com sis-

temas magnéticos. Foi descoberto por Kerr em 1876, quando observou a

rotação do plano de polarização da luz linearmente polarizada quando é re-

fletida numa superfície de um meio magnetizado, tornando-se elíptica. Kerr

percebeu que tanto a rotação como a elipticidade da luz são linearmente de-

pendentes da magnetização M da amostra; desta forma, o MOKE tornou-se

uma técnica popular de monitoramento óptico do estado de magnetização.

O mecanismo físico do efeito Kerr é idêntico ao do efeito Faraday, sendo

que o primeiro está ligado à reflexão e o segundo à transmissão da luz na

amostra [29].
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Figura 3.5: Diagrama do experimento do MOKE linear nas três configurações

possíveis: polar, longitudinal e transversal.

O efeito Kerr pode ser analisado em três configurações distintas, com

a direção da magnetização da amostra com relação ao plano do feixe de

luz. As três configurações apresentadas na figura 3.5 são as mais utilizadas.

Quando a magnetização é perpendicular à superfície da amostra, o fenômeno

observado é chamado de efeito Kerr polar. No nosso caso estudaremos o efeito

Kerr longitudinal onde a magnetização é paralela à superfície e ao plano de

incidência.

O efeito magneto-óptico é melhor compreendido em termos do tensor

dielétrico, ε, do meio no qual ocorre a interação entre a luz e o campo mag-

nético aplicado (ou a magnetização interna do meio). Considerando uma

configuração arbitrária da magnetização, o tensor dielétrico de um meio
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isotrópico pode ser descrito na seguinte forma:

ε =


εq −iQεqmp iQεqml

iQεqmp εq −iQεqmt

−iQεqml iQεqmt εq

 , (3.51)

onde εq é independente da magnetização e Q é uma quantidade complexa

chamada de constante de Voigt [30], característica de cada meio. Essa con-

stante pode ser definida em termos de uma amplitude e uma fase: Q0 exp−iq.

A magnitude de Q0 é proporcional à magnetização M e q é uma fase. Pode-

mos estudar a permissividade para cada uma das três configurações do efeito

Kerr, utilizando a matriz 3.51: Polar (mp = 1, ml = mt = 0), transversal

(mt = 1, ml = mp = 0) e longitudinal (ml = 1, mt = mp = 0).

Para a medida do MOKE, utilizamos a configuração longitudinal como

mostra a figura 3.6. A montagem mostra um laser de He-Ne (λ = 632, 8nm),

cujo feixe é linearmente polarizado na direção θp = 45◦ e modulado pelo

modulador foto-elástico a zero grau, θm = 0◦, para uma freqüência de modu-

lação de 50 kHz, a fim de permitir a detecção pelo lock-in. Duas lentes com

distância focal de 10 cm são utilizadas para focalizar o feixe e depois colimar

a luz refletida da amostra. Finalmente a luz colimada passa pelo analisador

a zero grau, θa = 0◦, e incide no fotodetector, onde será medido a intensidade

luminosa por um programa de aquisição de dados.
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Figura 3.6: Montagem do magnetômetro de efeito Kerr longitudinal.

A curva de histerese magnética gerada pelo MOKE pode ser obtida através

da rotação da polarização da luz apos ser refletida na amostra magnética. A

radiação eletromagnética provida do laser com freqüência ω0 e vetor de onda

k0 =
√

ε0µ0, com o campo elétrico [31]:

E = E0e
i(k0·r−ω0t), (3.52)

é polarizada linearmente formando um ângulo θp com o plano de incidência

de maneira tal que: (
Ep

Es

)
=

(
E0 cos θp

E0 sin θp

)
. (3.53)
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Em seguida, a luz é modulada por um modulador foto-elástico que induz

uma diferença de fase, φ = φ0 sin ωt, entre as duas componentes da luz

na equação 3.52 onde φ0 e ω são a amplitude (graus) e a freqüência de

modulação, respectivamente.

Em relação aos eixos principais do modulador (x′, y′), as componentes do

campo elétrico ficam como:

(
Ei

p

Ei
s

)
=

 cos φ
2
− i sin φ

2
cos 2θm −i sin φ

2
sin 2θm

sin φ
2

sin 2θm cos φ
2

+ i sin φ
2

cos 2θm

(Ep

Es

)
. (3.54)

A luz modulada ao ser refletida num meio magnético, sofrerá uma rotação

na sua polarização pelo fato do tensor permissividade ter elementos diferentes

de zero fora da diagonal. Essa rotação contém informação a respeito da

magnetização do material. É importante, portanto, calcular como a luz é

afetada por estes elementos. Para isso calculamos os coeficientes de Fresnel,

a partir das equações de Maxwell:

H = H0e
i(k0·r−ω0t), (3.55)

∇× E = −µ · ∂H

∂t
, (3.56)

∇×H = ε · ∂E

∂t
. (3.57)

Considerando E uma onda harmônica plana, podemos tomar o rotacional da

equação 3.56, substituindo na equação 3.57, chegamos na seguinte expressão:

(κ2 · I − κ · κ− κ2
0ε) · E = 0, (3.58)
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onde I é a matriz identidade, κ0 é o módulo do vetor de onda no vácuo e o

vetor de onda no meio pode ser escrito como:

κ = n
ω

c
(sin θ2ŷ + cos θ2ẑ), (3.59)

onde o índice de refração é um número complexo n = n0 + iκ e θ2 é o ângulo

de refração na amostra. Para cada configuração obtemos os campos refletidos

e refratados e o índice de refração em função da constante magneto-óptica.

Desta forma, determinamos os coeficientes de Fresnel. Usando as condições

de contorno, chegamos à matriz de reflexão para uma superfície magnética

qualquer [30]: (
Er

p

Er
s

)
=

 rpp rps

rsp rss

(Ei
p

Ei
s

)
, (3.60)

onde

rpp =
n cos θ1 − cos θ2

n cos θ1 + cos θ2

+ iQ
n cos θ1 sin θ2mt

(n cos θ1 + cos θ2)2
, (3.61)

rps = iQ
n cos θ1(mL sin θ2 + mp cos θ2)

(n cos θ1 + cos θ2)(cos θ1 + n cos θ2) cos θ2

, (3.62)

rsp = −iQ
n cos θ1(mL sin θ2 −mp cos θ2)

(n cos θ1 + cos θ2)(cos θ1 + n cos θ2) cos θ2

, (3.63)

rss =
cos θ1 − n cos θ2

cos θ1 + n cos θ2

. (3.64)

No caso do material ser não-magnético, Q = 0, os coeficientes de Fresnel

reduzem-se ao de uma superfície ar-metal, como seria de se esperar. Com

Q 6= 0, os coeficientes fora da diagonal da matriz passam a induzir uma

rotação do vetor polarização do campo elétrico.
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Depois da luz ser refletida, equação 3.60, ela irá passar pelo o analisador,

sendo modificada novamente como mostra a equação 3.65:

(
Ef

p

Ef
s

)
=

(
cos θa · (rpp · Ei

p + rps · Ei
s)

sin θa · (rsp · Ei
p + rss · Ei

s)

)
. (3.65)

A equação 3.65, mostra as componentes do campo elétrico que atinge

o fotodetector. No entanto o que é visto pelo fotodetector é a intensidade

devido a essas componentes, dada por:

I = Ef
p · Ef∗

p + Ef
s · Ef∗

s . (3.66)

Substituindo a equação 3.65 em 3.66, temos:

I = cos2 θa ·
(
|rpp|2 · |Ei

p|2 + |rps|2 · |Ei
s|2 + rpp · r∗ps · Ei

p · Ei∗
s + rps · r∗pp · Ei

s · Ei∗
p

)
+ sin2 θa ·

(
|rsp|2 · |Ei

p|2 + |rss|2 · |Ei
s|2 + rsp · r∗ss · Ei

p · Ei∗
s + rss · r∗sp · Ei

s · Ei∗
p

)
.

(3.67)

3.5.2 Resultados experimentais e discussão

Os resultados obtidos através do MOKE, figura 3.6, são as curvas de histerese

para filmes finos de Py com diferentes espessuras e tempos de exposição ao

ácido, mostrados nas figuras 3.7 e 3.8.
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Figura 3.7: Curvas de histerese para filmes com 5 nm de espessura e diferentes

tempos de exposição ao HF.
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Figura 3.8: Curvas de histerese para filmes com 10 nm de espessura e dife-

rentes tempos de exposição ao HF.

Observando as figuras 3.7 e 3.8 para as amostras de Py com espessuras de

5 e 10 nm, respectivamente, pudemos verificar que a rugosidade da amostra

desempenha um papel fundamental nas características da curva de histerese.
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3.5 Caracterização magnética dos filmes finos de permalloy

Para ambos os conjuntos de amostras verificamos que a coercividade aumen-

tou gradativamente para tempos de tratamento em HF variando entre 0 e

3 minutos. Posteriormente a coercividade diminuiu, para tempos de trata-

mento entre 3 e 10 minutos. Em nossa caracterização por microscopia de

força atômica da rugosidade das amostras, mostrada na figura 2.8, pudemos

verificar que a inclinação local, definida na equação 2.9, também segue este

padrão, apresentando um máximo para as amostras com tempo de trata-

mento de 3 minutos, conforme evidenciado na figura 3.9 abaixo.

Figura 3.9: Gráfico da coercividade em função do tempo de exposição ao HF

para diferentes espessuras.

Para entender melhor os resultados da figura 3.9 acima, lembramos que os

modelos desenvolvidos por Schlömann [4], Palasantzas [5] e Zhao et. al. [6]
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3.5 Caracterização magnética dos filmes finos de permalloy

prevêem que a inclinação local é um fator fundamental para determinar o

campo de desmagnetização de amostras de filmes finos rugosos. É impor-

tante ressaltar, no entanto, que o tipo de rugosidade que criamos não está

dentro dos limites de aplicabilidade destas teorias, que requerem que a ru-

gosidade seja pequena, comparada com a espessura do filme, isto é: ω � d.

Apesar de algumas tentativas seguindo os passos destes autores, não con-

seguimos desenvolver cálculos que fossem mais adequados às condições de

nossas amostras.

Figura 3.10: Mudança da curva de histerese quando a superfície é: (a) lisa e

(b) rugosa.

O resultados previstos por Schlömann, Palasantzas e Zhao et. al. podem

ser compreendidos qualitativamente com o auxílio da figura 3.10, para um

filme liso com campo magnético externo aplicado na direção paralela à super-

fície do mesmo. No caso do filme liso o campo desmagnetizante, neste caso,
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3.5 Caracterização magnética dos filmes finos de permalloy

é nulo (Nxx = Nyy = 0, Nzz = 1), resultando numa cura de histerese estreita,

se o campo é aplicado paralelo ao plano da superfície. Para a amostra rugosa,

no entanto, devido à sua geometria, o campo de desmagnetização é não-nulo

e o resultado disto é que a curva de histerese apresenta uma coercividade

maior que a do filme liso.

Figura 3.11: Dependência linear da coercividade com a inclinação local.

No gráfico da figura 3.11 está mostrada a correlação entre a coercividade

e a inclinação local para as amostras de 5 e 10 nm de Py. A relação aproxi-

madamente linear entre estas quantidades indica a correção das previsões de

Zhao et. al., que assumem que a energia magnetostática (associada ao campo

de desmagnetização) como o termo dominante no processo de magnetização
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do filme fino rugoso. Propomos que as previsões destes autores podem ser

estendidas ao nosso caso, onde o valor RMS da rugosidade da superfície, ω,

é muito maior do que a espessura do filme, d: ω � d, e que podemos supor

que neste caso o fator de desmagnetização é:

Nxx(yy) ∝
ω

1
α

ξ
; d � ω.

3.6 Conclusão

Neste capítulo apresentamos os resultados de caracterização magnética usando

a técnica de MOKE na configuração longitudinal para filmes finos (5 e 10 nm)

rugosos de Py, para diferentes tempos de tratamento em vapor de HF. Veri-

ficamos que a coercividade destas amostras apresentou mudanças drásticas.

Relacionamos estas mudanças das propriedades magnéticas com a morfologia

da superfície rugosa e verificamos haver uma forte correlação da coercividade

e da inclinação local, definida por ρ = ω1/α/ξ. Assinalamos que a propor-

cionalidade entre o fator de desmagnetização no plano, Nxx ou Nyy, válida

no limite em que a espessura da amostra, d, é muito maior que o valor RMS

da altura, ω, pode ser extrapolada, aparentemente, para a situação oposta,

onde ω � d.
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Capítulo 4

Dinâmica eletrônica em filmes

rugosos de prata

4.1 Introdução

Neste capítulo serão descritos os resultados de experimentos do tipo “exci-

tação e sonda” em amostras de filmes de prata em substratos lisos e rugosos.

O objetivo primordial que norteou estes experimentos é o estudo da dinâmica

da magnetização em filmes magnéticos rugosos, o que ainda não foi realizado

nesta dissertação, mas que permanece sendo um dos objetivos importantes

do grupo de Fenômenos Ultra-Rápidos. Para atingir este objetivo, no en-

tanto, resolvemos iniciar por um sistema físico mais conhecido, no caso a

prata, para o qual a dinâmica eletrônica já é razoavelmente conhecida [32].

O estudo da dinâmica eletrônica dos metais nobres é uma área razoavelmente

bem estabelecida, para o qual existem diversos desenvolvimentos teóricos e

experimentais, inclusive em sistemas de partículas nanométricas [33]. Verifi-
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4.1 Introdução

camos que os resultados da prata em filmes rugosos, no entanto, é mais rico do

que imaginávamos inicialmente, o que justificou o estudo que apresentaremos

neste capítulo.

No que segue descrevemos a organização deste capítulo.

Na seção 4.2 faremos uma descrição da dinâmica eletrônica em Ag bulk,

descrevendo os aspectos gerais dos experimentos de excitação e sonda. Este

tipo de experimento permite medir em essência, mudanças transientes da con-

stante dielétrica do metal. Iniciamos por uma descrição das etapas evolvidas

no processo de retorno ao equilíbrio de elétrons foto-excitados por um pulso

ultra-curto de laser. Em seguida identificamos as diferentes contribuições físi-

cas para a constante dielétrica em termos de transições intra e interbanda no

metal, e como estas estão relacionadas ao sinal experimental que observamos.

Na seção 4.3 é feita uma breve revisão das propriedades ópticas lineares

de partículas nanométricas com “cascas” metálicas de filmes finos. O objetivo

neste caso é fazer um paralelo com nosso sistema, que pode ser pensado como

um conjunto de partículas colocadas lado a lado. Após resolver este modelo,

usamos dados referentes à constante dielétrica complexa da Ag para obter

curvas de absorção para diferentes razões entre a espessura da casca e o raio

da partícula.

Na seção 4.4 descrevemos os detalhes do nosso aparato experimental para

os experimentos de excitação e sonda e os resultados das medidas realizadas

com filmes finos de prata em substratos lisos e rugosos, examinando as dife-

renças entre estes dois tipos de amostras.

Finalmente, na seção 4.5 apresentamos as conclusões do capítulo.
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4.2 Dinâmica eletrônica na prata bulk

4.2 Dinâmica eletrônica na prata bulk

Nesta seção será discutido a dinâmica eletrônica na prata, quando pertur-

bamos a distribuição eletrônica da banda de condução s − p da prata pela

absorção intrabanda de um pulso de excitação com energia ~ωexc ≈ 1.55 eV ,

menor que a energia das transições interbanda ~Ωib ≈ 4.1 eV , como ilus-

tra a figura 4.1. Num primeiro instante, a excitação ultra-rápida deixa a

distribuição eletrônica atermalizada com elétrons de E entre EF − ~ωexc e

EF +~ωexc onde EF é a energia de Fermi. O espalhamento elétron-elétron re-

distribui a energia no gás de elétrons, levando a uma distribuição de elétrons

quentes com temperatura Te, onde o tempo de termalização característico na

prata em bulk é aproximadamente 350 fs [34]. Durante e após a termaliza-

ção interna, a energia é transferida para a rede por interação elétron-fonon,

com tempo característico de ≈ 1 ps. Todo este processo de relaxação pode

ser descrito pela equação de Boltzmann para a distribuição eletrônica f(t):

df(t)

dt
=

df(t)

dt

∣∣∣∣∣
e−e

+
df(t)

dt

∣∣∣∣∣
e−f

+ H(E, t), (4.1)

sendo H(E, t) a perturbação introduzida pelo pulso de excitação, df(t)
dt

∣∣∣
e−e

é a

taxa de espalhamento eletrônico devido as colisões elétron-elétron e df(t)
dt

∣∣∣
e−f

é

a taxa de espalhamento eletrônico devido às colisões elétron-fonon. O trata-

mento descrito pela equação 4.1, contudo, pode ser reduzido a um modelo

simples de equação de taxas, chamado modelo de duas temperaturas [35].

Neste modelo, consideramos o sistema físico como mostrado na figura 4.2,

com duas temperaturas distintas: uma é a temperatura do gás de elétrons
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4.2 Dinâmica eletrônica na prata bulk

quentes termalizados, Te, e a outra é a temperatura da rede, Tr. O res-

friamento dos elétrons se deve ao acoplamento elétron-fonon, representado

por G, que é proporcional à interação elétron-fonon. As equações de taxas

acopladas são dadas por:

Ce(Te)
∂Te

∂t
= −G (Te − Tr) , (4.2)

Cr
∂Tr

∂t
= −G (Te − Tr) , (4.3)

onde Ce é a capacidade calorífica dos elétrons e Cr é a capacidade calorífica

da rede.

O modelo de duas temperaturas no formato apresentado aplica-se apenas

à situação em que os elétrons já estão termalizados internamente e descreve

a dinâmica eletrônica, portanto, para tempos τ ≥ 500 fs. A variação da

função dielétrica (∆ε = ∆ε1 + i∆ε2), devido ao pulso de excitação, provoca

mudanças na transmissão e na refletividade, como mostra a equações 4.4 e

4.5.
4T

T
=

∂ ln T

∂ε1

4ε1 +
∂ ln T

∂ε2

4ε2 (4.4)

4R

R
=

∂ ln R

∂ε1

4ε1 +
∂ ln R

∂ε2

4ε2 (4.5)
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4.2 Dinâmica eletrônica na prata bulk

Figura 4.1: Transição intrabanda da prata: ~ωexc ≈ 1.55 eV é a energia do

pulso de excitação; EF é a energia do nível de Fermi da prata; ~Ωib ≈ 4.1 eV

é a energia de transição interbanda.

Figura 4.2: Esboço do processo de relaxação depois da excitação de elétrons

fora do equilíbrio por um pulso ultra-curto (hν). Os tempos de termalização e

resfriamento são: τe−e (relaxação interna do gás de elétrons) e τe−f (relaxação

entre o gás de elétron e a rede).
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4.2 Dinâmica eletrônica na prata bulk

4.2.1 Transições ópticas: Contribuição intrabanda e in-

terbanda

Nesta seção discutiremos em maiores detalhes as transições ópticas que ocor-

rem na prata, ilustrada na figura 4.1. Nesta figura são mostradas dois tipos de

contribuições: (i) contribuição intrabanda, onde ocorre transições na própria

banda e esta associado ao elétrons livres (εf ) no bulk, que podem ser de-

scritos através do modelo de Drude e (ii) a contribuição interbanda, onde

ocorre transições entre as bandas e esta associado aos elétrons ligados (εib).

Contribuição intrabanda

Para descrever a contribuição intrabanda para um bulk metálico, vamos uti-

lizar o modelo de gás de elétrons livres, também conhecido como modelo

de Drude, para a descrição dos elétrons da banda de condução s − p do

metal. Este modelo possibilita determinar a constante dielétrica de um gás

de elétrons. [28].

Começamos com a definição da constante dielétrica ε(ω) = ε em termos

do campo elétrico E e da polarização P. O vetor deslocamento elétrico é

dado por:

D = ε0E + P = ε0εE. (4.6)

De acordo com o modelo de Drude, a equação de movimento (clássico)

do elétron, com dissipação, é dada por:

m
d2x

dt2
+ mγ

dx

dt
= −eE, (4.7)
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4.2 Dinâmica eletrônica na prata bulk

onde m é a massa do elétron e γ é o termo de dissipação. Se x e E têm uma

dependência temporal harmônica, x = x0e
−iωt, então

− ω2mx0 − imωγx0 = −eE ⇒ x0 =
eE/m

ω (ω + iγ)
. (4.8)

O momento de dipólo é dado por p = −ex0 = −e2E/ωm (ω + iγ), e a pola-

rização, definida como o momento dipolo por unidade de volume, é

P = −nex0 = − ne2E/m

ω (ω + iγ)
, (4.9)

onde n é o número de elétrons por unidade de volume.

A definição da constante dielétrica é:

ε(ω) =
D(ω)

ε0E(ω)
= 1 +

P (ω)

ε0E(ω)
. (4.10)

Substituindo as equações 4.8 e 4.9 em 4.10, podemos obter a constante

dielétrica para um gás de elétrons livres:

εf (ω) = 1− ne2/mε0

ω (ω + iγ)
= 1−

ω2
pl

ω (ω + iγ)
, (4.11)

onde definimos a freqüência de plasma:

ω2
pl ≡

ne2

ε0m
. (4.12)

A constante dielétrica para um gás de elétrons livres pode ser escrita,
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4.2 Dinâmica eletrônica na prata bulk

portanto, como sendo εf = εf
1 + iεf

2 . Dá equação 4.11, temos:

εf
1(ω) = 1−

ω2
pl

ω2 + γ2
(4.13)

e

εf
2(ω) =

γω2
pl

ω (ω2 + γ2)
, (4.14)

onde as equações 4.13 e 4.14 são as partes real e imaginária da constante

dielétrica εf descrita pelo o modelo de Drude.

Contribuição interbanda

A contribuição interbanda para um bulk metálico, que envolve transições

entre as bandas d → p e p → s é produzida em nosso experimento através do

feixe de sonda, que realiza transições entre as bandas d → p [36]. A constante

dielétrica para transições interbanda é εb = εb
1 + iεb

2, sendo a parte imaginaria

dada por [37]:

εb
2 =

8(πe~)2

3(m0ω)2
|P (d → p)|2

∫
Dd→p(E, ω)fd(E) [1− fp(E)] dE, (4.15)

onde |P (d → p)| = |〈p|P |d〉|2 é o elemento de matriz do momento de dipolo da

transição d → p, Dd→p(E, ω) é a densidade de estados adjunta da transição,

fd(E)1 é o número de ocupação da banda d e fp(E) é o número de ocupação

na banda p. Podemos obter a parte real εb
1, a partir da parte imaginaria εb

2

através da relação de Kramers-Kronig [38].

Juntando os resultados obtidos para as contribuições intra e interbanda,
1 Na banda d fd(E) = 1, pois esta encontra-se completamente ocupada.
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4.2 Dinâmica eletrônica na prata bulk

a constante dielétrica do metal será dada por:

ε(ω) = ε1(ω) + iε2(ω), (4.16)

sendo que cada termo é dado por:

ε1(ω) = εf
1(ω) + εb

1(ω)

ε2(ω) = εf
2(ω) + εb

2(ω). (4.17)

Substituindo as equações 4.13, 4.14 e 4.15 em 4.17, obtemos a parte real e

imaginária da constante dielétrica do metal num bulk, onde são considerados

os elétrons livres e ligados. As partes real e imaginária da constante dielétrica

da Ag podem ser observadas nas figuras 4.3(a) e 4.3(b), onde utilizamos os

dados experimentais da Ag obtidas por Johnson e Christy [39].
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4.2 Dinâmica eletrônica na prata bulk

Figura 4.3: Comportamento das componentes da constante dielétrica da

prata em função da energia (eV ): (a) parte real e (b) parte imaginária,

onde temos a divisão da regiões de transições intrabanda e interbanda em

torno da energia de Fermi ≈ 4.1 eV .
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4.3 Plamons de superfície

O estudo da interação da luz e a matéria, através de experimentos de óptica

não-linear, por exemplo, permite observar efeitos de campo local. Este efeito

está associado à geometria do material e à relação entre as constantes dielétri-

cas do material e do meio em que este se encontra. A interação da luz com o

material produz um campo local Elocal no material, que depende do campo

incidente Einc e do tensor de campo local f , que é determinado por condições

de contorno (diferentes meios) e do formato geométrico da amostra [8].

4.3.1 Ressonância de plasmon de superfície

Como discutimos anteriormente, efeitos de campo local modificam a resposta

óptica da amostra, porém isto não ocorre para quaisquer comprimentos de

onda λ incidentes no material. Para determinados valores de λ, temos uma

mudança drástica no fator de campo local, que pode ser visto através de

um espectro de absorção linear, em alguns casos. Consideramos agora um

exemplo teórico que evidencia a importância do fator de campo local para

determinação da ressonância de plasmons de partículas nanométricas. Este

exemplo, porém, não pode ser utilizado como modelo para explicar os efeitos

de campo local produzidos pelos filmes rugosos de Ag, mas servirá para

discutir nossos resultados experimentais.

A figura 4.4 mostra uma esfera de vidro (caroço) de raio r1 (r1 = 110 nm)

e de constante dielétrica ε1 (meio 1), envolto por uma casca esférica metálica

de constante dielétrica ε2 entre os raios r1 e r2 (meio 2). Este sistema é

colocado num meio externo, que é o meio 3, com constante dielétrica ε3 [40].
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4.3 Plamons de superfície

Consideramos um campo externo uniforme E0 = E0ẑ e para este caso será

assumido o regime quase-estático, onde o comprimento de onda incidente é

muito maior do que o diâmetro da partícula.

Figura 4.4: Modelo teórico para uma casca esférica metálica com o núcleo de

vidro exposto ao ar e inserido num campo elétrico uniforme.

De acordo com o modelo da figura 4.4, podemos determinar o potencial

nos três meios através da equação de Laplace onde ∇Φ = 0 e como o prob-

lema tem simetria esférica, é possível escrever estes potenciais através dos

polinômios de Legendre, como mostra as equações 4.18 e 4.19:

Região 1:

Φ1(r, θ) =
∞∑
l=0

Alr
lPl(cos θ) (4.18)

Regiões 2 e 3:

Φ2,3(r, θ) =
∞∑
l=0

[
Alr

l + Blr
−(l+1)

]
Pl(cos θ) (4.19)

Para determinar os coeficientes Al e Bl é necessário satisfazer as condições

de contorno do problema, que quando r → ∞ implicará em Φ → −E0z =

−E0r cos θ e que resultará nos termos de Al nulos com exceção de A1 =

−E0. Os outros termos podem ser determinado pelas seguintes condições de

contorno:
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Tangencial:

∂Φi

∂θ

∣∣∣∣∣
r=ri

=
∂Φi+1

∂θ

∣∣∣∣∣
r=ri

(4.20)

Normal:

εi
∂Φi

∂r

∣∣∣∣∣
r=ri

= εi+1
∂Φi+1

∂r

∣∣∣∣∣
r=ri

, (4.21)

onde (i = 1, 2, 3) são os índices representando as três regiões (vidro, metal

e ar). Com estas considerações é possível mostrar que a solução geral do

potencial para as três regiões tem a forma:

Φi(r, θ) =

(
Air +

Bi

r2

)
cos θ, (4.22)

onde Ai e Bi são determinadas pelas condições de contorno. O potencial

obtido fora da casca é,

Φ3(r, θ) =

[(
ε2εa − ε3εb

ε2εa + 2ε3εb

)(r2

r

)3

− 1

]
E0r cos θ, (4.23)

onde

εa = ε1(3− 2P ) + 2ε2P,

εb = ε1P + ε2(3− P ),

P = 1− (r1/r2)
3.

Sendo ε3 = ε0 . O campo elétrico é dado por E(r, θ) = −∇Φ(r, θ), e assim o
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campo na região 3 será:

E3 =

[
2

(
ε2εa − ε3εb

ε2εa + 2ε3εb

)(r2

r

)3

+ 1

]
E0 cos θr̂+

+

[(
ε2εa − ε3εb

ε2εa + 2ε3εb

)(r2

r

)3

− 1

]
E0 sin θθ̂. (4.24)

O campo induzido na região 3 é o de um dipolo elétrico com o momento

de dipolo efetivo dado por p = ε3αEinduzido e a polarizabilidade é,

α = 4πε0r
3
2

(
ε2εa − ε3εb

ε2εa + 2ε3εb

)
. (4.25)

Finalmente podemos obter a seção de choque de absorção no material da

equação 4.25 [41]. O resultado disto é,

σabs =
k

ε0

Im(α), (4.26)

σcasca
abs =

8π2√ε3

λ
r3
2Im

(
ε2εa − ε3εb

ε2εa + 2ε3εb

)
. (4.27)

Quando a parte real do denominador da equação 4.27 é nula, temos a

condição de ressonância de plasmon de superfície para uma casca esférica

metálica dada por:

Re{ε2εa + 2ε3εb} = 0, (4.28)

que dependerá da razão dos raios (r1/r2).

Se fizermos r1 � r2 na equação 4.27, teremos o caso particular da esfera

metálica:

σesfera
abs =

8π2√ε3

λ
r3
2Im

(
ε2 − ε3

ε2 + 2ε3

)
, (4.29)
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4.3 Plamons de superfície

onde temos a condição de ressonância de plasmon de superfície para uma

esfera metálica na equação 4.29, dada por:

Re{ε2 + 2ε3} = 0. (4.30)

A figura 4.5 mostra as seções de choque de absorção da esfera de prata e da

casca esférica de prata com diferentes espessuras (20, 40 e 60 nm). A absorção

máxima para a esfera está centrada em 350 nm, que é o comprimento de onda

correspondente à ressonância de plasmon de superfície. Na casca esférica de

prata, temos as absorções máximas centradas em 410 nm, 450 nm e 540 nm

para diferentes espessuras da casca.

Os filmes rugosos de prata apresentados neste trabalho apresentam sa-

liências no substrato com alturas de aproximadamente 110 nm, e os filmes

depositados nestas superfícies rugosas têm espessuras inferiores ao tamanho

dessas saliências. Com isso podemos tratar o filme depositado na super-

fície rugosa do substrato, como sendo uma casca metálica contornando as

saliências do substrato rugoso.

Apesar de não conseguimos determinar o espectro de absorção através do

espectrômetro linear na faixa do visível nos filmes rugosos de prata, acredi-

tamos que a ressonância de plasmons de superfície para os filmes rugosos de

prata tenha sido deslocada em direção ao comprimento de onda do pulso de

excitação (1.55 eV ) utilizado para criar a distribuição eletrônica quente.
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4.4 Dinâmica ultra-rápida em filmes rugosos de prata

Figura 4.5: Seção de choque de absorção para a esfera e a casca esféricas com

diferentes espessuras 20 nm, 40 nm e 60 nm, onde o raio r1 do caroço vítreo

é de 110 nm.

4.4 Dinâmica ultra-rápida em filmes rugosos de

prata

4.4.1 Técnica de excitação e sonda em metais

Os processos de interação elétron-elétron e elétron-fonon têm sido de grande

interesse no estudo das propriedades de materiais metálicos. Esses proces-

sos foram amplamente investigados em quasi-equilíbrio utilizando técnicas
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4.4 Dinâmica ultra-rápida em filmes rugosos de prata

espectroscópicas no estado estacionário. Contudo, obtem-se apenas infor-

mações globais sobre o espalhamento eletrônico [42]. Com o aperfeiçoamento

dos lasers de femtossegundos tornou-se possível estudar a dinâmica desses

processos mais detalhadamente, usando técnicas resolvidas no tempo. Na

técnica de excitação e sonda, um pulso excita um conjunto de elétrons numa

escala de tempo menor que a redistribuição interna de energia desses elétrons

a sua interação com a rede. A relaxação deste sistema é monitorada por um

pulso de sonda, que permite investigar a relação deste resfriamento eletrônico

com as propriedades dos metais [32].

Numa visão resumida, a ação do pulso de excitação é provocar um au-

mento na temperatura eletrônica, levando um grupo de elétrons a uma tem-

peratura Te fora do equilíbrio com a rede. O sinal de uma amostra espessa

detectado pelo pulso de sonda é diretamente proporcional à variação de tem-

peratura eletrônica, 4Te. Esta técnica é chamada de termo-modulação de

femtossegundos. Para compreender o processo de termo-modulação provo-

cado por um laser de femtossegundos num metal, podemos examinar a figura

4.6 e analisar passo a passo.

(a) Em t = 0, figura 4.6(a), o pulso de excitação transfere energia para o gás

de elétrons. A energia é depositada dentro do comprimento de pene-

tração óptica do metal, que é tipicamente de 150 Å. O acoplamento da

luz com os elétrons pode ocorrer de dois modos: no primeiro a excitação

óptica induz transições interbandas, levando os elétrons de uma banda

de menor energia para outra de energia mais alta. Outra possibilidade

envolve a absorção por portadores livres e ocorre dentro da própria
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4.4 Dinâmica ultra-rápida em filmes rugosos de prata

banda. Em ambos os casos, os elétrons estarão numa distribuição fora

do equilíbrio ou não-termalizada.

(b) Os elétrons alcançam o equilíbrio térmico, através de colisões elétron-

elétron, chegando a uma distribuição de Fermi caracterizada por uma

temperatura Te. Neste momento do processo, os elétrons ainda não

entraram em equilíbrio com a rede, então Te > Tr, onde Tr é a tempe-

ratura da rede. Além disso, a capacidade calorífica do gás de elétrons é

muito menor que a da rede, sendo possível que Te atinja várias centenas

de Kelvin acima da temperatura da rede. Após a passagem do pulso de

excitação, teremos um sistema não-termalizado caracterizado por duas

temperaturas, Te e Tr. Todo esse processo de resfriamento eletrônico

pode ser detectado pela técnica de excitação e sonda.

(c) Podemos definir um terceiro intervalo de tempo no qual os elétrons e a

rede alcançam o equilíbrio térmico.
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4.4 Dinâmica ultra-rápida em filmes rugosos de prata

Figura 4.6: Três fases de relaxação dos elétrons opticamente excitados num

metal. f(E) é a distribuição de Fermi-Dirac. (a) Absorção de fótons por

transições intrabanda, em t = 0, gerando elétrons fora do equilíbrio. (b) Em

t ≈ τe−e, os elétrons alcançam o equilíbrio através de colisões elétron-elétron;

formando, assim, uma distribuição de Fermi com uma temperatura Te. (c)

Através do acoplamento elétron-fônon, os elétrons entram em equilíbrio com

a rede em tempos da ordem de τe−f .

4.4.2 Visão quantitativa da técnica de excitação e sonda

Discutiremos agora os aspectos quantitativos da técnica de excitação e sonda

numa amostra [43]. Em geral monitora-se a variação da transmitância ou
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da reflectância da amostra em função do tempo e através do uso de um

modelo se relaciona a propriedade óptica medida a algum fenômeno físico.

Este procedimento está esquematizado de forma simplificada na figura 4.7,

mostrando a possibilidade de medir variações na refletância e na transmitân-

cia após a incidência de pulso de excitação. Um segundo pulso atrasado no

tempo com relação ao pulso de excitação é lançada sobre a amostra e a luz

transmitida ou refletida é medida. Variando-se lentamente o atraso relativo

entre os dois pulsos pode-se mapear no tempo a variação da transmitância

da amostra. Esta técnica também é conhecida como de excitação e sonda

(pump and probe) pois, um pulso inicial excita a amostra e o pulso secundário

sonda a transmitância. O atraso entre os dois pulsos é produzido fazendo-se

que percorram caminhos ópticos diferentes antes de chegarem à amostra.

Figura 4.7: Diagrama esquemático do experimento de excitação e sonda, que

permite acompanhar a variação de reflexão 4R ou da transmissão 4T da

intensidade do pulso de onda no tempo.
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4.4 Dinâmica ultra-rápida em filmes rugosos de prata

Ainda que a técnica de excitação e sonda seja conceitualmente simples,

a análise dos resultados obtidos requer certo cuidado. No que segue, são

comentados alguns aspectos básicos para a análise de experimentos de ex-

citação e sonda. Para os experimentos de dinâmica eletrônica em metais,

supõe-se que a resposta é linear com a energia do pulso de excitação e que a

função resposta do meio h(t) é dada por:

h(t) = Θ(t)

[
A1 exp

(
−t

tr

)
+ A2

]
, (4.31)

onde Θ(t) é a função degrau de Heaviside, A1 é a amplitude da função res-

posta, A2 está associado ao background devido à energia que fica na rede

após a termalização do sistema e tr é o tempo de resposta do material. A

evolução temporal do coeficiente de absorção, modificado pelo pulso de exci-

tação, é [44]:

4α(t) =

∫ ∞

−∞
Iexc(t1)h(t− t1)dt1, (4.32)

onde 4α(t) é a variação da absorção e Iexc é a intensidade do pulso de

excitação. Dizemos que 4α(t) é dada pela convolução da função resposta

h(t) com a intensidade do pulso de excitação. O pulso de sonda chega na

amostra com um atraso τ relativo ao pulso de excitação e será modulado por

4α(t). A intensidade do pulso de sonda é Isonda(t) e que a modulação em

função do atraso do pulso de sonda é ∆Isonda(τ). Supondo que o detector

utilizado seja lento e que integre a intensidade do feixe transmitido, o sinal
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observado será dado por:

∆Isonda(τ) ∝
∫ ∞

−∞
Isonda(τ − t2)4α(t2)dt2, (4.33)

explicitando que a modulação do sonda é função do atraso entre os pulsos de

excitação e sonda τ .

Se substituímos a equação 4.32 na equação 4.33 e definirmos uma nova

variável t′ = t2 − t1, obtemos:

∆Isonda(τ) ∝
∫ ∞

−∞
h(t′)G(τ + t′)dt′, (4.34)

onde

G(τ) =

∫ ∞

−∞
Isonda(τ − t2)Iexc(t2)dt2, (4.35)

é a função de autocorrelação do perfil da intensidade do pulso. A equação

4.34 mostra que o sinal de excitação e sonda é dado pela convolução da função

resposta da amostra, equação 4.31 com a função de autocorrelação do perfil

da intensidade do pulso do laser, equação 4.35, no caso em que o pulso de

sonda é atrasado em relação ao pulso de excitação.

O aparato experimental utilizado para investigar a dinâmica eletrônica

nos filmes de Ag é mostrado na figura 4.8. O feixe com λ = 800 nm do laser

Ti:safira é separado em dois por um divisor de feixe de 50%. A freqüência

do pulso de sonda é duplicada pelo cristal de geração de segundo harmônico

(cristal de betaborato, BBO, de 0.5 mm de espessura) e o atraso temporal

entre os pulsos de excitação e sonda é manipulado através de um motor de

passos (0.1 µm de resolução), controlado pelo computador. Os dois pulsos são
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focalizados na amostra por uma objetiva microscópica 10X e a transmissão do

pulso de sonda é monitorada por um amplificador lock-in como uma função

do atraso relativo.

Figura 4.8: Configuração experimental para medidas utilizando a técnica de

excitação e sonda.

Ao realizarmos a medida de transmissão transiente com a técnica de ex-

citação e sonda, são registrados os seguintes dados:

1. A transmissão na amostra, colocando o chopper no feixe de sonda e

registrando a saída do amplificador lock-in, na ausência do feixe de

excitação. O que medimos neste caso é Itrans = T0Iincidente, onde T0 =

e−αl é a transmissão da luz pelo filme, α é o coeficiente de absorção e

l é a espessura da amostra.
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2. A variação da intensidade no detector, processado pelo amplificador

lock-in, em função do atraso entre os pulsos, τ : ∆l(τ). Para isto o

chopper é colocado no feixe de excitação, e medimos a variação do

feixe de sonda. Supondo que a variação da absorção da amostra seja

pequena, esta quantidade é dada por:

∆I(τ) = Itrans(sem excit.)− Itrans(com excit.) = Iincidentee
−(α+∆α(τ))l−

−Iincidentee
−αl ≈ Iincidentee

−αl(l −∆α(τ)l − l) = −IincidenteT0α(τ)l,

(4.36)

onde Itrans(sem excit.) e Itrans(com excit.), denotam a intensidade do

feixe de sonda registrada no detector com e sem o feixe de excitação,

respectivamente. Além disto fizemos uso da expansão da exponencial:

e−x ≈ 1− x, para x � 1.

Para obter uma quantidade de interesse físico, calculamos a razão entre a

variação da intensidade e a intensidade transmitida na ausência da excitação.

Ao fazer isto obtemos:

∆I(τ)

Itrans

≈ −∆α(τ)lIincidenteT0

IincidenteT0

= −∆α(τ)l ≡ ∆T (τ)

T0

, (4.37)

que é a variação relativa da transmissão, em função do atraso entre os pul-

sos de excitação e sonda, τ . Esta é. portanto, uma medida mais direta

da absorção transiente. É importante notar que os efeitos de campo local

diretamente sobre o feixe de sonda são cancelados desta forma.
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4.4 Dinâmica ultra-rápida em filmes rugosos de prata

4.4.3 Resultados experimentais e discussão

Na figura 4.9 mostramos o transiente da transmissão medida pela técnica de

excitação e sonda para os filmes de Ag liso e rugoso com 60 nm de espes-

sura. Apesar de não ter sido possível determinar o tempo de termalização

(τe−e), por ser uma termalização rápida inferior a 100 fs, que corresponde a

largura temporal dos pulsos gerados pelo laser, conseguimos medir o tempo

de resfriamento τe−f para os filmes de Ag. O tempo de resfriamento é uma

medida direta da taxa de colisão elétron-fonon e é influenciado, através do

princípio de exclusão de Pauli, pela a densidade de elétrons quentes criados

pelo pulso de excitação [34].

Ainda na figura 4.9, podemos destacar dois fatos importantes, quando

comparamos as respostas ópticas dos filmes rugoso com o liso: o primeiro é

a diferença na amplitude entre os filmes rugoso e liso de mesma espessura

e o segundo é a mudança dos tempos de resfriamento entre os filmes liso e

rugoso.
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Figura 4.9: Transiente da transmissão em função do atraso temporal para

filmes de Ag liso e rugoso com 60 nm de espessura e tratado por 3 min com

HF.

Conforme comentado anteriormente, a variação das constantes dielétricas

do metal dependem da mudança de população eletrônica, que por sua vez

influenciará a variação na transmissão dada pela equação 4.4. Esta variação

na transmissão é diferente nos filmes rugoso e liso, como mostra a figura 4.9,

e esta diferença é ligada aos efeitos de absorção nos filmes de Ag. O aumento

da absorção de luz no filme rugoso de Ag produz uma quantidade maior de

elétrons fora do equilíbrio, quando comparado com o filme liso. O resultado

disto é a mudança na amplitude da resposta óptica nos filmes rugoso e liso.

Através do feixe de sonda, podemos observar os efeitos de campo local
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criado nos filmes rugosos de Ag, quando excitamos a amostra com o pulso

de excitação. O resultado disto é o aumento da absorção no filme rugoso

de Ag, implicando num tempo de resfriamento maior no filme rugoso em

comparação com o filme liso.

Com o objetivo de melhor quantificar a dependência das amplitudes do

sinal óptico e dos tempos de resfriamento entre os filmes liso e rugoso de Ag

de 60 nm com os efeitos de absorção na amostra, variamos a fluência do feixe

de excitação na amostra, como mostra a figura 4.10.
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4.4 Dinâmica ultra-rápida em filmes rugosos de prata

Figura 4.10: Variação da fluência nos filmes (a) liso e (b) rugoso de prata

com 60 nm de espessura.

Dos gráficos da figura 4.10 é possível obter a amplitude do sinal óptico e o

tempo de resfriamento em função da fluência do pulso de excitação, conforme

mostrado nas figuras 4.11(a) e 4.11(b), respectivamente. Para realizar estas

medidas variando a fluência no filme, tivemos que ter certo cuidado com
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a fluência que era aplicado na amostra, devido aos relatos que lasers de

femtossegundos podem modificar a estrutura do filme (tornando um filme

liso em rugoso) fazendo com que aumente a absorção. Para evitar este efeito

nos nossos resultados, tratamos de trabalhar com fluências que não modificam

a superfície dos filmes (F < 4 mJ/cm2) [9].

Com relação à figura 4.11(a), verificamos que há uma diferença dos tem-

pos de resfriamento entre os filmes liso e rugoso de aproximadamente 200 fs.

A razão entre as amplitudes máxima do sinal óptico da figura 4.11(b), pode

ser vista na figura 4.12, onde temos um fator de engrandecimento do sinal

óptico de aproximadamente 25 do filme rugoso em relação ao filme liso de

Ag com mesma espessura.
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4.4 Dinâmica ultra-rápida em filmes rugosos de prata

Figura 4.11: Variações do (a) tempo de resfriamento τe−f e da (b) amplitude

do transiente da transmissão em função da fluência aplicada no filme de prata

com 60 nm de espessura.
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Figura 4.12: Razão entre as amplitudes máximas para os filmes liso e rugoso

com 60 nm de espessura em função da fluência.

Também foram feitas medidas com filmes lisos e rugosos com diferentes

espessuras, como mostra a figura 4.13. Observamos que o efeito de absorção é

reproduzido nos filmes de 40 nm de espessura, ilustrada na figura 4.13(a). No

entanto estes filmes lisos e rugosos de 40 nm têm um menor engrandecimento

do sinal óptico quando comparados com os filmes liso e rugoso de 60 nm para

mesma fluência. Isto é razoável devido ao fato de termos um comprimento

de interação do feixe de excitação com o filme de Ag maior para os filmes de

60 nm do que nos filmes de 40 nm.
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Figura 4.13: Gráficos do transiente da transmissão para diferentes espessuras

e mesma fluência: (a) Filmes lisos e rugosos com 40 nm de espessura e (b)

Filmes lisos e rugosos com 20 nm de espessura.
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4.5 Conclusão

Já nos filmes liso e rugoso com 20 nm de espessura, como mostra a figura

4.13(b), não foram observadas diferenças entre as amplitudes do sinal óptico.

Acreditamos que isso aconteceu devido ao processo de deposição dos filmes

de 20 nm, onde o vácuo feito na câmara não foi o mais indicado para termos

garantias que o filme não estivesse contaminado com alguma impureza. Outro

indicio que mostra problema na deposição foi mostrado na figura 2.17, onde

o valor RMS, que caracteriza a rugosidade de superfície do material, está

fora da reta, indicando que realmente houve algum problema no processo de

deposição.

4.5 Conclusão

Observamos efeitos de campo local influenciando na absorção dos filmes lisos

e rugosos de prata. O engrandecimento na absorção do filme rugoso faz

com que a amplitude do transiente de transmissão varie por um fator de

aproximadamente 25 com relação ao filme liso e a diferença dos tempos de

resfriamento entre os filmes lisos e rugosos é de aproximadamente 200 fs.

Também foram feitas medidas com filmes de diferentes espessuras, onde foi

concluído que os filmes com 40 nm e 60 nm de espessura apresentaram di-

ferenças nos sinais ópticos dos filmes lisos e rugosos devido aos efeitos de

absorção nas amostras para mesma fluência (F = 0.45 mJ/cm2) . Já para os

filmes lisos e rugosos com 20 nm de espessura não apresentaram diferenças

entre as amplitudes. Isto deve estar ligado ao problema na deposição dos

filmes que possivelmente foram contaminados com alguma impureza.
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Capítulo 5

Conclusões e Perspectivas

Esta dissertação abordou os efeitos magnéticos e ópticos da rugosidade na

superfície de filmes finos metálicos. A preparação da superfície rugosa se

deu através de um ataque químico ao substrato de vidro, com um vápor de

HF-49%. Em seguida foram depositados filmes de Py, por sputtering, e Ag,

através de evaporação térmica. Com isso foi possível estudar a influência da

rugosidade de superfície nas propriedades magnéticas e ópticas.

As propriedades morfológicas das amostras foram caracterizadas por análise

estatística das imagens obtidas por microscopia de força atômica. Verifica-

mos a influência do tempo de ataque químico na rugosidade produzida nos

substratos e nos filmes finos depositados.

Para a caracterização magnética nos filmes de Py foram realizados medi-

das de magnetometria por efeito Kerr magneto-óptico (MOKE) na configu-

ração longitudinal, para amostras de diferentes rugosidades e espessuras (5

nm e 10 nm). Através da caracterização magnética foi possível verificar a de-

pendência da coercividade com a rugosidade da amostra. Essa dependência
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pode ser descrita através da geometria da superfície rugosa. É conhecido que

no limite em que a espessura do filme é muito maior que a flutuação RMS

da superfície da amostra, d � ω, há uma correlação direta entre o fator de

desmagnetização do plano, Nxx(yy), e a inclinação local da superfície, ρ. Ve-

rificamos que, para nossas amostras, também há uma forte correlação entre

este parâmetro e a coercividade, indicando que o fator de desmagnetização

também seja proporcional à inclinação local no limite em que a espessura do

filme seja muito menor que a flutuação RMS da superfície da amostra, isto

é:

Nxx(yy) ∝
ω

1
α

ξ
; d � ω.

Na caracterização dos filmes de Ag com espessuras de 20 nm, 40 nm e

60 nm, onde o substrato foi exposto a um tempo fixo (3 minutos) ao vapor

de HF, foi utilizado a técnica de excitação e sonda (pump-probe). Medimos

com esta técnica a transmissão transiente, através da qual é possível estudar

a troca de energia entre elétrons quentes foto-excitados e a rede, resolvido no

tempo. Observamos que a amplitude do sinal diferencial da transmitância é

amplificado por um fator de aproximadamente 25, para o filme rugoso, com-

parado com o sinal dos filmes lisos. Acreditamos que esta amplificação do

sinal esta ligada ao engrandecimento da absorção no filme de prata, devido a

efeitos de campo local. Outro fato observado diz respeito à mudança nos tem-

pos de relaxação elétron-fonon τe−f , onde os filmes rugosos mostraram uma

relaxação mais lenta quando comparamos com os filmes lisos. Essa relaxação

mais lenta também pode ser relacionada ao engrandecimento da absorção

do pulso de excitação (hν ≈ 1.55 eV ) pela amostra: maiores densidades
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eletrônicas resultam em tempos de relaxação maiores, tendo em vista que as

transições para estados eletrônicos com maior probabilidade de ocupação são

“bloqueadas” devido ao princípio de exclusão de Pauli.

Como perspectiva para a continuidade do trabalho, podemos destacar

alguns experimentos que podem contribuir para aprofundar o entendimento

dos efeitos estudados. Entre estes enumeramos os seguintes:

• Na preparação das amostra temos a possíbilidade de preparar filmes

com outras espessuras tanto para o filme de Py como também para os

filmes de Ag e analisar os efeitos magnético e óptico em outros limites.

Também é possível testar outros materiais.

• Com relação a caracterização magnética realizada neste trabalho, pode-

mos modificar a configuração do MOKE para modo polar, onde é pos-

sível determinar a magnetização fora do plano e com isso esperamos

estudar o campo coercivo fora do plano. De acordo com a teoria de

Schlömann, o fator de desmagnetização fora do plano deve diminuir,

tendo em vista que Nzz = 1 − Nxx − Nyy. Se o aumento do fator de

campo local for suficientemente grande no plano, deve-se produzir um

efeito mensurável fora do plano.

• Para a caracterização óptica realizada neste trabalho, deveríamos veri-

ficar as modificações no espectro de absorção linear para comprimento

de onda no infravermelho próximo, a fim de confirmar nossas expecta-

tivas. Os resultados de tentativas neste sentido foram infrutíferas até

o momento, por que a absorção linear dos filmes com as espessuras

utilizadas é muito baixa. Também com relação a estas medidas, se-
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ria interessante desenvolver um modelo teórico adequado ao estudo de

superfícies rugosas.

Novos experimentos que pode ser utilizados na caracterização dos filmes:

• Neste trabalho só estudamos o efeito estático da magnetização através

do MOKE. Seria interessante, no entanto, analisar efeitos de absorção

magnética nos filmes rugosos quando comparados com os liso. Este

experimento pode ser realizado através da técnica de ressonância fer-

romagnética (FMR).

• Um outro experimento que poderia ser utilizado no estudo da dinâmica

da magnetização e desmagnetização dos spins dos materiais magnéti-

cos é uma técnica que unifica as duas técnicas utilizadas neste trabalho.

Onde é chamada de MOKE resolvido no tempo (TRMOKE). Esta téc-

nica é capaz de estudar a dinâmica de relaxação dos spins quando

variamos o campo magnético aplicado na amostra.
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