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RESUMO

Nesta dissertação, investigamos experimentalmente a dinâmica da magnetização em

filmes finos ferromagnéticos. Fazemos uso de um laser de pulsos ultracurtos de Ti:Safira

para induzir a dinâmica coerente e observar sua evolução temporal através da técnica

de excitação e sonda com dupla modulação. Uma discussão detalhada da técnica e o

respectivo aparato experimental é apresentada tendo em vista que esta é sua primeira

implantação em nosso laboratório. Realizamos medidas de magnetometria por efeito

Kerr resolvida no tempo (Time-Resolved Magneto-Optical Kerr Efect: TR-MOKE) e

observamos a magnetização transiente em filmes monocristalinos de ferro sobre óxido de

magnésio (Fe/MgO) e de permalloy (Ni0.8Fe0.2) sobre siĺıcio (Py/Si). Os filmes foram

preparados por sputtering e caracterizados por ressonância ferromagnética (FMR) pelo

Grupo de Magnetismo do DF-UFPE. A anisotropia magnética verificada nestas amostras

permitiu-nos estudar o seu papel na indução da dinâmica coerente por pulsos ultracurtos

de laser. Os resultados obtidos mostram uma forte dependência da dinâmica com o campo

de anisotropia.

Palavras-chave: dinâmica da magnetização, magnetometria por efeito Kerr, excitação

e sonda, campo de anisotropia.
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ABSTRACT

In this dissertation, we investigate experimentally the magnetization dynamics in thin

ferromagnetic films. For this we use ultrashort pulses from a Ti:Sapphire laser to induce

the coherent dynamics and to observe its temporal evolution through a double modula-

tion pump-probe technique. A detailed discussion of the technique and the experimental

apparatus is presented as this is the first implementation in our laboratory. We have

performed Time-Resolved Magneto-Optical Kerr Effect (TR-MOKE) measurements and

observed the transient magnetization in monocrystalline iron films on magnesium ox-

ide substrate (Fe/MgO) and permalloy (Ni0.8Fe0.2) films on silicon (Py/Si). The films

were prepared by sputtering and characterized by ferromagnetic resonance (FMR) by the

Magnetism Group at DF-UFPE. The magnetic anisotropy observed in these samples have

allowed to understand its role in the triggering of the coherent magnetization dynamics

by ultrashort laser pulses. The results show a strong dependence of the dynamics with

the anisotropy field.

Keywords: magnetization dynamics, magneto-optical Kerr effect, pump-probe, anisotropy

field
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CAṔITULO 1

INTRODUÇÃO

Questões relativas aos fenômenos magnéticos têm inspirado os acadêmicos e os inter-

essados nas ciências naturais há muito tempo. Os registros escritos conhecidos apontam

Thales de Mileto como o primeiro a descrever o fenômeno da atração do ferro pela mag-

netita (Fe3O4), mas a eṕıstola de 1269 do cruzado francês Peter Peregrinus é considerada

o primeiro trabalho acadêmico a esse respeito [1]. No seu trabalho, Peregrinus descreve

experimentos que o levaram às leis da atração e repulsão dos pólos da magnetita e como

construir instrumentos a partir dela. Entre os instrumentos estava a bússola, marco

tecnológico da navegação medieval.

A forte correlação entre o magnetismo e as inovações tecnológicas ainda se mantém

presente na atualidade. Para Siegmann [2], a bilionária indústria do armazenamento

magnético de dados alimenta o interesse na área enquanto busca o aperfeiçoamento de

seus dispositivos. Um exemplo claro foi o grande aumento da capacidade de armazena-

mento dos discos ŕıgidos provocado pela aplicação da magnetorresistência gigante (Giant

Magneto Resistence: GMR) na construção de sensores de campo magnético.

O estudo da manipulação de elétrons polarizados, que resultou na GMR e culminou

na spintrônica (Fig. 1.1), é apenas uma frente de ataque na busca por novos limites nesta

ciência. O estudo da dinâmica da magnetização por meio de aparatos magneto-ópticos

com laser pulsado também tem apresentado resultados interessantes, a respeito de sua

aplicação tecnológica. Estes aparatos têm como objetivo último controlar a magnetização

a partir da interação com a luz, mas também podem ser considerados como instrumentos

capazes de obter informação sobre os fenômenos que ocorrem em escalas de até dezenas

de femtosegundos. Efeitos nesta escala contêm informação sobre energias importantes

em sistemas magnéticos [2], tais como: anisotropia magnética, interação spin-órbita e

interação de troca (exchange).

Neste caṕıtulo, faremos, na seção 1.1, um resumo da história e dos principais re-

sultados obtidos no controle e estudo da magnetização utilizando esquemas com laser

pulsado, mas durante os próximos caṕıtulos retornaremos aos temas introduzidos aqui,

neste caṕıtulo. Na seção 1.2, apresentaremos os objetivos desta dissertação.

1



1.1 VISÃO HISTÓRICA E ESTADO DA ARTE 2

Figura 1.1: Relação das frentes de pesquisa surgidas da interação do magnetismo com
outras áreas de pesquisa.

1.1 VISÃO HISTÓRICA E ESTADO DA ARTE

Nesta dissertação estudamos a evolução temporal de um transiente da magnetização

induzido por pulso laser. Devemos lembrar que o alinhamento da magnetização ao campo

efetivo corresponde ao mı́nimo de energia do sistema, e a magnetização permanecerá

neste estado a menos que uma perturbação seja induzida por um agente externo. Como

discutido por Koopmans, este transiente da magnetização pode ser induzido por um

pulso magnético, por perturbação seletiva ou ainda por aquecimento a laser [3]. Aqui,

descreveremos a perturbação induzida por aquecimento a laser.

A ideia básica do experimento para detecção do transiente da magnetização induzido

por pulso laser, mostrado na Fig. 1.2, é incidir na amostra dois pulsos laser com atraso

τ controlável: o de excitação e o de sonda. O pulso de excitação altera a tanto a dis-

tribuição eletrônica quanto a magnetização da amostra. Monitorando a intensidade do

pulso de sonda nos detectores D1 e D2, acompanhamos a evolução temporal do transiente

eletrônico induzido pelo pulso de excitação em função do atraso.

Esta técnica, conhecida como excitação e sonda, já havia mostrado sua aplicabili-

dade na observação da dinâmica eletrônica ultrarrápida em metais diamagnéticos [4, 5],

e era uma candidata natural à observação da dinâmica de magnetização em metais ferro-

magnéticos. Então para observar a evolução temporal do transiente magnético induzido

pelo pulso de excitação realiza-se um experimento de magnetometria resolvida no tempo

com um aparato experimental em uma configuração de excitação e sonda. Tal aparato é
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Figura 1.2: Figura representando esquematicamente a técnica de excitação e sonda. Nesta
técnica estudamos a evolução temporal do transiente induzido pelo pulso de excitação
monitorando a variação da intensidade do pulso de excitação nos detectores D1 e D2

detalhadamente descrito no Caṕıtulo 3, mas por hora adiantamos que a polarização de

um feixe refletido por um metal ferromagnético magnetizado, tem sua polarização alter-

ada e tanto a rotação da polarização quanto a alteração na elipticidade são proporcionais

a magnetização (fenômeno conhecido como efeito Kerr). Portanto, podemos medir as

alterações da magnetização observando a elipticidade e a rotação da polarização.

Na verdade a aplicação da técnica de excitação e sonda permite estudar dois aspectos

da dinâmica de magnetização: a desmagnetização ultrarrápida e a precessão. Estamos

interessados em observar a dinâmica de precessão, contudo o uso da técnica de excitação e

sonda, para observação da dinâmica de magnetização, teve seu primeiro resultado expres-

sivo ao observar a desmagnetização ultrarrápida em metais ferromagnéticos [6]. Sendo

assim, iniciaremos a apresentação pelos principais resultados da observação de desmagne-

tização ultrarrápida e em seguida discutiremos os resultados da observação da precessão

utilizando a técnica de excitação e sonda.

1.1.1 Desmagnetização ultrarrápida

Apesar de existirem estudos anteriores a respeito da desmagnetização induzida por

laser pulsado1, o primeiro resultado expressivo da observação da dinâmica de magne-

tização utilizando a técnica de excitação e sonda foi reportado por Beaurepaire na re-

ferência [6]. Neste artigo, o autor coleta a histerese de um filme ferromagnético de Ni

sem pulso de excitação e com pulso de excitação (mantendo fixo o atraso entre os pulso

de excitação e o de sonda). Ele observa, como pode ser visto na figura 1.3, uma forte

dependência da magnetização remanente, com o atraso entre os pulsos de excitação e

1Uma revisão histórica mais abrangente pode ser encontrada nas referências [2, 3, 7].
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Figura 1.3: Nesta figura, extráıda da referência [6], mostramos a dependência da magne-
tização remanente (normalizada pela magnetização remanente sem a presença do pulso
de excitação) de um filme fino de 22nm de Ni com relação ao atraso entre os pulsos de
excitação e sonda.

sonda, manifestada, notoriamente, no rápido decaimento que ocorre nos primeiros 2 ps e

na relaxação que ocorre em seguida. Este rápido decaimento inicial ficou conhecido como

desmagnetização ultrarrápida.

Para descrever a fenomenologia observada, Beaurepaire utiliza o modelo de três tem-

peraturas. Analisaremos este modelo no caṕıtulo 3, mas adiantamos que, neste modelo,

a energia do pulso de excitação é distribúıda entre os graus de liberdade que compõem o

material ( um metal ferromagnético ), i.e.: a rede, os elétrons e o ordenamento magnético,

representados esquematicamente na Figura 1.4a. Como o módulo da magnetização está

relacionado à temperatura pela Lei de Curie (Fig. 1.4b), a magnetização diminui devido

a energia cedida pelos elétrons ao ordenamento magnético.

A confirmação das medidas por outros grupos gerou intensa discussão sobre os mecan-

ismos de desmagnetização (ou, em outras palavras, que interação f́ısica intermedeia a
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Figura 1.4: (a) Ilustração mostrando a interação entre os três reservatórios térmicos que
compõem um metal ferromagnético (b) Curva representando a dependência da magne-
tização M com a temperatura T . Apresentamos o gráfico na sua forma adimensional
com a magnetização e a temperatura normalizados pela magnetização em T = 0 e a
temperatura de transição Tc. Também representamos a variação ∆M produzida por uma
mudança ∆T na temperatura.

transferência de momento angular entre os reservatórios no processo de desmagnetização

e remagnetização). Como discutido nas referências [3, 8], devemos excluir a participação

do momento angular dos fótons, pois a alteração da magnetização devido ao momento

angular do fótons é ordens de magnitude menor do que o observado, e dos fônons, pois

a interação elétron-fônon é muito mais lenta do que a desmagnetização. Consequente-

mente, segundo estas referências, devemos procurar por um mecanismo exclusivamente

eletrônico. A referência [9] alerta-nos que os spins estão sujeitos a espalhamento por

pares de Stoner criados pela excitação assim como a interação spin-órbita mas o exato

papel de cada um desses fenômenos na dinâmica é algo que ainda necessita de uma maior

investigação. Na verdade, o mecanismo responsável pelo variação do momento angular,

nesta escala de tempo, permanece uma questão em aberto.

Outro questionamento de extrema relevância foi levantado na referência [10]. Nesta

referência, uma cunha de ńıquel, com espessura entre 0 e 8 nm, depositada sobre sobre

cobre e protegida por outra camada de cobre de 2 nm é utilizada em um experimento

de excitação e sonda, mas, diferentemente do realizado nos experimentos anteriores, a

dinâmica do transiente de magnetização induzida pelo pulso de excitação é acompanhado

monitorando tanto a rotação da polarização quanto a alteração da elipticidade do feixe de

sonda após a reflexão no filme. Ambos são linearmente proporcionais a magnetização do
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Figura 1.5: Nesta figura, extráıda da referência [10], vemos a diferença entre rotação da
polarização, ∆ψ′, ( normalizada pela rotação sem excitação ) e a variação da elipticidade,
∆ψ′′, ( normalizada pela variação da elipticidade sem excitação).

filme e, portanto, deveriam evoluir igualmente, pois ambos medem a evolução do mesmo

transiente de magnetização. Contudo, como mostrado na Figura 1.5, o transiente medido

pela rotação da polarização é diferente daquele medido pela variação de elipticidade.

A diferença nas medidas é atribúıda a contribuições não magnéticas, resultantes da

excitação da dinâmica eletrônica, na dinâmica observada. De fato, é posśıvel separar,

analisando cuidadosamente o sinal adquirido, a contribuição magnética da contribuição

eletrônica. Este trabalho é realizado por Kampfrath [11], a partir da observação dinâmica

com diferentes comprimentos de onda, e por Koopmans [3, 8], que vale-se da dependência

da dinâmica com a temperatura externa [10] para excluir os efeitos não magnéticos.

Em resumo, as pesquisas nesta área preocupavam-se inicialmente com a evolução

temporal do transiente de magnetização nos primeiros picosegundos após a perturbação

induzida pelo laser pulsado. Nesta fase inicial a dinâmica era interpretada a partir de um

modelo de três temperaturas, no qual os spins, os elétrons e a rede trocam calor entre se

como corpos extensos. Hoje, o objetivo é compreender qual mecanismo realiza a troca

de calor e, principalmente, de momento angular entre os reservatórios.

1.1.2 Precessão induzida por laser

Além de induzir a alteração no módulo da magnetização, é posśıvel utilizar a técnica de

excitação e sonda para alterar a sua orientação e estudar a dinâmica de retorno equiĺıbrio.

Esta outra vertente de estudo da dinâmica da magnetização é preocupa-se com os mecan-

ismos de amortecimento da dinâmica de precessão da magnetização em torno do campo
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Figura 1.6: Figura, retirada da referência [15], mostrando a configuração experimental
utilizada nos primeiros experimentos à medirem a dinâmica de precessão da magnetização
induzida por laser.

efetivo e no controle desta precessão. Em especial, procura controlar a inversão da mag-

netização.

Do ponto de vista conceitual a forma mais simples de realizar este tipo de experimento

seria utilizar pulso magnéticos para controlar a magnetização. Contudo, produzir pulsos

magnéticos curtos, com tempos de subida (ou descida) da ordem de 10 ps, apresenta

dificuldades técnicas consideráveis [12]. Desta forma, é conveniente buscar alternativas

que permitam estudar a dinâmica de precessão da magnetização. Uma alternativa à

geração de pulsos magnéticos ultracurtos é o uso da técnica de excitação para indução

de precessão.

Os primeiros trabalhos a estudar a precessão da magnetização por meio da técnica

de excitação e sonda utilizaram amostras de Permalloy sobre Óxido de Nı́quel [13,

14, 15]. Estas amostras são interessantes pois o acoplamento entres as camadas anti-

ferromagnética (NiO) e ferromagnética (Py), que determina uma direção preferencial

para magnetização, pode ser alterado incidindo o pulso de excitação sobre a camada

anti-ferromagnética, como representado na Fig. 1.6.

O mecanismo de indução desta precessão pode ser compreendido em termos de um
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Figura 1.7: Representação do mecanismo de indução da precessão coerente da magne-
tização utilizando laser pulsado. (a) Inicialmente o sistema está em equiĺıbrio, com a
magnetização M paralela ao campo efetivo H (b) O laser pulsado modifica o valor dos
campo internos e altera a direção do campo efetivo, levando a magnetização para uma
nova direção (c) Com o esfriamento do sistema, o campo efetivo retorna ao seu valor
inicial, enquanto que a magnetização precessiona ao seu redor.

campo de anisotropia. De fato, a magnetização deve alinhar-se ao campo resultante para

minimizar a energiza Zeeman e, como veremos no caṕıtulo 2, o este campo é resultante

da soma vetorial de todos os campos externos mais um campo de anisotropia que, neste

caso, descreve o acoplamento do NiO com o Py. O aquecimento produzido pelo pulso de

excitação altera o acoplamento, modificando o campo de anisotropia e consequentemente

a magnetização. Quando o campo magnético retorna a sua posição inicial, a magnetização

precessiona em torno deste campo até realinhar-se (Fig. 1.7).

Qualquer amostra que apresente uma anisotropia dependente da temperatura pode

ser utilizada no estudo da dinâmica de precessão por meio da técnica de excitação e sonda.

Realizações mais recentes baseiam-se em na dependência da anisotropia magnetocristalina

com a temperatura [16] para produzir efeito equivalente [17, 9, 18]. Nesta referências, a

técnica de excitação e sonda é utilizada para estudar a trajetória real da magnetização

após a excitação (Fig. 1.8), incluindo o processo de desmagnetização.

Lembramos que a magnetização pode mover-se nas três e adiantamos que o sinal

obtido na detecção MOKE pode ser fruto da mistura das variações em cada direção.

Por isto, é importante deixar claro como a variação em cada direção é adquirido. Nas

referências [17, 18], é descrito o processo de separação das variações da magnetização

nas diferentes direções a partir de argumentos sobre a simetria da anisotropia. A recon-

stituição da trajetória também é realizada por Bigot no referência [9], mas neste caso,

o autor discuti em maior detalhe um modelo, constrúıdo com a partir das equações de

Bloch e de Brillouin, capaz de descrever fenomenologicamente a dinâmica de precessão e

de remagnetização.

Também devemos mencionar que outro trabalhos realizados nesta direção procuram
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Figura 1.8: Trajetória real da magnetização de uma amostra de Co/AlO3 após a excitação
por laser pulsado descrita na referência [18] . Nesta figura as ∆ Trans, ∆ Pol e ∆ Long
são as variações na direção transversal, polar e longitudinal respectivamente.

unificar, ou relacionar, a dinâmica de remagnetização e de precessão. Apesar deste as-

sunto não ser um dos objetivos desta dissertação, deixamos as seguintes referências [19,

20, 21, 22, 23] sobre o tema.

Por fim, não podeŕıamos deixar de comentar a referência [24]. Neste artigo, mostra-se

que é posśıvel utilizar luz circularmente polarizada para inverter a direção da magne-

tização no ferrimagneto amorfo Gd24Fe66.5Co9.5 dopados com terras raras, como mostrado

na Figura 1.9. Observe que ao contrário do que ocorre nos metais puros, nesta liga, a

polarização circular altera o estado final da magnetização.
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Figura 1.9: Figura extráıda da referência [24], mostrando os domı́nios magnéticos de
uma amostra de Gd24Fe66.5Co9.5 após a incidência de pulsos circularmente polarizados a
esquerda e a direita.

1.2 NESTA DISSERTAÇÃO

Nesta dissertação, apresentaremos o resultado dos nossos esforços em direção à cons-

trução de um aparato de medida de sinal magneto-óptico com laser pulsado. Sendo

esta a primeira implantação para a medida da dinâmica coerente no grupo de pesquisa

de Fenômenos Ultrarrápidos da Universidade Federal de Pernambuco, o nosso objetivo

primordial foi a caracterização da configuração experimental e a demonstração de sua

aplicabilidade como instrumento de indução e observação da dinâmica coerente.

Organizamos a dissertação da seguinte forma: no caṕıtulo 2, escreveremos sobre a

energia livre e seu uso na descrição da anisotropia e do ordenamento magnético. Em

seguida, utilizamos estes conceitos básicos de magnetismo em uma explanação sobre a

dinâmica coerente da magnetização em filmes finos metálicos. No caṕıtulo 3, resumimos

algumas técnicas comumente utilizadas na observação da dinâmica de magnetização e

descrevemos detalhadamente o nosso aparato experimental. Por fim, descrevemos, no

caṕıtulo 4, as amostras de Fe/MgO e Py/Si utilizadas em nossas medidas e os resultados

das observações nestes filmes.



CAṔITULO 2

O BÁSICO SOBRE MAGNETISMO

Neste caṕıtulo, formaremos o arcabouço necessário à interpretação da dinâmica de

precessão da magnetização induzida por laser. Imediatamente após a excitação por um

pulso de luz, a temperatura eletrônica é alterada pela absorção da radiação, fazendo

variar o módulo e a direção da magnetização. A variação da direção dispara um processo

de precessão da magnetização, que é nosso principal interesse neste caṕıtulo.

Inicialmente, trataremos o problema do equiĺıbrio da magnetização de um sistema

anisotrópico na presença de um campo externo, a partir da energia livre. Este tipo de

estudo pode ser realizado em uma abordagem conhecida como micromagnetismo, na qual

a direção da magnetização em cada ponto da amostra é determinada minimizando-se a

energia livre [16]. Geralmente, adotam-se métodos numéricos para resolver o problema

de minimização. Contudo, tomaremos como objeto de estudo filmes finos uniformemente

magnetizados, nos quais o problema da determinação do equiĺıbrio recai na solução de

uma equação algébrica.

Em seguida, interpretaremos a anisotropia magnética como um campo magnético efe-

tivo determinado pela energia livre e utilizaremos este resultado para estudar a dinâmica

de precessão da magnetização, aqui denominada dinâmica coerente, após pequena per-

turbação em torno da posição de equiĺıbrio. Existem equações emṕıricas que descrevem

o retorno da magnetização à posição de equiĺıbrio; discutiremos a dinâmica descrita pela

equação de Landau-Lifshitz-Gilbert.

Por fim, desenvolveremos a análise para o caso particular dos filmes finos. Deter-

minaremos a relação entre a dinâmica e a anisotropia magnética presente neste tipo de

amostra. Utilizaremos estas os resultados deste caṕıtulo para caracterizar amostras filmes

de Fe sobre MgO e Py sobre Si a partir da dinâmica.

2.1 ORDENAMENTO E ANISOTROPIA MAGNÉTICA

As propriedades magnéticas de um material são determinadas pela interação dos mo-

mentos de dipolo magnéticos individuais com o ambiente (campo externo, rede cristalina,

defeitos na amostra, interfaces e etc ...) e entre si. Devido à vasta gama de fatores que

11
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podem influenciar as caracteŕısticas de uma amostra real, é dif́ıcil descrever o compor-

tamento a partir de primeiros prinćıpios [25, 26]. Optaremos, portanto, por modelos

fenomenológicos para descrever a dependência da magnetização com a temperatura e a

anisotropia magnética nos materiais ferromagnéticos.

2.1.1 Ordenamento ferromagnético

Sabemos que materiais compostos por momentos magnéticos podem apresentar orde-

namento magnético ou não, dependendo da interação entre os momentos. Se não houver

interação, a magnetização é proporcional ao campo aplicado e é destrúıda pelo desorde-

namento térmico na ausência de campo externo. Caso a interação seja suficientemente

forte, os momentos podem apresentar um ordenamento magnético que depende das ca-

racteŕısticas desta interação.

Estamos interessados em materiais ferromagnéticos nos quais a magnetização mantém-

se próxima da de magnetização de saturação, mesmo sem campo externo aplicado, até

uma temperatura cŕıtica Tc. Acima desse valor, conhecido com temperatura de Curie, o

sistema encontra-se na fase paramagnética.

A descrição da dependência da magnetização com a temperatura pode ser feita a

partir do modelo de Weiss [27] ou do modelo de ordenamento ferromagnético proposto

por Landau [25] (Fig. 2.1). Deste último, o módulo da magnetização M depende da

temperatura T segundo

M = M0

(
1− T

Tc

)1/2

(2.1)

sendo M0 a magnetização quando T = 0.

2.1.2 Energia livre

Na subseção (2.1.1), apresentamos brevemente a dependência do módulo da magne-

tização com a temperatura, mas sendo esta uma quantidade vetorial, lembramos que é

necessário determinar também a sua direção. Como o equiĺıbrio de sistemas magnéticos

isolados mantidos a temperatura constante ocorre no mı́nimo da energia livre de Helmholtz [28],

podemos encontrar o equiĺıbrio da magnetização a partir desta energia.

Para uma amostra com magnetização M na presença de um campo magnético externo

H, a energia livre total F ′ é a soma das contribuições devidas ao campo externo, ao campo

de desmagnetização, à energia de troca e à anisotropia cristalina. Uma descrição mais

detalhada destes termos pode ser encontrada na referência [16]. Somando as contribuições
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Figura 2.1: Dependência da magnetização com a temperatura obtida da teoria de Landau
para o ferromagnetismo

nesta sequência, obtemos

F ′ = −
∫

M ·H dV −1

2

∫
M ·Hdes dV +

2Je

a

∫
[(∇α1)

2)+(∇α2)
2)+(∇α3)

2] dV +F̃ ′
anis,

(2.2)
para a energia livre de uma amostra com uma magnetização M qualquer. Na Eq. (2.2),
Hdes é o chamado campo de desmagnetização e alinha-se em direção oposta à magne-

tização da amostra; Je é o termo de troca (exchange); a é a constante de rede ; αi com

i = 1, 2, 3 são cossenos diretores ( Fig. 2.4) em relação à direção da magnetização

e F̃ ′
anis é a energia associada à anisotropia e reflete simetria do cristal. No que segue,

descrevemos cada um destes termos.

O primeiro termo à direita na Eq. (2.2) é a energia Zeeman, e será mı́nimo quando a

magnetização estiver paralela ao campo externo, sendo o termo responsável por alinhar

a magnetização ao campo aplicado. O segundo termo é a energia armazenada no campo

magnético. Há um custo energético para manter um campo magnético e é para minimizar

este termo que formam-se os domı́nios magnéticos. O terceiro termo é uma descrição

macroscópica da interação de troca e por esta razão envolve o gradiente dos cossenos

diretores, αi: mudanças da direção de M têm um custo energético. Finalmente, o último

termo é a energia de anisotropia da amostra.
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Escrevendo o campo de desmagnetização em função do tensor de desmagnetização D
e supondo a magnetização constante, podemos reduzir a Eq. (2.2) a

F =
F ′

V
= −M ·H− 1

2
M · D ·M + F̃anis , (2.3)

na qual definimos F (F̃anis) como sendo energia livre (energia de anisotropia) por unidade

de volume. O segundo termo é conhecido como anisotropia de forma e pode ser somado

com F̃anis.

F = −M ·H + Fanis , (2.4)

com Fanis = F̃anis − 1
2
M · D ·M.

Podemos encontrar a solução de equiĺıbrio impondo a condição de mı́nimo na energia

livre do sistema. Isto permite determinar a magnetização na presença de um campo

externo. Para isto, supomos também que o sistema encontra-se acima da temperatura de

Curie, de modo que, localmente, a magnetização será M. Um vez que a configuração de

equiĺıbrio tenha sido encontrada, podemos atribúı-la a existência de um campo efetivo.

Tal campo será essencial na compreensão dos fenômenos dinâmicos.

2.1.3 Campo de anisotropia

Na subseção (2.1.2), descrevemos a anisotropia magnética a partir da energia livre,

mas as equações de movimento da magnetização não dependem diretamente da energia.

Para considerar os efeitos da anisotropia na dinâmica é conveniente relacionar a energia

livre a um campo efetivo. Iremos obtê-lo para o caso particular de uma amostra com

magnetização uniforme. Neste caso, a energia livre é descrita pela Eq. (2.4). 1

A equação para o campo de anisotropia é deduzida a partir da minimização da energia

livre F , levando em conta o v́ınculo de que o módulo da magnetização é fixo e dado por

Ms. Para determinar a direção de equiĺıbrio da magnetização, podemos escolher um

sistema de coordenadas composto por dois vetores ortonormais do plano que contém a

magnetização M e o campo aplicado H, conforme mostrado na Fig. 2.2. Neste sistema

de coordenadas, a energia livre terá a forma

F = −MsH cos(φ′ − φ′H) + Fanis(α
′
1, α

′
2) , (2.5)

sendo α′1 e α′2 as componentes do versor m = M/Ms no plano da amostra.

1Uma formulação matemática rigorosa do campo de anisotropia é constrúıda nas referências [16, 29]
e não será tratada nesta dissertação.
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Figura 2.2: Sistema de coordenadas composto por dois vetores ortonormais do plano que
contém M e H.

Como α′1 = cos φ′ e α′2 = sin φ′, o estado de equiĺıbrio corresponde ao mı́nimo de F

em relação a φ.

∂F

∂φ
= MsH sin(φ− φH) +

∂F

∂α′1

∂α′1
∂φ

+
∂F

∂α′2

∂α′2
∂φ

= 0. (2.6)

A partir da Eq. (2.6), verifica-se que a magnetização de equiĺıbrio encontra-se paralela a

um campo efetivo He, isto é

m×He = 0 , (2.7)

onde o campo efetivo é definido por

He = − 1

Ms

∂F

∂m
. (2.8)

Substituindo a Eq. (2.4) na Eq. (2.8) resulta

He = H− 1

Ms

∂Fanis

∂m
≡ H + Hanis. (2.9)

Nas próximas seções, utilizaremos o campo efetivo He para encontrar as equações de

movimento da magnetização que serão necessárias para descrever a dinâmica coerente da

magnetização.

2.2 DINÂMICA COERENTE DA MAGNETIZAÇÃO

A direção da magnetização é determinada pelo mı́nimo da energia livre, mas em um

sistema anisotrópico é equivalente afirmar que a magnetização está paralela ao campo efe-

tivo. Caso estejam desalinhados, a magnetização desenvolve um movimento de precessão

enquanto se desloca na direção do campo efetivo. Para descrever a trajetória desenvolvida
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pela magnetização enquanto retorna à condição de equiĺıbrio, modificaremos a equação

de movimento de um momento magnético isolado na presença de um campo externo, de

forma a obter a equação de movimento da magnetização. Para este fim, consideramos que

a magnetização comporta-se como um momento de spin macroscópico, conhecida como

macrospin, e adicionamos um termo emṕırico que descreve a relaxação da magnetização

em direção a sua posição de equiĺıbrio.

2.2.1 Precessão de Larmor

O tratamento deste problema começa por lembrar que a mecânica quântica permite

relacionar o momento de dipolo magnético µ e o valor esperado do operador momento

angular J através de

µ = −gµB

~
〈J〉 ≡ γ〈J〉 , (2.10)

sendo g o fator de Landé, µB o magneton de Bohr e γ o fator giromagnético.

Podemos recorrer novamente à mecânica quântica para encontrar a equação de movi-

mento do momento µ na presença de um campo magnético H. Para este fim, lembramos

que a evolução temporal do operador J relaciona-se ao hamiltoniano H do sistema por

meio da equação de movimento de Heisenberg [30]. Segundo esta equação,

i~
dJ

dt
= [J,H] . (2.11)

Substituindo o hamiltoniano da interação entre o campo e o momento magnético,

dado por

H = −µ ·H = −γ J ·H , (2.12)

na equação 2.11 e utilizando as relações de comutação do operador momento angular,

[Ji, Jj] = i~εijkJk, com εijk sendo o tensor totalmente antissimétrico, obtemos

dJ

dt
= γ J×H (2.13)

Por fim, podemos usar a Eq. (2.10) na Eq. (2.13) para obter a equação de movimento

para µ
dµ

dt
= γ (µ×H) . (2.14)

A solução da Eq. (2.14) pode ser facilmente obtida escolhendo um sistema de coordenadas

com um dos eixos paralelo ao campo magnético aplicado. Verifica-se que se trata de uma
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(a) (b)

Figura 2.3: Representação esquemática (a) do volume infinitesimal distribúıdo em torno
do ponto x e (b) do acoplamento entre os momentos magnéticos induzido pela energia
de troca.

precessão com frequência

ω = γH (2.15)

conhecida como precessão de Larmor.

2.2.2 Precessão da magnetização

Quando o experimento é realizado em estado sólido, o que se observa é um comporta-

mento médio entre as contribuições dos momentos magnéticos que compõem o material.

A quantidade de interesse f́ısico mais direto é a magnetização M, definida como o mo-

mento de dipolo magnético por unidade de volume. De acordo com esta definição, a

magnetização (Fig. 2.3a) no ponto x pode ser escrita como a razão entre o momento

magnético médio ∆µ de um volume infinitesimal ∆V distribúıdo ao redor do ponto x e

o próprio volume, ou seja

M(x) =
∆µ

∆V
, (2.16)

sendo que a média ∆µ é realizada em relação aos momentos magnéticos que constituem

o volume ∆V .

Na presença de um campo magnético externo DC, cada um deles deve precessionar

com frequência igual à frequência de precessão de Larmor definida na Eq. (2.14), mas

pelo que discutimos até o presente momento não apresentariam nenhuma relação entre

as respectivas fases. Em uma primeira aproximação podemos supor que a energia de
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troca mantém os dipolos magnéticos individuais oscilando em fase, conforme ilustrado

na Fig. 2.3b. Nesta aproximação, a magnetização comporta-se como um único momento

magnético macroscópico, µtotal. Como em metais, devido ao quenching de momento

angular, este momento surge basicamente do spin eletrônico, esta aproximação ficou

conhecida como aproximação de macrospin.

De fato, com todos os momentos oscilando em fase, o momento magnético ∆µ será

determinado pela soma vetorial dos N momentos individuais que constituem o volume

∆V . Neste caso, a magnetização será determinada pela relação

M(x) =
1

∆V

N∑
i

µi , (2.17)

onde µi é a contribuição do i-ésimo momento magnético.

Ainda neste limite, derivamos (2.17) em relação ao tempo para obter equação

dM

dt
=

1

∆V

N∑
i

dµi

dt
, (2.18)

que relaciona a variação temporal da magnetização com a derivada temporal dos momen-

tos magnéticos. Sabemos, da Eq. (2.14), que isto é proporcional ao produto µi×H, onde

H é o campo atuando no dipolo. Como visto na seção 2.1.3, este campo é igual ao campo

efetivo resultante do campo externo e do campo de anisotropia expresso na Eq. (2.9). A

trajetória da magnetização será descrita então pela equação

dM

dt
= γM×He , (2.19)

na aproximação de macrospin. Contudo, usando A · (A×B) = 0, verifica-se facilmente

que o ângulo entre a magnetização e o campo efetivo, assim como o módulo da magne-

tização, não evoluem temporalmente, pois

dM ·M
dt

= 0
dM ·He

dt
= 0 , (2.20)

o que é contrário ao fato de que a magnetização eventualmente relaxa para uma posição

de equiĺıbrio, paralela à direção do campo efetivo. É necessário, portanto, adicionar um

termo de amortecimento responsável pelo torque que leva a magnetização à posição de
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equiĺıbrio, paralela ao campo He. Procuraremos por uma equação da seguinte forma

dM

dt
= γM×He −

(
dM

dt

)

amort

, (2.21)

na qual o primeiro termo do lado direito produz uma oscilação da magnetização em torno

do campo efetivo, enquanto que o segundo termo descreve o retorno da magnetização à

posição de equiĺıbrio.

2.2.3 Equação de Landau-Lifshitz-Gilbert

Ao admitir que os momentos oscilam sempre em fase, obtivemos uma equação de

movimento para a magnetização que não descreve corretamente a sua trajetória, pois

não prevê o seu deslocamento em direção ao campo efetivo. O problema é que a hipótese

inicial desconsidera os mecanismos de amortecimento da magnetização.

Não entraremos no detalhamento da discussão sobre estes mecanismos, cuja análise a

partir de primeiros prinćıpios é especialmente laboriosa em experimentos de excitação e

sonda [19, 20, 21, 22, 23]. Em vez disto, optaremos pela descrição ad hoc de termos de

amortecimento emṕıricos.

A forma do termo de amortecimento na Eq. (2.21) varia na literatura de acordo com a

escala de tempo de interesse e fenômeno observado. Bigot et al. [9], por exemplo, optam

pelo termo de amortecimento de Bloch2, pois pretendem analisar a consequência dos

efeitos da desmagnetização na dinâmica. Em escalas de tempo maiores, quando os efeitos

coerentes dominam a dinâmica, é usual optar-se pela equação de Landau-Lifshitz-Gilbert

(LLG) para descrever o amortecimento [19, 20, 21, 22]. Neste caso, supõe-se que

dM

dt
= γM×He +

α

MS

(
M× dM

dt

)
(2.22)

2No sistema de coordenadas cartesiano com o eixo z paralelo ao campo efetivo , podemos escrever a
equação (2.21) considerando o termo de amortecimento de Bloch da seguinte forma

dmx

dt
= γmyH − mx

T2
,

dmy

dt
= −γmxH − my

T2
,

dmz

dt
= −mz −m0

T1
,

onde os tempos T1 e T2 são os parâmetros que descrevem o decaimento longitudinal e transversal da
magnetização, respectivamente.
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Nosso interesse é estudar a dinâmica em tempos da ordem de centenas de picose-

gundos, e por isso optaremos pela análise a partir da equação de LLG. Para obter uma

solução desta equação, precisamos escolher um sistema de coordenadas apropriado. Como

o módulo da magnetização não é alterado pela LLG, escolheremos o sistema de coorde-

nadas esféricas, definidas na Fig. 2.4. Neste sistema, M = Ms êr e

dθ

dt
= − γ

Ms sin θ

∂F

∂φ
+ α sin θ

dφ

dt
, (2.23)

dφ

dt
=

γ

Ms sin θ

∂F

∂θ
− α

sin θ

dθ

dt
(2.24)

Esta equação é não linear e não possui solução exata. Procuraremos por uma solução

perturbativa em torno da configuração de equiĺıbrio, supondo pequenos desvios δθ e δφ

em torno das posições de equiĺıbrio do ângulo polar θ0 e do ângulo azimutal φ0. A energia

livre, F , pode ser expandida nestes parâmetros. Mantendo apenas o primeiro termo não

nulo, obtém-se

F = F (θ0, φ0) +
1

2

(
∂2F

∂θ2
δθ2 +

∂2F

∂θ∂φ
δθδφ +

∂2F

∂φ2
δφ2

)
(2.25)

Procurando uma solução da forma

δθ = Aθe
iωt

δφ = Aφe
iωt ,

(2.26)

e substituindo (2.25) em (2.23), encontra-se um sistema linear de equações homogêneas.

Impondo a condição de determinante nulo, chegamos à equação

(
α2 + 1

)
ω2−i

αγ

Ms sin θ0

(
1

sin θ0

∂2F

∂φ2
+ sin θ0

∂2F

∂θ2

)
ω =

(
γ

Ms sin θ0

)2
[

∂2F

∂φ2

∂2F

∂θ2
−

(
∂2F

∂θ∂φ

)2
] (2.27)

Fazendo α = 0 obtemos a solução para a frequência de precessão, conhecida como equação

de Kittel:

ω2
k =

(
γ

Ms sin θ0

)2
[

∂2F

∂φ2

∂2F

∂θ2
−

(
∂2F

∂θ∂φ

)2
]

. (2.28)

Para obter a solução com amortecimento, introduzimos uma frequência complexa, definida
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por

ω = ωr + i ωi

cujo termo real é a frequência de precessão e o termo imaginário representa a taxa de

amortecimento. Substituindo esta definição na Eq. (2.27) e comparando as partes real e

imaginária da igualdade, obtemos:

ω2
k = (α2 + 1)(ω2

r − ω2
i ) +

αγ

Ms sin θ0

(
1

sin θ0

∂2F

∂φ2
+ sin θ0

∂2F

∂θ2

)
ωi, (2.29)

ωi =
1

2

α

α2 + 1

γ

Ms sin θ0

(
1

sin θ0

∂2F

∂φ2
+ sin θ0

∂2F

∂θ2

)
(2.30)

Substituindo a Eq. (2.30) em (2.29) e mantendo os termos até a primeira ordem em

α, encontraremos

ω2
r = ω2

k (2.31)

ωi =
αγ

2Ms sin θ0

(
1

sin θ0

∂2F

∂φ2
+ sin θ0

∂2F

∂θ2

)
. (2.32)

Essas equações relacionam a energia livre à frequência de precessão e à taxa de

amortecimento. Podemos utilizá-las para caracterizar a anisotropia magnética das amostras

que estudaremos e obter as equações de movimento da magnetização.

2.3 APLICAÇÃO A FILMES FINOS

As formas anaĺıticas do termo de anisotropia, da frequência e do amortecimento depen-

dem da amostra. Para filmes finos, pode ser expressa, conforme a geometria da Fig. 2.4,

como a soma de uma contribuição cúbica, Fcub, uma uniaxial, Funi, e da anisotropia de

forma, Fforma [31, 32].

Fanis = Fcub + Funi + Fforma (2.33)

sendo

Fcub =
K1

4

(
sin2 2θ + sin4 θ sin2 2φ

)
, (2.34)

Funi = Ku sin2 θ sin2(φ− φu), (2.35)

Fforma =
1

2
M · D ·M = 2πM2

s α2
3. (2.36)
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Figura 2.4: Nesta figura, representamos o sistema de coordenadas utilizado na equação
da anisotropia de filmes finos e explicitamos as projeções da magnetização nos eixos
coordenados (os cossenos diretores).

O nome dado ao termo de anisotropia corresponde à simetria apresentada pela amostra.

Para um filme exclusivamente uniaxial, temos K1 = 0, assim como para um filme que

apresenta apenas a simetria cúbica Ku = 0. A atuação do termo de forma independe da

simetria cristalina, mas a magnetização de saturação em filmes finos é diferente do mate-

rial volumétrico devido efeitos da superf́ıcie, de forma que devemos tomar a magnetização

de saturação Ms como um valor efetivo Me.

Como expĺıcito em (2.4), adicionando a energia Zeeman ao termo de anisotropia,

obtemos a energia livre. Para um filme submetido a um campo externo paralelo ao seu

plano e deslocado de um ângulo φH em relação ao eixo (100), teremos

F =−MsH sin θ cos(φ− φH) +
K1

4

(
sin2(2θ) + sin4 θ sin2(2φ)

)

+ Ku sin2(φ− φu) sin2 θ + 2πM2
e cos2 θ.

(2.37)

como a equação da energia livre. No nosso experimento, aplicamos um campo magnético

variável de até 1 kOe no plano do filme e então, não havendo campo para competir com

o campo de desmagnetização, a magnetização é mantida no plano (θ = π/2). Portanto,

para conhecer o equiĺıbrio da magnetização na presença do campo H resta-nos minimizar

a energia livre Fanis em relação a φ. Feito isso, encontramos a equação

H sin(φ− φ0) = −Hu

2
sin[2(φ− φu)]− H1

4
sin(4φ) (2.38)

onde definimos H1 = 2K1/Ms, Hu = 2Ku/Ms.

A solução da equação (2.38) descreve o ângulo φ em função do campo magnético e
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das constantes de anisotropia, mas é dif́ıcil de ser determinada. Para facilitar a análise,

adianteremos que as curvas de magnetização obtidas indicam φ ≈ φH . Portanto, consi-

deraremos uma solução recursiva de (2.38) com

φ = φH + ∆φ , (2.39)

sendo ∆φ o desvio da magnetização em relação ao campo aplicado, para determinar φ

em cristais de simetria cúbica (Hu = 0) e de simetria uniaxial (H1 = 0).

Os cristais de simetria cúbica apresentam uma forte dependência do angular, de

tal forma que precisaremos recorrer até uma solução de segunda ordem na perturbação.

A solução de primeira ordem é obtida substituindo (2.39) em (2.38), expandindo até

primeira ordem e isolando ∆φ, obtendo

∆φc
1 = −−0, 25 H1 sin(4φH)

H + H1 cos(4φH)
(2.40)

Para obter o ∆φ em segunda ordem, expanda (2.38) até a segunda ordem e isole ∆φ.

Desse procedimento, resultará a equação

∆φ =
0, 25 H1 sin(4φH)

2 ∆φHH1 sin(4φH)− [H + H1 cos(4φH)]
. (2.41)

Substituindo (2.40) em (2.41), chegamos a equação

∆φc
2 =

−0, 25 H1 sin(4φH)(H + H1 cos(4φH))

2 (H1 sin(4φH))2 + [H + H1 cos(4φH)]2
, (2.42)

que descreve o ângulo entre o campo externo e a magnetização.

Para um cristal uniaxial (H1=0), é suficiente a primeira ordem do ângulo ∆φ.

Então, repetindo o mesmo procedimento da amostra cúbica, obtemos

∆φu
1 = −−0, 5 Hc sin(4φH)

H + Hc cos(4φH)
(2.43)

que será usada quando precisarmos saber o ângulo entre a magnetização e o campo

aplicado em filmes finos de simetria uniaxial.

A frequência de precessão ωk = 2πfk e a taxa de decaimento ωi também podem ser
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obtidas a partir da energia livre. Substituindo (2.37) em (2.28), obtém-se a equação

(
2πfk

γ

)2

= {H cos(φ− φH) +
H1

4
[3 + cos(4φ)]−Hu sin2(φ− φu) + 4πMe}×

{H cos(φ− φH)−H1 cos(4φ) + Hu cos[2(φ− φu)]} ,

(2.44)

que relaciona a frequência de precessão a anisotropia da amostra. Então, usando (2.30)
encontramos

ωi

γ
=

1

2
α{2H cos(φ−φH)+

H1

4
[3+5 cos(4φ)]+Hu[cos[2(φ−φu)]−sin2(φ−φu)]+4πMe} ,

(2.45)
que relaciona a taxa de relaxação com as constantes de anisotropia e ao campo aplicado.

Podemos simplificar a equação da taxa de relaxação, pois H1, Hu ¿ 4πMe e no nosso

experimento H ¿ 4πMe. Consequentemente, podemos escrever

ωi = 2παγMe (2.46)

Usaremos a equação (2.44) e a equação (2.46) em conjunto com a equação (2.42) ou a

equação (2.43)para analisar a dinâmica que observamos em filmes de ferro sobre óxido de

magnésio e permalloy sobre siĺıcio e comparar os nossos resultados com a caracterização

de amostras do mesmo tipo, realizadas por [33].



CAṔITULO 3

EFEITO KERR MAGNETO-ÓPTICO RESOLVIDO NO

TEMPO

O objetivo deste caṕıtulo é descrever o aparato experimental que usamos para observar

a precessão da magnetização. É importante destacar a existência de outras técnicas que

permitem estudar este fenômeno, entre as quais citamos: ressonância ferromagnética

(Ferromagnetic Resonance - FMR), espalhamento Brillouin (Brillouin Light Scattering

- BLS), geração de segundo harmônico resolvido no tempo (Time-Resolved Magnetic

Second Harmonic Generation - TR-MSHG), e finalmente a que nos interessa, que é a

magnetometria por efeito Kerr resolvida no tempo (Time-Resolved Magneto-Optical Kerr

Effect - TR-MOKE). A seguir, fazemos uma breve descrição de cada uma delas.

A técnica de FMR consiste em excitar um modo de oscilação coerente da magnetização

aplicando um campo alternado de radio-frequência (RF), HRF , perpendicular a um campo

constante, H, para forçar a oscilação da magnetização. No experimento, investiga-se

a dependência da absorção do campo HRF , mantido a uma frequência ωRF fixa, em

função da magnitude do campo magnético externo. A forma observada geralmente é

uma Lorentziana (Fig. 3.1), com um máximo no campo HR, que é o campo necessário

para que a frequência de precessão ω satisfaça a condição de ressonância, ω = ωRF .

A largura ∆H desta ressonância está diretamente relacionada ao amortecimento. Uma

descrição mais detalhada da técnica de FMR na caracterização de filmes finos pode ser

encontrada nas referências [31, 32].

Na técnica de BLS, um laser com frequência ωL é focalizado sobre uma amostra

magnetizada. A existência de ondas de spin com frequência ωm altera a frequência do feixe

espalhado para ωL − ωm (espalhamento Stokes) ou ωL + ωm (espalhamento anti-Stokes).

Conhecendo-se a frequência da luz espalhada é posśıvel, como descrito na referência [34],

obter informação sobre os modos de propagação das ondas de spin na amostra.

Outra técnica interessante para o estudo da magnetização é o TR-MSHG. Nesta

técnica, um feixe de alta intensidade incide sobre a amostra, gerando o segundo harmônico

por reflexão. As mudanças da polarização e intensidade do feixe refletido também estão

relacionadas à magnetização da amostra e podem ser usadas para medir uma grandeza

25
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Figura 3.1: Dependência da absorção do campo de RF em função do campo aplicado. A
ressonância ocorre quando o campo aplicado induz um precessão de frequência igual à
frequência do campo RF.

proporcional a magnetização. Um dos aspectos interessantes desta técnica é o fato dela

ser particularmente senśıvel à magnetização na superf́ıcie da amostra [35].

Na técnica MOKE para medir um sinal proporcional a magnetização, incide-se um

feixe de polarização conhecida na amostra e mede-se a mudança da polarização e elipti-

cidade após a reflexão. Essa pequena mudança está relacionada com a magnetização da

amostra, constituindo o efeito Kerr magneto-óptico. Na técnica TR-MOKE, induzimos

uma variação na magnetização com um pulso magnético ou com um laser pulsado e ob-

servamos a evolução da magnetização no tempo. Quando se faz uso de um laser pulsado,

imediatamente após a excitação a temperatura eletrônica é alterada pela absorção da

radiação, fazendo variar o módulo da magnetização. Estes efeitos ocorrem na escala de

poucos picosegundos e aqui serão chamados de efeitos de desmagnetização ultrarrápida.

O aumento da temperatura eletrônica também altera o acoplamento da magnetização

com a rede, modificando a direção de equiĺıbrio e disparando um processo de precessão

da magnetização, que é nosso principal interesse aqui.

Neste caṕıtulo, descreveremos com detalhes o TR-MOKE . Para isto, dividimos o

caṕıtulo em duas partes. Na seção 3.1, fazemos uma breve discussão sobre a origem do

efeito Kerr magneto-óptico e como este pode ser descrito no eletromagnetismo, obtendo o
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tensor permissividade elétrica correspondente e as relações de Fresnel para a refletividade

em amostras magnetizadas. Introduzimos o ângulo complexo para descrever a polarização

de um campo elétrico arbitrário e estabelecemos sua relação com os parâmetros materiais

da amostra. Em seguida, descrevemos o aparato para medidas da magnetização usando

a técnica MOKE, incluindo uma breve revisão das matrizes de Jones, que descrevem as

mudanças da polarização nos componentes ópticos utilizados. Na seção 3.2, descrevemos

o aparato utilizado para realizar medidas de dinâmica eletrônica através da técnica de

excitação e sonda. Também na seção 3.2, descrevemos o aparato utilizado para realizar

as medidas de precessão da magnetização realizadas através da técnica de TR-MOKE,

detalhando a configuração experimental usada para este fim.

3.1 MAGNETOMETRIA POR EFEITO KERR

Em 1846, Faraday estava convicto de que todas as forças da natureza eram mutua-

mente dependentes [36]. Buscando uma relação entre a luz e o magnetismo, passou um

feixe polarizado por um vidro sujeito a um campo externo. Notou que a polarização do

feixe transmitido mudava de acordo com a intensidade do campo magnético aplicado.

Esse efeito levou o seu nome, efeito Faraday.

Trinta anos depois, Kerr (1876)[37] anunciou a observação de um fenômeno similar.

Ele percebeu que a polarização da luz refletida por um material ferromagnético muda de

acordo com a magnetização do material. Este efeito, que ficou conhecido como efeito Kerr

magneto-óptico, permite estudar a magnetização de metais ferromagnéticos por meio de

técnicas de elipsometria e polarimetria, e não deve ser confundido com o efeito Kerr

eletro-óptico nem com o efeito Kerr óptico não-linear.

Apesar do efeito Kerr existir para qualquer direção de magnetização, ele é classificado

segundo a disposição do campo aplicado em relação ao plano de incidência e a superf́ıcie

da amostra (Fig. 3.2), sendo denominado polar, longitudinal ou transversal quando o

campo está i) perpendicular à superf́ıcie do metal, ii) paralelo ao filme metálico e ao

plano de incidência ou iii) paralelo ao filme e perpendicular ao plano de incidência,

respectivamente.

Nas nossas medidas, observamos os efeitos da magnetização na polarização após re-

flexão por um filme fino de um material ferromagnético, e por isso nos concentraremos no

efeito Kerr. A seguir, descrevemos a sua origem f́ısica e o aparato utilizado nas medidas.
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Figura 3.2: Classificação do efeito Kerr quanto à orientação do campo magnético. (a)
Polar: H no plano de incidência do feixe e perpendicular à superf́ıcie da amostra. (b) Lon-
gitudinal: H no plano de incidência e paralelo à superf́ıcie da amostra. (c) Transversal:
H perpendicular ao plano de incidência.

3.1.1 Origem do efeito Kerr

A compreensão do efeito Kerr a partir de primeiros prinćıpios envolve considerações

sobre o dicróısmo induzido pela interação spin-órbita [3, 19, 38, 39]. A diferença na ab-

sorção das componentes circularmente polarizadas à direita e à esquerda induz a rotação

observada na reflexão por um material ferromagnético. A fenomenologia do efeito Kerr

pode ser descrita através de um tensor permissividade dielétrica, sendo que existem di-

versos argumentos distintos que permitem chegar à forma deste tensor. Landau, por

exemplo, usa argumentos de simetria e recorre às relações de Onsager [40], enquanto

Madelung [41] parte do modelo de Drude de elétrons livres para construir o tensor per-

missividade. Também podemos construir uma permissividade dielétrica que descreve o

efeito a partir de considerações sobre as simetrias impostas de Maxwell. De fato, o com-

portamento dos campos elétrico E e de indução magnética B em um sistema macroscópico

com polarização P e a magnetização M é bem descrito pelas equações de Maxwell, que

no sistema CGS assumem a seguinte forma

∇×H =
1

c

∂D

∂t
+

1

c
J (3.1)

∇ ·B = 0 (3.2)

∇× E = −1

c

∂B

∂t
(3.3)

∇ ·D = ρ. (3.4)

Sendo c a velocidade da luz no vácuo e o vetor campo magnético H e o vetor de desloca-
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mento elétrico D definidos por

D = E + 4πP

H = B− 4πM
(3.5)

Ao conjunto de equações de Maxwell ainda devemos adicionar as relações constitutivas

do material, que expressam a dependência de P e M em relação a E e B. Como discutido

na referência [42], a dependência não é completamente arbitrária. A consistência das

equações de Maxwell impõe que E, P e D são tensores de 1º ordem (vetores), ı́mpares

por reflexão espacial e pares por inversão temporal, enquanto B, M e H são tensores de

1° ordem, pares por reflexão espacial e ı́mpares por inversão temporal.

No nosso problema, estamos interessados em encontrar a reposta de um metal mag-

netizado sujeito à incidência de radiação eletromagnética de frequência ω. Procuraremos

pela equação da polarização em primeira ordem no campo elétrico E = E0e
i(k·r−ωt) e até

primeira ordem na magnetização M.

Em ordem zero na magnetização M, a polarização será proporcional ao campo elétrico,

mas em primeira ordem existem três possibilidades:

E×M ,
∂E

∂t
×M ,

∂2E

∂2t
×M, (3.6)

porém apenas a segunda é ı́mpar por inversão temporal. Consequentemente, a polarização

deve ter a seguinte forma

P = χ0E + χ1
∂E

∂t
×M + ... (3.7)

Substituindo a Eq. (3.7) na Eq. (3.5), já utilizando E = E0e
i(k·r−ωt) e comparando

com a relação entre o permissividade dielétrica e o vetor deslocamento dado por D = εE,

obtemos,
ε

4π
= (1 + χ0)I− iωχ1M× . (3.8)

para a permissividade dielétrica, muito embora esteja em uma forma diferente da usual-

mente aplicada nas equações de magnetometria, onde I é a identidade e × é o operador

produto vetorial.

Recuperamos a definição usual do tensor permissividade dielétrica definindo εq =

4π(1 + χ0) e εqQ = 4πχ1Msω, onde Ms é a magnetização de saturação. Nesse caso, a
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permissividade dielétrica pode ser escrita da seguinte forma:

ε = εq




1 −iQmz iQmy

iQmz 1 −iQmx

−iQmy iQmx 1


 (3.9)

sendo o versor m = M/Ms paralelo a direção da magnetização e a constante de acopla-

mento magneto-óptico Q , conhecida como constante de Voigt, um número complexo que

está relacionado com o acoplamento spin-órbita e indica o quanto a magnetização modi-

fica a polarização do campo elétrico refletido. Em geral, é da ordem de Q ≈ 10−2 ∼ 10−3.

Para o ferro, por exemplo, QFe = 0, 0215 e−i0,073.

A anisotropia induzida na permissividade dielétrica pela magnetização altera a refle-

tividade das componentes circularmente polarizadas à direita e à esquerda, resultando

em uma rotação da polarização de um feixe refletido no metal [43]. No nosso caso, é

importante obter a relação entre a rotação da polarização e a magnetização da amostra,

ou seja, precisamos encontrar a matriz de Fresnel.

Este trabalho já foi realizado nas referências [44, 45]. Na referência [44], a matriz de

Fresnel é obtida impondo as condições de contorno para os campos E, D, B, e H. Para

uma descrição mais detalhada, supomos que os campos elétrico e magnético propagando-

se no material têm a seguinte forma:

E = E0e
i(k·r−ωt), H = H0e

i(k·r−ωt) . (3.10)

Das equações de Maxwell, obtemos a equação de ondas. Usando as Eqs. (3.10) para a

radiação propagando-se num meio magnético, verificamos que a equação de ondas toma

a seguinte forma:

(k2I− kk− ω2µε) · E0 = 0 , (3.11)

com ε dado pelo o tensor definido na Eq. (3.9). Juntar a este resultado as condições de

contorno para os campos permite obter o campo refletido. Deste procedimento, resulta

a relação entre o campo incidente e o campo refletido por um metal ferromagnético.

Podemos agora relacionar o campo refletido Er com o campo incidente Ei na base

definida pelos vetores êp e ês, mostrados na Fig. (3.3). Para Ei linearmente polarizado,

formando um ângulo θ0 com o plano de incidência, propagando-se de um meio dielétrico

de ı́ndice de refração N1 para um meio magnético de ı́ndice de refração N2, conforme

mostrado na Fig. 3.3, obtemos que
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Figura 3.3: Sistema de coordenadas usados no cálculo dos coeficientes de Fresnel.

(
Er

p

Er
s

)
=

(
rpp rps

rsp rss

)
·
(

Ei
p

Ei
s

)
(3.12)

com

rpp =
µ1N2 cos θ1 − µ2N1 cos θ2

µ1N2 cos θ1 + µ2N1 cos θ2

+ 2iQ
µ1µ2N1N2 cos θ1 sin θ2mx

µ1N2 cos θ1 + µ2N1 cos θ2

≡ ropt
pp + rxmx, (3.13)

rps =
−iQµ1µ2N1N2 cos θ1(my sin θ2 + mz cos θ2)

(µ1N2 cos θ1 + µ2N1 cos θ2)(µ2N1 cos θ1 + µ1N2 cos θ2) cos θ2

, (3.14)

rsp =
iQµ1µ2N1N2 cos θ1(my sin θ2 −mz cos θ2)

(µ1N2 cos θ1 + µ2N1 cos θ2)(µ2N1 cos θ1 + µ1N2 cos θ2) cos θ2

, (3.15)

rss =
µ2N1 cos θ1 − µ1N2 cos θ2

µ2N1 cos θ1 + µ1N2 cos θ2

. (3.16)

onde θ1 e θ2 são ângulos de incidência e de refração, respectivamente. Note que, se Q = 0,

recuperamos os coeficientes de Fresnel para a incidência em um meio dielétrico.

Assim como é realizado na referência [32], podeŕıamos utilizar esta matriz de Fresnel

para calcular uma configuração que medisse um sinal proporcional a magnetização de um

material ferromagnético. Contudo, nas aplicações que envolvem TR-MOKE, especial-

mente nos primeiros picosegundos, é importante explicitar a dependência da polarização

refletida como função da magnetização. Faremos isto no próximo tópico.

3.1.2 Representação da polarização utilizando ângulo complexo

Os experimentos que utilizam elipsometria e polarimetria na caracterização de ma-

teriais vão muito além da magnetometria. Em todos os casos, a ideia é a mesma: rela-

cionar a propriedade de interesse com alterações produzidas na polarização de um feixe
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refletido. Naturalmente, esperamos aqui relacionar as mudanças na polarização com a

magnetização. Seguindo este objetivo, resumiremos algumas propriedades da polarização

de um campo elétrico arbitrário

E = (Ape
iδp êp + Ase

iδs ês)e
i(ωt−k·r) (3.17)

onde êp e ês são os eixos ortogonais mostrados na Fig. (3.4). Estas propriedades, em

conjunto com a matriz de Jones para a reflexão, serão usadas para relacionar mudanças

da polarização com a magnetização da amostra.

Como demonstrado na referência [46], o campo elétrico arbitrário escrito na Eq. (3.17)
é uma elipse, cujo lado maior a e lado menor b, ilustrados na Fig. (3.4), relacionam-se

com as componentes do campo segundo a equação:

a2 + b2 = A2
p + A2

s. (3.18)

Sua geometria é constitúıda ainda por três ângulos. O ângulo θ entre o eixo maior

da elipse e o versor êp, a elipticidade ε definida como o ângulo entre o eixo maior e a

reta que une o eixo maior ao eixo menor e o azimute α, que é o ângulo formado pelo eixo

maior e a reta que une a origem ao ponto das amplitudes máximas. Esses parâmetros

geométricos relacionam-se com a fase relativa δ ≡ δp − δs segundo as equações

tan(2θ) = tan(2α) cos(δ), (3.19)
sin(2ε) = sin(2α) sin(δ). (3.20)

Observe que, para caracterizar um campo linearmente polarizado, só é necessário

saber o ângulo entre a polarização e um dos eixos. Porém, uma elipse exige a elipticidade

ε e o ângulo θ em relação ao eixo êp. Podemos condensar este dois parâmetros em apenas

um, por meio da definição de um ângulo complexo [37] ψ = ψ′ + iψ′′ tal que:

Ep = |E| cos ψ

Es = |E| sin ψ ,
(3.21)

com

tan ψ =
Es

Ep

=
As

Ap

e−iδ = tan α cos δ − i tan α sin δ . (3.22)

Esta definição é particularmente útil quando a polarização é quase linear (ε ≈ 0) e
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Figura 3.4: Geometria da polarização de um campo elétrico arbitrário

θ ≈ 90o, correspondendo a um campo com polarização paralela a ês. Supomos, portanto,

que θ = 90o + η, com η ¿ 1. Nesse caso, podemos recorrer às Eqs. (3.19), (3.20) e (3.22)
para escrever

ψ = 90o + η + i ε . (3.23)

Utilizaremos este resultado para explicitar a relação da magnetização com a pola-

rização após a reflexão. Para isto, podemos obter a polarização da radiação refletida pelo

ferromagneto a partir da equação (3.22). Como a constante magneto-óptica Q é muito

pequena, podemos escrever

tan ψ =
Er

s

Er
p

≈ rsp

ropt
pp

+
rss

ropt
pp

Ei
s

Ei
p

+

(
rss

ropt
pp

Ei
s

Ei
p

)(
rx mx

rss

Ei
p

Ei
s

− rps

rss

)
, (3.24)

de modo que tan ψ contém toda a informação relevante sobre a polarização do campo

refletido Er descrito na equação (3.12).
É importante notar que mesmo que a reflexão ocorresse em um metal não magnético,

haveria uma rotação da polarização devido à diferença entre os coeficientes rss e rpp [46].

Queremos separar esta contribuição da rotação dependente da magnetização.

Dito de outra forma, a polarização ψ da radiação refletida em um metal ferromagnético

pode ser escrita como a sobreposição da rotação induzida por efeitos não magnéticos,

ψopt, e da rotação induzida por efeitos magnético, ψmag, sobre a polarização inicial θ0.
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Escrevemos, portanto,

ψ = θ0 + ψopt + ψmag (3.25)

como sendo a polarização após a reflexão, mostrando separadamente as contribuições que

da componente ψopt, simétrica em M, da componente ψmag, antissimétrica em M [3].

Sabemos que a componente antissimétrica é pequena, pois Q é muito pequeno. Então

adotaremos uma solução perturbativa. Em ordem zero, a única rotação sofrida pela

polarização inicial é a produzida por efeitos não magnéticos. Isto equivale a adotar

Q = 0. Nesse caso, rx = rsp = rps = 0 e obtemos

tan (θ0 + ψopt) =
rss

ropt
pp

Ei
s

Ei
p

(3.26)

da Eq. (3.24).
Por fim, isolamos o termo antissimétrico, substituindo a Eq. (3.26) na Eq. (3.24).

Considerando a expansão

tan(θ0 + ψopt + ψmag) = tan(θ0 + ψopt) +
ψmag

cos2(θ0 + ψopt)
, (3.27)

o resultado é a seguinte equação:

ψm =
[
cos2(θ0 + ψopt) ap + sin2(θ0 + ψopt) as

] ·m + sin [2(θ0 + ψopt)]
rx

2 ropt
pp

mx , (3.28)

com

ap =
iQN1N2 cos θ1

(N2
1 −N2

2 )cos(θ2 + θ1)




0

+ tan θ2

1


 (3.29)

as =
iQN1N2 cos θ1

(N2
1 −N2

2 )cos(θ2 − θ1)




0

− tan θ2

1


 , (3.30)

que relaciona a magnetização à rotação da polarização produzida na reflexão sobre a

amostra.

É interessante separar as contribuições das diferentes projeções da magnetização. Para

isto, trabalhamos com filmes finos, nos quais o campo de desmagnetização (ver Cap. 2)

permite admitir que mz = 0. Também escolhemos um feixe incidente polarizado parale-
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Figura 3.5: Magnitude dos coeficientes θmag (linha tracejada) e εmag (curva cont́ınua)
para o ferro bulk, supondo uma amostra saturada (my = 1).

lamente ao eixo s (θ0 = 90o) para eliminar a contribuição da magnetização transversal

mx e o termo puramente óptico ψopt
1 [11, 47]. Nesse caso, a equação

ψmag =
iQN1N2 cos θ1

(N2
2 −N2

1 )cos(θ2 ± θ1)
my ≡ (θmag + iεmag) (3.31)

expressa a dependência entre a componente da magnetização da amostra projetada no

plano de incidência e as variações no ângulo θmag e na elipticidade εmag da polarização

produzida pelo efeito Kerr em função do ângulo de incidência θ1 e do ângulo refratado

θ2. Com o aux́ılio da lei de Snell, podemos escrever o ângulo refratado θ2 em função

do ângulo de incidência para obter a dependência de ψmag em relação a θ1.Verifica-se,

então, que a alteração da polarização é proporcional a my, a projeção de m = M/Ms no

plano de incidência, com o coeficiente de proporcionalidade, representado na Fig. 3.5,

dependente do ângulo de incidência e dos parâmetros ópticos N1, N2 e Q.

1Verifica-se, na Eq. (3.26), que ψopt = 0 quando θ0 = 0o ou θ0 = 90o.
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Figura 3.6: Representação esquemática do aparato experimental utilizado nas medidas
MOKE. As siglas PR1 e PR2 nomeiam as placas de retardo enquanto que P, MFE e PDF
significam polarizador, modulador foto-elástico e polarizador divisor de feixe respecti-
vamente. D1 e D1 denominam os dois detectores que compõem o sistema de detecção
diferencial.

3.1.3 Aparato Experimental

Existem diversas técnicas que permitem medir um sinal proporcional magnetização da

amostra, entre as quais o MOKE destaca-se pela simplicidade, baixo custo da implantação

e a possibilidade de realizar medidas com resolução espacial, limitadas pelo tamanho

do feixe na amostra, em contraste com o FMR, por exemplo, que mede propriedades

globais. Analisaremos, nesta seção, o aparato da Fig. (3.6), utilizado nas medidas MOKE.

Para este fim, é conveniente representar na forma matricial o campo transmitido pelos

componentes ópticos utilizados no aparato e o refletido pela amostra.

A polarização do campo

E = (Exêx + Eyêy)ei(ωt−k·r) (3.32)

é completamente descrita pelo vetor Exêx + Eyêy, que por sua vez pode ser expresso na

forma de um vetor coluna

E0 =

(
Ex

Ey

)
, (3.33)
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conhecido como vetor de Jones [48]. Seguindo um racioćınio similar, podemos representar

a polarização do campo elétrico Et transmitido através de um meio linear como o produto

entre uma matriz J, conhecida como matriz de Jones do meio, e o campo incidente Ei.

Representando na base xyz

(
Et

x

Et
y

)
=

(
Jxx Jxy

Jyx Jyy

)(
Ei

x

Ei
y

)
, (3.34)

ou, de forma mais suscinta,

Et = J · Ei. (3.35)

A polarização do campo elétrico após uma sequência de n dispositivos ópticos pode

ser facilmente determinada se soubermos as respectivas matrizes de Jones. Afinal, como

o feixe que incide em um componente é o transmitido pelo anterior, podemos escrever a

matriz de Jones do sistema óptico como o produto da matrizes de Jones de cada um dos

elementos. Então, se Js for a matriz de Jones de um sistema composto por N componentes

e Ji for a matriz de Jones do i-ésimo componente

Js = JN · JN−1 · ... · Ji · ... · J1 (3.36)

Naturalmente, os elementos da matriz e do vetor de Jones dependem do sistema de

coordenadas escolhido. Contudo, procuraremos pela representação na mesma base em que

foram obtidos os coeficientes de Fresnel, mostrada na Fig. (3.3). Em todo caso, podemos

relacionar duas representações por meio de uma matriz de rotação. Se J e J′ forem as

representações de uma matriz de Jones nas bases {êx, êy} e {ê′x, ê′y} , respectivamente,

as duas devem transformar-se segundo a equação

J′ = R(β) · J · R(−β) (3.37)
J = R(−β) · J′ · R(β) (3.38)

com

R =

(
cos β sin β

− sin β cos β

)
(3.39)

caso o eixo ê′x esteja rotacionado de um ângulo β em relação ao vetor êx.

Tendo em vista que usaremos as matrizes de Jones em nossa descrição, aqui listaremos

aquelas referentes aos componentes ópticos utilizados no aparato, para enfim analisar o

sinal detectado em nosso aparato experimental.



3.1 MAGNETOMETRIA POR EFEITO KERR 38

Placa de retardo (PR)

A placa de retardo introduz uma fase Γ na componente do campo elétrico paralela ao

eixo denominado eixo lento em relação à componente paralela ao eixo denominado eixo

rápido. Se ê` for o eixo lento e êr for o eixo rápido, o campo transmitido pela placa de

meia onda pode ser escrito como

Et = e−iΓEi
` ê` + Ei

r êr. (3.40)

Para obter o caso geral, considere que o eixo lento está rotacionado de θr em relação

ao eixo êp. Representando Et na base {êp, ês}, obtemos

Jr = R(−θr)

(
e−iΓ 0

0 1

)
R(θr) (3.41)

que permite obter a matriz de Jones da placa de retardo

Jr =

(
sin2 θr + cos2 θre

−iΓ sin θr cos θr

(
e−iΓ − 1

)

sin θr cos θr(e
−iΓ − 1) sin2 θre

−iΓ + cos2 θr

)
. (3.42)

Também nos interessa o caso especial com Γ = π. A matriz de Jones deste caso particular,

conhecido como placa de meia onda, será

Jλ/2 =

(
cos(2θr) sin(2θr)

sin(2θr) − cos(2θr)

)
, (3.43)

e corresponde a uma rotação de 2θr em relação ao eixo êp.

Polarizador (P)

O campo transmitido por um polarizador linear orientado na direção êx pode ser

escrito como

Et = Ei
x êx. (3.44)

onde Ei
x é a componente na direção êx do campo incidindo no polarizador. Então, se êx

fizer um ângulo θp com o eixo êp podemos recorrer à Eq. (3.38) para encontrar a matriz

de Jones do polarizador. Após um pouco de álgebra, encontramos

Jp =

(
cos2 θp cos θp sin θp

cos θp sin θp sin2 θp

)
. (3.45)
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Embora conheçamos Jp, é mais conveniente utilizar diretamente a relação êx =

cos θp êp + sin θs ês para expressar a polarização do campo após o polarizador na forma

do vetor de Jones,

E =

(
cos θp

sin θp

)
Ei

x. (3.46)

Modulador foto-elástico (MFE)

O MFE é uma placa de retardo em que o retardo de fase é modulado temporalmente.

Uma onda acústica estacionária é excitada em um meio óptico, como o quartzo por

exemplo, induzindo uma birrefringência modulada com a frequência da onda acústica.

A modulação da birrefringência resulta em um atraso de fase Γ = Γm(t) = Γ0 sin(ωmt)

modulado com frequência νm = ωm/2π = 50 kHz, sendo a amplitude de modulação Γ0

um parâmetro que pode ser controlado experimentalmente. Com isto, a matriz de Jones

do modulador será dada por

Jm =

(
sin2 θm + cos2 θme−iΓm(t) sin θm cos θm

(
e−iΓm(t) − 1

)

sin θm cos θm(e−iΓm(t) − 1) sin2 θme−iΓm(t) + cos2 θm

)
(3.47)

sendo θm o ângulo entre o eixo lento e a direção êp.

Análise do sinal detectado

Uma vez que determinamos as matrizes de Jones dos componentes ópticos e a matriz

de Fresnel da reflexão em um metal ferromagnético, podemos prosseguir a nossa análise

do aparato experimental representado na Figura 3.6. Discutiremos o nosso aparato como

instrumento para realização de polarimetria e só ao final consideraremos o efeito Kerr.

O arranjo anterior à amostra (placa de meia onda e polarizador) permite que controle-

mos a polarização e a potência do feixe incidente. Este feixe é proveniente de um laser

de Ti:Safira pulsado com um taxa de repetição de 82 MHz. Após o laser, os pulsos, ini-

cialmente centrados em 800 nm, incidem sobre cristal de geração de segundo harmônico,

que dobra sua frequência. O feixe que sondará a magnetização da amostra é, portanto,

um pulso centrado em 400 nm e tem potência e polarização controlados. A sua potência

t́ıpica nesses experimentos era da ordem 1 mW.

O polarizador (P) garante que o feixe incidindo na amostra é linearmente polarizado

a um ângulo θ0 controlável em relação ao plano de incidência, mas sabemos que o campo

após a reflexão Er é elipticamente polarizado e pode ser descrito com o aux́ılio de um

ângulo complexo. De acordo com o que discutimos até o momento, o campo após a
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amostra pode ser escrito na forma de um vetor de Jones com ângulo complexo

Er =

(
cos ψ

sin ψ

)
· |E| (3.48)

sendo a intensidade |E|2 calculada a partir da equação (3.12)

|E|2 = |rpp cos θ0 + rps sin θ0|2 + |rsp cos θ0 + rss sin θ0|2 (3.49)

onde consideramos um feixe incidente de intensidade unitária.

O feixe refletido pela amostra incide no sistema senśıvel às variações da polarização.

Este sistema, representado na Fig. 3.6, é composto por uma placa de meia onda (PR2),

um modulador foto-elástico (MFE) e um polarizador divisor de feixe (PDF). A polarização

do feixe incidindo no polarizador divisor de feixe é obtida a partir da Eq. 3.36.

E = Jm · Jr · Ei. (3.50)

Substituindo as Eqs. (3.43), (3.47) e (3.48) na Eq. (3.50), teremos o campo que incide no

polarizador divisor de feixe (PDF)

(
Ep

Es

)
=

(
sin2 θm + cos2 θme−iΓm(t) sin θ cos θme−iΓm(t)

sin θ cos θme−iΓm(t) sin2 θme−iΓm(t) + cos2 θm

)
·

·
(

cos(2θr) sin(2θr)

sin(2θr) − cos(2θr)

)
·
(

cos ψ

sin ψ

)
|E| (3.51)

No polarizador divisor de feixe, as componentes p- e s-polarizadas são separadas e

incidem sobre dois detectores (D1 e D2) conectados ao amplificador lock-in que pode

processar os sinais provindos dos detectores de forma independente. A intensidade detec-

tada é proporcional ao módulo da componente captada. No caso particular com 2θr = 45o

e θm = 45o, as intensidades dos feixes p-polarizado, IP (t), e s-polarizado, IS(t), são:

IP (t) = |Ep| = |E|2
8
| e−iΓm(t) cos ψ + sin ψ |2 (3.52)

IS(t) = |Es| = |E|2
8
| e−iΓm(t) cos ψ − sin ψ |2 (3.53)

ou, após um pouco de álgebra,
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IP (t) =
|E|2
8

[ | sin ψ|2 + | cos ψ|2 + 2Re(sin ψ cos∗ ψ eiΓm(t))
]

(3.54)

IS(t) =
|E|2
8

[ | sin ψ|2 + | cos ψ|2 − 2Re(sin ψ cos∗ ψ eiΓm(t))
]
. (3.55)

Recorrendo às relações trigonométricas para o ângulo complexo ψ = ψ′ + iψ′′, mostra-se

que

IP (t) =
|E|2
16

[cosh(2ψ′′) + sin(2ψ′) cos Γm(t)− sinh(2ψ′′) sin Γm(t)] (3.56)

IS(t) =
|E|2
16

[cosh(2ψ′′)− sin(2ψ′) cos Γm(t) + sinh(2ψ′′) sin Γm(t)] (3.57)

mas, considerando incidência s-polarizada, a componente ângulo complexo ψ pode ser

escrita como ψ = 90o + η + iε com η, ε ¿ 1. Nesse caso,

IP (t) =
|E|2
16

[1 + 2η cos Γm(t)− 2ε sin Γm(t)] (3.58)

IS(t) =
|E|2
16

[1− 2η cos Γm(t) + 2ε sin Γm(t)] . (3.59)

Ainda podemos fazer mais uma aproximação. Como η, ε ¿ 1, apenas os termos de

ordem zero em Q no módulo de |E| são relevantes. Então, vemos, na Eq. (3.49), que

|E| = |rss|. Substituindo em (3.58),

IP (t) =
|rss|2
16

[1 + 2η cos Γm(t)− 2ε sin Γm(t)] (3.60)

IS(t) =
|rss|2
16

[1− 2η cos Γm(t) + 2ε sin Γm(t)] . (3.61)

temos os sinais que serão adquiridos pelo lock-in, que pode ser pensado como sendo um

filtro de banda estreita centrado no primeiro ou no segundo harmônico da frequência de

referência, escolhido à nossa conveninência. Como a frequência de referência do lock-in é

a frequência de modulação do modulador foto-elástico, podemos usar a expansão

cos(Γ0 cos ωm t) = J0(Γ0) + 2
∑
n=1

J2n(Γ0) cos(2nωm t) (3.62)

sin(Γ0 cos ωm t) = 2
∑
n=0

J2n+1(Γ0) cos((2n + 1)ωm t) (3.63)
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em termos das funções de Bessel do primeiro tipo Jn, para explicitar a resposta até o

segundo harmônico de ωm. Da expansão até o segundo harmônico, resultam

IP (t) = R{1 + 2η [J0(Γ0) + 2J2(Γ0) cos(2ωt)]− 4εJ1(Γ0) sin(ωt)} (3.64)
IS(t) = R{1− 2η [J0(Γ0) + 2J2(Γ0) cos(2ωt)] + 4εJ1(Γ0) sin(ωt)}. (3.65)

onde definimos R = |rss|2
16

Por fim, para eliminar o termo constante, ajustamos a amplitude do modulador foto-

elástico para Γ0 = 2, 407, correspondendo a J0(2, 407) = 0, J1(2, 407) ≈ 0, 52, J2(2, 407) ≈
0, 43 e as equações

IP (t) = R{1 + 4ηJ2(2, 407) cos(2ωmt)− 4εJ1(2, 407) sin(ωmt)} (3.66)
IS(t) = R{1− 4ηJ2(2, 407) cos(2ωmt) + 4εJ1(2, 407) sin(ωmt)} . (3.67)

Outra opção complementar consiste em realizar a deteção diferencial, subtraindo os sinais

Ip e Is

Idif = IP − IS = 8 R{ηJ2(2, 407) cos(2ωmt)− εJ1(2, 407) sin(ωmt)} , (3.68)

que é uma das operações disponibilizadas pelo lock-in.

A prinćıpio, podemos escolher qualquer um dos dois harmônicos como referência para o

lock-in, mas devemos ser capazes de eliminar pequenas alterações espúrias da polarização

produzidas pela ótica do sistema. Como a placa de λ/2 apenas gira a polarização, só

poderemos fazer pequenas correções em termos simétricos que surgirem em η. Por isso,

adotaremos o segundo harmônico como referência.

O lock-in eliminará os sinais de frequência diferentes da de referência. Ao escolhermos

o segundo harmônico de ωm como referência, portanto, o sinal adquirido pelo lock-in para

incidência s-polarizada será

IP (t) = 4R J2(2, 407) η (3.69)

no canal detectando a componente p-polarizada,

IS(t) = −4R J2(2, 407) η (3.70)

no canal detectando a componente s-polarizada, ou ainda

Idif = IP − IS = 8R J2(2, 407) η (3.71)
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no esquema de detecção diferencial. Nas nossas medidas, optamos por este esquema

de detecção, pois além da duplicação do sinal, a detecção diferencial elimina a compo-

nente DC que ainda aparece nas Eqs. (3.66) e (3.67), antes da amplificação no lock-in,

diminuindo posśıveis problemas com a relação sinal-rúıdo.

Nossas medidas nessa configuração medem a rotação da polarização após a reflexão,

e apesar da análise ter sido realizada em um contexto de magnetometria, o resultado

pode ser facilmente adaptado à caracterização de outros fenômenos, pois as condições

aplicadas até o momento não são restritas à magnetometria.

Nas medidas da magnetização usando a técnica MOKE, a amostra é submetida ao

campo magnético produzido por um eletróımã. Medimos a variação da intensidade na

configuração longitudinal (campo aplicado no plano da amostra e paralelo ao plano de

incidência), no modo de detecção diferencial, em função da corrente aplicada no eletróımã.

Em seguida, ajustamos um polinômio à curva de calibração do campo produzido pelo

eletróımã para relacionar a corrente aplicada ao mesmo com o campo aplicado.

Os resultados das medidas da magnetização indicam uma superposição de efeitos.

Verificamos que a rotação η sofrida pela polarização pode ser escrita como

η = θcampo + θm (3.72)

sendo θcampo uma rotação, cuja origem não determinamos, linear com o campo e θm a

rotação, previsto na equação (3.31), produzida pelo efeito Kerr. Como estamos interes-

sados na magnetização, de agora em diante consideraremos a contribuição proporcional à

magnetização produzida pelo efeito Kerr, representada por θm, como o sinal do MOKE.

Ou seja, a equação

Sdif = 8R J2(2, 407) θm (3.73)

será o sinal MOKE que analisaremos.

Mostramos, na Fig. (3.7), o sinal com as duas componentes presentes e na Fig. (3.8)

somente a componente puramente magnética θm obtida de η, subtraindo a dependência

linear com o campo, para a amostra de Fe/MgO com campo magnético aplicado ao eixo

fácil.
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Figura 3.7: Gráfico exemplificando a dependência da rotação sofrida pela polarização
após a reflexão na amostra ferromagnética de Fe/MgO.
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Figura 3.8: Gráfico mostrando a histerese no eixo fácil de uma amostra de Fe/MgO
obtida eliminando a componente linear no campo e normalizando a curva pelo valor
máximo θmax.
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3.2 TÉCNICA DE EXCITAÇÃO E SONDA

O uso da técnica de excitação e sonda como ferramenta para observação de dinâmica

da magnetização iniciou-se na década de 90, com os experimentos de Bigot sobre des-

magnetização [6]. Mas nos anos que seguiram, a técnica de excitação e sonda também

permitiu importantes contribuições ao estudo da dinâmica coerente da magnetização.

Como vimos na introdução, a técnica consiste em utilizar dois pulsos com atraso

temporal controlado para induzir e medir a dinâmica. A medida é feita monitorando as

alterações na intensidade do feixe de sonda em função do atraso em relação ao feixe de

excitação que induz alterações na propriedades da amostra. No nosso caso, pulsos de

aproximadamente 100 fs de duração, centrados em λ = 800 nm, são produzidos pelo laser

de Ti:Safira a uma taxa de 82 MHz e separados em dois feixes por um divisor de feixe

de 50 : 50. Um deles, o feixe de excitação, é mantido centrado em λ = 800 nm com uma

potência em torno de 80 mW. O feixe de sonda é transmitido através do sistema óptico

que constitui o MOKE descrito na seção 3.1.3, ou seja, o feixe que sai do divisor tem sua

frequência dobrada no cristal de geração de segundo harmônico (GSH) e a polarização é

controlada pelo conjunto placa de meia onda(PMO)/polarizador(P). Deste modo, o feixe

de sonda incidindo sobre a amostra é composto por pulsos centrados em λsonda = 400 nm

e com potência média em torno de 1 mW.

Para entender o processo de medida, vamos considerar o exemplo de medidas da

variação da refletividade ∆R induzidas pelo feixe de excitação supondo uma resposta

linear com a intensidade Iexc do pulso de excitação. Nesse caso,

∆R(t2) =

∫ ∞

−∞
Iexc(t1)h(t2 − t1) dt1 (3.74)

onde h(t) é a função resposta.

Como o pulso de sonda é atrasado de um tempo τ em relação ao de excitação, a

variação na intensidade ∆I será

∆Is(τ) ∼
∫ ∞

−∞
Is(t2 − τ)∆R(t2) dt2, (3.75)

supondo que o detector é suficientemente lento para integrar o sinal, o que é bastante

razoável para pulsos menores que 1 ps. Substituindo a Eq. (3.74) na Eq. (3.75), obtemos

∆Is(τ) ∼
∫ ∞

−∞
h(t′)G(t′ − τ) dt′ , (3.76)
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onde t′ = t2 − t1 e

∆G(t′ − τ) =

∫ ∞

−∞
Is(t1 + t′ − τ)Iexc(t1) dt1. (3.77)

A Eq. (3.76) descreve a variação da intensidade do pulso de sonda em função de seu

atraso τ relativo ao pulso de excitação. A largura de ambos os pulsos de sonda e de

excitação é da ordem de 100 fs, enquanto que os fenômenos que observamos ocorrem

numa escala de tempo que é da ordem de centenas de ps. Isto permite supor G(t) ≈ δ(t),

e podemos aproximar a variação da intensidade do feixe sonda por

∆Is(τ) ∼ h(τ). (3.78)

Conclúımos, portanto, que em nosso estudo da magnetização transiente na escala de

centenas de ps o sinal observado é uma medida direta da função resposta do sistema.

Nesta seção, apresentaremos um olhar um pouco mais detalhado nos modelos de

dinâmica eletrônica e dinâmica de magnetização e também apresentaremos os aparatos

utilizados no estudo da dinâmica eletrônica e dinâmica coerente da magnetização.

3.2.1 Dinâmica eletrônica e dinâmica de desmagnetização

No caṕıtulo 1, comentamos que o pulso de excitação altera a temperatura eletrônica

modificando o campo de anisotropia e desencadeando a dinâmica magnética. Neste tópico

discutiremos em algum detalhe a evolução temporal da temperatura eletrônica.

A forma exata dos modelos que descrevem a dinâmica eletrônica em metais ferro-

magnéticos varia na literatura, mas, de forma geral, o que é feito é tentar expandir a estes

materiais a aplicação dos chamados modelos de duas temperaturas, utilizados para descre-

ver a dinâmica eletrônica em metais diamagnéticos. Neste modelo, a energia U fornecida

à amostra pelo pulso laser é absorvida pelos elétrons e posteriormente distribúıda entre

seus outros graus de liberdade. Para os metais diamagnéticos, isto significa que o calor

é distribúıdo entre a rede e os elétrons, enquanto que nos metais ferromagnéticos é dis-

tribúıdo entre elétrons, rede e ordenamento magnético. Vejamos como se dá este processo

em metais diamagnéticos e ferromagnéticos.

Nos metais diamagnéticos, como o ouro e a prata, a energia do pulso distribui-se

entre os elétrons de condução e a rede. A capacidade caloŕıfica da rede, no entanto, é

muito maior do que a dos elétrons. Para se ter uma ideia numérica, no ouro e na prata a

25o C o calor espećıfico da rede é cerca de 100 vezes maior do que a capacidade caloŕıfica
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dos elétrons. Por isso, toda a energia é absorvida pelos elétrons, através de transições

intra- ou inter-banda, modificando a distribuição f(E) dos elétrons.

Nessa aproximação, em que os elétrons recebem toda a energia do pulso, a dinâmica

é descrita da seguinte forma. Inicialmente, os elétrons constituem um sistema de tem-

peratura definida, pois estão distribúıdos segundo a distribuição de Fermi, mostrada na

Fig. (3.9a). O pulso excita uma pequena quantidade de elétrons para uma distribuição

não-fermiônica sem temperatura definida: os elétrons não-termalizados (Fig. 3.9b). À

medida em que o tempo passa, estes elétrons cedem calor para os elétrons termalizados e

a rede, alcançando o equiĺıbrio em uma temperatura superior à inicial, conforme ilustrado

na Fig. (3.9c). A partir de então, a dinâmica é determinada pela troca de calor entre os

elétrons termalizados quentes e a rede. Esta dinâmica ocorre numa escala de tempo de

1 ps e é bem descrita pelo modelo de duas temperaturas ou pelo modelo modificado de

duas temperaturas

No modelo de duas temperaturas, a etapa de termalização interna dos elétrons é

suposta ocorrer instantaneamente. Neste caso, só há dois sistemas interagindo: os elétrons

termalizados (quentes) e a rede (fria). No modelo de duas temperaturas modificado, a

dinâmica de relaxação eletrônica é descrita por três equações de taxas acopladas [49, 4]

∂N

∂t
= −αN − βN + P (t) ,

Ce
dTe

dt
= G(T` − Te) + αN ,

C`
dT`

dt
= −G(T` − Te) + βNλ∇2T ,

(3.79)

sendo P (t) o termo de fonte com que a energia é transferida ao sistema pelo pulso de

laser, N a densidade de energia dos elétrons não-termalizados, Te a temperatura (alta)

dos elétrons termalizados, Tl a temperatura (baixa) da rede, C` a capacidade caloŕıfica

da rede, Ce ¿ C` a capacidade caloŕıfica eletrônica. Os parâmetros α, β, G repre-

sentam as constantes da acoplamento entre estes sistemas: elétrons quentes, elétrons

não-termalizados e a rede. E a difusão de calor da rede para o substrato é considerada

no termo λ∇2T , onde λ é a condutividade térmica.
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Figura 3.9: Estágios da evolução temporal da distribuição elétrônica f(E). (a) Dis-
tribuição de Fermi de equiĺıbrio, (b) distribuição não-termalizada após a perturbação
causada pelo pulso e (c) distribuição de Fermi dos elétrons termalizados em uma tempe-
ratura superior à inicial.
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Figura 3.10: Evolução temporal da população não-termalizada de elétrons (traço
cont́ınuo) e a diferença de temperatura entre os elétrons e a rede (curva tracejada)
normalizados por suas respectivas amplitudes de perturbação para o ouro, utilizando
τee = 500fs, τef = 1ps e τNT = 0, 3ps.

Como descrito na referência [5], a dinâmica da redistribuição de energia do sistema

pode ser obtida da Eq. (3.79), considerando Ce ¿ Cl e desprezando os efeitos de difusão.

Neste caso,

N(t) = H(t) N0 e−t/τNT

Te(t)− Tl(t) = H(t) ∆T0

(
1− e−t/τee

)
e−t/τef

(3.80)

sendo H(t) a função degrau, τef = 1/β, τee = 1/α e τNT = 1/(α + β). Como deta-

lhadamente mostrado nas referências [4, 49], o tempo de relaxação τee é originado no

espalhamento elétron-elétron e o tempo τef é dominado pela interação elétron-fônon. No

caso do ouro, a termalização interna dos elétrons ocorre em τee ≈ 500fs e o resfriamento

ocorre em τef ≈ 1ps (Fig. 3.10).

Para estender o modelo de duas temperaturas de forma a descrever a dinâmica de

metais ferromagnéticos imediatamente após a excitação por pulsos ultracurtos de luz, é

necessário considerar o grau de liberdade adicional devido à magnetização. A modificação

imediata é adicionar uma equação de taxa correspondente aos spins, o que resultaria em

um modelo de três temperaturas modificado, descrito por quatro equações de taxa [50].

Outra alternativa, mais frequentemente utilizada, é considerar que a termalização é ins-

tantânea e adotar o modelo de três temperaturas, no qual apenas três equações de taxa
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acopladas descrevem a evolução temporal do sistema [3, 7, 6]. A temperatura dos spins,

porém, iguala-se à dos elétrons nos primeiros picosegundos e os fenômenos que observamos

ocorrem na escala de centenas de picosegundos.

Para experimentos de dinâmica coerente, podemos considerar que a dinâmica é des-

crita apenas pela temperatura eletrônica Te e pela temperatura da rede T`, relacionadas

pelas equações

Ce
dTe

dt
= G(T` − Te) + P (t) ,

C`
dT`

dt
= −G(T` − Te)− λ∇2T`; ,

(3.81)

onde G é a constante de acoplamento entre os elétrons e a rede, Ce é o calor espećıfico dos

elétrons, C` é o calor espećıfico da rede [9] e P (t) é o termo de fonte e λ é a condutividade

térmica.

Neste caso, a Eq. (2.1), com T = Te, permite relacionar a temperatura eletrônica e a

magnetização

M(t) = M0

(
1− Te(t)

Tc

) 1
2

Dessa forma, o módulo da magnetização de saturação diminuirá devido ao aumento

da temperatura eletrônica, mas deverá retornar ao seu valor inicial à medida em que os

elétrons perdem calor para o reservatório térmico, que é rede cristalina. A compreensão

deste problema, que ocorre nas primeiras dezenas de fs após a excitação, ainda é objeto

de disputa entre vários grupos [3, 8, 9].

É importante observar que o campo de anisotropia, He, também depende da tem-

peratura eletrônica [16, 9], de forma que a posição de equiĺıbrio da magnetização M

também é alterada pelo pulso. Este é o mecanismo que dispara o ińıcio da precessão da

magnetização.

Diferentemente da dinâmica eletrônica, que ocorre em alguns picosegundos, a dinâmica

coerente ocorre numa escala de tempo da ordem de centenas de picosegundos. Com

isto, não podemos desprezar os efeito de difusão para obter uma solução aproximada da

evolução temporal da temperatura eletrônica. Em vez disto, opta-se por uma análise

computacional, como a apresentada na referência [9], ou constrói-se uma função resposta

de onde são extráıdas informações sobre os tempos de relaxação. Optaremos pela segunda

análise e discutiremos as funções resposta na seções a seguir.
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Figura 3.11: Aparato experimental utilizado nas medidas de dinâmica eletrônica induzida
por laser, onde LA é a linha de atraso óptico; CSH um cristal de geração de segundo
harmônico; PR1 e PR2 são placas de retado (placas de meia onda); MFE o modulador
foto-elástico; PDF um polarizador divisor de feixe e D1 e D2 são fotodetetores.

3.2.2 Detecção da dinâmica eletrônica

Nas medidas de dinâmica eletrônica, estamos interessados em verificar as variações

produzidas pelo pulso de excitação na refletividade do filme. Para este fim, detectamos

a intensidade do feixe de sonda em qualquer um dos fotodetectores D1 e D2, cujo sinal

é processsado pelo lock-in. Modulamos a excitação com uma roda dentada de frequência

ωroda/2π = 0,1 a 1,0 kHz. A perturbação ∆I produzida pelo pulso de excitação também

será modulada, portanto, por uma onda quadrada, conforme ilustrado na Fig. (3.11).

Dessa forma, o sinal na entrada do lock-in pode ser escrito como

Sent = I + ∆I · f(t) (3.82)

onde I é a intensidade detectada e f(t) é a onda quadrada de frequência ωroda/2π que

modula a excitação.

Como podemos utilizar a sáıda de qualquer um dos detectores, escolhemos o detector
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do feixe s-polarizado, com Γ0 = 2, 407. Como o sistema óptico pelo qual o feixe de sonda

passa é o aparato MOKE discutido na seção 3.1.3, I = IS com IS dado pela Eq. (3.67).
Com isto, o sinal de entrada para o lock-in será

Sent =IS + ∆R · f(t) + 4J2(2, 407) ∆η cos(2ωmt) · f(t)

+ 4J1(2, 407) ∆ε sin(2ωmt) · f(t)
(3.83)

O lock-in eliminará frequências diferentes de ωroda, de modo que o sinal adquirido será

Sad = ∆R (3.84)

sendo ∆R a função resposta em função do atraso, dada pela Eq. (3.74).
Podemos ainda normalizar Iad pela refletividade máxima, obtida com a roda dentada

no feixe de sonda, e o resultado é

S =
∆R

R
(3.85)

que será analisado no caṕıtulo 4.

3.2.3 Detecção da magnetização transiente

Usualmente, o aparato MOKE é utilizado para medir a magnetização estática em

função do campo magnético aplicado, mas nada impede que a medida seja realizada com

resolução temporal (TR-MOKE). O problema na implantação do TR-MOKE está em

como induzir a dinâmica. Existem algumas alternativas, tais como aplicação de pulsos

magnéticos ultra-curtos ou a técnica de excitação e sonda. Analisaremos a segunda

alternativa implantada no aparato representado na Figura 3.12a.

Na presença da excitação modulada pela roda dentada com frequência ωroda, o sinal

na entrada do lock-in, em primeira ordem na perturbação produzida pela excitação, é

dado por

Sent = I + ∆I · f(t) (3.86)

sendo I o sinal do MOKE, ∆I a perturbação induzida pela excitação, e f(t) a onda

quadrada de frequência ωroda/2π que modula a excitação.

Para diminuir as contribuições não magnéticas e aumentar a amplitude do sinal detec-

tado, usamos a configuração diferencial com Γ = 2, 407 para eliminar o termo constante.
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(a)

(b)

Figura 3.12: (a) Aparato experimental utilizado nas medidas de dinâmica magnética
induzida por laser. Nesta figura, LA é a linha de atraso óptico; GSH um cristal de geração
de segundo harmônico; PR1 e PR2 são placas de retardo (placas de meia onda); MFE o
modulador foto-elástico; PDF um polarizador divisor de feixe e D1 e D2 são fotodetetores.
(b) Representação esquemática do aparato para detecção com dupla modulação.
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Neste caso, podemos utilizar a Eq. (3.68) para escrever,

Sent

8
= J2(2, 407) [ Rη + ∆(Rη) · f(t) ] cos(2ωmt)

−J1(2, 407) [ Rε + ∆(Rε) · f(t) ] sin(ωmt)
(3.87)

onde η é a rotação da polarização e ε é a variação da elipticidade após a reflexão.

Note que o termo produzido pela perturbação está modulado pela roda dentada e pelo

modulador fotoelástico. Para med́ı-lo, precisamos utilizar o esquema conhecido como

dupla-modulação [10], mostrado na Fig. (3.12b). Ajustamos o lock-in 1 para travamento

na frequência 2ωm. Para um tempo de integração (inverso da largura de banda do filtro)

suficientemente pequeno, comparado ao inverso da frequencia ωroda/2π, verificamos que

a saida do lock-in 1 será

S1

8
= AJ2(2, 407) [ Rη + ∆(Rη) · f(t) ] (3.88)

onde A é a amplificação (ganho) do lock-in 1. Eliminamos o termo dc adicionando

um offset eletrônico e usamos este sinal como entrada no segundo lock-in. Usamos a

frequencia ωroda/2π como referência para o lock-in 2. Portanto, o sinal processado pelo

lock-in 2 e enviado ao computador será

S2

8
= AJ2(2, 407) [ η∆R + R∆η ] , (3.89)

onde já expandimos o termo ∆(Rη). Contudo, é mais interessante obtermos uma medida

da variação da magnetização relativa ao seu valor máximo. Por isso, dividimos a Equação

(3.89) pelo valor máximo θmax do sinal expresso na Equação 3.73, para ”normalizar”os

efeitos magnéticos pela magnetização de saturação. Procedendo desta forma, obtemos a

expressão para o sinal S,

S ≡ S2/A

Sdif

=
η

θmax

∆R

R
+

∆η

θmax

(3.90)

que utilizaremos na análise da dinâmica da magnetização.

É importante notar que o sinal detectado é a soma da contribuição da dinâmica

eletrônica ∆R e da dinâmica magnética ∆η. Devemos considerar as duas variações para

compor uma função resposta que ajuste os resultados experimentais obtidos. A variação

∆R será discutida no caṕıtulo 4 e agora vamos analisar a resposta magnética.

A rotação sofrida da polarização do feixe incidente contém a informação sobre a
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Figura 3.13: Representação da precessão da magnetização em torno da posição de
equiĺıbrio e das projeções na direção paralela ao plano de incidência. Nesta figura, o
vetor m é vetor unitário paralelo a magnetização e my e δmy são as projeções do versor
m e da perturbação na direção ey, respectivamente.

componente da magnetização projetada no plano de incidência. Como discutimos na

seção 3.1.2, a magnetização da amostra ficará contida no plano do filme e portanto a

rotação dependerá apenas da componente longitudinal da magnetização, denominada my

no sistema de coordenadas da Fig. 3.13.

No nosso aparato, o campo magnético é aplicado no plano do filme na direção lon-

gitudinal, portanto my é a projeção do vetor unitário m = 1
Ms

M na direção do campo

aplicado. De forma que podemos escrever

my = cos(φ− φH + δφ), (3.91)

sendo φH o ângulo entre o eixo fácil αx e o eixo ey (ou o ângulo entre o campo aplicado e o

eixo fácil) e δφ a perturbação introduzida pela excitação (Eq. 2.26). Como a perturbação

é pequena,

δmy = − sin(φ− φH) δφ + ... (3.92)

será a variação magnética observada pelo aparato. Note que em φ = φH nenhuma

dinâmica magnética será observada. No caṕıtulo 4, verificaremos esta afirmação e apre-

sentaremos os resultados obtidos com esta técnica.



CAṔITULO 4

PROCEDIMENTO, RESULTADOS E ANÁLISE

Neste caṕıtulo, apresentaremos as medidas realizadas com os aparatos descritos no

caṕıtulo 3. Observaremos a dinâmica eletrônica e a dinâmica coerente da magnetização

induzidas por laser em filmes finos monocristalinos de Fe/MgO e Py/MgO na presença

de um campo externo. Utilizaremos as medidas MOKE para orientar o campo magnético

aplicado em relação eixo fácil das amostras e então utilizaremos os resultados da dinâmica

magnética para caracterizar a anisotropia dos filmes a partir de ajustes da Eq. (2.44),
que relaciona a frequência com o ângulo e a magnitude do campo aplicado.

O nosso aparato foi a primeira implantação de TRMOKE para medidas de precessão

coerente em filmes finos no Grupo de Fenômenos Ultra-Rápidos do Departamento de

F́ısica da UFPE. Para verificar o funcionamento da montagem e comparar com resul-

tados anteriores, analisamos um amostra de Fe(10,5nm)/MgO previamente caracteri-

zada por outras técnicas. Também estudamos a precessão da magnetização em filmes

de Py(30nm)/Si que não foram caracterizados, mas cujos resultados podemos comparar

com o de outras amostras semelhantes. Estes filmes foram produzidos pelo Grupo de

Magnetismo do Departamento de F́ısica da UFPE segundo o procedimento descrito por

J. Mendes na referência [33].

4.1 AMOSTRAS

A observação dos fenômenos de dinâmica da magnetização depende de uma per-

turbação que altere o estado inicial do sistema . Para estudar a precessão da magne-

tização, induzimos um deslocamento em relação a sua posição de equiĺıbrio, determinada

pela direção do campo efetivo. Nos valemos de amostras cujo campo efetivo depende

da temperatura para induzir a dinâmica utilizando laser pulsado em um experimento de

excitação e sonda.

Nos primeiros experimentos de dinâmica coerente induzida por laser pulsado, Nur-

mikko et al [14, 15] utilizaram um filme fino ferromagnético de permalloy sobre um subs-

trato anti-ferromagnético de NiO, cujo acoplamento produz um deslocamento da curva

56
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de histerese descrito pelo seguinte campo efetivo

He = H + Hanis + Haco (4.1)

onde He, H, Hanis e Haco são os campos efetivo, aplicado, anisotropia e de acoplamento

entre as camadas (exchange bias), respectivamente.

Em seus experimentos de excitação e sonda, Nurmikko incidiu o feixe de excitação

sobre o substrato de NiO. O papel do pulso de excitação, neste caso, é o de desacoplar

a magnetização do filme fino, produzindo uma variação rápida do campo Haco e conse-

quentemente da posição da magnetização, iniciando a dinâmica de maneira análoga a um

pulso magnético ultra-curto.

Em uma outra série de experimentos de excitação e sonda, Bigot et al [17, 9, 18]

estudam o papel do campo de anisotropia magneto-cristalina na dinâmica de precessão

da magnetização em amostras de Co sobre AlO3 , Co sobre MgO e ńıquel Ni sobre

AlO3, nas quais Haco = 0. O efeito do pulso de excitação sobre a amostra é de elevar

a temperatura eletrônica, alterando o campo de anisotropia Hanis, que é fortemente

dependente da temperatura [16, 9], induzindo a dinâmica coerente.

Nesta dissertação, analisamos a magnetização transiente em filmes de 10,5 nm de

Fe sobre MgO e 30 nm de Py sobre Si, que denominaremos de Fe(10,5nm)/MgO e

Py(30nm)/Si, respectivamente. A seguir, descreveremos as amostras incluindo a dinâmica

eletrônica de cada uma delas.

4.1.1 Processo de preparação e caracterização

A excitação de dinâmica coerente por laser pulsado baseia-se na dependência do

campo efetivo He com a temperatura para induzir a dinâmica, então é necessário que

a amostra apresente alguma anisotropia magnética. Utilizamos amostras de Fe/MgO e

Py/Si preparadas por sputtering obĺıquo, segundo descrito por J. Mendes na referência

[33]. Nesta técnica de crescimento de amostras, átomos ejetados de um alvo incidem

obliquamente no substrato, onde ficam depositados. Controlando o ângulo de deposição,

é posśıvel alterar as propriedades magnéticas dos filmes. Em especial, é posśıvel controlar

a anisotropia.

O filme de Fe/MgO foi crescido por sputerring em incidência normal e caracterizado

por FMR. Como podemos verificar no gráfico do campo de ressonância em função do

ângulo entre o campo e o eixo fácil, apresentado na Figura 4.1, trata-se de um filme

monocristalino de simetria cúbica, pois o termo uniaxial é zero.
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Amostra H1 (kOe) Hu (kOe) α 4πMe (kOe) γ (GHz/kOe)
Fe(10,5nm)/MgO 440 0 0,003 20,8 2π× 2,8

Py(12nm)/Si 0 123 0,0079 9964 2π× 2,8
Py(12nm)/Si 0 332 0,011 7580 2π× 2,8

Tabela 4.1: Constantes caracteŕısticas da amostra de Fe(10,5nm)/MgO [33].

O filme de Py(30 nm)/Si foi depositado a 60o, mas não foi caracterizado pelo grupo

de magnetismo. Verificaremos, a partir de nossos resultados, que se trata de um filme de

simetria uniaxial, assim como outros filmes semelhantes de Py/Si descritos na referência

[33]. Por conveniência, resumimos as caracteŕısticas do filme de Fe/MgO e de outros

filmes de Py/Si na Tabela 4.1 para eventual comparação com os nossos resultados.
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Figura 4.1: Campo de ressonância em função do ângulo entre o campo e o eixo fácil
para a amostra de Fe/MgO. Os ćırculos são os pontos experimentais e a linha cont́ınua é
ajuste da Eq. (2.28). Este gráfico é uma cortesia do então aluno de mestrado do Grupo
de Magnetismo DF-UFPE, J. Mendes.
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4.1.2 Dinâmica eletrônica

Apresentamos, nesta seção, os resultados da dinâmica eletrônica para as amostras de

Fe(10,5nm)/MgO e Py (30 nm)/Si, obtidas através de medidas de excitação e sonda com

o aparato discutido no caṕıtulo 3. No nosso experimento, os pulsos do feixe de excitação

e de sonda estavam centrados em λexc = 800 nm e λsonda = 400 nm com uma potência

média da ordem de Pexc = 100 mW e Psonda = 1 mW, respectivamente. Desta forma,

o feixe de sonda, de potência 100 vezes menor do que a potência do feixe de excitação,

não perturbará a amostra. Por outro lado, o feixe de excitação aumentará a temperatura

eletrônica, iniciando a dinâmica.

É importante termos uma estimativa da temperatura eletrônica atingida após a in-

cidência do pulso de excitação. Lembrando que a radiação é inicialmente absorvida pelos

elétrons e somente depois transferida para a rede e spins, podemos estimá-la através da

expressão

Uexc =

∫ Tf

Ti

n γe T dT =
n γe

2
(T 2

f − T 2
i ) ⇒ T 2

f =
2 Uexc

n γe

+ T 2
i , (4.2)

onde Uexc é a energia de um pulso, γe T é o calor espećıfico eletrônico por mol, Ti e Tf

são as temperaturas antes e depois da incidência do pulso de excitação e n é o número de

moles contido na região excitada. A quantidade n é determinada através da expressão

n =
Vexc

M/ρ
, (4.3)

sendo Vexc o volume excitado, ρ a densidade, M a massa molar e a quantidade M/ρ o

volume ocupado por um mol.

Por fim, podemos estimar o volume excitado considerando-o como um cilindro com

base circular de diâmetro igual ao diâmetro do feixe e altura d igual ao comprimento que

o pulso penetra no metal. Neste caso, substituindo a Eq. (4.3) na (4.2), obtemos

T 2
f =

2 UexcM

π r2 d ρ γe

+ T 2
i , (4.4)

onde r é o raio do feixe na superf́ıcie do filme.

Para uma intensidade média Iexc ∼ 100 mW e uma taxa de repetição de 100 MHz a

energia por pulso é da ordem de Uexc ∼ 1 nJ . Usando este resultado e as constantes do

apêndice A na Eq. (4.4), podemos obter a variação da temperatura eletrônica para o ferro

e o permalloy para um feixe de raio 10 µm. No ferro, o comprimento de penetração é da
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ordem de 17 nm, portanto maior do que os 10,5 nm de espessura do filme. Sendo assim,

usando d=10,5 nm na Eq. (4.4), obtemos T ferro
f = 660 K. Para o permalloy, adotamos

d=14,7 nm (igual ao comprimento de penetração) para obter T Py
f =515 K. É preciso

lembrar, no entanto, que, após a termalização eletrônica, a elevação da temperatura da

rede é significativamente menor, pois o calor espećıfico da rede é muito maior que o calor

espećıfico eletrônico. À temperatura ambiente, por exemplo, a contribuição da rede para

o calor espećıfico do ferro é da ordem de 16 vezes maior que a contribuição eletrônica.

Nas Figs. 4.2 e 4.3, mostramos o resultado de medidas de excitação e sonda para o

filme de Fe/MgO juntamente ao ajuste da função resposta

h(t) = A1 e−t/τ1 + A2 e−t/τ2 + A3 e−t/τ3 , (4.5)

com os valores das constantes expressos na tabela 4.2. Mantivemos A3 = 0 na dinâmica

de 600 ps e A1 = 0 na dinâmica de 80 ps.

Gráfico A1 A2 A3 τ1 (ps) τ2 (ps) τ3 (ps)
4.2 7 × 10−4 15 × 10−4 0 2 28 –
4.3 0 13 × 10−4 9 × 10−4 – 27 235

Tabela 4.2: Valores usados nas constantes da função resposta utilizada no ajuste da
dinâmica eletrônica da amostra de Fe (10,5 nm)/MgO.

Verificamos a presença de três tempos caracteŕısticos: τ1 = 2 ps, τ2 = 27 ps e

τ3 = 230 ps. Note-se que o tempo τ2 é usado tanto para o ajuste das medidas com

varreduras curta (na Fig.4.2) quanto nas medidas de varredura longa (Fig. 4.3) e que a

diferença de 1 ps é da ordem da incerteza no ajuste. É relativamente complexo atribuir

precisamente os mecanismos f́ısicos associados a cada um destes tempos, o que requer um

conhecimento preciso da estrutura de bandas e as respectivas transições ópticas envolvi-

das. Procederemos na nossa análise por analogia com materiais melhor caracterizados

para este tipo de experimento.

No caso do ouro e da prata, por exemplo, o tempo de resfriamento da distribuição

eletrônica quente ocorre no tempo τef ∼ 1 ps, que associamos ao tempo τ1 = 2 ps no

caso do ferro. Acreditamos que o tempo τ2 = 27 ps está associado à difusão eletrônica,

possivelmente influenciada por uma barreira criada pela diferença de estrutura eletrônica

do ferro e do óxido de magnésio. Finalmente, o tempo τ3 = 230 ps deve estar associado

à difusão de calor novamente para dentro do MgO, sendo que estimativas baseadas na

equação de calor estão em acordo qualitativo com esta hipótese. Novamente uma barreira,

devido à diferença de impedâncias acústicas entre o ferro e o óxido de magnésio deve
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Figura 4.2: Dinâmica eletrônica da amostra de Fe(10,5nm)/MgO observada durante 80
ps. Nesta figura os ćırculos são os pontos experimentais e a linha cont́ınua é o ajuste da
função resposta.

retardar o processo de difusão de calor.

Em ambos os processos de difusão, é fundamental que o gradiente relevante (de con-

centração eletrônica no caso de difusão eletrônica, e térmico, no caso da difusão de calor)

é muito mais forte na direção perpendicular à superf́ıcie da amostra. Neste sentido, basta

lembrar que o comprimento de penetração da radiação é α−1
Fe ∼ 10 nm, ao passo que o

diâmetro do feixe é da ordem de r ∼ 10 µm.

Os resultados das medidas de excitação e sonda para o filme de Py/Si são apresentados

nas Figs. 4.4 e 4.5. A análise da dinâmica eletrônica, neste caso, exige alguns comentários

adicionais, pois verificamos nos primeiros picosegundos uma oscilação de frequência f =

150 GHz. Esta não deve ser confundida com um fenômeno magnético, como o que

será mostrado nas Figs. 4.10b e 4.10a. O resultado da Fig. 4.4 mostra uma variação

da refletividade que é gerada por fônons acústicos lançados no permalloy pelo pulso de

excitação e que se propagam para dentro do filme. A referência [51] descreve este efeito e

prevê que a frequência ν medida por um feixe de sonda de comprimento de onda λ deve

ser

ν =
2 nvs

λ
(4.6)
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Figura 4.3: Dinâmica eletrônica da amostra de Fe(10,5nm)/MgO observada durante 600
ps. Nesta figura os ćırculos são os pontos experimentais e a linha cont́ınua é o ajuste da
função resposta.

onde vs e n são a velocidade de propagação do som e n o ı́ndice de refração do filme.

Segundo a Eq. (4.6), em um filme de permalloy (vs = 6, 2nm/ps, e n = 4, 81) deveria ser

ν = 149 GHz, o que ratifica nossa afirmação.

Em escalas de tempo maiores, o comportamento da amostra de Py/Si também é dife-

renciado. Conforme mostrado na Fig. 4.5, verificamos que a reposta linear é dada pela

equação

h(t) = a + b t , (4.7)

com a = 5× 10−4 e b = −4, 6× 10−4, descreve a variação da refletividade melhor do que

a Eq. (4.5).
Novamente, o papel que o substrato desempenha é importante na compreensão da

resposta óptica para tempos longos, pois é responsável em absorver o calor difundido

pelo filme. Assim como na amostra de Fe/MgO, a difusão de calor deve alterar a res-

posta apresentada pela dinâmica eletrônica. A diferença de impedâncias acústicas entre

o permalloy e o siĺıcio deve ser maior que no caso ferro e óxido de magnésio, resultando

na resposta óptica observada para tempos longos.

1Como o permalloy é uma liga composta por 80% de ńıquel e 20% de ferro o ı́ndice de refração do
ńıquel foi obtido da média ponderada entre os ı́ndices de refração do ferro e do ńıquel.
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Figura 4.4: Dinâmica eletrônica da amostra de Py(30nm)/Si na escala de 80 ps, eviden-
ciando a observação da propagação de fônons acústicos. O gráfico menor é a transformada
de Fourier do sinal da dinâmica eletrônica.

A impedância acústica é definida por Z = ρV , onde ρ é a densidade do material e V

é a velocidade do som no meio (considerado isotrópico para simplificar). As impedâncias

do ferro, óxido de magnésio, ńıquel (para aproximar a do permalloy) e siĺıcio, respecti-

vamente, são, ZFe = 25, 3, ZMgO = 18, 91, ZNi = 26, 68 e ZSi = 12, 4 em unidades de

105 g cm−2 s−1 2.

Verificamos, portanto, que a razão entre as impedâncias das interfaces relevantes são:

ZFe/ZMgO ∼ 1, 34 e ZNi/ZSi ∼ 2, 15, significando que a diferença de impedâncias na

interface Fe/MgO é significativamente menor que na interface Py/Si. Isto corrobora a

hipótese de que as diferenças entre as respostas ópticas observadas nas escalas de tempos

longos, mostradas nas Figs. 4.3 e 4.5, sejam devidas à diferença de impedâncias acústicas.

4.2 PRECESSÃO DA MAGNETIZAÇÃO

Nesta seção, descreveremos os resultados das medidas da precessão da magnetização

em filmes de Fe/MgO e Py/Si fazendo uso da técnica de TR-MOKE, descrita na seção 3.1.3.

Para a análise destes resultados, serão utilizados os dados referentes à dinâmica eletrônica

2http://www.inficonthinfilmdeposition.com/en/densityandacousticvalues.html
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Figura 4.5: Dinâmica eletrônica da amostra de Py(30nm)/Si na escala de 600 picosegun-
dos. Ćırculo: pontos experimentais; linha cont́ınua: ajuste da função resposta.

obtidos na seção 4.1.2.

Conforme descrito na seção 2.2, após a perturbação, a magnetização de um filme fino

precessionará enquanto relaxa para a posição de equiĺıbrio, determinada pelo campo efe-

tivo. A dependência do movimento de precessão com o campo efetivo manifesta-se na

frequência de precessão e na taxa de amortecimento, que são dependentes da orientação

do campo aplicado em relação ao campo de anisotropia, como pode ser verificado nas

Eqs. (2.44) e (2.45). Em nossos experimentos, estamos interessados em observar a de-

pendência do sinal de TR-MOKE com a anisotropia da amostra. Para isto, definimos a

orientação do campo aplicado em relação ao eixo fácil a partir das histereses, represen-

tadas nas Figuras 4.6 e 4.7 , obtidas com a técnica MOKE, e determinamos a dependência

da frequência de precessão com i) a magnitude do campo magnético para uma orientação

fixa e ii) a orientação do campo em relação ao eixo fácil da amostra.

Na análise dinâmica da precessão da magnetização das amostras de Fe/MgO e Py/Si,

seguiremos os mesmos passos descritos que na interpretação dos dados da dinâmica

eletrônica. No procedimento descrito na seção 4.1.2, obtivemos os tempos de relaxação

τ1, τ2 e τ2 a partir dos ajustes da função resposta definida pela Eq. (4.5).
Em nossas medidas da dinâmica da precessão da magnetização, determinamos a
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Figura 4.6: Histereses de magnetização do Fe(10,5nm)/MgO obtidas com o campo apli-
cado a (a) 27o do eixo fácil e (b) paralelo ao eixo fácil.
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Figura 4.7: Histereses de magnetização da amostra de Py(30nm)/Si obtidas com o campo
aplicado a (a) 45o do eixo fácil e (b) paralelo ao eixo fácil.
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frequência de precessão ωk e a taxa de amortecimento ωi a partir do ajuste da função

reposta do sinal de TR-MOKE. Sabemos, da Eq. (3.90), que este sinal resulta da soma de

um termo proporcional às alterações na refletividade relacionadas à dinâmica eletrônica

e um termo proporcional à variação da magnetização na forma da Eq. (4.8). Essencial-

mente, esta equação é equivalente a

S = C1 ∆R + tan(φ− φH) δφ. (4.8)

Para a amostra de Fe/MgO, verificamos que a Eq. (4.5) descreve bem a dinâmica

eletrônica. Para a descrição da precessão da magnetização, fazemos uso dos resultados

das medidas de dinâmica eletrônica nas escalas de tempo mais longas. Neste caso, o

efeito do tempo de resfriamento τ1 ≡ τef = 2 ps não é relevante. Propomos, portanto,

uma função resposta para a dinâmica da magnetização da forma

SFe(t) = H(t)
[
Ae

− t
τ2 + B e

− t
τ3 + C e

− t
TM sin(ωt) + D

]
. (4.9)

com A, B, C, D, T e ω livres, mas mantendo τ2 = 27 ps e τ3 = 230 ps fixos, con-

forme determinados no estudo da dinâmica eletrônica. As amplitudes A, B e D não são

as mesmas obtidas anteriormente, porque o aparato de TR-MOKE tem sensibilidade à

contribuição eletrônica diferente daquela do aparato de excitação e sonda.

O filme de Py/Si, por outro lado, apresentou uma dinâmica eletrônica distinta, com

um decaimento linear com o tempo para tempos longos (maiores que 100 ps). Neste caso,

propomos uma função resposta que tem a forma

SPy(t) = H(t)
[
A t + B e

− t
TM sin(ωt) + C

]
, (4.10)

onde A, B, C, ω e TM são parâmetros de ajuste. Novamente, procedendo desta forma

poderemos determinar as frequências ωi = 1/TM e ωk = ω, que são as quantidades de

interesse.

No que segue, apresentamos os resultados das observações com: (i) direção fixa e

campo variável e (ii) campo fixo em 500 Oe e ângulo variável para as amostras de Fe/MgO

e Py/Si.
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4.2.1 Campo variável e ângulo fixo

Para estudar a dependência da frequência ω(H) com o campo aplicado, seguimos

o seguinte procedimento: i) mantivemos fixo o ângulo entre a amostra e o eixo fácil,

determinado pela histerese; ii) saturamos a magnetização; iii) decrescemos o campo até o

valor em que desejamos realizar o experimento e iv) fazemos a aquisição da magnetização

resolvida no tempo, usando o aparato de TR-MOKE.

Fixamos o campo a 27o do eixo fácil na amostra de Fe/MgO e a 45o do eixo fácil na

amostra de Py/Si. O resultado pode ser observado nas Figs. 4.8, 4.9 e 4.10. As curvas

cont́ınuas correspondem ao ajuste das funções resposta definidas nas Eqs. (4.9) e (4.10)
e ao ćırculos aos dados experimentais.

O ajuste da função resposta nos fornece a frequência de precessão em função do campo

para um ângulo fixo. Sabemos que esta frequência é descrita pela equação (2.44) com o

ângulo entre o campo magnético e a magnetização (φ−φH) determinado pela solução da

equação (2.38). Aproximaremos o ângulo φ−φH tomando-o como a solução em primeira

ordem da equação (2.38). Então, para o filme cúbico (Hu = 0) de Fe/MgO, usaremos a

Eq. (2.40) e para a amostra uniaxial de Py/Si (H1 = 0) usamos a Eq. (2.43). O resultado

do ajuste com as constantes da tabela 4.3 pode ser conferido na Fig. 4.11.

A solução perturbativa considera que o ângulo entre o campo magnético aplicado e a

magnetização é pequeno, desta forma devemos esperar que a esta solução se aplique ape-

nas quando o campo magnético externo for maior que o campo de anisotropia. De fato,

observamos uma desvio da previsão para campos menores do que o anisotrópico. Natu-

ralmente a previsão deve adequar-se melhor aos campos altos, mas já fornece resultados

consistentes com aqueles observados na referência [33].

Campo variável
Amostra H1(kOe) Hu (kOe) ωi (GHz) 4πMe(kOe) γ (GHz/KOe) α

Fe 370 0,00 0,7 20 2π×2,70 0,004
Py 0,00 200 1,0 9 2π×2,83 0,012

Tabela 4.3: Constantes caracteŕısticas obtidas do ajuste em primeira ordem em ∆ da
frequência ωk. O valor da constante de amortecimento de Gilbert é obtida da equação
(2.46).

Neste ponto, devemos lembrar que nos casos onde existe variação do módulo da

magnetização é usual optar-se pela equação de Bloch, em detrimento da equação de

Landau-Lifshitz-Gilbert [9, 16], onde o módulo da magnetização é conservado. Como na

perturbação por laser, a temperatura, e por conseguinte a magnetização, varia, é inter-
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essante observar que a constante de amortecimento de Gilbert está em razoável acordo

com aquela observada por J. Mendes utilizando a técnica de FMR. Acreditamos que a

elevada temperatura de Curie do ferro, associada à pequena variação de temperatura

induzida pelo pulso de excitação permitiu a descrição da dinâmica por meio da equação

de Landau-Lifshitz-Gilbert.
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Figura 4.8: Sinal de dinâmica magnética de uma amostra de Fe(10,5nm)/MgO, com
campo de módulo (a) H = 0 Oe,(b) H = 60 Oe, (c) H = 190 Oe aplicado a um ângulo
de 27o do seu eixo fácil. Ćırculos: pontos experimentais; linha cont́ınua: ajuste da função
resposta.
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Figura 4.9: Sinal de dinâmica magnética de uma amostra de Fe(10,5nm)/MgO com campo
de módulo (a) H = 270 Oe,(b) H = 350 Oe, (c) H = 500 Oe aplicado a um ângulo de
27o do seu eixo fácil. Ćırculos: pontos experimentais; linha cont́ınua: ajuste da função
resposta.
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Figura 4.10: Sinal de dinâmica magnética de uma amostra de Py(30nm)/Si com campo
de módulo (a) H = 0, 0 Oe (b) H = 190, 0 Oe e (c) H = 610, 0 Oe aplicado a um ângulo
de 45o do seu eixo fácil. Ćırculos pontos experimentais; linha cont́ınua: ajuste da função
resposta.
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Figura 4.11: Dependência da frequência de precessão com a magnitude do campo externo
aplicado (a) 27o do eixo fácil do filme de Fe(10,5nm)/MgO e (b) a 45o do eixo fácil do
filme de Py(30nm)/Si. Ćırculos pontos experimentais; linha cont́ınua: ajuste em primeira
ordem em δφ.
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4.2.2 Ângulo variável e campo fixo

Nesta seção, apresentaremos o conjunto de medidas em que o campo é mantido fixo

em H = 500 Oe e variamos a orientação do filme. Realizamos estas medidas de acordo

com o seguinte procedimento: i) a cada ângulo saturamos a magnetização; ii) reduzimos

o valor do campo para 500 Oe.

Nas Figuras 4.12 e 4.13, apresentamos a dinâmica observada nos filmes de Fe/MgO

e Py/Si, respectivamente. É importante notar que, assim como previsto no caṕıtulo 3,

quando o campo está alinhado com o eixo fácil não é posśıvel observar o sinal da precessão

da magnetização, pois a projeção da variação induzida pelo laser sobre a direção do campo

é nula. Isto confirma que o campo de anisotropia é esssencial para disparar a precessão

da magnetização depois da incidência do pulso do laser.

Assim como no experimento anterior, obtivemos a dependência da frequência de pre-

cessão com a orientação da amostra para um campo fixo a partir dos ajustes da função

resposta definida nas Eq.(4.9) e (4.10). Os resultados obtidos e o respectivo ajuste podem

ser vistos na Fig 4.12 e 4.13 e os valores obtidos estão descritos na tabela 4.4.

Ângulo variável
Amostra H1(kOe) Hu (kOe) ωi(GHz) 4πMe(kOe) γ (GHz/kOe) α

Fe(1º ordem) 300 0 1,1 21 2π × 0, 0027 0,006
Fe(2º ordem) 330 0 1,1 20,8 2π × 0, 0027 0,006

Py 0 194 0,8 8,87 2π × 0, 0028 0,0012

Tabela 4.4: Constantes caracteŕısticas obtidas do ajuste em primeira ordem em ∆ da
frequência ωk. O valor da constante de amortecimento de Gilbert é obtida da equação
(2.46).

Observe que, mais uma vez, tomamos as amostras de Fe/MgO e Py/Si como cúbica

(Hu = 0) e uniaxial (H1 = 0), respectivamente. Para a amostra de Py/Si, o compor-

tamento da frequência é bem descrito considerando o ângulo entre a magnetização e o

campo como a solução perturbativa em primeira ordem expressa na Eq. (2.43), como pode

ser visto na Figura 4.14a. Na amostra de Fe/MgO, a aproximação de primeira ordem

não se ajusta adequadamente ao dados obtidos, mas a aproximação de segunda ordem

ajusta-se perfeitamente com os valores obtidos por J. Mendes, como pode ser verificado

na Figura 4.14b . Já deveŕıamos esperar que a amostra cúbica exigisse uma aproximação

de ordem superior devido à forte dependência com o ângulo.
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Figura 4.12: Dinâmica de precessão coerente para a amostra Fe(10,5nm)/MgO sujeita a
um campo externo de 500 Oe aplicado (a) paralelo ao eixo fácil, (b) a 28o do eixo fácil e
(c) a 45o do eixo fácil. Ćırculos pontos experimentais; linha cont́ınua: ajuste da função
resposta.
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Figura 4.13: Dinâmica de precessão coerente para a amostra Py(30nm)/MgO sujeita a
um campo externo de 500 Oe aplicado (a) paralelo ao eixo fácil, (b) a 20o do eixo fácil,
e (c) a 60o do eixo fácil. Ćırculos pontos experimentais; linha cont́ınua: ajuste da função
resposta.
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Figura 4.14: Dependência angular da frequência de precessão para um filme de (a) Py/Si
e (b) Fe/MgO. Os ćırculos abertos são os pontos experimentais, a curva cont́ınua é o
ajuste em primeira ordem no desvio ∆φ da magnetização em relação ao campo aplicado
e a linha tracejada é a previsão teórica em segunda ordem.
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4.3 CONCLUSÃO

No decorrer deste caṕıtulo, reportamos resultados de medidas da dinâmica eletrônica e

a dinâmica de precessão da magnetização induzidas por laser em filmes finos monocristal-

inos de Fe/MgO e Py/MgO na presença de um campo externo. A partir dos nossos re-

sultados caracterizamos a anisotropia magnética destas amostras. Nesta seção resumirei

os nossos resultados principais.

Inicialmente lembramos que o nosso procedimento consistiu em determinar a resposta

eletrônica das amostras a partir da medidas da variação da refletividade no tempo. Com

estes dados em mãos pudemos estudar a dinâmica de precessão da magnetização, a partir

de medidas da variação temporal da polarização dos feixes refletidos nas amostras.

Fazendo uso da função resposta para a variação da refletividade da amostra de

Fe/MgO, definida pela Eq. (4.5) observamos a existência de três tempos caracteŕısticos:

τ1 = 2ps, τ2 = 27ps e τ3 = 230ps. Associamos estes tempos ao esfriamento dos elétrons

quentes, à difusão de elétrons e à difusão de calor da amostra para o substrato, respecti-

vamente.

A dinâmica eletrônica da amostra de Py/Si, por outro lado, mostrou um comporta-

mento bastante incomum. Esta amostra apresentou um decaimento da resposta eletrônica

que é linear com o tempo, comportamento este que atribúımos ao descasamento entre

as impedâncias acústicas do filme magnético de permalloy e seu substrato (o siĺıcio).

Também verificamos, na escala de dezenas de picossegundos, a existência de uma oscilação

provocada pela geração e deteção de fônons acústicos, no sinal de dinâmica eletrônica.

Além disso também é posśıvel notar, nesta mesma escala de tempos, a existência de

um pico na dinâmica eletrônica, em torno do ponto de atraso nulo, mas cuja f́ısica não

estudamos.

Após caracterizar a resposta eletrônica das duas amostras, estudamos a dinâmica de

magnetização de ambas. Realizamos as medidas de TRMOKE em função da magnitude

do campo magnético e do ângulo entre este campo e o eixo fácil. A partir destes dados ex-

perimentais caracterizamos a anisotropia das amostras e obtivemos o valor das constantes

de amortecimento e dos campos de anisotropia.

Um resultado muito importante de nossas medidas é a confirmação da importância do

campo de anisotropia para disparar a precessão da magnetização: para campos externos

alinhados com os campos de anisotropia não foi posśıvel observar a variação temporal da

magnetização. Este resultado é consistente com a idéia de que é a variação da direção

do campo efetivo, dado pela soma do campo aplicado e o campo de anisotropia: He =

H + Hanis. O efeito do pulso de bombeio é esquentar a amostra e modificar o módulo do
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campo de anisotropia. Se H ‖ Hanis a magnetização não precessionará após a aplicação

deste pulso, conforme de fato observamos experimentalmente.

Verificamos que as amostras de Fe/MgO e a de Py/Si apresentam simetria cúbica

e uniaxial, respectivamente, resultado que foi confirmado pelas caracterização em FMR.

Neste ponto, é interessante observar que mesmo após o aquecimento, produzido pelo pulso

de excitação, pudemos utilizar o amortecimento de Gilbert para descrever a dinâmica que

observamos. Acrediamos que a pequena elevação da temperatura produz uma variação

do módulo da magnetização suficientemente pequena para que a equação LLG continue

valida.



CAṔITULO 5

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Nesta dissertação, descrevemos a observação experimental da dinâmica coerente da

magnetização induzida por um laser de pulsos ultracurtos utilizando magnetometria por

efeito Kerr em filmes finos de materiais ferromagnéticos. O problema da dinâmica de mag-

netização ganhou impulso significativo com a aplicação da técnica de excitação e sonda

na investigação do fenômeno desmagnetização ultrarrápida, mas esta técnica também

permite estudar fenômenos na escala de tempo de centenas de picosegundos. Fenômenos

nesta escala são tecnologicamente importantes e contêm informação sobre a energia livre.

No caṕıtulo 2, descrevemos o comportamento da magnetização a partir de sua energia

livre e verificamos que a dinâmica de precessão da magnetização depende da energia

livre através do campo efetivo. Analisamos a dinâmica de precessão em torno do campo

efetivo na ausência de amortecimento e com o termo de amortecimento de Landau-Lifshtz-

Gilbert. Por fim, analisamos a magnetização em filmes finos, obtendo a equação que

descreve a posição de equiĺıbrio da magnetização em função do campo aplicado e das

constantes de anisotropia, da qual obtivemos uma solução anaĺıtica para o ângulo entre

o campo aplicado e a magnetização. Também explicitamos a dependência da frequência

de precessão e da constante de amortecimento em termos das constantes de anisotropia e

eliminamos a dependência angular utilizando a nossa solução perturbativa. Procedendo

desta forma, não precisamos recorrer a soluções numéricas para este problema.

No caṕıtulo 3, descrevemos o aparato experimental que utilizamos para observar a

magnetização, a dinâmica eletrônica e a magnetização transiente. Começamos com a de-

scrição do efeito Kerr e relacionamos as alterações na polarização com a magnetização uti-

lizando a notação de ângulo complexo, também introduzida neste caṕıtulo. Em seguida,

descrevemos o aparato utilizado nas medidas de polarimetria que permitiu realizarmos as

medidas MOKE. Ainda neste caṕıtulo, discutimos o uso da configuração de excitação e

sonda na observação da dinâmica eletrônica por meio do monitoramento da refletividade

transiente e da observação da dinâmica de magnetização através da técnica de excitação

e sonda com dupla modulação. Analisando o sinal adquirido no esquema de dupla mod-

ulação, verificamos que o esquema de detecção TR-MOKE mede uma combinação linear

entre a refletividade transiente e a variação da magnetização.

80
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No caṕıtulo 4, apresentamos os resultados experimentais da dinâmica de precessão da

magnetização e dinâmica eletrônica em filmes finos de Fe/MgO e Py/Si produzidas pelo

Grupo de Magnetismo do DF-UFPE. A medida da refletividade transiente da amostra

de Fe/MgO apresentou três tempos caracteŕısticos: τ1 = 2 ps, τ2 = 27 ps e τ3 = 230

ps, que associamos aos processos de esfriamento eletrônico, a difusão de elétrons quentes

para dentro do substrato e difusão de calor do filme para o substrato, respectivamente.

Utilizamos estes tempos para construir a função resposta da dinâmica observada no TR-

MOKE da amostra de Fe/MgO. A partir do ajuste da função resposta, obtivemos a

frequência de precessão e a taxa de amortecimento em função: (i) do ângulo do campo

magnético em relação aos eixos da amostra e (ii) da magnitude deste campo. Ajustamos a

equação da frequência em função do campo àqueles valores para caracterizar a anisotropia

magnética do filme de ferro, confirmando a simetria cúbica previamente observada na

caracterização por FMR.

Na refletividade transiente do filme de Py/Si, observamos a uma oscilação de 149

GHz que atribúımos à propagação de fônons acústicos. Esta hipótese foi ratificada pela

estimativa da frequência de oscilação em 150 GHz. Também observamos que o esfria-

mento da amostra de permalloy evolui linearmente, diferentemente da amostra de Fe.

Atribúımos essa mudança de comportamento à diferença de impedância acústica, que di-

ficulta a transmissão de calor do metal para o substrato. Na análise da dinâmica coerente

desta amostra, repetimos o procedimento realizado nas amostras de Fe, ou seja, a partir

de ajustes da função resposta obtivemos a dependência da frequência de oscilação e da

taxa de amortecimento com o campo e com o ângulo entre o campo e o eixo fácil. Verifi-

camos que a amostra de Py/Si é uniaxial, assim como outras amostras semelhantes a ela.

Interessantemente, obtivemos uma estimativa da constante de amortecimento próxima do

valor obtido na análise por FMR, apesar do laser alterar a temperatura eletrônica. Acre-

ditamos que o fato da variação da temperatura ser pequena permita que mantenhamos

a equação de Landau-Lifshitz-Gilbert como a equação que descreve a dinâmica.

Como continuação do trabalho aqui apresentado, pretendemos resolver alguns proble-

mas de ordem técnica. Entre as melhorias que precisamos de implantar em nosso aparato

experimental, verificamos ser necessário identificar a origem da rotação da polarização

dependente do campo magnético que observamos nas medidas de MOKE linear. Outro

aspecto a ser melhorado é a diminuição do tempo de aquisição de dados. Nosso aparato

faz uso de um motor de passos de 0, 1 µm, o que é inadequado para as varreduras de

atraso temporal que realizamos (total de cerca de 10 cm). Como o sinal é ruidoso, é

necessário fazer 10 varreduras, tipicamente e o tempo necessário para isto é da ordem de
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1 hora. Para resolver este problema, estamos adquirindo um motor de passos mais rápido

e de passos maiores.

Do ponto de vista cient́ıfico, temos interesse em estudar mais detalhadamente os

mecanismos de relaxação responsáveis pelo resfriamento eletrônico no ferro e no permal-

loy, para o que é necessário conhecer melhor a estrutura de bandas destes materiais. Neste

ponto, já sabemos que a difusão de calor para o substrato é o principal mecanismo de

esfriamento dos elétrons, mas não constrúımos um modelo para descrever este processo.

Outro aspecto que gostaŕıamos de abordar é a dependência espacial da magnetização

após o aquecimento local produzido pelo laser. Em nossos experimentos verificamos ser

muito importante que a superposição dos feixes fosse realizada cuidadosamente, sob o

perigo de obter resultados de reprodutibilidade questionável. Acreditamos que isto esteja

associado a efeitos de difusão térmica.

Uma vez que estes problemas sejam definitivamente sanados, esperamos poder aplicar

a técnica TR-MOKE para caracterização magnética em novos materiais e estruturas

magnéticas.



APÊNDICE A

CONSTANTES DO FERRO, COBALTO E NÍQUEL

No desenvolvimento da dissertação, fazemos estimativas e aproximações fundamen-

tadas nas constantes dos materiais que utilizamos. Apesar destas constantes serem facil-

mente encontradas em handbooks, reunimos aqui as que foram utilizadas mais as do

cobalto, por ser um material de uso frequente.

Parâmetro Ferro (Fe) Cobalto (Co) Nı́quel (Ni) Permalloy (Py)
ρ (g/cm3) 7,87 8,86 8,9 8,7
M (g/mol) 55,85 58,93 58,69 58,12

Tc (K) 1043 1388 627 710
Ms (106 A/m) 1,7 0,5 1,5 1,54

Cel/T (mJ mol−1 K−2) 4,98 4,73 7,02 6,6
Cp (J g−1 K−1) 0,449 0,421 0,445 0,44

n 3,05 3,10 2,53 2,63
κ 3,77 4,96 4,47 4,33

δ (nm) 17 12,8 14 14,7

Os parâmetros da tabela são :

ρ : Densidade a 25o C

M : Massa atômica

Tc : Temperatura de Curie

Ms : Magnetização de saturação

Cel/T : Capacidade caloŕıfica eletrônica dividida pela temperatura

Cp : Capacidade caloŕıfica total a 25oC

n : Parte real do ı́ndice de refração em 800 nm

κ : Parte imaginária do ı́ndice de refração (coeficiente de extinção) em 800 nm

δ : Comprimento de penetração em 800 nm (skin depth), a partir de δ = λ
4πκ
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