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Abstract 

 

Finding a conceptually new way to control the magnetic state of media with the lowest 

possible production of heat and simultaneously at the fastest possible speeds is an ultimate 

challenge for both fundamental and applied magnetism. Recent results demonstrate that 

exclusively in metals it is possible to switch the magnetization, and thus to record magnetic 

bits, by femtosecond circularly polarized laser pulses. However, the switching mechanisms in 

these materials are directly related to strong laser-induced heating close to the Curie 

temperature. While several possibilities for nonthermal laser-induced magnetization 

precession in magnetic dielectrics have been discussed, no recording was demonstrated. 

In the thesis we demonstrate for the first time the ultrafast nonthermal all-optical 

photomagnetic recording in dielectrics. For our investigations we focused on Co-doped 

yttrium iron garnet thin films with a strong photoinduced magnetic anisotropy excited using 

the femtosecond laser pulses. By the means of time-resolved pump-probe spectroscopy and 

magneto-optical imaging we show that the laser-induced magnetization precession is coherent 

even in magnetic domains without external magnetic field at room temperature. 

We report that in garnets a single linearly polarized femtosecond laser pulse resonantly pumps 

specific d-d transitions in the Co ions, breaking the degeneracy between magnetic states. By 

changing the polarization of the laser pulse, we deterministically steer the net magnetization 

in the garnet, thus writing ”0” and “1” magnetic bits at will. The novel mechanism 

outperforms existing alternatives allowing the fastest ever write-read magnetic recording 

event (< 20 ps) accompanied by unprecedentedly low heat load (< 1.5 J/cm3). 

We observe that the light-induced ultrafast magnetization switching is spectrally tunable by 

selective pumping of different Co sublattices in a garnet. Changing the pump wavelength 

within near infrared range and linear polarization of femtosecond laser pulses along 〈110〉 or 

〈100〉 directions resonantly pumps the optical transitions in Co ions. Such a strong spectral 

and polarization-sensitive manipulation by means of all-optical recording method is an unique 

feature of transparent dielectrics, previously unwitnessed. 

Additionally, we find that the threshold laser fluence required for the ultrafast magnetization 

switching decreases with the thickness of garnet films, minimizing the heat load. The 

extrapolation to nm-sized bits yields extremely small energy requirements for the magnetic 

recording of 3.1 aJ/bit, close to the fundamental limit of 0.25 aJ/bit. The obtained results 

underline the unique advantages of the cold ultrafast magnetic recording method.  
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Streszczenie 

 

Znalezienie nowych metod kontroli i przełączenia magnetyzacji, przy jak najniższej 

dyssypacji ciepła i jednocześnie jak największej szybkości, jest wyzwaniem zarówno dla 

badań podstawowych jak i aplikacyjnych w dziedzinie magnetyzmu. Dotychczasowe wyniki 

badań demonstrują, że tylko w metalach można dokonać przełączenia magnetyzacji przy 

zastosowaniu kołowo spolaryzowanych ultrakrótkich impulsów laserowych. Jednak 

mechanizm przełączenia w tych materiałach wiąże się z laserowym nagrzewaniem w pobliżu 

temperatury Curie. W ostatnich latach zaobserwowano szereg zjawisk polegających na 

nietermicznym indukowaniu światłem precesji magnetyzacji w dielektrykach, natomiast jak 

dotychczas nietermiczne przełączenie nie zostało zademonstrowane. 

W niniejszej rozprawie zaprezentowano po raz pierwszy nietermiczny, wyłącznie optyczny, 

ultraszybki zapis fotomagnetyczny w dielektrykach. Badania zostały przeprowadzone na 

cienkich warstwach granatów itrowo-żelazowych domieszkowanych jonami kobaltu 

wykazujących silny efekt indukowania światłem anizotropii magnetycznej. W oparciu o 

metodę czasowo-rozdzielczej spektroskopii dwuwiązkowej oraz magnetooptycznej 

mikroskopii wykonano badania indukowanej światłem laserowym koherentnej precesji 

magnetyzacji w magnetycznych domenach przy braku zewnętrznego pola magnetycznego w 

temperaturze pokojowej. 

W badanych warstwach granatów pojedynczy liniowo spolaryzowany impuls lasera 

femtosekundowego rezonansowo wzbudza określone przejścia d-d jonów Co, indukując efekt 

fotomagnetyczny. Zmiana polaryzacji impulsu prowadzi w sposób powtarzalny i odwracalny 

do przełączenia magnetyzacji, zapisując odpowiednio stany binarne '0' oraz '1'. 

Zaprezentowano nowy mechanizm odpowiedzialny za przełączenie, który pozwala na 

najszybszy znany dotychczas proces zapisu i odczytu informacji w czasie < 20 ps, któremu 

towarzyszy ekstremalnie niska dyssypacja ciepła ( < 1.5 J/cm3). 

Zaobserwowano także efekt indukowania światłem laserowym ultraszybkiego przełączenia 

magnetyzacji poprzez selektywne wzbudzenie rezonansowe różnych podsieci Co w strukturze 

granatu przy zastosowaniu liniowej polaryzacji impulsów wzdłuż kierunków typu 〈110〉 lub 

〈100〉. Unikalna selektywność spektralna i polaryzacyjna efektu w przezroczystych 

dielektrykach magnetycznych nie była dotychczas obserwowana. 

Dodatkowo zbadano wpływ zmniejszenia grubości warstw granatów na obniżenie 

minimalnego natężenia impulsu laserowego pozwalającego na przełączenie magnetyzacji. 

Ekstrapolacja do bitu w skali nanometrów wskazuje na rekordowo niską energię zapisu, która 

wynosi zaledwie 3.1 aJ/bit, co jest w pobliżu fundamentalnego limitu 0.25 aJ/bit. Zawarte w 

rozprawie oryginalne wyniki bezpośrednio wskazują na unikalne zalety nowej metody tzw. 

zimnego ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego. 


