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Abstract 
 

Ultrafast spin dynamics at a femtosecond time scale is a new scientific area with novel 
technological opportunities at the junction of coherent nonlinear optics, nanoscience and 
magnetism. Ultrafast non-thermal control of the magnetization by light is an exciting 
alternative of spin manipulation. The goal of the thesis is to address the coherent interaction 
of light with magnetic metal/dielectric heterostructures, in order to achieve an understanding 
in this area that we call “femtomagnetism”.  

This thesis describes experimental studies of the magnetization behavior from statics to 
ultrafast laser-induced dynamics with high temporal resolution in ultrathin Co/garnet 
heterostructures. In Chapter I, an introduction to ultrafast dynamics including all the 
fundamental aspects as well as the possibilities of applications, is presented. Chapter II gives 
short overview of optical, magneto-optical, and magnetic properties of yttrium iron garnet 
films (pure and Co-substituted) with the focus on photomagnetism. Chapter III provides the 
basic introduction into the experimental techniques, which are used for both static and 
dynamic studies of such heterostructures.  

The remaining four chapters describe the main scientific results of the thesis. In Chapter IV, 
we demonstrate how damage-free etching of garnet films with low-energy oxygen ion beam 
allows us to form the Co/garnet heterostructures with a sub-nanometer roughness at the 
interface. In Chapter V, we showed that the magnetic and magneto-optical properties of 
Co/garnet heterostructures can be engineered by both changing the garnet thickness and 
adding the ultrathin Co cover layer. A modification of both the magnetic anisotropy and 
domain structure in garnet films has been revealed after the deposition of 2 nm Co layer due 
to the magnetostatic coupling. Chapter VI deals with nonlinear magnetization-induced second 
harmonic generation studies of surface/interfaces in heterostructures in a wide spectral range. 
We suggest that changes of the anisotropy pattern have been induced by the optical transitions 
between tetrahedral and octahedral sites in the garnet lattice. In Chapter VII, we demonstrate 
the results of the study of ultrafast laser-induced magnetization dynamics and photoinduced 
magnetic anisotropy in bare garnet films and Co/garnet heterostructures. In addition, we 
report on modulation of spin precession in Co/garnet heterostructures with distinct 
frequencies and show that the excitation efficiency of these precessions strongly depends on 
the amplitude and the direction of external magnetic field. Furthermore, it is shown that the 
magnetization precession in the garnet film can be manipulated by the strong magnetostatic 
coupling between Co and garnet layers.  

These findings could provide new possibilities in optical excitation and local spin 
manipulation by polarized femtosecond pulses for the application in the new magnetic storage 
memory with high speed recording. 
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Streszczenie 
 

Procesy ultraszybkiej dynamiki spinów z wykorzystaniem femtosekundowych impulsów 
światła są intrygujące i należą do nowych obszarów badań w zakresie koherentnej optyki 
nieliniowej, nanonauki oraz magnetyzmu. Ultraszybka nietermiczna zmiana magnetyzacji 
przy pomocy światła prowadzi do nowych możliwości sterowania spinem elektronu. 
Głównym celem niniejszej rozprawy są badania oddziaływania światła laserowego z 
magnetyczną heterostrukturą metal/dielektryk, jak również głębsze zrozumienie zjawisk 
fizyki magnetyzmu w skali femtosekundowej – tzw. „femtomagnetyzmu”.  

W niniejszej rozprawie przedstawiono eksperymentalne badania heterostruktur Co/granat w 
zakresie statyki oraz ultraszybkiej dynamiki indukowanej światłem laserowym z wysoką 
rozdzielczością czasową. Rozdział I obejmuje wprowadzenie do ultraszybkiej dynamiki 
magnetyzacji, zawierające wybrane aspekty fundamentalne, jak również nowe możliwości 
zastosowań praktycznych. W Rozdziale II umieszczono krótki przegląd właściwości 
optycznych, magnetooptycznych i magnetycznych oraz zjawiska fotomagnetyzmu w cienkich 
warstwach granatów itrowo-żelazowych (czystych oraz domieszkowanych jonami kobaltu). 
W Rozdziale III opisano główne techniki eksperymentalne zastosowane do badań 
heterostruktur - od statyki po ultraszybką dynamikę.  

Pozostałe cztery rozdziały zawierają oryginalne wyniki eksperymentalne. W Rozdziale IV 
przedstawiono metodę, przy zastosowaniu techniki rozpylana jonowego, wytworzenia 
magnetycznych heterostruktur kobalt/granat o różnych grubościach, zarówno ultracienkiej 
warstwy kobaltu w zakresie pojedynczych nanometrów, jak i cienkiej warstwy granatu w 
zakresie mikrometrów z dokładnością submikrometrową. Rozdział V zawiera opis 
podstawowych właściwości magnetooptycznych i magnetycznych badanych heterostruktur. 
Przedstawiono w nim także wyniki zmiany anizotropii magnetycznej oraz magnetycznej 
struktury domenowej warstwy granatu pokrytej warstwą Co o grubości 2 nm. 

W Rozdziale VI przedstawiono wyniki badań spektralnych powierzchni/interfejsów przy 
zastosowaniu nieliniowej techniki magnetooptycznej. Uzyskane wyniki sugerują na obecność 
zmian anizotropii pod wpływem indukowania optycznych przejść pomiędzy tetraedrycznymi i 
oktaedrycznymi pozycjami w granacie. Rozdział VII prezentuje wyniki badań ultraszybkiej 
dynamiki magnetyzacji oraz fotoindukowanej anizotropii w warstwach granatu oraz 
heterostrukturach Co/granat. Zaobserwowano efekt modulacji precesji spinów, polegający na 
wzbudzeniu precesji, zarówno w warstwie granatu, jak również w warstwie Co. Efektywność 
wzbudzenia precesji zależy od amplitudy i kierunku zewnętrznego pola magnetycznego. 
Także zaobserwowano zmianę precesji magnetyzacji w warstwie granatu w zakresie 
sprzężenia magnetostatycznego z pokrywającą ją warstwą kobaltu.  

Zawarte w rozprawie wyniki, prezentujące szerokie możliwości wzbudzeń optycznych oraz 
lokalną manipulację spinem przy wykorzystaniu spolaryzowanego światła laserowego, rokują 
nadzieje na zastosowania w nowych pamięciach magnetycznych o dużej szybkości zapisu.  


