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Abstract 

 

Femtomagnetism is a new rapidly developing area of modern magnetism focused on 

processes flowing in magnetic materials on femto- and picosecond time scales using 

ultrashort laser pulses. In magnetic materials, ultrashort laser pulses can be used to investigate 

coherent spin dynamics on the time scale of the exchange interaction, which is much faster 

than spin-orbit interactions. Understanding spin dynamics on a ultrafast regime promises to 

enable technologies based on the quantum-level interplay of nonlinear optics and magnetism.  

The goal of this thesis is to understand processes which take place after ultrashort polarized 

laser pulse irradiation on multisublattices magnetic dielectric on picosecond time scales. The 

most important point is study possibility of non-thermal all-optical control of exchange 

interaction via the inverse Faraday effect and also to determine role of rare-earth ions Gd and 

Yb in process of ultrafast spin precession cover GHz-THz frequencies. In Chapter 1, an 

introduction to the subject of fundamental study and technological application discussion is 

presented. Chapter 2, dedicated to experimental techniques which were used in these studies. 

Chapter 3, contains short overview about optical, magnetic and magneto-optical properties of 

similar materials. In this Chapter we present the parameters of investigated samples and the 

experimental results of spontaneous magnetization at wide temperature range. Chapter 4 

represents our result on static experiments: magneto-optical spectrometry, magnetometry and 

microscopy at wide temperature range. We showed that temperature-induced modification of 

magnetic domain structure is strongly correlated with magnetization reversal process. Main 

results concerning ultrafast magnetization dynamics are in Chapter 5. Here, we demonstrate 

possibility of excitation of ultrafast magnetization precession via the inverse Faraday effect. 

We observed the local excitation of the volume magnetostatic spin wave within GHz 

frequency range. Magnetization precession as function of intrinsic parameters such as fluence, 

light wavelength, and magnetic field was presented. Second part of this chapter related to the 

temperature study of spin precession at different time scales. Strong influence of magnetic 

rare- earth ions on frequency of magnetization precession was observed. In conclusion, we 

demonstrated non-thermal all-optical excitation of the collective exchange resonance between 

rare-earth and transition metal sublattices in wide frequency range from 40 GHz to 1.5 THz 

via a single femtosecond near infrared pulse.  

The obtained results, by understanding optical excitation of high-frequency spin precession 

using polarized femtosecond pulses, may be exploited in the development of wide class of 

microwave and magneto-optical devices. 
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Streszczenie 

 

Femtomagnetyzm jest nowym, intensywnie rozwijającym się obszarem współczesnej fizyki 

magnetyzmu, który skupia wokół siebie zjawiska w magnetykach, zachodzące w skali femto- 

oraz pikosekund przy zastosowaniu ultrakrótkich impulsów laserowych. W materiałach 

magnetycznych, ultrakrótkie impulsy laserowe pozwalają przeprowadzić unikatowe badania 

koherentnej dynamiki spinów w skali czasowej odpowiadającej oddziaływaniu wymiany, 

które zachodzi w najkrótszych czasach niż np. oddziaływanie spin-orbitalne. Zrozumienie 

ultraszybkiej dynamiki spinów niewątpliwie pozwoli rozwinąć nowe technologię bazujące na 

łączeniu obszarów optyki nieliniowej i magnetyzmu na poziomie kwantowym.  

Głównym celem przedstawionej rozprawy jest zrozumienie procesów zachodzących po 

wzbudzeniu ultrakrótkim impulsem światła spolaryzowanego w wielopodsieciowych 

dielektrykach magnetycznych w skali pikosekundowej. Najbardziej istotnym punktem w 

podejmowanych badaniach jest także zademonstrowanie nowych możliwości nietermicnego 

optycznego sterowania w zakresie oddziaływań wymiennych poprzez indukowanie 

odwrotnego efektu Faradaya, a także zbadanie wpływu domieszek jonów ziem rzadkich Gd i 

Yb w granatach na zmiany dynamiki magnetyzacji w zakresie częstotliwości od GHz do THz. 

W rozdziale 1 umieszczono wstęp dotyczący badań femtomagnetyzmu oraz wybranych 

zastosowań do magnetycznego zapisu informacji. Rozdział 2 zawiera opis eksperymentalnych 

technik zastosowanych do badań w ramach niniejszej rozprawy. W rozdziale 3 umieszczono 

krótki przegląd wybranych właściwości optycznych, magnetycznych oraz 

magnetooptycznych warstw granatów. W rozdziale tym także opisano próbki granatów 

stanowiących przedmiot badań oraz zostały przedstawione wyniki badań temperaturowych 

magnetyzacji nasycenia.  Rozdział 4 prezentuje wyniki badań statyki procesów 

magnesowania, anizotropii magnetycznej oraz magnetycznych struktur domenowych w 

szerokim zakresie temperaturowym. W rozdziale 5 zaprezentowano nowe możliwości 

wzbudzenia ultraszybkiej koherentnej dynamiki spinów przy wykorzystaniu odwrotnego 

efektu Faradaya. W wyniku badan zaobserwowano lokalne wzbudzenie i generacja 

objętościowych magnetostatycznych fal spinowych w zakresie częstotliwości GHz-ów. 

Przedstawiono także wyniki badań precesji wektora magnetyzacji w funkcji takich 

parametrów jak gęstość energii impulsów laserowych, długości fali światła oraz 

magnetycznego pola. W drugiej części tego rozdziału zaprezentowano wyniki badań 

temperaturowych nietermicznego wzbudzenia kolektywnego zjawiska rezonansu wymiany 

między podsiecią ziem rzadkich oraz metalu przejściowego w bardzo szerokim zakresie 

częstotliwości od 40 GHz do 1.5 THz przy indukowaniu pojedynczym impulsem światła w 

spektralnym zakresie bliskiej podczerwieni.  

Należy również zwrócić uwagę iż otrzymane wyniki szczególnie mogą być interesujące do 

zrozumienia procesów wzbudzeń optycznych o ultrawysokiej częstotliwości przy 

wykorzystaniu spolaryzowanych impulsów laserowych w technologii nowych urządzeń 

mikrofalowych i magnetooptycznych.  


