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sions. Secondement, à toutes les amis pendant mes six mois passé sur le Institut Néel,
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Resumo

Filmes finos magnéticos têm grande apelo em mı́dias de gravação com alta densidade de

dados. As propriedades magnéticas desses filmes, que dependem da estrutura atômica

do material, podem ser modificadas ou induzidas pela presença de interfaces internas.

Para o entendimento e melhoramento dessas propriedades, torna-se necessário o uso

de técnicas capazes de fornecer informações seletivamente em profundidade. Neste tra-

balho, acoplamos a espectroscopia de absorção de raios X (XAS) à uma geometria de

incidência rasante, e assim usamos a variação da penetração dos raios X dentro do

material em torno do ângulo cŕıtico de reflexão total para obter informações resolvidas

em profundidade sobre a ordem estrutural e magnética local. Desenvolvemos uma me-

todologia de medidas e de análise desta informação. Esta metodologia foi aplicada em

filmes de FePt e CoPt que produzimos pela técnica de deposição catódica. Em filmes

de FePt, uma análise quantitativa completa nos permitiu caracterizar a camada de oxi-

dação da superf́ıcie. Em filmes de CoPt, observamos que a ordem qúımica, responsável

pela anisotropia perpendicular é parcialmente perdida em grandes profundidades além

da superf́ıcie para filmes de espessura superior a 50 nm. A presença desta camada

desordenada, confirmada por espalhamento ressonante de raios X, explica a incomum

dependência em espessura das propriedades magnéticas do sistema estudado.
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Abstract

Magnetic thin films have great appeal in recording media with high data density. The

magnetic properties of these films, depending on the material atomic structure, may

be modified or induced by the presence of intern interfaces. For the understanding and

improving of these properties, becomes necessary the use of techniques able to provide

in depth selective information. In this work, we put together the X-ray absorption

spectroscopy (XAS) to a grazing incidence setup, and then we use the variation of

X-ray penetration inside the material around the critical angle to get depth resolved

information about the structural and magnetic local order. We developed a measure-

ments and analysis methodology of this information. This methodology were applied

in FePt and CoPt films which we produced by the magnetron sputtering technique In

FePt films, a complete quantitative analysis allowed us characterize a surface oxidized

layer. In CoPt films, we observed the chemical order, responsible for the perpendicu-

lar anisotropy, is partially lost in high depths away from the surface for films thicker

than 50 nm. The presence of this disordered layer, confirmed by resonant magnetic X-

ray scattering, explains the unconventional in depth dependence of the studied system

magnetic properties.
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Résumé

Des films minces magnétiques ont grand appel dans des supports d’enregistrement

avec haute densité de données. Les propriétés magnétiques de ces films, qui dépendent

de la structure atomique du matériel, peuvent être modifiées ou induites par la présence

d’interfaces internes. Pour l’accord et l’amélioration de ces propriétés, se rend nécessaire

l’utilisation de techniques capables de obtenir des informations sélectivement dans pro-

fondeur. Dans ce travail, nous relions la spectroscopie d’absorption des rayons x (XAS)

à un dispositif d’incidence rasante, et ainsi nous utilisons la variation de longueur de

pénétration des rayons X dans la matière autour de l’angle critique pour obtenir sur

l’ordre structural et magnétique local une information résolue en profondeur. Nous

développons une méthodologie de mesures et d’analyse de ces informations. Cette mé-

thodologie a été appliquée dans des films de FePt et de CoPt que nous produisons

par la technique de déposition cathodique. Dans des films de FePt, une analyse quan-

titative complète a permis de caractériser la couche d’oxydation de la surface. Dans

des films de CoPt, nous observons que l’ordre chimique, responsable de l’anisotropie

perpendiculaire est partiellement perdu dans de grandes profondeurs outre la surface

pour des films d’épaisseur supérieure à 50nm. La présence de cette couche désordonnée,

confirmée par diffusion X résonante, explique l’inhabituelle dépendance en épaisseur des

propriétés magnétiques du système étudié.
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Introdução 1
A palavra f́ısica tem sua origem do grego “ϕνσικη̃” (fisiquê), com o significado de

“conhecimento da natureza”. Desta forma, o objetivo geral dos f́ısicos é contribuir de

alguma forma para o entendimento da natureza, e este também é o objetivo geral desta

tese.

Aqui, uma metodologia de como estudar as propriedades f́ısicas de materiais mag-

néticos (com grande interesse por parte da indústrias de alta tecnologia) de forma

seletiva em suas sub-camadas nanométricas é desenvolvida. Para isso, a penetração de

uma luz muito intensa e energética (chamada de radiação śıncrotron na região de raios

X) foi utilizada. Pois, dependendo do ângulo de incidência entre essa luz e o material

estudado a penetração é maior ou menor dentro do material, baseando-se em proces-

sos de absorção da radiação pela matéria. Assim, estudando os efeitos decorrentes da

interação entre as propriedades f́ısicas de cada ńıvel de profundidade com a radiação

incidente, podemos inferir sobre a f́ısica de cada camada dentro do material. Esta tese

consiste em apresentar como é posśıvel fazer isso utilizando métodos cient́ıficos.

O objetivo dessa introdução é apresentar uma imersão no assunto discutido nesta

tese, e como esta é organizada e desenvolvida.

A seguir, a motivação cient́ıfica desse trabalho é resumidamente apresentada, se-

guida de uma descrição preliminar das contribuições inovadoras desse trabalho de tese.

Em seguida também são feitos alguns comentários sobre a estrutura adotada nos caṕı-

tulos da tese.

Motivação cient́ıfica

Filmes finos de ligas ordenadas apresentando anisotropia magnética perpendicular tem

um grande apelo na indústria de alta tecnologia para uso em mı́dias de armazenamento

de dados com alta densidade de informações [1, 2, 3, 4, 5, 6]. As propriedades magné-

ticas desse de filmes finos apresentam grande correlação com a sua estrutura atômica

e magnética nos vários cenários de espessura dos filmes, camadas e interfaces internas,

métodos de crescimento[7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. No trabalho de tese de doutorado

de Alessandro Martins [15] métodos de produção de filmes finos da liga ordenada FePt

1



2 Introdução

apresentando anisotropia magnética perpendicular foram desenvolvidos. Aqui, esses

métodos foram utilizados para a produção e caracterização de filmes da liga ordenada

CoPt como função da espessura dos filmes. Desta forma, a relação entre o magnetismo

das amostras e a estrutura atômica do material como função da espessura dos filmes

se mostrou uma peça chave para o entendimento desses sistemas.

Apesar de todo o processo de crescimento e caracterização de filmes finos de CoPt

com a anisotropia magnética perpendicular desejada ter sido uma importante parte

deste trabalho de tese, este não faz parte da maior contribuição desta tese.

A motivação principal desse trabalho veio da necessidade de utilização de técnicas de

espectroscopia de absorção de raios X na geometria de incidência rasante para sondar as

propriedades f́ısicas em filmes finos magnéticos considerando as contribuições de cada

profundidade de penetração dos raios X. Assim, as mais importantes contribuições

desse trabalho estão relacionadas aos métodos experimentais e teóricos desenvolvidos

com esse objetivo de estudar seletivamente as informações equivalentes à cada ńıvel de

profundidade em filmes finos magnéticos em geral.

Na literatura, diversos métodos experimentais e de análises de espectroscopia de

absorção na geometria de incidência rasante foram desenvolvidos nas últimas duas

décadas[16, 17, 18, 19, 20]. Porém, algumas limitações podem ser relacionadas a esses

métodos. Uma delas é que atualmente as análises são feitas quase que exclusivamente

para obter informações da superf́ıcie dos filmes[16]. Também deve ser considerado que

cada caso particular de análise envolve algumas aproximações espećıficas[17, 19, 20] que

em geral limitam os estudos a considerações qualitativas sobre as informações de cada

profundidade relacionada com o ângulo de incidência dos raios X. Também pode ser

notado que a maioria dos estudos se concentram em experimentos de refletividade [16,

17, 18, 19] para obter as desejadas informações seletivas em profundidade, ignorando

a possibilidade de sondar diretamente os dados de absorção. Assim, atualmente não é

bem estabelecido um método capaz de deconvoluir as informações contidas em espectros

de absorção de raios X para cada ńıvel de profundidade em filmes finos além de poucos

nanometros da superf́ıcie.

Principais contribuições

Dentre todo o trabalho apresentado nesta tese, alguns pontos devem ser explicitados

como as principais contribuições desse trabalho.

Apesar de não serem tão inovadoras do ponto de vista cient́ıfico, deve ser ressaltado

que os conteúdos apresentados nos caṕıtulos 2 e 3, que apresentam a produção dos filmes

finos magnéticos e as técnicas de espectroscopia de absorção de raios X, representam

os fundamentos gerais desse trabalho. Assim, nesta tese esse conteúdo é importante do

ponto de vista de apresentação e sintetização dos métodos e trabalhos desenvolvidos.

As contribuições dos métodos de espectroscopia de absorção de raios X na geometria
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de incidência rasante em torno do ângulo cŕıtico, tanto do ponto de vista experimental

como do de análise teórica dos dados, são resumidamente relacionadas a seguir.

Na seção 4.6 são apresentados os métodos experimentais de utilizados para obtenção

de dados de absorção, refletividade e espalhamento magnético na condição de incidência

rasante em torno do ângulo cŕıtico e em torno das bordas de absorção.

Do ponto de vista teórico, deve ser ressaltado o desenvolvimento do cálculo preciso e

rigoroso da amplitude da radiação eletromagnética como função da energia dos fótons,

da penetração e do ângulo de incidência em filmes finos de multicamadas. Esse método

é detalhado na seção 4.3.3 e aplicado na seção 5.2.3. Ele consiste basicamente de

um desenvolvimento análogo ao método de Parrat[21] para a intensidade da radiação

dentro do filme fino.

A forma de determinação da dependência em profundidade de espectros de absor-

ção é desenvolvida e apresentada na seção 4.4. Além de possibilitar a deconvolução de

contribuições espectrais em cada ńıvel de profundidade em filmes finos, é apresentada

também a forma de ajustar espectros XANES para diferentes contribuições indepen-

dentes.

Aplicando esses métodos, foi posśıvel determinar um perfil gradual de oxidação na

superf́ıcie de filmes finos de FePt, como é detalhadamente apresentado no caṕıtulo 5.

Por fim, no caṕıtulo 6 é apresentada a determinação do perfil de ordenamento es-

trutural e magnético nos filmes finos de CoPt produzidos. Esse perfil de ordenamento

explicita as potencialidades dos métodos desenvolvidos para o estudo de filmes finos

magnéticos e não-magnéticos onde as informações seletivas de cada ńıvel de profundi-

dade tem um papel fundamental nas propriedades f́ısicas do material.

Estrutura da tese

Uma tese de doutorado deve sempre ser suficientemente completa em seu assunto prin-

cipal dando todos os recursos ao leitor para entender o contexto. Isso não deve ser

confundido com um assunto que se supõe ser completamente compreendido pela descri-

ção contida numa tese, provocando assim uma visão limitada ao leitor. Neste contexto,

o estilo desta tese não é o de dar todas as explicações sobre todos os assuntos e peculia-

ridades que ela envolve, mas sim, ser ampla o suficiente para expor as várias abordagens

do assunto envolvido. Para isso, tópicos que podem ser encontrados de forma ampla

na literatura são indicados mas não são expostos em detalhes.

Esta tese foi dividida em cinco caṕıtulos, onde cada um deles apresenta uma es-

trutura similar composta por: uma introdução básica, seções de métodos, resultados

aplicando os métodos e conclusões parciais. Também são colocadas em cada um deles

as referências relacionadas ao caṕıtulo.

Caṕıtulo 2 É dedicado às formas de produção e caracterização de filmes finos com

anisotropia magnética perpendicular. Filmes finos de CoPt obtidos são
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apresentados junto com informações de ordem global de propriedades mag-

néticas e estruturais;

Caṕıtulo 3 Dedicado à apresentação de diversos métodos de espectroscopia de absor-

ção de raios X. Esses métodos são aplicados para determinar informações

sobre anisotropias na estrutura atômica local em filmes de FePt.

Caṕıtulo 4 O método de obtenção de perfis de profundidade das informações estrutu-

rais usando experimentos na geometria de incidência rasante é desenvolvido.

Caṕıtulo 5 O método desenvolvido no caṕıtulo 4, acoplado com os métodos apre-

sentados no caṕıtulo 3, é usado na determinação rigorosa de um perfil de

oxidação na superf́ıcie de filmes de FePt.

Caṕıtulo 6 O método desenvolvido no caṕıtulo 4, acoplado com os métodos do caṕı-

tulo 3, é também aplicado para a obtenção de resultados qualitativos sobre

a estrutura atômica local e informações da magnetização nos filmes de CoPt

apresentados no caṕıtulo 2.

Essa estrutura não é a estrutura convencional de uma tese de doutorado, porém, ela

foi adotada numa tentativa de facilitar o uso desta tese como referência futura para o

leitor em cada tópico espećıfico.

Com esta estrutura, a tese como um todo tenta obedece também a uma estrutura

do tipo introdução, métodos, resultados e conclusões. Pois, de certa forma o caṕıtulo

2 pode ser considerado como uma introdução ao material; os caṕıtulos 3 e 4 como

métodos e os caṕıtulos 5 e 6 como resultados utilizando os métodos. No final, também

são apresentadas as conclusões gerais e perspectivas deste trabalho de tese, além dos

algoritmos desenvolvidos e publicações correlacionadas que estão nos primeiros apên-

dices.

N.M.S.N.

São Paulo, abril de 2007.
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1.1 Introduction (English)

The word physics has its origin from the Greek“ϕνσικη̃”(phusiké), that means“knowl-

edge of nature”. Therefore, the general objective of the physicians is to contribute in

any form to the knowledge of nature, as well as it’s the objective of this thesis.

Here, a methodology of how to study the physical properties of magnetic materials

(with high interest by the high technology industry) selectively in its nanometric sub-

layers is developed. For this, the penetration of a highly intense and energetic light

(called synchrotron radiation in the X-ray range) was utilized. So, depending of the

incidence angle between the light and the studied material, the penetration is higher

or smaller inside the material, by means of the absorption processes of the radiation by

the matter. Thus, studying the induced effects by the interaction between the physical

properties from each level of depth with the incident radiation, we can infer about the

physics of each layer inside the material. This thesis consists in present how is possible

do that using scientific methods.

The purpose of this introduction is to present an immersion in the subject discussed

in the thesis, and how this is organized and developed.

Following, the scientific motivation for this work is briefly presented, followed by a

preliminar description of the innovatory contributions of this Ph.D. work. Following

are also made some comments about the thesis structure.

Scientific motivation

Thin films of ordered alloys presenting perpendicular magnetic anisotropy has a great

appeal in the high technology industry for use in data storage media with high infor-

mation density [1, 2, 3, 4, 5, 6]. The magnetic properties of this thin films present

great correlation with its atomic and magnetic structure in several scenerios of the film

thickness, layers and internal interfaces, methods of growth [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14].

In the Ph.D. work of Alessandro Martins [15] the methods of production of thin films

for ordered FePt alloy presenting perpendicular magnetic anisotropy were developed.

Here, these methods were used for the production and characterization of thin films of

the ordered CoPt alloy as function of the thickness of the films. In this way, the rela-

tion between the magnetism of the samples and the atomic structure of the material as

function of the film thickness of the showed a key piece for the understanding of these

systems.

In spite of the whole process of growth and characterization of CoPt thin films

with the desired perpendicular magnetic anisotropy had been an important part of this

thesis work, this one does not consists in the biggest contribution of this thesis.

The main motivation of this work came from the needing to use X-ray absorption

spectroscopy techniques in the geometry of grazing incidence to probe the physical

properties in thin magnetic films considering the contributions of each depth penetra-
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tion of the X-rays. So, the most important contributions of this work are related to the

experimental and theoretical methods developed with this objective to study selectively

the informations for each level of depth in thin magnetic films in general.

In the literature, several experimental and analysis methods of X-ray absorption

spectroscopy in the grazing incidence geometry were developed in the last two decades

[16, 17, 18, 19, 20]. However, some limitations can be related to these methods. One of

them is that actually the analysis are done almost exclusively to obtain informations of

the films surface[16].Also it should be considered that each particular case of analysis

wraps some specific approximations [17, 19, 20] which in general limit the studies by

qualitative considerations about the informations for each depth related to the angle

of incidence of the X-rays. Also it can be noticed that most of the studies concentrate

in reflectivity experiments [16, 17, 18, 19] to obtain the needed selective in depth

informations, ignoring the possibility to probe directly the absorption data. So, actually

is not well established a method able to deconvolute the informations contained in X-

ray absorption spectra for each level of depth in thin films below a few nanometers

from the film surface.

Main contributions

Among all the work presented in this thesis, some points must be set out as the main

contributions of this work.

In spite of not beeing so innovative from the scientific point of view, it must be em-

phasized that the contents presented in the chapters 2 and 3, presenting the production

of thin magnetic films and the X-ray absorption spectroscopy technique, represent the

general foundations of this work. So, in this thesis this content is important from the

point of view of presentation and syntetization of the methods and developed works.

The contributions of methods of X-ray absorption spectroscopy in the grazing inci-

dence geometry around the critical angle, from both the experimental and theoretical

analysis points of view, are briefly listed below.

In the section 4.6 are presented the experimental methods used for getting data

of absorption, reflectivity and magnetic scattering in the grazing incidence geometry

around the critical angle and around absorption edges.

From the theoretical point of view, there must be emphasized the development

of the precise and rigorous calculation of the electromagnetic radiation amplitude as

function of the energy of photons, of the penetration and of the angle of incidence in

multilayer thin films. This method is detailed in the section 4.3.3 and applied in the

section 5.2.3. It consists basically of an analogous development to the Parrat’s method

[21] for the intensity of the radiation inside the thin films.

The way to determine the in depth dependence of absorption spectra is developed

and presented in the section 4.4. Besides making possible the deconvolution of spectral
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contributions in each level of depth in thin films, there is also presented the way to fit

XANES spectra for different independent contributions.

Applying these methods, it was possible to determine a gradual oxidation profile in

the FePt thin films surface, as it is presented in detail in the chapter 5.

Finally, in the chapter 6 is presented the determination of the structural and mag-

netic order profile in the produced CoPt thin films. This ordering profile sets out

the potentialities of the methods developed for the study of thin magnetic and non-

magnetic films where the selective informations of each level of depth is a crucial issue

in the physical properties of the material.

Thesis’ structure

A Ph.D. thesis must always be enougth complete in its main subject, providing all

resources to the reader understand the context. This should not be confunded with a

subject self supposed completely described in a thesis, inducing then a limited overview

to the reader. In this sense, this thesis style is not of provide every explanation about

every subject and peculiarities involved, however, it should be suficiently wide to ex-

plain the several approaches of the related subject. For this, widely found topics in the

literature are indicated, but aren’t explained in details.

This thesis was splitted in five chapters, where each of them presents a similar and

well defined structure, composed by: a basic introduction, sections for methods, results

by applying the methods and partial conclusions. Also are in each of them, references

related to the chapter.

Chapter 2 Is dedicated to the production and characterization of thin films with

perpendicular magnetic anisotropy. Obtained CoPt thin films are presented

with information about global order magnetic and structural properties.

Chapter 3 Dedicated to present the several X-ray absorption spectroscopy methods.

These methods are applied to determine information about local atomic

structure in FePt films.

Chapter 4 The method to obtain the depth profiles of the structural information

using experiment in the grazing incidence geometry is developed.

Chapter 5 The developed method over the chapter 4, attached with the methods of

chapter 3, is used to rigorously determine a oxidation profile in the surface

of FePt films.

Chapter 6 The developed method over the chapter 4, attached with the methods of

chapter 3, is also applied to obtain qualitative results about the local atomic

structure and magnetization information for CoPt thins presented in the

chapter 2.
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This structure is not the conventional structure for a Ph.D thesis, however, it was

adopted trying to make easy the use of this thesis as a future reference for the reader

in each specific topic.

With this structure, the whole thesis by itself also has a structure with introduction,

methods, results, and conclusions. So, by certain way, chapter 2 could be considered

as an introduction to the material; the chapters 3 and 4 as methods and the chapters 5

and 6 as results. In the end, also are presented the general conclusions and perspectives

of this Ph.D. work, as well as the developed algorithms and correlated publications in

the first appendix.

N.M.S.N.

São Paulo, April 2007.
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1.2 Introduction (Français)

Le mot physique a son origine du Grec “ϕνσικη̃” (fisiqué), avec la signification

de ”connaissance de la nature”. De cette manière, l’objectif général des physiciens est

contribuer de quelque manière à la connaissance de la nature, et celui-ci aussi est

l’objectif général de cette thèse.

Ici, une méthodologie pour étudier les propriétés physiques de matériels magnétiques

(avec grand intérêt de la part des industries de haute technologie) de manière sélective

dans leurs sous-couches nanométriques est développé. Pour cela, la pénétration d’une

lumière très intense et énergétique (appelée de radiation synchrotron dans la région de

rayons X) a été utilisée. Donc, en fonction de l’angle d’incidence entre cette lumière et

le matériel étudié, la pénétration est plus grand ou moindre à l’intérieur du matériel, se

basant sur des processus d’absorption de la radiation par la matière. Ainsi, étudiant les

effets liés à l’interaction entre les propriétés physiques de chaque niveau de profondeur

avec la radiation incidente, nous pouvons déduire la physique de chaque couche à

l’intérieur du matériel. Cette thèse consiste à présenter comme c’est possible de faire

cela en utilisant des méthodes scientifiques.

L’objectif de cette préface est présenter une immersion sur le sujet discuté dans

cette thèse, et comme celle-ci est organisée et développée.

À desuivre, la motivation scientifique de ce travail en résumé est présentée, suivante

d’une description préliminaire des contributions innovatrices de ce travail de thèse.

Ensuite aussi sont faits quelques commentaires sur la structure adoptée aux chapitres

de la thèse.

Motivation Scientifique

Les films minces d’alliages ordenées en présentant anisotropie magnétique perpen-

diculaire ont un grand appel dans l’industrie de haute technologie pour utilisation dans

les supports de haute densité d’informations [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Les propriétés magné-

tiques de ces films minces présentent grande corrélation avec leur structure atomique

et magnétique dans les plusieurs scénarios d’épaisseur des films, couches et interfaces

internes, méthodes de croissance [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. Dans le travail de thèse

de doctorat d’Alessandro Martins [15] des méthodes de production de films minces de

l’alliage ordenée FePt en présentant anisotropie magnétique perpendiculaire ont été

développées. Ici, ces méthodes ont été utilisées pour la production et caractérisation

de films de l’alliage ordenée CoPt comme fonction de l’épaisseur des films. De cette

manière, la relation entre le magnétisme des échantillons et la structure atomique du

matériel comme fonction de l’épaisseur des films s’est montré à une pièce clé pour

l’accord de ces systèmes.

Malgré de tout la procédure de croissance et de caractérisation de films minces de

CoPt avec l’anisotropie magnétique perpendiculaire désirée avoir été un importantes
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parties de ce travail de thèse, celui-ci ne fait pas partie de la plus grande contribution

de cette thèse.

La motivation principale de ce travail venait de la nécessité d’utilisation de tech-

niques de spectroscopie d’absorption de rayons x dans la géométrie d’incidence rasante

pour étudier les propriétés physiques dans les films minces magnétiques en considérant

les contributions de chaque profondeur de pénétration des rayons x. Ainsi, les plus im-

portantes contributions de ce travail sont rapportées aux méthodes expérimentales et

théoriques développées avec cet objectif d’étudier sélectivement les informations équi-

valentes au chaque niveau de profondeur dans des films minces magnétiques en général.

Dans la littérature, diverses méthodes expérimentales et d’analyses de spectrosco-

pie d’absorption dans la géométrie d’incidence rasante ont été développées dans les

dernières deux décennies [16, 17, 18, 19, 20]. Néanmoins, quelques limitations peuvent

être rapportées à ces méthodes. Un d’elles est qu’actuellement les analyses sont faites

presque qu’exclusivement pour que obtienne des informations de la surface de les films

[16]. Aussi doit être considéré que chaque cas particulier d’analyse implique quelques ap-

proches spécifiques [17, 19, 20] qu’ils en général limitent les études à des considérations

qualitatives sur les informations de chaque profondeur rapportée avec l’angle d’inci-

dence des rayons x. Aussi peut être remarqué que la majorité des études se concentrent

sur des expériences de réflectivité [16, 17, 18, 19] pour obtenir les désirées informations

sélectives dans profondeur, ignorant la possibilité d’étudier directement les données

d’absorption. Ainsi, actuellement n’est pas bien établie une méthode capable de de-

convoluir les informations contenues dans les spectres d’absorption de rayons x pour

chaque niveau de profondeur dans des films minces au delà de quelques nanomètres de

la surface.

Contributions principales

Parmi tout le travail présenté dans cette thèse, quelques points doivent être expli-

cités comme les principales contributions de ce travail.

Malgré de non être aussi innovatrices de point de vue scientifique, doit être saillant

que des contenus présentés dans chapitres 2 et 3, qui présente la production des films

minces magnétiques et les techniques de spectroscopie d’absorption de rayons x, repré-

sentent les fondements généraux de ce travail. Ainsi, dans cette thèse ce contenu est

important du point de vue de présentation et de synthétisation des méthodes et de

travaux développés.

Les contributions des méthodes de spectroscopie d’absorption de rayons x dans la

géométrie d’incidence rasante autour de l’angle critique, tant du point de vue expéri-

mentale que de ce d’analyse théorique des données sont rapportés à desuivre.

Dans la section 4.6 sont présentées les méthodes expérimentales de utilisées pour

obtention de données d’absorption, refletividade et éparpillement magnétique dans la
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condition d’incidence rasante autour de l’angle critique et autour des bords d’absorp-

tion.

Du point de vue théorique, doit être saillant le développement du calcul précis et

rigoureux de l’amplitude de la radiation électromagnétique comme fonction de l’énergie

de photons, de la pénétration et de l’angle d’incidence dans les films minces de multi-

couches. Cette méthode est détaillée dans la section 4.3.3 et appliquée dans la section

5.2.3. Il consiste basiquement d’un développement analogue à la méthode de Parrat[21]

pour l’intensité de la radiation à l’intérieur du film fin.

La méthode de détermination de la dépendance dans profondeur de spectres d’ab-

sorption est développée et présentée dans la section 4.4. En plus de rendre possible la

déconvolution de contributions spectrales à chaque niveau de profondeur dans des films

minces, est présentée aussi la manière d’ajuster des spectres XANES pour de différentes

contributions indépendantes.

En appliquant ces méthodes, il a été possible de déterminer un profil graduel d’oxy-

dation dans la surface de films minces de FePt, comme en détail est présenté au chapitre

5.

Finalement, au chapitre 6 est présentée la détermination du profil d’ordre structurel

et magnétique dans les films minces de CoPt produits. Ce profil d’ordre explicite les

potentialités des méthodes développées pour l’étude de films minces magnétiques et

non-magnétiques où les informations sélectives de chaque niveau de profondeur ont

une role fondamental dans les propriétés physiques du matériel.

Structure de la thèse

Une thèse de doctorat doit toujours être suffisamment complète sur son sujet prin-

cipal pour donner au lecteur les moyens d’en comprendre le contexte. Cela ne doit pas

être confondu avec un sujet qui se suppose complètement être compris par la descrip-

tion contenue dans une thèse, provoquant ainsi une vision limitée au lecteur. Dans ce

contexte, le style de cette thèse n’est pas de donner toutes les explications sur tous les

sujets et les particularités que il implique, mais, être suffisant assez pour exposer les

plusieurs abordages du sujet engagé. Pour cela, topiques qui peuvent être trouvés de

manière suffisante dans la littérature sont indiqués mais ils ne sont pas exposés avec

des détails.

Cette thèse a été divisée en cinq chapitres, où chacun d’eux présente une structure

identique et bien définie, composée de : une introduction basique, sections de méthodes,

résultats en appliquant les méthodes et conclusions partiels. Aussi sont placés dans

chacun d’eux, références rapportées au chapitre.

Chapitre 2 Dédié aux méthodes de production et de caractérisation de films minces

avec anisotropie magnétique perpendiculaire. Des films minces de CoPt ob-

tenus sont présentés joint avec des informations d’ordre global de propriétés

magnétiques et structurelles.
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Chapitre 3 Dédié à la présentation de diverses méthodes de spectroscopie d’absorp-

tion de rayons x. Ces méthodes sont appliquées pour déterminer des in-

formations sur des anisotropies dans la structure atomique locale dans des

films de FePt.

Chapitre 4 La méthode d’obtention de profils de profondeur des informations struc-

turelles en utilisant des expériences dans la géométrie d’incidence rasante

est développée.

Chapitre 5 La méthode développée au chapitre 4, relié avec les méthodes du chapitre

3, est utilisée pour la détermination rigoureuse d’un profil d’oxydation de

la surface de films de FePt.

Chapitre 6 La méthode développée au chapitre 4, relié avec les méthodes du chapitre

3, est aussi appliquée pour l’obtention de résultats qualitatives sur la struc-

ture atomique locale et les informations de la magnétisation dans les films

de CoPt présentés au chapitre 2.

Cette structure n’est pas la structure classique d’une thèse de doctorat, néanmoins,

elle a été adoptée dans une tentative de faciliter l’utilisation de cette thèse comme une

référence future pour le lecteur dans chaque sujet spécifique.

Avec cette structure, la thèse complet obéit aussi à une structure du type de l’in-

troduction, méthodes, résultats et conclusions. Donc, de certain manière le chapitre 2

peut être considéré comme une introduction au matériel ; les chapitres 3 et 4 des mé-

thodes et les chapitres 5 et 6 des résultats. À la fin, aussi sont présentées les conclusions

générales et les perspectives de ce travail de thèse, aussi les algorithmes développés et

publications corrélationnée qui sont dans les premières annexes.

N.M.S.N.

São Paulo, avril de 2007.
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Filmes finos com anisotropia

magnética perpendicular
2

Atualmente, grandes desafios na indústria de tecnologia de ponta induzem a desafios em

pesquisas em ciências de materiais. Um dos mais dinâmicos é a busca por uma mı́dia

de gravação magnética que possa armazenar grande quantidade de dados com uma alta

densidade e com baixo custo. Com este objetivo, empresas de tecnologia investiram

bastante em pesquisas de materiais apresentando anisotropia magnética perpendicular

ao plano definido pela superf́ıcie da mı́dia, pois assim as dimensões necessárias para

armazenar um bit de dados seria reduzido[1, 2], como é esquematizado na figura 2.1.

Em 17 de agosto de 2005, a divisão “Toshiba Storage Device Division” da empresa “To-

shiba America Information Systems, Inc.” anunciou a produção comercial do primeiro

disco ŕıgido baseado em tecnologia de gravação magnética perpendicular, com foco em

dispositivos de alta mobilidade (telefones celulares, câmeras digitais, etc) e com grande

capacidade de armazenamento (até 80GB no disco de 1,8 polegadas).

Ligas como CoPt, FePt, CoPd, entre outros, tem atráıdo grande atenção de pesqui-

sas com fins de gravação magnética perpendicular, pois esses materiais, em condições

espećıficas, apresentam forte anisotropia perpendicular, alta coercividade, grande ma-

gnetização e resposta magneto-óptica. Outro fator importante é que a presença de

alta anisotropia magnética impede que efeitos como a excitação térmica influenciem

na instabilidade da informação armazenada, favorecendo desta forma a possiblidade

de redução das dimensões de um bit de dados. Neste trabalho, o estudo realizado em

filmes finos de CoPt e FePt apresentando anisotropia perpendicular é descrito.

O objetivo da pesquisa apresentada nesse caṕıtulo é baseado em melhor entender

a estrutura atômica local e a dependencia com a forma de crescimento de filmes finos

com anisotropia magnética perpendicular, assim como procurar elucidar a relação entre

as propriedades estruturais e magnéticas dessas ligas. A metodologia utilizada para

obtenção destes tipos de filmes magnéticos e a caracterização básica de suas proprie-

dades foi desenvolvida na tese de doutorado de Alessandro Martins [3]. Neste caṕıtulo,

essa metodologia é resumidamente apresentada, sendo apresentados resultados obtidos

utilizando-a.

A seguir são descritos em termos gerais os processos de deposição de filmes uti-

lizando a técnica de deposição catódica (ou sputtering em inglês), as propriedades

15
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(a) (b)

Figura 2.1: (a) Esquema da disposição dos dados em uma mı́dia com anisotropia
planar (acima) e perpendicular (abaixo), mostrando de forma pictórica que em uma
mı́dia perpendicular é posśıvel armazenar uma maior quantidade de dados em uma
menor área, ao contornar o efeito superparamagnético nas mı́dias planares. Em (b) é
apresentada uma ilustração (retirada do site da empresa Toshiba na internet) de discos
ŕıgidos em várias dimensões (0,85, 1,8 e 2,5 polegadas).

magnéticas dos sistemas estudados e a relação entre o método de deposição e a ob-

tenção dessas propriedades. Também são apresentados os conceitos gerais das técnicas

utilizadas para obter uma caracterização prévia do magnetismo, estrutura e morfologia

das amostras obtidas. Por fim, resultados mostrando como a anisotropia magnética é

dependente de parâmetros de deposição e da espessura dos filmes de CoPt obtidos são

apresentados.

2.1 Propriedades magnéticas dos filmes finos das

ligas (Co;Fe)Pt

Do ponto de vista tecnológico, propriedades magnéticas de filmes finos magnéticos, tais

como anisotropia magnética e coercividade são de grande importância. Nesses filmes

finos de (Co;Fe)Pt, alvo de nosso estudo, a relação entre essas propriedades magnéticas

e a estrutura qúımica e atômica deve ser elucidada.

A anisotropia magnética, pode ser entendida como a dependência da energia interna

de um sistema com a direção em que este está sendo magnetizado. Há muito tempo é

sabido na literatura [4] que a anisotropia magnética é decorrente de contribuições dos

momentos orbital e de acoplamento spin-órbita.

Diversos tipos de anisotropia contribuem para a anisotropia magnética em filmes

finos. Dentre estas está a anisotropia magnetocristalina, que é uma propriedade in-

trinsecamente ligada à estrutura cristalina do material, onde os momentos magnéticos

sentem a influência da simetria da rede cristalográfica. Também podemos citar a aniso-

tropia de forma, a anisotropia magnética de superf́ıcie, e a anisotropia magnetostrictiva

[5].

Uma outra propriedade magnética muito importante é a coercividade. Esta está
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(a) (b)

Figura 2.2: Representações esquemáticas das estruturas (a) tetragonal com ordena-
mento qúımico L10 (na forma de monocamadas atômicas) e FCC (do inglês face cen-
tered cubic) desordenada qúımicamente .

diretamente relacionada com a força de magnetização necessária para reduzir a zero

a densidade de fluxo magnético em um material magnético [3]. Do ponto de vista

tecnológico, o aumento da densidade de gravação em uma mı́dia magnética gera a

necessidade do aumento da coercividade para que a estabilidade do padrão de gravação

seja mantida.

O alto interesse da comunidade cient́ıfica[6, 7, 8, 9, 10] em filmes de ligas (Co;Fe)Pt

se dá pelo fato destas apresentarem, em certas circunstâncias, eixo fácil de magnetiza-

ção perpendicular à superf́ıcie do filme, ou seja, anisotropia magnética perpendicular,

alta coercividade entre outras caracteŕısticas. As circunstâncias que levam à obten-

ção da anisotropia perpendicular estão diretamente relacionadas com caracteŕısticas

da estrutura atômica do material, tais como o tipo de estrutura cristalina, orienta-

ção cristalográfica e grau de ordenamento qúımico. Em filmes das ligas Fe0,5Pt0,5 e

Co0,5Pt0,5 a alta coercividade e anisotropia magnética perpendicular surgem devido a

presença da estrutura cristalina tetragonal com ordenamento qúımico L10 ordenando

planos atômicas de Co e Pt segundo a direção [100] da estrutura tetragonal na figura

2.2. A obtenção da estrutura tetragonal com ordenamento L10 vem geralmente da

preparação das amostras em altas temperaturas (≥ 600oC) ou por tratamento térmico

dos filmes após o processo de deposição. Em crescimentos dos filmes em temperatura

ambiente, é verificada a presença da estrutura cristalina FCC (do inglês Face Centered

Cubic) com orientação cristalográfica preferencial [111] ou [100].

A estrutura FCC tem como caracteŕısticas a anisotropia magnética planar e o baixo

grau de ordenamento qúımico, onde os átomos de Co/Fe e Pt são aleatoriamente dis-

tribúıdos na rede. A estrutura tetragonal com L10 possui alto grau de ordenamento

qúımico e alta anisotropia magnetocristalina. Essa estrutura pode ser descrita como

uma seqüência de monocamadas atômicas alternadas, onde cada camada é formada

por um elemento qúımico (Co/Fe ou Pt) da liga. Na figura 2.2 são apresentadas repre-

sentações esquemáticas das estruturas tetragonal com L10 e FCC.

Como é sabido atualmente, diferentes comportamentos magnéticos de filmes mag-



18 2. Filmes finos com anisotropia magnética perpendicular

néticos igualmente crescidos das ligas FePt e CoPt apontam para diferenças funda-

mentais entre esses dois materiais. Tais diferenças de comportamentos precisam ser

melhor entendidos para um domı́nio sobre a produção de filmes finos magnéticos com

propriedades magnéticas otimizadas desses tipos de materiais.

2.2 Crescimento dos filmes usando sputtering

Para a preparação dos filmes finos magnéticos com anisotropia perpendicular é necessá-

rio ter um processo bem caracterizado e confiável de deposição dos elementos qúımicos

sobre o substrato. Nesta seção são apresentados, em termos gerais, o processo de cres-

cimento e os métodos experimentais utilizados para a obtenção das amostras. Uma

descrição mais detalhada, do que a apresentada aqui, pode ser encontrada na tese de

doutorado de Alessandro Martins [3].

Na literatura [11, 3] é descrito que o processo de crescimento é governado por quatro

estágios: a nucleação, o crescimento e coalescência dos núcleos, o preenchimento dos

canais e formação do filme cont́ınuo e o aumento da espessura do filme com a cont́ı-

nua deposição de material. Durante o crescimento, dependendo da mobilidade dos

átomos na superf́ıcie, pode haver o desenvolvimento de uma fase amorfa ou cristalina

no filme. O grau de mobilidade está associado, principalmente, com a temperatura

usada no processo de deposição. Em baixas temperaturas (baixa mobilidade) e altas

temperaturas (alta mobilidade) há a formação preferencial de fases amorfa e cristalina,

respectivamente. Em filmes cristalinos, após ser atingida a continuidade do filme, com

o aumento da espessura se desenvolve um estrutura granular. Deposições em altas tem-

peraturas tendem, normalmente, a produzir grãos maiores e conseqüentemente filmes

menos rugosos, em comparação com deposições em baixas temperaturas. É posśıvel

definir filmes monocristalinos e policristalinos como os filmes que apresentam, respec-

tivamente, os grãos com a mesma e diferentes orientações cristalográficas. Nos casos

onde os grãos tem uma orientação cristalográfica preferencial, diz-se que o filme possui

uma textura cristalográfica. Outro ponto importante na formação da microestrutura

de filmes finos é a forte dependência com a natureza do substrato utilizado. Quando

o filme fino cresce com uma estrutura cristalina correlacionada com a estrutura do

substrato, diz-se que este é um crescimento epitaxial. Durante o crescimento dos filmes

a orientação cristalográfica dos grãos pode ser induzida por um substrato cristalino,

formando assim uma epitaxia granular . No método de crescimento utilizado neste

trabalho, o crescimento epitaxial abrange apenas algumas camadas atômicas crescidas

sobre um substrato monocristalino.

O método de crescimento de filmes finos utilizado neste trabalho foi a de deposição

catódica ou sputtering. Uma câmara com ambiente de alto vácuo (10−4 a 10−8 Torr) é

preenchida com um gás nobre de alta pureza com pressão de 10−3 a 10−4 Torr, que após

ser ionizado forma um plasma. Através de uma diferença de potencial, ı́ons do gás são

direcionados para o alvo (cátodo), onde através de colisões elásticas retiram átomos do
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material no alvo. Esses átomos migram em direção ao(s) substrato(s) (ânodo) onde

alguns são confinados, descrevendo assim a deposição dos átomos do alvo no substrato.

Em um Sputtering DC a taxa de deposição depende da pressão do gás de trabalho

na câmara e de variações da corrente de trabalho. Em um Magnetron Sputtering os

canhões (onde são dispostos os alvos) possuem ı́mãs que produzem um campo magné-

tico responsável por confinar o plasma próximo do alvo e longe do substrato. Neste

trabalho foi usada a combinação desses dois tipos de sputtering. O equipamento uti-

lizado foi um sistema de Magnetron Sputtering DC de modelo ATC 2000 da empresa

AJA International, no Laboratório de Materiais Magnéticos do IF-USP. Uma descri-

ção detalhada desse sistema pode ser encontrada na tese de doutorado de Alessandro

Martins [3].

Algumas caracteŕısticas da produção espećıfica dessas amostras são descritas a se-

guir. Para obter um crescimento epitaxial, foram utilizados substratos MgO monocris-

talinos com orientação cristalográfica [100]. Em todas as deposições foi também usado

um substrato amorfo de SiO2/Si para obter um filme de referência usado para as me-

didas de espessura a posteriori, e também para efeito de comparação das propriedades

magnéticas obtidas. Em todos os filmes foi crescido um buffer de 50 nm de Pt entre

o filme e o substrato, para otimizar as condições de crescimento na direção [001]. A

deposição foi feita com os substratos aquecidos a temperaturas de 500o C e 300o C para

induzir o ordenamento estrutural, obtendo vários graus de cristalinidade.

A deposição foi feita por dois métodos distintos. O primeiro foi o método conven-

cional de deposição simultânea (codeposição) dos elementos qúımicos. O segundo foi o

de deposição alternadas de monocamadas (DAM). No método de codeposição, as taxas

de deposição foram calculadas a partir das espessuras e concentrações relativas medidas

para filmes finos crescidos com fins de calibração. Em geral, neste método, utilizamos

taxas de deposição em torno de 1 Å/s. No método de deposição alternada foi utilizada

a automatização [3] do sistema que permite a temporização da abertura e fechamento

dos obturadores de dois canhões onde são colocados os alvos dos elementos em questão

(Co e Pt ou Fe e Pt). Utilizando filmes crescidos para calibração, os tempos necessá-

rios para a deposição de uma camada atômica (que no caso da estrutura ordenada

L10 representa meio parâmetro de rede c) de cada elemento foram calculados. Baixas

taxas de deposição (aproximadamente 0, 15 Å/s para a taxa combinada das camadas

dos dois elementos) foram utilizadas para proporcionar uma melhor acomodação dos

átomos nos substratos, e também para obter maior precisão na escala de tempo da

deposição de cada camada.

2.3 Caracterização prévia das amostras

Nesta seção serão apresentadas, de forma geral e resumida, algumas das técnicas uti-

lizadas para a obtenção de uma prévia caracterização das propriedades magnéticas,

espessura, composição, morfologia e propriedades estruturais.
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Medidas de curvas de histerese da magnetização

Utilizando medidas de curvas de histerese em função de um campo magnético sobre

o filme, é posśıvel obter informações sobre o magnetismo da amostra. Dentre es-

tas informações estão a magnetização de saturação (MS), o campo coercivo (HC) e a

magnetização remanente (MR). Variando a direção do campo aplicado em relação à

superf́ıcie do filme, é posśıvel estudar o momento magnético em função da orientação.

Magnetometria de amostra vibrante

Em 1959, S. Foner [12] demonstrou a versatilidade e eficiência de um magnetômetro de

amostra vibrante (VSM: do inglês Vibrating-Sample Magnetometer) para a realização

de medidas de curvas de histerese da magnetização de um material. Este tipo de mag-

netômetro se baseia na lei de indução de Faraday, que relaciona a variação temporal

do fluxo magnético em uma dada superf́ıcie com a produção de um sinal elétrico. Ao

colocar a amostra alvo de estudo presa em uma haste (não-magnética e não-condutora)

vibrando a uma dada freqüência (de ≈ 83 Hz no nosso caso) e sob a influência de um

campo magnético constante, a variação (vibração) da posição da amostra magnética

produz um sinal elétrico em bobinas sensoras em torno da amostra. Neste trabalho foi

usado o magnetômetro de marca PAR-EGG modelo 4500 localizado no Laboratório de

Materiais Magnéticos do IF-USP. Os experimentos foram realizados em temperatura

ambiente e com o campo magnético externo aplicado paralelo e perpendicular à super-

f́ıcie dos filmes. Para obter o sinal apenas do filme magnético, eliminando contribuições

do substrato e haste, foram sistematicamente feitas medidas apenas dos substratos nas

mesmas condições e subtráıda do sinal medido da amostra correspondente. Para ter a

intensidade das curvas comparáveis, os sinais foram normalizados por uma aproximação

do volume do filme.

Magnetometria por Efeito Hall extraordinário

Um outro esquema que possibilita medir curvas de magnetização de um material ma-

gnético é baseado no efeito Hall extraordinário[13, 14]. Desde 1893 é sabido que o efeito

Hall em elementos ferromagnéticos é determinado principalmente pela magnetização,

em sua componente perpendicular a passagem da corrente. Foi mostrado que nestes

tipos de materiais, o efeito Hall apresenta caracteŕısticas anômalas[14], que são relacio-

nadas com efeitos de acoplamento spin-órbita dos elétrons de condução polarizados[13].

Um magnetômetro usa geometria Hall composta por quatro pontas condutoras (for-

mando um quadrilátero) em contato com a amostra em questão para aplicar uma

corrente, em uma diagonal, e medir a tensão produzida na outra diagonal (do qua-

drilátero formado pelas pontas). Quando essa medida é feita ao se aplicar um campo

magnético, o campo elétrico Hall por unidade de densidade de corrente (eH) produzido

na amostra é proporcional ao campo aplicado (H0) e à magnetização (M) da amostra.

As medidas de curvas de histerese usando o efeito Hall extraordinário foram realizadas
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no Institut Néel em Grenoble (França), no equipamento sob supervisão do Dr. Laurent

Ranno.

Espectroscopia de retroespalhamento Rutherford

Após a famosa experiência de Geiger e Marsden, explicada por Ernest Rutherford,

possibilitando-o propor o modelo atômico de esferas positivamente carregadas e rodea-

das por cargas negativas, foi desenvolvida a técnica de espectrometria de retroespa-

lhamento Rutherford (RBS: do inglês Rutherford Backscattering Spectrometry) a qual

possibilita obter o perfil elementar em profundidade de filmes finos e materiais em ge-

ral. A técnica tem sua base no principio de que um feixe de alta energia (MeV) de ı́ons

com massa reduzida irá ter excelentes propriedades de penetração ao ser incidido em

um material e, assim, as part́ıculas do feixe, ao interagirem, por meio de colisões elás-

ticas, com os átomos do material, irão produzir um feixe retroespalhado. A análise das

medidas da energia cinética e do número de ı́ons retroespalhados possibilita identificar

a composição e o perfil elementar de espessura do material. Descrições detalhadas do

método podem ser encontradas na literatura [15, 3]. Neste trabalho, foram realizadas

medidas de RBS, no Laboratório de Análises de Materiais por Feixe Iônico (LAMFI)

localizado no IF-USP, para verificar a espessura e composição de filmes finos de cali-

bração, e também para verificar a composição e espessura dos filmes de CoPt e FePt

produzidos.

Microscopia de força atômica

Proposta por Binnig e co-autores em 1986 [16], a microscopia de força atômica (AFM:

do inglês atomic force microscopy) se tornou uma técnica poderosa e versátil de mi-

croscopia. Além de obter imagens da topologia de uma amostra, esta também faz o

papel de uma ferramenta para manipulação da matéria na escala nanométrica. Basi-

camente, o sistema consiste de uma ponta ultra fina e ultra leve posta em uma haste

(cantilever), que vibra com freqüência e amplitude caracteŕısticas, próxima o suficiente

(cerca de dezenas de micrometros) da amostra. A amostra é colocada sobre piezoe-

létricos (que geram um voltagem em resposta a uma tensão mecânica) possibilitando

medir a posição vertical (z) e possibilitando as direções no plano (x e y) serem varri-

das sobre a superf́ıcie da amostra. Na maioria dos casos um mecanismo para medir a

posição vertical do cantilever é usado, ajustando para que a distância ponta-amostra

mantenha constante as forças de van der Waals entre a ponta e amostra. Um conjunto

de um LASER incidindo sobre a superf́ıcie do cantilever e quatro fotodiodos detec-

tando a luz refletida é usado para medir mudanças na amplitude de vibração da ponta.

Este conjunto permite obter o relevo da superf́ıcie da amostra medida. As medidas de

AFM foram realizadas em equipamentos no LNLS (sob a supervisão do Dr. Gilberto

Medeiros) e na UNICAMP (sob a supervisão da Dra. Mônica Cotta).
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Difração de raios X

O fenômeno de difração é um caso particular da interferência de ondas. Quando uma

onda (de qualquer tipo, como o som, a luz, as oscilações na água do mar, etc) encontra

um obstáculo parcial à sua propagação, e as dimensões desse obstáculo tem a mesma

ordem de grandeza do comprimento de onda (λ) da onda propagante, aparecem regiões

de intensidade muito alta e muito baixa, correspondendo a interferências construtivas

e destrutivas da onda, respectivamente. Quando Wilhelm Röntgen apresentou os raios

X à comunidade cient́ıfica em 1895, foi dado o primeiro passo para o desenvolvimento

da técnica de difração de raios X (XRD: do inglês X-Ray Diffraction). Desde que

o comprimento de onda de raios X tem a mesma ordem de grandeza das distâncias

interatômicas (na faixa de ângstrons), ao se incidir raios X sobre um material crista-

lino, isso irá produzir padrões de difração. Foi em 1913 que William Henry Bragg e

seu filho William Lawrence Bragg apresentaram seus trabalhos usando a difração de

raios X para a determinação das estruturas cristalinas, começando com NaCl, ZnS e

diamante. Considerando o comprimento de onda (λ) da radiação incidente sobre um

cristal, formando um ângulo θ com o planos cristalinos que tem separação d entre si,

W. H. e W. L. Bragg demonstraram que o aparecimento dos padrões de interferência

construtivas obedecem a relação

nλ = 2d sin θ (2.1)

onde n é a ordem da difração. Esta relação ficou conhecida com a lei de Bragg. Com

esta, é posśıvel determinar a distância (d) entre planos cristalográficos. Os padrões

de picos de difração podem ser usados para rapidamente identificar a estrutura de

materiais, graças ao banco de dados de padrões mantido pelo JCPDS (do inglês Joint

Committee for Powder Diffraction Studies). Mudanças nas largura ou posição dos picos

podem ser usados para determinar distâncias, pureza e textura em cristais. Descrições

detalhadas das avançadas técnicas de difração de raios X nos dias atuais podem ser

encontradas na literatura [17, 18]. Neste trabalho as medidas de difratogramas de raios

X foram feitas no Laboratório de Cristalografia do Departamento de F́ısica Aplicada

do IF-USP, com a colaboração da Dra. Márcia C. A. Fantini.

2.4 Filmes finos obtidos e caracterizados

De acordo com o que foi discutido nas seções anteriores, os filmes finos obtidos aqui

foram produzidos de forma a buscar ao máximo uma predominante anisotropia magné-

tica perpendicular, ou seja, o eixo fácil de magnetização perpendicular ao plano dos

filmes. Para isso, estes filmes das ligas CoPt e FePt, com composição de um átomo de

Co ou Fe para cada átomo de Pt, foram crescidos por Magnetron Sputtering usando os

métodos de codeposição e de deposição alternada de monocamadas, em substratos de

MgO e de SiO2 aquecidos a alta temperatura.
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Tabela 2.1: Dependência entre a anisotropia magnética e ordenamento estrutural com
a espessura dos filmes de CoPt. E definição da nomenclatura das amostras.

Substrato MgO Substrato SiO2

Amostra
Espessura

(nm)
Estrutura

Anisotropia
magnética

Estrutura
Anisotropia
magnética

CoPt10 10 L10 perpendicular FCC planar

CoPt35 35 FCC+L10 mistura FCC planar

CoPt50 50 FCC+L10 mistura FCC planar

CoPt200 200 princ. L10
princip. per-
pendicular

FCC planar

Tabela 2.2: Definição da nomenclatura das amostras obtidas em uma segunda seção
de deposição, usando uma camada de proteção de Ti com 2 nm.

Codeposição (CoPt)
Deposição

alternada (CoPt)
Codeposição

(FePt)

Espessura (nm) T = 500o C T = 300o C T = 500o C T = 500oC

10 ti5 CoPt10 ti3 CoPt10 ti5da CoPt10 ti5 FePt10

50 ti5 CoPt50 ti3 CoPt50 ti5da CoPt50 ti5 FePt50

100 ti5da CoPt100

200 ti5 CoPt200 ti3 CoPt200 ti5 FePt200

Na tabela 2.1 é apresentado um breve resumo dos primeiros filmes de CoPt obtidos,

em conjunto com informações básicas da estrutura atômica e magnética. No processo

de crescimento destes filmes, a única variável diferente entre eles é a espessura da

liga CoPt, variando de 10 nm até 200 nm. Todos estes foram crescidos com o substrato

aquecido a uma temperatura de 500o C, sobre um Buffer de Pt com 50 nm, e protegidos

com uma camada superficial de proteção de Pt com 2 nm.

Em um segundo momento, foram crescidos filmes similares para averiguar a repro-

dutibilidade das propriedades magnéticas e estruturais destes filmes. A camada de

proteção de 2 nm de Pt foi substitúıda por 2 nm de Ti, possibilitando realizar me-

didas também na borda de absorção da Pt além de eliminar ou amenizar os efeitos

causados por esta camada sobre os espectros obtidos. Nesta seção de deposição foram

feitos filmes de CoPt, com espessuras também entre 10 nm e 200 nm, pelo método de

codeposição usando as temperaturas de 500o C e 300o C para observar a influência da

temperatura nas propriedades obtidas. Estes filmes a 500o C também foram crescidos

usando o método de deposição alternada de monocamadas, para comparar as diferen-

ças entre estes dois métodos de deposição. Também foram crescidos filmes de FePt

pelo método de codeposição exatamente nas mesmas condições e espessuras dos filmes

de CoPt para tentar verificar a influência do material (Co ou Fe neste caso) sobre as

propriedades magnéticas obtidas. Uma relação destas amostras obtidas é apresentada

na tabela 2.2.
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(a) Medidas de magnetização obtidas através da técnica
de VSM, obtendo as componentes planar e perpendicular
da mangnetização, para amostras de CoPt crescidas por
co-deposição.
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(b) Curvas de magnetização para as mesmas amostras de
(a), porém, medidas usando a técnica de Efeito Hall Ex-
traordinário.
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(c) Curvas obtidas usando VSM para as amostras equi-
valentes as anteriores, porém, crescidas usando deposição
alternada de monocamadas.

Figura 2.3: Curvas de histerese para filmes finos de CoPt. Todos os dados foram nor-
malizados pelo volume dos filmes, para efeitos de comparação. Para os filmes com 10
nm e 200 nm de espessura, as curvas de histerese perpendicular exibem saturação da
magnetização em baixo campo coercivo (em torno de 0, 25 T) e eixo fácil de magneti-
zação perpendicular a superf́ıcie do filme. Para os filmes com 50 nm de espessura as
curvas de histerese exibem um comportamento mais complexo, e não mostram uma
única direção do eixo fácil de magnetização para todo o filme.
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Figura 2.4: Difratogramas para os filmes de CoPt/Pt/MgO com várias espessuras.

Na figura 2.3 são apresentados os comportamentos magnéticos para as primeiras

amostras obtidas de CoPt (tabela 2.1). Na figura 2.3.a são apresentadas as medidas

realizadas utilizando magnetometria de amostra vibrante. Já na figura 2.3.b estão as

medidas para as mesmas amostras, porém, utilizando efeito Hall extraordinário, o qual

permite obter a apenas a parte perpendicular da magnetização. Pode ser observado que

elas apresentam propriedades magnéticas que tem forte dependência com a espessura

dos filmes. O filme mais fino (com 10 nm) exibe uma curva de histerese t́ıpica de um

material com anisotropia magnética perpendicular, com alta coercividade (≈ 0, 25 T)

para a componente perpendicular. Para as espessuras intermediárias (30 - 50 nm) as

curvas de magnetização apresentam um comportamento mais complexo, e não mostram

uma única direção do eixo fácil de magnetização para todo o filme. Um comportamento

similar a este entre a amostra mais fina e as intermediárias já foi observado e publicado

na literatura[19]. Mas, inesperadamente, a anisotropia magnética perpendicular é res-

gatada para o filme de maior espessura (200 nm). Na figura. 2.3.c são apresentadas

as curvas de histerese para as novas amostras (com camada superficial de Ti) crescidas

pelo método de deposição alternada de monocamadas, assegurando a reprodutibilidade

das amostras com estes comportamentos magnéticos.

Medidas de difração de raios X foram realizadas para obter informações sobre a es-

trutura atômica nos filmes finos crescidos. Para quantificar a ordem de longo alcance,

podemos usar o parâmetro S dos filme a partir dos dados de difração, definido pela re-

lação S2 = (I001/I002)exp/(I001/I002)calc , onde I001 e I002 são as intensidades integradas

dos picos de difração das super-redes indexadas [001] e [002]. Os ı́ndices exp e calc se

referem às intensidades de difração experimentais e calculadas para o sistema perfei-

tamente ordenado, respectivamente[20, 21]. Este parâmetro varia de S = 0 para um

filme completamente desordenado até Smax = 1 para um filme perfeitamente ordenado

quimicamente.
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As caracteŕısticas gerais observadas por difração de raios-X estão de acordo com

estas propriedades magnéticas. É sabido[3] que para a obtenção de anisotropia perpen-

dicular magnética, é necessário que o filme apresente uma fase ordenada quimicamente

L10 na forma de monocamadas atômicas. A partir dos dados de difração (figura 2.4),

na amostra mais fina (com 10 nm) apenas a fase ordenada (L10) é identificada utili-

zando a posição do pico [002] e calculando o parâmetro de rede c = 0, 368 nm. Nas

amostras mais espessas é observado uma mistura de contribuições das fase L10 e de-

sordenada FCC. Além disso, olhando para o parâmetro de ordem S, vemos que a fase

desordenada é majoritariamente predominante nas amostras com espessuras interme-

diárias, enquanto que esta contribuição é bem menor na amostra espessa. O maior

parâmetro de ordem obtido é o correspondente à amostra mais fina, como era de se

esperar já que neste filme a contribuição de fase desordenada é mı́nima ou despreźıvel.

Respectivamente, os parâmetros S calculados para as amostras com espessuras de 10,

50 e 200 nm são 0, 47, 0, 02 e 0, 19. Deve ser considerado aqui que a partir dos dados de

difração não é posśıvel determinar se há uma mistura de fases ordenada e desordenada

ou se há uma fase total mais ou menos ordenada.

A figura 2.5 apresenta algumas das imagens de microscopia de força atômica, obti-

das com o objetivo de ter alguma informação sobre a morfologia das amostras, e tentar

relacionar estas informações com as propriedades magnéticas e estruturais. Como pode

ser observado nesta figura, parece existir um comportamento que poderia estar rela-

cionado com as propriedades magnéticas, pois, para os filmes com 10 nm e 200 nm de

espessura (que apresentam anisotropia perpendicular) são observadas estruturas simi-

lares a montanhas, enquanto que as amostras intermediárias (com anisotropia mista)

apresentam um padrão mais complexo com estruturas ortogonais entre si. Porém, até

o momento, não encontramos uma explicação coherente para relacionar estes dados de

morfologia com as propriedades magnéticas dos filmes. Também a partir destes da-

dos de microscopia, obtivemos uma ordem de grandeza para a rugosidade dos filmes,

estando a rugosidade RMS abaixo de 1 nm em todos os filmes.

Estes dados são todos intrigantes, pois é imposśıvel apenas com eles obter uma

interpretação global que leve a um único mecanismo de crescimento para os filmes de

todas as espessuras. Por exemplo, seria razoável supor utilizando estes dados que as

amostras de espessuras intermediárias foram obtidas por um crescimento inicialmente

de fase ordenada, tal como na amostra mais fina, e a partir de uma dada espessura este

crescimento passasse a produzir uma estrutura desordenada. Porém, o caso da amostra

mais espessa quebraria esse racioćınio já que esta deveria ser ainda mais desordenada,

e não ter anisotropia perpendicular como foi observado experimentalmente.

Um ponto importante é que os dados experimentais de magnetização e difração apre-

sentados aqui informam sobre as propriedades magnéticas e estruturais dos filmes como

um todo, não fazendo distinção entre diferentes regiões em espessuras ou elementos qúı-

micos. As medidas de difração não diferem se existe fases ordenadas/desordenadas de

forma segregada (tridimensionalmente agregados) ou na média do filme como um todo.
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Figura 2.5: Imagens de Microscopia de Força Atômica (AFM) para os filmes finos de
CoPt com espessuras de 10 nm (a), 50 nm (b) e 200 nm (c). Todas as imagens estão
em escala 600 nm X 600 nm. A esquerda são exibidas as imagens em duas dimensões.
A direita estão as mesmas imagens convertidas para três dimensões.
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Também não há como justificar explicações para os comportamentos magnéticos glo-

bais baseando-se em crescimento de colunas (eventualmente sugerido pelas medidas de

AFM) ou com segregação na forma camadas. Desta forma, há o interesse em ter uma

visão geral sobre o perfil de ordenamento em função de cada ńıvel de profundidade

nos filmes, desde que assim seria posśıvel obter dicas a mais sobre os comportamentos

magnético e estrutural globais dos filmes.

2.5 Conclusões e sumário parcial

Ao final deste primeiro caṕıtulo, é posśıvel comentar algumas conclusões relativas ao

material estudado nesta tese. Neste caṕıtulo foram apresentados os métodos utiliza-

dos para obtenção e caracterização prévia dos filmes finos magnéticos. Além disso,

uma descrição geral sobre os filmes finos de ligas ordenadas apresentando anisotropia

magnética perpendicular foi constrúıda.

Em relação à metodologia de crescimento utilizada, foi posśıvel obter filmes finos da

liga CoPt através de dois métodos de deposição: utilizando codeposição dos elementos

Co e Pt e também utilizando uma deposição alternada de monocamadas atômicas do

elementos. Em ambos os métodos, foram observados resultados equivalentes nos filmes

finos produzidos com anisotropia magnética perpendicular como observado na figura

2.3.

A principal questão que provém desses resultados é o comportamento inesperado

das curvas de histerese dos filmes em relação a espessura dos mesmos. Na espessura

mais fina, o filme apresenta eixo fácil de magnetização perpendicular ao plano do filme.

Em espessuras intermediárias, apresenta uma mistura de anisotropias magnéticas no

plano e perpendicular ao plano. E em espessuras maiores, o filme volta a ser prefe-

rencialmente perpendicular. Esses resultados obtidos estão em acordo com medidas de

difração de raios X, onde o conceito de ser necessário haver ordenamento estrutural

para haver anisotropia magnética perpendicular é preservado. Porém, resta entender

o porque desse comportamento magnético dos filmes em relação à espessura. Esse

comportamento será discutido no caṕıtulo 6.
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e Magnético de Filmes Finos Ordenados de FePt. Tese de Doutorado, Universidade

de São Paulo - Instituto de F́ısica, 2004.



Referências Bibliográficas 29
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Espectroscopia de absorção

de raios X
3

O estudo da absorção como uma ferramenta para o entendimento da natureza atômica é

utilizado desde que Josef Fraunhofer mapeou detalhes de linhas de absorção no espectro

solar em 1817. Porém, a história da compreensão dos efeitos provocados pela luz

data de quatro séculos antes de Cristo, quando Aristóteles reconheceu que a luz é

necessária para a existência de cor. Com a evolução do conhecimento cient́ıfico nesta

área, foram desenvolvidas diversas técnicas de “Espectroscopia de Absorção”1, a qual

tem o objetivo geral de determinar a identidade, quantidade, estrutura e ambiente

dos átomos, moléculas, e ı́ons através da análise da radiação absorvida ou emitida

por estes. Com a descoberta dos raios X por Wilhelm Röntgen em 1895, diversas

aplicações em várias áreas do conhecimento foram estudadas e foi em 1913 que Maurice

de Broglie observou pela primeira vez uma “borda de absorção de raios X”, a qual

aparece quando o fóton de raios X possui energia suficiente para arrancar um elétron

de ńıveis profundos atômicos (veja a figura 3.1), obedecendo ao efeito fotoelétrico[1]

que foi explicado por Albert Einstein em 1905. A partir desde momento deu-se ińıcio

ao uso e desenvolvimento da “Espectroscopia de Absorção de Raios X” (XAS: do inglês

X-ray Absorption Spectroscopy). Um excelente e completo trabalho histórico sobre a

espectroscopia de absorção de raios X pode ser encontrado na referência [2], enquanto

que uma breve e agradável “narrativa” está na referência [3]. Temos o objetivo de

apresentar neste caṕıtulo, diversas abordagens posśıveis ao estudo da absorção de raios

X pela matéria condensada, que foram utilizadas neste trabalho.

O processo de absorção é governado pela regra de ouro de Fermi[4, 5] (equação

3.1), a qual define que o coeficiente de absorção (µ) de um material é proporcional

à probabilidade de transição (w) de um estado inicial (i) para um estado final (f)

quando considerado um Hamiltoniano de interação (HI) entre a radiação e a matéria.

O coeficiente de absorção é também proporcional a densidade de estados desocupados

(ρ) numa energia final (Ef ) dada pela diferença entre a energia do fóton incidente e a

energia de ligação do elétron. Devido ao termo dipolar (e quadrupolar) de HI , a ab-

1Dentre as diversas técnicas de espectroscopia, podemos citar: a óptica, a de raios X, a nuclear
magnética, a de massa, a Raman.
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Figura 3.1: Visão esquemática do efeito fotoelétrico.

sorção depende da polarização da radiação incidente, possibilitando obter informações

seletivas sobre diferentes orientações da estrutura atômica estudada.

µ(E) ∝ |〈f |HI | i〉|2 δ(Ef − Ei − ~ω)ρ(Ef ) (3.1)

A seletividade qúımica é um grande apelo da espectroscopia de absorção de raios

X, pois cada elemento do material pode ser estudado independentemente escolhendo

a energia dos fótons de raios X incidentes nas regiões próximas dos valores para as

energias de excitação de ńıveis profundos e assim os dados experimentais podem ser

coletados para cada elemento isoladamente.

Em resumo, espectros de absorção de raios X contém um conjunto amplo de infor-

mações sobre o estado fundamental de seletivos elementos qúımicos em um material,

dentre as quais podemos citar a simetria local, estados de oxidação e de spin, acopla-

mento spin-órbita, campo cristalino, covalência e transferência de carga.

A seguir iremos descrever como é posśıvel obter vários tipos de informações usando

XAS. Serão tratados as análises da região próxima a borda de absorção (XANES : do

inglês X-ray Absorption Near Edge Structure) e das oscilações observadas após a borda

de absorção (EXAFS : do inglês Extended X-ray Absorption Fine Structure) quando

tratamos da interação entre a luz e a matéria condensada (veja a figura 3.2). As

análises de dicróısmo linear natural e de dicróısmo circular magnético em XAS serão

mostrados como forma de obter informações seletivas em direção das ligações atômicas

e de informações de ordem magnética do material estudado, respectivamente. Serão

apresentadas algumas abordagens do uso de simulações ab initio no aux́ılio de análise

de dados de XAS. Por fim, alguns detalhes experimentais usados neste trabalho serão

apresentados.

3.1 A região de EXAFS

Conhecido o processo de absorção de raios X pela matéria, também é fácil compreender

a origem das oscilações de EXAFS, as quais serão o foco principal desta seção. Para

uma revisão sobre o assunto, devemos indicar as referências [6, 7, 8, 9].

De uma forma pictórica, na matéria condensada existe uma probabilidade da função
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Figura 3.2: Uma borda de absorção de raios X aparece quando há energia suficiente
para provocar o efeito fotoelétrico de um elétron de ńıvel profundo; A região de XANES
é a região próxima a borda de absorção. As oscilações após a borda de absorção são
denominadas “oscilações de EXAFS”.

Figura 3.3: Representação esquemática do retroespalhamento do fotoelétron por áto-
mos vizinhos, para um plano de um octahedro MnO6.

de onda (representando um fotoelétron emitido pelo átomo absorvedor) ser retroespa-

lhada por um átomo vizinho e, ao voltar para a origem, sofrer interferência com si

própria. Neste processo, a absorção é modulada por essa interferência provocando o

surgimento de oscilações após a borda de absorção (figura 3.2). Uma visão esquemática

é apresentada na figura 3.3.

Desta forma, este processo de interferência, e por conseguinte o sinal de EXAFS,

está intrinsicamente ligado a distância, quantidade e ordenamento dos átomos vizin-

hos em relação ao absorvedor. Nesse momento, se faz necessário entender como estas

informações se refletem nas oscilações, o que nos leva a mostrar uma derivação heuŕıs-

tica do modelo de EXAFS [6] amplamente utilizado nos dias atuais. Em seguida será

apresentado o método convencional de tratamento e análise de dados de EXAFS.

A derivação da equação que descreve o sinal de EXAFS pode ser feita em diferentes
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abordagens. Nesta seção nos deteremos a uma das mais simples[6], onde são conside-

rados apenas espalhamentos simples do fotoelétron, e o potencial atômico é tratado

em simetria esférica. Nesta seção será dada ênfase aos fenômenos f́ısicos envolvidos na

origem do sinal de EXAFS.

É posśıvel usar a formulação

µ(E) = µ0(E)[1 + χ(E)] (3.2)

onde µ0(E) representa exclusivamente absorção de raios X pelo átomo, enquanto que

χ(E) representa as oscilações de EXAFS produzidas pela interação do fotoelétron com

a matéria condensada, como função da energia do fóton incidente. Desta forma, iden-

tificamos que as oscilações (χ(E)) podem ser extráıdas do coeficiente de absorção total

do sistema (µ(E)). Assim, precisamos encontrar uma expressão para a parte oscilatória

χ(E). Iremos considerar as oscilações como função do número de onda k do fotoelétron,

ou seja, χ(k). Esta transformação pode ser realizada a partir da equação:

k =

√
2m

}2
(E − E0) (3.3)

onde E é a energia do fóton absorvido, E0 é a energia potencial a ser vencida (i.e. a

energia da borda de absorção), e m é a massa do elétron.

Primeiramente, considerando apenas as funções de onda dos fotoelétrons que são

emitidas pelo átomo absorvedor, e depois de retroespalhadas, voltam para este átomo,

podemos supor que as oscilações de EXAFS correspondem a soma das contribuições

independentes dos átomos de um mesmo tipo situados a uma mesma distância do átomo

absorvedor definindo uma camada i, ou seja:

χ(k) =
∑

i

χi(k) (3.4)

precisamos assim determinar uma expressão correspondente a uma única contribuição

de vizinhos (χi(k)).

A onda esférica emitida é proporcional a eikr

kr
. A onda retroespalhada total é então

proporcional a amplitude da onda emitida definida acima, multiplicada pela amplitude

da onda esférica espalhada
(

eikr|r−ri|
k|r−ri|

)
e multiplicando ainda por Ti(k), que reflete a

probabilidade do fotoelétron ser retroespalhado, obtendo Ti(k) eikri

kri

eik|r−ri|
|r−ri| . Onde ~r e ~ri

são as posições dos átomos absorvedor e espalhador, respectivamente. Considerando

a posição ~r do átomo absorvedor como sendo a origem do sistema de coordenadas, ou

seja, fazendo ~r = 0, temos:

Ti(k)
eikri

kri

eik|ri|

|ri|
= Ti(k)

e2ikri

kr2
i

(3.5)

onde 2kri é um fator de fase, correspondente ao tempo necessário para o fotoelétron
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viajar do átomo central ao espalhador e retornar. Além disso, devemos considerar que

este fator de fase também deve levar em conta que próximo ao átomo espalhador e ao

átomo absorvedor a energia cinética do fotoelétron é maior (devido a interação com os

potenciais atômicos nessas regiões), provocando uma diminuição no tempo de translado

do fotoelétron, ou seja, devemos reescrever 3.5 como Ti(k) ei(2kri−φi(k))

kr2
i

. Considerando as

oscilações de EXAFS proporcionais a parte real desta onda retroespalhada, temos:

χi(k) = Fi(k)
sin(2kri + Φi(k))

kr2
i

(3.6)

onde definimos, para efeito de simplificação e compatibilidade, Fi(k) ≡ KTi(k), Φi(k) =

φi(k)+ π
2

e K como a constante de proporcionalidade entre as oscilações de EXAFS e a

parte real da onda retroespalhada. A função Fi(k) também chamada como amplitude

de retroespalhamento, é caracteŕıstica do átomo espalhador. Enquanto que Φi(k) tem

dependência tanto com o átomo absorvedor como com o espalhador.

Além disso, devemos considerar o efeito do tempo de vida do fotoelétron, que des-

creve a probabilidade do fotoelétron emitido ser espalhado inelasticamente, conside-

rando as perdas extŕınsecas. Esses efeitos podem ser estimados por 2ri/λ, onde λ é o

livre caminho médio dos fotoelétrons. Assim, estimamos as perdas devido ao tempo de

vida pelo fator de probabilidade e−2ri/λ, que inclúıdo na equação 3.6 resulta em:

χi(k) = Fi(k)e2ri/λ sin(2kri + Φ(k))

kr2
i

(3.7)

O desvio dos átomos de sua posição média devido a efeitos de desordem tanto

térmica como estrutural também deve ser levado em conta. Se a desordem é pequena,

a distribuição de momento transferido pode ser representada por uma distribuição de

distâncias gaussiana: e−2k2σi
2

(onde o termo exponencial representa um fator do tipo

Debye-Waller). Além disso a amplitude das oscilações vai ser proporcional ao número

de átomos espalhadores ou número de vizinhos Ni na camada considerada. Assim:

χi(k) = NiFi(k)e2ri/λe−2k2σ2
i
sin(2kri + Φ(k))

kr2
i

(3.8)

Para descrever o efeito de redução na amplitude das oscilações, causado por perdas

intŕınsicas e regras de seleção para os estados inicial e final, o qual é melhor abordado

nas referências [10, 11], é inclúıdo um fator S2
0 como contribuição para a equação acima.

Assim, usando a equação 3.4, obtemos a denominada Equação de EXAFS :

χ(k) =
∑

i

NiS
2
0Fi(k)e2ri/λe−2k2σ2

i
sin(2kri + Φ(k))

kr2
i

(3.9)

Usando esta equação é posśıvel modelar os dados experimentais, e obter os parâ-

metros estruturais (Ni, ri e σ2
i ) desejados.
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Figura 3.4: Resumo do processo de análise de dados de EXAFS. (a) oscilações de
EXAFS extráıdas de um espectro experimental de absorção (figura 3.2). (b) Trans-
formada de Fourier das oscilações presentes em (a). (c) oscilações de EXAFS corres-
pondentes apenas a primeira esfera de vizinhos, obtidas através de uma transformada
inversa de Fourier de (b).

Uma abordagem bastante eficiente para o emprego da equação 3.9, é fazer uso de

uma inversão espacial, tal como foi desenvolvido na referência [12], para obter uma

distribuição radial em torno do átomo absorvedor. Isso é posśıvel, pois a equação 3.9

pode ser reescrita como:

χ(k) =
∑

i

|Ai(k)| sin (2kri + Φ(k)) (3.10)

onde Ai(k) ≡ NiS
2
0Fi(k)e−2ri/λe−2k2σ2

i eiΦ(k)

kr2
i

. É óbvio perceber que a equação 3.10 apre-

senta exatamente a forma de uma série de Fourier. Além disso, esta também pode ser

reescrita na forma:

χ(k) = Im

(∑
i

Aie
2ikri

)
(3.11)

que também é uma série de Fourier. Então, pode ser feito uma transformada de Fourier

(nas equações 3.10 e 3.11) definida como:

χ̃(r) =
1√
π

∫ ∞

−∞
χ(k)e2ikrdk (3.12)

e a correspondente transformada inversa:

χ(k) =
1√
π

∫ ∞

−∞
χ̃(r)e−2ikrdr (3.13)

Assim, o uso desta transformação tendo como base as oscilações de EXAFS nas for-

mas apresentadas nas equações 3.10 e 3.11 torna posśıvel obter uma distribuição radial

das contribuições atômicas (veja a figura 3.4), nas formas de módulo e parte imaginá-

ria da transformada de Fourier, respectivamente. Nessas condições, deve-se notar que

a contribuição de cada esfera de vizinhos para o módulo da transformada de Fourier

(|χ̃i(ri)|) é uma função centrada em ri, com largura determinada por σ2
i , e amplitude

determinada por Ni. Por outro lado, os zeros da parte imaginária (Im [χ̃i(ri)] = 0)
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definem os máximos e mı́nimos locais do módulo da transformada, ou seja, contém

informações determińısticas sobre ri.

Para obtenção dos parâmetros estruturais desejados, o roteiro mais utilizado é apre-

sentado a seguir:

• É feita a extração das oscilações de EXAFS da medida de absorção (figura 3.2),

obtendo dados tais como os apresentadas na figura 3.4(a).

• o uso da técnica de transformada de Fourier é uma ferramenta útil tanto para a

obtenção de informações radiais do sistema (3.4(b)), quanto para permitir sele-

cionar a contribuição de uma determinada esfera de vizinhos atômicos (3.4(c)).

• Também é necessário conhecer os fatores de fase (Φ) e amplitude (Fi(k)) presentes

na equação 3.9, os quais podem ser obtidos a partir de dados experimentais de

um material como referência ou estes fatores também podem ser obtidos usando

métodos ab initio, tal como é apresentado na seção 3.5, levando em consideração

informações estruturais de prévio conhecimento sobre o sistema estudado.

• Enfim, podemos usar a equação 3.9 acima como a base para a realização de

um ajuste não-linear das oscilações de EXAFS, possibilitando a obtenção dos

parâmetros estruturais ri, Ni e σ2
i desejados. Esta descrição é demasiadamente

simplificada, para efeitos de apresentação2.

3.2 A região de XANES

A tarefa de apresentar uma metodologia para entender a região de XANES não é

nada fácil, considerando que não existe uma teoria capaz de prever todos os efeitos

presentes nesta região do espectro de absorção. Para cada situação é necessário usar

(e algumas vezes criar) uma metodologia adequada de análise, e assim, o estudo de

XANES torna-se extremamente interessante.

Apesar desta dificuldade, é posśıvel usar as diversas formas de análise desenvolvidas

durante os últimos anos, como base para esta tarefa. Um completo trabalho de revisão

sobre XANES, apesar de não ser recente e nem atualizado, encontra-se na referência

[13], onde as diversas informações que podem ser obtidas são apresentadas. Nesta seção

nos contemos a apresentar, de forma resumida, as principais formas de abordagem para

análise da região de XANES.

Da regra de ouro de Fermi (equação 3.1), identificamos que nesta região estão

contidas informações relacionadas a seletividade do estado inicial (|i >), regras de

seleção para a transição (|i >→ |f >), e efeitos de relaxação do estado final (|f >). A

2A obtenção de um ajuste de EXAFS pode se tornar uma tarefa insólita dependendo da estrutura
e propriedades do material estudado, e do tipo de informações desejadas. Por exemplo, o fato de haver
correlação entre os parâmetros a serem ajustados, dependendo da qualidade dos dados experimentais,
pode impossibilitar a obtenção de resultados confiáveis a partir do ajuste não-linear usado.
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Figura 3.5: Comparação entre os regimes de EXAFS e XANES em relação as funções
de onda do estado final para a excitação de ńıveis profundos de uma molécula diatômica
em alta energia, representando a região de EXAFS, e em baixa energia representando a
região de XANES. As curvas pontilhadas são as funções de onda do fotoelétron emitido.
Figura retirada da referência [13].

posição e forma da borda de absorção é senśıvel ao estado de valência, o tipo de ligante

e a esfera de coordenação.

Desde que a absorção depende da densidade de estados desocupados (ρ(Ef )) do

sistema, tal como foi exposto na equação 3.1, é posśıvel abordar a região de XANES

olhando para contribuições de orbitais moleculares e cálculos de estrutura de bandas,

como formas de propor explicações para efeitos observados nesta região do espectro.

A figura 3.5 mostra uma comparação entre algumas diferenças entre as regiões de

XANES e EXAFS. Em particular, a contribuição de espalhamento múltiplo é mais

importante para a região de XANES, já que neste caso o fotoelétron possui menor

energia cinética, o que proporciona uma mais forte interação deste fotoelétron com os

potenciais dos átomos vizinhos. Com esta forte dependência entre a região de XANES

e espalhamento múltiplo do fotoelétron, é fácil perceber que informações precisas sobre

a distribuição geométrica dos átomos (como ângulos entre ligações e posições atômicas

relativas) podem ser obtidas através de uma completa análise de espalhamentos múlti-

plos. Este tipo de abordagem pode se tornar bastante eficiente, e bastante complexo,

e assim, será melhor discutida na seção 3.5.

Além de análises qualitativas, tais como as expostas acima, também é posśıvel fazer

uso de alguns métodos quantitativos da região de XANES, apesar destes ainda serem

raros. É posśıvel, por exemplo, usar a regra (Er − Eb) d2 = constante [14], denominada
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regra de Natoli , para obter informações de distância (d) de primeiros vizinhos em

relação a diferença em energia de um pico (Er) de ressonância de espalhamento múltiplo

e o primeiro pico (Eb) de ressonância de espalhamento múltiplo, de sistemas tais como

metais de transição[15].

3.3 Dicróısmo linear natural em XAS

Se consideramos o campo eletromagnético interagente com a matéria, o Hamiltoniano

de interação tem a forma:

HI =
q

mc
~A · ~p (3.14)

onde ~A é o potencial vetor do campo elétrico da radiação e ~p é o momento linear do

foto-elétron emitido. Considerando a aproximação de ondas planas ~A pode ser escrito

como ei~k·~r ε̂, e também considerando que a amplitude da radiação não muda muito

com uma variação espacial, o que é razoável para uma fonte de raios X, é posśıvel

mostrar que o Hamiltoniano de interação entre a radiação e a matéria, pode ser escrito

como[4, 16, 5], em uma aproximação de primeira ordem para ~A:

HI =
q

mc

[
1 + i~k · ~r − (~k · ~r)2

2
+ . . .

]
ε̂ · ~p ≈ q

mc
(1 + i~k · ~r)ε̂ · ~p (3.15)

onde ~p = m
i~ [~r,H0] = m

i~ [~r, ~p2/2m], e assim, a equação 3.1 toma a forma[4]:

µ(E) ∝
{
|〈f |ε̂ · ~r| i〉|2 + (1/4)

∣∣∣〈f ∣∣∣ε̂ · ~r~k · ~r∣∣∣ i〉∣∣∣2} δ(Ef − Ei − ~ω)ρ(Ef ) (3.16)

No escopo do nosso trabalho, a contribuição de momentos de quadrupolo torna-

se insignificante já que este termo representa apenas uma mı́nima porcentagem da

absorção, crescendo com Z2[4]. Considerando então apenas o termo de momento de

dipolo elétrico, temos:

µ(E) ∝ |〈f |ε̂ · ~r| i〉|2 δ(Ef − Ei − ~ω)ρ(Ef ) (3.17)

A equação 3.17 acima é denominada como a regra de ouro de Fermi na aproxi-

mação dipolar, já que foram desprezados os termos de quadrupolo elétrico em nossas

considerações.

Rigorosamente, em termos da seção de choque de absorção, a regra de ouro de Fermi

na aproximação dipolar pode ser escrita[4] como:

σ(ω) = 4π2α}ω
∑
if

|〈f |ε̂ · ~r| i〉|2 δ(Ef − Ei − ~ω)ρ(Ef ) (3.18)

onde α ≡ e2/(}c) é a constante de estrutura fina.

Se consideramos que o resultado da interação da radiação incidente com a matéria
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pode ser vista como uma parte que representa o átomo absorvedor isolado (|f0〉), e

outra parte que representa o efeito da interação dos foto-elétrons com átomos vizinhos

(|∆f〉), podemos “expandir” o estado final 〈f | como:

|f〉 = |f0〉+ |∆f〉 (3.19)

E assim o termo |〈f |HI | i〉|2 da equação 3.1 pode ser expandido como:

|〈f |HI | i〉|2 = |〈f0 |HI | i〉|2
[
1 + 〈∆f |HI | i〉

〈i |HI | f0〉?

|〈f0 |HI | i〉|2
+ C.C.

]
(3.20)

onde C.C. representa conjugado complexo. Assim, temos:

µ(E) = µ0(E)[1 + χ(E)] (3.21)

onde µ0(E) = |〈f0 |HI | i〉|2 representa exclusivamente absorção de raios X pelo átomo,

enquanto que χ(E) ∝ 〈∆f |HI | i〉 representa as oscilações de EXAFS produzidas pela

interação do fotoelétron com a matéria condensada.

Assim, percebe-se que a contribuição para a absorção (µ(E) ∝ |〈f |ε̂ · ~r| i〉|2, usando

a equação 3.17), a polarização da radiação incidente (ε̂) e a orientação da estrutura

atômica3 estudada se relacionam de forma a definir quais contribuições de ligações

atômicas estarão presentes no coeficiente de absorção e oscilações de EXAFS obtidos.

Neste contexto, também devemos mencionar que a dependência angular da absorção é

mais marcante em bordas K[4].

É bem estabelecida a teoria[17] que considera apenas termos de espalhamento

simples para uma excitação do ńıvel 1s (equivalente a borda K). A contribuição de

cada átomo vizinho para as oscilações é pesado por um fator de cos2 α onde α é o

ângulo entre ε̂ e ~r (figura 3.6). De forma resumida, temos a relação:

χ(E) ∝ |ε̂ · ~r|2 (3.22)

Iremos considerar dois sistemas, um totalmente policristalino e outro que possua

orientação no eixo c sendo isotrópico no plano ab, de acordo como é disposto na figura

3.6. Usando a equação 3.22, é posśıvel mostrar[5] que as contribuições de ligações dentro

do plano (ab) e no eixo perpendicular ao plano (c) para o sinal obtido no sistema

parcialmente orientado se relacionam com o sinal obtido para o sistema totalmente

policristalino obedecendo as seguintes relações:

χc = 3χiso cos2 θ (3.23)

χab =
3

2
χiso sin2 θ (3.24)

3O vetor ~r define qual a direção que o foto-elétron emitido percorre entre o átomo absorvedor e o
átomo espalhador, então, se é estudado um material que possui orientação atômica bem definida, esta
direção ~r se torna bem definida.
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Figura 3.6: O vetor ε̂ define a direção do campo elétrico da radiação incidente, e o plano
da superf́ıcie dos filmes finos, onde aqui iremos defini-lo como plano ab. O vetor c é
considerado como ortogonal ao plano ab, neste esquema. O ângulo θ é definido como o
ângulo entre a direção de propagação da radiação e o plano ab do filme, e α = 90− θ
é o ângulo entre ε̂ e o plano ab. Onde a, b e c são os vetores da célula unitária da
estrutura atômica.

onde χc, χab e χiso representam o sinal das oscilações de EXAFS correspondentes as

contribuições de ligações no eixo c, no plano ab e para o sistema totalmente policristalino

(isotrópico) respectivamente, e θ é definido pela figura 3.6.

Quando consideramos espalhamento múltiplo para a região próxima à borda de

absorção, a contribuição para µ(E) não é tão trivialmente obtida, porém também é

bem estabelecido[4] que a dependência angular da absorção, para efeitos de dicróısmo,

no caso considerado por nós (figura 3.6), é dada pela relação:

σ(α) = σ⊥ sin2 α + σ‖ cos2 α (3.25)

onde σ(α) é a seção de choque de absorção obtida em uma determinada orientação

entre a estrutura e a polarização da radiação incidente, σ‖ e σ⊥ correspondente a

contribuições de ligações paralelas e perpendiculares ao plano ab respectivamente.

A partir deste ponto, podemos obter informações seletivas entre as contribuições no

plano e perpendicular ao plano de uma amostra que seja parcialmente orientada, tanto

para as oscilações de EXAFS considerando apenas espalhamento simples em uma borda

K (equações 3.23 e 3.24), quanto para a absorção incluindo espalhamento múltiplo

(equação 3.25). Esta dependência angular para a absorção é de grande importância

para o estudo de sistemas orientados, como o nosso trabalho.

3.4 Dicróısmo circular magnético de raios X

Atualmente a técnica de XMCD (do inglês: X-ray Magnetic Circular Dichroism) é am-

plamente utilizada para obter informações do magnetismo local de um dado elemento

qúımico em um material, sendo posśıvel isolar as contribuições dos momentos magnéti-

cos orbital e de spin. Por definição, XMCD é a diferença normalizada entre a absorção

de luz circularmente polarizada à esquerda e à direita, por um material magnético.

Em 1975 foi previsto teoricamente [18] que experimentos de XAS realizados com luz

circularmente polarizada poderiam fornecer informações magnéticas. Em 1987 isto foi

comprovado experimentalmente [19] com as primeiras medidas de XMCD na borda K
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do Fe. Logo em seguida, medidas de XMCD em bordas L também foram apresentadas

para os sistemas FePt [20] e ligas e multicamadas de CoPt [21]. Também foi comprovada

a dependência em spin na região de EXAFS [22]. A explosão do uso da técnica de

XMCD aconteceu com a possibilidade de usar regras de soma [23, 24] para obter os

valores dos momentos orbital e de spin diretamente a partir de espectros de XMCD.

Em um material magnético, os orbitais eletrônicos possuem um desbalanceamento

entre elétrons (ou buracos) com spin-para-cima (spin-up) e spin-para-baixo (spin-

down). Desde que essa diferença está intrinsicamente ligada com as propriedades mag-

néticas do material, se faz necessário conhecer essa diferença entre buracos spin-acima e

spin-abaixo nas regiões eletrônicas em torno do ńıvel de Fermi. Essa pode ser determi-

nada usando um processo de absorção com luz circularmente polarizada, onde os fótons

irão transferir o seu momento angular para os fotoelétrons excitados, os quais carre-

gam este momento angular transferido como momento angular orbital e/ou momento

de spin. Fótons circularmente polarizados a direita transferem o momento angular com

o sinal oposto para os fotoelétrons em relação aos fótons polarizados circularmente à

esquerda. Desta forma, fotoelétrons com spin de sinais contrários são produzidos nos

dois casos. O sinal de XMCD irá então informar sobre a diferença entre estes dois.

A transferência do momento angular do fóton para o fotoelétron na forma de mo-

mento de spin acontece apenas se existir acoplamento spin-órbita do elétron4. Em uma

borda L por exemplo, o forte acoplamento spin-órbita faz com que a contribuição do

momento de spin do fotoelétron para o momento magnético total seja cerca de dez

vezes maior que a contribuição do momento angular orbital do fotoelétron. Por outro

lado, em uma borda K como não há acoplamento spin-órbita no ńıvel de caroço (1s),

a amplitude do sinal de XMCD é drasticamente menor que em bordas L2,3, (onde há

acoplamento spin-órbita no ńıvel de caroço). Desta forma, é fácil concluir que em bor-

das K apenas o momento angular orbital do ńıvel de caroço é sondada. Em uma visão

simplificada, o sinal de XMCD é expresso como RXMCD = PCPe∆ρ/ρ, onde ∆ρ/ρ é a

densidade normalizada de estados polarizados de spin [19]. PC é a taxa de polarização

circular e Pe é conhecido como fator de Fano, informando a probabilidade de um elétron

excitado ser polarizado em spin. No limite atômico, t́ıpicos valores de Pe são 0, 01 para

excitações K, −0, 5 para L2 e 0, 25 para excitações L3. Além disso, o sinal de XMCD

está ligado à regra de seleção ∆m = ±1.

Em medidas de XMCD é posśıvel também aplicar regras de soma para estabelecer

relações[23, 24] que possibilitam obter os valores dos momentos magnéticos orbital

e de spin com a área de espectros de XMCD medidos experimentalmente para um

determinado material.

4Acoplamento spin-órbita é um efeito relativ́ıstico que provém da interação entre o spin eletrônico
e o campo magnético experimentado pelo elétron, desde que este orbita um núcleo positivamente
carregado.
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3.5 Cálculos ab initio de espectros de absorção

Com o advento da mecânica quântica no ińıcio do século XX, métodos teóricos de aná-

lise de informações contidas na escala atômica tem se tornado cada vez mais utilizados.

Como aux́ılio na compreensão de estruturas na região de XANES, simular espectros

de absorção e estrutura eletrônica usando prinćıpios básicos tem se mostrado bastante

eficiente em diversos casos. Além disso, o uso de cálculos teóricos para obtenção de

fatores de fase (Φ) e amplitude (Fi(k)), essenciais à análise de EXAFS, tornou-se uma

tarefa fundamental nos dias atuais. Também deve ser considerado que desde que in-

formações do magnetismo estão presentes em espectros de absorção quando analisados

à luz da técnica de XMCD, essas informações também podem ser simuladas por cál-

culos de primeiros principios. Em geral, o objetivo dessas simulações é obter espectros

de absorção (com todas as suas informações contidas) utilizando cálculos de primeiros

principios com informações básicas sobre a estrutura (atômica, eletrônica e magnética)

do material. Nessa seção, três abordagens diferentes são resumidamente apresentadas.

Em todas as abordagens o roteiro geral do programa é similar: primeiro as informa-

ções sobre o material são assimiladas. Depois são calculadas informações de densidade

eletrônica e potenciais atômicos. Então os auto-estados do sistema são calculados de

acordo com a mecânica quântica. Em seguida, informações adicionais (como desor-

dem, polarização, etc) são usadas para obter certos tipos de resultados. Por final, os

espectros desejados (dentre vários tipos posśıveis) são retornados.

Informações detalhadas sobre os métodos apresentados a seguir (dentre os diversos

outros métodos existentes) podem ser encontradas nas respectivas páginas da internet

e publicações mencionadas. Também são informados a priori os principais regimes de

aplicação de cada programa.

FEFF 8 (Prof. John Rehr - EUA)

• Desenvolvido principalmente pelos Profs.: John Rehr, José Mustre de Léon e

Alex Ankudinov.

• Origem: Universidade de Washington - Estados Unidos da América.

• Página na internet: http://feff.phys.washington.edu/feff/

• Publicações correlacionadas: [11, 25]

• Principais regimes de aplicações:

– Aux́ılio em ajustes de EXAFS usando simulações de caminhos de espalha-

mentos;

– Simulações gerais de espectros XANES, predominantemente na região de

raios X duros;

– Simulações dependentes da polarização

http://feff.phys.washington.edu/feff/
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Figura 3.7: Ilustração da aproximação com geometria muffin-tin para os potenciais
atômicos[11].

– Simulações de espectros dependentes do magnetismo (XMCD);

O roteiro das metodologias empregadas no programa FEFF são apresentadas, de forma

simplificada, a seguir.

O aglomerado de átomos usados na simulação deve ser informado como uma infor-

mação de entrada ao programa. Esse aglomerado pode ser gerado por operações de

simetria utilizando o programa Atoms.

Nesta metodologia, algumas aproximações são utilizadas no cálculo dos potenciais

atômicos. A principal aproximação utilizada é o uso da geometria muffin-tin, a qual

consiste de um potencial espalhador esférico centrado em cada átomo e com valor

constante na região intersticial, tal como exposto na figura 3.7. O termo dependente

em energia do potencial de correlação e troca (exchange-correlation potential) pode

ser considerado utilizando diferentes modelos (Hedin-Lundquist, Dirac-Hara, Dirac-

Fock, etc) que se adaptam melhor a diferentes casos. Para melhorar a estimativa

inicial do potencial e função de onda no estado fundamental, o método de campo auto-

consistente5 (SCF: do inglês Self Consistent Field, ou método de Hartree-Fock) pode

ser usado de forma automática dentro do módulo que diagonaliza o Hamiltoniano.

Uma caracteŕıstica importante é que, na primeira iteração do módulo SCF, o valor em

energia do ńıvel de Fermi é estimado de forma precisa.

Para cada caminho de espalhamento do fotoelétron, os fatores de fase Φ e ampli-

tude Fi(k) podem ser obtidos a partir dos potenciais atômicos envolvidos e interação

do fotoelétron com estes. Para isso, uma busca e enumeração de todos os posśıveis

caminhos de espalhamento para o fotoelétron é determinada e esses fatores são cal-

culados individualmente para cada caminho. Na análise de EXAFS, esses caminhos

são utilizados no ajustes (individuais) de cada esfera de vizinhos. Este é um método

eficiente em ajustes de EXAFS, porém, pouco eficiente próximo a região de XANES.

Para simulações de espectros XANES, todos os espalhamentos múltiplos devem

ser considerados, desde que a interação do fotoelétron (com pouca energia cinética -

próximo a borda de absorção) com potenciais vizinhos favorece a importância de espa-

lhamentos múltiplos nessa região espectral. Para isso, a inclusão de todos os espalha-

5Se define por um cálculo auto-consistente quando a equação que define uma certa variável tem
essa variável em ambos os lados, e o valor dela é determinando mudando iterativamente o valor até
que este se mantenha constante na equação.
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mentos múltiplos na diagonalização do Hamiltoniano é realizada usando um formalismo

com funções de Green (similar ao método KKR - Korriga-Kohn-Rostoker). Esse forma-

lismo é denominado de formalismo de espalhamento múltiplo total (FMS: do inglês Full

Multiple Scattering), que permite obter uma expansão completa dos espalhamentos.

Contribuições de fatores de desordem podem ser inclúıdos na simulação, de forma

aproximada, usando modelos fenomenológicos tais como o modelo de Debye e o modelo

de Einstein; além de funções de distribuição radial ou expansão por cumulantes.

A inclusão de contribuições angulares para a absorção, nesta simulação teórica, é

posśıvel se é definida uma direção da polarização da radiação, em relação a orientação

da estrutura, e todos os termos de espalhamento do fotoelétron são pesados usando

as relações apresentadas na seção 3.3. Caso contrário é obtida uma simulação corres-

pondente a uma média isotrópica de todas as direções. Em nossas análises abordamos

estas simulações considerando estes efeitos dependentes da polarização, e também, a

t́ıtulo de comparação, desconsiderando esses efeitos.

Por fim, todas essas informações são utilizadas para a simulação da absorção em

função da energia para a estrutura proposta. E assim, é posśıvel usar este resultado

para comparação e análise de dados experimentais de XANES e EXAFS. Na região de

EXAFS, ajustes são feitos utilizando os fatores teóricos de fase Φ e amplitude Fi(k) e

a equação 3.9 de EXAFS (como é discutido na seção 3.1). Para ajustes de espectros

experimentais na região XANES para determinação de estrutura local, foi proposto o

método denominado MXAN[26], onde cada iteração do ajuste consiste em um cálculo

ab initio de uma estrutura que também é modificada a cada iteração de maneira a

ajustar o resultado deste cálculo aos dados experimentais. Esta última forma de ajuste

não foi usada no nosso trabalho, no entanto, ela se mostra bastante promissora.

FDMNES (Prof. Yves Joly - França)

• Desenvolvido principalmente pelo Prof.: Yves Joly.

• Origem: Institut Néel - Grenoble - França.

• Página na internet: http://www-cristallo.grenoble.cnrs.fr/fdmnes

• Publicações correlacionadas: [27]

• Principais regimes de aplicações:

– Simulações gerais de espectros XANES;

– Simulações de espectros dependentes do magnetismo (XMCD);

– Simulações de espalhamento ressonante de raios X;

– Simulações dependentes da polarização;

– Comparações dinâmicas com dados experimentais dentro das simulações.

http://www-cristallo.grenoble.cnrs.fr/fdmnes
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A metodologia utilizada no programa FDMNES é similar à utilizada pelo programa

FEFF para calcular espectros de XANES. Aqui são apresentadas, de forma resumida,

apenas algumas caracteŕısticas.

A forma de informar o cluster de átomos para a simulação baseia-se apenas em

uma porção representativa do conjunto de átomos que precisa ser informada. Os de-

mais átomos são gerados por operações de simetria automaticamente. Também há a

possibilidade de informar apenas a célula primitiva e o grupo cristalográfico para gerar

a estrutura completa.

Para a simulação dos espectros de XAS, o FDMNES utiliza duas técnicas de cálculos

monoeletrônicos. Uma delas se baseia no método de diferenças finitas (FDM: do inglês

Finite Difference Method) para resolver a equação de Schrödinger. Desta forma, não

é necessário usar a aproximação muffin-tin para o potencial, que aqui apresenta uma

forma livre no cálculo. O outro método utilizado é o FMS usando a aproximação muffin-

tin, de forma similar ao FEFF. Apesar desse último método ser menos eficiente, ele é

mais rápido computacionalmente.

Uma caracteŕıstica do FDMNES é que ele considera efeitos de polarização e contri-

buições do magnetismo, possibilitando a simulação de efeitos de dicróısmo (natural e

magnético) de forma precisa. Um ponto muito importante do FDMNES, por ser o

único programa com essa funcionalidade, é que ele faz simulações de fatores de estru-

tura e intensidades de espectros de difração anômala e ressonante de raios X (DAFS

e RXS). Por fim, uma caracteŕıstica desse programa é que ele também permite fazer

a comparação e ajuste entre as simulações e espectros experimentais iterativamente

dentro do cálculo ab initio[28], de forma similar ao método MXAN[26].

TT-MULTIPLETS (Prof. Frank de Groot - Holanda)

• Desenvolvido principalmente pelo Prof.: Frank de Groot.

• Origem: Universidade de Utrecht - Holanda.

• Página na internet: http://www.anorg.chem.uu.nl/people/staff/

FrankdeGroot/ttmultiplets.htm

• Publicações correlacionadas: [29, 30, 31]

• Principais regimes de aplicações:

– Simulações de espectros XANES na região de raios X moles;

– Simulações de espectros de fotoemissão e emissão Auger;

– Simulações de espectros dependentes do magnetismo (XMCD);

– Análise da estrutura eletrônica.

http://www.anorg.chem.uu.nl/people/staff/FrankdeGroot/ttmultiplets.htm
http://www.anorg.chem.uu.nl/people/staff/FrankdeGroot/ttmultiplets.htm
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Uma outra metodologia de simulações ab initio de espectros de absorção é usada no

programa TT-Multiplets. Desde que essa metodologia é baseada na teoria de Multi-

pletos (com origem na f́ısica atômica), efeitos da estrutura eletrônica são primordiais.

Desde que este tipo de cálculo deve ser usado os efeitos multieletrônicos não podem

ser desprezados (ou resumidos num fator multiplicativo), esses cálculos são largamente

aplicados em espectros na região de raios X moles. Os efeitos dos átomos vizinhos são

inclúıdos no cálculo por um campo cristalino.

Desde que esse programa não foi utilizado diretamente nessa tese, maiores informa-

ções podem ser encontradas na literatura [31, 29, 30].

3.6 Radiação śıncrotron e experimentos de XAS

Para a realização de experimentos de espectroscopia de absorção de raios X, é necessário

ter acesso a uma fonte de raios X com larga faixa espectral de energia. Neste sentido,

as fontes de radiação śıncrotron existentes atualmente desempenham essa função de

forma esplendorosa, pois abrangem faixas de energia que vão desde a região de ultra-

violeta até raios X duros, além de possúırem alta intensidade (fluxo de fótons) e graus

de polarização linear e eĺıptica bem definidos. Nesta seção são apresentados alguns

métodos usados para a obtenção de espectros de absorção de raios X.

A radiação śıncrotron utilizada para os experimentos de XAS neste trabalho é pro-

duzida no Laboratório Nacional de Luz Śıncrotron (LNLS) em Campinas [32]. No

LNLS, elétrons armazenados com velocidade relativ́ıstica em um anel de 30 metros de

diâmetro emitem uma radiação com alta intensidade em um amplo espectro na região

de raios X ao passarem por dipolos que defletem a sua direção original. Informações

sobre caracteŕısticas da fonte de radiação śıncrotron em Campinas podem ser encon-

tradas na página da internet do LNLS (http://www.lnls.br). Em todos os métodos

de absorção neste trabalho é necessário obter o sinal de forma independente para cada

valor de energia, seja selecionando cada valor e “varrendo” sobre uma faixa de energia

mais ampla por meio do uso de um cristal monocromador baseado na lei de Bragg de

difração, ou usando uma óptica dispersiva para obter diretamente um espectro em uma

larga faixa de energia de forma instantânea, sem nenhum movimento de dispositivos

ópticos. Esses dois métodos de seleção de faixa energias dos raios X são esquematizados

na figura 3.8.

Em uma medida de absorção é desejado conhecer o quanto da intensidade de um

feixe de luz é absorvida ao interagir com um sistema. Uma das formas de obter essa

informação é fazendo o feixe atravessar a amostra e medir as intensidades do feixe

antes e depois da amostra, caracterizando assim o método de transmissão. Desde que

a intensidade do feixe cai exponencialmente com a espessura da amostra, temos que

IT = I0e
−µt, onde IT e I0 são as intensidades transmitida e incidente do feixe na a

amostra. µ é definido como o coeficiente de absorção e o produto de µ pela espessura

t é chamado de absortância. Assim, podemos obter a contribuição da absorção usando

http://www.lnls.br
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Figura 3.8: Visão esquemática da óptica para (a) o monocromador com a convencional
dupla reflexão, e (b) o monocromador dispersivo, onde a faixa em energia é selecionada
por um cristal curvo.

(a) (b)

Figura 3.9: Esquema pictórico do processo de absorção e produção de fótons de fluo-
rescência. Em (a), um fóton de raios X com energia suficiente promove um elétron de
um ńıvel profundo para a banda de valência ou continuo. Em (b), um elétron de um
ńıvel superior cai para a vacância deixada pelo processo de absorção, e emite um fóton
de fluorescência para manter a conservação de energia.

a relação

µ =
1

t
ln

(
I0

IT

)
(3.26)

Nos casos onde não é posśıvel medir a intensidade do feixe transmitido, outros

métodos de obter o coeficiente de absorção são usados. Em um deles, a produção de

fótons de fluorescência para manter a estabilidade de um sistema após este absorver um

fóton de luz incidente (um esquema pictórico deste processo é apresentado na figura

3.9) é considerada. Nesta situação, a absorção será proporcional ao número de fótons

de fluorescência, e assim é posśıvel definir a relação

µ ∝ IF

I0

(3.27)

onde IF é a intensidade (ou fluxo) do feixe de fótons de fluorescência.

Para a realização dos experimentos neste trabalho de tese, foram utilizadas as linhas

de luz D04B-XAFS1 (do inglês: X-ray Absorption Fine Structure 1 ), D09B-XRF (do

inglês: X-ray Fluorescence ) e D06A-DXAS (do inglês: Dispersive X-ray Absorption

Spectroscopy) no (LNLS).

Especificamente nas linhas XAFS1 e XRF, a energia do feixe incidente foi selecio-

nada usando um monocromador Si(111) do tipo channel-cut. As intensidades do feixe
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Figura 3.10: Conversão entre a escala original em pixel da câmara CCD para uma
escala de energia em eV. A correlação entre as posições do feixe disperso na posição
lateral da câmara CCD e os valores em energia é feita usando espectros de referência
coletados nas linhas XAFS1 (com abscissa em eV) e DXAS (com abscissa em pixel)
para uma folha metálica do material.

antes e depois da amostra a ser estudada (ou de elementos ópticos) foram coletadas

usando câmaras de ionização. Nessas linhas de luz, os fótons de fluorescência foram

coletados usando detectores de estado sólido de fluorescência com 15 e 1 elementos de

Ge, respectivamente. Os equipamentos e a forma como a linha XAFS1 é projetada a

torna especialmente aplicável para experimentos de XANES e EXAFS em materiais

onde se deseja estudar bordas de absorção que estão compreendidas na faixa de 3 keV

até 25 keV de energia. A linha XRF é especialmente projetada para otimizar experi-

mentos de fluorescência voltados à análise da composição qúımica multi-elementar de

materiais.

Na linha DXAS, experimentos de XMCD na faixa de 4 keV até 15 keV podem

ser realizados de forma otimizada, pois a óptica dessa linha permite a obtenção de

completos espectros de absorção em um tempo da ordem de milisegundos. Lá, um

monocromador de cristal curvo de Si(111) seleciona a faixa em energia do feixe vindo

de um dipolo e o focaliza em uma imagem de ≈ 200µm no ponto onde é posicionada

a amostra, como é apresentado na figura 3.8. A correlação entre as posições do feixe

disperso na posição lateral da câmara CCD e os valores em energia é feita usando

espectros de referência coletados nas linhas XAFS1 (com abscissa em eV) e DXAS

(com abscissa em pixel) para uma folha metálica do material, como é exemplificado

na figura 3.10. Detalhes sobre a óptica dessa linha de luz podem ser encontrados na

literatura [33, 16].

Medidas de XMCD (no modo refletividade) foram realizadas com o feixe selecionado

0, 18 mrad abaixo do plano da órbita (com em torno de 80% de taxa polarização circular,

calculada de acordo com métodos bem estabelecidos e apresentados na publicação [34]).

As taxas de polarização circular e linear calculadas com dependência angular e em

energia são apresentadas na figura 3.11. Um eletróımã foi usado para aplicar um campo

de 0,35 T no plano da amostra na direção de propagação do feixe, sondando assim



50 3. Espectroscopia de absorção de raios X

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

P
ol

ar
iz

aç
ão

 C
irc

ul
ar

 (mrad)

 fonte
 duplo cristal
 cristal dispersivo

Energia = 7709eV

 

 

P
ol

ar
iz

aç
ão

 L
in

ea
r

 fonte
 duplo cristal
 cristal dispersivo

 

 

 

In
te

ns
id

ad
e 

N
or

m
al

iz
ad

a  fonte
 duplo cristal
 cristal dispersivo
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Figura 3.11: Cálculo das intensidades normalizadas (acima), taxas de polarização linear
em (meio) e taxas de polarização circular em (abaixo), com dependência em energia
e em deslocamento do plano da órbita.. Calculadas para a luz produzida pela fonte,
após a difração no duplo cristal (monocromador da linha XAFS1 ) e após difração no
cristal dispersivo (monocromador da linha DXAS ).
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apenas o momento magnético local no plano do filme. O sinal dicróıco foi obtido pela

diferença entre os sinais medidos invertendo o campo magnético aplicado e mantendo

constante a polarização circular da radiação incidente.

3.7 Estrutura atômica local de filmes de FePt

Nesta seção, a espectroscopia de absorção de raios X é aplicada no estudo da estru-

tura atômica local em filmes finos de FePt apresentando anisotropia magnética per-

pendicular induzida por um ordenamento estrutural. Este estudo é basicamente uma

seqüência de trabalho dos resultados apresentados na tese de doutorado de Alessandro

Martins[35]. Aqui, é apresentada a nossa contribuição com a colaboração que resulta

na análise da dependência em ângulo da estrutura atômica local. Basicamente, esses

resultados foram obtidos usando o efeito de dicróısmo linear natural (discutido na se-

ção 3.3) com análises de EXAFS (discutidas na seção 3.1) para estudar anisotropias da

estrutura atômica em filmes finos de FePt (apresentados no caṕıtulo 2).

Aqui, análises de EXAFS em dois filmes são apresentadas. O primeiro é um filme

de FePt crescido de forma a apresentar uma estrutura desordenada quimicamente (fcc).

O segundo filme apresenta ordenamento estrutural fct/L10, na forma de monocamadas

atômicas, induzido pelo crescimento em alta temperatura e pelo substrato cristalino

(MgO) utilizado. Análises de EXAFS dependentes do ângulo de incidência dos raios

X nos filmes informam sobre as ligações atômicas seletivamente entre as paralelas e

perpendiculares à superf́ıcie dos filmes.

A figura 3.12 apresenta a transformada de Fourier (ou distribuição pseudo-radial)

do sinal de EXAFS para dados experimentais e os respectivos ajustes das curvas para

os dois filmes estudados. Para a realização dos ajustes, caminhos de espalhamento

simples foram gerados utilizando dados cristalográficos e cálculos ab initio com o pro-

grama FEFF. O ajuste de cada ligação exige o uso de dois caminhos de espalhamento

correspondendo a ligações Fe-Fe e Fe-Pt, considerando 12 vizinhos na célula (6 Fe e

6 Pt). Para permitir uma qualidade do ajuste com fator estat́ıstico R da ordem de

6 · 10−5, janelas no espaço R de 1,7 a 2,8 Å e 1,4 a 3,4 Å foram utilizadas nos ajustes

dos filmes fcc e fct/L10 respectivamente. A tabela 3.1 apresenta os resultados obtidos a

partir dos ajustes para o número de vizinhos (N), comprimento médio de ligação (R) e

fator Debye-Waller de desordem (σ2) para os filmes com estruturas fcc e fct/L10, consi-

derando as condições de polarizações planar e perpendicular ao plano do filme. Para

garantir a consistência dos resultados obtidos nos ajustes, todos os dados experimen-

tais (para todas as polarizações) foram ajustados simultaneamente para cada amostra,

usando o mesmo modelo e parâmetros estruturais.

A partir dos resultados apresentados na tabela 3.1, pode ser facilmente compreen-

dido que as variações observadas na distância R dos primeiros vizinhos entre os ajustes

para as diferentes polarizações no filme fct/L10 e o filme fcc estão de acordo com o espe-

rado para uma estrutura tetragonal quando se leva em conta a contração da estrutura
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Figura 3.12: Transformadas de Fourier (módulo e parte imaginária) de dados experi-
mentais e ajustes de espectros de EXAFS para filmes de FePt. Em (a) são apresentados
dados equivalentes ao filme desordenado (fcc). Em (b) e (c) estão os dados correspon-
dendo ao filme ordenado (L10) olhando para as contribuições no plano (15o) e fora do
plano (75o) respectivamente.

Tabela 3.1: Resultados de ajustes de EXAFS em filmes de FePt desordenados (fcc) e
ordenados (L10). Os valores obtidos para N, R e σ2 tem precisões de 10%, 0.03Å e 9%,
respectivamente.

Distribuição média
fcc N R (Å) σ2(2)

Fe-Fe 6.5 2.68 0.0141
Fe-Pt 5.5 2.68 0.0054

No plano Fora do plano
L10 N R (Å) σ2(2) N R (Å) σ2(2)

Fe-Fe 2.4 2.70 0.011 4.9 2.66 0.034
Fe-Pt 1.6 2.70 0.037 3.1 2.66 0.0016
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ao longo da direção de crescimento dos filmes. As diferenças no fator de desordem σ2

comparando-se uma determinada ligação nas duas polarizações é um comportamento

f́ısico esperado. Isso está em acordo com a maior estabilidade estrutural das ligações

na direção paralela ao plano dos filmes em comparação com as ligações na direção

perpendicular.

As diminuições observadas nos números de vizinhos entre as ligações Fe-Fe e Fe-Pt

indicariam um efeito de aglomeração ou segregação dentro dos filmes em uma ordem

local, em contradição ao que é suposto na literatura sobre uma distribuição aleatória.

Isso também estaria em acordo com resultados obtidos por análises de XANES depen-

dentes da polarização nesses filmes[36]. Porém, a correlação entre as variáveis N e σ2

(que diminui drasticamente) torna dif́ıcil a análise desses resultado. Uma possibilidade

é que essa variação no fator de desordem esteja relacionada com caracteŕısticas dos

fatores de fase e amplitude teóricos gerados para o caminho de espalhamento Fe-Pt.

3.8 Conclusões e sumário parcial

Neste caṕıtulo, diferentes metodologias do uso da espectroscopia de absorção de raios

X foram apresentadas e aplicadas em filmes finos do tipo estudado nessa tese. Essas

diferentes abordagens de XAS são necessárias para o entendimento das análises que se

seguirão nos caṕıtulos seguintes, onde elas serão acopladas a geometria de incidência

rasante de raios X.

Os conceitos gerais de XAS foram aqui apresentados. Nestes, são descritas as

formas de como realizar análises das regiões de EXAFS e XANES. Também os concei-

tos de XMCD e dicróısmo linear natural são introduzidos para ver a dependência do

magnetismo e anisotropias estruturais, respectivamente. Em seguida, foram descri-

tos resumidamente formas de fazer cálculos ab initio de espectros de absorção foram

apresentados com o intuito de auxiliar na análise de dados experimentais de XAS. Al-

gumas considerações gerais sobre como são realizados experimentos de XAS utilizando

radiação śıncrotron também foram apresentadas.

Na seção 3.7 foram apresentados resultados obtidos com o uso de XAS em filmes

finos de FePt apresentado anisotropia magnética perpendicular induzida por ordena-

mento estrutural. Esses resultados da anisotropia estrutural desses filmes foram obtidos

olhando para a dependência dos espectros de absorção com o efeito de dicróısmo linear

natural (apresentado na seção 3.3). Em conclusão desses resultados, dados de EXAFS

para filmes de FePt com estruturas fcc e fct/L10 mostraram que a dependência em

polarização do ordenamento qúımico de curto alcance dentro das amostras. Esses re-

sultados também mostraram que há ind́ıcios de segregação atômica dentro dos filmes

com regiões aglomeradas de Fe e Pt, em contrário a uma mı́dia idealmente homogênea.
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Referências Bibliográficas
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XAS em incidência rasante 4
A espectroscopia de absorção de raios X não é uma técnica de superf́ıcie em si, já que

os raios X tem um comprimento de atenuação de vários micrometros em qualquer ma-

terial. Entretanto, se trabalhamos em condição de reflexão total, isto é, em incidências

muito rasantes, o feixe pode ser confinado dentro das primeiras dezenas de ângstrons

abaixo da superf́ıcie refletora. Isso constitui uma grande vantagem no estudos de filmes

por minimizar os efeitos, as vezes devastadores, da contribuição do substrato (espalha-

mento elástico, fluorescência por outros elementos). A variação do ângulo rasante, na

vizinhança do ângulo cŕıtico, resulta numa informação resolvida em profundidade, o

que pode possibilitar o esclarecimento da estrutura local nas regiões das interfaces.

Existem várias maneiras de coletar os dados de GIXAS (do inglês: Grazing Inci-

dence X-ray Absorption Spectroscopy) as mais comuns sendo coletando o feixe especular

refletido e a fluorescência integrada num ângulo sólido grande. As medidas são bas-

tante espećıficas. A possibilidade de ocorrência de distorções por efeito da rugosidade

ou problemas de inclinação ou ondulações nos filmes deve ser considerada. Além do

mais, a análise quantitativa do sinal XAS detectado por refletividade é mais complexa

que a análise dos dados em XAS convencional, uma vez que o sinal não depende apenas

da parte imaginária mas também da parte real do ı́ndice de refração do filme. Apesar

disso, GIXAS se tornou bastante utilizada nas últimas duas décadas para investigar

principalmente efeitos de superf́ıcie[1], através de medidas de refletividade na condição

de reflexão externa total. Mas até hoje, uma metodologia do uso de GIXAS para ver as

contribuições em penetrações maiores que dezenas ou poucas centenas de ângstrons não

é bem estabelecida. Desta maneira, a motivação deste trabalho é desenvolver e aplicar

uma metodologia que permita analisar a contribuição de GIXAS para a determinação

de perfis de profundidade estruturais em filmes finos.

Neste caṕıtulo, são tratados alguns dos aspectos relacionados ao uso de espectros-

copia de absorção e refletividade de raios X na geometria de incidência rasante, e como

obter a desejada seletividade em profundidade de penetração dos raios X.
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Figura 4.1: Simulações da refletividade e do comprimento de atenuação, em função da
energia e do ângulo de incidência.

4.1 Considerações qualitativas sobre a dependência

em profundidade

De modo geral, a intensidade de uma radiação decai exponencialmente com a pene-

tração na matéria, por efeitos de absorção da radiação pela matéria. Espećıficamente,

o comprimento de atenuação (correspondendo a espessura em que a intensidade cai a

1/e do valor na superf́ıcie do material) de raios X em metais e ligas é da ordem de

vários micrometros. Porém, na condição de incidência rasante abaixo do ângulo cŕı-

tico θC (abaixo do qual é definida a reflexão total do feixe incidente), os raios X na

superf́ıcie do material são limitados na forma de uma onda evanescente confinada em

poucos nanometros abaixo da superf́ıcie refletora. A amplitude da refletividade e θC

são relacionados através das equações de Fresnel e a exata dependência entre eles para

materiais massivos e multicamadas pode ser calculada através de métodos padrão de

reflexão especular [2, 3], usando dados tabelados[4] de parâmetros atômicos de absorção

e de ótica.
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Os espectros coletados correspondem a uma integração
∫ t

0
µ(E, z)dz das contribui-

ções infinitesimais de espessura dz das camadas em uma profundidade z em relação a

superf́ıcie da amostra. Como a intensidade do feixe de raios X decai exponencialmente

com a penetração, a exata (de)convolução quantitativa destas contribuições requer um

tratamento usando métodos com transformadas de Laplace [5], os quais são instáveis

em grande parte dos casos, ou o método discreto desenvolvido e apresentado a seguir

na seção 4.4.

A exata determinação da relação entre o ângulo de incidência e a profundidade

sondada no material não é trivial. Uma melhor abordagem desse problema pode ser

obtida com o desenvolvimento de metodologias que permitem a (de)convolução das

contribuições em cada camada. De forma qualitativa, a profundidade sondada no ma-

terial corresponde, em boa aproximação, à espessura de dois comprimentos de atenua-

ção (onde a intensidade cai para ≈ 85% da intensidade na superf́ıcie). Na figura 4.1.c

é apresentada a dependência entre a profundidade sondada e o ângulo de incidência,

em energias próximas às bordas de absorção estudadas neste trabalho (Co-K, Pt−L3 e

Pt−L2), para o filme de CoPt com 100 nm de espessura. Para uma liga CoPt, próximo

a θC , um passo t́ıpico de ≈ 0, 02ocorresponde a uma variação de 1 nm no comprimento

de atenuação, isto é, 2 nm na profundiade sondada. Assim, quando XAS é medida na

geometria de incidência rasante, a profundidade de penetração em uma determinada

energia E pode ser, a priori, conhecida com resolução nanométrica. Desta forma, a

coleta de espectros XAS em vários ângulos rasantes traz informações diretas sobre a

homogeneidade em profundidade da estrutura local.

Nas figuras 4.1.d e 4.1.b são apresentadas, respectivamente, a dependência da pro-

fundidade sondada e da refletividade em função da energia dos raios X incidentes,

indicando o aparecimento das quatro bordas de absorção nesta faixa de energia. A

dependência da penetração com a energia dos fótons também deverá ser considerada

ao ser proposto um método de (de)convolução das contribuições em cada camada. Em

medidas de XANES (até cerca de 50 eV acima da borda), a contribuição desta depen-

dência para a resolução angular na penetração é da ordem de ≈ 0, 2 nm, bem menor

do que a resolução intŕınseca do arranjo experimental. Porém, em medidas de EXAFS

(até cerca de 700 eV acima da borda), esta contribuição para a resolução angular no

comprimento de penetração é da ordem de ≈ 7, 8 nm, significativamente maior do que

a resolução experimental.

Nas seções seguintes desse caṕıtulo serão apresentados todos os métodos necessários

para a determinação quantitativa da dependência em profundidade das contribuições

contidas nos espectros experimentais de absorção
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4.2 Índice de refração e relações de dispersão

Incluindo a contribuição da absorção, o ı́ndice de refração complexo de um material

pode ser expresso na forma

n̂ = 1− δ − iβ

com os números reais δ e β (conhecido como coeficiente de extinção).

Assim, a propagação da radiação eletromagnética no material pode ser expressa

como
~E = ~E0e

i[n̂(~k·~r)−ωt] = ~E0e
i[(1−δ)(~k·~r)−ωt]e−β(~k·~r) (4.1)

onde a primeira exponencial representa a contribuição da dispersão e a segunda é a

contribuição da absorção. Assim, a média temporal da intensidade do fluxo de energia

da radiação eletromagnética é proporcional ao modulo quadrado do campo elétrico,

então temos I = I0e
−µ(k̂·~r) onde µ = 2βk é o coeficiente de absorção linear, k̂ = ~k/k e

k = 2π/λ é o modulo do vetor de onda.

É também posśıvel modelar o ı́ndice de refração usando o fator de espalhamento

atômico (f = amplitude de espalhamento por um átomo isolado) incluindo as correções

de dispersão real (f ′(~ω)) e imaginária (f ′′(~ω)) para o fator atômico de forma (f0).

Assim o ı́ndice de refração torna-se [2]:

n̂ = 1− 2πρar0

k2
(f0 + f ′ + if ′′) (4.2)

com β =
(

2πρar0

k2

)
f ′′ e δ = 2πρar0

k2 (f0(0) + f ′), onde ρa é o número de átomos por

unidade de volume, r0 é o raio clássico do elétron
(
r0 = e2

4πε0mc2

)
e f0 é aproximado pelo

número de elétrons no átomo, em ângulos baixos. Combinando estas equações temos:

µ =
(
f ′′ 4πρar0

k

)
= (f ′′2λρar0). Para compostos qúımicos, com vários tipos atômicos

diferentes, pode ser considerada a definição do ı́ndice de refração para compostos como

n̂ = 1− δ − iβ = 1− r0λ
2

2π
Na

ρtot

Atot

∑
q

(
f ′q + if ′′q

)
(4.3)

para q diferentes tipos atômicos, onde Na é o número de Avogadro, ρtot e Atot são a

densidade e peso molecular total do composto, respectivamente.

Neste ponto vemos que é necessário conhecer ambos os valores de β e δ para definir

completamente o ı́ndice de refração dado na equação 4.2. Utilizando valores tabelados

dispońıveis[6] para os fatores f0, f ′ e f ′′ para cada elemento qúımico, é posśıvel obter

os valores δ e β para materiais simples (de um único elemento) ou compostos. Na

figura 4.2 são apresentadas curvas de δ e β, equivalentes ao elemento Fe, em função da

energia calculadas usando a equação 4.3 e valores tabelados[6] de f ′ e f ′′ para Fe.
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Figura 4.2: Valores de δ e β para o elemento Fe calculados usando dados tabelados, e
aplicando a transformada de Kramers-Kronig.

Transformada de Kramers-Kronig

A partir de dados experimentais do coeficiente de absorção, apenas β pode ser obtido

diretamente. Porém, é posśıvel determinar os valores experimentais para δ de forma

indireta usando as transformadas de Kramers-Kronig (KKT: do inglês Kramers-Kronig

Transform) que relacionam os valores de f ′ e f ′′ por:

f ′(E) =
2

π
P
∮ ∞

0

εf ′′(ε)

ε2 − E2
dε (4.4)

f ′′(E) =
2E

π
P
∮ ∞

0

f ′(ε)

ε2 − E2
dε

Essas relações podem ser derivadas[7] usando o teorema de Cauchy para uma in-

tegral de contorno num plano complexo em torno de um pólo. Dessa forma, podemos

determinar os valores de δ usando dados experimentais de f ′′ e a equação 4.2.

Numericamente a determinação da KKT é extremamente dependente do cálculo

das integrais da eq. 4.4 em torno das singularidades (ε2 − E2) = 0. Diversos méto-

dos numéricos [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] podem ser aplicados para cálculos de KKT,

diferindo principalmente na precisão obtida e no tempo de processamento computa-

cional necessário. Estes métodos podem ser divididos em dois grupos gerais, onde o

primeiro calcula diretamente as integrais da equação 4.4, obtendo uma boa precisão no

resultado final. O segundo usa conceitos de causalidade para estimar a KKT usando

duplas transformadas de Fourier, obtendo uma alta performance no processamento.

Os métodos mais usados, em geral, são baseados na integração direta pela fórmula de

Maclaurin[8], e usando causalidade e duplas transformadas de Fourier[9].

Para garantir a convergência da transformada de Kramers-Kronig em torno de

bordas de absorção de raios X, em todos esses métodos numéricos é necessário ter

uma larga faixa em energia de dados. Para isso, espectros experimentais (que possuem

tipicamente faixas em energia de no máximo 1000 eV) precisam ser extrapolados para
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faixas de 50-100 keV em torno da borda, aproximadamente[11]. Desde que a maioria

dos métodos precisam ter dados uniformemente espaçados em energia, são necessários

de 50 a 100 mil pontos para obter uma resolução de 1 eV. Aqui, dados tabelados foram

usados como os valores em energias longe das bordas de absorção para extrapolar dados

experimentais do coeficiente de absorção, usados para obter β, e efetuar a KKT obtendo

δ.

Desde que os métodos existentes não são bem sucedidos em obter simultaneamente

precisão e performance no cálculo de KKT em torno de bordas de absorção de raios

X, é posśıvel usar uma estratégia alternativa no cálculo de KKT nesses casos. Além

dos métodos existentes podemos propor um método que combina a precisão das KKT

usando a fórmula de Maclaurin[8] com a velocidade de uma integração numérica usando

splines. Isto consiste no cálculo da KKT usando a integração das eqs. 4.4 diretamente

por funções interpoladas por splines, e apenas nas regiões próximas as singularidades,

a fórmula de Maclaurin é usada:

f ′(Ei) =
h

π

{
′∑
j

Ejf
′′
j

E2
j − E2

i

}

onde h é o passo constante em energia, e a soma
∑′

j é efetuada em valores pares de j se i

é ı́mpar, ou valores ı́mpares de j caso contrário, evitando assim o ponto de singularidade

1/(E2
i−E2

i ). Desta forma, o usual número (N/2)2 de operações matemáticas necessárias

na fórmula de Maclaurin (considerando N pontos uniformemente espaçados em energia)

pode ser reduzido para Nsing ·N/2 com Nsing � N , onde Nsing é o número de pontos

em torno da singularidade, sendo determinante na precisão do cálculo.

Desta forma, podemos aplicar esses métodos aos materiais do interesse desse tra-

balho para determinar de forma completa o ı́ndice de refração dos compostos. Na figura

4.2 são apresentadas curvas de δ e β em função da energia calculada usando a equação

4.3 considerando dados tabelados para o elemento Fe. Os valores de δ fora calculados

utilizando as transformadas de Kramers-Kronig dos valores de β. Desta forma, é posśı-

vel definir de forma completa o ı́ndice de refração (n̂ = 1 − δ − iβ) de um composto.

Aqui foram usados dados tabelados para β, porém, essa metodologia se aplica também

a dados experimentais.

4.3 Amplitude das ondas refratadas e refletidas

Neste ponto precisamos conhecer como se dá a correlação entre os dados experimentais

de absorção medidos e a soma ponderada das componentes da absorção em cada pene-

tração pela sua correspondente intensidade da radiação em função da penetração. Para

isso, precisamos conhecer qual a intensidade da onda eletromagnética em cada posição

z dentro do filme. Isso pode parecer simples a priori, porém, é preciso considerar que

o ı́ndice de refração complexo tem uma dependência em energia e também em z, pois

ele é caracteŕıstico de cada material. Outro ponto importante é que como estamos em
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condições próximas ao ângulo cŕıtico, várias aproximações utilizadas na literatura não

podem ser empregadas aqui. Nesta seção é formulado e apresentado o método utili-

zado para estimar a intensidade da radiação em cada penetração z de forma precisa

o suficiente para a realização da determinação quantitativa de perfis de profundidade

das estruturas presentes nos espectros de absorção experimentais medidos.

4.3.1 Leis de refração e reflexão

As leis que relacionam a dispersão e absorção com a intensidade da polarização dos

feixes de luz refletido e refratado foram desenvolvidos por Augustin Jean Fresnel[15].

Nesta seção, essas serão descritas com foco na região de raios X. Nesta região, δ e β são

muito menores que 1. Assim, podemos usar algumas aproximações para determinar a

lei de Snell e relações de Fresnel para reflexão e refração [7].

Considerando que a onda eletromagnética (equação 4.1) e a sua derivada sejam

cont́ınuas na interface entre o ar/vácuo e o material, temos que as amplitudes incidente

(aI), refletida (aR) e transmitida (aT ) obedecem a:

aI + aR = aT (4.5)

aI
~kI + aR

~kR = aT
~kT (4.6)

com k = |~kI | = |~kR| no vácuo e n̂k = |~kT | no material para o ı́ndice de refração n̂.

Tomando as componentes perpendiculares à superf́ıcie de ~k, temos:

aIk cos θ1 + ark cos θ1 = aT k cos θ2 (4.7)

(aI − aR)k sin θ1 = aT n̂k sin θ2 (4.8)

onde θ1 e θ2 são os ângulos entre os feixes incidente e refratado com relação a

superf́ıcie, respectivamente. Desta forma, usando as equações 4.5 e 4.7 temos a lei de

Snell:

cos θ1 = n̂ cos θ2 (4.9)

Usando a lei de Snell, podemos expandir os cossenos, ignorar as altas potências dos

ângulos desde que θ1 e θ2 são pequenos e desconsiderar os termos δθ2
2 e βθ2

2 desde que

δ e β são muito menores que a unidade. Assim, temos:

θ2
1 ≈ (1− δ − iβ)θ2

2 + 2δ + 2iβ

θ2 ≈
(
θ2
1 − 2δ − 2iβ

)1/2
(4.10)

Por outro lado, a partir das equações 4.5 e 4.8, temos que aI−aR

aI+aR
= n̂ sin θ2

sin θ1
≈ θ2

θ1
.

Assim, as relações de Fresnel para a refletividade e a transmissividade são dadas por

R =
aR

aI

=
f1 − f2

f1 + f2

, T =
aT

aI

=
2f1

f1 + f2

(4.11)
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onde padronizamos os ângulos complexos de incidência e refração como f1 e f2, respec-

tivamente. Desta forma, de acordo com a equação 4.10, estes ângulos tem as formas

[3]:

f1 =
(
θ2
1 − 2δ1 − 2iβ1

)1/2
(4.12)

f2 =
(
θ2
1 − 2δ2 − 2iβ2

)1/2

considerando os ı́ndices de refração n̂1 e n̂2. As intensidades das ondas refletida e

transmitida são dadas pelo conjugado complexo das equações 4.11, ou seja: R = R ·R∗

e T = T · T ∗.

Nós também podemos definir o ângulo cŕıtico (θc) abaixo do qual os raios X sofrem

reflexão externa total. Expandindo o cosseno da lei de Snell, para θ2 = 0, e ignorando as

altas potências de θ1, desde que θ1 é pequeno na geometria rasante, obtemos a relação

para o ângulo cŕıtico (complexo) ΘC ≈
√

2δ + 2iβ. Ignorando os pequenos efeitos da

absorção, tem-se:

θc ≈
√

2δ (4.13)

Por outro lado é possivel mostrar, a partir das equações 4.11 e 4.12, que o ângulo

cŕıtico também pode ser definido pelo mı́nimo da derivada da refletividade como função

do ângulo de incidência. Essa é uma forma útil na determinação do ângulo cŕıtico, pois

dados calculados ou experimentais para a refletividade de um filme fino podem ser

usados diretamente na determinação de ΘC por:

ΘC ≈ min

(
∂R
∂θ

)
(4.14)

4.3.2 Reflexão e refração em uma interface simples

Para o cálculo da intensidade de um feixe transmitido Tr e refletido Rr, em um caso de

uma interface simples, ou seja, na incidência dos raios X em um filme com apenas uma

camada, podemos usar a transmissividade dada pelas equações 4.11. Este desenvolvi-

mento não é feito em nenhuma literatura. Aqui, todas as aproximações são evitadas

ou discutidas para permitir um desenvolvimento rigoroso do método.

Desta forma, considerando a passagem dos raios X do ar para o filme, podemos

usar f 2
1 = θ2

1 − 2δ1 − 2iβ1 = θ2 e f 2
2 = θ2

1 − 2δ2 − 2iβ2 = θ2 − 2δ − 2iβ. Definindo

f2 = A− iB, e usando a equação 4.13, tem-se[3]:

A =
√

δ


[(

θ2

θ2
C

− 1
)2

+
β2

δ2

]1/2

+
θ2

θ2
C

− 1


1/2

(4.15)

B =
√

δ


[(

θ2

θ2
C

− 1
)2

+
β2

δ2

]1/2

− θ2

θ2
C

+ 1


1/2

(4.16)

A partir da equação 4.11, obtém-se T (E, θ) = 4θ2

(θ+A)2+B2 e R(E, θ) = (θ−A)2+B2

(θ+A)2+B2 .
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Simplificando algebricamente, para efeito de otimização computacional, obtemos as

expressões:

R(E, θ) =
h− θ

θC

√
2(h− 1)

h + θ
θC

√
2(h− 1)

(4.17)

T (E, θ) =
4θ2/θ2

C

h + θ
θC

√
2(h− 1)

(4.18)

onde h = θ2

θ2
C

+

[(
θ2

θ2
C
− 1
)2

+ β2

δ2

]1/2

.

Por outro lado, é posśıvel determinar a intensidade da radiação (I(z)) em uma

determinada profundidade z (menor que a espessura total do meio) em relação à inten-

sidade na superf́ıcie interna (I(0)), usando o teorema de Poynting com a equação de

onda 4.1 com a definição de ı́ndice de refração da equação 4.2, com a definição acima

para f2 = (θ2 − 2δ− 2iβ)1/2 = A− iB, com A e B definido pelas equações 4.15 e 4.16.

Também deve ser considerado que tanto A quanto B podem ser números complexos

dependendo dos valores relativos de θ, δ e β. Dessa forma, obtém-se:

|Ez(z)|2

|Ez(0)|2
=

I(z)

I(0)
= exp [−ikf2z] · {exp [−ikf2z]}?

= exp [2kz= (f2)]

= exp {2kz [= (A)−< (B)]}
I(z)

I(0)
= exp

{
4πz

λ
[= (A)−< (B)]

}
(4.19)

onde ? denota o complexo conjugado, e < e = são as partes real e imaginária de

um número, respectivamente. Essa equação, quando a condição θ = θC é obe-

decida, ou seja, quando o cálculo é feito no ângulo cŕıtico, recai para uma forma

simples I(z)
I(0)

= exp
(
−4π

λ
z
√

β
)
. Por outro lado, quando a aproximação[3] de ân-

gulos θ muito maiores que o ângulo cŕıtico é obedecida (θ � θC), essa equação

toma a forma: I(z)
I(0)

= exp
(
− 4πβz

λ
√

θ2−2δ

)
. Num caso geral, no cálculo da equação

4.19, deve ser considerado que A e B serão puramente reais exceto nas condições[
(θ2 − θ2

C)
2
+ 4β2

]1/2

< (θ2
C − θ2) e

[
(θ2 − θ2

C)
2
+ 4β2

]1/2

< (θ2 − θ2
C) onde A e B

serão puramente imaginários, respectivamente.

Para a intensidade na profundidade z em relação a intensidade do feixe incidente,

deve ser considerada tanto a transmissão na interface (equação 4.18) quanto o decai-

mento exponencial dado pela transmissão no meio (equação 4.19), pois a intensidade

I(0, θ, E) de 4.19 é dada pela equação 4.18. Dessa forma, temos:

I(z, θ, E)

Ifeixe incidente(θ, E)
=

4θ2/θ2
C

h + θ
θC

√
2(h− 1)

exp

{
4πz

λ
[= (A)−< (B)]

}
(4.20)

onde h =

[(
θ2

θ2
C
− 1
)2

+ β2

δ2

]1/2

+ θ2

θ2
C

, e com A e B definidos pelas equações 4.15 e 4.16,

respectivamente.
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Apesar desta formulação levar em conta efeitos de refletividade e contribuições em

torno do ângulo cŕıtico, é necessário fazer o cálculo para uma espessura z que seja

menor que a espessura total do material. Outra aproximação é o fato de não estarem

inclúıdas as múltiplas reflexões em subcamadas/átomos, tal como é inclúıdo em uma

abordagem mais completa usando teoria dinâmica de difração [16, 17]. Um problema

que deve também ser considerado é o fato de β no cálculo da transmissividade ser

um valor constante em função de z, o que na prática não é verdade, pois procuramos

exatamente determinar as diferenças de β ou µ em função da profundidade.

O cálculo da transmissividade usando a equação 4.20 é a opção mais razoável, ape-

sar de necessitar que a espessura total da camada seja muito maior que a espessura

z sondada e que efeitos de múltiplas reflexões em subcamadas sejam desprezados. Na

literatura[18, 3, 4, 19, 20, 2] existem diversas abordagens para a estimativa da transmis-

sividade, os quais também consideram algumas aproximações ou casos mais precisos.

Por exemplo, em [4], a amplitude transmitida em uma camada simples de espaça-

mento d é dada por T/T0 = exp
[
−i 2πd

λ sin θ
+ i 2πd

λ sin θ
(δ + iβ)

]
≈ exp

(
−i 2πd

λ sin θ
− iσ

)
, onde

σ = − r0λ
sin θ

d
∑

q nqfq e fq = f1q + if2q, para q diferentes tipos atômicos e nq átomos do

tipo q por unidade de volume. A aproximação neste caso é considerar que o ângulo

dentro do material é igual ao ângulo incidente (θ), considerando que o ı́ndice de refra-

ção em raios X é muito próximo de 1. Uma forma completa e geral de determinar a

transmissividade em cada posição z de profundidade em torno do ângulo cŕıtico consi-

derando todas as reflexões múltiplas dependentes da polarização e para multicamadas

em geral, é usar conceitos da teoria dinâmica de difração de raios X [16, 21, 22, 23],

incluindo todas as contribuições da absorção. Outra forma exata de fazer esse cálculo

incluindo reflexões múltiplas é usar o método recursivo de Parrat [3], sem nenhuma

aproximação, para um filme composto por muitas monocamadas atômicas.

4.3.3 Refração e reflexão em filmes de multicamadas

Como já foi comentado na seção 4.3.2 anterior, uma forma de fazer o cálculos das am-

plitudes refratada e refletida em todas as posições espaciais dentro de um filme fino

composto por uma estrutura complexa de n multicamadas de vários tipos qúımicos e

considerando todas as infinitas reflexões entre camadas, é usando uma forma análoga

ao método de Parrat [3]. Neste método, a principal consideração é a continuidade

do campo elétrico em todas as interfaces (dentro e fora do filme) entre materiais com

ı́ndices de refração diferente. Esse método de cálculo da intensidade refletida é apresen-

tado a seguir, onde aqui ele é expandido de forma rigorosa para permitir a determinação

da amplitude da onda refratada em função de z.

Desta forma, para um filme com N multicamadas, considerando a continuidade da

onda eletromagnética definida pela equação 4.1 em cada interface entre os meios n e

n− 1, tem-se:
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an−1En−1 + a−1
n−1E

R
n−1 = a−1

n En + anE
R
n (4.21)(

an−1En−1 + a−1
n−1E

R
n−1

)
fn−1k1 =

(
a−1

n En + anE
R
n

)
fnk1

onde fn = (θ2
n−2δn−2iβn)1/2 para cada meio n, e an = e−i π

λ
fndn é um fator de fase (ou

diminuição considerando a absorção) com dn sendo a metade da penetração no meio n.

En e ER
n representam as amplitudes dos campos elétrico da radiação total e refletida no

meio n. Dessa forma, a solução do sistema de equações 4.21 para a amplitude refletida

Rn−1,n pode ser encontrada recursivamente por:

Rn−1,n = a4
n−1

[
Fn−1,n + Rn,n+1

1 + Rn,n+1Fn−1,n

]
(4.22)

onde Fn−1,n = fn−1−fn

fn−1+fn
e Rn,n+1 = a2

n(ER
n /En). A refletividade na interface entre o ar

(ou vácuo) com o filme é determinada após calcular a refletividade em todas as outras

camadas internas, considerando que RN−1,N = 0 desde que o substrato é um meio

infinito e sem reflexões que contribuam.

De forma análoga, a partir daqui podemos expandir esse método bem estabelecido

para o caso da amplitude da radiação em cada profundidade z dentro do filme. Para

isso, é posśıvel resolver o sistema de equações 4.21 para informar a amplitude do feixe

de radiação em cada camada n e em cada profundidade z. Manipulando algebricamente

a equação 4.21 e usando o resultado da equação 4.22, temos

En = anan−1

(
1 + Fn−1,n+Rn,n+1

1+Rn,n+1Fn−1,n

1 + Rn,n+1

)
En−1 (4.23)

Desta forma é posśıvel determinar todos as amplitudes En de forma recursiva,

conhecendo de antemão todos os elementos Rn,n+1 e Fn−1,n que já foram calculados

na determinação da refletividade. Assim, a amplitude em cada interface de camada n,

em relação à amplitude incidente na superf́ıcie do filme (n = 0) será

bn =
En

anE0

(1 + Rn,n+1) (4.24)

onde a amplitude dentro da camada n em uma posição zn será dada por Bn = bn ·
e−i 2π

λ
fnzn . E a intensidade da radiação dentro da camada n em relação à intensidade

incidente inicial pode ser calculada pelo conjugado complexo de Bn, ou seja:

In(zn, θ, E) =
∣∣∣bn · e−i 2π

λ
fnzn

∣∣∣2 (4.25)

onde a intensidade I(z, θ, E) em relação a intensidade inicial é obtida usando a equação

para In(zn, θ, E) considerando as espessuras dn de cada camada n.

É direto mostrar que a equação 4.24 pode ser reduzida à forma 2f1

f1+f2
para uma
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interface simples, como apresentado na seção anterior, quando o filme em questão é um

conjunto de apenas dois meios.

Desta forma, essa metodologia define de forma completa as amplitudes das ondas

refratada e refletida em qualquer posição z dentro do filme, considerando de forma

completa todos os efeitos de reflexões múltiplas que são de importância vital próximo

ao ângulo cŕıtico.

Aqui é importante considerar que todos os cálculos que resultam na equação 4.25

envolvem números complexos. Assim, todas as operações matemáticas envolvidas de-

vem utilizar uma álgebra para números complexos. Isso é simples matematicamente,

porém computacionalmente não é tão trivial de ser implementado.

4.4 Dependência em profundidade de espectros de

absorção

Como foi apresentado na seção 4.1, é posśıvel utilizar considerações qualitativas sobre

a dependência em profundidade da penetração de raios X para obter informações atô-

micas a partir de espectros XANES. Nesta seção, é apresentado o método desenvolvido

para a determinação quantitativa de um perfil de profundidade das informações obtidas

a partir de XANES obtidos na condição de incidência rasante, utilizando a intensidade

da onda eletromagnética em função da penetração que pode ser obtida usando a equa-

ção 4.20 ou a equação 4.25. Para a obtenção deste perfil quantitativo de profundidade,

de forma resumida, é utilizado um ajuste simultâneo de espectros XANES obtidos em

vários ângulos de incidência em torno do ângulo cŕıtico considerando a atenuação dos

raios X no material. O resultado deste processo é a estratificação das contribuições

de ńıvel de profundidade (ou camada de espessura dz) no filme fino para o espectro

XANES obtido, e assim, uma identificação do peso de cada contribuição no XANES

em cada profundidade.

Experimentalmente, são obtidos espectros XANES em vários ângulos de incidência

em torno do ângulo cŕıtico θC , os quais contém informações sobre toda a camada

penetrada pelos raios X incidentes. Como esses dados dependem da atenuação do

feixe de raios X, a contribuição de cada camada do material para o espectro obtido é

diferente, e deve ser pesada pela intensidade do feixe em cada ńıvel de profundidade.

Desta forma, é definido o valor de I(E, z, θ) (ver a equação 4.20 ou a equação 4.25)

como a intensidade transmitida de fótons incidentes a um ângulo θ com energia E, na

profundidade z no filme. Assim, os espectros de absorção obtidos experimentalmente

para cada ângulo de incidência θ serão dados por:

µexp(E, θ) =
1

Γ

∫ ∞

0

I(E, z, θ)µ(E, z)dz (4.26)

onde Γ é um fator de normalização dado por
∫∞

0
I(E, z, θ)dz.

O objetivo anaĺıtico é determinar µ(E, z) que convolúıdo com a intensidade da
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radiação resulta nos dados experimentais µexp(E, θ). Porém, isso não é posśıvel de

ser feito analiticamente, pois não é conhecida a dependência de µexp com z. Essa

dependência é o que se deseja conhecer. Uma forma de atingir esse objetivo é tentar

encontrar um conjunto de dados µ(E, z) que ajuste µexp na equação 4.26. Para isso, é

feita uma abordagem discreta para esse formalismo. Reescrevendo a equação 4.26 na

forma discreta, onde a soma em z considera passos de ∆z em profundidade, tem-se:

µexp(E, θ) =
1

Γ

∞∑
i=0

I(E, zi, θ)µ(E, zi) (4.27)

onde z0 = 0, z∞ = ∞, zi+1 − zi = ∆z e Γ =
∑∞

i=0 I(E, zi, θ).

Dessa forma, é fácil ver que a contribuição proporcional de cada camada ∆z na

profundidade zi para o sinal de µexp(E, θ) é dada por:

CP (zi) = I(E, zi, θ)/Γ (4.28)

Admitindo que os espectros experimentais possam ser considerados como uma

combinação linear (CL) de várias contribuições independentes na forma dos XANES,

µexp(E, θ) pode ser entendido como uma CL de um número q de contribuições espectrais

com um certo peso p para cada:

µexp(E, θ) =
1

Π

q−1∑
ctb=0

µ(E, ctb) · p(θ, ctb) (4.29)

onde Π é um fator de normalização definido como Π =
∑q−1

ctb=0 p(θ, ctb).

Considerando os conceitos embutidos nas equações 4.27 e 4.29, e admitindo que cada

µ(E, zi) da equação 4.27 pode ser escrito como µ(E, zi) = 1
Π

∑q−1
ctb=0 µ(E, ctb) · p(zi, ctb)

onde Π(zi) =
∑q−1

ctb=0 p(zi, ctb), obtém-se:

µexp(E, θ) =
1

Γ

∞∑
i=0

1

Π

q−1∑
ctb=0

I(E, zi, θ, ctb) · µ(E, ctb) · p(zi, ctb) (4.30)

Desta forma o problema se resume em ajustar os espectros experimentais µexp(E, θ)

pela equação 4.30. Os valores para I(E, zi, θ, ctb) podem ser calculados usando a equa-

ção 4.20 ou a equação 4.25. Então o objetivo com o ajuste é determinar todas as

contribuições para a absorção (µ(E, ctb)) e o seu peso equivalente (p(zi, ctb)) para cada

profundidade zi.

Efeitos de auto-absorção contidos em espectros de fluorescência também devem

ser considerados. Porém, em primeira aproximação para energias acima da borda de

absorção, na faixa de valores de ângulo e penetração desse trabalho, esses efeitos podem

ser ignorados momentaneamente.
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Método de ajuste dos perfis espectrais

Neste ponto vemos que precisamos ajustar dados experimentais com a equação 4.30

para determinar as contribuições em perfil dos espectros de absorção. Isso pode ser

feito por meio de um ajuste não-linear simultâneo dos múltiplos espectros de vários

ângulos θ em todas as energias E. Para a realização desse ajuste, as rotinas contidas

na biblioteca GSL (do inglês GNU Scientific Library, dispońıvel em http://www.gnu.

org/software/gsl/) foram utilizadas. Algumas considerações sobre esse ajuste devem

ser feitas, como se segue.

Para normalizar os pesos, ou seja, definir Π(zi) = 1 é posśıvel utilizar v́ınculos

no ajuste. No método utilizado aqui, a forma eficiente de fazer isso é definir uma

função penalty que force a
∑

i pesoi = 1. Ou seja, uma função com um valor muito

grande quando essa condição não for atendida. Um exemplo: e500abs(1−
∑

abs(peso)), para

cada peso ser entre 0 e 1, e a soma ser 1. O valor da constante 500 deve ser definido

dependendo da aproximação ao v́ınculo.

Outro ponto importante é que para a realização do ajuste é necessário fazer o

cálculo da derivada das funções para cada variável que se deseje ajustar. Isso pode ser

feito numericamente, de forma optimizada, por meio de splines interpoladoras para as

funções para as dependência de cada variável independentemente.

Por exemplo, em alguns casos de ajuste, é desejado conhecer quais as proporções

de cada contribuição em cada penetração z. Já em outros casos, é desejado conhecer

qual é uma espessura que define a separação entre uma camada de um tipo e de outro,

como em uma camada de óxido na superf́ıcie de um filme por exemplo. Para todos esses

casos, esse ajuste pode ser parametrizado utilizando das funções penalty comentadas

acima.

4.5 Espectroscopia de refletividade de raios X

Em um sinal de refletividade há contribuições de dispersão e de absorção, convolúıdas

de acordo com as relações de Fresnel. Assim, ele contém informações análogas às

obtidas em espectros XAS. Entretando, a extração da contribuição da absorção desse

sinal pode ser uma tarefa complexa, especialmente perto do ângulo cŕıtico e bordas de

absorções onde grandes variações devem ser consideradas. Alguns tratamentos foram

desenvolvidos para a extração da contribuição da absorção desses dados de refletividade

para responder a casos espećıficos[24, 25, 26].

Na figura 4.3 são apresentados espectros de refletividade experimentais coletados

para o filme de CoPt com 100 nm de espessura e substrato SiO2, em dois ângulos de

incidência (um antes e outro depois do ângulo cŕıtico). Assim, para obter informações

das estruturas locais atômica e eletrônica a partir da região próxima à borda (análogo

a XANES), a partir das oscilações após a borda (análogo a EXAFS) e em torno do

ângulo cŕıtico θC , uma delicada tarefa de análise dos dados experimentais obtidos deve

ser feita.

http://www.gnu.org/software/gsl/
http://www.gnu.org/software/gsl/
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Figura 4.3: Espectros de refletividade de raios X em dois ângulos de incidência para o
filme de CoPt com 100 nm de espessura e substrato SiO2.

Técnicas de XAS olhando para o sinal de refletividade são normalmente utilizadas

para o estudo de efeitos de superf́ıcie[26, 24]. Para isso, medidas em ângulos de incidên-

cia abaixo do ângulo cŕıtico são realizadas. Porém, experimentos em ângulos maiores

que θC também podem ser analisados [25] usando métodos aproximados (eg. oscilações

de EXAFS serem linearmente dependentes tanto da parte imaginária β quanto da parte

real δ do ı́ndice de refração). Nas aproximações utilizadas nesses métodos, a maior di-

ficuldade é a condição próxima ao ângulo cŕıtico θC , onde efeitos de difração/reflexão

múltiplas se tornam importantes.

Para obter informações em perfil de profundidade das informações contidas no sinal

de refletividade essas aproximações não podem ser utilizadas, pois a condição θ ≈ θC é

importante. Ao invéz disso, a metodologia de cálculos exatos apresentados nas seções

4.3.2 e 4.3.3 devem ser usados para a extração da contribuição da absorção do sinal

de refletividade. Isso envolve o desenvolvimento de uma estratégia baseada no uso de

transformadas de Kramers-Kronig.

No nosso estudo os experimentos realizados possibilitaram a obtenção simultânea

de dados de boa qualidade de fluorescência e refletividade em condições em torno do

ângulo cŕıtico. Mas como foi comentado acima, a análise de dados de refletividade

em torno do ângulo cŕıtico envolve diversas aproximações e considerações do ı́ncide de

refração. Também é importante notar que em ângulos de incidência maiores que θC

a qualidade do sinal de fluorescência é bem melhor que para o sinal de refletividade

(onde a intensidade cai com o aumento do ângulo). Assim, a análise direta de dados

de fluorescência (equivalente a absorção) foi melhor apropriada para a determinação

de um perfil de profundidade das informações atômicas, como é apresado na seção 4.4.

Desta forma, as informações de XANES e EXAFS contidas nos dados de refletividade

aqui obtidos não foram analisadas.
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Espalhamento magnético ressonante de raios X (XRMS)

O sinal de XMCD (apresentado na seção 3.4) é contido como uma contribuição ma-

gnética para medidas de XAS. Desta forma, em medidas de refletividade em torno

de bordas de absorção também há uma contribuição magnética. Esta contribuição dá

origem ao sinal de XRMS (do inglês: X-ray Resonant Magnetic Scattering), que pode

ser considerado um análogo ao XMCD quando no modo refletividade. Porém, nesta

combinação o sinal de XRMS depende também de parâmetros ópticos [27], o que difi-

culta a análise, tanto quanto na análise da contribuição da absorção em um espectro

de refletividade.

Assim como XMCD, espalhamento magnético ressonante de raios X (XRMS) é

senśıvel à densidade polarizada em spin de estados vazios acima do ńıvel de Fermi.

A sensibilidade ao magnetismo vem do principio de exclusão de Pauli e separação

induzida-por-troca do ńıvel de Fermi. Perto de uma borda de absorção essa sensibili-

dade é reforçada pelo forte aumento dos efeitos magnéticos [28, 29]. O sinal de XRMS

é medido pela intensidade da razão de assimetria

RXRMS = (I+ − I−)/(I+ + I−) (4.31)

onde I+ e I− são as intensidade espalhadas para as direções opostas do campo magné-

tico aplicado.

Durante a última década, com o forte aumento de interesse tecnológico devotado

a filmes finos e multicamadas magnéticas, espalhamento ressonante na faixa de raios

X moles tem crescido progressivamente como uma eficiente ferramenta especialmente

adaptada ao estudo desta classe de materiais[30, 31, 27]. Contudo, vale a pena notar

que poucas tentativas na região de raios X duros foram tentadas [32] em contraposição

às grandes vantagens vindas da possibilidade de trabalhar com uma diversa variedade

de condições extremas. Exemplos de aplicações de XRMS em raios X duros podem ser

encontrados em literaturas recentes com trabalhos que estudam os estados eletrônicos

5d em torno de camadas de terras raras em multicamadas de Ce/Fe e La/Fe [33, 34].

Análises e considerações dos dados experimentais de XRMS em raios X duros obtidos

para os filmes de CoPt serão apresentados na seções 6.2.

De forma resumida, considerando o caso magnético, os fatores de espalhamento

atômico podem ser escritos como[29]:

f(E) = (ê∗f · êi)FC(E)− i(ê∗f × êi) · ẑFM(E) (4.32)

onde êi e êf são vetores unitários da polarização do campo elétrico incidênte e espalhado,

respectivamente. ẑ é o vetor unitário da magnetização. Considerando também que a

amplitude de espalhamento (f(E)) depende independentemente da carga (com um

termo FC(E)) e da magnetização (com um termo FM(E)), como se segue:

FC(E) = f0(0) + f ′(E) + if ′′(E) e FM(E) = m′(E) + im′′(E) (4.33)
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Aqui também se aplica a transformada de Kramers-Kronig (seção 4.2), de forma que

m′ = KKT (m′′). Desta forma, os dados experimentais de XRMS podem ser analisados

desenvolvendo uma metodologia análoga ao cálculo de refletividade apresentado na

seção 4.3 considerando a parte magnética para a refletividade.

4.6 Experimentos de XAS em incidência rasante

Considerações espećıficas dos experimentos de absorção e refletividade realizados na

condição de incidência rasante são apresentadas nessa seção. Demais detalhes gerais

sobre experimentos de XAS podem ser encontrados na seção 3.6.

Um esquema geral do arranjo experimental usado nas medidas da linha XAFS1 na

condição de incidência rasante é apresentado na figura 4.4. O feixe de raios X incidindo

na amostra é selecionado por fendas de ≈ 20 µm de abertura vertical. Nessas condições,

para o tamanho t́ıpico de nossas amostras de 5 mm, o ângulo mı́nimo para os quais o

feixe irá incidir apenas na superf́ıcie dos filmes é de ≈ 0.2o. Como pode ser observado

na figura 4.5, abaixo de um certo ângulo contribuições das bordas das amostras são

incluidas nas medidas. A seguir, os filmes são montados em um goniômetro de alta

precisão e com translação vertical. O ângulo zero é determinado usando os feixes di-

reto e refletido, possibilitando assim obter uma precisão instrumental final de ≈ 0, 01o

no ângulo rasante desejado. Uma simulação da refletividade foi usada para conferir a

calibração do ângulo, como na figura 4.5. Um bloqueio após a amostra foi utilizado

para eliminar a contribuição do feixe direto. Assim, o sinal de refletividade não polúıdo

é coletado em ângulos pequenos por meio de uma segunda câmara de ionização. As

intensidades do feixe incidente e refletido (antes e depois da amostra) foram coletadas

usando câmaras de ionização, e os fótons de fluorescência foram coletados usando de-

tectores de estado sólido de fluorescência. Com esse arranjo experimental é posśıvel

coletar simultaneamente os sinais de fluorescência e de refletividade.

O esquema experimental usado para a coleta dos dados de XRMS na linha DXAS

é apresentado na figura 4.6. A diferença principal do esquema usado na linha XAFS1

(figura 4.4) é que a seleção em energa é feita espacialmente em pixels da CCD, possi-

bilitando uma medida do espectro inteiro de uma só vez. Nesse esquema, para ver a

contribuição do magnetismo no sinal de refletividade, um campo magnético é aplicado

de forma planar à superf́ıcie dos filmes. O feixe refletido é captado por uma câmara

CCD, onde ele é isolado espacialmente (em pixels) do feixe direto. Nessas condições,

o ângulo mı́nimo posśıvel para realizar medidas é de ≈ 0, 02o. A dimensão vertical do

detector CCD é usada para coletar os raios X espalhados em diferentes ângulos. A uma

faixa em pixels da região vertical da CCD contendo todo o feixe refletido e um pouco

de background é integrada para incluir todo o sinal espalhado.

Para o alinhamento do feixe disperso, foi considerado que ele deve ser paralelo às

fendas, amostra, e câmara CCD. Para isso, é necessário fazer um ajuste angular (no

ângulo entre a superficie do filme e a normal a direção de propagação do feixe) no
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Figura 4.4: Esquema do arranjo experimental usado nas medidas de absorção e re-
fletividade na geometria de incidência rasante. O feixe de raios X é selecionado com
uma faixa de ≈ 20µm do centro do feixe usando um módulo de fendas. Uma pri-
meira câmara de ionização é usada para medir a intensidade inicial do feixe. Este feixe
selecionado incide sobre a amostra que está montada sobre um goniômetro de alta pre-
cisão (que nos possibilita uma resolução final dos dados de ≈ 0, 01o). São captados
simultaneamente o feixe refletido por uma segunda câmara de ionização e os fótons de
fluorescência por um detector multielemento de Ge (Ge15) de fluorescência. Também
é usado um bloqueio do feixe para impedir que o feixe direto chegue até a segunda
câmara.
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Figura 4.5: Curvas de refletividade e fluorescência em função do ângulo de incidência.
Essas medidas são usadas para para selecionar os ângulos de trabalho. Aqui, ângulos
maiores de 0, 2o podem ser medidos incluindo apenas a refletividade da área central do
filme. Uma simulação da refletividade foi usada para conferir a calibração do ângulo.
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Figura 4.6: Esquema do arranjo experimental usado nas medidas de XRMS na geo-
metria de incidência rasante, na linha com óptica dispersiva. Uma faixa de ≈ 20µm
do centro do feixe (disperso em energia) é selecionada usando um módulo de fendas.
Este feixe selecionado incide sobre a amostra que está montada sobre um goniômetro
de alta precisão e sob a influência de um campo magnético gerado por um eletróımã.
O feixe refletido é captado por uma câmara CCD, onde ele é isolado espacialmente do
feixe direto. De acordo com a óptica dispersiva, a amostra é posicionada no foco do
monocromador, para que todas as energias passem em um único ponto. Na câmara
CCD a seleção em energia é feita espacialmente em pixels.
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Figura 4.7: Imagem coletada em uma amostra de multicamada [Gd0,2 nmCo1 nm]x40 /Si.
As dependências em energia e em ângulo de incidência são destacadas nos eixos das
abscissa e ordenada, exibindo assim a borda de absorção Co−K e as franjas de Kiessig
(provenientes de interferências entre a refletividade de multiplas camadas), respectiva-
mente.
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Figura 4.8: Dispersão angular do feixe espalhado ao medir uma amostra com substrato
MgO. Na figura inferior, em um ângulo de incidência de 0, 1o, pode ser observado o
feixe direto e o feixe refletido. Na figura superior, o feixe refletido, correspondendo a
um ângulo de 0, 3o, pode ser observado com a identificação da contribuição da borda
L3da Pt no sinal espalhado.
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módulo de fendas e também na amostra. No ângulo zero de incidência, o filme foi

colocado de forma que apenas a metade (largura a meia altura) da intensidade do feixe

incidente passasse. O ângulo zero foi determinado primeiramente pelo ângulo no qual

maximizava a intensidade do feixe direto, com pequenas variações nos dois sentidos.

Depois, a determinação desse ângulo zero foi refinada olhando para o ângulo para o

qual o feixe refletido desaparecia.

Uma imagem coletada na linha DXAS usando esse esquema em uma amostra de

multicamada [Gd0,2 nmCo1 nm]x40 /Si é apresentada na figura 4.7, onde as dependências

em energia e em ângulo de incidência são destacadas nos eixos. A refletividade no

ângulo de 0, 2o (com reflexão total) foi usada para normalizar os espectros, desde que

a obtenção de uma medida direta de I0 nessa geometria não é posśıvel. Esse perfil da

refletividade em função do ângulo foi usada para escolher os ângulos de trabalho.

Nos filmes finos com substrato MgO ondulações ou inclinações do substrato provo-

cam uma dispersão angular no feixe espalhado, como é apresentado na figura 4.8. Em

filmes com substrato SiO2 essa dispersão é cerca de cinco vezes menor. Por essa razão,

ao integrar o região vertical em pixel da CCD para incluir todo o sinal espalhado, a reso-

lução angular vinda desse efeito é da ordem de ≈ 0, 05o quando são medidos filmes com

substrato MgO e de ≈ 0, 01o ao medir filmes com substrato SiO2. Desta forma, no caso

desses filmes, a resolução angular final obtida deve considerar a resolução instrumental

(≈ 0, 01o) e esse efeito inerente do substrato usado.

Para a realização das medidas de XRMS, o sinal de refletividade foi medido com

um campo magnético aplicado paralela e anti-paralelamente à superf́ıcie da amostra,

com uma radiação incidente circularmente polarizada. Para obter uma radiação cir-

cularmente polarizada, o feixe foi selecionado 0,18 mrad abaixo do plano da órbita

central dos elétrons (com em torno de 80% de taxa de polarização circular, calculada

de acordo com métodos bem estabelecidos e apresentados na referência [35]). As taxas

de polarização circular e linear calculadas com dependência angular e em energia são

apresentadas na figura 3.11. Um eletróımã foi usado para aplicar um campo de 0,35

T no plano da amostra na direção de propagação do feixe, sondando assim apenas o

momento magnético local no plano do filme. A razão de assimetria RXRMS foi obtida

invertendo o campo magnético aplicado. A maior limitação no ângulo máximo posśıvel

era a abertura do eletróımã, a qual bloqueava o feixe refletido ângulos maiores que

0, 8o.

O tempo de exposição (para uma acumulação) era limitado pela contagem máxima

da câmara CCD de 65535 contagens. Nessas condições, para ângulos menos que o

ângulo cŕıtico, onde a intensidade do feixe refletido é alta, os tempos de contagem eram

da ordem de ≈ 100µs. Em ângulos maiores, a intensidade da refletividade era baixa,

tempos de exposição de ≈ 5s eram usados. Efeios de história magnética nas medidas,

as aquisições envolviam a mudança do campo magnético de forma sistemática em ciclos

de 8 mudanças de campo (+–+-++-). Em bordas K, desde que o momento magnético

total sondado é muito pequeno (com a amplitude da razão de assimetria menores que
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0.2% da intensidade do feixe refletido), aquisições longas eram necessária para ter uma

boa razão sinal/rúıdo. As aquisições para cada ângulo duravam de 2 a 10 horas. Já

em medidas em bordas L, a amplitude do sinal magnético sondado é bem maior (da

ordem de até 2% da intensidade do feixe refletido). Assim, essas medidas eram mais

rápidas, durando de 30 min a 4 horas.

4.7 Conclusões e sumário parcial

Neste caṕıtulo foram abordados os métodos necessários para obter de forma rigorosa a

dependência em profundidade dos espectros de absorção experimentalmente medidos.

Alguns métodos bem estabelecidos são apresentados, e a metodologia dessa abordagem

é desenvolvida.

Primeiramente foram apresentadas as definições e teorias que envolvem as leis gerais

de reflexão e refração de raios X. A partir disto, foram desenvolvidas as formas de cal-

cular as amplitudes da onda eletromagnética dentro dos filmes finos em uma penetração

arbitrária z. De posse dessas amplitudes, a soma ponderada das contribuições em cada

ńıvel de profundidade pôde ser determinada. Dessa forma, é posśıvel ajustar espectros

de absorção de raios X experimentais por essa soma ponderada, e assim determinar as

estruturas em cada ńıvel de profundidade.

Uma introdução a espectroscopia de refletividade de raios X foi apresentada. Neste

ponto, a técnica de espalhamento magnético ressonante de raios X (XRMS) foi intro-

duzida.

Um resumo de alguns detalhes dos experimentos em incidência rasante foram tam-

bém apresentados, ressaltando algumas dificuldades intŕınsecas dessa metodologia de

medidas.

Neste caṕıtulo, uma visão geral e compacta do problema foi então desenvolvida,

propiciando os requisitos para a obtenção dos resultados apresentados no caṕıtulo 6, a

seguir.
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Oxidação em filmes de FePt:

aplicando a metodologia
5

Neste caṕıtulo, a espectroscopia de absorção de raios X no modo de incidência rasante

(GIXAS: do inglês Grazing Incidence X-ray Absorption Spectroscopy) é usada para

obter seletividade em profundidade das informações sobre a superf́ıcie de filmes da

liga FePt. Desta forma, as seletividades qúımica e direcional na estrutura atômica

local podem ser obtidas com o uso de XAS. Além disso, a seletividade espacial em

profundidade pode ser obtida acoplando esses métodos de XAS com a incidência em

torno do ângulo cŕıtico.

Neste caṕıtulo serão apresentados os resultados sobre oxidação na superf́ıcie de

filmes de FePt, usando as técnica de XAS em incidência rasante, descrita nos caṕıtulos

3 e 4. A metodologia apresentada no caṕıtulo 4 para a determinação rigorosa do

perfil de profundidade das estruturas em filmes finos foi entendida, desenvolvida e

aplicada. Aqui, uma análise qualitativa e quantitativa dos dados experimentais usando

tais métodos é empregada em filmes de FePt.

Com a intenção de usar uma técnica de raios-X para obter informações estruturais

de filme finos de forma a discriminar as contribuições da superf́ıcie e do interior dos

filmes, realizamos medidas de espectros de absorção em vários ângulos de incidência em

filmes de FePt na borda K do Fe. Essas medidas são apresentados na figura 5.1, para

um filme de FePt com estrutura ordenada fct/L10, espessura de 100 nm, depositado

sobre um Buffer de Pt de 50 nm, com substrato MgO.

5.1 Considerações qualitativas sobre a oxidação

Como pode ser observado na figura 5.1, há uma clara modificação das estruturas de

XANES comparando vários o ângulo de incidência. O ângulo de ≈ 0, 55o é um marco na

diferenciação da forma do XANES entre ângulos menores e maiores. Nesse composto,

para a fótons de energia 7130 eV, o ângulo cŕıtico é θC = 0, 55o, calculado de acordo

com o que foi discutido na seção 4.1 (página 58). No inset superior da figura 5.1

é apresentado o cálculo do comprimento de atenuação num filme de FePt puro. De

forma aproximada é posśıvel considerar a profundidade sondada como duas vezes esse

comprimento de atenuação. Assim, é direto ver que em ângulos grandes a penetração
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Figura 5.1: Espectros XANES para um filme de FePt com espessura de 100 nm crescido
sobre substrato MgO em vários ângulos de incidência rasante. Os dados mostram a
clara modificação das estruturas XANES com o aumento do ângulo. O inset inferior
identifica os ângulos para cada espectro XANES, também apresentando a refletividade
e a fluorescência como função do ângulo rasante, em uma energia fixa acima da borda
K de absorção do Fe. No inset superior é apresentada a simulação do comprimento de
atenuação na energia de 7130 eV, em função do ângulo.

dos raios X é grande, sondando o bulk, e em ângulos pequenos o feixe de raios X é

limitado à superf́ıcie do filme sondando apenas alguns nanometros. Logo, a modificação

observada nos espectros XANES em função do ângulo de incidência é um efeito de

superf́ıcie.

É sabido da literatura[1] que óxidos de ferro apresentam a forma do pico A na figura

5.1. Também podemos comentar que o efeito causado pela oxidação de um metal na

forma geral de um espectro XANES é um deslocamento em energia da posição da linha

branca1, pois a ligação atômica da esfera de coordenação é modificada. Na figura 5.2

são apresentados espectros de absorção para diferentes tipos de óxidos de Fe, utilizados

para a análise dos dados experimentais obtidos. Baseado em medidas de difração de

raios X, essas modificações são relacionadas a uma mudança entre as estruturas FCC

e FCT. Assim, esse efeito nos dados de XANES do filme foi atribúıdo a uma oxidação

da superf́ıcie.

Em ângulos de incidência rasante, onde o feixe é confinado dentro das primeiras

dezenas de ângstrons abaixo da superf́ıcie refletora, coletamos um sinal correspon-

dendo majoritariamente a uma oxidação da superf́ıcie (figura 5.1), caracterizada pela

presença do segundo pico na região de XANES até uma certa espessura fixa. Ao au-

mentar o ângulo de incidência passamos a sondar progressivamente uma razão maior

de átomos de ferro abaixo desta superf́ıcie oxidada, obtendo um sinal claro de ferro

1Chamamos de linha branca o primeiro pico de ressonância de espalhamento múltiplo para a região
de XANES, o qual é o maior indicador do aparecimento da borda de absorção.
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Figura 5.2: Espectros do filme FePt no ângulo 0,30 graus e espectros de referência de
óxidos de ferro e de FePt (FCT/L10).

com empacotamento compacto (estruturas FCT/FCC). A contribuição desta camada

de óxido diminui rapidamente com o aumento do ângulo de incidência, indicando que

esta camada está confinada apenas a algumas dezenas de ângstrons na superf́ıcie do

filme.

Considerado de forma qualitativa o que foi discutido na seção 4.4 (página 68), é

posśıvel ajustar os espectros XANES para uma combinação linear de contribuições de

óxido e do filme metálico. Desta forma, a soma de contribuições de espectros XANES

de óxido Fe2O3 e de FePt apresentados na figura 5.2 foram ajustadas para os espectros

XANES no filme de FePt em função do ângulo. Os valores obtidos a partir desse ajuste

linear são apresentados na tabela 5.1. Dessa forma, desde que para os ângulos a partir

de 0, 30o a contribuição de óxido de Fe2O3 é menor que 0,63% (= 1−1/e), temos que o
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Figura 5.3: Comprimento de atenuação calculados para os compostos FePt e para
Fe2O3em função do ângulo de incidência, com fótons de energia 7130 eV.
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Tabela 5.1: Peso percentual das contribuições de espectros de Fe2O3 e de FePt ajustados
para os espectros de XANES em função do ângulo de incidência no filme de FePt. A
margem de erro é de ≈ 1%.

Ângulo ⇒ 0, 30o 0, 40o 0, 45o 0, 50o 0, 55o 0, 60o 0, 65o 0, 70o

% de FePt 0,70 0,74 0,69 0,83 0,92 0,90 0,87 0,95
% de Fe2O3 0,30 0,26 0,31 0,17 0,08 0,10 0,13 0,05

comprimento de atenuação é maior que a camada de óxido. Assim, usando os dados da

figura 5.3 para a atenuação do feixe numa camada de Fe2O3, é posśıvel dizer que existe

uma espessura menor que 6 nm para uma camada de óxido na superf́ıcie. Porém, se é

considerada a atenuação em FePt, a espessura na superf́ıcie oxidada tem de ser menor

que 1, 7 nm.

A caracteŕıstica de óxido domina fortemente os espectros XANES com ângulos

menores que θC . Assim, a oxidação da superf́ıcie impede um estudo do perfil de orga-

nização estrutural em função da profundidade de penetração para este filme. A partir

deste momento, todos os filmes crescidos foram protegidos por uma camada de 2 nm

de Pt ou de Ti para evitar oxidação da superf́ıcie.

5.2 Cálculo da intensidade da radiação como função

da energia, profundidade e ângulo

Aqui ilustraremos então apenas a determinação dos valores da intensidade da radiação

dentro das camadas do filme em função da energia, penetração, ângulo e composição

do material, I(E, zi, θ, ctb), para permitir ajustar dados experimentais à equação 4.30.

Para isso, será apresentado a seguir a determinação do ı́ndice de refração experimental

dos compostos envolvidos. Em seqüência, a forma de determinar essa intensidade para

uma interface simples de dois materiais, e para um filme fino complexo será apresentada.

5.2.1 Índice de refração calculado a partir de dados experi-

mentais

Com o objetivo de terminar I(E, zi, θ, ctb), é necessário definir completamente o ı́ndice

de refração experimental dos compostos de cada camada no filme. Os valores de β e δ

definem completamente o ı́ndice de refração n̂ = 1− δ − iβ.

Um ponto importante que deve ser considerado para a determinação de δ e β são os

valores de densidade usados para cada composto. Neste trabalho, os seguintes valores

foram usados: [ρtot(em g/cm3); composto] = [15,0 ; FePt fcc], [15,07; FePt L10], [14,74;

CoPt fcc], [15,76; CoPt L10], [6,0; FeO], [5,25; Fe2O3] e [5,17; Fe3O4], além de dados

tabelados para MgO e Pt. Dados tabelados da massa molar de cada elemento também

foram usados.

Utilizando valores tabelados dispońıveis[2] para os fatores f0, f ′ e f ′′ para cada
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Figura 5.4: Valores de δ e β para os compostos FePt (a) e Fe2O3 (b) calculados usando
dados tabelados, e aplicando a transformada de Kramers-Kronig em dados experimen-
tais de absorção.
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Figura 5.5: Intensidade calculada da onda eletromagnética dentro de filmes finos es-
pessos de Fe2O3(a e b) e FePt (c e d). A esquerda está a dependência com o ângulo
de incidência e a profundidade de penetração, na energia 7130 eV. A direita está em
função da energia e do ângulo, na penetração 5 nm. Acima dos gráficos estão as de-
pendências fixando a penetração em 5 nm, para a e c, e fixando o ângulo em 0,4 e 0,6
graus, para b e d respectivamente.

elemento qúımico, é posśıvel obter os valores δ e β para materiais simples (de um único

elemento) ou compostos. Na figura 5.4 são apresentadas curvas de δ e β, equivalentes

aos compostos FePt e Fe2O3, em função da energia, calculadas usando a equação 4.3

(na página 60) e valores tabelados[2] de f ′ e f ′′ para os elementos Fe, Pt e O. Para dados

experimentais de absorção dos compostos FePt e Fe2O3, utilizando das transformadas

de Kramers-Kronig apresentadas na seção 4.2 (página 4.2), na figura 5.4 também são

apresentadas as curvas de δ e β experimentais em função da energia calculada usando

a equação 4.3. Definindo assim o ı́ndice de refração experimental desses composto.

5.2.2 Aproximações para a intensidade das ondas refletida e

refratada

Considerando as aproximações discutidas na seção 4.3.2, e com a equação 4.20 (página

65), é posśıvel calcular a intensidade da radiação em um filme com uma camada simples
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da liga FePt e Fe2O3, utilizando dos valores experimentais de β e δ apresentados na

figura 4.2. Na figura 5.5 a dependência dessa intensidade com o ângulo de incidência

(θ) e com a penetração é apresentada. A dependência em função da energia é suave,

com a absorção provocando uma redução na intensidade depois da borda de absorção

em comparação com antes da borda para os mesmos ângulos e profundidade. Apesar de

simples e suave, essa dependência precisa ser levada em conta nos cálculos. Desde que

esses dados de I(E, zi, θ, ctb) consideram apenas as interfaces entre o ar (ou vácuo) e os

compostos FePt ou Fe2O3, eles não contém as contribuições de interferências construti-

vas e destrutivas das ondas refletidas nas camadas internas dos filmes. Esses efeitos de

interferência, levando em conta todas as reflexões múltiplas, são predominantemente

importantes em ângulos próximos ao ângulo cŕıtico, que é o nosso caso.

5.2.3 Cálculo exato da intensidade das ondas refletida e refra-

tada

A determinação da intensidade da radiação dentro do filme, considerando a complexa

estrutura de camadas internas (camada de óxido, camada de metal, caplayer, etc)

para incluir efeitos de reflexões múltiplas e ressonâncias em torno do ângulo cŕıtico,

deve ser realizada utilizando a equação 4.25 (página 67). Esse cálculo envolve uma

aritmética de números complexos para incluir todas as contribuições dos ı́ndices de

refração complexos para todos os compostos envolvidos. Dessa forma, todos os efeitos

contidos em torno do ângulo cŕıtico são inclúıdos de forma exata.

A estrutura de camadas internas nos filmes é o que se deseja determinar para o

perfil de profundidade. Dessa forma, essa estrutura é variável em cada simulação

da intensidade I(E, zi, θ, ctb) da radiação da determinação do perfil para os dados

experimentais de absorção, inclúıdos na equação 4.30 (página 69).

Na figura 5.6 é apresentada de forma completa a intensidade da radiação dentro

de um filme com a estrutura [Fe2O3]5nm/[FePt]95nm/[Pt]50nm/MgO, com a dependência

em energia, profundidade e ângulo. Em 5.6.a a dependência em energia em ângulos

próximos ao ângulo cŕıtico, incluindo efeitos de interferência, leva em conta de forma

ponderada os espectros de absorção para cada composto de cada camada. Essas va-

riações não poderiam ser previstas pela forma aproximada apresentada na seção 5.2.2

anterior. Na figura 5.6.b a dependência com o ângulo do incidência evidência que

efeitos de interferência das múltiplas reflexões em ângulos próximos ao ângulo cŕıtico

dominam fortemente a forma da intensidade em cada penetração. Pode ser observado

que a forma da intensidade em função do ângulo de incidência para penetrações me-

nores que 5 nm, ou seja, na primeira camada Fe2O3, é drasticamente diferente para

profundidades maiores que 5 nm (abaixo da primeira camada). Isso é devido a in-

clusão das contribuições de reflexões múltiplas na primeira camada, que são diferentes

das contribuições em camadas mais profundas. Essas mudanças drásticas também não

poderiam ser previstas apenas com os dados obtidos na seção 5.2.2. Na figura 5.6.c,
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Figura 5.6: Intensidade calculada da onda eletromagnética dentro de um filme fino com
a estrutura [Fe2O3]5nm/[FePt]95nm/[Pt]50nm/MgO. Em (a) está em função da energia e
do ângulo, na penetração 2 nm. Em (b) está a dependência com o ângulo de incidência
e a profundidade de penetração, na energia 7130 eV. Em (c) está o peso proporcional
que cada profundidade tem para a soma da absorção nos espectros experimentais. A
direita dos gráficos estão as dependências fixando o ângulo (em a e c) e a penetração
(em b).
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o peso proporcional que as camadas em cada profundidade tem para os espectros de

absorção experimentais são apresentadas, de acordo a definição 4.28 (na página 69).

Essa forma de determinação da intensidade em função da energia, ângulo e profun-

didade é geral e exata para qualquer material. Esses dados incluem de forma completa

todos os efeitos próximos ao ângulo cŕıtico, bordas de absorção e interfaces entre cama-

das sem fazer nenhuma aproximação. Na literatura são propostas diversas aproxima-

ções para essa intensidade, mas todos eles são limitados em determinadas condições.

Por exemplo, foi proposto um método de calcular a intensidade que inclui as reflexões

múltiplas nas multicamadas internas em filmes finos[3], mas, esse método não inclui

de forma completa a dependência em energia. Aqui, o método apresentado para ob-

ter os dados da figura 5.6, incluindo todas as contribuições de forma exata, é uma

generalização (e simplificação) de todos os métodos já publicados.

5.3 Determinação da estrutura de camadas oxida-

das

Utilizando a equação 4.30 (página 69) discutida na seção 4.4, é posśıvel determinar de

forma quantitativa o perfil de profundidade das estruturas que induzem as modificações

na forma do XANES em função do ângulo de incidência (figura 5.1).

Na literatura [4], podem ser encontrados estudos utilizando GIXAS para determi-

nar estrutura na superf́ıcie de filmes. Para a determinação da espessura de camada de

óxido na superf́ıcie de filmes finos, em geral, apenas um único ângulo de incidência é

usado. Esse método é falho, pois a determinação dessa espessura fica extremamente de-

pendente dos espectros utilizados como referência para o ajuste do dado experimental.

Além disso, a limitação do número de parâmetros independentes no ajuste impede que

uma estrutura complexa na superf́ıcie seja determinada. Aqui, o ajuste apresentado

corresponde ao cálculo simultâneo de espectros XANES em oito ângulos de incidência

em torno do ângulo cŕıtico. Dessa forma, além de determinar de forma mais precisa

a espessura de óxido na superf́ıcie, foi posśıvel identificar detalhes da interface entre o

óxido e o metal na forma de um gradiente.

Nesse ajuste, a única diferença entre o cálculo de um espectro de um ângulo para

outro, é a intensidade da radiação dentro de cada profundidade. Essa intensidade,

calculada e apresentada na figura 5.6, é determinante na diferenciação da forma dos

XANES como função do ângulo de incidência.

Para a realização desse ajuste dos dados experimentais, os espectros de referência

para o óxido Fe2O3 e FePt apresentados na figura 5.2 foram utilizados. Esses espectros

foram usados para construir um modelo de estrutura de camadas oxidadas sobre o

filme de FePt. Aqui, quatro modelos de composições para as camadas na superf́ıcie são

apresentados. O primeiro considera apenas uma camada de Fe2O3 sobre FePt de forma

discreta. Um segundo considera que a camada superficial é composta por uma mistura

de igualitária dos compostos Fe2O3 e FePt sobre o filme de FePt. Outros dois modelos
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Tabela 5.2: Valores determinados para o parâmetro χ2*100 (definido como a soma dos
quadrados das diferenças entre os valores experimentais e calculados) para vários mode-
los de estruturas de camadas ajustadas aos dados experimentais de XANES nos filmes
de FePt, considerando cada ângulo e o total. Os menores valores indicam um melhor
ajuste. Os modelos diferem nas espessuras e composição das camadas na superf́ıcie dos
filmes. As camadas interiores tem a estrutura [FePt](100− d nm)/[Pt](50nm)/MgO,
onde d é a espessura das camadas na superf́ıcie.

χ2 ∗ 100 =
∑

i(dado experimentali − dado calculadoi)
2 ∗ 100

Superf́ıcie Ângulo
Total 0, 30o 0, 40o 0, 45o 0, 50o 0, 55o 0, 60o 0, 65o 0, 70o 0, 80o

Modelo 1 10,4 1,9 2,1 1,2 1,9 1,2 0,6 0,8 0,4 0,3
Modelo 2 10,6 2,2 2,1 1,3 1,6 1,3 0,5 0,7 0,4 0,3
Modelo 3 10,6 1,7 2,0 1,6 2,1 1,2 0,5 0,7 0,4 0,3
Modelo 4 9,8 1,6 1,9 1,1 1,7 1,3 0,5 0,7 0,4 0,3

Modelo 1: [Fe2O3](0, 7nm)
Modelo 2: [0.5 ∗ Fe2O3 + 0.5 ∗ FePt](1, 9nm)
Modelo 3: [Fe2O3](0, 4nm)/[0.5 ∗ Fe2O3 + 0.5 ∗ FePt](0, 6nm)
Modelo 4: [Fe2O3](0, 2nm)/[0, 7 ∗ Fe2O3 + 0, 3 ∗ FePt](0, 7nm)/[0, 3 ∗ Fe2O3 + 0, 7 ∗ FePt](0, 5nm)
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Figura 5.7: Ajuste dos dados experimentais de XANES em vários ângulos de incidência
para um filme de FePt, levando em conta a intensidade da onda em cada camada no
interior dos filmes em função da energia, profundidade e ângulo. Dois modelos são
apresentados: em (a) uma superf́ıcie com óxido Fe2O3 acima de uma mistura de Fe2O3

e FePt de forma igualitária acima do filme de FePt; em (b) está o ajuste considerando
um maior gradiente entre a camada de óxido e o metal.



5.4. Conclusões e sumário parcial 93

propõem uma estratificação do perfil de forma a existir um gradiente em profundidade

na composição de óxido e metal. Um modelo considera esse gradiente de forma mais

uniformemente distribúıda do que o outro modelo.

Na tabela 5.2, a precisão obtida para cada modelo é apresentada. Deve

ser considerado que os melhores parâmetros de espessura e composição das

camadas devem ajustar bem cada espectro em cada ângulo, e também o

conjunto completo com todos os ângulos. Nessas condições, o melhor mo-

delo determinado no ajuste é uma estrutura de camadas na superf́ıcie na forma

[Fe2O3](0, 2nm)/[0, 7 ∗ Fe2O3 + 0, 3 ∗ FePt](0, 7nm)/[0, 3 ∗ Fe2O3 + 0, 7 ∗ FePt](0, 5nm),

onde três camadas foram consideradas. A primeira camada de óxido puro é de 0,2

nm, e as duas demais simulando um gradiente na composição entre óxido e metal

tem espessuras de 0,7 nm e 0,5 nm. O segundo melhor modelo também considera

esse gradiente em composição, tendo a primeira camada de óxido puro com 0,4 nm

e a segunda com uma mistura óxido/metal com 0,6 nm. Esses dois modelos são

apresentados na figura 5.7 em comparação com os dados experimentais (que já tinham

sido apresentados na figura 5.1) para todos os ângulos de incidência medidos.

5.4 Conclusões e sumário parcial

Neste caṕıtulo, métodos de XAS em incidência em torno do ângulo cŕıtico foram usados

para obter seletividade espacial e qúımica das informações da estrutura atômica local

em filmes finos de FePt.

Medidas de XANES em incidência rasante em filmes de FePt apresentaram um

comportamento caracteŕıstico de oxidação na superf́ıcie dos filmes. Essa oxidação na

superf́ıcie foi então analisada a luz de GIXAS para a determinação da dependência

em profundidade nos filmes. Comentários sobre análises qualitativas dessas medidas

foram apresentadas. A rigorosa determinação quantitativa do perfil de profundidade

foi realizada utilizando de cálculos exatos da intensidade da radiação dentro de cada

profundidade nos filmes, em ângulos em torno do ângulo cŕıtico da reflexão total. Um

modelo onde a superf́ıcie oxidada na superf́ıcie apresenta um gradiente de composição

foi determinado, com uma espessura oxidada total de 1,4 nm.
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GIXAS em filmes finos mag-

néticos de CoPt
6

A espectroscopia de absorção de raios X no modo de incidência rasante (GIXAS: do

inglês Grazing Incidence X-ray Absorption Spectroscopy) é usada para obter seletivi-

dade em profundidade das informações sobre as estruturas atômica e magnetismo das

amostras. Desta forma, as seletividades qúımica e direcional na estrutura atômica local

e propriedades magnéticas podem ser obtidas com o uso de XAS. Além disso, a sele-

tividade espacial em profundidade pode ser obtida acoplando esses métodos de XAS

com a incidência em torno do ângulo cŕıtico.

Neste caṕıtulo serão apresentados os resultados sobre perfis de ordem local e dos

momentos magnéticos locais em filmes de CoPt usando as técnicas de XAS e XRMS

em incidência rasante, descritas nos caṕıtulos 3 e 4. A metodologia apresentada no

caṕıtulo 4 para a determinação rigorosa do perfil de profundidade das estruturas em

filmes finos foi entendida e desenvolvida. Aqui, uma análise dos dados experimentais

usando tais métodos é empregada em filmes e CoPt. Uma análise quantitativa, tal como

a apresentada no caṕıtulo 5, ainda não foi conclusivamente realizada por dificuldades

computacionais com o algoritmo de ajuste não-linear auto-consistente apresentado na

seção 4.4, onde as contribuições de números complexos para a equação 4.25 (na página

67) precisam ser inclúıdas.

6.1 Perfil da estrutura atômica local em filmes de

CoPt

Na seção 2.4 (página 22) foi apresentada a sintese e caracterização de filmes finos de

CoPt com diferentes espessuras (ver figura 2.3 na página 24 e tabela 2.1 na página 23).

O filme mais fino (com 10 nm) apresenta anisotropia magnética perpendicular e orde-

namento estrutural fct/L10 bem definidos. Nos filmes com espessuras intermediárias

há uma mistura de fases e um comportamento magnético complexo. Nos filmes mais

espessos a anisotropia perpendicular e ordenamento estrutural voltam a ser preferen-

ciais, mesmo com alguma mistura de fases. Esses resultados informam apenas sobre as

propriedades globais dos filmes. Ou seja, tanto as curvas de magnetização quanto os

95
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difratogramas de raios X informam sobre todos os elementos qúımicos e todo o material

(em todas as camadas) dos filmes.

Na configuração experimental usada para coletar os espectros de XANES em in-

cidência rasante, as curvas de emissão de fluorescência e refletividade de raios X são

usadas para estabelecer os ângulos de trabalho de forma a selecionar um perfil de pro-

fundidade das informações obtidas, tal como foi discutido no caṕıtulo 4. Para a amostra

mais fina, os espectros XANES (inset da figura 6.1.a) coletados para diversos ângulos

de incidência estabelecem uma homogeneidade estrutural do ambiente de Co. Para

as outras amostras, é observada uma variação significativa das intensidades relativas

dos dois principais picos de ressonância de espalhamento múltiplo acima da borda de

absorção. Para as amostras com espessuras intermediárias (35 e 50 nm) estas variações

ocorrem (figura 6.1.a) quando o ângulo de incidência está em torno do ângulo cŕıtico

(θC). Para a amostra mais espessa (200 nm) isto também ocorre próximo a θC , porém a

um ângulo de incidência maior, ou seja, para uma maior profundidade de penetração.

Para entender como estas modificações da estrutura atômica poderiam estar rela-

cionadas com essas mudanças na forma dos espectros XANES, foram feitas simulações

ab initio, baseadas no método exposto na seção 3.5. Estas simulações dos espectros

XANES em incidência rasante foram feitas em duas hipóteses diferentes, para um ar-

ranjo quimicamente ordenado e para um arranjo quimicamente desordenado (como

é esquematizado no interior da figura 6.1.b). Estas simulações apontam para a ten-

dência de que quando os dois picos de ressonância acima da borda tem intensidade

relativas comparáveis, isso está relacionado com uma desordem qúımica. Por outro

lado, quando o primeiro pico é mais intenso, isto está relacionado com uma ordem

qúımica da estrutura atômica dos filmes. Para realizar essas simulações, no caso or-

denado quimicamente, foram usados os parâmetros cristalográficos de uma estrutura

tetragonal com ordenamento L10 (grupo espacial P4/mmm (123), e parâmetros de rede

a = 0, 380 nm e c = 0, 370 nm) bem conhecidos da literatura em fichas JCPDS. No caso

desordenado, foi usada uma estrutura FCC (grupo espacial Fm3m (225) e parâmetro

de rede a = 0, 380 nm). Para determinar um espectro equivalente a uma estrutura

estatisticamente desordenada para que cada posição tenha átomos de Co ou de Pt,

foram testadas todas as possibilidades cristalográficas para os primeiros vizinhos do

átomo absorvedor, permutando em cada posição a existência de átomos de Co ou de

Pt. Desta forma, foi determinado que, em geral, o segundo espectro apresentado na

figura 6.1.b corresponde a uma estrutura quimicamente desordenada da liga CoPt.

Nestas condições, podemos entender os espectros apresentados na figura 6.1.a. Nos-

sos dados experimentais evidenciam uma mudança de regime ordenado na superf́ıcie

dos filmes, para uma contribuição de fase desordenada no interior destes. Esta mudança

é observada em torno do ângulo cŕıtico, porém em condições diferentes entre os filmes

de espessura intermediária e mais espessos. De acordo com os métodos propostos no

caṕıtulo 4, é posśıvel estimar uma espessura para esta camada ordenada, diretamente

a partir do valor dos ângulos em que ocorrem essas mudanças na forma dos espectros
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Figura 6.1: Espectros experimentais e teóricos de XANES em incidência rasante, para
vários ângulos de incidência no filme de CoPt com 50 nm de espessura. Em (a) são
apresentados espectros XANES experimentais em alguns ângulos de incidência para a
amostra 50 nm espessa. O primeiro inset da figura (a) apresenta uma visão esquemática
dos feixes refletidos e transmitidos. O inset inferior também na figura (a) mostra
os mesmos espectros experimentais para a amostra com 10 nm de espessura, para
a qual nenhuma modificação nas estruturas XANES pode ser observada para vários
ângulos de incidência. Em (b) estão simulações ab initio de espectros XANES para
clusters de CoPt quimicamente ordenados e desordenados, selecionando a componente
planar da polarização que equivale aos dados experimentais. Desenhos esquemáticos
da estrutura atômica simulada também é exibida. Uma desordem qúımica pode ser, de
forma pictórica, identificada quando a intensidade dos dois picos acima da borda tem
a mesma intensidade (setas).



98 6. GIXAS em filmes finos magnéticos de CoPt

Figura 6.2: Esquema pictórico do ordenamento estrutural e magnético em função da
profundidade e espessura em filmes finos de CoPt. No filme de CoPt com 10 nm de
espessura, todo o filme apresenta anisotropia magnética perpendicular correlacionada
com um ordenamento L10 da estrutura atômica na forma de monocamadas quimica-
mente uni-atômicas. Nesse filme, a influência da epitaxia com o buffer e substrato são
determinantes. Nos filmes com espessuras maiores que 35 nm, é observada um ordena-
mento qúımico próximo a superf́ıcie e um desordenamento no interior dos filmes.

XANES. Desta forma, deduzimos que para o filme com 50 nm de espessura, a espes-

sura da camada ordenada tem a mesma ordem de grandeza da espessura da camada

desordenada, em torno de 25 nm cada. Desta forma, a anisotropia magnética mista

(ou seja, uma diminuição da anisotropia perpendicular) observada nos dados apresen-

tados na figura 2.3 são compreendidos, pois temos uma mistura de camadas ordenadas

e desordenadas com contribuições aproximadamente equivalentes. Para a amostra com

200 nm de espessura, a camada ordenada quimicamente é maior (> 100 nm) e assim

uma maior contribuição para anisotropia perpendicular é resgatada. Por outro lado,

o filme de 10 nm de espessura, a partir dos dados de XANES, todo o filme possui

uma estrutura ordenada quimicamente, e assim, este apresenta as melhores condições

para a anisotropia perpendicular. Um esquema pictórico desse perfil da estrutura de

ordenamento qúımico estrutural em função da profundidade é apresentado na figura

6.2.

Esta investigação, resolvida em profundidade, mostra que um ordenamento qúımico

é governado por diferentes fenômenos para cada espessura de filmes. Enquanto filmes

finos de 10 nm são crescidos com uma fase ordenada quimicamente homogênea em pro-

fundidade, filmes mais espessos, crescidos sob as exatas mesmas condições, apresentam

uma camada desordenada quimicamente na interface com o substrato. Esta camada

desordenada parece ser independente (em torno de ≈ 30 nm) da espessura total. As-

sim, filmes de CoPt parecem tender a desenvolver uma fase ordenada L10 acima destas

camadas desordenadas. Abaixo de 10 nm a anisotropia magnética parece estar apenas

relacionada com os efeitos de tensão impostos pelo buffer que tende a orientar o filme

de acordo com o substrato.

Nestas condições, se várias questões ainda faltam ser firmemente compreendidas
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sobre os fenômenos de crescimento envolvidos (tais como os processos termodinâmicos

de crescimento em altas temperaturas), esta técnica de XAS resolvida em ângulo em

incidência rasante é bem sucedida em associar diretamente as propriedades magnéticas

dos filmes com a perda da ordem qúımica local próximo de interfaces com o substrato.

Estes resultados apresentados demonstram a forte potencialidade desta abordagem

experimental para uma larga variedade de estruturas nanométricas, onde a dependência

em profundidade de parâmetros locais precisam ser determinados.

6.2 Momentos magnéticos em filmes de CoPt

Nesta seção serão apresentados resultados obtidos com a realização de medidas de

XRMS (do inglês: X-ray Resonant Magnetic Scattering) em incidência rasante em

torno do ângulo cŕıtico para a obtenção do perfil dos momentos magnéticos locais em

filmes finos. Informações adicionais sobre a técnica de XRMS estão na seção 4.5 (página

72) e detalhes experimentais na seção 4.6 (página 73).

Os momentos magnéticos locais de um determinado elemento podem ser sondados

usando a técnica de XMCD, como descrito na seção 3.4 (página 41). Deve-se ressaltar

que em medidas de XMCD convencional, o momento magnético é relacionado com

a razão entre os coeficientes de absorção nas condições spin+ e spin-. Desta forma,

há uma relação entre estas medidas de XRMS e de XMCD convencional, já que a

refletividade é influenciada pela absorção (como descrito na seção 4.5 na página 72).

Tal relação pode ser obtida usando uma metodologia espećıfica, similar a algumas

publicadas [1, 2], fazendo uso das relações de Kramers-Kronig descritas na seção 4.2

(página 61).

Medidas preliminares em amostras de FePt foram realizadas, porém, encontramos

uma dificuldade adicional na qualidade da superf́ıcie. A rugosidade da superf́ıcie di-

minui a intensidade do feixe refletido e erros na inclinação desta superf́ıcie expandem

a imagem deste feixe, diminuindo a resolução angular. Com esses inconvenientes não

foi posśıvel coletar um sinal satisfatório nas amostras de FePt, dado que estes filmes

não tinham uma camada de proteção na superf́ıcie. A superf́ıcie das amostras de CoPt

crescidas sobre substrato de SiO2 e recobertas com 2 nm de Pt se revelaram de mel-

hor qualidade. Assim, apesar de não serem amostras com orientação cristalina única,

acabamos concentrando nossos esforços nestas amostras.

As medidas foram realizadas com feixe selecionado abaixo do plano da órbita (com

em torno de 80% de taxa polarização circular, calculada de acordo com métodos bem

estabelecidos [3] tal como é descrito na seção 3.6 na página 49) com campo magnético

saturando na direção do feixe incidente, sondando o momento magnético local no plano

do filme.
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Figura 6.3: Medidas de espectros de referência de XRMS na borda K do Co obtido para
um filme de multicamadas [Gd0.2nmCo1nm]x40 /Si com anisotropia magnética planar em
todo o filme, sem efeitos de interface e nem defeitos na superf́ıcie. Este filme representa
a melhor aproximação de um filme com momento magnético de Co orientado no plano
em toda a sua espessura. Os espectros foram deslocados em energia de forma a posição
da borda de absorção no sinal de refletividade puder ser comparado, apesar desta
não ser a forma mais rigorosa de se considerar os efeitos de interferência do sinal de
refletividade vindo das multicamadas.

6.2.1 Momento magnético do Co (borda Co K)

Desde que em bordas K apenas o acoplamento spin-órbita dos estados finais do processo

de absorção contribuem para medidas de XMCD, apenas os momentos orbitais do

material são sondados, tal como discutido na seção 3.4 (página 41). Também deve-se

levar em conta que o grau de polarização do fotoelétron é da ordem de 1% o que conduz

a sinais de dicróısmo para os metais de transição que são da ordem de 0.1%, na borda K.

Em geral, o dicróısmo é forte quando o estado final tem simetria d (bordas L de metais

de transição) ou f (bordas M de terras raras). Desta forma, medidas de XMCD em

bordas K de metais de transição são dif́ıceis do ponto de vista da relação sinal/rúıdo.

Nessa seção, medidas de XRMS (que acoplam o efeito de XMCD com a incidência

rasante e sonda o sinal da refletividade) para a borda K do Co são apresentadadas,

mesmo com todas as dificuldades experimentais intŕınsecas do método.

Na figura 6.3, são apresentados espectros de XRMS na borda K do Co obtido para

um filme de multicamadas [Gd0.2nmCo1nm]x40 /Si com anisotropia magnética planar em

todo o filme, sem efeitos de interface e nem defeitos na superf́ıcie. Este filme representa

a melhor aproximação de um filme com momento magnético de Co orientado no plano

em toda a sua espessura, e deve representar medidas de espectros de referência para a

análise do perfil de momento magnético de Co nos filmes de CoPt. Deve ser ressaltado

que nenhuma variação drástica de forma ou de amplitude da razão de assimetria é

observada na faixa angular apresentada. O ângulo cŕıtico para essa amostra na borda

K do Co está em θC ≈ 0, 41o.
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Figura 6.4: (a) Medidas de XRMS (do inglês: X-ray Resonant Magnetic Scattering)
na borda K do Co para um filme com 200nm de espessura em vários ângulos de
incidência. Os diferentes espectros foram deslocados no eixo das ordenadas. A razão
de assimetria é obtida invertendo o campo aplicado entre ±0.45T . Esta razão de
assimetria, relacionada com a componente magnética planar, aumenta com o aumento
do ângulo, dando suporte a conclusão de perda da anisotropia magnética perpendicular
para camadas mais profundas, próximas a interface com o substrato. A baixa amplitude
é devida . Um espectro de referência de XRMS na borda K do Co obtido para um
filme de Co de 50nm com anisotropia magnética planar em todo o filme é exibida para
comparação em (b).
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Para tentar correlacionar os resultados obtidos por XANES em incidência rasante

apresentados na seção 6.1 anterior, foi associada a configuração experimental de me-

didas em incidência rasante a medidas de XRMS. Na geometria deste experimento,

estamos sondando a componente planar do momento magnético local dos átomos de

Co. Desta forma, essas medidas da razão de assimetria em diferentes ângulos rasantes

informam sobre a variação em profundidade do momento magnético. Observamos que

na amostra de 200 nm de espessura a razão de assimetria apresentava significantes

variações em função do ângulo de incidência, com a amplitude aumentando significa-

tivamente com o aumento do ângulo de incidência (ver a figura 6.4). Desde que os

sinais da assimetria magnética são normalizados pelo número de átomos de cobalto

sondados, este aumento deve estar relacionado com um aumento do momento magné-

tico carregado em média por cada átomo de cobalto sondado a medida que penetramos

no filme. A baixa relação sinal/rúıdo devesse a duas razões principais, primeiro é que

as medidas foram feitas na borda K do Co, e em segundo que ao sondar a superf́ıcie,

estamos sondado a parte com principalmente anisotropia perpendicular dos filmes.

Para esta amostra de CoPt com 200 nm espessura e crescida sobre um substrato de

SiO2, esta razão de assimetria é zero em ângulos menores que θC . Desde que os raios X

estão sondando apenas a porção da amostra com anisotropia magnética perpendicular.

Quando θ é maior que θC , uma pequena contribuição planar do momento magnético é

observada, confirmando o aparecimento de uma componente planar da magnetização

próximo a interface com o substrato. E assim, confirmando o cenário constrúıdo a

partir da análise apresentada na seção 6.1.

6.2.2 Momento magnético induzido da Pt (bordas Pt L2,3)

Desde que as medidas na borda K do Co tem alto grau de dificuldade de serem obtidas

devido a baixa amplitude do sinal em uma borda K de um metal, e o fluxo de fótons

limitado do LNLS, foi decidido tentar realizar essas medidas de XRMS em bordas L

da Pt, para as quais a amplitude do sinal deveria ser bem maior. Porém, é sabido que

a Pt é um material não-magnético, e assim, o nosso objetivo foi de sondar o perfil de

profundidade do momento magnético induzido pelos átomos de Co, usando o setup de

XRMS em incidência rasante para fazer medidas dos espectros em vários ângulos de

incidência.

Não existe nenhuma amostra que possa ser usada como referência para essas medi-

das de XRMS. Pois, necessariamente, seria preciso usar um filme fino contendo camadas

de Pt uniformemente distribúıdas sob toda a espessura do filme, e também que este

filme tivesse a mesma amplitude do momento magnético induzido por átomos de Co

sob toda a espessura. Isso não é posśıvel porque apenas agora estamos começando a

entender as informações seletivas em profundidade para esse sistema CoPt.

Foram realizadas medidas em duas amostras de CoPt. A primeira com 50 nm de

espessura foi crescida por codeposição a 300oC , induzindo assim uma maior parcela de

anisotropia planar. A segunda de 100 nm crescida por deposição alternada das monoca-
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(c) XRMS na borda L2 da Pt para a amostra de
CoPt com maior parcela de anisotropia planar, em
vários ângulos de incidência
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Figura 6.5: Medidas de XRMS nas bordas L3 e L2 da Pt, para as duas amostras de
CoPt, uma com maior tendência a anisotropia planar, e a outra mais caracteŕıstica de
anisotropia perpendicular.

madas a 500oC, apresenta uma maior parcela de anisotropia magnética perpendicular

(como é mostrado na figura 2.3.c na página24). Ambas amostras foram crescidas sobre

substrato MgO, com buffer de 50 nm de Pt, e protegidas na superf́ıcie por 2 nm de Ti.

Na figura 6.5 é apresentado um resumo dos dados obtidos para as medidas de XRMS

nas bordas L3 e L2 da Pt, para as duas amostras de CoPt, uma com maior tendência

a anisotropia planar, e a outra mais caracteŕıstica de anisotropia perpendicular.Nas

partes (b) e (d) são apresentadas comparações entre os sinais medidos no ângulo mais

rasante para as duas amostras, onde pode ser observado, como era de se esperar, que

a amostra com anisotropia perpendicular possui uma amplitude do sinal cerca de oito

vezes menor do que a amostra com maior anisotropia planar. Nestas comparações entre

as duas amostras, são exibidos os menores ângulos, pois nesta condição, a refletividade

tem a maior parcela da parte imaginária da função dielétrica em relação a parte real, ou
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Figura 6.6: (a) Simulação ab initio de espectro XMCD no borda L3 da Pt para um
filme de CoPt utilizando o programa FDMNES apresentado na seção 3.5. (b) Com-
paração entre as partes real e imaginária do espalhamento para um oscilador simples
com aproximação para a função espalhamento (retirado da referência [6]).

seja, a refletividade em ângulo muito rasante é uma boa aproximação para uma medida

de absorção, tal como é previsto pelas relações de Fresnel. Isso pode ser comprovado,

comparando estes espectros das figuras 6.5.b e 6.5.d com espectros de XMCD obtidos

em bordas L da Pt para a liga CoPt presentes na literatura[4, 5], e também com a

simulação ab initio obtida utilizando o programa FDMNES (seção 3.5, página 45) para

o XMCD na borda L3 da Pt em filmes de CoPt apresentada na figura 6.6.a.

Como pode ser observado nas partes (a) e (c) da figura 6.5, há uma forte dependência

angular da forma dos espectros de XRMS. Esta dependência, apresentada nos gráficos

para a amostra com anisotropia planar, também está presente na correspondente com

anisotropia perpendicular, porém, para efeito de visualização são apresentados os que

apresentam melhor relação sinal sobre rúıdo. Basicamente dois fenômenos estão envol-

vidos nessa mudança de forma observada nos espectros XRMS. O primeiro parte das

interferências entre o sinal de refletividade nas multicamadas internas, de acordo com

o que foi discutido na seção 4.5 (página 72). Porém, esse efeito de interferências nesse

caso do filme de uma liga CoPt não é tão pronunciado. O segundo fenômeno envolvido

é que em ângulos muito abaixo do ângulo cŕıtico a parte imaginária da função dielé-

trica é predominante no sinal da refletividade, em contraste com medidas em ângulos

bem maiores onde a parte real passa a ser predominante. Isso pode ser observado

quando essas medidas são comparadas com a figura 6.6, onde as partes real e imaginá-

ria da função espalhamento são simuladas por um oscilador simples [6]. Na figura 6.7,

transformadas de Kramers-Kronig desses espectros de XRMS nas bordas L2,3 da Pt

confirmam que a principal mudança de forma nos dados experimentais da figura 6.5 é

devido as contribuições das partes imaginária e real do espalhamento dependente da

magnetização, nas condições de ângulos pequenos e grandes, respectivamente.

Aqui é impressionante e inesperado notar que essas mudanças de forma em função
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Figura 6.7: Transformada de Kramers-Kronig de medidas de XRMS em filmes de CoPt
nas bordas K do Co, L3 e L2 da Pt, em (a), (b) e (c), respectivamente. Desde que os
dados experimentais representem bem a parte imaginária do espalhamento dependente
da magnetização, a transformada é uma boa aproximação para a parte real.
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do ângulo de incidência só aparecem nos dados de XRMS nas bordas L da Pt, em

contraste com os dados obtidos na borda K do Co, onde na média nenhuma variação

drástica é observada na forma, como é apresentado para uma amostra de referência na

figura 6.3. Neste contexto, é importante quantificar a correta relação entre os momentos

orbital, de spin e total com as partes real e imaginária da função de espalhamento para

determinar de onde exatamente essas diferenças são provenientes. Isso é importante

também, pois é necessário saber se o momento induzido da Pt é uniforme em todo o

perfil de profundidade e se há alguma diferença conceitual entre medidas de XRMS

em bordas K e em bordas L. Para isso, o uso da metodologia introduzida na seção

4.5 (página 72) deve ser empregado de forma quantitativa. Essas analises são deixadas

como perspectivas desse trabalho, desde que envolve diversas considerações teóricas

sobre XRMS na condição em torno do ângulo cŕıtico, onde fenômenos de difração

dinâmica se tornam importantes.

6.3 Conclusões e sumário parcial

Neste caṕıtulo, métodos de XAS em incidência em torno do ângulo cŕıtico foram usados

para obter seletividade espacial e qúımica das informações da estrutura atômica local

e das propriedades magnéticas em filmes finos CoPt.

Nos filmes finos de CoPt, medidas de XANES revelaram qualitativamente que o

comportamento magnético obtido no crescimento dos filmes com anisotropia magné-

tica perpendicular está relacionado com diferentes regiões ordenadas e desordenadas

quimicamente no perfil de profundidade da estrutura atômica local. Esse modelo de

ordem-desordem em profundidade também é corroborado por medidas de XRMS re-

solvidas em ângulo em torno do ângulo cŕıtico. Os resultados dessas medidas, na

borda K do Co, indicaram o mesmo perfil de profundidade para o momento magnético

nos átomos de Co, comparando-se com o que foi sondado por XANES para estrutura

atômica.

Por fim, medidas de XRMS nas bordas L2,3 da Pt, quando comparadas com equiva-

lentes medidas na borda K do Co, apresentaram resultados inesperados. Estes podem

ser indicativos de diferenças fundamentais entre esses dois regimes. Análises rigorosas

desses comportamentos são deixadas como perspectivas dessa tese.
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[2] N. Jaouen, G. van der Laan, T. K. Johal, F. Wilhelm, A. Rogalevand S. Mylonas, e

L. Ortega. Oscillatory behavior of 5d magnetic moments in fe/w multilayers. Phys.

Rev. B, 70:094417–6, 2004.

[3] H. C. N. Tolentino, J. C. Cezar, N. M. Souza-Neto, e A. Y. Ramos. Linear and

circularly polarized light to study anisotropy and resonant scattering in magnetic

thin films. J. Synchrotron Rad., 12:168–176, 2005.

[4] Wilfried Grange. Anisotropie magnétocristalline des films d’alliage CoxPt1−x étu-
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Conclusões e perspectivas 7
Neste trabalho foram investigadas as propriedades f́ısicas de filmes finos magnéticos

em função da profundidade no filme. Para isso, foi implementada uma metodologia

de realizar experimentos de espectroscopia de raios X resolvida angularmente e na

geometria de incidência rasante.

Filmes finos magnéticos das ligas CoPt e FePt foram produzidos de forma a apre-

sentarem anisotropia magnética perpendicular. Esses filmes foram caracterizados em

termos de composição, espessura, morfologia, magnetismo e estrutura de longo alcance.

Em um conjunto de filmes de CoPt, crescidos nas mesmas condições, com espessuras

diferentes foi observado que enquanto os filmes mais finos e mais espessos apresentavam

anisotropia magnética perpendicular, os filmes de espessura intermediária exibiam um

comportamento mixto entre anisotropias planar e perpendicular. Isso é inesperado se

é considerado apenas o ordenamento estrutural induzido pela influência do substrato

cristalino.

Métodos de espectroscopia de absorção de raios X (XAS) foram apresentados de

forma geral. Dentre esses métodos, o efeito de dicróısmo linear natural do processo de

absorção de raios X foi utilizado para estudar a estrutura atômica local em filmes finos

de FePt para sondar anisotropias estruturais dependentes da direção (se paralela ou

perpendicular à superf́ıcie dos filmes).

Foi apresentada uma descrição de como é posśıvel obter informações da estrutura

local em filmes finos com seletividade na profundidade dos filmes, utilizando técnicas

de espectroscopia de absorção e refletividade de raios X acopladas com a geometria

de incidência rasante. Um método quantitativo para de-convoluir as diversas contri-

buições em espectros de absorção com dependência da profundidade de penetração foi

desenvolvido de forma rigorosa. Usando essas abordagens com incidência rasante, ex-

perimentos de espectroscopia de absorção em filmes finos da liga FePt em função do

ângulo de incidência mostraram um perfil de profundidade de oxidação na superf́ıcie

dos filmes. Esse perfil de profundidade da oxidação da superf́ıcie foi analisado utili-

zando os métodos desenvolvidos. Foi observado que a interface entre o óxido e o metal

se comporta como um gradiente des composições entre o óxido e o metal. As espessura

total oxidada nesses filmes é de 1,4 nm.
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Aplicando os métodos de XAS em incidência rasante no conjunto de filmes de CoPt

em várias espessuras, mostramos qualitativamente que o ordenamento qúımico nesses

filmes é governado por diferentes fenômenos para cada espessura dos filmes. Enquanto

os filmes de 10 nm apresentavam uma fase ordenada quimicamente homogênea em

toda a espessura, os filmes mais espessos, crescidos sob as mesmas condições, desen-

volviam uma camada desordenada quimicamente em camadas profundas próximas ao

substrato. Esta camada desordenada aparentava ser independente da espessura total.

Desta forma, filmes de CoPt tendem a desenvolver uma fase ordenada na superf́ıcie,

mas abaixo de 10 nm este auto-ordenamento parece ser superado pelas tensões impostas

pelo substrato.

No estudo do perfil em profundidade do momento magnético nesses filmes foram

observados comportamentos impreviśıveis ao comparar experimentos de espalhamento

magnético ressonante de raios X realizados em bordas de absorção K e L, dos elementos

Co e Pt respectivamente. Essas medidas corroboraram para o modelo proposto do

perfil de profundidade da estrutura atômica nos filmes de CoPt. Além disso, os dados

apresentaram comportamentos inesperados quando comparados entre as duas bordas

de absorção. Como uma perspectiva para o futuro, estes comportamentos inesperados

deverão ser estudados.

Os resultados apresentados demonstram a forte potencialidade destas abordagens

experimentais usando espectroscopia de absorção e refletividade de raios X na geometria

de incidência rasante para uma grande variedade de estruturas na escala nanométricas,

onde a dependência em profundidade de parâmetros locais não podem ser ignorados.
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Algoritmos desenvolvidos

Neste apêndice são listados e comentados os algoritmos desenvolvidos com relação

direta a esta tese, usados para a realização de alguns cálculos e análises de dados. Para

efeito de simplicidade e resumo na apresentação os arquivos não são transcritos aqui,

desde que eles representam uma soma total em torno de 4300 linhas de código. Porém,

eles podem ser requisitados diretamente por email.

A maioria dos códigos foram desenvolvidos usando a linguagem C-ANSI com

o compilador GCC (do inglês GNU Compiler Collection - na internet em http:

//gcc.gnu.org/). Nestas condições, os algoritmos são gerais e podem ser compi-

lados, sem nenhuma modificação, em diversos sistemas operacionais (incluindo MS-

Windows, Linux e MacOS X). Aqui, eles foram compilados nos sistemas Linux e MS-

Windows, usando o MinGW (do inglês Minimalist GNU for Windows - na internet em

http://www.mingw.org/).

A biblioteca GSL (do inglês GNU Scientific Library - na internet em http://

www.gnu.org/software/gsl/) foi usada por diversas vezes para a implementação de

tratamentos matemáticos bem estabelecidos (como por exemplo: integrais numéricas,

transformadas de Fourier, ajustes não-lineares, e aritmética de números complexos).

Alguns códigos, para facilitar integração com o programa Origin 7 (na internet em

http://www.originlab.com/), foram desenvolvidos na linguagem OriginC. Nestes,

algumas funções do livro Numerical Recipies in C (na internet em http://www.nr.

com/) foram utilizadas.

A seguir são relacionados os algoritmos desenvolvidos, categorizados pelas funções

a que eles se destinam.

Cálculo de taxas de polarização

• arquivo polarizacao.c

Neste código foram implementadas as formas de calcular as taxas de polarização cir-

cular, linear e intensidade média, em função de tamanho de fendas, deslocamento do

plano da órbita, energia dos fótons e do tipo de óptica (fonte, monocromador channel-

cut, monocromador dispersivo). Este código foi utilizado para obter os resultados

apresentados na figura 3.11. Maiores detalhes podem ser encontrados na publicação:
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Tolentino-JCR05 H. C. N. Tolentino, J. C. Cezar, N. M. Souza-Neto e A. Y. Ramos.

“Linear and Circular Polarized Light to Study Induced Anisotropy and

Resonant Scattering in Magnetic Thin Films”. Journal of Synchrotron

Radiation 12 (2005) 168-176

Manipulação de dados de linhas de luz

• arquivo opendispersiv2.c

Neste arquivo foram implementadas, usando OriginC, procedimentos facilitadores no

tratamento de dados obtidos na linha de luz DXAS. Com ele, é posśıvel abrir direta-

mente os arquivos não manipulados obtidos do software de controle da câmara CCD e

efetuar a integração com o software de tratamento de dados Origin7. Podem ser au-

tomaticamente calculados os espectros XAS (usando ln(I0/I), para medidas de trans-

missão), XMCD e XRMS. Alguns tratamentos iniciais são considerados, como formas

de realizar normalizações , conversão de pixel para energia e correções na intensidade

inicial. Deslocamento em energia também podem ser usados.

• arquivo automation.c

Usando OriginC, foram implementadas funções para abrir dados experimentais (arqui-

vos .mca e .asc) obtidos na linha de luz XRF. Com estas, é posśıvel calcular a integral

da área sob cada uma das múltiplas linhas de emissão de fluorescência de forma simul-

tânea. Estes dados produzidos tem dependência resultante com o ângulo de incidência

e a energia dos fótons de raios X incidentes.

Cálculo de transformadas de Kramers-Kronig

• arquivo kkt.c

Neste arquivo os diversos métodos citados na seção 4.2 para o cálculo de transforma-

das de Kramers-Kronig foram implementados. Dentre estes, estão os métodos de Ma-

claurin, por duplas transformada de Fourier e por integrações de Cauchy diretamente.

Quando transformadas de Fourier são usadas, é posśıvel utilizar a biblioteca FFTW (do

inglês Fastest Fourier Transform in the West - na internet em http://www.fftw.org/)

para permitir maior performance e precisão no cálculo de grandes conjuntos de dados.

Estes códigos foram utilizados para realizar as transformadas apresentadas nas fi-

guras 4.2 e 6.7.

Cálculos de refletividade e transmissividade

• arquivo gen_delta_beta.c

http://www.fftw.org/
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Aqui, são usados os parâmetros f ′ e f ′′ tabelados ou experimentais para a determinação

dos valores de δ e β do ı́ndice de refração de compostos qúımicos complexos, de acordo

com as definições apresentadas na seção 4.2, e usando transformadas de Kramers-

Kronig. Este código foi utilizado para produzir os dados apresentados na figura 4.2.

• arquivo ctmain.c

Aqui foram implementados os métodos de simulação apresentados na seção 4.3.2 para

a refletividade e intensidade da onda em uma certa penetração z dentro dos filmes,

utilizando uma interface simples.

• arquivo parrat_brazil.c

Aqui foram implementados os métodos de simulação apresentados na seção 4.3.3 para

a refletividade e intensidade da onda em uma certa penetração z dentro dos filmes,

utilizando métodos análogos ao proposto por L. G. Parrat em 1954.

Ajuste de espectros de absorção

• arquivo fitXANESlinear.c

Aqui se encontra a implementação de um ajuste linear de espectros de absorção (em

XANES) usando uma combinação linear de padrões experimentais ou teóricos para

contribuições linearmente independentes dentro dos XANES. É posśıvel definir as re-

giões em energia e múltiplos espectros a serem ajustados simultaneamente para obter

as variáveis ajustadas de forma consistente com todos os dados informados.

• arquivo fitXANES.c

Um ajuste não-linear foi implementado para ser usado quando a dependência do peso

de cada contribuição não é linear. Para um caso geral, funções complexas precisam ser

usadas para ponderar a contribuição de cada padrão. Isso é particularmente útil com as

funções complexas para a intensidade da onda eletromagnética em função da penetração

e energia no caso de perfil de profundidade apresentado na seção 4.4, por exemplo. Aqui

também é posśıvel, e imprescind́ıvel, definir as regiões em energia e múltiplos espectros a

serem ajustados simultaneamente para obter as variáveis ajustadas de forma consistente

com todos os dados informados.
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Neste apêndice são listadas as publicações relacionadas a este trabalho. Várias publica-

ções relacionadas aos resultados e método desta tese ainda estão em fase de preparação
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são apresentadas análises de filmes de FePt usando o efeito de dicróısmo

linear natural em espectros de XAS .

3. H. C. N. Tolentino, J. C. Cezar, N. M. Souza-Neto e A. Y. Ramos.

“Linear and Circular Polarized Light to Study Induced Anisotropy and

Resonant Scattering in Magnetic Thin Films”. Journal of Synchro-

tron Radiation 12 (2005) 168-176: Aqui é apresentado uma revisão sobre

como obter informações de estruturas atômica e magnética em materiais

anisotrópicos usando a dependência angular entre a polarização (linear ou

circular) da radiação com o sistema estudado.
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locamento do plano da órbita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.12 Transformadas de Fourier de dados de EXAFS em filmes de FePt . . . 52

4.1 Simulações da refletividade e do comprimento de atenuação, em função
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fórmula de Maclaurin, 62

fase, 44

fator de Fano, 42

fatores de espalhamento atômico, 72

FDM, 46

FDMNES, 45

FEFF, 51

FEFF 8, 43

FePt, 16, 23, 51, 83

FFTW, 114

Filmes finos, 15

Filmes finos obtidos, 22

FMS, 45, 46

função penalty, 70

GCC, 113

GIXAS, 57

GSL, 70, 113

IF-USP, iii

incidência rasante, 57, 73

Institut Néel, iii
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