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przedstawiaj cy opis dorobku i osi gni ć naukowych 
 

2.1 Imi  i nazwisko: Pavlo Aleshkevych 

2.2 Posiadane dyplomy, stopnie naukowe (nazwa, miejsce i rok uzyskania)  
magister  Narodowy Uniwersytet w Doniecku (Ukraina), Wydział Fizyki, 1997 r. Praca 

magisterska pt. „Struktura defektów oraz wła ciwo ci optyczne zwi zków ZnS-CdS”. 
Uzyskana specjalno ć: fizyka ciała stałego  

doktor nauk fizycznych  
 Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 2003 r. Praca doktorska pt. 

„Fale spinowe w warstwach manganitowych z nadmiarem manganu” wykonana pod 
kierunkiem prof. dr hab. Ritty Szymczak.  

2.3 Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 
Maj 2003- kwiecien 2012: adiunkt. Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 
Od maja 2012: główny specjalista. Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 

2.4 Wskazanie osi gni cia stanowi cego podstaw  post powania habilitacyjnego 
Osi gni ciem naukowym, o którym mówi art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zgłoszonym 
do post powania habilitacyjnego jest jednotematyczny cykl publikacji zło ony z 9 prac. 
Tematem tego cyklu s  „Badania niejednorodno ci i defektów w kryształach metodami 
spektroskopii mikrofalowej”. 

Wspólnym mianownikiem wybranych prac jest stosowanie ro nych metod spektroskopii 
mikrofalowej (EPR, FMR, nierezonansowe pochłanianie mikrofal) do badania materiałów, w 
których struktura magnetyczna jest niejednorodna lub zawiera defekty. W porównaniu z 
poprzednia wersja autoreferatu z 2015 r.: 

- usun łem 2 pracy, który byli zbyt silnie powi zane tematycznie z praca doktorska (Acta 
Physica Polonica A 110 (2006) 57 oraz Physica Status Solidi (a) 203 (2006) 1586); 

- dodałem 2 nowe pracy rozszerzaj cy temat cyklu w zakresie ogranicze  
do wiadczalnych, obecnie istniej cych przy stosowaniu metody rezonansu ferromagnetycznego 
(IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 66 (2018) 803 oraz Measurement 
Science and Technology 29 (2018) 025501). 

2.4A Spis prac stanowi cych podstaw  post powania habilitacyjnego 
H1. J. Krupka, P. Aleshkevych, B. Salski, P. Kopyt, „Magnetodynamic Study of Spin Resonances 

in Cylindrical and Spherical YIG Samples”, IEEE Transactions on Microwave Theory and 
Techniques 66 (2018) 803. 
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H2.  J. Krupka, P. Aleshkevych, B. Salski, P. Kopyt, „Ferromagnetic Linewidth Measurements 
Employing Electrodynamic Model of the Magnetic Plasmon Resonance”, Measurement 
Science and Technology 29 (2018) 025501. 

H3.  A. Wittlin, P. Aleshkevych, H. Przybyli ska, D. J. Gawryluk, P. Dłu ewski, M. Berkowski, 
R. Pu niak, M. U. Gutowska and A. Wisniewski, „Microstructural magnetic phases in 
superconducting FeTe0.65Se0.35”, Supercond. Sci. Technol. 25 (2012) 065019. 

H4. P Aleshkevych, M Baran, S N Barilo, J Fink-Finowicki, H Szymczak, „Resonance and non-
resonance microwave absorption in cobaltites”, J. Phys.: Cond. Matter 16 (2004) L179. 

H5.  P. Aleshkevych, “On the estimation of the magnetocaloric effect by means of microwave 
technique”, AIP Advances 2 (2012) 042120. 

H6. P Aleshkevych, J Fink-Finowicki, M Gutowski, H Szymczak, “EPR of Mn2+ in the Kagomé 
staircase compound Mg2.97Mn0.03V2O8”, J. Magn. Res. 205 (2010) 69. 

H7.  R. Bikas, P Aleshkevych, H. Hosseini-Monfared, J. Sanchiz, R Szymczak and T. Lis, 
„Synthesis, structure, magnetic properties and EPR spectroscopy of a copper(II) coordination 
polymer with a ditopic hydrazone ligand and acetate bridges”, Dalton Trans. 44 (2015) 1782. 

H8.  R. Bikas, H. Hosseini-Monfared, P. Aleshkevych, R. Szymczak, M. Siczek, T. Lis, „Single 
crystal EPR spectroscopy, magnetic studies and catalytic activity of a self-assembled [2x2] 
Cu(II)4 cluster obtained from a carbohydrazone based ligand”, Polyhedron 88 (2015) 48. 

H9.  P Aleshkevych, J Fink-Finowicki, T Zayarnyuk, I Radelytskyi, M Berkowski, C Rudowicz, P 
Gnutek, „EMR studies of the internal motion of Mn4+ ions in the Sr overdoped (La1-
xSrx)(Ga1-yMny)O3 (x/y up to 8) supplemented by magnetic and optical spectroscopy 
measurements”, J. Magn. Res. 255 (2015) 77. 

2.4B Omówienie celu naukowego wy ej wymienionych prac i osi gni tych 
wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 
Głównym celem cyklu prac stanowi cych podstaw  post powania habilitacyjnego było zbadanie 
natury niejednorodno ci i defektów w kryształach metodami spektroskopii mikrofalowej oraz 
okre lenie, w jaki sposób wpływaj  one na wła ciwo ci magnetyczne tych materiałów. Stosuj c 
technik  mikrofalow , w sposób zaawansowany lub niestandardowy, w badaniach szczególn  
uwag  zwrócono na efekty wynikaj ce z niejednorodno ci magnetycznej lub struktury defektowej. 
Badania uzupełniano dodatkowymi, nie mikrofalowymi technikami, gdy istniała mo liwo ć 
uzyskania synergii, czyli dodatkowych wniosków, których nie mo na by było otrzymać stosuj c te 
metody z osobna. 

Metody mikrofalowe, do których mo na zaliczyć spektroskopi  elektronowego rezonansu 
paramagnetycznego (EPR), ferromagnetycznego (FMR) lub nierezonansowego pochłaniania 
mikrofal s  dobrze znane z dokładno ci, czuło ci i skuteczno ci w charakteryzacji materiałów 
magnetycznych. Du  zalet  jest te  wzgl dna szybko ć procedury pomiarowej. Otrzymywanie 
nowych materiałów o po danych wła ciwo ciach magnetycznych stawia wi ksze wymagania je li 
chodzi o jako ć ich charakteryzacji. Szybki post p technologiczny przyczynia si  do pojawienia nie 
tylko nowych materiałów, ale całych nowych rodzin materiałów magnetycznych. Bardzo cz sto 
okazuje si , e realizacja oczekiwanych wła ciwo ci elektronicznych, chemicznym, optycznych i 
innych prowadzi do powstania niejednorodnej struktury magnetycznej. Przyczyny niejednorodno ci 
magnetycznej mog  być bardzo ró ne: a) chemiczna, gdy istniej  odst pstwa od stechiometrii 
chemicznej, przy której wymagana jest kompensacja ładunku poprzez pojawienie si  struktury 
defektowej; b) współistnienie ró nych faz krystalicznych z ró nymi wła ciwo ciami 
magnetycznymi; c) elektroniczna separacja faz w materiale strukturalnie homogenicznym, b d ca 
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skutkiem konkurencji mi dzy oddziaływaniami magnetycznymi i kulombowskimi. W przypadku 
geometrycznie sfrustrowanych magnetyków, magnetyczna niejednorodno ć jest wr cz nieodł czn  
cech  tych materiałów.  

Badane materiały 
Przedmiotem bada  prezentowanego cyklu prac s  układy w postaci krystalicznej reprezentuj ce 
rozne rodzaje niejednorodno ci magnetycznej. S  to: 

- polikrystaliczne oraz monokrystaliczne próbki Y3Fe5O12 (YIG) [H1,H2] – ferrimagnetyk z 
antyrównoległym uporz dkowaniem atomów elaza, zajmuj cych ro ne pozycje krystalograficzne. 
- nadprzewodz ce kryształy FeTe1-xSex [H3], charakteryzuj ce si  współistnieniem ro nych faz 
magnetycznych na poziome mikroskopowym wskutek nieporz dku chemicznego.  
- kobaltyty La1-xAxCoO3 (x=0.1-0.2) w których domieszkowanie jonami A2+ indukuje powstanie 
ro nych faz magnetycznych; slaby ferromagnetyk TbBaCo2O5.5 [H4]. 
- wykazuj ce kolosalny efekt magnetokaloryczny kryształy Gd5Si2Ge2 oraz La0.7Ca0.3MnO3 [H5], w 
których przej cie strukturalnie poł czone jest z przej ciem magnetycznym. 
- kryształ o pseudo dwuwymiarowej strukturze kagomé (Mg1-xMnx)3V2O8 (x=0.01) [H6] – 
geometrycznie sfrustrowany układ magnetyczny. 
- polimery koordynacyjne zawieraj ce mied  [H7,H8] – sztucznie wytworzone układy zawieraj ce 
kilkuatomowe klastery wymiennie zwi zanych atomów miedzi o ro nej topologii. 
- roztwory stałe (La1-xSrx)(Ga1-yMny)O3 [H9] w których domieszkowanie dwuwarto ciowymi 
jonami Sr2+  prowadzi do powstania struktury defektów elektronicznych determinuj cych 
wła ciwo ci magnetyczne oraz przewodnictwo. 

Aparatura pomiarowa 
Prezentowan  w rozprawie zasadnicz  cz ć wyników pomiarowych otrzymano z wykorzystaniem 
spektrometrów elektronowego rezonansu magnetycznego. Wi kszo ć wyników do wiadczalnych 
otrzymano za pomoc  spektrometru typu Bruker EMX w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. Jest 
to spektrometr na pasmo X (stała cz stotliwo ć około 9.3 GHz) z odbiciow  wn k  rezonansow  
typu TE102, umo liwiaj cy pomiary wła ciwo ci magnetycznych próbek w zakresie 
temperaturowym 3.8 - 300 K i z zakresem przemiatania pola magnetycznego do 1.8 T. Pomiary 
cz stotliwo ci rezonansowej, współczynnika Q i współczynnika transmisji | S21 | przedstawione w 
pracach  [H1,H2] zostały wykonane przy u yciu wektorowego analizatora sieci VNA PNA-X firmy 
Agilent Technologies. Cz ć pomiarów EPR w strukturach kagomé wykonano z wykorzystaniem 
spektrometru Bruker ELEXSYS E-500 w pa mie Q (34 GHZ) w Instytucie Chemii i Techniki 
J drowej. Interpretacj  wyników eksperymentalnych wymagaj c  przeprowadzenia  oblicze  
numerycznych wykonano w oparciu o własne programy komputerowe. 

W prezentowanym opisie cyklu prac wydzielono trzy zasadnicze cz ci: wyniki uzyskane 
metodami FMR [H1-H3], wyniki oparte na pochłanianiu nierezonansowym [H4,H5] oraz wyniki 
uzyskane za pomoc  techniki EPR [H6-H9]. 

Teorie, opisuj ce zjawiska rezonansu ferromagnetycznego, fal spinowych czy rezonansowe mody 
własne w izoluj cych wn kach ferromagnetycznych, rozwijane s  od 70 lat, ale wci  istniej  
do wiadczalne ograniczenia w zastosowaniu FMR, zwłaszcza gdy w gr  wchodz  nowe materiały 
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magnetyczne lub niestandardowe układy mikrofalowe. Jedna z najbardziej znanych teorii, 
zaproponowana przez Walkera (1958 rok), pozwala znale ć zwi zek mi dzy cz stotliwo ci  
rezonansow  a rozkładem namagnesowania wewn trz próbki w kształcie elipsoidy obrotowej. 
Rozwi zania wyprowadzone przez Walkera nazywane s  modami quasi-magnetostatycznymi  
(QMS), poniewa  zostały uzyskane przy zało eniu, e pole mikrofalowe w elipsoidzie spełnia 
warunki magnetostatyczne. Jedn  z głównych wad teorii QMS jest jednak brak mo liwo ci 
uwzgl dnienia efektów propagacji, istotnych szczególnie przy wy szych cz stotliwo ciach, gdy nie 
mo na pomin ć wpływu metalowej obudowy wn ki i wielko ci próbki magnetycznej na 
cz stotliwo ci rezonansowe. 

cisłe podej cie magnetodynamiczne (MD) przedstawione w pracy [H1] umo liwia podj cie 
badania zjawiska rezonansu ferromagnetycznego w dowolnym zakresie widma, bez adnych 
ogranicze . 

Kolejnym zagadnieniem, rozwi zanym w pracy [H1], jest obliczenie dobroci Q w przypadku 
modów rezonansowych przewidywanych przez teori  QMS. Tradycyjnie, czynniki Q wn k 
rezonansowych zawieraj cych małe próbki magnetyczne s  szacowane z wykorzystaniem rachunku 
zaburze . Jednak e rachunek zaburze  pozwala na prawidłowe okre lenie czynnika Q tylko dla 
małych próbek magnetycznych pod warunkiem, e szeroko ć linii rezonansu ferromagnetycznego 
H> 10 Oe, gdy  tylko wtedy jest zachowany warunek małego zaburzenia. Ograniczenia te staja si  
widoczne, gdy na przykład mamy do czynienia z szeroko stosowanym w technice mikrofalowej 
itrowo- elazowy granatem (YIG). Jest to ferrimagnetyk z dwoma antyrównoległymi podsieciami 
jonów elaza Fe3+. Na chwile obecn  YIG jest materiałem maj cym najni sze straty magnetyczne, 
przez co obserwowane w nim linii rezonansowe s  bardzo w skie. 

W szczególno ci celem pracy [H1] było zastosowanie podej cia magnetodynamicznego do analizy 
rezonansu spinowego w próbkach magnetycznych (YIG) o cylindrycznym kształcie, 
umieszczonych w wi kszych wn kach rezonansowych i porównanie uzyskanych wyników z teori  
QMS i wynikami eksperymentalnymi. Miało to pomóc w lepszym zrozumieniu fizycznej natury 
rezonansów spinowych, oraz ustalić granice stosowalno ci teorii QMS. 

W pracy [H1] zostało pokazane, e rachunek zaburze  poprawnie przewiduje istnienie bardzo 
du ych przesuni ć cz stotliwo ci rezonansowych dla efektywnych warto ci przenikalno ci 
magnetycznej r, odpowiadaj cych magnetycznemu rezonansowi plazmonowemu (MPR). Nie 
przewiduje ona jednak istnienia dwóch oddzielnych rezonansów (dzielenie modów) dla ustalonej 
warto ci statycznego pola magnetycznego, w momencie wyst pienia rezonansu. Rachunek 
zaburze  zawodzi równie  wtedy, gdy chodzi o okre lenie czynnika Q dla próbek magnetycznych 
w przypadku rezonansów o bardzo w skiej szeroko ci linii rezonansowej. 

W pracy [H2] pokazano, jak zastosować model elektrodynamiczny magnetycznego rezonansu 
plazmonowego do prawidłowego zmierzenia szeroko ci linii rezonansu ferromagnetycznego. 
Przedstawiono dwie metody pomiaru. Pierwsza z nich wykorzystuje pomiary czynnika Q 
magnetycznego rezonansu plazmonowego sprz onego z rezonansem pustej metalowej wn ki. 
Takie sprz one mody s  znane jako mody magnono-polarytonowe, tj. mody hybrydowe pomi dzy 
wzbudzeniem spinowym a wzbudzeniem wn ki. Druga metoda wykorzystuje bezpo rednie pomiary 
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czynnika Q magnetycznego rezonansu plazmonowego w konfiguracji filtra z dwoma ortogonalnymi 
pół-p tlami u ywanymi do sprz enia. Pomiary czynnika Q s  wykonywane przy u yciu 
wektorowego analizatora sieci. W metodzie tej statyczne pole magnetyczne jest ustawione tak, aby 
uzyskać identyczne współczynniki Q dla dwóch obserwowanych modów. Nast pnie zmierzone 
dane s  porównywane z tabel  przegl dow  (1/Qmin w funkcji H) obliczon  za pomoc  modelu 
elektrodynamicznego dla znanej rednicy i magnetyzacji nasycenia badanego obiektu. 

cisłe podej cie elektromagnetyczne wykazało, e ferrimagnetyczna kulka o w skiej linii wykazuje 
du y czynnik Q w momencie rezonansu MPR, zmniejszaj cy si  wraz ze wzrostem szeroko ci linii 
ferromagnetycznej. To stwierdzenie jest zgodne z danymi eksperymentalnymi, ale nie z 
powszechnie stosowanym rachunkiem zaburze , który prowadzi do przeciwnego wniosku, e 
czynnik Q zawsze jest proporcjonalny do szeroko ci linii ferromagnetycznej. Jest to jeden z 
powodów, dla których standardowe metody pomiarów szeroko ci linii, oparte na wykorzystaniu 
prostopadłych metalicznych wn k rezonansowych działaj cych w trybie TE102 (czyli wi kszo ć 
spektrometrów komercyjnych marek Bruker, Varian), s  zalecane tylko dla próbek z H> 10 Oe.1 
W pracy [H2] przeprowadzono do wiadczenia wykorzystuj ce dwa rodzaje rezonatorów. 
Pierwszym z nich było prostok tne wgł bienie, pracuj ce w modzie TE102, wyposa one w 
regulowane mechanizmy sprz gaj ce. Drugim typem rezonatora był sferyczny rezonator MPR, 
składaj cy si  z badanej próbki YIG otoczonej dwiema ortogonalnymi pół-p tlami sprz gaj cymi. 

Zaproponowane w pracy [H2] metody pozwalaj  rozszerzyć zakres mierzalno ci szeroko ci linii 
ferromagnetycznej poza granice powszechnie stosowanych standardów pomiarowych co do 
wielko ci próbek i najni szych mierzalnych szeroko ci linii. 

Praca [H3] jest przykładem skuteczno ci metody mikrofalowej w zastosowaniu do badania 
niejednorodno ci magnetycznej w kryształach obj to ciowo niejednorodnych. Przedmiotem bada  
były ró ne kryształy FeTe1-xSex, które mimo podobnych warunków wytworzenia, wykazywały du  
ró nic  we wła ciwo ciach nadprzewodz cych. Układy FeTe1-xSex uwa a si  za systemy modelowe 
do badania zjawiska nadprzewodnictwa w zwi zkach opartych na elazie, jednak szczegółowa 
analiza danych do wiadczalnych jest znacznie utrudniona przez nieporz dek strukturalny, 
wynikaj cy ze zło onej chemii strukturalnej kryształu i nieodł cznie zwi zanej z tym specyficznej 
stechiometrii. Wielokrotne zaburzenia sieci krystalicznej zaczynaj  si  na poziomie atomowym, 
poniewa  jony Te oraz Se s  w nieco ró nych poło eniach w komórce elementarnej. W wi kszej 
skali, kryształy FeTe1-xSex maj  tendencj  do niejednorodno ci typu klasteryzacji b d  wytr cenia 
obcych faz wzbogaconych w elazo. Poniewa  niektóre z tych faz maj  ró ne wła ciwo ci 
magnetyczne, utrudnia to identyfikacj  reakcji od wła ciwego zwi zku macierzystego. Zrozumienie 
tych zjawisk jest istotne dla wyja nienia mechanizmu le cego u podstaw nadprzewodnictwa 
zwi zków elaza.  

Widma rezonansu magnetycznego zmierzono w próbkach krystalicznych, wyci tych w kształcie 
płytek. Zbadano wiele takich próbek, z po ród których wyró niono 2 charakterystyczne grupy 

                                                 
1 ASTM A883/A883M-01 "Standard test method for ferrimagnetic resonance linewidth and gyromagnetic ratio of 
nonmetallic magnetic materials"; U.S. National Bureau of Standards, Technical Note 173 "Tables to facilitate the 
determination of the ferrimagnetic resonance linewidth of nonmetallic magnetic materials"; IEC 556 1982; IS 
8426:2001 
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kryształów A i B. Widma zarejestrowano w temperaturze pokojowej, w polu magnetycznym 
prostopadłym do osi krystalograficznej c. W obu grupach kryształów widoczne s  dwie szerokie, 
słabo rozdzielone, asymetryczne linie rezonansowe, z zauwa aln  anizotropi  pola rezonansowego. 

Widmo pochłaniania rezonansowego powi zano z rezonansem ferromagnetycznym (FMR), który 
został przeanalizowany z wykorzystaniem procedury uwzgl dniaj cej du  szeroko ć linii 
rezonansowej, która bierze pod uwag , e liniowo spolaryzowane pole mikrofalowe we wn ce 
rezonansowej typu TE102 składa si  zarówno z prawo- jak i lewoskr tnego kierunków polaryzacji, 
wpływaj cych na kształt linii. Kształt pojedynczej linii rezonansowej został opisany wzorem 

 " "1
2

dP d
dH dH

    ,        (1) 

gdzie P to pochłanianie mikrofalowe a " s  profilami linii lorentzowskiej dla spolaryzowanego +/- 
pola mikrofalowego. Ka de widmo eksperymentalne zostało dopasowane sum  dwóch ro nych linii 
Lorentza. Analiza otrzymanych w ten sposób zale no ci k towych pokazała, e jedna z linii 
rezonansowych ma wyra n  6-krotn  symetri  w płaszczy nie prostopadłej do osi c.  

Taka symetria nie jest oczekiwana dla tetragonalnej symetrii sieci krystalicznej i wskazuje na 
obecno ć magnetokrystalicznej anizotropii o heksagonalnej symetrii. Obserwowane widma FMR 
zarówno kryształów A, jak i B wskazały na obecno ć wytr ce  innej krystalograficznej fazy ni  
sieć macierzysta. Wa nym wnioskiem płyn cym z pomiarów FMR jest to, e tak  odr bn  
anizotropi  magnetokrystaliczn  mo na zaobserwować tylko w przypadku, gdy wszystkie 
wytr cenia s  jednakowo zorientowane krystalograficznie. Z drugiej strony, du a szeroko ć linii 
rezonansowych oznacza znaczny rozkład kształtów ziaren tych wytrace . W ro nych próbkach 
zaobserwowano znaczny rozrzut szeroko ci linii rezonansowej, co pozwala na szybk  ocen  
niejednorodno ci badanych kryształów. Przeprowadzone pó niej badania strukturalne innymi 
technikami (mi dzy innymi TEM, badania magnetyczne), potwierdziły wyniki FMR. W 
szczególno ci, ustalono, e kryształy zawieraj  wytracenia fazy Fe3O4 oraz nanometrowej wielko ci 
struktury o symetrii heksagonalnej uznanej za Fe7(Se,Te)8., która jest wbudowana w macierzyst  
sieć krystaliczn  i jest wynikiem rozbudowa  nego procesu defektowego odbywaj cego si  podczas 
wzrostu kryształu. Obserwowane ró nice strukturalne mi dzy badanymi kryształami cz ciowo 
przypisano ró nej pr dko ci wzrostu. Wyniki sugeruj , e niejednorodne rozmieszczenie atomów w 
matrycy jest nieodł czn  cech  nadprzewodz cych układów FeTe1-xSex, zwi zan  z istotn  rol  
niejednorodnej dystrybucji anionów. W szczególno ci, otrzymane dane potwierdzaj  obserwacje, e 
niejednorodny rozkład przestrzenny jonów i małe inkluzje fazy heksagonalnej z nanoskopow  
separacj  faz wydaj  si  wzmacniać nadprzewodnictwo. 

W pracy [H4] badano niejednorodno ci magnetyczne w kryształach kobaltytów La1-xAxCoO3 
(x=0.1-0.2, A=Sr, Ca,…) oraz TbBaCo2O5.5. 

Kryształy La1-xAxCoO3 zawieraj  jony kobaltu w stanach z mieszan  warto ciowo ci : 3+ i 4+ je li 
A nie jest jonem trójwarto ciowym. W zale no ci od stanu spinowego rozpatrywanych jonów, pary 
Co3+-Co4+ mog  oddziaływać ferromagnetycznie wskutek oddziaływania podwójnej wymiany, a 
pary Co3+-Co3+ czy Co4+-Co4+ mog  być poł czone antyferromagnetycznie poprzez oddziaływanie 
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nadwymiany. Współistnienie i konkurencja oddziaływa  antyferromagnetycznych i 
ferromagnetycznych prowadzi do frustracji, która jest odpowiedzialna za obserwowane w 
kobaltytach uporz dkowania typu „szkło spinowe”. W przypadku niskiego poziomu 
domieszkowania zakłada si , e system dzieli si  na metaliczne klastery z oddziałuj cymi 
ferromagnetycznie jonami Co3+-Co4+ w obszarach bogatych w dziury i matrycy z zubo on  
zawarto ci  dziur (separacja faz). Wraz ze wzrostem domieszkowania, zaczyna si  interakcja 
pomi dzy obszarami bogatymi w dziury, co prowadzi do stanu typu „szkło klastrowe”.  

Warto zauwa yć, e w momencie powstania pracy [H4] nie było opublikowanych adnych bada  
pochłaniania mikrofalowego w kobaltytach monokrystalicznych, pomimo tego, e technika 
rezonansu mikrofalowego mo e pozwolić na bezpo redni  identyfikacj  stanu spinowego jonów 
kobaltu.  

Przedstawione wyniki bada  EPR w La0.9Ca0.1CoO3 potwierdziły obecno ć jonów kobaltu w 
ro nych stanach spinowych. Pojedyncza, bez struktury subtelnej, linia EPR obserwowana w 
krysztale oznacza, e atom magnetyczny charakteryzuje si  efektywnym spinem ½. To sugeruje, e 
rezonans byłby zwi zany z jonami Co4+ w stanie niskospinowym (konfiguracja t2g

5, S = 1/2). Z 
kolei, jon Co3+ mo e być w stanie niskospinowym (t2g

6, S = 0) lub stanie po rednim (t2g
5eg

1, S = 1). 
Gdyby zrealizował si  pierwszy przypadek (stan niemagnetycznego Co3+), to zarówno całkowita 
intensywno ć linii EPR I(T), jak i podatno ć magnetyczna (T) próbki powinny mieć jednakowy 
przebieg temperaturowy. Jak pokazano w pracy [H4] zale no ci te s  ro ne, co oznacza, e cz ć 
(lub nawet wszystkie) jony Co3+ s  magnetyczne (S>0), ale ze wzgl du na silne sprz enie z sieci  
krystaliczna s  praktycznie niewidoczne w pomiarach EPR w pa mie X. 

Zbadano temperaturow  zale no ć szeroko ci linii rezonansowej w La0.9Ca0.1CoO3. Do opisania 
wyników do wiadczalnych zaproponowano dwa modele. W pierwszym zało ono, e zmiana 
szeroko ci linii powi zana jest z przej ciem ze stanu paramagnetycznego do stanu „szkło spinowe” 
w okre lonej temperaturze przej cia fazowego. Drugie podej cie opierało si  na zało eniu, e 
poszerzenie linii jest skutkiem niejednorodno ci przestrzennej, która musi być obecna przy 
przypadkowym rozkładzie jonów wapnia, przyczyniaj c si  w ten sposób do powstania efektywnej 
klasteryzacji atomów kobaltu. Z przeprowadzonej analizy wynika, e drugi model lepiej opisuje 
temperaturow  zmian  szeroko ci linii (i to przy u yciu prostszego wzoru z trzema parametrami, 
podczas gdy pierwszy model wymagał okre lenia 4 parametrów). 

Zachowanie szeroko ci linii EPR w krysztale La1-xCaxCoO3, a tak e jej asymetryczny profil s  
typowe dla układu typu „szkło spinowe”. Widoczne rezonansowe pochłanianie mikrofalowe jest 
superpozycj  wszystkich linii od wydzielonych klasterów magnetycznych zawieraj cych jony Co4+. 
Ostre poszerzenie linii w niskiej temperaturze jest wynikiem wzrostu lokalnych niejednorodno ci 
magnetycznych, w których wzrasta konkurencja mi dzy dalekosi nymi oddziaływaniami 
dipolowymi oraz krótkozasi gowymi oddziaływaniami wymiany.  

W krysztale z wi kszym stopniem domieszkowania wapniem La0.8Ca0.2CoO3 zaobserwowano 
nierezonansowe pochłanianie mikrofalowe, które zostało powi zane ze stratami mikrofalowymi na 
klasterach metalicznych. Te straty maj  bezpo redni zwi zek z przewodnictwem. Klaster 
metaliczny jest obszarem w pobli u domieszki Ca2+, wzbogaconym w dziury z ferromagnetycznym 
oddziaływaniem miedzy Co3+-Co4+. Ze zmniejszeniem temperatury cały układ ewoluuje od stanu 
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paramagnetycznego słabo oddziałuj cych miedzy sob  atomów kobaltu, poprzez słabo oddziałuj ce 
metaliczne klastery spinowe, do stanu typu „szkło klasterowe”. Wzrost obj to ci oraz liczby takich 
obszarów metalicznych powoduje wzrost powierzchni gdzie mikrofale mog  zostać rozproszone.  
Ten proces obserwuje si  do temperatury ~55K gdzie pochłanianie osi ga maksimum. Poni ej 55K, 
gdy pojawia si  oddziaływane magnetyczne mi dzy klasterami, osi gany jest próg perkolacji, co 
przeszkadza w penetracji polem mikrofalowym całej obj to ci kryształu ze wzgl du na jego osłon  
poprzez rozrastaj ce metalowe powierzchnie. 

Zaobserwowano te  zale no ć pochłaniania nierezonansowego od pola magnetycznego, co zostało 
powi zano z efektem magnetoimpedancji (MI). Efekt ten został ju  gruntownie zbadany w 
amorficznych stopach kobaltowych. W ramach MI efektu, przyło enie pola magnetycznego 
powoduje wzrost zespolonej impedancji powierzchniowej, co z kolei zmniejsza pochłanianie 
mikrofalowe. 

W drugiej cz ci pracy [H4] zbadano inny kobaltyt TbBaCo2O5.5, w którym równie  
zaobserwowano nierezonansowe pochłanianie. Jednak w przypadku tego kryształu, zaproponowano 
inny mechanizm pochłaniania, niezwi zany z efektem magnetoimpedancji. Po pierwsze, 
do wiadczenie wykazało, ze pochłanianie jest bardzo anizotropowe i pojawia si  tylko dla 
okre lonej orientacji kryształu wzgl dem obu pól magnetycznych: stałego i mikrofalowego. Po 
drugie, wystarczaj co du e stałe pole magnetyczne całkowicie niszczy pochłanianie mikrofalowe. 
Wobec tych faktów do wiadczalnych, pochłanianie mikrofalowe  w TbBaCo2O5.5 poł czono z 
obecno ci  domen magnetycznych. Nie istniała adna analiza teoretyczna w momencie powstania 
pracy [H4], opisuj ca dynamik  domen magnetycznych w polu mikrofalowym dla słabych 
ferromagnetyków, dlatego zastosowano teori  opracowan  dla ferromagnetyków,2 która 
przewiduje, e oprócz dobrze znanej gał zi o niskiej cz stotliwo ci w drganiach cianek 
domenowych, istnieje gał  o wysokiej cz stotliwo ci. Przez pomiar pochłaniania jako funkcji 
cz stotliwo ci, byłoby mo liwe znalezienie rezonansowej cz stotliwo ci tej gał zi bezpo rednio. W 
pracy tej u yto spektrometru o stałej cz stotliwo ci mikrofal, dlatego wyniki w [H4] odnosz  si  do 
pochłaniania nierezonansowego. 

W pracy [H5] została przedstawiona nowa metoda eksperymentalna wyznaczania efektu 
magnetokalorycznego, oparta na pomiarach absorpcji mikrofalowej. Metoda ta została 
przetestowana na przykładach a) polikrystalicznego zwi zku Gd5Si2Ge2 oraz b) 
monokrystalicznego manganitu La0.7Ca0.3MnO3. Oba te zwi zki b d c ferromagnetykami, 
charakteryzuj  si  siln  niejednorodno ci  magnetyczn , zwi zan  z obecno ci  separacji fazowej 
czy to elektronicznej, jak w krysztale La0.7Ca0.3MnO3 czy strukturalnej, jak w Gd5Si2Ge2. Silna 
konkurencja mi dzy fazami jest ródłem ro nych efektów magnetycznych w szczególno ci 
kolosalnego efektu magnetokalorycznego. 

W pracy [H5] pokazano, e, w pobli u magnetycznego przej cia fazowego, istnieje prosta relacja 
funkcjonalna pomi dzy magnetyzacj  a nierezonansow  absorpcj  mikrofalow . Przyczyn  tej 
relacji jest wyst puj cy w obydwu materiałach efekt kolosalnego magnetooporu. W pracy 
pokazano, jak zast puj c pomiary magnetyzacji pomiarami absorpcji mikrofalowej, mo na 
zastosować standardowe ró niczkowe równanie termodynamiczne Maxwella, wi ce wariacj  
                                                 
2 Gilinskii A Sov. Phys. JETP 41 (1975) 511 
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entropii z wariacj  magnetyzacji, do oszacowanie zmiany entropii pod wpływem przyło onego pola 
magnetycznego. 

Głównymi ródłami nierezonansowego pochłaniania mog  być w zasadzie albo przewodnictwo 
albo procesy pocz tkowego magnesowania. Obserwowane w pracy [H5] pochłanianie zwi zane jest 
z przewodnictwem. W obu przypadkach charakter przewodnictwa badanych materiałów przejawia 
si  w znacznej asymetrii kształtu pochodnej linii rezonansowej obserwowanej w do wiadczeniu. 
Taka asymetria jest dobrze znana w literaturze jako linia Dyson’a i, w istocie, jest kombinacj  
składowych absorpcji i dyspersji dla symetrycznej linii Lorentza. Taka asymetria jest skutkiem 
niejednorodno ci pola mikrofalowego, którego nat enie maleje wykładniczo wewn trz  
przewodnika. W pracy pokazano, e w przypadku spełnienia kilku warunków fizycznych wyst puje 
prosta relacja mi dzy urojon  cz ci  podatno ci zmiennopr dowej a przewodnictwem. W w skim 
zakresie temperaturowym, gdzie zmiana magnetyzacji jest maksymalna, ustalono relacj  
funkcjonaln  mi dzy pochłanianiem mikrofalowym a zmian  entropii. Metoda ta pozwala na 
badania niejednorodno ci układu zarówno na podstawie kształtu absorpcji mikrofalowej, jak i na 
podstawie temperaturowych zmian mierzonego efektu magnetokalorycznego.  

W ostatnich latach po wi ca si  du o uwagi materiałom magnetycznym z geometryczn  frustracj . 
Niejednorodno ć magnetyczna w takich materiałach jest skutkiem specyficznej topologii kryształu, 
co prowadzi do wysokiego stopnia zdegenerowania i zło ono ci magnetycznych stanów 
podstawowych. W pracy [H6] zbadano kryształy (Mg1-xMnx)3V2O8 (x=0.01) metod  rezonansu 
paramagnetycznego (EPR). Badany kryształ ma pseudo dwuwymiarow  (2D) struktur  Kagomé. 
Magnetycznie skoncentrowane materiały o strukturze Kagomé AV2O8 (A=Mn,Co,V) wykazuj  
bogaty diagram fazowy na płaszczy nie pole magnetyczne- temperatura (H-T), przy czym wykresy 
fazowe (H-T) s  silnie anizotropowe w zale no ci od orientacji pola magnetycznego w stosunku do 
osi krystalograficznych. Du  anizotropi  wykazuje nawet zwi zek MnV2O8, w którym Mn2+ ma 
orbitalny stan singletowy w stanie podstawowym. Dlatego głównym celem pracy [H6] było 
zbadanie wkładu anizotropii jedno-jonowej w ogóln  anizotropi . Praca ma modelowy charakter, 
gdy  niemagnetyczn  matryc  o strukturze Kagomé intencjonalnie domieszkowano niewielk  
ilo ci  jonów manganu, aby zredukować oddziaływania wymienne.  

Pochłanianie rezonansowe zaobserwowane w do wiadczeniu zostało zwi zane z jonem Mn2+, który 
zajmuje w sieci krystalicznej dwie krystalograficznie nieekwiwalentne pozycje: „spine”  oraz 
„cross-tie”. Dobrze rozró nialny sygnał od ro nych poło e  pozwolił na okre lenie parametrów 
pola krystalicznego dla ka dej z tych pozycji. Na podstawie analizy intensywno ci pochłaniania 
przez jony w ró nych pozycjach krystalograficznych stwierdzono, ze domieszka Mn2+ została 
jednorodnie rozprowadzona w sieci krystalicznej zast puj c stechiometryczne pozycje Mg2+. 
Poło enie linii rezonansowych okazało si  silnie anizotropowe, dlatego zmierzono k towe 
zale no ci widma rezonansowego w trzech nawzajem prostopadłych płaszczyznach. Analiza 
wyników do wiadczalnych jonów Mn2+  przeprowadzono za pomoc  hamiltonianu spinowego, 
zawieraj cego oddziaływania zeemanowskie, nadsubtelne oraz wyrazy, opisuj ce pocz tkowe 
rozszczepienie poziomów spinowych bez pola magnetycznego. Wyznaczono lokaln  symetri  
najbli szego otoczenia jonów Mn2+, która okazała si  symetri  osiow  dla pozycji "cross-tie" i 
rombow  dla pozycji "spine". Okre lono składowe tensorów czynników g oraz struktury 
nadsubtelnej dla obu pozycji Mn2+. Oprócz dominuj cego pochłaniania od pojedynczych jonów, 
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zaobserwowano tez słaby rezonans zwi zany z parami wymiennymi Mn2+-Mn2+. Z analizy 
temperaturowej zale no ci intensywno ci linii rezonansowych widma par okre lono całk  wymiany 
J=41 K. Oprócz tego oszacowano anizotropowe i bikwadratowe oddziaływania wymienne. 

W pracy [H7,H8] metod  rezonansu paramagnetycznego zastosowano do zbadania struktury 
magnetycznej w nowoodkrytych polimerach koordynacyjnych, zawieraj cych kompleksy 
organiczne z pierwiastkami z grupy przej ciowej. Ogromne zainteresowanie takimi zwi zkami w 
ostatnich latach zwi zane jest z mo liwo ci  wytworzenia w sposób kontrolowany polimerów 
koordynacyjnych o z góry ustalonej strukturze krystalicznej, wła ciwo ciach fizycznych i 
magnetycznych. Cz sto struktura magnetyczna takich zwi zków jest niejednorodna ze wzgl du na 
zró nicowanie oddziaływa  wymiennych mi dzy atomami magnetycznymi, gdy oddziaływanie 
wymienne odbywa si  poprzez ró norakie mostki ligandowe. Warto zauwa yć, e zazwyczaj w tej 
dziedzinie dominuj c  metod  bada  wła ciwo ci magnetycznych s  pomiary magnetyczne i, w 
szczególno ci, pomiary podatno ci magnetyczne,j z reguły w materiałach sproszkowanych.  

W pracach [H7,H8] zaprezentowano wyniki pomiarów w kryształach polimerowych. Dodatkowo w 
pracy [H7] zmierzono równie  EPR w sproszkowanej próbce. 

Przedmiotem bada  w pracy [H7] był jednowymiarowy polimer koordynacyjny [Cu4(L)2( 1,1-
OAc)2( 1,3-OAc)4]n. Zbadano temperaturowe zale no ci sproszkowanej próbki oraz k towe 
zale no ci linii rezonansowej kryształu. Do opisania danych eksperymentalnych zaproponowano 
model, w którym niejednorodna struktura magnetyczna polimeru zawiera dwa ró ne rodzaje par 
Cu-Cu, poł czone oddziaływaniem wymiany (dimery). Jedna z par Cu-Cu jest zwi zana 
oddziaływaniem ferromagnetycznym, natomiast drugi rodzaj par jest poł czony oddziaływaniem 
antyferromagnetycznym. Okre lono warto ci czynnika g i parametry pocz tkowego rozszczepienia 
dla antyferromagnetycznej pary wymiennej, co wykorzystano do okre lenia całek wymiany dla obu 
rodzajów par wymiennych na podstawie pomiarów podatno ci magnetycznej.  

Przedmiotem bada  w pracy [H8] był kryształ C60H60Cu4N24O4(NO3)4, w którym wedle danych 
krystalograficznych atomy miedzi w sposób samoorganizuj cy si  wytworzyły siatk  z klasterów 
2x2 z symetrycznie uło onymi ligandami. Wewn trz takiego tetrameru atomy miedzi zwi zane s  
silnym oddziaływaniem wymiany, natomiast mi dzy tetramerami, wskutek du ej odległo ci, 
istotnym mo e być tylko oddziaływanie dipolowe. Zainteresowanie zwi zkami z silnie 
magnetycznie oddziałuj cymi klasterami wynika st d, e mog  one wykazywać zachowanie typowe 
dla magnesu molekularnego (single molecule magnet). Równie  od strony poznawczej, ciekawe jest 
zrozumienie natury magnetyzmu w takich samoorganizuj cych si  strukturach. Klastery wymienne 
s  najprostszymi ferro- lub antyferromagnetykami, gdzie oddziaływanie wymienne musi być 
uwzgl dniane dla małej liczby jonów magnetycznych. Z drugiej strony, ich wła ciwo ci 
magnetyczne zale  w du ym stopniu od symetrii, stanów spinowych jonów magnetycznych i 
struktury najbli szego otoczenia (ligandów). Wszystkie te czynniki silnie wpływaj  na widmo EPR 
dlatego technika mikrofalowa gra wa n  rol  w badaniach takich materiałów. 

Zbadano temperaturow  zmian  widma EPR w tych materiałach. Okazało si , e zawiera ono kilka 
linii rezonansowych, które ró nie zachowuj  si  w funkcji temperatury. Po przeprowadzeniu 
analizy danych, okre lono dwa ró ne ródła pochłaniania mikrofalowego. Jedno z nich powi zano z 
pojedynczymi jonami Cu2+, zachowuj cymi si  paramagnetyczne. Ten niewielki ułamek 
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pojedynczych jonów Cu2+ powi zano z zanieczyszczeniami niekontrolowanymi w postaci wytr ce  
mikrokrystalitów azotanów miedzi na powierzchni kryształu. Natomiast drugim, głównym ródłem 
pochłaniania s  antyferromagnetycznie zwi zane tetramery Cu4. Sygnał rezonansowy od 
tetramerów ma postać anizotropowej struktury subtelnej zło onej z kilku linii maj cych nieliniow  
zale no ć temperaturow . Analiz  widma tetrameru przeprowadzono za pomoc  nast puj cego 
Hamiltonianu spinowego: 

4

1 2 1 4 2 3 3 4
1

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ 


    
        

   B i i
i

Hg S S JS S JS S JS S JSH
    (2) 

gdzie tensor J opisuje biliniowa wymian . 
Dokładn  diagonalizacj  numeryczn  Hamiltonianu spinowego (2) przeprowadzono w celu 
obliczenia poło enia linii rezonansowych za pomoc  specjalnie opracowanego programu 
komputerowego. Wszystkie  policzone pola rezonansowe udało si  powi zać z odpowiednimi 
liniami rezonansowymi w widmie do wiadczalnym . Z zale no ci temperaturowej intensywno ci 
przej ć rezonansowych wewn trz multipletów tetrameru okre lono izotropow  cz ć oddziaływa  
wymiany. Obecno ć struktury subtelnej wskazuje na istnienie pocz tkowego rozszczepienia (ZFS) 
multipletów tetrameru, przy czym ani wymiana izotropowa, ani pole krystaliczne działaj c na Cu2+ 
nie moglo być przyczyn  pocz tkowego rozszczepienia. W pracy [H8] zaproponowano, e główny 
wkład do ZFS jest spowodowany istnieniem niediagonalnych składowych tensora J (Jij, i ≠ j) 
zwi zanych z wymian  anizotropow .3 Ze wzgl du na wysok  symetrie S4 klastera Cu4 zało ono, 
e antysymetryczna cz ć wymiany anizotropowej odnosz ca si  do oddziaływa  

Dzialoszynskiego-Moriya’i jest zerowa (Jij- Jji = 0) i w przybli eniu niediagonalne elementy 
J zostały opisane przez jeden parametr Jij = Jji (i <> j) = D zwi zany z symetryczn  wymian  
anizotropow . Za pomoc  procedury najmniejszych kwadratów okre lono parametry Hamiltonianu 
spinowego przy którym policzone pola rezonansowe bardzo dobrze odtwarzaj  do wiadczaln  
zale no ć k tow  struktury subtelnej. 
 
W pracy [H9] zbadano wpływ domieszkowania strontem Sr2+ na struktur  elektronow  w 
kryształach roztworów stałych (La1-xSrx)(Ga1-yMny)O3 (LSGM).Współczynnik x/y był kluczowym 
parametrem w tym badaniu. Dwa zestawy próbek z rosn cym współczynnikiem x/y wytworzono 
oczekuj c pojawienia si  przewodnictwa wył cznie zwi zanego z efektem delokalizacji dziur, a nie 
z oddziaływaniem podwójnej wymiany, jak to jest w przypadku, na przykład, La1-xSrxMnO3. 
Zasadno ć takiego oczekiwania polegała na tym, e zwi zki wyj ciowe o podobnej strukturze 
perowskitowej (jak manganit LaMnO3 albo La2CuO4), b d c jednocze nie i antyferromagnetykami 
i izolatorami, po domieszkowaniu dwuwarto ciowymi jonami (takimi jak Ca2+, Sr2+) stawały si  
przewodnikami. Wprowadzaj c jony magnetyczne (Mn) do matrycy niemagnetycznej o strukturze 
perowskitu (LaGaO3), zbadano zmian  struktury elektronowej pod wpływem wzrostu koncentracji 
domieszki Sr2+. Badania mikrofalowe w pracy [H9] dopełniono badaniami optycznymi i pomiarami 
podatno ci magnetycznej. 
Ustalono, e nawet przy bardzo malej koncentracji manganu, ujawniaj  si  dowody 
niejednorodnego rozkładu jonów manganu i ich tendencje do segregacji, do tworzenie par lub 

                                                 
3 I. Dzyaloshinsky, Phys. Chem. Solids 4 (1958) 241-255. 
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wi kszych klasterów sprz onych wymian  antyferromagnetyczn . Po stopniowym wzro cie 
poziomu domieszkowania strontem, ale przy stałym st eniu Mn, nast puje wzrost warto ci 
efektywnego momentu magnetycznego eff manganu przy jednoczesnym spadku intensywno ci 
pochłaniania rezonansowego Mn4+. Poniewa  nie zaobserwowano łatwo wykrywalnego metod  
EPR widma Mn2+, oznacza to, e nast puje dynamiczna zmiana warto ciowo ci manganu Mn z 
pocz tkowej Mn4+ do Mn3+. 

Analiza danych eksperymentalnych wskazuje, e, przy zwi kszeniu poziomu domieszkowania 
strontem kompensacja ładunku odbywa si  poprzez wytworzenie defektów elektronowych - dziur. 
Wyniki dostarczaj  mocnych dowodów na delokalizacj  dziur w kryształach ze współczynnikiem 
x/y>1. Analiza temperaturowej zale no ci szeroko ci linii rezonansowej pokazuje nagł  zmian  z 
prawie temperaturowo niezale nego zachowania dla x/y = 1 do aktywowanego termicznie zw enia 
dla x/y>1. Zw enie zostało przypisane wewn trznemu ruchowi jonu Mn4+, który jest zwi zany z 
drganiami kompleksu MnO6, indukowanymi dynamiczn  zmian  warto ciowo ci Mn4+ <-> Mn3+. 
Na podstawie danych EPR okre lono zmniejszenie wysoko ci bariery energetycznej lokalizuj c  
dziur  w zale no ci od poziomu domieszkowania strontem. Badania eksperymentalne jonów 
manganu uzupełniono teoretyczn  analiz  parametrów ZFS dla jonów Mn4+ (spin S = 3/2) w 
ramach modelu superpozycji. Teoretyczne przewidywania, przy zało eniu rombowej symetrii, 
potwierdziły wyniki do wiadczalne. 

 Podsumowanie 
W cyklu publikacji przedstawiono wyniki bada  eksperymentalnych struktury magnetycznej w 
wybranych kryształach, metod  spektroskopii mikrofalowej. Znaczna cz ć przedstawionych bada  
dotyczy fundamentalnych zjawisk w magnetyzmie i ma istotne znaczenie poznawcze i aplikacyjne.  

Do najwa niejszych wyników zaliczam:  

Zaproponowanie dwóch metod okre lania szeroko ci rezonansowej linii ferromagnetycznej, 
pozwalaj cych na popraw  dokładno ci i rozszerzenie granic pomiarowych dla materiałów 
magnetycznych poza granice narzucane przez metody standardowe, oparte na rachunku zaburze . 
Próbki, które mo na zmierzyć za pomoc  proponowanych metod, mog  mieć wi kszy rozmiar 
( rednica rz du 1-1,5 mm) w porównaniu do wielko ci próbek, które s  u ywane w standardowych 
metodach. Proponowane metody s  niezb dne dla usprawnienia procesów technologicznych 
zwi zanych z materiałami ferromagnetycznymi, wykazuj cych bardzo mał  szeroko ć linii 
rezonansowej.  

Wykrycie skomplikowanej struktury defektowej w krysztale FeTe1-xSex zwi zanej z 
niejednorodnym rozkładem atomów Te, Se w sieci krystalicznej. Technik  rezonansu 
ferromagnetycznego identyfikowano obecno ć dwóch obcych faz magnetycznych: ziarna 
heksagonalnej fazy magnetycznej Fe7Se8 wbudowane w macierzyst  sieć krystaliczn  oraz 
wytr cenia Fe3O4 na powierzchni kryształu. 

Identyfikacj  stanów spinowych kobaltu w kobaltycie La1-xCaxCoO3 (x = 0,1, 0,2). Pokazanie, e 
poszerzenie linii rezonansowej jest skutkiem niejednorodno ci przestrzennej, która musi być obecna 
przy przypadkowym rozkładzie jonów wapnia, przyczyniaj c si  w ten sposób do powstania 
efektywnej klasteryzacji atomów kobaltu. Zaobserwowanie pochłaniania nierezonansowego w 



Zał cznik 2  do Wniosku Pavla Aleshkevycha o wszcz cie post powania habilitacyjnego 
 

13 
 

kobaltytach La0.8Ca0.2CoO3 i TbBaCo2O5.5, które w przypadku pierwszego kryształu zostało 
powi zane z tłumieniem mikrofal w warstwie przypowierzchniowej metalowych klasterów 
ferromagnetycznych natomiast w drugim krysztale - z obecno ci  struktury domenowej. 

Przedstawienie nowej metody eksperymentalnej wyznaczania wielko ci efektu 
magnetokalorycznego w oparciu o pomiary nierezonansowego pochłaniania mikrofalowego. 
Pokazanie, e, w pobli u magnetycznego przej cia fazowego, istnieje prosta relacja funkcjonalna 
pomi dzy magnetyzacj  a nierezonansow  absorpcj  mikrofalow , która pozwala zastosować 
standardowe ró niczkowe równanie termodynamiczne Maxwella, wi ce wariacj  entropii z 
wariacj  magnetyzacji, do oszacowanie zmiany entropii pod wpływem przyło onego pola 
magnetycznego. 

Okre lenie symetrii lokalnego otoczenia jonu Mn2+ i parametrów Hamiltonianu spinowego dla 
dwóch krystalograficznie nieekwiwalentnych pozycji w krysztale (Mg1-xMnx)3V2O8 (x=0.01) o 
strukturze Kagomé metod  rezonansu paramagnetycznego. Zaobserwowanie widma rezonansowego 
par wymiennych Mn2+ - Mn2+, z którego okre lono całk  wymiany oraz oszacowano wymian  
bikwadratow . 

Identyfikacja dwóch ró nych rodzajów par wymiennych Cu2+ - Cu2+, poł czonych oddziaływaniem 
ferromagnetycznym oraz antyferromagnetycznym w jednowymiarowym polimerze 
koordynacyjnym [Cu4(L)2( 1,1-OAc)2( 1,3-OAc)4]n. Okre lenie czynników g i parametrów 
rozszczepienia pocz tkowego dla antyferromagnetycznej pary wymiennej. 

Zaobserwowanie widma EPR dla klastera miedzianego 2x2 (tetramera) w krysztale polimeru 
C60H60Cu4N24O4(NO3)4 z samoorganizuj c  si  struktur  magnetyczn . Obliczenie poziomów 
energetycznych dla pojedynczego tetramera w kształcie płaskiego kwadratu w naro nikach którego 
znajduj  si  atomy Cu2+. Obliczenie poło enia oraz intensywno ci przej ć rezonansowych w 
ramach struktury energetycznej tetramera dla opisania wyników do wiadczalnych. Obliczenie całki 
wymiany izotropowej mi dzy najbli szymi s siadami jonów miedzi. Opisanie obserwowanej 
struktury subtelnej w widmie tetramera przy zało eniu istnienia niezerowej symetrycznej wymiany 
anizotropowej.  

Ustalenie, e w roztworach stałych (La1-xSrx)(Ga1-yMny)O3 z nadstechiometryczn  zawarto ci  
strontu (x/y>1) głównym mechanizmem kompensacji ładunku jest powstanie defektów 
elektronowych – dziur. Okre lenie symetrii lokalnego otoczenia jonów Mn4+ w sieci krystalicznej, 
wyznaczenie eksperymentalnych parametrów Hamiltonianu spinowego i teoretyczny opis w ramach 
modelu superpozycyjnego. Zaobserwowanie termicznie aktywowanego zw enia linii 
rezonansowej w widmie Mn4+, wytłumaczone wewn trznym ruchem jonów manganu zwi zanym z 
efektem delokalizacji dziur. 
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