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I.  Cel i struktura pracy 

Dynamiczny rozwój nowych technologii informatycznych wzbudził zainteresowanie 
materiałami o właściwościach magnetycznych. Szczególną uwagę zwrócono na materiały, 
które wykazują prostopadłą anizotropię magnetyczną (ang. Perpendicular Magnetic 
Anisotropy - PMA),  co pozwała na większą gęstość zapisu danych w porównaniu do 
materiałów namagnesowanych w płaszczyźnie. Do materiałów wykazujących silną 
prostopadłą anizotropię magnetyczną należą stop Pt/Co oraz układ ultracienkich warstw Pt i 
Co. Zauważono również, że w układach nanowarstwowych składających się z warstw 
zawierających ferromagnetyczne metale z grupy 3d (np. Co czy Fe) w otoczeniu warstw z 
materiałów niemagnetycznych pod wpływem naświetlania silnymi wiązkami jonowymi i 
elektromagnetycznymi dochodzi do zmiany orientacji magnetycznej pomiędzy kierunkiem w 
płaszczyźnie próbki a kierunkiem do niej prostopadłym. Dotychczas zbadano przede 
wszystkim zmiany namagnesowania indukowane wygrzewaniem termicznym i 
napromieniowaniem jonami. Podjęto także skuteczne próby zmiany namagnesowania próbki 
za pomocą impulsów światła widzialnego [1]. Jednak w pracy tej nie powiązano 
obserwowanych efektów magnetycznych z prowadzącymi do nich przekształceniami 
struktury próbki. Celem mojej pracy doktorskiej jest charakteryzacja zmian struktury 
trójwarstw Pt/Co/Pt i morfologii ich powierzchni pod wpływem naświetlania ultrakrótkimi 
impulsami promieniowania z zakresu skrajnego nadfioletu i nadfioletu oraz ich związku ze 
zmianami magnetycznymi.  

Rozprawa składa się z 3 części. W pierwszej części przedstawiam krótki przegląd 
literatury stanowiący motywację do mojej pracy. Dalej opisuję badane próbki, metody ich 
przygotowania, podstawowe parametry struktur. Następnie przedstawiam metody ich 
charakteryzacji za pomocą mikroskopii optycznej, transmisyjnej mikroskopii elektronowej, 
dyfrakcji rentgenowskiej, reflektometrii rentgenowskiej oraz fluorescencji rentgenowskiej z 
użyciem rentgenowskiej fali stojącej. Opisuję także opracowaną przeze mnie metodę analizy 
danych doświadczalnych prowadzącą do stworzenia modelu zmian struktury naświetlonych 
próbek. W części trzeciej w trzech rozdziałach przedstawiam zmiany strukturalne indukowane 
w próbkach naświetlanych na trzech różnych impulsowych źródłach promieniowania z 
zakresu skrajnego ultrafioletu i nadfioletu. Każdy z rozdziałów rozpoczynam od opisu źródła 
promieniowania, podstawowych parametrów jego impulsów i metody naświetlania próbek. 
Następnie przedstawiam analizę wyników badań magnetycznych, oraz przeprowadzonych 
przeze mnie badań strukturalnych. Każdy z rozdziałów kończę podsumowaniem 
zawierającym powiązaniem wniosków z obu kategorii badań. Pracę kończę częścią czwartą,  
w której opisuję wnioski z mojej pracy.  
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 II. Wst ęp. 

 1. Tło i motywacja pracy.  

W ostatnich latach ultracienkie warstwy z przestrajalnym kierunkiem 
namagnesowania (w płaszczyźnie i poza płaszczyzną – in plane i out of plane) spotkały się z 
zainteresowaniem z uwagi na ich możliwe zastosowania spintronice.  

Zmiany kierunku namagnesowania pomiędzy namagnesowaniem w płaszczyźnie 
próbki a namagnesowaniem do niej prostopadłym (ang. Spin-Reorientation Transition - SRT) 
w strukturach warstwowych składających się z warstw Pt i Co są przedmiotem 
zainteresowania badaczy ze względu na ich możliwe zastosowania w spintronce. Badano 
sposoby  wywoływania tych zmian poprzez oddziaływanie termiczne, napromieniowywanie 
jonami i impulsami światłą. W przypadku wygrzewania termicznego, w układzie Pt/Co/Pt, na 
skutek wzrostu temperatury dochodzi do zmian na interfejsach, a z powodu dużej entalpii 
ujemnej może dojść do tworzenia się stopu [2], lub do mieszania się atomów w sąsiednich 
warstwach [3], w wyniku czego zmienia się anizotropia magnetyczna [4, 5].  Zmianę 
kierunku namagnesowania pomiędzy kierunkiem namagnesowania równoległym do 
powierzchni próbki a kierunkiem do niej prostopadłym w warstwach Pt/Co/Pt 
zaobserwowano w próbce napromieniowanej impulsami jonowymi Chappert et al. [6] 
pokazali, że napromieniowanie jonami He+ o energii 30 keV może zmniejszyć anizotropię 
magnetyczną cienkich warstw Co, bez widocznej zmiany morfologii powierzchni. Badania 
strukturalne [7, 8] pokazują, że napromieniowanie jonowe niszczy interfejs pomiędzy 
warstwą Co i Pt, powodując mieszanie się atomów Pt i Co, w wyniku czego zmniejsza się 
anizotropia magnetyczna, zachowana jest natomiast strukturą krystalograficzna warstw Pt i 
Co. W przypadku grubszych warstw Co wzrost anizotropii magnetycznej następuje po 
napromieniowaniu jonami Ga+ o energii 30 keV [9, 10]. Według autorów prac wzrost 
anizotropii związany jest w przypadku grubszych warstw Co z procesem dyfuzji atomów Co i 
Pt. Z kolei badania strukturalne przeprowadzone przez M. Sakamaki et al. [11] pokazują, że 
wzrost anizotropii magnetycznej jest skorelowany z indukowaniem naprężeń w magnetycznej 
warstwie Co pod wpływem promieniowania jonizującego.  

Ze względu na zastosowanie technologiczne, na przykład w spintronice  czy w 
pamięciach magneto-optycznych ważne jest, żeby wywołać zmiany magnetyczne zmieniając 
strukturę próbki lokalnie, w obrębie warstwy magnetycznej bez zmieniania podłoża. Taką 
możliwość daje wykorzystanie ultrakrótkich impulsów laserowych [1]. Ultrakrótkie impulsy 
promieniowania o czasie trwania 60 fs, energii z zakresu 1,3 µJ - 4,6 µJ, generowanego przez 
laser optyczny, użyto do zmiany kierunku namagnesowania w układzie Pt(5 nm)/Co(1,5 -
5 nm)/Pt(5 nm). Właściwości magnetyczne trójwarstwy zbadano za pomocą techniki p-
MOKE. Trójwarstwa przed naświetlaniem wykazywała niejednorodne właściwości 
magnetyczne – zależne od grubości warstwy Co. Dla  warstwy Co o grubości poniżej 2,4 nm 
próbka miała namagnesowanie prostopadłe do powierzchni próbki, natomiast dla  warstwy Co 
o grubości powyżej 2,4 nm - równoległe. Grubość warstwy Co, przy której następowała 
zmiana kierunku namagnesowania nazwano grubością zmiany preferowanego kierunku 
namagnesowania (dSTR). Zmiany magnetyczne zachodzące po naświetlaniu były zależne od 
grubości warstwy Co i wartości energii impulsu promieniowania. Dwuwymiarowa mapa 
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unormowanej remanencji (rys. 1.1.), otrzymana z serii obrazów remanencji w funkcji 
grubości warstwy Co i gęstości promieniowania pokazuje pojawienie się wtórnej „gałęzi” 
STR (zmiany kierunku namagnesowania). Występuje ona dla warstw o grubości powyżej 
grubości dSRT  i powyżej pewnej progowej gęstości energii oraz zależy od grubości warstwy 
Co.  

 
 Rys. 1.1. Dwuwymiarowa mapa unormowanej remanencji ƟR/ƟS0=1, otrzymana z serii 
obrazów remanencji, w funkcji grubości warstwy Co i gęstości energii promieniowania, 
rys. z pracy[1]. 
 

Pojawienie się wzrostu (200% - 300%) namagnesowania prostopadłego do 
powierzchni próbki wytłumaczono tworzeniem się na interfejsach stopu Co-Pt. Nie 
przeprowadzone zostały jednak badania strukturalnych, które mogłyby potwierdzić tę 
hipotezę. W mojej pracy rozszerzam badania przedstawione w pracy [1] o badania 
strukturalne.  
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2. Opis próbek. 

Do badania zmian strukturalnych po naświetlaniu impulsami promieniowania wybrane 
zostały wielowarstwy Pt/Co/Pt na podłożu szafirowym o orientacji (0001). Próbki składały się 
z buforowej warstwy Pt, warstwy Co i warstwy przykrywkowej Pt. Grubość buforowej 
warstwy Pt badań zawierała się  w zakresie 5-80 nm. Grubość magnetycznej warstwy Co była 
większa od grubości SRT, dla której zachodzi zmiana kierunku namagnesowania (dCo > dSRT) 
[1]. Przykrywkowa warstwa Pt  miała grubość 3 nm lub 5 nm. Szczegółowy opis grubości 
warstw w próbkach umieściłam w kolejnych rozdziałach opisujących wykonane badania. 

Wielowarstwy były wytwarzane metodą epitaksji z wiązek molekularnych 
(ang. Molecular Beam Epitaxy - MBE) w IF PAN. W metodzie tej osadzanie cienkich warstw 
odbywa się w ultrawysokiej próżni. Warstwy wzrastają zgodnie z orientacją krystalograficzną 
podłoża. Wzrost poszczególnych warstw był kontrolowany za pomocą dyfrakcji odbiciowej 
wysokoenergetycznych elektronów (ang. Reflection High Energy Electron Diffraction -
RHEED). 

Większość próbek miały rozmiar 10 mm x 10 mm x 0,5 mm. Rozmiar ten był optymalny 
z uwagi na dalsze zastosowanie próbek do badan strukturalnych za pomocą rentgenowskich 
metod pomiarowych XRD, XRR oraz GIXRF. Ze względu na rozmiar wiązki 
(3 mm x 10 mm) użytej do większości pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej wymagana jest 
duża powierzchnia próbki. Natomiast w przypadku XRR oraz GIXRF wiązka rentgenowska o 
rozmiarach 100 µm x 220 µm pada na powierzchnie próbki pod bardzo małymi kątami 
(w zakresie 0 - 4,5˚). Przy tak niskich kątach padania rozmiar śladu wiązki rentgenowskiej na 
próbce staje porównywalny z długością próbki. Im próbka jest większa, tym mniejsza część 
wiązki wychodzi poza jej powierzchnię co pozwala uniknąć znaczącego zmniejszenia 
natężenie rejestrowanego przez detektory XRR oraz XRF. Maleje również wpływ 
niejednorodności przy krawędzi próbki na rezultat pomiaru. 

Trójwarstwy Pt/Co/Pt osadzane były na podłożu Al2O3 w dwóch różnych temperaturach. 
W przypadku próbek osadzanych na tak zwanym „gorącym podłożu”, podłoże szafirowe było 
podgrzewane do temperatury 850°C i w tej temperaturze pozostawało przez 0,5 h, po czym 
schładzało się do temperatury około 750°C. Warstwa Pt była osadzana na podłożu o 
temperaturze 750°C i rosła jako monokryształ (111). W przypadku próbek osadzanych na tak 
zwanym „zimnym podłożu”, podłoże szafirowe było podgrzewane do temperatury 850°C, w 
tej temperaturze było wygrzewane przez 0,5 h, po czym schładzało się do temperatury 
pokojowej (RT). W tej temperaturze była osadzana warstwa Pt.  

Na buforowej warstwie Pt w temperaturze pokojowej osadzana była warstwa Co o 
orientacji (0001). Górną (przykrywkową) warstwę Pt osadzano na warstwę Co, również w 
temperaturze pokojowej. Przykrywkowa warstwa Pt  wzrastała w kierunku (111). 

 
W dalszej części pracy oba rodzaje próbek przedstawiam zgodnie z nazewnictwem 

opisanym w tabeli 2.1. 
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Tabela 2.1. Przykładowe zestawy próbek, przygotowane do naświetlania, gdzie: 
Al2O3 – podłoże szafirowe, 
d1 - grubość buforowej warstwy Pt, 
d2 -  grubość warstwy Co, 
d3 - grubość przykrywkowej warstwy Pt, 
750˚C, RT - temperatur, w której była osadzana buforowa warstwa Pt, 
RT - temperatura pokojowa. 
 
Podłoże Skład próbki 

„gorące” Al
2
O

3
 // Pt d1 @ 750°C / Co d2/ Pt d3 

„zimne”  Al
2
O

3
 // Pt d1 @ RT / Co d2 / Pt d3 
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3. Metody pomiarowe. 
3.1. Magnetooptyczny efekt Kerra (MOKE). 

Właściwości magnetyczne układów warstwowych Pt/Co/Pt zbadano za pomocą techniki 
magnetooptycznego efektu Kerra (ang. Magneto-Optic Kerr Effect – MOKE), w którym część 
światła odbitego od materiału magnetycznego ma skręconą płaszczyznę polaryzacji (o pewien 
kąt Ɵk) w porównaniu do płaszczyzny polaryzacji światła padającego na próbkę. Dzieje się 
tak na skutek oddziaływania pola elektrycznego padającej wiązki z elektronami materiału 
ferromagnetycznego próbki. W efekcie Kerra następuje zmiana polaryzacji światła z liniowej 
na eliptyczną (rys. 3.1.). 

 

                 
   
                             Rys. 3.1. Schemat efektu Kerra. 

 

W zależności od badanej składowej wektora namagnesowania w próbce M w 
odniesieniu do powierzchni odbijającej i płaszczyzny padania wiązki można wyróżnić 
polarny (rys. 3.2.a), podłużny (rys. 3.2.b), poprzeczny (rys. 3.2.c) efekt Kerra.  
 

 

  
Rys. 3.2.  Geometria Efektu Kerra w konfiguracji: 

a) polarnej, 
b) podłużnej, 
c) poprzecznej. 
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W przypadku polarnego efektu Kerra (ang. polar MOKE - p-MOKE) badane 

namagnesowanie próbki M jest prostopadłe do powierzchni próbki. Skręcenie jest największe 
w przypadku, kiedy wiązka padającego światła jest prawie prostopadła do próbki. Ta 
konfiguracja pozwala na badanie układów o anizotropii prostopadłej. 

Podłużny efekt Kerra (ang. longitudinal MOKE - l-MOKE) ma miejsce, kiedy wektor 
namagnesowania próbki M  leży w płaszczyźnie próbki i jest równoległy do płaszczyzny 
wyznaczonej przez wiązkę padającą i odbitą. Technika l-MOKE jest stosowana w badaniach 
układów o anizotropii magnetycznej w płaszczyźnie próbki. 
  W konfiguracji poprzecznej (ang. transverse MOKE - t-MOKE) wektor 
namagnesowania M jest równoległy do powierzchni próbki i prostopadły do płaszczyzny 
wyznaczonej przez promień padający i odbity. W danym efekcie nie zachodzi zmiana 
skręcenia i eliptyczności sygnału Kerra, tylko obserwowana jest zmiana intensywności 
światła o polaryzacji liniowej równoległej do płaszczyzny padania wiązki. Z tego powodu 
l-MOKE, w którym rejestrowana jest oprócz zmiany intensywności również zmiana 
płaszczyzny polaryzacji wyróżnia się większą czułością w porównaniu do t-MOKE. 

W mojej pracy badałam składowa namagnesowania prostopadłą do powierzchni 
próbki, do której pomiarów używana była technika p-MOKE.  

Podczas pomiarów metali za pomocą techniki MOKE światło wnika jedynie na 
głębokość kilku- kilkudziesięciu nanometrów, co daje możliwość badania właściwości 
magnetycznych struktur cienkowarstwowych. 

Proces przemagnesowania warstw np. badany techniką MOKE można przedstawić za 
pomocą pętli histerezy, która przedstawia zależność namagnesowania M próbki od natężenia 
H przyłożonego zewnętrznego pola magnetycznego (rys. 3.3.). 

 

                                        
Rys. 3.3. Pętla histerezy z zaznaczeniem najważniejszych parametrów. 

 
Z pętli histerezy można wyznaczyć takie parametry jak: Ms - wartość maksymalną 

namagnesowania, pole koercji Hc – wartość pola zewnętrznego, dla którego namagnesowanie 
jest równe zero, Hs - wartość pola nasycenia, przy którym namagnesowanie osiąga 
maksymalna wartość, a także pozostałość magnetyczną (remanencję) Mr - parametr, który 
opisuje namagnesowanie pozostałe po odjęciu zewnętrznego pola magnetycznego.  
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Jeżeli zmierzyć pętle histerezy w wielu punktach próbki, np. z użyciem obrazowania 
mikroskopowego, to można wyznaczyć mapę wartości parametru namagnesowania próbki np. 
remanencji. Na rys. 3.4. pokazany jest przykładowy obraz remanencyjny otrzymany dla 
naświetlonej trójwarstwy Pt/Co/Pt oraz histerezy z dwóch obszarów. 
  

 

(a)                                           

(b)  (c)  
 
Rys. 3.4. Namagnesowanie przykładowej próbki Pt/Co/Pt (103C) po naświetlaniu impulsami 
XUV:  
(a) obraz remanencyjny; 
(b) pętla histerezy otrzymana z obszaru 1 zaznaczonego na obrazie a); 
(c) pętla histerezy otrzymana z obszaru 2 zaznaczonego na obrazie a). 

 
 Na obrazie remanencyjnym możemy wyróżnić obszary ciemniejsze, o niższej 

remanencji (obszar 2) i jaśniejsze, o wyższej remanencji (obszar 1). Pętle histerezy, 
otrzymane dla zaznaczonych obszarów pokazują, że stopień namagnesowania prostopadłego 
jest wyższy dla obszaru 1, a dla obszaru 2 namagnesowanie prostopadłe jest bliskie 0. 
 
3.2. Mikroskopia interferencyjno-polaryzacyjna. 

Do badań zmian powierzchni próbek użyto mikroskopu interferencyjno-
polaryzacyjnego z kontrastem fazowym Nomarskiego. Mikroskop ten charakteryzuje się 
bardzo dużą czułością, która pozwala wykrywać różnice wysokości rzędu kilku nanometrów. 
Mikroskop ten jest także czuły na zmiany współczynników optycznych badanego materiału. 
Duża czułość urządzenia wynika z zasady jego działania - zamiany efektu fazowego 
związanego z morfologią i własnościami optycznymi powierzchni, na efekt amplitudowy.  

Schematyczny układ mikroskopu interferencyjno-polaryzacyjnego z kontrastem 
fazowym Nomarskiego przedstawiony został na rys. 3.5. 

 

1 2 
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Rys. 3.5. Uproszczony schemat układu optycznego mikroskopu interferencyjno-  
              polaryzacyjnego z  kontrastem Nomarskiego do obserwacji próbek w świetle odbitym.  
 
 W technice Nomarskiego wykorzystuje się światło spolaryzowane oraz specjalnej 
konstrukcji pryzmaty Wollastona umieszczone między półprzepuszczalnym zwierciadłem 
płaskim a obiektywem mikroskopu. Dwójłomny pryzmat Wollastona składa się z dwóch 
pryzmatów z monokrystalicznego kwarcu sklejonych ze sobą w taki sposób, by osie optyczne 
były względem siebie prostopadłe. Spolaryzowane światło ulega w pryzmacie najpierw 
rozdwojeniu na powierzchni łamiącej na dwie wiązki: normalną i przesuniętą w fazie. Wiązki 
te wykorzystuje się do oświetlenia powierzchni próbki. Odbita od powierzchni próbki wiązka 
po przejściu po raz drugi przez pryzmat Wollastona ulega rozdzieleniu. Z drugiego pryzmatu 
wychodzą teraz dwie wiązki pod kątem ε. Wiązki te mają  różną fazę nawet przy odbiciu od 
idealnie gładkiej powierzchni, ponieważ pokonują one różne drogi w pryzmacie Wollastona. 
Obie wiązki interferują, a powstały obraz zawiera informację o morfologii powierzchni 
badanej próbki. 
 
3.3. Transmisyjna mikroskopia elektronowa oraz mikroanaliza rentgenowska. 

Do badań lokalnej struktury atomowej próbek użyto transmisyjnej mikroskopii 
elektronowej – (ang. Transmission Electron Microscopy - TEM). Wstępnie próbki zbadałam z 
wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego (ang. Scanning Electron 
Microscope - SEM). Mikroskop ten pozwala na uzyskanie obrazów powierzchni próbki o 
wysokiej rozdzielczości. Na tej podstawie wybrałam obszary na próbce, które miały zostać 
następnie zbadane za pomocą techniki TEM. Przygotowanie wybranych próbek do pomiarów 
mikroskopowych poprzedziło nałożenie na ich górne powierzchnie polikrystalicznej warstwy 
platyny celem zabezpieczenia ich  przed uszkodzeniem w trakcie dalszej obróbki. Następnie 
za pomocą skupionej wiązki jonów (ang. Foced Ion Beam- FIB) prostopadle do górnej 
powierzchni próbki zostały wycięte tak zwane „lamelki” - cienkie przekroje próbki o 
rozmiarach około 10 µm x 3 µm x 100 nm. W kolejnym kroku „lamelki” zostały pocienione 
do grubości poniżej 100 nm, tak aby wiązka elektronowa mogła je przenikać. Z 
wykorzystaniem transmisyjnego mikroskopu elektronowego wykonane zostały obrazy próbek 
- zarówno dla próbek referencyjnych (nie zaburzonych naświetlaniem) jak i naświetlonych 
warstw - w różnych miejscach przekrojów. Na rys. 3.6. pokazany został schemat powstawania 
obrazu w transmisyjnym mikroskopie elektronowym.  
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 Rys.3.6. Tworzenie obrazu w TEM, rys. z pracy [3-1]: 

a) obraz w jasnym polu, 
b) obraz w ciemnym polu, 
c) obraz wysokorozdzielczy. 

 
Obraz w jasnym polu (czarne obszary na jasnym tle) jest tworzony przez nie ugiętą 

wiązkę elektronową - rys. 3.6.a. Rozróżnić na nim można obszary które w różnym stopniu 
rozpraszają elektrony m.in. z powodu grubości próbki, masy atomowej pierwiastków lub ich 
struktury krystalicznej. Głównym efektem obserwowanym przeze mnie było zwiększone 
rozpraszanie elektronów na cięższych atomach Pt. 

Tzw. obraz w ciemnym polu (rys. 3.6.b)  powstaje w wyniku zarejestrowania wiązki 
ugiętej w procesie dyfrakcji np. na strukturze krystalicznej próbki.  Jest on związany głównie 
z odległościami międzypłaszczyznowymi i orientacją krystalitów. 

 Na obrazie wysokorozdzielczym (ang. High-Resolution Transmission Electron 
Microscopy - HRTEM) widoczne są linie, które są obrazem płaszczyzn atomowych. Obraz 
wysokorozdzielczy pozwala obserwować strukturę krystaliczną z rozdzielczością  rzędu kilku 
Angstremów [12, 13], zmiany orientacji krystalograficznej [12, 14], granice międzyfazowe, 
defekty w ułożeniu atomów oraz pozwala rozróżnić fazy amorficzne i krystaliczne [14]. 

Elektronowy mikroskop transmisyjny lub skaningowy może być wyposażony w 
dodatkowe detektory promieniowania rentgenowskiego. Energodyspersyjna mikroanaliza 
rentgenowska (ang. Energy Dispersive Analysis of X-rays – EDX lub EDAX) pozwala na 
analizę jakościową i ilościową składu pierwiastkowego oraz na badanie rozkładu 
pierwiastków w próbce w postaci map skorelowanych z obrazem mikroskopowym. 
Spektrometr EDX wykorzystuje charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie 
emitowane z próbki pod wpływem bombardowania wysokoenergetyczną wiązką elektronów. 
Charakteryzuje się ono określonymi długościami fali, które według prawa Moseleya zależą 
wyłącznie od liczby atomowej  emitującego je pierwiastka oraz od stałych zależnych od serii 
widmowej. Wartości energii promieniowania charakterystycznego pozwalają na składu 
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pierwiastkowego badanego materiału, natomiast analiza rozkładu intensywności widma  
pozwala na analizę ilościową. 
 
3.4. Źródła promieniowania rentgenowskiego. 

W lampie rentgenowskiej, która składa się z katody i anody umieszczonych w próżni, 
pod wpływem przyłożonego do nich wysokiego  napięcia elektrony, emitowane na katodzie 
lampy, ulegają przyspieszeniu i bombardują anodę. Wskutek strat energii elektronów w 
anodzie powstaje w niej promieniowanie hamowania (Bremsstrahlung), o widmie ciągłym, 
Ponadto, przy danym napięciu pomiędzy anodą a katodą emitowane są także fotony 
rentgenowskie o charakterystycznych energiach (dyskretne linie promieniowania 
rentgenowskiego), odpowiadających strukturze dozwolonych przejść między poziomami 
energetycznymi atomów materiału anody. Linie te można wzbudzić tylko wówczas, gdy 
napięcie na lampie jest wyższe od odpowiedniego napięcia krytycznego). Promieniowanie z 
lampy rentgenowskiej odznacza się zazwyczaj niskim natężeniem. Jest to skutkiem względnie 
niskiej wydajności tego rodzaju źródeł, rzędu 1% i faktem, że emisja następuje w pełnym 
kącie bryłowym. Ponadto w badaniach metodami XRD monochromatyzuje się i filtruje tylko 
wycinek wiązki wychodzący z lampy w małym kącie bryłowym, co jeszcze bardziej 
zmniejsza użyteczne natężenie. Wymaga to stosowania długich czasów pomiarów oraz 
próbek o względnie dużych rozmiarach (liczy się objętość materiału oświetlanego wiązką). W 
przypadku próbek badanych w tej pracy oznaczało to zazwyczaj rozmiary poprzeczne 10 x 
10 mm.  

W synchrotronach elektronowych naładowane cząstki (zazwyczaj elektrony lub 
pozytrony) emitowane przez działo  elektronowe przyspieszane są do prędkości 
relatywistycznych w liniowym akceleratorze. Następnie, wstrzykiwane są do pierścienia 
akumulującego (ang. storage ring), w którym zakrzywiane w stałym polu magnetycznym 
tzw. magnesów zakrzywiających (ang. Bending Magnets, BM) krążą w postaci tzw. zgęstek 
(ang. bunches) po stałych orbitach, uzupełniając straty energii we wnękach rezonansowych. 
Podstawowym źródłem promieniowania rentgenowskiego są w synchrotronach magnesy 
zakrzywiające (BM), w których zachodzi spontaniczna emisja promieniowania 
elektromagnetycznego w niewielkim kącie bryłowym, o dużej intensywności i o widmie 
ciągłym w szerokim zakresie długości fali. Promieniowanie o większym natężeniu można 
uzyskać wstawiając w prostych odcinkach pierścienia akumulującego periodyczne struktury 
magnetyczne w postaci wigglerów lub undulatorów. Te pierwsze wytwarzają promieniowanie 
o widmie ciągłym, te drugie mogą emitować także w wąskich zakresach energii 
promieniowanie quasi-liniowe i o relatywnie wysokiej spójności.  Typowe poprzeczne 
rozmiary wiązki synchrotronowej wytwarzanej przez BM na próbce w odległośći rzędu 20 m 
od wyjścia z pierścienia są rzędu 100 x 1000 mikronów, a natężenie po monochromatyzacji 
jest większe o kilka rzędów wielkości od uzyskiwanego z klasycznych lamp rentgenowskich. 
 
3.5. Dyfrakcja rentgenowska. 

Dyfrakcja rentgenowska (ang. X-Ray Diffraction  - XRD) to technika, którą można 
zastosować do badań struktury krystalicznej materiałów. Daje ona możliwość uzyskania 
informacji m.in. na temat parametrów sieci krystalicznej, orientacji płaszczyzn 
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krystalograficznych oraz dostarcza informacji o naprężeniach występujących w badanym 
materiale. Metoda dyfrakcji rentgenowskiej oparta jest na zjawisku elastycznego rozpraszania 
promieniowania rentgenowskiego na badanym materiale. Wiązka rentgenowska padająca na 
strukturę krystaliczną, składającą się z atomów ułożonych w uporządkowany sposób, ulega 
dyfrakcji (rys. 3.7.). Zjawisko to opisuje prawo Bragga: 

 
�� = 2∙�hkl∙�	�
                    

gdzie: 

� - długość fali padającej, �hkl  - odległość międzypłaszczyznowa, 
 - kąt padania (kąt 
odbicia), � - liczba naturalna (rząd refleksu).       

 

                              
                             
Rys. 3.7. Dyfrakcja wiązki rentgenowskiej na płaszczyznach sieciowych. 

 
Technika dyfrakcji rentgenowskiej wykorzystuje wiązkę promieniowania 

rentgenowskiego o zadanej długości fali �. Mierząc kat 
 przy którym zachodzi wzmocnienie 
fali odbitej można obliczyć odległość międzypłaszczyznową �hkl. W badaniach dyfrakcyjnych 
stosowane jest promieniowanie monochromatyczne. W trakcie pomiaru następuje obrót  
próbki o kąt 
, i jednocześnie zmieniana jest pozycja detektora o kąt 2
.  

W przypadku kiedy płaszczyzny sieciowe równolegle są do powierzchni próbki (ω=
, 
gdzie ω-kat padania wiązki rentgenowskiej na powierzchnie próbki, a 
-kąt padania na 
płaszczyzny sieciowe). Pomiar dyfrakcyjny wykonywany jest w tzw. modzie symetrycznym. 
Natomiast gdy płaszczyzny sieciowe nie są równolegle (ω≠
) pomiar wykonywany był w 
tzw. modzie asymetrycznym.  

Na podstawie pomiarów symetrycznych i asymetrycznych można obliczyć odległości 
międzypłaszczyznowe, parametry sieci zrelaksowanej komórki, skład nieuporządkowanego 
stopu. Wykorzystując parametry uzyskane z pomiarów asymetrycznych możemy obliczyć  
naprężenia komórki elementarnej. 

Należy tu zaznaczyć, że wyznaczone w pracy z pomiarów XRD parametry i ich 
dokładności są związane z położeniem maksimów pików dyfrakcyjnych. Wartości 
wyznaczonych parametrów zostały podane z taką liczbą cyfr znaczących jaka jest dokładność 
pomiaru. W przypadku próbek jednorodnych, np. referencyjnych lub całkowicie 
przemieszanych, jest to jednoznaczne. Jednak w przypadku próbek, w których występują 
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gradienty stężenia Co w stopie PtCo, podawane przez mnie wartości odpowiadają pewnej 
wartości średniej (wynikającej z położenia maksimum piku dyfrakcyjnego), charakteryzującej 
warstwę. Nie uwzględniają faktu, że wartość tych parametrów zawarta jest w pewnym 
wąskim przedziale w okolicach podanej średniej. 
 
3.6. Reflektometria oraz fluorescencja rentgenowska z wykorzystaniem rentgenowskiej 
fali  stojącej. 

Reflektometria rentgenowska (ang. X-Ray Reflectometry - XRR) z wykorzystaniem 
rentgenowskiej fali stojącej jest, często stosowana do pomiarów parametrów struktury 
cienkich warstw i układów wielowarstwowych. Dostarcza ona informacji o gęstości, grubości 
i chropowatości powierzchni próbki oraz warstw z których składa się badana próbka. 
Technika ta pozwala na badanie warstw zarówno o strukturze krystalicznej jak i amorficznej. 
Wynika to z faktu, że jest ona czuła na rozkład gęstości elektronowej w próbce a nie strukturę 
krystaliczną jak XRD.  

Pomiar XRR polega na zmierzeniu  kątowej zależności natężenia monochromatycznej 
wiązki rentgenowskiej odbitej od powierzchni próbki i od interfejsów warstw (rys. 3.8.). 
Przykładowe widmo XRR otrzymane dla jednej warstwy jest pokazane na  rys. 3.9.  

 
 

 
Rys. 3.8. Schemat odbicia i załamania wiązki rentgenowskiej, rys. z pracy [15]. 
 



14 

 

 

 
 

Rys. 3.9. Przykładowe widmo XRR dla jednej warstwy oraz informacje otrzymywane z 
profilu widma [16]. 

 
W wyniku interferencji wiązek odbitych od międzypowierzchni badanej struktury 

warstwowej (w tym także od powierzchni między najgłębszą warstwą a podłożem) w widmie 
XRR pojawiają się oscylacje, nazywane prążkami Kiessiga. W najprostszym przypadku 
pojedynczej warstwy o grubości d odległość pomiędzy kolejnymi maksimami 
interferencyjnymi (∆Θ) jest uwarunkowana jej grubością. 

Z położenia kąta krytycznego można wyznaczyć gęstość badanej warstwy. Amplituda 
oscylacji jest również zależna od różnicy gęstości pomiędzy badaną warstwą i jej otoczeniem. 
Większe różnice gęstości zazwyczaj skutkują większa amplitudą oscylacji  [16]. 
 Chropowatość powierzchni próbki powoduje, że do detektora trafia mniejsza część wiązki 
odbitej, skutkiem czego detektor rejestruje mniejszą intensywność wiązki. W rezultacie prążki  
Kiessiga zanikają szybciej w przypadku warstwy o większej chropowatości w porównaniu do 
warstwy bardziej gładkiej. W ogólnym przypadku układu złożonego tak z jednej jak i z wielu 
warstw modelowanie kątowej zależności współczynnika odbicia przeprowadza się zwykle 
wykorzystując algorytm zaproponowany przez Parratta oparty na równaniach Fresnela. 
Algorytm ten daje prawidłowe rezultaty także przy „sztucznym” podziale warstwy na 
podwarstwy, co pozwala modelować również przypadki ciągłej zmiany np. gęstości 
elektronowej z głębokością, gdy nie istnieją wyraźnie wyodrębnione interfejsy.  



15 

 

W trakcie pomiaru XRR wiązka rentgenowska pada na powierzchnie próbki pod 
małymi kątami od kata bliskiego powierzchni próbki - 0 do kilku stopni (ang. Grazing 
Incidence). W przypadku mierzonych przeze mnie próbek był to typowo zakres 0˚- 4,5˚. 
Zakres wyboru kątów zależy od tak zwanego kąta krytycznego 
c, poniżej którego następuję 
całkowite zewnętrzne odbicie.  

Fluorescencja rentgenowska (ang. X-Ray Fluorescence - XRF) jest techniką, 
pozwalającą określać skład atomowy materiału. W przypadku połączenia jej z metodą 
rentgenowskiej fali stojącej przy niskich kątach padania (ang Grazing Incidence X-Ray 
Fluorescence - GIXRF), pozwala na zbadanie rozkładu pierwiastków w głąb próbki 
(prostopadle do powierzchni) w cienkich warstwach. W tym przypadku wykorzystuje się fakt, 
iż w wyniku towarzyszącej odbiciu od struktury próbki interferencji fal rentgenowskich 
powstaje wewnątrz pole rentgenowskiej fali stojącej (XSW, ang. X-ray Standing Wave) 
którego węzły i strzałki rozmieszczone są wzdłuż powierzchni równoległych do powierzchni 
próbki. Położenie tych powierzchni zmienia się wraz z kątem padania wiązki oświetlającej. 
Ponieważ wydajność fluorescencji rentgenowskiej jest proporcjonalna do natężenia pola 
elektrycznego fali wzbudzającej – tu fali stojącej – to pomiar natężenia fluorescencji, czyli  
natężenia promieniowania wzbudzonego tą falą, charakterystycznego dla danego pierwiastka 
w zależności od kata padania wiązki pierwotnej niesie informację o rozmieszczeniu atomów 
poszczególnych rodzajów. 

 
Na rys. 3.10. pokazany fragment próbki z zaznaczonym obszarem powstawania 

rengenowskiej falistojacej oraz schemat układu pomiarowego XRR oraz XRF. 
 

 

 
                 
Rys.3.10. Fragment próbki z zaznaczonym obszarem powstawania rengenowskiej fali stojacej 
oraz schemat układu pomiarowego XRR oraz XRF. 
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Pomiary XRR i GIXRF zostały wykonane przeze mnie na stacji badawczej XRF na 
synchrotronie w Trieście. Energia fotonów była równa 8 keV i 12 keV, powyżej energii 
krawędzi absorbcji odpowiednio L3 dla Pt i K dla Co. Taki wybór energii fotonów zwiększał 
czułość pomiarów na badane pierwiastki. Pomiary dla obu energii fotonów wykonywane były 
w tym samym obszarze próbki, bezpośrednio jeden po drugim. Równolegle do pomiarów 
GIXRF wykonywane były pomiary XRR, zgodnie ze schematycznym rysunkiem (rys. 3.10.). 

 Kąt padania wiązki rentgenowskiej na próbkę był kontrolowany poprzez obrót próbki 
z dokładnością do 0,005 ˚. W przypadku sygnału GIXRF analizowałam dane z zakresu kątów 
0˚ - 1,5˚, natomiast w przypadku XRR - 0 ˚ - 4,5˚.  

Przy niskich kątach padania (poniżej ok. 0,5˚) ślad wiązki promieniowania 
synchrotronowego na próbce miał długość większą od długości próbki.  Ślad ten zmniejszał 
się do około 1 mm przy kącie padania 4,5˚. Szerokość wiązki dla wszystkich kątów padania 
była rzędu 200 mikronów. 

 
3.6.1. Proces symulacji numerycznej krzywych reflektometrii i fluorescencji.  

W mojej pracy badałam struktury Pt/Co/Pt na podłożu szafirowym, w których 
zachodziło mieszanie się  pierwiastków na interfejsach lub w większej objętości próbki. 
Poniżej przedstawiam symulacje komputerowe wykonane dla próbki referencyjnej (nie 
naświetlonej), przybliżonej modelem przedstawionym na rysunku  (rys. 3.11.).   
 
   
 

Pt - 3nm 

Co - 10nm 

Pt - 25nm 

Al 2 O3(Tsub=750° C) 

Rys.3.11. Przykładowy model próbki. 
 
Wykonałam symulacje natężenia pola elektrycznego promieniowania padającego, 

odbitego i przechodzącego w głąb próbki dla energii fotonów 12 keV. Wykorzystałam 
program przygotowany przez promotora mojej pracy na podstawie [17].  

Symulacje wykonałam dla różnych katów padania wiązki na próbkę. Otrzymałam 
mapę rozkładu natężenia pola elektrycznego E w zależności od pozycji w głąb próbki i od 
kąta padania wiązki (rys. 3.12.). Kolorami na zaznaczono wartość natężenia pola 
elektrycznego E w jednostkach względnych, w których fala padająca miała natężenie 1. Na 
rys. 3.13. przedstawiłam przekroje mapy z rys. 3.12. dla wybranych kątów padania 
promieniowania. 
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Rys. 3.12. Mapa rozkładu natężenia pola elektrycznego E w zależności od pozycji w głąb  
próbki i od kąta padania wiązki. 
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Rys. 3.13. Przykładowy rozkład natężenia pola elektrycznego  w głąb próbki w zależności od 
kąta padania i energii fotonów otrzymany w wyniku symulacji numerycznej. 

 
I tak dla kąta 0,1° otrzymujemy natężenie pola elektrycznego rzędu 0,25 EI (gdzie EI 

to natężenie promieniowania padającego) w warstwie przypowierzchniowej Pt, dla kąta 0,33°  
maksimum natężenia pola elektrycznego znajduje się w warstwie Co, a dla kąta 0,4° - 
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natężenie pola elektrycznego spada w warstwie Pt, w warstwie Co rośnie, aż do osiągniecia 
maksimum w okolicach interfejsu Co/bufor Pt.  

Biorąc pod uwagę rozkład natężenia pola elektrycznego oraz parametry wiązki 
promieniowania i geometrię próbki można policzyć współczynnik odbicia w zależności od 
kąta padania (rys. 3.14.).  
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Rys. 3.14. Współczynnik odbicia  w zależności od kąta padania dla próbki Pt/Co/Pt i  energii 
fotonów 12keV. 

 
Rozkład natężenia pola elektrycznego  przemnożyłam przez współczynnik absorpcji 

promieniowania zgodnie z rozkładem atomowym w głąb próbki (jest on dla Pt wyższy a dla 
Co niższy (rys. 3.15.). Otrzymałam rozkład gęstości zaabsorbowanej energii w próbce, który 
zależy od kąta padania i głębokości (rys. 3.16.).  
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Rys. 3.15. Współczynnik absorpcji w trojwarstwie dla długości fali padającego 
promieniowania.  
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Rys. 3.16. Mapa gęstości zaabsorbowanego promieniowania w zależności od kąta padania i 
pozycji w głąb próbki dla próbki Pt/Co/Pt. 

 
Ponownie przedstawiam przekroje gęstości zaabsorbowanego promieniowania wg. 

opisanej wyżej mapy dla wybranych kątów padania promieniowania (rys.3.17.). 

 

0 10 20 30 40 50
0

2

4

6

8

10
x 10

9

position [nm]

ab
so

rb
ed

 e
n

er
g

y 
d

en
si

ty
 [

a.
u

.]

 

 
 0.1
0.33
 0.4

 
Rys. 3.17. Rozkład gęstości zaabsorbowanej energii  w próbce Pt/Co/Pt. 

 
Dla kąta 0,1° absorbcja zachodzi w przypowierzchniowej warstwie Pt. Dla kąta 0,33°  

lokalne maksimum absorbcji obserwujemy w warstwie Co i silny pik absorbcji na interfejsach 
Pt-Co oraz Co-Pt. Dla 0,4° - otrzymujemy maksimum absorbcji w przypowierzchniowej 
warstwie Pt oraz na interfejsie Co i buforowej warstwy Pt. 
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Część zaabsorbowanej energii jest wypromieniowana w procesie fluorescencji 
rentgenowskiej (rys.3.18.). 
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          Rys.3.18. Fluorescencja rentgenowska dla próbki Pt/Co/Pt. 
 
Biorąc pod uwagę rozkład gęstości zaabsorbowanej energii (rys. 3.16.), absorpcję 

promieniowania fluorescencyjnego w próbce (w rozważanym przeze mnie przypadku jest ona 
rzędu 1%, rys. 3.18.) oraz takie parametry geometryczne jak rozmiar próbki, rozmiar wiązki 
możemy policzyć sygnał fluorescencyjny zmierzony przez detektor (rys.3.19.).  
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Rys. 3.19. Sygnał fluorescencyjny zmierzony przez detektor dla próbki Pt/Co/Pt. 
 
Obliczone dla założonego modelu próbki sygnały fluorescencyjny i reflektometrii 

otrzymane dla danego zakresu kątów mogłam porównać z sygnałem zarejestrowanym przez 
detektory. W tym celu wykorzystałam oprogramowanie GIMPY, przygotowane przez dr 
F.Brigidi z Elettry, wykorzystujące algorytmy genetyczne do minimalizacji funkcji błędu.  
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3.6.2.  Analiza danych reflektometrii i fluorescencji. 

Dane doświadczalne uzyskane technikami XRR i GIXRF wykorzystałam do 
stworzenia modeli badanych próbek. Każdy model składał się z układu od jednej do pięciu 
jednorodnych warstw. Poszczególna warstwa była opisana następującymi parametrami: 
grubość, chropowatość interfejsów i skład atomowy, który wyrażałam przez koncentrację 
atomów Co (w zakresie od 100%  dla warstwy składającej się z czystego kobaltu do 0% dla 
warstwy platyny). Ostatni parametr był związany (i wymiennie stosowany w przypadku 
warstw nienaświetlonych z uwagi na założenie, że nie składają się one ze stopów) z gęstością 
warstwy poprzez funkcję (1), uzyskaną z zależności stałej sieci od koncentracji platyny w 
komórce elementarnej [26]:     

                                                              (1)            

gdzie: ρ(%) - to zależność gęstości stopu od koncentracji platyny w stopie, z - koncentracja 
platyny w stopie, podana w procentach. Funkcja ta jest bliska funkcji liniowej wynikającej z 
prawa Vegarda.  

Dostępny układ eksperymentalny nie pozwalał na rozróżnienie osobno wkładu 
falistości próbki i jej chropowatości (nierówności interfejsów na odległościach odpowiednio 
większych i mniejszych niż kilka nanometrów) oraz poszerzenia interfejsów w wyniku 
dyfuzji atomowej.  Dlatego parametr chropowatości warstwy w rozważanych przeze mnie 
modelach uwzględniał wpływ wszystkich tych trzech parametrów łącznie. Dopuszczalny 
zakres zmian parametrów uzależniałam od początkowej nominalnej struktury próbki 
(docelowych grubości warstw założonych przy napylaniu próbki), wyników innych pomiarów 
– głównie dyfrakcji rentgenowskiej informującej o widocznych w warstwie stopach 
atomowych i czystych pierwiastkach, oraz danych materiałowych – np.  gęstości kobaltu i 
platyny  w próbkach objętościowych.  

Przykładowy model próbki referencyjnej oraz zakresy  zmian parametrów próbki 
przedstawione są na rys. 3.20. oraz w tabeli 3.1. 

Pt – 5 nm 

Co – 3,5 nm 

Pt – 5 nm 

Al 2 O3(Tsub=RT) 
Rys.3.20. Przykładowy model próbki referencyjnej Pt/Co/Pt. 

 

Tabela 3.1. Parametry poszczególnych warstw dla próbki referencyjnej Pt/Co/Pt. 

. 
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Warstwa Gęstość, g/cm3 Grubość, nm Chropowatość, nm 

Pt 18,0 - 25,0 4,0 - 6,0 0,2 -  1,0 

Co 7,0 - 11,0 2,5 - 4,5 0,2 – 1,0 

Pt 18,0 - 25,0 4,0 – 6,0 0,2 – 1,0 

Al 2 O3(Tsub=RT) 

 

Z wykorzystaniem  oprogramowania GIMPY wykonywałam  symulacje zależności 
kątowych jednocześnie dla sygnałów XRR i GIXRF dla proponowanego przeze mnie modelu 
i porównałam je z wynikami doświadczalnymi. Oprogramowanie GIMPY zostało specjalnie 
przystosowane przez jego autora – dr F. Brigidi - we współpracy ze mną do  przeprowadzania 
symulacji dla próbek typu Pt/Co/Pt badanych na stacji XRF na synchrotronie Elettra. W 
szczególności uwzględnione zostały parametry geometryczne próbek i wiązki rentgenowskiej, 
możliwość niedokładnej justacji kąta zerowego (przy którym wiązka rentgenowska jest 
równoległa do powierzchni próbki) oraz parametry detektora fluorescencyjnego. 
Oprogramowanie to posiada funkcję optymalizacji parametrów modelu na podstawie funkcji 
minimalizacji błędu pomiędzy krzywą teoretyczną a doświadczalną z wykorzystanie 
algorytmów numerycznych. 

Przykładowe wyniki po dopasowaniu najlepszego modelu – krzywa  eksperymentalna 
(kolor granatowy) i krzywa teoretyczna otrzymana w wyniku symulacji (kolor zielony) – 
zostały przedstawione na rys. 3.21., a parametry tego modelu w tabeli 3.2. 

 

 
Rys. 3.21. Wyniki najlepszego dopasowania krzywej zasymulowanej (kolor zielony) i krzywej 
eksperymentalnej (kolor granatowy) XRR oraz GIXRF dla próbki referencyjnej Pt/Co/Pt. 
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Tabela 3.2. Końcowy model przykładowej próbki referencyjnej Pt/Co/Pt . 

 
Warstwy Gęstość, g/cm3 Grubość, nm Chropowatość, nm 

Pt 21,40 4,80 0,73 

Co 8,92 2,90 0,61 

Pt 21,40 4,70 0,28 

Al 2 O3(Tsub=RT) 
 
W przypadku próbek naświetlonych zakładałam, że zachodzi w nich dyfuzja atomów 

Pt i Co. W związku z tym początkowy układ 3 warstw dla próbki referencyjnej zmieniałam na 
układ od jednej do pięciu warstw. Każda warstwa (czysty Co, Pt lub stop Pt/Co) była 
opisywana przez takie parametry, jak jej grubość, chropowatość i koncentrację atomów Co. 
Przykładowy model próbki naświetlonej oraz zakresy  zmian parametrów dla poszczególnych 
warstw przedstawiam w tabeli 3.3. 

Tabela 3.3. Parametry poszczególnych warstw dla próbki Pt/Co/Pt, zmodyfikowanej o fluencji 
50mJ/cm2. 
 

PtCo 4 0 - 99 0,5 – 11,0 0,2 - 1,0 

PtCo 3 0 - 99 0,5 – 11,0 0,2 - 1,0 

PtCo 2 0 - 99 0,5 – 11,0 0,2 - 1,0 

PtCo 1 0 - 99 0,5 – 11,0 0,2 - 1,0 

Al 2 O3(Tsub=RT) 
 

Przykładowy model dla najlepszego dopasowania i porównanie wyników symulacji i 
danych doświadczlanych próbki naświetlonej przedstawiam odpowednio na rys. 3.22. i w 
tabeli 3.4. 
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Rys. 3.22. Wyniki najlepszego dopasowania krzywej eksperymentalnej (kolor granatowy) i 
krzywej zasymulowanej (kolor zielony) XRR oraz GIXRF dla próbki Pt/Co/Pt,  
zmodyfikowanej o  fluencji ok.50 mJ/cm2. 

 

Tabela 3.4. Końcowy model próbki Pt/Co/Pt zmodyfikowanej o  fluencji ok.50mJ/cm2. 
Warstwy Koncentracja Co, % Grubość, nm Chropowatość, nm 

PtCo 4 0  3,0 0,9 

PtCo 3 16 1,2 0,9 

PtCo 2 96 2,9 0,5 

PtCo 1 0  4,0 0,2 

Al 2 O3(Tsub=RT) 

 
Niestety wyniki dopasowania najlepszego modelu z wykorzystaniem oprogramowania 

GIMPY nie były jednoznaczne. W przypadku pomiarów XRR i GIRXF krzywe teoretyczne 
dla wielu różnych modeli, czasem opisanych przez zestaw bardzo się od siebie różniących 
parametrów (jednak spełniających początkowe założenia), mogą być podobne i mieć zbliżony 
błąd dopasowania do danych doświadczalnych.  

Jednoczesne dopasowanie do danych XRR i GIXRF oraz wstępne ograniczenie 
zakresu dopuszczalnych zmian parametrów, opisane powyżej, pozwala na ograniczenie tego 
zjawiska. Pomimo tego ograniczenia w trakcie analizy danych musiałam wielokrotne 
wykonywać dopasowania modeli. Z otrzymanych zestawów parametrów wybierałam ten, 
który najlepiej spełniał dodatkowe kryterium. Sprawdzałam czy został zachowany skład 
procentowy atomów Co w próbce po naświetlaniu, w porównaniu do próbki referencyjnej, a 
konkretnie dla parametrów modelu końcowego (tabela 3.4), dla których otrzymałam 
najlepsze dopasowanie krzywych XRR oraz GIXRF.  

Na zakończenie należy podkreślić, że dopasowane modele mają jedynie charakter 
orientacyjny. W sposób uproszczony, poprzez podział na warstwy opisane trzema 
parametrami, przybliżają ciągły rozkład gęstości atomowej Co i Pt w funkcji odległości od 
powierzchni. W ogólnym przypadku możliwe było zastosowanie modelu z większą liczbą 
warstw lub ciągłą a nie skokową zmianą parametrów. Jednak w świetle mojego 
doświadczenia analizowane przeze mnie dane eksperymentalne nie pozwalają na to. Jest to 
związane z prostą strukturą próbki (kilka warstw początkowych, małe gradienty koncentracji  
w warstwach naświetlonych) oraz szybkim zanikaniem amplitudy fali stojącej wraz ze 
wzrostem kąta padania wiązki rentgenowskiej na próbkę. Ponieważ mierzony sygnał 
fluorescencji jest dużo słabszy od sygnału zmierzonego dla wiązki rentgenowskiej odbitej od 
próbki, pomiar GIXRF charakteryzuje się małą liczbą widocznych oscylacji (słabą 
zmiennością) w porównaniu do XRR. Ogranicza to liczbę stopni swobody w analizowanych 
modelach. Zwiększanie tej liczby nie prowadziło do znaczącego zmniejszenia funkcji błędu, 
za to często uzyskiwałam wyniki nie mające fizycznego sensu, np. posiadające kilka 
maksimów koncentracji atomów Co w funkcji odległości od powierzchni. Jako modele 
końcowe zawsze wybierałam, te które dawały najlepsze dopasowanie symulacji do krzywych 
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XRR i GIXRF doświadczalnych przy najmniejszej liczbie warstw w modelu. Przy wyżej 
opisanych założeniach o przybliżeniu ciągłego rozkładu modelem warstwowym, mogę 
oszacować, że dokładność określania koncentracji atomów Co w warstwach była równa około 
±5 punktów procentowych. Błąd względny określania grubości i chropowatości warstw 
szacuję na ±10%.  
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III.  Eksperyment  
 

4. Modyfikacja struktury i wła ściwości układów warstwowych Pt/Co/Pt pod wpływem 
oddziaływania impulsów promieniowania EUV generowanych za pomocą źródła 
laserowo-plazmowego IO WAT.   
4.1. Układ eksperymentalny źródła laserowo-plazmowego i jego charakterystyka.  

Do modyfikacji struktury wielowarstw użyłam impulsów generowanych przez źródło 
laserowo-plazmowe w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej 
(IO WAT). Schematyczny układ urządzenia przedstawiono na rys.4.1. [18].  

 

 

Rys. 4.1. Źródło laserowo-plazmowe: (a) schematyczny widok komory próżniowej; (b) układ 
optyczny i geometria ogniskowania promieniowania EUV, rys. z pracy [18]. 

 
Układ próżniowy źródła laserowo-plazmowego podzielony jest na trzy oddzielne 

sekcje: komorę docelową (target chamber), kolektor promieniowania (collector chamber) i 
komorę interakcji (interaction chamber).  

W komorze docelowej tarcza gazowa oświetlana jest impulsami promieniowania o 
energii fotonów wyższej od jej energii jonizacji. Tarcza gazowa jest to mieszanka gazów 
Kr/Xe/He. Promieniowanie o energii impulsu 0,8 J i połówkowym czasie trwania impulsu 
4 ns wytwarzane jest przez laser Nd:YAG. W wyniku oświetlenia powstaje 
wysokotemperaturowa plazma. Emituje ona promieniowanie o długości fali powyżej 9 nm. 
Promieniowanie to nie jest ukierunkowane a jego intensywność maleje z kwadratem 
odległości.  

Aby zwiększyć fluencję (gęstość energii) promieniowania na próbce, zastosowano 
ogniskujący układ optyczny, tzw. kolektor promieniowania, którego geometria została 
przedstawiona na rys. 4.1.b. Kolektor składa się z dwóch zwierciadeł paraboidalnych 
zamontowanych współosiowo, w taki sposób, że ich ogniska się pokrywają. W jednym z 
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ognisk F1 wytwarzana jest plazma laserowa i generowana wiązka promieniowania. Układ 
zwierciadeł skupia to promieniowanie na próbce – w drugim ognisku F2.  

Promieniowanie ogniskowane jest na powierzchni ok. 1 mm2. Rozkład 
promieniowania w przekroju poprzecznym wiązki jest quasi-gaussowski. Fluencja 
promieniowania w pojedynczym impulsie osiąga maksymalną wartość ok. 70 mJ/cm2. 
Połówkowy czas trwania impulsu odpowiada długości impulsu laserowego i jest równy około 
4 ns. Widmo promieniowania mieści się w zakresie skrajnego nadfioletu, i obejmuje długości 
fal od około 9 nm do 70 nm, przy czym maksimum intensywności przypada dla długości 
fali 11 nm (rys. 4.2.). 

 

 
Rys. 4.2. Rozkład intensywności promieniowania EUV po zogniskowaniu za pomocą 
kolektora, rys. z pracy [19]. 

 
Próbki umieszcza się na stoliku którym można manipulować w trzech prostopadłych 

kierunkach x, y, z. Kierunek prostopadły do płaszczyzny ogniskowej – to kierunek propagacji 
wiązki laserowej (kierunek z), a kierunki równoległe do płaszczyzny ogniskowej to kierunki 
x, y. Na rys. 4.3. przedstawiony jest rozkład fluencji promieniowania w dwóch prostopadłych 
kierunkach -  x oraz y dla różnych wartości  z (odległość od ogniska). 

 

        

 
Rys. 4.3.  Przykładowy rozkład fluencji w odległości z (z = 0,3,5) od płaszczyzny ogniskowej 
w kierunkach: (a) x, (b) y, rys. z pracy [19]. 

 



28 

 

W obu kierunkach w płaszczyźnie ogniskowej (z = 0) rozkład fluencji jest w 
przybliżeniu opisywany funkcją Gaussa (quasi-gaussowski) o podobnej szerokości 
połówkowej.  

Jak widać na rys. 4.3. w odległości z = 5 mm od ogniska rozkład fluencji przestaje być 
podobny do rozkładu gaussowskiego, dlatego w swoich badaniach ograniczyłam się do 
maksymalnego odchylenia od ogniska o 3 mm, gdzie wiązka ma mniejsze natężenie niż w 
ognisku, ale wciąż jest quasi-gaussowska. 

 
4.2. Naświetlanie wielowarstw Pt/Co/Pt o różnej grubości warstwy Co.  
4.2.1. Schemat naświetlania.  

W początkowym etapie eksperymentu chciałam zobaczyć jak zmienia się 
namagnesowanie trójwarstw o różnej grubości warstwy Co po naświetlaniu promieniowaniem 
o tej samej fluencji. W tym celu przygotowano dwie serie trójwarstw (103 oraz 104) na 
gorącym podłożu, różniące się grubością warstwy Co. Skład trójwarstw przedstawiony został 
w tabeli 4.1. 

 
       Tabela 4.1. Serie 103 i 104 różniący się grubością warstwy Co.  

Nr próbki Skład próbki 
103A Al

2
O

3
//Pt25nm@750°C/Co3nm/Pt3nm  

103B 
103C 
104A Al

2
O

3
//Pt25nm@750°C/Co10nm/Pt3nm  

104B 
104C 

 

Trójwarstwy 103B oraz  104B zostały naświetlone (według schematu, pokazanego na 
rys. 4.4.) pojedynczymi impulsami (n = 1) oraz seriami o różnych ilościach impulsów (n = 2; 
3; 5; 10; 50; 100), przy czym każdy impuls z serii ogniskowany był w tym samym punkcie. 
Maksymalna wartość fluencji w pojedynczym impulsie wynosiła ok. 73 mJ/cm2.  

 
Rys. 4.4. Schemat naświetlania trójwarstw 103B oraz 104B. 
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Odległość między środkami naświetlonych obszarów wynosiła ok. 1,5 mm. Przy tej 

odległości kolejne zmodyfikowane obszary (spoty) nie nachodziły na siebie, a zmiany 
zachodzące po naświetlaniu w danym obszarze nie miały wpływu na zmiany zachodzące w 
sąsiednim naświetlonym obszarze. W przypadku naświetlania seriami impulsów częstotliwość 
naświetlania wynosiła 1 Hz i została dobrana tak, żeby nie dochodziło do akumulacji ciepła w 
naświetlonym obszarze. 

Do badań powierzchni i użyto takich technik pomiarowych jak mikroskopia 
interferencyjno-polaryzacyjna, transmisyjna mikroskopia elektronowa, natomiast do badań 
namagnesowania użyto techniki MOKE (opis metod badawczych został przedstawiony w 
podrozdziale 3).  

Wielowarstwy 103C, 104C (o takim samym składzie, co wielowarstwy 103B i 104B) 
zostały naświetlone metodą skanowania wiązką po powierzchni próbki (rys. 4.5.). 

 
  

 
Rys. 4.5. Schemat naświetlania trójwarstw 103C oraz 104C  metodą skanowania. 
 
Naświetlanie metodą skanowania polegało na tym, że obszar całej próbki został 

naświetlony pojedynczymi  impulsami,  przy czym kolejne impulsy zachodziły częściowo na 
siebie. Odległość pomiędzy impulsami była równa 0,2 mm, a częstotliwość powtarzania 
impulsów ν - 1Hz. Parametry skanowania zostały tak dobrane, żeby otrzymać w przybliżeniu 
jednorodne zmiany namagnesowania prostopadłego na całej powierzchni próbki.  

Naświetlone w taki sposób układy warstwowe zostały zbadane za pomocą takich 
metod pomiarowych jak dyfrakcja rentgenowska (XRD), reflektometria rentgenowska (XRR) 
oraz fluorescencja rentgenowska z użyciem rentgenowskiej fali stojącej (GIXRF). 
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4.2.2. Zmiany magnetyczne obserwowane za pomocą polarnego magnetooptycznego 
efektu Kerra. 

Badania zmian magnetycznych w naświetlonych obszarach zostały przeprowadzone za 
pomocą polarnego Magnetooptycznego Efektu Kerra (technika p-MOKE). W ten sposób  
można było zmierzyć namagnesowanie próbki prostopadle do jej powierzchni. 

 
Rozkład tych zmian na powierzchni próbki w przypadku naświetlania próbek 103B i 

104B pojedynczymi impulsami lub seriami impulsów o fluencji 73 mJ/cm2 pokazuje fragment 
mapy remanencji na rys. 4.6. Położenie obszarów o zmienionym namagnesowaniu 
prostopadłym odpowiadają położeniom spotów z schematu naświetlania (rys. 4.4.). 
 
 

   
a) 

  

   
b) 

Rys. 4.6. Obrazy zmian magnetycznych dla próbek naświetlonych pojedynczymi impulsami lub 
seriami impulsów o fluencji 73 mJ/cm2 : 
(a) remanencja magnetyczna dla  próbki 103B  z  warstwą Co o grubości 3 nm; 
(b) remanencja magnetyczna dla  próbki 104B z  warstwą Co o grubości 10 nm. 

 
Zmiany magnetyczne w przypadku obu próbek mają charakter niejednorodny – zależą 

od położenia względem środka impulsu promieniowania. Jest to spowodowane quasi-
gaussowskim rozkładem natężenia wiązki oświetlającego promieniowania. 

W przypadku trójwarstwy 103B z warstwą Co o grubości 3 nm w obszarach 
naświetlonych pojedynczymi impulsami i w przypadku akumulacji 2 lub 3 impulsów 
najsilniejsze zmiany obserwujemy na ich obrzeżach (tzw. pierścień zewnętrzny). Przy czym w 
środku tych obszarów także widać wyraźny spadek namagnesowania prostopadłego 
(wyrażonego przez remanencję). Dla serii impulsów (n = 2, 3, 5, 10, 50) w środku 
oświetlonego obszaru, gdzie wartość fluencji promieniowania jest największa, stopień 
namagnesowania zmniejsza się wraz ze wzrostem ilości impulsów. Równocześnie wielkość 
tego obszaru zwiększa się. 

W przypadku próbki  104B o warstwie Co o grubości 10 nm zmiany magnetyczne  
również zależą od quasi-gaussowskiego rozkładu fluencji promieniowania. Na obrazach 
remanencyjnych w każdym z naświetlonych obszarów oprócz pierścienia zewnętrznego 
obserwujemy pierścienie wewnętrzne o różnym stopniu namagnesowania. Dla n=10 i n=50 w 
środku oświetlonego obszaru pojawia się obszar o bliskim zeru namagnesowaniu 
prostopadłym, ale ma on mniejszą średnicę od analogicznego obszaru w próbce 103B. 

Na rys. 4.7. przedstawiam obraz remanencyjny otrzymany dla trójwarstwy 103C oraz 
104C. Próbki te zostały naświetlone impulsami o fluencji 73 mJ/cm2 metodą skanowania, 
zgodnie ze schematem pokazanym na rys. 4.5. Pętle histerezy otrzymane dla próbek 
103A/103C i 104A/103C (przed i po naświetlaniu metodą skanowania) przedstawione są na 
rys. 4.8. 
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(a)            (b)          

Rys. 4.7. Obrazy zmian magnetycznych po naświetlaniu impulsami o fluencji 73 mJ/cm2 
metodą skanowania: 
(a) remanencja magnetyczna dla  próbki 103C  z  warstwą Co o grubości 3 nm; 
(b) remanencja magnetyczna dla  próbki 104C z  warstwą Co o grubości 10 nm. 
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Rys. 4.8. Krzywe histerezy dla próbek referencyjnych i naświetlonych impulsami o fluencji 
73 mJ/cm2 metodą skanowania: 
(a) próbki 103A i 103C  z  warstwą Co o grubości 3 nm; 
(b) próbki 104A i 104C z  warstwą Co o grubości 10 nm. 
 

Na obrazie remanencyjnym widać, że po naświetlaniu metodą skanowania zmiany 
namagnesowania prostopadłego mają charakter quasi-jednorodny. Lokalne różnice 
namagnesowania mają ścisły związek z niejednorodnym rozkładem fluencji w przekroju 
poprzecznym wiązki.  

Kształt pętli histerezy wskazuje, że w próbkach 103A, 104A przed naświetlaniem 
stopień  namagnesowania prostopadle do powierzchni próbki był równy zero. Po naświetlaniu 
trójwarstwa 103C (z warstwą Co o grubości 3 nm) wykazuje maksymalne namagnesowanie 
prostopadle do powierzchni próbki (remanencja 0,8 a.u). Dla naświetlonej trójwarstwy 104C 
(z warstwą Co o grubości 10 nm) widoczna jest zmiana kierunku namagnesowania na 
prostopadły, ale nie  osiąga ona maksymalnej wartości (remanencja 0,3 a.u).  
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4.2.3. Zmiany morfologii powierzchni  obserwowane  za pomocą mikroskopii 
interferencyjno-polaryzacyjnej. 

Powierzchnia całej próbki po naświetlaniu w pierwszej kolejności została zbadana 
metodą mikroskopii interferencyjno-polaryzacyjnej. Metoda ta pozwala na obserwacje  
nierówności na  powierzchni o różnicy wysokości poniżej 5 nm oraz rozróżnienie obszarów o 
zmienionym współczynniku odbicia światła. 

Na rysunkach 4.9.a oraz 4.9.b pokazane są mozaiki wielu obrazów (obrazy 
złożeniowe), otrzymane odpowiednio dla próbek 103B z warstwą  Co o grubości  3 nm. oraz 
104B z warstwą Co o grubości 10 nm. Na obrazach zaznaczyłam ślady naświetlania. Ich 
położenia odpowiadają punktom ze schematu naświetlania rys. 4.4. 

 

(a)  (b)  
 
Rys. 4.9. Obraz złożeniowy powierzchni naświetlonych próbek otrzymany za pomocą            
mikroskopu interferencyjno- polaryzacyjnego: 
(a) próbka  103B (warstwa Co o grubości 3 nm); 
(b) próbka  104B (warstwa Co o grubości 10 nm). 
 

Średnia wartość średnicy obszaru o zmienionej morfologii powierzchni, która 
odpowiada progowej wartości fluencji przy której zachodzą zmiany morfologii powierzchni, 
w zależności od ilości impulsów przedstawiona jest na rys.4.10. 
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(a)  

 

(b)  

Rys. 4.10. Zależność średniej wartości  średnicy obszaru o zmienionej morfologii powierzchni  
w zależności od ilości impulsów o fluencji 73 mJ/cm2 dla wielowarstw: 
(a) 103B z warstwą Co o grubości 3 nm; 
(b) 104B z warstwą Co o grubości 10 nm. 

 
W przypadku próbki  103B (z warstwą Co o grubości 3 nm) średnia wartość średnicy 

obszaru o zmienionej morfologii powierzchni wzrasta wraz ze wzrostem ilości impulsów od 
n = 1 do n = 5, a od n = 5 do n = 100 maleje. W przypadku próbki  104B (z warstwą Co o 
grubości 10 nm) średnia wartość średnicy obszaru o zmienionej morfologii powierzchni jest 
najmniejszą dla n = 1, a dla zakresu impulsów od n = 2 do n = 50 ma porównywalną wartość. 

 
         4.2.4. Korelacja pomiędzy obszarem zmian magnetycznych i obszarem o zmienionej 
morfologii powierzchni. 
 Zarówno zmiany morfologii powierzchni, jak i  namagnesowanie prostopadłe są 
indukowane powyżej progowych wartości fluencji promieniowania. Wartości te można 
wyznaczyć przeliczając średnice obszarów, na których występują zmiany na fluencję, 
korzystając z rozkładu  fluencji w przekroju poprzecznym wiązki (rys. 4.3). Zależność 
progowej wartości fluencji promieniowania, dla którego obserwujemy maksymalny stopień 
namagnesowania prostopadłego (zewnętrzny jasny pierścień dla próbki 103B na rys. 4.6.a) od 
progowej wartości fluencji, dla której widoczne są zmiany morfologii powierzchni pokazana 
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jest na rys. 4.11.a. Zależność progowej wartości fluencji promieniowania, dla którego 
obserwujemy namagnesowanie prostopadłe (zewnętrzny pierścień dla próbki 104B na 
rys. 4.6.b od progowej wartości fluencji, dla której widoczne są zmiany morfologii 
powierzchni pokazana jest na rys. 4.11.b.  
 

 

 
Rys. 4.11. Zależność progowej wartości fluencji namagnesowania prostopadłego od fluencji 
progowej zmian morfologii powierzchni.  
(a)  próbka  103B (warstwa Co o grubości 3 nm), 
(b) próbka  104B (warstwa Co o grubości 10 nm). 

W przypadku próbki  103B wartość progowa fluencji dla której obserwujemy zmiany 
morfologii powierzchni jest wyższa niż wartości fluencji progowe, dla której obserwujemy 
pojawienie się maksymalnego namagnesowania prostopadłego do powierzchni próbki 
(remanencja 0,8 a.u.). W przypadku próbki  104B o grubszej warstwie Co zmiany morfologii 
powierzchni zachodzą przy tej samej wartości fluencji co zmiany namagnesowania prostopadłego 
próbki (remanencja 0,3 a.u.).  
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4.2.5. Zmiany strukturalne obserwowane za pomocą transmisyjnej mikroskopii 
elektronowej oraz mikroanalizy rentgenowskiej. 

Zmiany strukturalne przed i po naświetlaniu zostały w pierwszej kolejności zbadane 
zostały metodą transmisyjnej mikroskopii elektronowej TEM oraz mikroanalizy 
rentgenowskiej EDX (zasadę działania TEM oraz EDX opisano w podrozdziale 3.3). Pomiary 
TEM oraz EDX wykonano w IF PAN w Warszawie przy użyciu mikroskopu FEI Titan 
CUBED 80-300.  

W tym celu wycięte zostały przekroje próbki (tzw. lamelki) ze środków trzech 
obszarów: (1) - nienaświetlonego, (2) zmodyfikowanego pojedynczym impulsem, (3) 
naświetlonego serią 10 impulsów dla próbki 104B. Na rys.4.12. pokazano obrazy otrzymane 
za pomocą techniki TEM oraz rozkład koncentracji pierwiastków w próbce, zmierzony za 
pomocą techniki EDX. Obszar dla którego wykonano pomiar EDX zaznaczony jest niebieską 
linią. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
(a) 
 
 
 
 
 
(b) 
 
 
 
 
 
 
 
(c) 

 
 

       

  

 
Rys. 4.12. Obrazy TEM oraz profile głębokościowe  EDX  otrzymane  dla  
trzech różnych obszarów  wielowarstwy 104B: 
(a)  zmodyfikowany serią impulsów n = 10 o fluencji 73 mJ / cm2; 
(b) zmodyfikowany pojedynczym impulsem  n = 1 o fluencji 73 mJ / cm2; 
( c) nienaświetlonego. 
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W przypadku nienaświetlonego obszaru na obrazie TEM oraz EDX obserwujemy 
wyraźne granice między warstwami o jednorodnej strukturze. Pomiędzy buforowa warstwa Pt 
a warstwą Co obserwujemy ostry interfejs (chropowatość buforowej warstwy platyny jest 
porównywalna z chropowatością podłoża szafirowego). Świadczy to o dobrym dopasowaniu 
sieci Pt, która rośnie na szafirze. Obserwujemy także pofałdowanie górnego interfejsu 
warstwy Co, związane z niejednorodnością wzrostu. Jest to z kolei spowodowane 
kolumnowym wzrostem Co. W efekcie pofałdowana jest również górna warstwa platyny, 
pomimo że jej grubość jest w przybliżeniu jednakowa w całym badanym przekroju. 

Po naświetlaniu pojedynczym impulsem na obrazie TEM (rys. 4.12.b) obserwujemy 
zanik ostrych interfejsów pomiędzy warstwami Pt i Co. Co dyfunduje do buforowej i 
przykrywkowej warstwy Pt. Powstaje warstwa stopu Pt/Co o grubości ok. 20 nm. W warstwie 
o grubości ok. 18 nm a przy podłożu pozostaje czysta Pt. Z pomiaru EDX obserwujemy, że 
nowopowstała warstwa to mieszanina Co i Pt o niejednorodnej zawartości Co.  Zawartość Co 
w warstwie o grubości ok. 16 nm, położonej bliżej buforowej warstwy Pt jest niższa niż w 
warstwie o grubości ok. 4 nm leżącej bliżej powierzchni.  

Dla 10 impulsów na obrazie TEM (rys. 4.12a) obserwujemy jednorodną warstwę o 
grubości ok. 38 nm. Pomiar EDX pokazuje, że jest to mieszanina Pt/Co o jednorodnej w 
przybliżeniu zawartości Co w całej grubości warstwy.   

 
4.2.6. Zmiany strukturalne obserwowane za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej.  

Do obserwacji zmian strukturalnych, zachodzących po naświetlaniu całej powierzchni  
próbki metodą skanowania w pierwszej kolejności użyłam dyfrakcji rentgenowskiej – XRD.  
Pomiary XRD przeprowadzono za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego PANalytical 
Empyrean z użyciem  promieniowania Cu Kα1 (λ = 0,1540598 nm). Pomiary XRD, w 
których wzięłam udział, przeprowadzono również na stacji badawczej MCX w synchrotronie 
ELETTRA w Trieście.  Zastosowane zostało promieniowanie synchrotronowe o długości fali 
λ = 0,154098 nm. Ze względu na ograniczone możliwości regulacji dyfraktometru na stacji 
MCX, wszystkie pomiary dyfrakcji przeprowadzono w trybie wirowania próbki, przez co 
badana była cała powierzchnia próbki.  

Na rys. 4.13. przedstawione zostały fragmenty dyfraktogramów rentgenowskich 
otrzymane na synchrotronie dla dwóch nienaświetlonych trójwarstw: 103A (o grubości 
warstwy Co równej 3 nm) i 104A (o grubości warstwy Co równej 10 nm)  oraz dla dwóch 
trójwarstw naświetlonych impulsami promieniowania ze źródła laserowo-plazmowego: 
próbki 103C (o grubości warstwy Co równej 3 nm) i próbki 104C (o grubości warstwy Co 
równej 10 nm).  
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 Rys. 4.13. Fragmenty dyfraktogramów XRD otrzymane dla próbek nienaswietlonych (103A i 
104A) oraz naswietlonych metodą skanowania (103C i 104C) - pomiar symetryczny dla 
róznych zakresów kątowych, rysunek z pracy [20]. 
 

W lewej kolumnie przedstawione są widma dla kątów 2θ w zakresie od 25° do 50°, a 
w prawej kolumnie - widma w zakresie od 75° do 110°. Dla próbek nienaświetlonych (dwa 
górne fragmenty dyfraktogramów po lewej i prawej stronie) widzimy piki dyfrakcyjne 
pierwszego i drugiego rzędu dla Pt, Co i podłoża Al2O3. Na fragmentach dyfraktogramów dla 
próbek naświetlonych (dwa dolne po lewej i prawej stronie) widzimy piki W1 i W2 
pochodzące od nowo powstałych struktur.  

Ze względu na ograniczenia zakresu regulacji kątowej goniometru na stacji MCX, na 
dyfraktometrze laboratoryjnym o wysokiej rozdzielczości wykonano również pomiar 
asymetryczny i powtórzono pomiar symetryczny. Wyniki pomiaru symetrycznego były 
analogiczne do pomiaru wykonanego na synchrotronie. 

Na podstawie pomiarów symetrycznych i asymetrycznych dr Elżbieta Dynowska z 
IF PAN obliczyła odległości międzypłaszczyznowe d222 oraz d113, parametry sieci 
zrelaksowanej komórki fcc Pt i Pt/Co, skład nieuporządkowanego stopu oraz stan naprężeń 
poszczególnych warstw. Wyniki obliczeń zostały przedstawione w tabeli 4.2.  
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Tabela 4.2. Odległosci międzypłaszczyznowe, parametry sieci komórki zrelaksowanej, skład 
nieuporzadkowanego stopu oraz stan napręzen dla próbek nienaświetlonych (103A i 104A) 
oraz naświetlonych metodą skanowania (103C, 104C) [20]. 

Próbka 

Odlęgłości  
między-
płaszczyznowe 

d222 (Å) 

Odlęgłości  
między-
płaszczyznowe 

d113 (Å) 

Parametr sieci 
zrelaksowanej 

komórki 
arel (Å) 

Koncentracja 
atomów Co w 

stopie 
Pt1-xCox  

x 

    Stan 
naprężeń  
 εxx        εzz    
(± 5x10-4)                    

103A – 
ref. 

1, 1345(2) 1,1844(2) 3,926(4) 0       0            0 

103C –  
73mJ/cm2 

W1: 1,1239(2) 
W2: 1,1090(2) 

W1: 1,1778(2) 
W2: 1,1640(2) 

W1: 3,930(4) 
W2: 3,895(4) 

W1:   0,04 
W2:   0,12 

 -0,0045  0,0090    
- 0,0070  0,0140       

104A – 
ref. 

1,1346(2) 1,1849(2) 3,930(4) 0       0            0 

104C –  
73mJ/cm2 

W1: 1,1280(2) 
W2: 1,0736(2) 

W1:  1,1800(2) 
W2:  1,1262(2) 

W1:  3,923(4) 
W2:  3,763(4) 

W1:    0 
W2:   0,54 

-0,0025   0,0040     
-0,0060   0,0120     

 
W przypadku nienaświetlonej trójwarstwy 103A, z obliczeń wykonanych na 

podstawie pomiarów symetrycznych  Pt 222 i asymetrycznych Pt 113 wynika, że platyna w 
obu warstwach próbki jest zrelaksowana, a parametr sieci dla zrelaksowanej komórki jest 
równy arel = 3,926(4) Å i jest nieco wyższy niż parametr sieci dla platyny objętościowej 
(arel  = 3,923(4) Å). Podobną wartość parametru sieci Pt otrzymano dla nie naświetlonej 
trójwarstwy 104A (arel. = 3,930(4) Å).  

Grubość buforowej warstwy Pt w próbkach referencyjnych 103A (ok. 25,5 nm) i 104A 
(ok. 26 nm) została obliczona na podstawie oscylacji Lauego (tzw. prążków grubościowych) 
widocznych w okolicy refleksu 111 Pt. Wyraźne prążki grubościowe w okolicy piku Pt 111 
świadczą o wysokiej jakości interfejsów: pomiędzy buforem Pt, a podłożem Al2O3 oraz 
buforem Pt a warstwą Co.  

W przypadku naświetlonej próbki 103C widoczne są dwa leżące blisko siebie piki 
dyfrakcyjne W1 oraz W2. Położenie obu pików jest przesunięte w stronę wyższych kątów w 
porównaniu do położenia piku dla czystej Pt. Oznacza to, ze po naświetlaniu mamy dwie 
warstwy o innym składzie atomowym niż czysta platyna. Brak prążków grubościowych w 
okolicy pików W1 i W2 dla próbki 103C świadczy o tym, że w wyniku naświetlania zanikają 
ostre interfejsy na granicach bufora Pt. 

Z położenia pików W1 i W2 obliczony został  parametr sieci komórki zrelaksowanej 
[23]. Dla W2 arel jest równe 3,895(4) Å, co odpowiada  stopowi Pt/Co o zawartości Co 12% ,  
a dla W1 - arel jest równe 3,930(4) Å, co odpowiada  stopowi Pt/Co o zawartości Co 4%. 

W przypadku naświetlonej próbki 104C widoczne są dwa piki dyfrakcyjne W1 oraz 
W2, leżące w większej odległości od siebie, w porównaniu do odległości pomiędzy pikami 
W1 i W2 dla próbki 103C. Oznacza to, że po naświetlaniu otrzymałam dwie warstwy o 
różnym składzie. Położenie maksimów obu pików jest przesunięte w stronę wyższych kątów 
w porównaniu do położenia maksimum dla czystej Pt. Z położenia pików W1 i W2 obliczony 
został parametr sieci komórki zrelaksowanej [21]. Dla W2 arel jest równe 3,763(4) Å, co 
odpowiada stopowi Pt/Co o zawartości Co 54%, a dla W1 arel  jest równe 3,923(4) Å i jest to 
wartość porównywalna z wartością parametru sieci dla platyny objętościowej (arel. = 3,923 Å).  
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W dwóch ostatnich kolumnach tabeli 4.2. pokazano wartości naprężeń (w kierunku xx 
oraz zz) obliczonych na podstawie danych XRD [21]. Dla obu trójwarstw 103A i 104A   
przed naświetlaniem nie obserwujemy naprężenia zarówno w kierunku xx tak i w kierunku do 
niego prostopadłym zz. Natomiast po naświetlaniu w obu warstwach W1 i W2 zarówno dla 
próbki 103C tak i dla próbki 104C maleje naprężenie w kierunku xx  i rośnie w kierunku zz. 

4.2.7. Zmiany strukturalne obserwowane za pomocą reflektometrii oraz fluorescencji 
rentgenowskiej z użyciem rentgenowskiej fali stojącej. 

Kolejnymi technikami, które pozwalają na zmierzenie zmian strukturalnych w 
próbkach warstwowych są XRR oraz GIXRF. Za pomocą tych technik pomiarowych można 
określić gęstość, grubość oraz chropowatość poszczególnych warstw.  

Widma XRR i GIXRF zostały zmierzone na stacji badawczej XRF na synchrotronie  
ELETTRA w Trieście, tak jak to zostało opisane w rozdziale 3.6. 

Najlepszego dopasowanie symulacji do danych doświadczalnych otrzymanych dla 
trójwarstw 103A/103C i 104 A/104C przedstawiam na rys.4.14. Dopasowania obu krzywych 
wykonałam zgodnie z metodą opisaną w podrozdziale 3.6.2. W tabeli 4.3. przedstawiam 
końcowe parametry modelu próbek. 
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Rys. 4.14. Wyniki najlepszego dopasowania krzywych XRR (u góry) i GIXRF (u dołu) dla 
trójwarstw 103A,C i 104A,C rys. z pracy [20]. 
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Tabela 4.3. Parametry modelu dla próbek 103A/103C i 104A/104C w przypadku najlepszego 
dopasowania XRR oraz GIXRF, rys. z pracy [20]. 

  

Próbka Warstwy 
Gęstość 
 g/cm3 

Grubość 
nm 

Chropowa
tość 
nm 

Koncentracja
Co, % 

103A-ref. 
Pt 21,4 3,1 0,8 0 
Co 9,3 2,9 0,6 100 
Pt 21,4 24,6 0,2 0 

 Al2O 3 3,9 ∞ 0,2  
 103C –  

73mJ/cm2 
Pt1-xCox (W2) 19,7 26,5 0,8 16 
Pt1-xCox (W1) 21,0 5,0 5,1 4 

 Al2O 3 3,9 ∞ 0,17  
      

104A-ref. 
Pt 21,4 3,1 1,1 0 
Co 8,8 9,8 0,9 100 
Pt 21,4 26,0 0,2 0 

 Al2O 3 3,9 ∞ 0,2  
 104C –  

73mJ/cm2 
Pt1-xCox (W2) 14,4 17,8 0,6 60 
Pt1-xCox (W1) 21,4 21,8 2,4 0 

 Al2O 3 3,9 ∞ 0,2  
 

Wyniki pomiarów XRR oraz GIXRF wykazują, że każda z wielowarstw 
referencyjnych 103A i 104A składa się z trzech warstw Pt, Co i Pt. Grubość buforowej 
warstwy dla próbek referencyjnych 103A (ok. 25 nm) i 104A (ok. 26 nm)  w przybliżeniu 
zgadza się z grubościami określonymi za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej (103A ok 25,5 nm 
i 104A ok. 26 nm).  

W obu wielowarstwach referencyjnych 103A i 104A chropowatość górnego interfejsu 
buforowej warstwy platyny jest równa około 0,2 nm i jest porównywalna z chropowatością 
podłoża szafirowego (ok. 0,2 nm). Ostry interfejs buforowej warstwy Pt w próbkach 
referencyjnych jest zgodny z wynikami TEM oraz wynikami otrzymanymi z badań za 
pomocą dyfrakcji rentgenowskiej.  

Pomiary XRR oraz GIXRF pokazują, że chropowatość kolejno osadzonej warstwy Co 
jest około 3 razy wyższa od chropowatości buforowej warstwy Pt w próbce 103A i ponad 4 
razy wyższa niż w próbce 104A. Zwiększenie chropowatości górnego interfejsu warstwy Co 
w porównaniu do górnego interfejsu buforowej warstwy Pt obserwowaliśmy także na 
obrazach TEM oraz wynikach otrzymanych z badań za pomocą XRD.  

Chropowatość górnego interfejsu warstwy Co jest wyższa w próbce 104A (o grubości 
warstwy Co 10 nm) w porównaniu do próbki 103A (o grubości warstwy Co 3 nm). 
Chropowatość górnego interfejsu przykrywkowej warstwy Pt, która została naniesiona na 
warstwę Co ma wyższa wartość w porównaniu do chropowatości warstwy Co i chropowatości 
buforowej warstwy Pt.  

Dla trójwarstwy 103C naświetlonej metodą skanowania najlepsze dopasowanie 
krzywej zasymulowanej i eksperymentalnej daje model złożony z dwóch warstw Pt/Co. Jedna 
warstwa (w tabeli 4.3.  oznaczona jako W2), to stop Co i Pt o grubości ok. 26 nm i zawartości 
procentowej Co 16%. Chropowatość górnego interfejsu tej warstwy (ok. 0,8 nm) jest w 
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przybliżeniu równa chropowatości górnego interfejsu przykrywkowej warstwy Pt w próbce 
referencyjnej (ok. 0,8 nm). Druga warstwa (w tabeli 4.3. oznaczona jako W1) to prawie 
czysta Pt, o koncentracji Co równej 4%. Jej chropowatość (ok. 5,1 nm) jest porównywalna z 
grubością  warstwy (5,0 nm). Technika XRD również wykazała, że po naświetlaniu w próbce 
103C powstają dwie warstwy W1 i W2, a skład tych warstw zgadza się ze składem 
obliczonym za pomocą techniki GIXRF. 

W przypadku próbki  104C po naświetlaniu w tych samych warunkach co 
wielowarstwa  103C również powstają dwie warstwy. Pierwsza warstwa to stop Pt/Co (w 
tabeli 4.3. dla próbki 104C oznaczony jako W2) o grubości ok. 18 nm i zawartości 
procentowej Co w warstwie 60%. Chropowatość tej warstwy (ok. 0,6 nm) jest dwa razy 
niższa od chropowatości górnego interfejsu w próbce referencyjnej (ok. 1,1 nm). Warstwa 
przy podłożu (w tabeli 4.3. dla próbki 104C oznaczona jako W1) to warstwa czystej platyny o 
grubości około 22 nm. Chropowatość tej warstwy (ok. 2,4 nm)  jest znacznie wyższa niż 
chropowatość buforowej warstwy platyny w próbce referencyjnej (ok. 0,2 nm). 
 Wyniki pomiarów XRR i GIXRF dla próbki 104C zgadzają się z wynikami 
otrzymanymi za pomocą XRD oraz TEM. 

 
4.2.8. Podsumowanie. 

Działaniu impulsów promieniowania zostały poddane trojwarstwy Pt/Co/Pt, z warstwą 
Co o grubości 3 nm lub 10 nm.  

Referencyjna trójwarstwa 103 przed naświetlaniem składała się z trzech warstw: Pt o 
grubości 3 nm, Co - 3 nm oraz buforowej warstwy Pt - 25 nm. Pomiędzy warstwami 
zaobserwowano ostre interfejsy. Naświetlanie jednym lub wieloma impulsami 
promieniowania o rozkładzie gaussowskim fluencji spowodowało zmiany morfologii na 
powierzchni próbki i zmianę namagnesowania prostopadłego w formie pierścieni o ostrym 
kontraście. Obszar zmian namagnesowania jest większy niż obszar zmian morfologii 
powierzchni. Oznacza to, że wartość progowa fluencji przy której zmienia się 
namagnesowanie jest mniejsza niż próg zmian morfologicznych. Podobną zależność 
zaobserwowano w pracach [1, 22].  

Zależność progowej fluencji promieniowania, dla której obserwujemy maksymalną 
remanencję (obszar zew.), wartość progową fluencji, dla której zachodzi wtórna zmiana 
namagnesowania na podłużne (obszar wew.) oraz wartość progową fluencji, dla której 
pojawiają się zmiany morfologiczne na naświetlonej powierzchni od liczby impulsów 
naświetlającego promieniowania przedstawia rys. 4.15.    
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Rys. 4.15. Zależność progowej fluencji promieniowania od liczby impulsów dla maksymalnej 
remanencji, wtórnej zmiany namagnesowania na podłużne oraz dla zmian morfologicznych 
na naświetlonej powierzchni dla trójwarstwy z warstwą Co o grubości 3 nm.  

 
Wraz ze wzrostem liczby impulsów w naświetlonej próbce inicjowane są kolejno: 

pojawienie się  namagnesowania prostopadłego, zmiany morfologii na powierzchni próbki, a 
następnie zanik namagnesowania prostopadłego. Wartości progowe zmniejszają się wraz ze 
wzrostem liczny impulsów do n = 0. Powyżej tej liczby impulsów wartości progowe są 
zbliżone.  

W tabeli 4.4 pokazano zmianę struktury na skutek naświetlania próbki 103 z progową 
wartością fluencji. Nowo powstała struktura składa się z dwóch warstw: stopu Pt0,88Co0,12 i 
warstwy Pt/Co o koncentracji Co na poziomie 4%. 

 
Tabela 4.4. Schemat próbki 103 referencyjnej oraz naświetlonej fluencją o wartości progowej 
dla namagnesowania poprzecznego (remanencja 0,8 a.u.). 

skład grubość skład grubość 

Pt 3 nm 
Co 3 nm 

Pt 25 nm 

Al 2O3 

750o 
 

Pt0,88Co0,12 26nm 

Pt0,96C0,04 5nm 

 

 

referencyjna fluencja  73mJ/cm2 

N=1 
Mr = 0 [a.u.] Mr = 0,8 [a.u.] 
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Referencyjna trójwarstwa 104 przed naświetlaniem składała się z trzech warstw: Pt o 

grubości 3nm, Co 10 nm oraz z buforowej warstwy Pt 25 nm. Pomiędzy warstwami 
zaobserwowano ostre interfejsy.  

Naświetlanie jednym lub wieloma impulsami promieniowania o rozkładzie 
gaussowskim fluencji spowodowało zmiany morfologii na powierzchni próbki i zmianę 
namagnesowania prostopadłego w formie pierścieni o słabym kontraście. Wartość progowa 
fluencji przy której zmienia się namagnesowanie jest jednocześnie nieco niższa niż wartość 
progowa dla zmian morfologii powierzchni.  

Zależność progowej fluencji promieniowania, dla której obserwujemy pojawienie się 
namagnesowania prostopadłego (obszar zew.) oraz wartość progową fluencji, dla której 
pojawiają się zmiany morfologiczne w zależności od liczby impulsów naświetlającego 
promieniowania przedstawia rys. 4.16. W tabeli 4.5. pokazano zmianę struktury w próbce 104 
na skutek naświetlania z progową wartością fluencji, dla której pojawia się namagnesowanie 
prostopadłe. 
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Rys. 4.16. Zależność progowej fluencji promieniowania od liczby impulsów dla maksymalnej 
remanencji oraz dla zmian morfologicznych na naświetlonej powierzchni dla trójwarstwy z 
warstwą Co o grubości 10 nm.  
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Tabela 4.5. Schemat próbki 104 referencyjnej, naświetlonej jednym impulsem promieniowania 
o maksymalnej fluencji 73 mJ/cm2 oraz naświetlonej serią (n=10) impulsów promieniowania 
o fluencji 73 mJ/cm2. 

Skład grubość skład grubość skład Grubość 

Pt 3nm 
Co 10nm 

Pt 25nm 

Al 2O3 

750o 
 

Pt0,4Co0,6 

 
19,5nm 

Pt 18,5nm 

Al 2O3 

750o 
 

Pt/Co 38nm 

Al 2O3 

750o 
 

referencyjna N=1 N=10 
           Mr=0 Mr=0,3 [a.u.] Mr=0,3 [a.u.] 

 
 Po naświetlaniu jednym impulsem w obszarze pierścienia zewnętrznego powstała 
struktura składająca się z dwóch warstw: stopu Pt0,4Co0,6  i warstwy Pt. Po naświetlaniu serią 
10 impulsów powstaje stop Pt/Co na głębokości równej grubości referencyjnej warstwy 
Pt/Co/Pt. Dla obu tych obszarów remanencja jest o ponad połowę mniejsza niż w przypadku 
naświetlania próbki o grubości warstwy Co równej 3 nm. 
 
4.3. Naświetlanie wielowarstw Pt/Co/Pt osadzonych na podłożach o różnej temperaturze. 
4.3.1. Schemat naświetlania.  

W celu zbadania czy procesy zachodzące w trójwarstwach Pt/Co/Pt po naświetlaniu 
zależą od temperatury podłoża, w której osadzana była buforowa warstwa Pt, został 
przygotowany zestawy próbek 168 oraz 177. Nominalną strukturę warstwową próbek 
przedstawiam w tabeli 4.6. Warstwy w obu zestawach miały jednakową grubość, różniły się 
tylko temperaturą w której rosła buforowa warstwa Pt („gorące” i „zimne” podłoże). 

 
Tabela 4.6. Próbki przygotowane do naświetlania w IO WAT o różnej temperaturze podłoża. 

Nr próbki Skład próbki 
168A 
168D 

Al
2
O

3
//Pt5nm@750°C/Co3,5nm/Pt5nm 

177A 
177B 
177C 

Al
2
O

3
//Pt5nm@RT/Co3,5nm/Pt5nm 

 
Wielowarstwy 168D oraz 177B i 177C zostały zmodyfikowane metodą skanowania, 

według schematu pokazanego na rys. 4.17. 
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Rys. 4.17.  Schemat naświetlania próbek metodą skanowania. 

 
Maksymalna wartość fluencji (w centrum przekroju poprzecznego wiązki 

promieniowania) była równa około 64 mJ/cm2. Dodatkowo jedna wielowarstwa z zestawu 
177 (próbka 177C) została naświetlona impulsami o niższej fluencji, równej około 47 mJ/cm2 
(w centrum wiązki). 
 
4.3.2. Zmiany magnetyczne obserwowane po naświetlaniu impulsami promieniowania 
XUV. 

Zmiany magnetyczne, wywołane naświetlaniem próbek z zestawów  168 i 177 zostały 
zbadane za pomocą techniki p-MOKE na Uniwersytecie w Białymstoku przez dr I.Sveklo. 
Obrazy remanencyjne  oraz pętle histerezy z zaznaczonych obszarów przedstawiam w 
tabeli 4.7. 

 
Tabela 4.7. Obrazy remanencyjne oraz krzywe histerezy dla trójwarstw naswietlanych metodą 
skanowania:   
a)  dla próbki z zestawu 168,  osadzonej na „gorącym” podłożu; 
b)  dla próbek z zestawu  177, osadzonych na „zimnym” podłożu.     

Próbka Fluencja 
[mJ/cm2] 

Obraz remanencyjny Pętla histerezy 

 
 
 
168D 

 
 
 
64 
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Próbka Fluencja 

[mJ/cm2] 
Obraz remanencyjny Pętla histerezy 

 
 
 
177C 

 
 
 
47 

 
 

              

 

 
 
 
 
177B 

 
 
 
64 

 

 

 
 
        

Po naświetlaniu impulsem XUV o maksymalnej fluencji ok. 64 mJ/cm2 próbki z 168D  
osadzonej na „gorącym” podłożu  obserwujemy jednorodne namagnesowanie prostopadłe na 
całym oświetlonym obszarze (remanencja ok. 0,13 a.u.). Natomiast w przypadku próbki  
177B - osadzonej na „zimnym” podłożu, naświetlonej impulsem XUV o fluencji 
ok. 64 mJ/cm2 zmiany namagnesowania prostopadłego mają charakter quasi-jednorodny – o 
zbliżonym stopniu namagnesowania na całym oświetlonym obszarze (remanencja 
ok. 0,13 a.u.). W niektórych obszarach próbki 177B (obszar 1) stopień namagnesowania 
prostopadłego jest niższy (remanencja ok. 0,085 a.u.). Na skutek naświetlania próbki 177C na 
"zimnym" podłożu impulsami XUV około fluencji ok. 47 mJ/cm2 (próbka 177C) 
obserwujemy zmniejszenie stopnia namagnesowania prostopadłego (remanencja 0,07 -
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 0,06 a.u.). Zmiany magnetyczne w tym przypadku mają również charakter „quasi-
jednorodny”.  

 
4.3.3. Zmiany strukturalne badane za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej. 
Pomiary XRD przeprowadzono za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego PANalytical 

Empyrean z użyciem  promieniowania Cu Kα1 (λ = 0,1540598 nm). Pomiar wykonano w 
konfiguracji symetrycznej i asymetrycznej.  

Dla wybranych próbek pomiary XRD przeprowadzono również na stacji badawczej 
MCX na synchrotronie ELETTRA w Trieście. Zastosowane promieniowanie synchrotronowe 
miało długość fali λ = 0,154098 nm. Pomimo zastosowania węższej wiązki rentgenowskiej 
niż w przypadku doświadczeń laboratoryjnych i wynikającego z tego uśredniania wyników 
pomiarów dla mniejszej powierzchni próbki, kształty zmierzonych widm dyfrakcyjnych nie 
różniły się znacząco od siebie.  

W tabeli 4.8. przedstawiam przykładowe fragmenty dyfraktogramów rentgenowskich 
otrzymane na dyfraktometrze PANalytical Empyrean. Pomiary dyfrakcyjne i opracowanie 
danych doświadczalnych w których uczestniczyłam zostały wykonane w zespole pod 
kierownictwem pani dr E. Dynowskiej. Poniżej przedstawiam wyniki analizy danych XRD 
istotne dla dalszych badań strukturalnych. 
 
Tabela 4.8.  Fragmenty dyfraktogramów w konfiguracji symetrycznej XRD dla próbek 168 i 177.   

Próbka Fluencja 
impulsu 

XUV  
[mJ/cm2] 

Fragment dyfraktogramu 

 
 

168A 
 

 
 
0 
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Próbka Fluencja 
impulsu 

XUV  
[mJ/cm2] 

Fragment dyfraktogramu 

 
 

168D 

 
 

64 

 
 

177A 

 
 
0 

 
177B 64 
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Na podstawie widm dyfrakcyjnych zostały obliczone odległości międzypłaszczyznowe 
w kierunkach krystalograficznych 222 i 113 (oznaczone odpowiednio d222 oraz d113)), 
parametry sieci zrelaksowanej komórki fcc Pt i PtCo (arel), skład nieuporządkowanego stopu 
(x) dla poszczególnych warstw. Wyniki obliczeń zostały przedstawione w tabeli 4.9. 

 

Tabela 4.9. Odległości międzypłaszczyznowe, parametry sieci komórki zrelaksowanej, skład 
nieuporzadkowanego stopu dla próbek z zestawu 168 oraz 177. 

Próbka 

Odlęgłości  
między-
płaszczyznowe 

d222 (Å) 

Odlęgłości  
między-
płaszczyznowe 

d113 (Å) 

Parametr sieci 
zrelaksowanej 

komórki 
arel (Å) 

Koncentracja 
atomów Co w 

stopie 
Pt1-xCox  

x 

168A – 
ref. 

1,1430 1,1890 3,916 0 

168D –  
64mJ/cm2 

 
W1: 1,0925 

 

 
W1: 1,1474 

 

 
 3,844 

 

 
0,30 

 

177A – 
ref. 

1,1402 1,1851 3,897 0 

177B –  
64mJ/cm2 

W1: 1,0870 
W2: 1,1162 

W1:  1,1435 
W2:  1,1610 

W1:  3,842 
W2:  3,823 

W1:   0,31 
W2:   0,37 

 
W przypadku próbek referencyjnych (nienaświetlonych) 168A oraz 177A widać 

wyraźne piki dyfrakcyjne 111 oraz 222 które pochodzą zarówno od Pt jak i od Co. W trakcie 
napylania kolejnych warstw Pt i Co nie ulegają one przemieszaniu. W przypadku Pt pik 
dyfrakcyjny może pochodzić od obu warstw Pt – przykrywkowej i buforowej. Jednak z 
uwagi na oczekiwaną lepszą jakość krystalograficzną warstwy buforowej, wynikającą z 
napylaniem na podłożu szafirowym o lepszym dopasowaniu stałych sieci niż w przypadku 
Co, można się spodziewać, że sygnał ten jest głównie związany właśnie z warstwą buforową 
Pt.  

Dla próbki osadzonej na „gorącym” podłożu (168A) obserwujemy dobrze 
wykształcone prążki grubościowe, co może świadczyć o ostrych interfejsach buforowej 
warstwy Pt od strony podłoża i od strony warstwy Co. Grubość warstwy Pt została 
obliczona z położenia prążków dyfrakcyjnych i jest równa 4 nm. Sieć atomowa w warstwie 
Pt jest zrelaksowana. Parametr sieci jest równy arel = 3,916 Å i jest nieznacznie niższy od 
parametru sieci dla platyny objętościowej (arel. = 3,923 Å).  

Na fragmencie dyfraktogramu dla próbki naświetlonej impulsami o fluencji 64 mJ/cm2 
(próbka 168D) widzimy wyraźne i liczne prążki grubościowe pochodzące od stopu Pt/Co. 
Na skutek naświetlania impulsami promieniowania powstał jeden stop o gładkiej górnej 
powierzchni. Na podstawie położenia prążków dyfrakcyjnych określono grubość powstałej 
warstwy - jest ona równa 11,5 nm. Koncentracja Co w nowo powstałym stopie Pt/Co została 
określona na podstawie zależności stałej sieci od koncentracji platyny w komórce 
elementarnej [23]. Parametr komórki elementarnej arel. = 3,844 Å odpowiada stężeniu Co w 
stopie Pt/Co 30%. 
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Dla próbki osadzonej na „zimnym” podłożu (177A) prążki grubościowe są słabo 
wykształcone, co świadczy o tym, że interfejs pomiędzy buforową warstwą Pt, a warstwą 
Co nie jest ostry. Z powodu złej jakości prążków grubościowych nie udało się oszacować 
grubości buforowej warstwy Pt. Parametr sieci komórki zrelaksowanej (arel = 3,897 Å) jest 
nieco niższy od parametru sieci dla platyny objętościowej (arel. = 3,923 Å) oraz od parametru 
sieci zrelaksowanej komórki elementarnej Pt (arel = 3,916 Å) osadzonej na podłożu 
„gorącym”. 

Na fragmencie dyfraktogramu dla próbki osadzonej na „zimnym” podłożu (177B) 
naświetlonej impulsami promieniowana o fluencji 64 mJ/cm2 w pomiarze symetrycznym 
widzimy jeden pik dyfrakcyjny W1, a w pomiarze asymetrycznym W1 i W2.  Oznacza to, że 
na skutek naświetlania tworzą się dwie warstwy Pt/Co. Z położenia pików W1 i W2 
obliczony został  parametr sieci komórki zrelaksowanej. Dla  warstwy W1 wynosi on  
arel. = 3,842 Å, co odpowiada stężeniu Co w stopie Pt/Co na poziomie 31%. Parametr sieci 
komórki elementarnej dla warstwy W2 wynosi arel. = 3,823 Å, co odpowiada stężeniu Co w 
stopie Pt/Co na poziomie 37%.  

 
4.3.4. Zmiany strukturalne badane za pomocą reflektometrii oraz fluorescencji z 
użyciem rentgenowskiej fali stojącej. 
 

Pomiary XRR i GIXRF wykonałam na synchrotronie  ELETTRA w Trieście, na stacji 
badawczej XRF (ang. X-ray Fluorescence), przy użyciu monochromatycznego 
promieniowania synchrotronowego o energiach fotonów 8 keV i 12 keV,  odpowiednio 
powyżej krawędzi K Co i powyżej krawędzi L3 Pt. Procedura analizy danych była analogiczna 
jak dla układów Pt/Co/Pt o różnej grubości warstwy Co i została opisana w podrozdziale 
3.6.2. 

Wyniki dopasowania krzywych eksperymentalnych (linia przerywana) i symulacji 
(linia ciągła) reflektometrii (XRR) oraz fluorescencji (GIXRF) rentgenowskiej dla próbek 
referencyjnych oraz naświetlonych, osadzonych na „gorącym” (zestaw 168) i „zimnym” 
(zestaw 177) podłożu  przedstawiam odpowiednio na  rys. 4.18. oraz na rys. 4.19. 
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Rys. 4.18. Wyniki dopasowania krzywych eksperymentalnych i teoretycznych otrzymanych dla 
próbki referencyjnej i próbki  naświetlonej promieniowaniem XUV z zestawu 168 (na 
„gor ącym” podłożu): 
(a) model próbki opisany przez koncentrację atomów Co w funkcji głębokości od powierzchni 
próbki; 
(b) wyniki doświadczalne XRR (kropki) i wyniki symulacji (linia ciągła) dla modelu 
przedstawionego na rys (a); 
(c) wyniki doświadczalne  (kropki) GIXRF dla Pt i wyniki symulacji (linia ciągła)dla modelu 
przedstawionego na rys (a); 
(d) wyniki doświadczalne (kropki) GIXRF dla Co i wyniki symulacji (linia ciągła) dla modelu 
przedstawionego na rys (a).  
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Rys. 4.19. Wyniki dopasowania krzywych eksperymentalnych i teoretycznych otrzymanych dla 
próbki referencyjnej i próbki  naświetlonej promieniowaniem XUV z zestawu 177 (na 
„zimnym” podłożu): 
(a) model próbki opisany przez koncentrację atomów Co w funkcji głębokości od powierzchni 
próbki; 
(b) wyniki doświadczalne XRR (kropki) i wyniki symulacji (linia ciągła) dla modelu 
przedstawionego na rys (a); 
(c) wyniki doświadczalne  (kropki) GIXRF dla Pt i wyniki symulacji (linia ciągła)dla modelu 
przedstawionego na rys (a); 
(d) wyniki doświadczalne (kropki) GIXRF dla Co i wyniki symulacji (linia ciągła) dla modelu 
przedstawionego na rys (a).  
 

Końcowe parametry modeli dla których otrzymałam najlepsze dopasowania krzywych 
zreflektometrji i fluorescencji rentgenowskiej dla próbek z zestawów 168 i  177 prezentuję w 
tabeli 4.10. 
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Tabela 4.10. Parametry modelu dla próbek z zestawu 168 oraz 177, dla którego otrzymano 
najlepsze dopasowania XRR oraz GIXRF. 

Próbka Warstwy 
Gęstość 
 g/cm3 

Grubość 
nm 

Chropowa
tość 
nm 

Koncentracja
Co, % 

168A - 
ref. 

Pt 21,4 4,2 0,8 0 
Co 8,4 2,8 0,7 100 
Pt 20,8 3,9 0,2 0 

 Al2O 3 3,9 ∞ 0,2  
168D -  

64mJ/cm2 
     
Pt1-xCox (W1) 17,8 11,4 0,4 32 

 Al2O 3 3,9 ∞ 0,2  
      
      

177A - 
ref. 

Pt 21,4 4,0 0,7 0 
Co 8,5 2,9 0,7 100 
Pt 20,2 4,1 0,5 0 

 Al2O 3 3,9 ∞ 0,2  

177C –  
47mJ/cm2 

Pt1-xCox (W5) 21,0 3,8 0,6 4 
Pt1-xCox (W4) 
Pt1-xCox (W3) 
Pt1-xCox (W2) 
Pt1-xCox (W1) 

17,8 
9,9 
20,0 
20,7 

0,6 
2,7 
1,9 
2,2 

0,5 
0,7 
0,6 
0,2 

32 
93 
13 
7  

 Al2O 3 3,9 ∞ 0,20  

177B -  
64mJ/cm2 

Pt1-xCox (W4) 
Pt1-xCox (W3) 

19,2 
15,8 

3,4 
4,5 

0,6 
0,9 

20 
49 

Pt1-xCox (W2) 
Pt1-xCox (W1) 

18,3 
19,4 

1,1 
2,4 

0,9 
0,2 

28 
18  

 Al2O 3 3,9 ∞ 0.18  

 
Próbka referencyjna osadzona na podłożu „gorącym” (168A) składa się z trzech 

osobnych warstw: przykrywkowej Pt, Co i buforowej Pt. Grubość buforowej warstwy Pt, 
określona przy użyciu  techniki XRR oraz GIXRF jest równa 3,9 nm i w przybliżeniu jest 
równa grubości określonej za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej – 4 nm. Wyniki te są niższe 
niż wartości nominalne przy napylaniu warstw. Chropowatość interfejsu buforowej warstwy 
Pt od strony Co (ok. 0,2 nm) jest w przybliżeniu równa chropowatości podłoża szafirowego 
(ok. 0,2 nm). Wynik ten jest zgodny z wynikami badań XRD. Chropowatość warstwy Co 
(ok. 0,7 nm) i przykrywkowej warstwy Pt (ok. 0,8 nm) jest w przybliżeniu trzykrotnie wyższa 
od chropowatości interfejsu buforowej warstwy Pt.  

Po naświetlaniu trójwarstwy 168D (osadzonej na „gorącym” podłożu) impulsem 
promieniowania laserowego o fluencji 64 mJ/cm2 następuje wymieszanie Co i Pt w całej 
grubości trójwarstwy. Powstała jednolita warstwa stopu Pt/Co o grubości 11,4 nm i 
chropowatości ok. 0,4 nm, dwukrotnie mniejszej od chropowatości przykrywkowej warstwy 
Pt w próbce referencyjnej (ok. 0,8 nm). Koncentracja Co w nowo powstałej warstwie Pt/Co 

jest równa 32%. Wszystkie trzy parametry takie jak grubość, chropowatość i koncentracja Co 
w stopie Pt/Co wyznaczone za pomocą XRR oraz GIXRF  są zgodne z parametrami 
określonymi za pomocą XRD (tabela 4.8.). 
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Referencyjna próbka 177A (osadzona na „zimnym” podłożu) składa się również z  
trzech warstw: przykrywkowej Pt, Co i buforowej Pt. Chropowatość buforowej warstwy Pt 
(ok. 0,5 nm) na podłożu „zimnym” jest dwukrotnie wyższa od warstwy osadzonej na podłożu 
„gorącym”.  Wynik ten jest zgodny z wynikiem uzyskanym za pomocą techniki XRD.  

Dwie próbki na „zimnym” podłożu zostały naświetlone impulsami promieniowania 
XUV o dwóch różnych wartościach maksymalnych fluencji – 47 mJ/cm2 i 64 mJ/cm2. 

W przypadku próbki naświetlonej impulsem o niższej fluencji 47 mJ/cm2 (próbka 
177C) najlepszą zgodność krzywej eksperymentalnej i symulacji otrzymałam dla modelu 
składającego się z pięciu warstw, oznaczonych jako W1-W5. Co dyfunduje zarówno do 
buforowej i przykrywkowej warstwy Pt. Zasięg dyfuzji atomów Co jest mniejszy od grubości 
warstwy Pt. Utworzyły się dwa stopy Pt/Co o różnej zawartości Pt i Co. Stężenie Co w stopie 
Pt/Co, utworzonego na skutek dyfuzji Co do przykrywkowej warstwy Pt (warstwa W4) jest 
równe 32% i w przybliżeniu jest trzykrotnie wyższe od stężenia Co w stopie Pt/Co (13%), 
powstałego na skutek dyfuzji Co do buforowej warstwy Pt (warstwa W2). Grubości obu 
warstw W2 i W4 są równe odpowiednio 1,9 nm i 0,6 nm. Ponieważ grubość warstwy W4 jest 
porównywalna z jej chropowatością należy ją traktować raczej jako poszerzenie interfejsu 
między Co i Pt do łącznej grubości 1,3 nm, czyli blisko dwukrotności chropowatości w 
próbce referencyjnej. Po naświetlaniu nieznacznie zmniejsza się grubość warstwy Co 
(warstwa W3) w porównaniu do grubości warstwy Co w próbce referencyjnej - z 2,9 nm do 
2,7 nm. Warstwa ta jest domieszkowana atomami Pt. Koncentracja Co w tej warstwie 
zmniejsza się do 93%. Grubości buforowej i przykrywkowej warstwy Pt (odpowiednio 
warstwy W1 i W5) po naświetlaniu są mniejsze, niż w próbce referencyjnej. Warstwy te są w 
niskim stopniu domieszkowane atomami Co. Analiza danych XRR oraz GIXRF wskazuje, że 
warstwy W1 i W5 są stopami  Pt/Co o zawartości Co, odpowiednio 4% i 7%. 

W przypadku naświetlania impulsem promieniowania o maksymalnej fluencji równej 
64 mJ/cm2 (próbka 168D) najlepsze dopasowanie krzywych otrzymałam dla modelu 
składającego się z czterech warstw (W1-W4). Warstwa przypowierzchniowa (W4) o grubości 
3,4 nm oraz warstwa przy podłożu (W1) o grubości 2,4 nm to stopy Pt/Co o zawartości Co 
około 20%. Zawartość Co w dwóch środkowych warstwach - W2  o grubości 1,1 nm oraz  
W3 o grubości 4,5 nm - jest dużo większa i wynosi odpowiednio 28% i 49%. Grubość 
warstwy W2 jest porównywalna z jej chropowatością i należy ją traktować jako poszerzenie 
interfejsu między warstwami W1 i W3 o łącznej grubości 1,3 nm. 

Pomiary XRD wskazują, że po naświetlaniu powstają dwie warstwy Pt/Co o 
pośredniej koncentracji atomów Co równej około 30%-40%. Wyniki obu pomiarów różnią 
się. Można to tłumaczyć większym rozmiarem wiązki rentgenowskiej w przypadku badań 
XRD, obejmującym całą powierzchnię próbki przez co bardziej uśredniającym wynik. Pomiar 
XRR i GIXRF wykorzystywał wąską (ok. 220 mikrometrów)  wiązkę rentgenowską, przez co 
uśredniał wynik po mniejszym (blisko 50 razy) obszarze próbki. Dzięki temu był dużo mniej 
czuły na niejednorodności naświetlania próbki, w szczególności związane z potencjalnymi 
wolnymi zmianami fluencji impulsów. 
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4.3.5. Podsumowanie. 
Próbki referencyjne składały się z trzech warstw: przykrywkowej Pt o grubości 4 nm, 

warstwy Co - 3 nm i buforowej warstwy Pt - 4 nm. Warstwy osadzone na podłożu „gorącym” 
miały bardziej gładki interfejs buforowej warstwy Pt od strony Co. 

W tabeli 4.11. przedstawione zostały schematycznie struktury próbki referencyjnej na 
podłożu „gorącym” oraz próbki naświetlonej promieniowaniem o fluencji 64 mJ/cm2. 

 
Tabela 4.11. Schemat próbek (a) na podłożu „gorącym” referencyjnej oraz naświetlonej 
promieniowaniem o fluencji 64 mJ/cm2, (b) na podłożu „zimnym”: referencyjnej,  
naświetlonej promieniowaniem o fluencji 47 mJ/cm2 oraz promieniowaniem o fluencji 
64 mJ/cm2. 
(a) 

skład grubość skład grubość 

Pt 4 nm 

Co 3 nm 

Pt 4 nm 

Al 2O3 

750o 
 

Pt0,78Co0,32 

 
11,4 nm 

Al 2O3 

750o 
 

referencyjna 64 mJ/cm2 
Mr = 0 a.u. Mr = 0,13 a.u. 

 
(b)  

skład grubość skład grubość skład grubość 

Pt 4 nm 

Co 3 nm 

Pt 4nm 

Al 2O3 

750o 

 

Pt0,96Co0,04 3,8 nm 

Pt0,68Co0,32 0,6 nm 

Pt0,07Co0,93 2.7 nm 

Pt0,87Co0,13 1,9 nm 

Pt0,93Co0,07 2,2 nm 
Al 2O3 

750o 

 

Pt0,80Co0,20 3,4 nm 

Pt0,51Co0,49 4,5 nm 

Pt0,72Co0,28 1,1 nm 

Pt0,92Co0,18 2,4 nm 

Al 2O3 

750o 

 

referencyjna 47 mJ/cm2 64 mJ/cm2 
Mr = 0 a.u. Mr = 0,07-0,08 a.u. Mr = 0,13 a.u. 
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Impuls promieniowania o maksymalnej fluencji 64 mJ/cm2 jest wystarczający, żeby w 
warstwach osadzonych na podłożu „gorącym” nastąpiło równomierne wymieszanie atomów 
Co i Pt w całej grubości trójwarstwy. Koncentracja Co wyznaczona za pomocą obu technik 
pomiarowych (dyfrakcji i reflektometrii rentgenowskiej) jest jednakowa. Dla warstwy o tak 
zmodyfikowanej strukturze obserwujemy maksymalny stopień namagnesowania 
prostopadłego. 

 W przypadku próbek osadzonych na „zimnym” podłożu po naświetlaniu impulsem o 
niższej fluencji (47 mJ/cm2) Co dyfunduje do przykrywkowej i buforowej warstwy Pt. 
Interfejsy ulegają poszerzeniu i można je przybliżyć za pomocą modelu składającego się z 
cienkich warstw o grubości ok. 1 nm. Koncentracja Co w nowopowstałej warstwie Pt/Co na 
granicy z przykrywkową warstwą Pt jest wyższa niż na granicy z warstwą buforową, ale 
zasięg dyfuzji atomów jest mniejszy. Grubość środkowej warstwy Co zostaje prawie 
niezmieniona, ale pojawia się w niej nieznaczna (kilka %) domieszka atomów Pt. Zarówno 
przy podłożu jak i w warstwie przypowierzchniowej pozostają warstwy czystej Pt, przy czym 
warstwa buforowa jest zdecydowanie cieńsza niż w próbce referencyjnej. Wraz ze zmianą 
struktury warstw indukowane są zmiany namagnesowania prostopadłego o stopniu 
namagnesowania prostopadłego o połowę mniejszym niż w przypadku naświetlania próbek na 
„gorącym” podłożu impulsami o wyższej fluencji. Naświetlanie promieniowaniem o 
maksymalnej fluencji zwiększonej do 64 mJ/cm2 powoduje w próbkach na „zimnym” podłożu 
zwiększenie zasięgu dyfuzji atomów Co i Pt. W przypadku tej struktury, podobnie jak dla 
próbki na „gorącym” podłożu, obserwujemy maksymalny stopień namagnesowania 
prostopadłego. Rozkład zawartości procentowej atomów Pt i Co można przybliżyć za pomocą 
modelu składającego się z czterech warstw. Warstwa przypowierzchniowa oraz warstwa przy 
podłożu mają ten sam skład, z koncentracją atomów Co równą około 20%  Dwie środkowe 
warstwy charakteryzują się większą koncentracją atomów Co, sięgającą około 50%.  

W przypadku naświetlania impulsem o maksymalnej wartości fluencji równej 
64 mJ/cm2 zasięg dyfuzji atomów Co i Pt jest wyższy dla warstw osadzonych na podłożu 
„gorącym” niż na „zimnym”.  
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5. Modyfikacja struktury i wła ściwości układów warstwowych Pt/Co/Pt pod wpływem 
oddziaływania z impulsami promieniowania EUV generowanymi za pomocą źródła 
laserowo-plazmowego PALS.   
 

Ponieważ średnica wiązki promieniowania, generowanego przez źródło laserowo-
plazmowe w WAT w płaszczyźnie ogniskowej wynosi około 1 mm i jest mniejsza niż 
rozmiar próbki równy 10 mm x 10 mm, to całą próbkę można było naświetlić jedynie metodą 
skanowania. W celu jednorodnego naświetlania całej powierzchni zostało użyte 
promieniowanie generowane przez źródło laserowo-plazmowe PALS (ang. Prague Asterix 
Laser System), które znajduje się w Instytucie Fizyki Plazmy Czeskiej Akademii Nauk w 
Pradze (Rep. Czeska).  

 
 
5.1.   Układ eksperymentalny PALS i jego charakterystyka. 

Schematyczny układ źródła laserowo-plazmowego PALS pokazano na  rys.5.1. 

     a)         b)  
                                                    

Rys. 5.1. Źródło laserowo-plazmowe PALS: 
a) widok wnętrza komory eksperymentalnej, 
b) schemat układu doświadczalnego, rys. z pracy  [24]. 

Strumień gazu Xe/He jest wstrzykiwany prostopadle do wiązki laserowej. Plazma 
wytwarzana jest w komorze próżniowej poprzez jonizację gazu Xe/He za pomocą impulsów 
lasera jodowego, o energii rzędu 600 J i czasie trwania około 0,25 ns - 0,3 ns. Generowane 
promieniowanie  rozchodzi się w kącie bryłowym 4π. Energia promieniowania w impulsie ma 
wielkość rzędu 300 J, a połówkowy czas trwania impulsu wynosi około 0,3 ns. Impulsy 
generowane są co ok. 25 min. Gęstość energii wytworzonego impulsu ma największą wartość 
w punkcie w którym powstaje plazma. W odległości R fluencja pojedynczego impulsu wynosi 
300J/4πR2. Zmieniając odległość próbki od źródła wygenerowanego impulsu plazmowego 
można zmieniać fluencję impulsu modyfikującego próbkę. 

Na rys.5.2. pokazany został rozkład widmowy impulsu promieniowania w zakresie 
długości fal λ = 0,5 nm - 7 nm. Największe natężenie obserwujemy dla długości fali ok. 1 nm. 
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Wysokie natężenie promieniowania obserwujemy również dla długości fal około 2 nm, ale o 
niższej wartości niż dla 1 nm. Dla długości fali powyżej 2 nm natężenie maleje, i spada do 
zera przy około 8 nm. 

 

Rys.5.2. Widmo promieniowania żródła laserowo-plazmowego PALS, rys. z pracy  [24]. 

5.2.   Opis próbek. 
Do naświetlania za pomocą źródła laserowo-plazmowego PALS  przygotowano cztery 

zestawy próbek (tabela 5.1.). Wszystkie układy warstwowe przygotowano w IF PAN 
techniką MBE. 

Tabela 5.1. Zestawy próbek. 

Rodzaj próbki Struktura próbki 
na podłożu "gorącym" Al

2
O

3
/Pt5nm@750°C/Co3,5nm/Pt5nm 

na podłożu "zimnym" Al
2
O

3
/Pt5nm@RT/Co3,5nm/Pt5nm  

schodkowa  
na podłożu "gorącym" 

Al
2
O

3
/Pt(5nm,10nm,40nm,80nm)@750°C/Co3,5nm/Pt5nm  

schodkowa  
na podłożu "zimnym" 

Al
2
O

3
/Pt(5nm,10nm,40nm,80nm)@RT/Co3,5nm/Pt5nm  

 
We wszystkich próbkach grubość warstwy przykrywkowej  Pt i warstwy Co były 

jednakowe. Grubość magnetycznej warstwy Co (3,5 nm) była większa od grubości SRT dla 
której zachodzi zmiana kierunku namagnesowania na równoległe do powierzchni próbki. 
Natomiast grubość warstwy buforowej zmieniała się. Część próbek (tzw. „płaskie”) miała 
warstwę buforową o grubości 5 nm, taką samą dla całej próbki. Warstwa ta była osadzana w 
dwóch seriach  - albo na „zimnym” albo na „gorącym” podłożu. Druga kategoria próbek to 
tzw. „próbki schodkowe”. Zostały one wychodowane tak, że cała powierzchnia próbki 10 mm 
x 10 mm została podzielona na cztery "schodki" o wymiarach 2,5 mm x 10 mm (rys. 5.3.). 
Każdy ze schodków miał inną grubość bufora, począwszy od 5 nm, przez 10 nm, 40 nm, aż 
do 80 nm. 
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Rys. 5.3. Graficzny schemat  próbki „schodkowej” Pt/Co/Pt: po prawej - widok z góry, po 
lewej  - przekrój poprzeczny. 

Z użyciem tak wyhodowanych próbek można było badać zależność zmian struktury 
trójwarstwy, w szczególności zasięg zmian koncentracji atomowych Pt i Co, przy 
naświetlaniu impulsami o tej samej fluencji – jeden impuls napromieniowywał całą próbkę 
jednorodnie. Ponadto rozmiary „schodków” 2,5 mm x 10 mm umożliwiały wykonanie 
pomiarów XRR i GIXRF. 

Na początku określiłam doświadczalnie przybliżony zakres fluencji przy której 
zachodzą zmiany magnetyczne. W tym celu każda z wyżej opisanych próbek ”płaskich” o 
rozmiarach 10 mm x 10 mm została podzielona na 9 mniejszych o wymiarach ok. 3 mm x 
3 mm. Otrzymane próbki zamocowałam w różnej odległości od źródła promieniowania, co 
umożliwiło naświetlanie impulsami o różnej fluencji (tabela 5.2). 

 
Tabela 5.2. Wartości fluencji promieniowania laserowego dla próbek Pt/Co/Pt (zestaw I). 

Próbka F[mJ/cm2] 
 
 
 
 
na podłożu "gorącym" 

291 
173 
71 
54 
28 
23 
15 
13 

 
 
na podłożu "zimnym" 

291 
173 
71 
54 
15 

 
schodkowa na podłożu "gorącym" 

291 
71 

15 

 
schodkowa na podłożu "zimnym" 

291 
54 
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W kolejnym kroku zostały naświetlone próbki o wymiarach 10 mm x 10 mm, zarówno 
„schodkowe” jak i „płaskie”. Niestety z powodu ograniczonego dostępu do źródła PALS 
(dostęp jest związany z przygotowaniem wniosków o czas badawczy) oraz możliwości 
wykonania tylko kilku strzałów laserem PALS dziennie, mogłam naświetlić tylko kilka 
próbek dla wybranych fluencji promieniowania. Parametry naświetlania zestawiono w 
tabeli 5.3.  
Tabela 5.3. Wartości fluencji promieniowania laserowego dla  próbek Pt/Co/Pt (zestaw II).  

Skład próbki F[mJ/cm2] 
 
na podłożu "gorącym" 

0 
26 
39 

 
na podłożu "zimnym" 

0 
41 
44 

schodkowa na podłożu "gorącym" 26 
schodkowa na podłożu "zimnym" 41 

 
5.3.   Zmiany powierzchniowe i magnetyczne obserwowane po naświetlaniu warstw 
(zestaw 1). 

Po naświetlaniu układy warstwowe o wymiarach około 3 x 3 mm (tabela 5.1.) zostały 
zbadane za pomocą mikroskopii optycznej oraz techniki p-MOKE na Uniwersytecie w 
Białymstoku przez dr I. Sveklo. Otrzymane obrazy optyczne, remanencyjne i pętle histerezy 
dla próbek na podłożu „gorącym” po naświetlaniu impulsami promieniowania o różnej 
wartości fluencji przedstawione zostały w tabeli 5.4.  
 
Tabela 5.4. Obrazy optyczne, remanencyjne oraz pętle histerezy dla próbki na podłożu 
"gorącym" po naświetlaniu  promieniowaniem o różnej fluencji. 
Fluencja 
[mJ/cm2] 

 
Obraz optyczny 

Obraz 
remanencyjny 

 
Pętla histerezy 

 
 

13 
 

 

 

 

 
 

 
 

15 
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Fluencja 
[mJ/cm2] 

 
Obraz optyczny 

Obraz 
remanencyjny 

 
Pętla histerezy 

 
 
 

23 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

28 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

54 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

71 

 

 

 

  

 
 
 

173 
 

 

 

 

  
 
 
 

291 
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W przypadku próbek na podłożu „gorącym” naświetlanie impulsem XUV o najniższej 

fluencji (13 mJ/cm2, 15 mJ/cm2) nie powoduje wyraźnych zmian morfologii powierzchni oraz 
zmiany namagnesowania próbki. Dla wyższych wartości fluencji impulsu XUV (23 mJ/cm2, 
28 mJ/cm2) na obrazach optycznych nadal nie widać zmian morfologii powierzchni. 
Natomiast na obrazach remanencyjnych obserwujemy maksymalny stopień namagnesowania 
prostopadłego. Dla zwiększonej fluencji impulsu promieniowania do 54 mJ/cm2 nie widać 
zmian morfologii powierzchni. Stopień namagnesowania prostopadłego jest niższy niż dla 
niższej fluencji. W przypadku modyfikacji próbek impulsem promieniowania o fluencji 
równej i większej niż 71 mJ/cm2 na obrazach optycznych widać wyraźne niejednorodne 
obszary o zmiennym współczynniku odbicia. W warstwie przypowierzchniowej zmienia się 
struktura, a rozkład zmian jest niejednorodny. Namagnesowanie prostopadłe jest bliskie 0. 

Obrazy optyczne, remanencyjne i pętle histerezy otrzymane dla próbki na podłożu 
"zimnym" po naświetlaniu impulsami promieniowania o różnej wartości fluencji 
przedstawione zostały w tabeli 5.5.  

Tabela 5.5. Obrazy optyczne, remanencyjne oraz pętle histerezy dla próbki na podłożu 
"zimnym" po naświetlaniu  promieniowaniem o różnej fluencji. 
Fluencja 
[mJ/cm2] 

Obraz optyczny Obraz remanencyjny Pętla histerezy 

 
 

15 

 

 
 
 

54 
 

 
 
 

71 
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Fluencja 
[mJ/cm2] 

Obraz optyczny Obraz remanencyjny Pętla histerezy 

 
 

71 
 

  

 
 

 
 

173 
 

 

 
 
 

291 
 

 

 
 
Po naświetlaniu impulsem promieniowania o najniższej fluencji (15 mJ/cm2) zmiany 

morfologii powierzchni nie są widoczne. Kształt pętli histerezy wskazuje na zerowy poziom 
namagnesowania prostopadłego. Po naświetlaniu impulsem XUV o fluencji 54 mJ/cm2 na 
powierzchni próbki nie są widoczne zmiany morfologii powierzchni. Obraz remanencyjny 
oraz kształt pętli histerezy pokazuje namagnesowanie prostopadłe. Impuls o fluencji równej 
lub większej niż 71 mJ/cm2 powoduje pojawienie się niejednorodnych struktur w warstwie 
przypowierzchniowej próbki i stopień namagnesowania prostopadłego bliski 0.  
 

Otrzymane obrazy optyczne, remanencyjne i pętle histerezy dla próbki  „schodkowej” 
na podłożu "gorącym" po naświetlaniu impulsami promieniowania o różnej fluencji 
przedstawione zostały w tabeli 5.6.  
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Tabela 5.6. Obrazy optyczne, remanencyjne oraz pętle histerezy dla próbki  „schodkowej” na 
podłożu "gorącym" otrzymane po naświetlaniu impulsami promieniowania o  różnej wartości 
fluencji. 1, 2, 3, 4 - "schodki" o grubości warstwy buforowej równej odpowiednio  80 nm, 
40 nm, 10 nm, 5 nm.   
Fluencja 
[mJ/cm2] 

Obraz optyczny Obraz 
remanencyjny 

Pętla histerezy 

 
 

15 

  

 
 
 

71 
 

  

 
 
 

291 
 

  

 
 

Naświetlanie impulsem o fluencji 15 mJ/cm2 próbki „schodkowej”, osadzonej na 
„gorącym” podłożu nie powoduje wyraźnych zmian morfologii powierzchni. Na obrazie 
remanencyjnym można zauważyć namagnesowanie prostopadłe na schodkach o grubości 
buforowej warstwy platyny 5 nm, 10 nm oraz 40 nm. Zmiany te są najsilniejsze na schodku o 
grubości bufora 40 nm. Na „schodku” o grubości buforowej warstwy platyny 80 nm nie 
obserwujemy namagnesowania prostopadłego. 

Zwiększenie fluencji impulsu do 71 mJ/cm2 również nie powoduje widocznych zmian 
morfologii na powierzchni próbki. Na „schodkach” o grubości buforowej warstwy Pt 5 nm i 
10 nm obserwujemy wyższy stopień namagnesowania prostopadłego w porównaniu do próbki 
naświetlonej impulsem o fluencji 15 mJ/cm2. Na „schodku” o grubości buforowej warstwy 
platyny 40 nm obserwujemy z kolei spadek stopnia namagnesowania prostopadłego w 
porównaniu do próbki naświetlonej impulsem o fluencji 15 mJ/cm2. Gęstość energii impulsu 

1 2 3 4 1 2 3 4 

4 3 2 1 1 2 3 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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promieniowania jest wystarczająca do pojawienia się namagnesowania prostopadłego w 
trójwarstwie o grubości bufora 80 nm. Dla tego właśnie schodka stopień namagnesowania 
prostopadłego jest najwyższy. 

Po naświetlaniu impulsem laserowym o fluencji 291 mJ/cm2 powierzchnia całej 
próbki jest mocno zniszczona, a namagnesowanie prostopadłe dla wszystkich "schodków" 
spada do zera. Obrazy optyczne, remanencyjne i pętle histerezy otrzymane dla warstwy 
„schodkowej” na podłożu "zimnym" po naświetlaniu impulsami promieniowania o różnej 
fluencji przedstawione zostały w tabeli 5.7.  

Tabela 5.7. Obrazy optyczne, remanencyjne oraz pętle histerezy dla próbki schodkowej  na 
podłożu "zimnym" otrzymane po naświetlaniu impulsami promieniowania o  różnej wartości 
fluencji. 1, 2, 3, 4 - "schodki" o grubości warstwy buforowej równej odpowiednio 5 nm, 
10 nm, 40 nm, 80 nm.   
 Fluencja  
[mJ/cm2]  

 
Obraz optyczny 

 
Obraz 

remanencyjny 

 
Pętla histerezy 

 
 

71 
 

  

 
 
 

291 
 

  

 
 
Po naświetlaniu impulsem promieniowania o fluencji 71 mJ/cm2 nie obserwujemy 

zmiany morfologii powierzchni. Na wszystkich schodkach widoczne jest namagnesowanie 
prostopadłe. Najsilniejsze zmiany widzimy dla „schodku” o grubości warstwy buforowej 80 
nm podobnie jak dla próbki „schodkowej” na podłożu "gorącym" naświetlonej impulsem 
promieniowania o tej samej fluencji. Stopień namagnesowania w przypadku próbki na 
„zimnym” podłożu jest wyższy dla „schodka” z warstwą buforową 80 nm, niższy dla 
"schodków" z warstwą buforową 40 nm i 5 nm, porównywalny dla „schodka” z warstwą 
buforową 10 nm.  

Po naświetlaniu impulsem XUV o fluencji 291 mJ/cm2 powierzchnia całej próbki 
uległa zniszczeniu. Namagnesowanie prostopadłe bliskie 0 obserwujemy jedynie na 
„schodku” o grubości bufora 80 nm. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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5.4. Zmiany morfologii powierzchni oraz zmiany magnetyczne obserwowane po 
naświetlaniu  warstw promieniowaniem XUV (zestaw 2). 

Układy warstwowe Pt/Co/Pt o wymiarach około 10 mm x 10 mm osadzone na 
"zimnym" lub "gorącym" podłożu zostały zbadane za pomocą mikroskopii optycznej oraz 
techniki p-MOKE. Pomiary te zostały wykonane przez dr I. Sveklo na Uniwersytecie 
Białostockim.  

Otrzymane obrazy optyczne, remanencyjne i pętle histerezy dla próbki na podłożu 
"gorącym" referencyjnej i naświetlonej impulsami promieniowania XUV przedstawione 
zostały w tabeli 5.8. 
 
Tabela 5.8. Obrazy optyczne, remanencyjne oraz pętle histerezy dla próbki na podłożu 
"gorącym"  referencyjnej i naświetlonej impulsami promieniowania o różnej fluencji. 
Fluencja 
[mJ/cm2]  

Obraz optyczny Obraz 
remanencyjny 

Pętla histerezy 

 
 

0 

 
 

 
 

26 

 

 
 

39 

 

 
 

Kształt pętli histerezy dla próbki referencyjnej świadczy o zerowym poziomie 
namagnesowania prostopadłego. Naświetlanie impulsami o fluencji 26 mJ/cm2  i 39 mJ/cm2 
nie powoduje widocznych zmian morfologii powierzchni. Natomiast na obrazach 
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remanencyjnych można zauważyć zmianę kierunku namagnesowania. Stopień 
namagnesowania prostopadłego dla warstw naświetlonych promieniowaniem o fluencji 
26 mJ/cm2 i o fluencji 39 mJ/cm2 jest podobny.  

W tabeli 5.9 pokazane zostały obrazy optyczne, remanencyjne i pętle histerezy 
otrzymane dla próbki na podłożu "zimnym" referencyjnej  i naświetlonej impulsami 
promieniowania. 
 
Tabela 5.9. Obrazy optyczne, remanencyjne oraz pętle histerezy dla próbki na podłożu 
"zimnym"  referencyjnej  i naświetlonej impulsami promieniowania o różnej fluencji. 
Fluencja 
[mJ/cm2]  

Obraz optyczny Obraz 
remanencyjny 

Pętla histerezy 

 
 
0 

 
 
 

41 

 
 
 

44 

 

 
 

Po naświetlaniu impulsem promieniowania XUV o fluencji 41 mJ/cm2 i 44 mJ/cm2 na 
obrazach optycznych nie obserwujemy widocznych zmian morfologii powierzchni. Po 
naświetlaniu impulsem o fluencji 41 mJ/cm2 na obrazach remanencyjnych możemy wyróżnić 
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trzy obszary o różnym stopniu namagnesowania prostopadłego. Kształt pętli histerezy 
świadczy o tym, że obszar środkowy (zaznaczony jako obszar 2) jest najsilniej 
namagnesowany. Zwiększenie fluencji impulsu promieniowania do 44 mJ/cm2 powoduje 
zmniejszenie stopnia namagnesowania prostopadłego.   

Obrazy optyczne, remanencyjne i pętle histerezy otrzymane dla próbki „schodkowej” 
na podłożu "gorącym" referencyjnej  i naświetlonej przedstawione zostały w tabeli 5.10. 
 
Tabela 5.10. Obrazy optyczne, remanencyjne oraz pętle histerezy dla  próbki „schodkowej” 
na podłożu "gorącym". Grubość buforowej warstwy Pt: 1 - 80 nm, 2 - 40 nm, 3 - 10 nm, 4 - 
5 nm. 

Fluencja 
[mJ/cm2]  

 
Obraz optyczny 

Obraz 
remanencyjny 

 
Pętla histerezy 

 
0 

 

 
 
 

26 
 

 

 
 

Przed naświetlaniem warstwa referencyjna nie wykazuje namagnesowania 
prostopadłego na żadnym ze „schodków”. Naświetlanie promieniowaniem o fluencji 
26 mJ/cm2 nie powoduje wyraźnych zmian morfologii powierzchni. Na obrazie 
remanencyjnym widać wyraźne zmiany namagnesowania prostopadłego. Stopień 
namagnesowania jest różny na poszczególnych „schodkach”. Dla „schodka” z buforową 
warstwą Pt o grubości 5 nm zmiany magnetyczne są najsilniejsze. Wraz ze zwiększeniem 
grubości warstwy buforowej do 40 nm obserwujemy zmniejszenie stopnia namagnesowania. 
Stopień namagnesowania otrzymany dla trójwarstwy z buforową warstwą Pt o grubości 
80 nm i o grubości 40 nm jest podobny.  

  
Obrazy optyczne, remanencyjne i pętle histerezy otrzymane dla próbki „schodkowej” 

na podłożu "zimnym" referencyjnej  i naświetlonej przedstawione zostały w tabeli 5.11. 
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Tabela 5.11. Obrazy optyczne, remanencyjne oraz pętle histerezy dla próbki „schodkowej” na 
podłożu "zimnym".  Grubość buforowej warstwy Pt: 1 - 80 nm, 2 - 40 nm, 3 - 10 nm, 4 - 5 nm. 

Fluencja  
[mJ/cm2]  

 
Obraz optyczny 

Obraz 
remanencyjny 

 
Pętla histerezy 

 
 

0 

  

 
 
 

41 

  

 
 
Przed naświetlaniem warstwa referencyjna nie wykazuje namagnesowania 

prostopadłego na żadnym ze „schodków”. Po naświetlaniu promieniowaniem o fluencji 
41 mJ/cm2 na obrazach optycznych nie dostrzegamy wyraźnych zmian morfologii 
powierzchni. Najniższy stopień namagnesowania prostopadłego obserwujemy dla próbki z 
warstwą buforową Pt o grubości 5 nm, maksymalny stopień dla próbki z buforową warstwą Pt 
o grubości 10 nm. Wraz ze zwiększeniem grubości warstwy buforowej do 40 nm 
obserwujemy zmniejszenie stopnia namagnesowania prostopadłego. Stopień namagnesowania 
dla układów warstwowych z buforową warstwą Pt o grubości 80 nm jest podobny do stopnia 
namagnesowania dla układów warstwowych o grubości buforowej warstwy Pt równej 40 nm.  

 
5.5.   Zmiany strukturalne obserwowane za pomocą reflektometrii oraz fluorescencji  
(zestaw 2).   

Do zbadania struktury układów warstwowych Pt/Co/Pt użyłam synchrotronowych 
technik pomiarowych - reflektometrii (XRR) oraz fluorescencji z wykorzystaniem 
rentgenowskiej fali stojącej (GIXRF). Pomiary zostały wykonane na linii fluorescencji  
rentgenowskiej XRF na synchrotronie ELETTRA w Trieście  przy użyciu  
monochromatycznego promieniowania rentgenowskiego o energii fotonów 8 keV powyżej 
krawędzi K dla Co i 12 keV powyżej krawędzi L3 dla platyny.  
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Otrzymane krzywe eksperymentalne porównałam z krzywymi otrzymanymi w wyniku 
symulacji. Do porównania użyłam oprogramowania GIMPY [25]. Metodyka dopasowania 
została opisana w podrozdziale 3.6.2. 

 
5.5.1. Zmiany strukturalne obserwowane w układach warstwowych  o jednakowej 
grubości buforowej warstwy Pt, osadzonych na  różnych podłożach. 

Wyniki najlepszego dopasowania symulacji (krzywa ciągła) do danych 
doświadczalnych (linia przerywana) dla próbki na podłożu „gorącym” referencyjnej i 
naświetlonej impulsami o różnej wartości fluencji przedstawione są na  rys. 5.4. Końcowe 
parametry modelu, przedstawione zostały w tabeli 5.12. 

 

 
 
Rys. 5.4. Wyniki dopasowania krzywych eksperymentalnych  i teoretycznych otrzymanych dla 
próbki na podłożu "gorącym" referencyjnej  i naświetlonej promieniowaniem XUV: 
(a) model próbki opisany przez koncentrację atomów Co w funkcji głębokości;  
(b) wyniki doświadczalne XRR (kropki) i wyniki symulacji (linia ciągła) dla modelu 
przedstawionego na rys. (a); 
(c) wyniki doświadczalne  (kropki) GIXRF dla Pt i wyniki symulacji (linia ciągła) dla modelu 
przedstawionego na rys. (a); 
(d) wyniki doświadczalne (kropki) GIXRF dla Co i wyniki symulacji (linia ciągła) dla modelu 
przedstawionego na rys. (a). 
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Tabela 5.12. Parametry końcowe modelu próbek na podłożu "gorącym" referencyjnej  i 
naświetlonej promieniowaniem XUV. 
 

Próbka Warstwy 
Gęstość 
 g/cm3 

Grubość 
nm 

Chropowatość 
nm 

KoncentracjaC
o [%] 

 
ref. 

 

Pt 21,4 4,6 0,9 0 
Co 8,9 3,1 0,6 100 
Pt 21,4 4,8 0,3 0 

 Al2O 3 3,9 ∞ 0,2  
      
 

26 mJ/cm2 
 

     
Pt1-xCox 
(W1) 

17,9 12,9 0,4 31 

 Al2O 3 3,9 ∞ 0,2  
      

 
39 mJ/cm2 

 

     
Pt1-xCox 
(W1) 

17,9 13,0 0,4 31 

     

 
Al 2O 3 

 
3,9 ∞ 0,2  

      

 
Pomiary XRR oraz GIXRF pozwoliły na określenie grubości i chropowatości 

poszczególnych warstw. Dokładne zdefiniowanie grubości warstw referencyjnych było 
konieczne do określenia stosunku atomów Co do atomów Pt w całym układzie warstwowym 
Pt/Co/Pt.  

Przed naświetlaniem próbka składała się z trzech warstw Pt, Co i Pt. Gęstości 
poszczególnych warstw określone za pomocą XRR oraz GXRF odpowiadają gęstościom 
stablicowanym dla Pt i Co. Chropowatość interfejsu od strony Co buforowej warstwy Pt 
(ok. 0,2 nm) jest w przybliżeniu równa chropowatości podłoża szafirowego (ok. 0,2 nm). 
Natomiast chropowatość kolejno osadzonej warstwy Co (ok. 0,6 nm) jest trzykrotnie wyższa 
od chropowatości buforowej warstwy Pt, co jest spowodowane kolumnowym charakterem 
wzrostu Co. Przykrywkowa warstwa Pt, osadzona na warstwie Co charakteryzuje się 
trzykrotnie wyższą chropowatością (ok. 0,9 nm) w porównaniu do  buforowej warstwy Pt 
(ok. 0,3 nm). Parametry próbek referencyjnych nie różniły się od poprzednio zmierzonych 
przy naświetlaniach na IO WAT. 

W przypadku naświetlania próbki impulsem promieniowania o fluencji 26 mJ/cm2 
najlepsze dopasowanie krzywej eksperymentalnej i krzywej zasymulowanej otrzymałam dla 
modelu jednowarstwowego. Nowo powstała warstwa to stop Pt0,69Co0,31 o grubości 12,9 nm 
(grubość trójwarstwy Pt/Co/Pt przed naświetlaniem jest równa 12,5 nm). Zawartość 
procentowa Co w tej warstwie jest równa 31% co odpowiada stosunkowi ilości atomów Co 
do atomów Pt w całej objętości próbki referencyjnej (31%). Po naświetlaniu chropowatości 
górnego interfejsu nowo powstałej warstwy PtCo (ok. 0,4 nm) jest dwukrotnie mniejsza  od 
chropowatości górnego interfejsu przykrywkowej warstwy Pt w próbce referencyjnej 
(ok. 0,9 nm).  

 
Po naświetlaniu próbki impulsem promieniowania o fluencji 39 mJ/cm2 powstaje stop 
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Pt0,69Co0,31 o takiej samej grubości, chropowatości i zawartości procentowej Co, jak stop 
powstały w próbce naświetlonej impulsem promieniowania o niższej fluencji (26 mJ/cm2).  

 
Wyniki najlepszego dopasowania symulacji (krzywa ciągła) do danych 

doświadczalnych (linia przerywana) otrzymane dla próbki na podłożu "zimnym" 
referencyjnej  i naświetlonej promieniowaniem XUV o rożnej wartości fluencji przedstawione 
są na  rys. 5.5. Końcowe parametry modelu przedstawione zostały w tabeli 5.13. 

 
 
 

 
 
Rys. 5.5. Wyniki dopasowania krzywych eksperymentalnych i teoretycznych dla próbki na 
podłożu "zimnym" referencyjnej  i naświetlonej promieniowaniem XUV  
(a) model próbki opisany przez koncentrację atomów Co w funkcji głębokości;  
(b) wyniki doświadczalne XRR (kropki) i wyniki symulacji (linia ciągła) dla modelu 
przedstawionego na rys. (a); 
(c) wyniki doświadczalne  (kropki) GIXRF dla Pt i wyniki symulacji (linia ciągła) dla modelu 
przedstawionego na rys. (a); 
(d) wyniki doświadczalne (kropki) GIXRF dla Co i wyniki symulacji (linia ciągła) dla modelu 
przedstawionego na rys. (a). 
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Tabela. 5.13. Parametry końcowe modelu próbek na podłożu "zimnym" referencyjnej  i 
naświetlonej, dla których otrzymano najlepsze dopasowania XRR oraz GIXRF. 
 

Próbka 
 

Warstwy Gęstość 
 g/cm3 

Grubość 
nm 

Chropowatość 
nm 

Koncentracja 
Co, % 

ref. 
 

Pt 
Co 
Pt 

21,4 
8,9 
21,4 

4,6 
3,2 
4,7 

0,9 
0,7 
0,5 

0 
100 
0 

 
Al 2O 3 

 
3,9 ∞ 0,2  

41mJ/cm2 

 

 
Pt1-xCox 
(W1) 

 
17,8 

 
12,9 

 
0,4 

 
32 

 
Al 2O 3 

 
3,9 ∞ 0,2  

44mJ/cm2 

 

 
Pt1-xCox 
(W1) 

 
17,9 

 
12,9 

 
0,4 

 
31 

 Al 2O 3 3,9 ∞ 0,2  

 
Próbka referencyjna składała się z 3 warstw: Pt, Co i Pt. Chropowatość interfejsu od 

strony Co buforowej warstwy Pt osadzonej na podłoże w temperaturze pokojowej 
(ok. 0,5 nm) jest wyższa w porównaniu do chropowatości buforowej warstwy Pt osadzonej na 
podłożu „gorącym” (ok. 0,3 nm). 

W przypadku naświetlania próbki impulsem promieniowania o fluencji 41 mJ/cm2 
najlepsze dopasowanie krzywej eksperymentalnej i krzywej teoretycznej otrzymałam dla 
modelu jednowarstwowego. Po naświetlaniu powstaje jedna warstwa Pt/Co o 
zawartości Co 32%. Grubość tej warstwy (12,9 nm) jest wyższa od grubości  trójwarstwy 
referencyjnej (12,4 nm). Chropowatość powstałego stopu PtCo (ok. 0,4 nm) jest dwukrotnie 
niższa od chropowatości górnego interfejsu przykrywkowej warstwy Pt w próbce 
referencyjnej (ok. 0,9 nm).  

W wyniku naświetlania impulsem promieniowania XUV o fluencji 44 mJ/cm2  
powstaje również warstwa Pt/Co o takich samych parametrach grubości, chropowatości i 
zawartości procentowej Co jak i w przypadku próbki naświetlonej impulsem o fluencji 
41 mJ/cm2. 
 
5.5.2. Zmiany strukturalne obserwowane w układach warstwowych o różnej  grubości 
buforowej warstwy Pt, osadzonych na podłożu w temperaturze 750°C.  

Wyniki najlepszego dopasowania symulacji (krzywa ciągła) do danych 
doświadczalnych (linia przerywana)  otrzymane dla próbki „schodkowej” na podłożu 
"gorącym" referencyjnej  i naświetlonej promieniowaniem XUV o rożnej wartości fluencji 
przedstawione są na  rys. 5.6. Końcowe parametry modelu „schodkowej” próbki referencyjnej 
na "gorącym" podłożu, przedstawione zostały w tabeli 5.14., a dla naświetlonej 
promieniowaniem XUV o fluencji 26 mJ/cm2 w tabeli 5.15. 
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Rys. 5.6. Wyniki dopasowania krzywych eksperymentalnych  i teoretycznych dla próbki 
„schodkowej” na podłożu "gorącym" referencyjnej i naświetlonej promieniowaniem XUV: 
(a) model próbki opisany przez koncentrację atomów Co w funkcji głębokości;  
(b) wyniki doświadczalne XRR (kropki) i wyniki symulacji (linia ciągła) dla modelu 
przedstawionego na rys. (a); 
(c) wyniki doświadczalne  (kropki) GIXRF dla Pt i wyniki symulacji (linia ciągła) dla modelu 
przedstawionego na rys. (a); 
(d) wyniki doświadczalne (kropki) GIXRF dla Co i wyniki symulacji (linia ciągła) dla modelu 
przedstawionego na rys. (a). 

 
Tabela 5.14. Parametry końcowe modelu referencyjnej próbki „schodkowej” na podłożu 
"gorącym". 

Grubość 
buforowe
j warstwy 

Pt 
[nm]  

Model 
Gęstość 
 g/cm3 

Grubość 
nm 

Chropowatość 
nm 

Koncentracja
Co, % 

10nm 
Pt 21,4 4,7 0,9 0 
Co 8,9 3,3 0,6 100 
Pt 21,4 9,04 0,3 0 

 Al2O 3 3,9 ∞ 0,2  
      

40nm 
Pt 
Co 
Pt 

21,3 
8,7 
21,4 

4,7 
3,4 
37,0 

0,9 
0,6 
0,3 

0 
100 
0 

 Al2O 3 3,9 ∞ 0,2  
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Tabela 5.15. Parametry końcowe modelu próbki „schodkowej”  na podłożu "gorącym" 
naświetlonej impulsem promieniowania o fluencji 26 mJ/cm2. 

      
Grubość 

buforowej 
warstwy Pt 

Model 
Gęstość 
 g/cm3 

Grubość 
nm 

Chropowatość 
nm 

Koncentracja
Co, % 

80nm 

Pt1-xCox   
(W3) 
Pt1-xCox 
(W2) 
Pt1-xCox 
(W1) 

 
18,3 

 
19,3 

 
21,4 

 
8,3 

 
6,8 

 
71,0 

 
0,8 

 
0,93 

 
1,7 

 
28 
 

19 
 
1 

 
Al 2O3 3,9 ∞ 0,2  

40nm 

Pt1-xCox   
(W3) 
Pt1-xCox 
(W2) 
Pt1-xCox 
(W1) 

 
18,9 

 
20,5 

 
21,4 

 
11,8 

 
4,4 

 
30,1 

 
0,6 

 
0,8 

 
1,0 

 
22 
 
9 
 
1 

 Al2O 3 3,9 ∞ 0,2  
      

10nm 

Pt1-xCox 
(W2) 
Pt1-xCox 
(W1) 

 
18,6 

 
20,2 

 
12,3 

 
5,4 

 
0,4 

 
0,7 

 
25 
 

11 
 

 
Al 2O 3 

 
3,9 ∞ 0,2  

5nm 
 
Pt1-xCox 
(W1) 

 
17,9 

 
12,9 

 
0,4 

 
31 

 
Al 2O 3 

 
3,9 ∞ 0,2  

 
Cała próbka została naświetlona impulsem XUV o fluencji  26 mJ/cm2. W przypadku 

trójwarstwy z buforową warstwą Pt o grubości 5 nm na skutek naświetlania powstała 
jednorodna warstwa PtCo o zawartości Co 31%. Na „schodku” o grubości buforowej warstwy 
Pt 10 nm po naświetlaniu powstają dwie warstwy Pt0,75Co0,25 o grubości 12,28 nm oraz 
Pt0,89Co0,11 o grubości 5,4 nm. Najlepszą zgodność krzywej eksperymentalnej i krzywej 
teoretycznej dla trójwarstwy z buforową warstwą Pt równą 40 nm daje model trójwarstwowy. 
Po naświetlaniu powstają 2 warstwy: Pt0,78Co0,22 oraz Pt0,91Co0,09. Przy  podłożu pozostaje 
warstwa czystej Pt o grubości 30,1 nm, niższej niż grubość buforowej warstwy Pt (37,0 nm) 
w próbce referencyjnej. Naświetloną trójwarstwę z buforową warstwą Pt o grubości 80 nm 
można przybliżyć również modelem trójwarstwowym. Po naświetlaniu powstaje warstwa 
Pt0,72Co0,28 oraz Pt0,81Co0,19, a przy podłożu zostaje warstwa czystej Pt o grubości 20 nm. 
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5.5.3. Zmiany strukturalne obserwowane w układach warstwowych o różnej           
grubości buforowej warstwy Pt, osadzonych na podłożu w temperaturze           
pokojowej. 

W przypadku próbki „schodkowej” na podłożu "zimnym" referencyjnej i naświetlonej 
o fluencji impulsu XUV 26 mJ/cm2 pomiar widm XRR oraz GIXRF wykonałam dla 
„schodka” o grubości buforowej warstwy Pt 10 nm.  

Wyniki najlepszego dopasowania symulacji (krzywa ciągła) do danych 
doświadczalnych (linia przerywana)otrzymane dla próbki referencyjnej i naświetlonej 
promieniowaniem laserowym o rożnej wartości fluencji przedstawione są na rys.5.7. 
Końcowe parametry modelu próbki referencyjnej i naświetlonej przedstawione zostały w 
tabeli 5.16.  

 

 

Rys. 5.7. Wyniki dopasowania krzywych eksperymentalnych  i teoretycznych otrzymanych dla 
próbki schodkowej na podłożu "zimnym" referencyjnej i  naświetlonej promieniowaniem 
XUV: 
(a) model próbki opisany przez koncentrację atomów Co w funkcji głębokości;  
(b) wyniki doświadczalne XRR (kropki) i wyniki symulacji (linia ciągła) dla modelu 
przedstawionego na rys. (a); 
(c) wyniki doświadczalne  (kropki) GIXRF dla Pt i wyniki symulacji (linia ciągła)dla modelu 
przedstawionego na rys. (a); 
(d) wyniki doświadczalne (kropki) GIXRF dla Co i wyniki symulacji (linia ciągła) dla modelu 
przedstawionego na rys. (a). 
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Tabela 5.16. Parametry końcowe modelu próbki schodkowej na podłożu "zimnym" 
referencyjnej i naświetlonej impulsem promieniowania o fluencji 44 mJ/cm2. 

Próbka Warstwy 
Gęstość 
 g/cm3 

Grubość 
nm 

Chropowatość 
nm 

Koncentracja
Co, % 

ref. 
 

Pt 21,4 4,8 0,9 0 
Co 8,9 3,6 0,7 100 
Pt 21,4 9,3 0,7 0 

 Al2O 3 3,9 ∞ 0,2  

44mJ/cm2 
 
Pt1-xCox 
(W1) 

 
18,6 

 
18,1 

 
0,5 

 
25 

 Al2O 3 3,9 ∞ 0,2  

 
Próbka referencyjna schodkowa na podłożu "zimnym" składała się z 3 warstw: Pt, Co 

i Pt. Chropowatość górnego interfejsu buforowej warstwy Pt jest dwukrotnie wyższa w 
porównaniu do chropowatości buforowej warstwy Pt osadzonej na podłożu o temperaturze 
750°C. Po naświetlaniu trójwarstwy z buforową warstwą Pt o grubości 10 nm impulsem 
promieniowania laserowego o fluencji 44 mJ/cm2 powstaje jednolita warstwa PtCo o 
zawartości Co 30% i o grubości 18,1 nm, co w przybliżeniu odpowiada grubości  trójwarstwy 
referencyjnej (ok. 17,6 nm). Chropowatość powstałego po naświetlaniu warstwy  (ok. 0,5 nm) 
jest dwukrotnie niższa w porównaniu do chropowatości buforowej warstwy Pt w próbce 
referencyjnej (ok. 0,9 nm).  

 
5.5.4. Podsumowanie.  

Naświetlanie pojedynczym impulsem promieniowania o jednorodnym rozkładzie na 
całej powierzchni próbki powodowało w większości przypadków jednorodną zmianę 
struktury, a co za tym idzie jednorodne zmiany namagnesowania prostopadłego. Wartość 
remanencji w zależności od wartości fluencji naświetlającego impulsu promieniowania dla 
trójwarstw o grubości bufora 5 nm, osadzonych na podłożu "gorącym" i "zimnym” 
przedstawia rys. 5.8. 

 
 Rys. 5.8. Wartość remanencji w zależności od fluencji promieniowania XUV dla próbek na 
podłożu "gorącym" i "zimnym". 
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W przypadku próbki na „gorącym” podłożu widać wyraźną progową zależność zmian 

remanencji od fluencji impulsów. Próg ten jest równy ok. 20 mJ/cm2. Tuż powyżej progu 
remanencja prostopadła osiąga wartość maksymalną. Następnie, wraz ze wzrostem fluencji 
impulsów namagnesowanie próbki spada w przybliżeniu liniowo wraz ze wzrostem fluencji 
do wartości bliskiej 0 dla fluencji ok. 71 mJ/cm2. Zależność remanencji od fluencji impulsów 
dla próbki na „zimnym” podłożu wygląda podobnie w zbadanym zakresie fluencji pomiędzy 
44 mJ/cm2 i 71 mJ/cm2. Remanencja prostopadła dla próbek na „zimnym” podłożu jest przy 
tym mniejsza niż naświetlonych impulsami o tej samej fluencji próbek na „gorącym” podłożu. 
Niestety z uwagi na fluktuacje energii całkowitej impulsu plazmowego w źródle PALS i 
ograniczoną dostępność do źródła, nie udało mi się wykonać naświetlań dla kilku kluczowych 
fluencji pomiędzy 15 mJ/cm2 i 44 mJ/cm2. 

Zmiany strukturalne w obu rodzajach próbek, na „zimnym” i „gorącym” podłożu 
powyżej progu zmiany namagnesowania prostopadłego są taki same – materiał trójwarstw 
ulega całkowitemu wymieszaniu. Dla wyższych fluencji, kiedy remanencja prostopadła spada 
do 0 widać zniszczenia powierzchni próbek.  

 
Na rys. 5.9. pokazano zmianę  remanencji w zależności od fluencji promieniowania 

dla próbki schodkowej na podłożu "gorącym". Schemat modelu próbki po naświetlaniu 
promieniowaniem XUV o fluencji 26 mJ/cm2  pokazany jest na rys.5.10. 

 
 

 
Rys. 5.9. Zmiany wartości remanencji w zależności od fluencji naświetlającego impulsu 
promieniowania dla trójwarstw „schodkowych”  na podłożu "gorącym”. 
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Rys. 5.10. Schemat modelu próbki „schodkowej” na podłożu "gorącym" naświetlonej 
promieniowaniem XUV o fluencji 26 mJ/cm2. Grubość buforowej warstwy Pt: 1 - 80 nm, 2 - 
40 nm, 3 - 10 nm, 4 - 5 nm.  

 

W przypadku naświetlania próbki „schodkowej” impulsami o fluencji 26 mJ/cm2 
widać wyraźną zależność zmian strukturalnych i magnetycznych od grubości warstwy 
buforowej. Zależność ta nie jest jednak jednakowa. Remanencja prostopadła jest taka sama 
dla warstw o grubości bufora 40 nm i 80 nm (punkty na rys 5.9. pokrywają się), zaś wzrasta 
dla malejącej grubości bufora - 10 nm i 5 nm. W przypadku najcieńszego bufora warstwy w 
próbce ulegają całkowitemu wymieszaniu. Dla grubości bufora 10 nm i 40 nm, przy takiej 
samej fluencji impulsu, struktura próbki jest podobna pomimo znacząco różnej remanencji 
prostopadłej. W obu przypadkach na powierzchni próbki powstaje stop o trochę niższej 
koncentracji atomów Co (ok. 25%) niż w przypadku grubości bufora 5 nm (ok. 31%). Dalsze 
zwiększenie grubości bufora prowadzi do powstania struktury o większej koncentracji 
atomów Co przy powierzchni próbki i podobnym zasięgu mieszania się warstw. Jednak 
remanencja prostopadła jest taka sama dla próbek na buforze o grubości 80 nm i 40 nm. Być 
może jest to związane z obecnością nie zmienionej (nie domieszkowanej atomami Co) 
warstwy Pt, która może zmieniać własności górnej warstwy magnetycznej zawierającej 
atomy Co. 
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6. Modyfikacja struktury i wła ściwości układów warstwowych Pt/Co/Pt za pomocą 
promieniowania UV lasera ekscymerowego. 
 
6.1.Parametry promieniowania. 

Układy warstwowe Pt/Co/Pt zostały naświetlone przez mgr M. Jakubowskiego 
promieniowaniem ultrafioletowym lasera ekscymerowego w laboratorium HZDR (niem. 
Helmholtz - Zentrum Dresden - Rossendorf) w Dreźnie w Niemczech. Do modyfikacji 
trójwarstw wykorzystano impulsy promieniowania o długości fali λ=308 nm  połówkowym 
czasie trwania około 25 ns i gęstości energii 400  mJ/cm2, 500  mJ/cm2 oraz 600  mJ/cm2.  

 
6.2. Opis badanych próbek.  

Celem badań opisanych w tym rozdziale było określenie zależności zmian 
strukturalnych i magnetycznych trójwarstw Pt/Co/Pt od fluencji promieniowania przy 
naświetlaniu  impulsami ze źródła ekscymerowego. Przygotowane zostały dwie serie próbek 
osadzanych na „gorącym” i „zimnym” podłożu. Skład trójwarstw przedstawiony został w 
tabeli 6.1. Podłoże szafirowe o orientacji (0001) miało rozmiar 10 mm x 10 mm x 5 mm, 
odpowiedni do pomiarów dyfrakcyjnych z użyciem lampy rentgenowskiej i pomiarów XRR 
oraz GIXRF przy niskim kącie padania wiązki rentgenowskiej na próbkę z wykorzystaniem 
promieniowania synchrotronowego.  
Tabela 6.1. Próbki przygotowane do naświetlania UV promieniowaniem laserowym. 
Podłoże Struktura próbek 

„gorące” Al
2
O

3
//Pt5nm@750°C/Co3,5nm/Pt5nm 

„zimne” Al
2
O

3
//Pt5nm@RT/Co3,5nm/Pt5nm  

 
6.3. Schemat naświetlania. 

Rozmiar wiązki laserowej był mniejszy niż rozmiar próbki. Aby zmodyfikować próbki 
jednorodnie, zostały one naświetlone sekwencyjnie, czteroma impulsami promieniowania o 
tej samej fluencji, obejmującymi sąsiadujące (prawie stykające się za sobą) ze sobą  obszary 
powierzchni. Za każdym razem obszar naświetlony pojedynczym impulsem był ograniczony 
przez aperturę o rozmiarze 5 mm x 5 mm, co pozwalało to na wyodrębnienie z wiązki jej 
jednorodnej części charakteryzującej się małymi zmianami fluencji. Schemat naświetlania 
przedstawiony został na rys. 6.1.  

 

Rys. 6.1. Schemat naświetlania sekwencją czterech impulsów. 
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Próbki zostały naświetlone  promieniowaniem laserowym o fluencji 400  mJ/cm2, 
500  mJ/cm2 i 600  mJ/cm2. 

6.4. Zmiany magnetyczne i zmiany morfologii powierzchni zachodzące po naświetlaniu. 
Powierzchnia próbek została zbadana za pomocą mikroskopii optycznej, a zmiany 

magnetyczne zbadane za pomocą techniki p-MOKE przez dr I. Sveklo na Uniwersytecie 
Białostockim.  

W tabeli 6.2. zestawiono obrazy optyczne i remanencyjne a na rys. 6.2. pętle histerezy 
otrzymane dla próbki na podłożu „gorącym”, naświetlonej promieniowaniem o różnej 
fluencji. 

 
Tabela 6.2. Obrazy optyczne  oraz remanencyjne dla  próbki na podłożu „gorącym” 
naświetlonej promieniowaniem laserowym o różnej wartości fluencji.  

 
Fluencja 
[mJ/cm2] 

Obraz optyczny Obraz remanencyjny 

 
 
 

400 

 
 
 
 

500 

 
 
 
 

600 
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 Rys. 6.2. Pętle histerezy otrzymane  dla  próbki osadzonej na podłożu „gorącym”  
referencyjnej oraz naświetlonej promieniowaniem o różnej fluencji (według legendy). 
    

 
W przypadku próbki osadzonej na podłożu „gorącym” po naświetlaniu impulsem o 

fluencji 400  mJ/cm2 stopień namagnesowania prostopadłego (wyrażony poprzez remanencję) 
jest bliski 0, a najwyższą wartość osiąga po naświetlaniu promieniowaniem o fluencji 
500 mJ/cm2, a dla fluencji promieniowania 600 mJ/cm2 ponownie spada. Zależność 
remanencji od fluencji naświetlającego promieniowania przedstawiona jest na rys. 6.3. 

 
Rys. 6.3. Wartość remanencii dla próbki osadzonej na podłożu „gorącym”  referencyjnej oraz 
naświetlonej promieniowaniem o różnej wartości fluencji. 

 
W tabeli 6.3. zestawiono obrazy optyczne i remanencyjne a na rys. 6.4. pętle histerezy 

otrzymane dla próbki na podłożu „zimnym”, naświetlonej promieniowaniem o różnej fluencji. 
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Tabela 6.3. Obrazy optyczne i remanencyjne dla  próbki na podłożu „zimnym”  naświetlonej 
promieniowaniem laserowym o różnej wartości fluencji. 
 

Fluencja  
[mJ/cm2] 

Obraz optyczny Obraz remanencyjny 

 
 
 

400 

 
 
 
 

500 

 
 
 
 

600 
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Rys. 6.4. Pętle histerezy otrzymane  dla  próbki osadzonej na podłożu „zimnym”  
referencyjnej oraz naświetlonej promieniowaniem o różnej fluencji (według legendy). 
 

Analizując krzywe histerezy i obrazu remanencyjne widzimy, że w przypadku próbki 
osadzonej na podłożu „zimnym” stopień namagnesowania prostopadłego do powierzchni 
próbki ma najwyższa wartość po naświetlaniu impulsem o fluencji 400  mJ/cm2. Gdy 
naświetlimy próbkę promieniowaniem o wyższej fluencji 500  mJ/cm2 obserwujemy 
gwałtowny spadek stopnia namagnesowania, a następnie wzrost po naświetlaniu impulsem o 
fluencji 600  mJ/cm2. Zależność remanencji od fluencji naświetlającego promieniowania 
przedstawiona jest na rys. 6.5.  

W przypadku obszaru naświetlonego promieniowaniem o fluencji  500  mJ/cm2, w 
obrazie remanencyjnym widzimy, że zmiany magnetyczne nie są jednorodne na całej 
powierzchni próbki i oprócz obszarów o maksymalnym stopniu namagnesowania 
prostopadłego obserwujemy obszary, w których namagnesowanie prostopadłe nie występuje. 
Stąd prawdopodobnie niska wartość remanencji, uśredniona po całym obszarze próbki 
Niejednorodne namagnesowanie może być wywołane fluktuacją rozkładu energii w przekroju 
poprzecznym wiązki.  

 
Rys. 6.5. Wartość remanencji dla próbki osadzonej na podłożu „zimnym”  referencyjnej oraz 
naświetlonej promieniowaniem o różnej fluencji. 
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Dla obu rodzajów próbek osadzonych na różnych podłożach na obszarach 

naświetlonych promieniowaniem o różnej fluencji nie obserwujemy wyraźnych zmian 
morfologii powierzchni. 
 
6.5. Badania strukturalne z użyciem dyfrakcji rentgenowskiej. 

Badania dyfrakcji rentgenowskiej przy użyciu dyfraktometru rentgenowskiego 
Panalytical Empyrean z promieniowaniem Cu Kα1 (λ = 0,1540598 nm) oraz analizę wyników 
przeprowadziła dr E. Dynowska z IF PAN. Pomiary wykonano w konfiguracji symetrycznej i 
asymetrycznej. Fragmenty dyfraktogramów w konfiguracji symetrycznej przedstawiono w 
tabeli 6.4. 
 
Tabela 6.4. Fragmenty dyfraktogramów w konfiguracji symetrycznej XRD dla                        
nienaświetlonych i naświetlonych próbek na podłożu gorącym  oraz na podłożu „zimnym”. 

fluencja 
[mJ/cm2] próbka na podłożu „gorącym” próbka na podłożu „zimnym” 
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Na podstawie widm dyfrakcyjnych zostały obliczone odległości międzypłaszczyznowe 
d222 oraz d113, parametry sieci zrelaksowanej komórki fcc Pt/PtCo, skład nieuporządkowanego 
stopu o strukturze fcc oraz stan naprężeń poszczególnych warstw. Wyniki obliczeń dla próbki 
na podłożu „gorącym” zostały przedstawione w tabeli 6.5, a dla próbki na podłożu „zimnym” 
w tabeli 6.6.  

 
Tabela 6.5. Parametry sieci próbki na podłożu „gorącym” referencyjnej i naświetlonej 
promieniowaniem laserowym. 

Fluencja 
[mJ/cm2]  

Odległości  
między-
płaszczyznowe 

d222 (Å) 

Odległości  
między-
płaszczyznowe 

d113 (Å) 

Parametrsieci 
zrelaksowanej 

komórki 
arel (Å) 

 
Koncentracja 
atomów Co  

w stopie 
Pt1-xCox  

x 

    Stan naprężeń  
εxx        εzz 

(%) 

0 1,1406(2) 
 

1,1880(2) 
 

3,921(4) 0 
    
-0,38     0,77 

   

   400  
  
   1,1325(2) 
 

1,1820(2) 3,913(4) 
 
0 
 

-0,10      0,20 

500 

W1:1,1380(2) 
W2: 

1,1260(2) 
W3: 

1,0867(2) 

 
W1: 

1,1863(2) 
W2: 

1,1739(2) 
W3: 

1,1457(2) 
 

W1: 
3,921(4) 

W2: 
3,881(4) 

W3: 
3,864(4) 

W1: 
0 

W2: 
18 
W3: 
23 

W1:      
 -0,26      0,54 

W2: 
-0,25      0,50 

W3: 
    1,30    -2,60 

600 
W1:  

1,0950(2) 
W1: 

 1,1498(2)  
W1:   

3,851(4) 
W1: 
28 

W1: 
0,73    -1,50 

 
 
Tabela 6.6. Parametry sieci próbki na podłożu „zimnym” referencyjnej i naświetlonej 
promieniowaniem laserowym. 

Fluencja 
[mJ/cm2] 

Odległości  
między-
płaszczyznowe 

d222 (Å) 

Odległości  
między-
płaszczyznowe 

d113 (Å) 

Parametr sieci 
zrelaksowanej 

komórki 
arel (Å) 

 
Koncentracja 
atomów Co  

w stopie 
Pt1-xCox  

x 

    Stan 
naprężeń  

εxx        εzz 
(%) 

0 1,1360(2) 1,1840(2) 
 

3,913(4) 
 

0 
 

-0,30      0,57 
 

400  
 

1,1242(2) 
 

 
1,1748(2) 

 

 
3,900(4) 

 

 
11 
 

0,07    -0,14 

500 
W1: 

1,0911(2) 
 

W1: 
1,1475(2) 

 

W1: 
3,854(4) 

 

W1: 
27 
 

W1: 
0,96    - 1,92 

 

600 
W1: 

1,0975(2) 

W1: 
1,1510(2) 

 

W1: 
3,844(4) 

 

W1: 
29 
 

W1: 
0,56      -1,15 
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Wyniki badań dyfrakcyjnych dla obu rodzajów próbek referencyjnych prowadzą do 
tych samych wniosków jak w próbkach przeznaczonych do naświetlania za pomocą źródła 
laserowo-plazmowego w Instytucie Optoelektroniki WAT. W trakcie napylania kolejnych 
warstw Pt i Co nie ulegają one wymieszaniu. Dla próbki osadzonej na „gorącym” podłożu 
obserwujemy dobrze wykształcone tzw. prążki grubościowe, co może świadczyć o ostrych 
interfejsach buforowej warstwy Pt od strony podłoża i od strony warstwy Co. Grubość 
warstwy Pt została obliczona z położenia prążków dyfrakcyjnych i jest równa 4,7 nm. 
Ponadto, parametr sieci zrelaksowanej komórki elementarnej Pt osadzonej na podłożu 
„gorącym” ma większą wartość niż parametr sieci zrelaksowanej komórki elementarnej Pt 
osadzonej na podłożu w temperaturze pokojowej. Również naprężenie ściskające dla warstwy 
Pt osadzonej na podłożu „gorącym” ma większą wartość.  

Na fragmencie dyfraktogramu dla obu rodzajów próbek po naświetlaniu impulsami o 
fluencji 400  mJ/cm2 widzimy wyraźny pik od Pt dla odbicia pierwszego i drugiego rzędu. O 
ile koncentracja Co w warstwach buforowej i przykrywkowej Pt w obu przypadkach jest 
bliska 0, to naprężenie ściskające warstw Pt w obu przypadkach zmniejsza się w porównaniu 
do próbki referencyjnej. Przy czym w przypadku warstw osadzanych na podłożu zimnym 
następuje nawet powstanie naprężenia rozciągającego. 

Po napromieniowaniu impulsami o fluencji 500 mJ/cm2 w warstwach na podłożu 
„zimnym” nastąpiło całkowite wymieszanie warstw Co i Pt. Powstała jedna warstwa o 
koncentracji atomowej Co 27%. Natomiast w warstwach na podłożu „gorącym” utworzyły się 
trzy stopy o różnym stężeniu.. 

Naświetlanie impulsami o fluencji 600 mJ/cm2 spowodowało całkowite wymieszanie 
się warstw Co z Pt w obu rodzajach naświetlonych próbek i utworzenie stopu PtCo o 
podobnym składzie. Liczne  prążki grubościowe wskazują na dobrą jakość krystalograficzną 
warstwy i jej jednorodność. Grubość powstałej warstwy szacowana z położeń prążków 
grubościowych wynosi 13,1 nm dla próbki podłożu „zimnym” i 12,6 nm dla próbki na 
podłożu „gorącym”.   
 
6.6. Zmiany strukturalne obserwowane za pomocą reflektometrii i fluorescencji z 
użyciem rentgenowskiej fali stojącej. 

Pomiar widm XRR oraz GIXRF wykonałam na stacji eksperymentalnej XRF (ang. 
 X - ray Fluorescence) na synchrotronie ELETTRA w Trieście z wykorzystaniem 
monochromatycznego promieniowania rentgenowskiego o energii fotonów 8 keV (powyżej 
krawędzi K dla Co) i 12 keV (powyżej krawędzi L3 dla platyny).   

Za pomocą oprogramowania GIMPY [25] porównałam otrzymane krzywe 
eksperymentalne z krzywymi otrzymanymi w wyniku symulacji. Procedura dopasowania obu 
krzywych została opisana w rozdziale 3.5.1.   

Wyniki najlepszego dopasowania symulacji (krzywa ciągła) do danych 
doświadczalnych (linia przerywana) dla referencyjnej i naświetlonej próbki na podłożu 
gorącym” pokazano na rys. 6.6. W tabeli 6.7. przedstawiono końcowe parametry modelu.   
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Rys. 6.6. Wyniki dopasowania krzywych eksperymentalnych i teoretycznych otrzymanych dla 
próbki na podłożu „gorącym” referencyjnej i naświetlonej promieniowaniem XUV o różnej 
fluencji (według legendy): 
(a) model próbki opisany przez koncentrację atomów Co w funkcji głębokości od powierzchni 
próbki;, 
(b) wyniki doświadczalne XRR (kropki) i wyniki symulacji (linia ciągła) dla modelu 
przedstawionego na rys. (a); 
(c) wyniki doświadczalne  (kropki) GIXRF dla Pt i wyniki symulacji (linia ciągła) dla modelu 
przedstawionego na rys. (a);  
(d) wyniki doświadczalne (kropki) GIXRF dla Co i wyniki symulacji (linia ciągła) dla modelu 
przedstawionego na rys. (a).  
 
Tabela. 6.7. Parametry modeli próbek  na podłożu „gorącym” dla najlepszego dopasowania 
krzywej eksperymentalnej i teoretycznej reflektometrii i fluorescencji rentgenowskiej. 

Fluencja, 
mJ/cm2 

Skład  
warstw 

Gęstość, 
 g/cm3 

Grubość 
warstw, 

nm 

Chropo-
watość 
warstw, 

nm 

Koncentracja 
Co, 
% 

0 
Pt 21,4 4,8 0,8 0 
Co 8,92 2,7 0,7 100 
Pt 21,4 4,7 0,3 0 

 
400 

Pt1-xCox (W3) 21,5 4,7 0,7 0 
Pt1-xCox (W2) 
Pt1-xCox (W1) 

8,9 
21,3 

3,0 
4,7 

0,6 
0,3 

100 
2 

500 
Pt1-xCox (W3) 19,3 3,4 0,6 19 
Pt1-xCox (W2) 
Pt1-xCox (W1) 

14,9 
20,1 

5,3 
4,1 

1,0 
1,5 

56 
12 

600 
 
Pt1-xCox (W1) 

 
18,3 

 
12,8 

 
0,1 

 
28 
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Próbki referencyjne składają się z trzech warstw: Pt, Co i Pt. Grubość warstwy Pt jest 
zgodna z wartością określoną za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej (tabela 6.5). Chropowatość 
górnego interfejsu buforowej warstwy Pt (ok. 0,3 nm) jest mniejsza od chropowatości Co  
(ok. 0,7 nm) i chropowatości przykrywkowej warstwy Pt (ok. 0,8 nm).  

Naświetlanie impulsami o fluencji 400  mJ/cm2 powoduje nieznaczne zmiany widm 
XRR i GIXRF. Nieco szybszy zanik oscylacji kątowych sygnału XRR wskazuje na 
powiększenie grubości interfejsu, ale efekt ten jest zbyt słaby, żeby uzasadnić zmianę modelu 
na inny niż trójwarstwowy.  

Dla warstw naświetlonych impulsami o fluencji 500  mJ/cm2 najlepsze dopasowanie 
krzywych obserwujemy dla modelu składającego się z trzech warstw. Powstają trzy stopy 
Pt/Co. Warstwy górna i dolna Pt domieszkowane są atomami Co na poziomie kilkunastu 
procent. Natomiast środkowa warstwa jest stopem Pt/Co o podobnej zawartości Co i Pt. 

Pomiary XRD i GIXRF w przypadku warstw naświetlonych o fluencji 500  mJ/cm2  nie 
dają zgodnych wyników. Może to być spowodowane tym, że technika XRD jest wrażliwa na 
strukturę krystaliczną, natomiast GIXRF na lokalną gęstość pierwiastków. Zdefektowana 
struktura krystaliczna cienkiej warstwy może nie być wykrywana za pomocą techniki XRD. 
Warto wziąć pod uwagę również to, że objętość z której jest zbierany sygnał przy pomiarze 
GIXRF jest mniejsza od objętości z której jest zbierany sygnał przy pomiarze XRD. Wynika 
to z faktu, że rozmiar wiązki rentgenowskiej na stacji doświadczalnej XRF na synchrotronie 
ELETTRA jest mniejszy (blisko 50 razy) niż rozmiar wiązki rentgenowskiej w metodzie 
XRD. 

Dla próbek naświetlonych impulsami o najwyższej zastosowanej fluencji 600 mJ/cm2 
następuje całkowite wymieszanie Co i Pt. Powstaje stop Pt0,72Co0,28. Grubości warstw oraz 
zawartości procentowe są zgodne z wynikami otrzymanymi z pomiarów XRD oraz z 
początkowym średnim stężeniem pierwiastków w próbce referencyjnej. 

Wyniki najlepszego dopasowania symulacji (krzywa ciągła) do danych 
doświadczalnych (linia przerywana) dla referencyjnej i naświetlonej próbki na podłożu 
„zimnym” pokazano na rys. 6.7. W tabeli 6.8 przedstawiono końcowe parametry modelu.  
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Rys. 6.7. Wyniki dopasowania krzywych eksperymentalnych i teoretycznych otrzymanych dla 
próbki na podłożu ”zimnym” referencyjnej i  naświetlonej promieniowaniem o różnej fluencji 
(według legendy): 
(a) model próbki opisany przez koncentrację atomów Co w funkcji głębokości od powierzchni 
próbki;, 
(b) wyniki doświadczalne XRR (kropki) i wyniki symulacji (linia ciągła) dla modelu 
przedstawionego na rys. (a); 
(c) wyniki doświadczalne  (kropki) GIXRF dla Pt i wyniki symulacji (linia ciągła)dla modelu 
przedstawionego na. rys (a); 
(d) wyniki doświadczalne (kropki) GIXRF dla Co i wyniki symulacji (linia ciągła) dla modelu 
przedstawionego na rys. (a).  
 
Tabela  6.8. Parametry modeli próbki  na podłożu „zimnym” dla najlepszego dopasowania 
krzywej eksperymentalnej i teoretycznej reflektometrii i fluorescencji rentgenowskiej. 
 

Fluencja 
[mJ/cm2] 

Skład  
warstw 

Gęstość, 
 g/cm3 

Grubość 
warstw, 

nm 

Chropo-
watość 
warstw, 

nm 

Koncentracja 
Co, 
% 

0 
Pt 
Co 
Pt 

20,5 
7,8 

19,1 

4,9 
3,0 
4,9 

0,7 
0,7 
0,6 

0 
100 
0 

400 
Pt1-xCox (W3) 
Pt1-xCox (W2) 
Pt1-xCox (W1) 

21,3 
10,3 
20,2 

4,7 
3,3 
4,7 

0,6 
0,9 
0,8 

2 
90 
11 

600 
 
Pt1-xCox (W1) 

 
18,2 

 
13,3 

 
0,1 

 
29 
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W przypadku warstw na podłożu „zimnym” pomiary widm XRR oraz GIXRF dla 
próbek referencyjnych i naświetlonych promieniowaniem o fluencji 400 mJ/cm2  i 
600 mJ/cm2 zostały wykonane za pomocą promieniowania synchrotronowego. Natomiast 
pomiary XRR dla próbki naświetlonej promieniowaniem o fluencji 500  mJ/cm2 zostały 
wykonane w warunkach laboratoryjnych w IF PAN przez dr J. Domagałę. Były one 
uśrednione po całej powierzchni próbki. Ponieważ mapa remanencji pokazuje niejednorodny 
jej rozkład, musiałam odrzucić wyniki pomiarów XRR dla tej próbki. 

W przypadku próbki referencyjnej najlepsza zgodność z wynikami doświadczalnymi 
daje model składający się z 3 warstw.  

 Próbkę po naświetlaniu promieniowaniem o fluencji 400  mJ/cm2 można opisać za 
pomocą trójwarstwowego modelu składającego się z trzech warstw - Pt0,89Co0,11, Pt0,10Co0,90  i  
warstwy Pt0,98Co0,02. Skład warstw odpowiada w przybliżeniu składowi otrzymanemu za 
pomocą techniki XRD (tabela 6.4. i tabela 6.6.).  

W przypadku próbki naświetlonej o fluencji 600  mJ/cm2 zastosowałam model 
jednowarstwowy. Otrzymałam warstwę Pt/Co o zawartości Co 28% i o grubości 13,3 nm 
Wynik ten jest zgodny z wynikiem otrzymanym za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej. 
 
 
6.7. Podsumowanie.   

Skład próbek przed i po naświetlaniu został zbadany przy użyciu różnych technik 
pomiarowych, takich jak, mikroskopia optyczna, XRD, XRR/GIXRF, a namagnesowanie 
prostopadłe badano za pomocą techniki p-MOKE. Główne wyniki tych pomiarów zestawione 
są w tabelach.  

 W tabeli 6.9. przedstawione zostały najważniejsze wyniki pomiarów otrzymane dla 
próbki na podłożu "gorącym", a w tabeli 6.10. wyniki pomiarów otrzymane dla próbki na 
podłożu "zimnym".  

 
Tabela 6.9.  Wyniki badań próbki na podłożu "gorącym" przed i po naświetlaniu. 
Próbka MOKE XRD XRR oraz GIXRF 

struktura napr ężenie  
w osi z 

referencyjna brak namagnesowania 
prostopadłego 

 0,77 Pt                  4,7 nm 
Co                 2,7 nm 
Pt                  4,8 nm,  bufor 

naświetlona 
400 mJ/cm2 

brak namagnesowania 
prostopadłego 

 0,2 Pt                  4,7 nm  
Co                 3 nm 
Pt0,89Co0,02    4,7 nm   przy podłożu 

naświetlona 
500 mJ/cm2 

namagnesowanie 
prostopadłe, 
maksymalny stopień 
remanencja 0,03 

Pt0,67Co0,23 
Pt0,82Co0,18 
Pt 

0,54 
0,5 
-2,6 

Pt0,81Co0,19    3,4 nm 
Pt0,44Co0,56    5,3 nm 
Pt0,88Co0,12   4,1 nm  przy podłożu 

naświetlona 
600 mJ/cm2 

namagnesowanie 
prostopadłe 
remanencja 0,02  

Pt0,72Co0,28 -1,5 Pt0,72Co0,28    12,8 nm 
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Trójwarstwy referencyjne osadzone na podłożu "gorącym" składały się z trzech warstw: 
Pt o grubości ok. 5 nm, Co – ok. 3 nm oraz buforowej Pt – ok. 5 nm. Pomiędzy warstwami 
zaobserwowano ostre interfejsy. W przypadku próbek na podłożu „gorącym” impuls o 
fluencji 400  mJ/cm2 nie powoduje znaczących zmian struktury (wzrost grubości interfejsów 
na poziomie błędu pomiaru). Dla tej struktury nie zaobserwowano zmian kierunku 
magnetyzacji. Na skutek zwiększenia fluencji naświetlającego promieniowania do 
500  mJ/cm2 powstają trzy stopy o różnym składzie procentowym. Grubość całej struktury 
nadal rośnie, prawdopodobnie na skutek pojawienia się naprężenia rozciągającego w warstwie 
Pt. Dla tej struktury obserwujemy maksymalny stopień namagnesowania prostopadłego. 
Widzimy również największe rozbieżności pomiarów XRD w porównaniu do XRR/GIXR. 
Naświetlenie promieniowaniem o fluencji 600 mJ/cm2 powoduje wymieszanie się atomów Co 
i Pt w całej objętości trójwarstw, powstaje jednorodna warstwa Pt0,72Co0,28.  

 
Tabela 6.10.  Wyniki badań próbki na podłożu "zimnym" przed i po naświetlaniu. 
Próbka MOKE XRD XRR oraz GIXRF 
  struktura napr ężenie  

oś z 
 

referencyjna brak namagnesowania 
prostopadłego 

 0,57 Pt                  4,9 nm 
Co                 3 nm 
Pt                  4,9 nm, bufor 

naświetlona 
400 mJ/cm2 

namagnesowanie 
prostopadłe, 
remanencja 0,015 

Pt0,89Co0,11 
 

-0,14 Pt0,98Co0,02     4,7 nm 
Pt0,10Co0,90    3,3 nm 
Pt0,89Co0,11     4,7 nm    przy podłożu 

naświetlona 
600 mJ/cm2 

namagnesowanie 
prostopadłe, 
remanencja 0,014 

Pt0,71Co0,29 - 1,15  
Pt0,71Co0,29    13,3 nm   

 

Trójwarstwy referencyjne osadzone na podłożu "zimnym" składały się również z 
trzech warstw: Pt o grubości ok. 5 nm, Co – ok. 3 nm oraz buforowej Pt – ok. 5 nm. 
Pomiędzy warstwami zaobserwowano ostre interfejsy. Warstwy osadzane na „gorącym” 
podłożu mają bardziej gładki interfejs pomiędzy warstwą buforowa Pt i warstwą Co, niż 
osadzone na podłożu "zimnym". Impulsy o fluencji 400 mJ/cm2 powodują domieszkowanie 
warstwy Co atomami Pt na poziomie ok. 10% i warstwy buforowej Pt atomami Co, również 
na poziomie 10%. Dla nowo powstałej struktury zaobserwowano maksymalne 
namagnesowanie prostopadłe. Naświetlenie promieniowaniem o fluencji 600 mJ/cm2 
powoduje wymieszanie się atomów Co i Pt w całej objętości trójwarstw powstaje jednorodna 
warstwa Pt0,71Co0,29.  
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IV. Podsumowanie i wnioski.  
 
W mojej pracy badałam zmiany strukturalne indukowane w trójwarstwach Pt/Co/Pt 

osadzonych na szafirze nanosekundowymi impulsami promieniowania z zakresu ultrafioletu i 
skrajnego nadfioletu. Naświetlane były próbki o różnych grubościach warstw i temperaturą w 
której była osadzana buforowa warstwa Pt („gorące” i „zimne” podłoże). Były one 
naświetlane z użyciem trzech źródeł promieniowania różniących się czasem trwania impulsu i 
zakresem widmowym. Wykorzystywałam zarówno naświetlanie pojedynczymi impulsami jak 
i zakumulowaną w jednym miejscu serią impulsów (lub zachodzących na siebie miejscach). 
Zmiany strukturalne określiłam głównie na podstawie analizy wyników przeprowadzonych 
przeze mnie pomiarów reflektometrii (XRR) i fluorescencji z użyciem rentgenowskiej fali 
stojącej (GIXRF). Wykorzystywałam także wyniki badań dyfrakcyjnych (XRD) i 
mikroskopowych (zarówno mikroskopii optycznej z kontrastem Nomarskiego, jak i 
transmisyjnej mikroskopii atomowej) tych samych próbek. Wyniki badań strukturalnych 
powiązałam z obserwacjami zmian namagnesowania próbki w kierunku prostopadłym do jej 
powierzchni zmierzonymi za pomocą techniki polarnego magnetooptycznego efektu Kerra  
(p-MOKE).  

W trakcie wykonywanych badań opracowałam następujący sposób postępowania. 
Informacje wstępne uzyskałam z pomiarów mikroskopowych (optycznych, p-MOKE, TEM) 
wykonanych dla punktowo naświetlonych próbek. Pozwoliły mi one określić zmiany 
magnetyczne i strukturalne próbki w funkcji liczby zakumulowanych impulsów i ich fluencji. 
Istotny dla tych doświadczeń był rozmiar wiązki promieniowania, rzędu 1 mm, odpowiedni 
do wybranych tych technik, ale i zapewniający zmienność fluencji w badanych obszarach. 
Istotnym problemem występującym w przypadku naświetlań punktowych były fluktuacje 
natężenia energii impulsów, prowadzące do zwiększenia błędu szacowania wartości 
maksymalnej fluencji dla różnych impulsów naświetlających a przez to i progowych fluencji. 
Mimo prób nie udało się dostosować układu doświadczalnego do równoczesnych pomiarów 
energii impulsów i naświetlania próbek.  

Następnie wykonałam badania z użyciem pomiarów strukturalnych opartych na 
promieniowaniu rentgenowskim – dyfrakcji, reflektometrii i fluorescencji z użyciem 
rentgenowskiej fali stojącej. Metody te pozwalają na określenie parametrów próbki zarówno 
jeśli chodzi o jej strukturę warstwową (grubości warstw, ich chropowatości, gęstości i 
koncentracje stopów) jak i lokalną krystalograficzną (rodzaj i orientacja struktury 
krystalicznej, odległości międzypłaszczyznowe, naprężenia). Informacje z pomiarów były 
uśrednione po dużej powierzchni. Dlatego musiałam przygotować próbki naświetlone 
jednorodnie a nie punktowo. Badania przeprowadziłam z użyciem trzech źródeł. 
Wykorzystując źródło laserowo-plazmowe na IO WAT o rozmiarach plamki na próbce rzędu 
1 mm2 naświetliłam próbki metodą skanowania. W przypadku próbki na „gorącym” podłożu 
naświetlonym impulsami o fluencji maksymalnej około 64 mJ/cm2 zmiany namagnesowania 
prostopadłego próbki były jednorodne. Jednak w przypadku próbki osadzonej na „zimnym” 
podłożu i obu wartości fluencji impulsów (około 47 mJ/cm2 i około 64 mJ/cm2), na mapach 
remanencji prostopadłej widać odchylenia od jednorodnych zmian, co świadczy o 
niejednorodnościach rozkładu fluencji w trakcie naświetlania. W kolejnym układzie 
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doświadczalnym użyte zostały cztery impulsy lasera eksymerowego do naświetlenia całej 
próbki. W większości przypadków dało to jednorodne zmiany namagnesowania 
prostopadłego próbki. Jednak w jednym przypadku widać wyraźne niejednorodności rozkładu 
fluencji w każdym z czterech impulsów. Ponadto, pomiędzy naświetlonymi obszarami 
pozostawały wąskie linie niezmodyfikowane. Mogły one mieć wpływ na pomiary XRD, gdzie 
pomiar wykonywany był na całym obszarze próbki. Mogło to prowadzić do rozbieżności 
pomiędzy wynikami XRD i łącznymi wynikami XRR i GIXRF (w tym przypadku badany był 
około 50 razy mniejszy obszar próbki). Najbardziej jednorodne próbki uzyskałam wykonując 
naświetlania z użyciem źródła laserowo-plazmowego na PALS. W tym przypadku wszystkie z 
wyjątkiem jednej próbki były naświetlone jednym impulsem na całej powierzchni, co 
prowadziło do jednorodnych zmian remanencyjnych. Zmiany fluencji na powierzchni próbki 
można oszacować z rozmiarów próbki i jej odległości od źródła. Były one mniejsze niż 5% 
dla największej fluencji i malały wraz ze wzrostem odległości próbki od źródła i maleniem 
fluencji.  

Podsumowując, próbki najlepiej dostosowane do pomiarów strukturalnych dostałam 
po naświetlaniach z użyciem źródła PALS. Niestety dostęp do tego źródła jest ograniczony 
przez konkurs projektów badawczych. Ponadto czas pomiarowy jest ograniczony przez 
konieczność przygotowania układu plazmowego przed rozpoczęciem badań. Na koniec  
parametry promieniowania źródła laserowo-plazmowego nie są stabilne i wymagane jest 
powtarzanie eksperymentów by trafić we właściwy zakres fluencji. Dlatego badania z 
użyciem tego źródła są czasochłonne i wymagają kilkuletniego okresu prowadzenia. 

 
Pomimo różnic w początkowej strukturze próbek i sposobach ich naświetlania na 

podstawie analizy danych doświadczalnych można wysnuć następujące wnioski. 
1. Interfejsy w próbkach referencyjnych (nienaświetlonych) są ostre. Zgodnie z 

oczekiwaniami osadzanie próbek w układzie MBE nie prowadzi do wymieszania się 
atomów z warstw Pt i Co. W przypadku próbek napylonych na „gorącym” podłożu, 
warstwa buforowa Pt jest bardzo dobrej jakości krystalograficznej - w pomiarach XRD 
pojawiają się prążki grubościowe (oscylacje Lauego) odpowiadające grubości warstwy 
zmierzonej za pomocą XRR i GIXRF. Bufor Pt osadzany na „zimnym” podłożu oraz 
warstwy Co i przykrywkowej Pt są prawdopodobnie dużo silniej zdefektowany o czym 
świadczą mniej wyraźne oscylacje Lauego w obrazie dyfrakcyjnym (lub ich brak) oraz 
powiększone grubości interfejsów (ich szorstkość) na „górze” tych warstw. W 
szczególności w przypadku grubych (około 10 nm) warstw Co, jak pokazują obrazy TEM, 
widać niejednorodność grubości warstwy Co wynikającą z ich wzrostu o charakterze 
kolumnowym. 

2. Zmiany namagnesowania próbek mają charakter progowy (jak to widać przy 
naświetlaniach punktowych na IO WAT, oraz badaniach w funkcji fluencji na PALS i 
HZDR). Poniżej wartości progowej fluencji nie widać żadnych zmian, ani strukturalnych 
ani magnetycznych. Tuż powyżej progu namagnesowanie prostopadłe próbki osiąga 
wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście fluencji namagnesowanie prostopadłe spada. 
W przypadku próbek na podłożu „gorącym” naświetlonych na PALS namagnesowania 
prostopadłe było cały czas większe od zera nawet dla fluencji 2 razy większej niż 
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progowa. Zmierzony zakres fluencji dla innych źródeł promieniowania był mniejszy i 
zmiany magnetyczne występowały do maksymalnej wartości badanej fluencji. 

3. W badanych próbkach zmiany namagnesowania prostopadłego były prawie zawsze 
związane z dyfuzją atomową i mieszaniem się materiałów warstw Co i Pt. Tuż powyżej 
progu zarówno w badaniach XRR i GIXRF zaobserwowałam poszerzenie interfejsów oraz 
domieszkowanie warstwy Co atomami Pt na poziomie kilku procent. Przy dalszym 
wzroście fluencji zasięg dyfuzji atomowej wzrastał. Koncentracja Co w środku próbki 
spadała, za to warstwy Pt wykazywały domieszkowane atomami Co, co widać zarówno na 
pomiarach XRR oraz GIXRF jak i XRD. Przy jeszcze wyższych fluencjach dochodziło do 
całkowitego wymieszania się warstw i powstania jednorodnego stopu.  

4. W przypadku próbek naświetlonych na HZDR, obok zależności namagnesowania 
prostopadłego dyfuzji i rozkładu koncentracji atomów Co w głąb próbki, 
zaobserwowałam zależność od naprężeń w warstwie buforowej. W pobliżu progu zmian 
magnetycznych naprężenia gwałtownie zmieniały się ze ściskających w kierunku 
naprężeń rozciągających. W przypadku próbki na zimnym podłożu efekt ten poprzedzał 
mierzalne zmiany związane z dyfuzją atomową. Być może wynika to z większej czułości 
pomiarów dyfrakcyjnych niż XRR i GIXRF. 

5. Próbki o podobnych zmianach strukturalnych (rozkładzie koncentracji atomów Co) nie 
zawsze miały takie samo namagnesowanie prostopadłe. W przypadku pomiarów na PALS 
próbek schodkowych, dwie próbki w których powstał podobny stop, różniły się 
namagnesowaniem prostopadłym. Uważam, że jest to związane z naprężeniami w tych 
warstwach, które nie mogły jednak zostać zmierzone z powodu struktury schodkowej 
próbek. 

6. Wyjątkiem od opisanej powyżej zależności namagnesowania prostopadłego od fluencji 
była próbka naświetlana seriami impulsów w IO WAT. W tym przypadku zachodziła 
akumulacja zmian strukturalnych – mieszania się warstw w wyniku dyfuzji, jak widać to 
było na obrazach TEM. Prowadziło to do obniżenia progu pojawienia się zmian 
namagnesowania prostopadłego. Jednocześnie pojawiał się próg maksymalny 
namagnesowania próbki, powyżej którego spadało ono blisko zera. Być może zjawisko to 
było związane z początkową grubością warstwy buforowej Pt. W tym przypadku była ona 
największa wśród próbek dla których zmierzono progi. Zależne od fluencji ilości 
impulsów mieszanie się warstw mogło prowadzić do spadku maksymalnej koncentracji 
atomów Co i efektów magnetycznych, mierzonych techniką p-MOKE. 

7. W większości pomiarów nie obserwujemy drugiej gałęzi namagnesowania opisanej we 
wstępie. Jedynym jej śladem mogą być współcentryczne pierścienie o zwiększonej 
remanencji w obrazach próbek naświetlonych seriami impulsów na źródle laserowo-
plazmowym IO WAT. Jednak efekt ten można też wytłumaczyć fluktuacjami energii 
impulsów od strzału na strzał. Jest to zasadnicza różnica w porównaniu do próbek o 
podobnej strukturze naświetlanych optycznym laserem femtosekundowym. Ponieważ nie 
są znane strukturalne powody pojawiania się dwóch gałęzi namagnesowania 
prostopadłego w tych próbkach, nie mogłam wyjaśnić tego zjawiska. Konieczne są tu 
dalsze badania. 
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8. Ciekawą obserwacją jest zależność maksymalnego namagnesowania prostopadłego 
próbek od tego czy były napylane na „zimnym” czy „gorącym” podłożu. W przypadku 
podłoża „zimnego” namagnesowanie jest mniejsze, co widać jasno na pomiarach próbek 
naświetlanych na HZRD i PALS. Jest to zapewne związane z początkową strukturą 
warstw, które w przypadku „zimnego” podłoża jest bardziej zdefektowana. 

9. Właściwym parametrem umożliwiającym porównanie próbek o różnej strukturze 
naświetlanych impulsami o różnej długości fali i czasie trwania byłoby obliczenie 
temperatury próbki i jej zmian w czasie. Niestety obliczenia takie bazujące na równaniu 
dyfuzji wymagają znajomości parametrów termodynamicznych materiałów, zarówno 
„czystych” jak i stopów. W dodatku konieczna byłaby ich znajomość w funkcji 
temperatury. Dane te nie są dostępne w znanej mi literaturze, i będą musiały zostać 
zmierzone w osobnych eksperymentach. Pomimo tego na podstawie danych 
doświadczalnych można wysnuć następujące wniosek. To, że zmiany namagnesowania 
próbki mają charakter progowy, może być związane z osiągnięciem przez próbkę 
temperatury topnienia. Dla tej temperatury następuje gwałtowna zmiana lepkości i 
związanej z nią szybkości dyfuzji atomowej w metalach.  
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