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Streszczenie 
 

Kontrolowanie spinowych stopni swobody w układach magnetycznych jest szczególnie 

interesujące z uwagi na dużą ilość stabilnych stanów magnetycznych, które mogą się 

przyczynić do zwiększenia pojemności i funkcjonalności pamięci magnetycznych oraz 

układów logicznych. Jest to powód dla którego prowadzi się szeroko zakrojone badania w 

dziedzinie tzw. spintroniki, poszukując metody zapisu informacji konkurencyjnej w stosunku 

do obecnie stosowanej, opartej na strukturach półprzewodnikowych i mechanicznej dyskowej 

pamięci magnetycznej. Jednymi z podstawowych cegiełek z których powstać mogą nowe, 

masowe, urządzenia spintroniczne są elementy pamięci skonstruowane na bazie 

magnetycznych złączy tunelowych (MTJ). Złącze takie składa się z warstw 

ferromagnetycznych posiadających oś łatwą namagnesowania zorientowaną w płaszczyźnie 

warstwy (ang. in-plane magnetization), rozdzielonych warstwą izolatora –  barierą tunelową. 

Złącza tunelowe zbudowane na bazie warstw magnetycznych z osią łatwą namagnesowania 

skierowaną prostopadle do płaszczyzny warstwy, zwaną prostopadłą anizotropią magnetyczną 

(PMA), charakteryzują się znacznie lepszymi parametrami w porównaniu ze złączami typu 

in-plane, tj. większą wartością magnetooporu (TMR), stabilnością termiczną oraz mniejszym 

rozmiarem. Pomimo intensywnych badań nad udoskonaleniem MTJ, mechanizmy fizyczne 

prowadzące do powstania PMA są wciąż nie do końca poznane. Poszukiwanie mechanizmów 

indukujących prostopadłą anizotropię magnetyczną w hetrostrukturach ultra cienkich warstw 

magnetycznych było motywem, który zainspirował autorkę do przeprowadzenia badań 

opisanych w przedstawianej rozprawie.  

Głównym celem niniejszej rozprawy doktorskiej było poznanie zjawisk fizycznych 

prowadzących do powstania prostopadłej anizotropii magnetycznej w epitaksjalnych 

strukturach typu ferromagnetyczny-metal/izolator (FM/I) oraz w układach o strukturze złącza 

tunelowego typu FM/I/FM. Badania skoncentrowano na określeniu wpływu: rodzaju oraz 

grubości warstwy magnetycznej i izolatora, rodzaju warstwy przylegającej oraz strukturze 

elektronowej powierzchni warstwy magnetycznej. 

Przedmiotem badań, były heterostruktury otrzymywane metodą epitaksji z wiązek 

molekularnych - MBE, składające się z cienkich warstw metali przejściowych 3d, takich jak: 

Co oraz CoxFe1-x, rozdzielonych warstwą izolatora MgO. W celu wytworzenia heterostruktur 

typu FM/I/FM o optymalnych parametrach tunelowych z PMA, badano wpływ grubości 
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warstwy magnetycznej oraz rodzaj warstwy z nią sąsiadującej na anizotropię powierzchniową 

na międzypowierzchni FM/I. 

Opracowano nową metodę wytwarzania cienkich warstw o prostopadłej orientacji wektora 

namagnesowania poprzez wprowadzenie do międzywarstwy metal-ferromagnetyczny/izolator 

atomowo cienkiej warstwy Au.  

Analiza danych pomiarowych wykonanych rentgenowską spektroskopią fotoelektronów - 

XPS wykazała częściowe utlenienie powierzchni Co na międzypowierzchni Co/MgO oraz 

zmniejszenie  dyfuzji atomów tlenu w głąb warstwy Co po wprowadzeniu monowarstwy Au, 

co przyczynia się do zwiększenia energii anizotropii na międzypowierzchni Co/MgO.  

Zbadano również wpływ warstwy materiału organicznego na anizotropię magnetyczną ultra 

cienkich warstw Co. Wykazano, że oddziaływanie pomiędzy organicznymi molekułami oraz 

atomami metalu znajdującymi się na powierzchni warstwy Co, prowadzą do powstania 

prostopadłej anizotropii magnetycznej. 

W strukturze Au/Co0.9Fe0.1/Au/MgO(tMgO)/Au/Co0.9Fe0.1/Au zaobserwowano istotny wpływ 

oddziaływania obu warstw magnetycznych, oddzielonych cienką warstwą MgO, na kierunek 

osi łatwego namagnesowania dolnej warstwy Co0.9Fe0.1. Zostało pokazane, że dla tMgO > 0.8 

nm, kierunkiem łatwym magnesowania jest normalna do powierzchni warstwy, natomiast 

poniżej 0.8 nm, obserwowane jest współistnienie dwóch kierunków łatwych magnesowania, 

jednego, wzdłuż normalnej do powierzchni, oraz drugiego, w płaszczyźnie warstwy. 
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Abstract 
 

Controlling the spin degrees of freedom in magnetic systems is interesting due to a large 

number of stable magnetic states that can contribute to the increase of the capacity and 

functionality of magnetic memories and logic circuits. Extensive research in the field of 

spintronics is carried out seeking a method of information recording competitive to the 

currently used, based on semiconductor structures. One of the basic building blocks from 

which new spintronic devices can be created are memory elements constructed on the basis of 

magnetic tunnel junctions (MTJs).  

Typical MTJs are composed of electrodes with an in-plane magnetization. However, MTJs 

with perpendicular magnetic anisotropy (p-MTJs) have great advantages over the in-plane 

ones, due to their high tunnel magnetoresistance ratio (TMR), high thermal stability and low 

critical current for current induced magnetization switching. Therefore, the experimental 

determination and understanding of magnetic anisotropy and mechanisms of its control in 

ferromagnetic thin films is crucial towards the MTJ system design for future use in electronic 

applications. 

Despite intensive research on the improvement of MTJ, the physical mechanisms leading to 

the formation of PMA are still not fully understood. The search for mechanisms leading to 

perpendicular magnetic anisotropy in the ultra-thin magnetic layers was the theme that 

inspired the author to carry out the research described in the presented dissertation. 

This thesis investigates the physical phenomena inducing the  

perpendicular magnetic anisotropy in epitaxial structures of the ferromagnetic-metal / isolator  

(FM/I) and systems with the tunnel junction structure type - FM/I/FM. Therefore, the research 

was focused on the influence of: the type and thickness of the magnetic layer and insulator, 

the type of the adjacent layer and finally, the electronic structure of the surface of the 

magnetic layer. 

The subject of the research were heterostructures deposited by molecular beam epitaxy – 

MBE method, consisting of thin layers of 3d transition metals, such as Co and Co0.9Fe0.1, 

separated by MgO layers. In order to create FM/I/FM heterostructures with optimal tunnel 

junctions parameters with perpendicular magnetic anisotropy, the effect of magnetic layer 

thickness and the type of adjacent layer on the surface anisotropy on the FM / I interface were 

investigated. 



vi 
 

A new method of preparing thin layers with a perpendicular magnetic anisotropy was 

developed by introducing the atomically thin Au layer into the  

metal-ferromagnetic/insulator interface. The analysis of XPS measurement revealed the 

reduction of oxygen atoms into the Co layer on the Co/MgO interface after the introduction of 

Au monolayer.  

The magnetic properties of the cobalt/hydrocarbon interface were investigated by 

magnetometry and ferromagnetic resonance techniques. It was demonstrated that the surface 

energy of Co film could be significantly increased at the cobalt/organic interface and direct an 

equilibrium magnetization perpendicular to the film plane.  

Finally, the interaction between the two magnetic layers, separated by a thin insulating MgO 

layer, in the Mo/Au/Co0.9Fe0.1/Au/MgO(tMgO)/Au/Co0.9Fe0.1/Au structure, and the impact of 

this effect on the magnetic anisotropy of the Co0.9Fe0.1 layers has been presented. The results 

of the FMR and magnetometry investigations have demonstrated that the magnetic anisotropy 

of the bottom Co0.9Fe0.1 layer depends on the MgO spacer thickness. It was shown, that the 

magnetization is out-of-plane down to tMgO of about 0.8 nm, and below this thickness, the 

coexistence of perpendicular and in-plane easy direction of magnetization is observed. 
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Wstęp – motywacja i cel pracy 

 

Zapis przy wykorzystaniu zjawisk magnetycznych miał swój początek pod koniec XIX 

wieku. W roku 1889 duński technik Valdemar Poulsen, skonstruował pierwsze urządzenie do 

magnetycznej rejestracji dźwięku w którym nagranie było przechowywane na magnetycznej 

strunie – urządzenie to nazwano telegrafonem. Początkowo informacje gromadzono na 

stalowych drutach oraz taśmach, następnie w latach 20-tych XX wieku zaczęto stosować w 

tym celu taśmy papierowe, z napyloną warstwą magnetyczną. Przechowywanie danych 

poprzez modulację orientacji namagnesowania znalazło zastosowanie w pamięciach 

ferrytowych (pamięć rdzeniowa; 1955-1975), magnetycznych dyskach twardych (1956 r.), 

pamięciach bąbelkowych/pęcherzykowych „bubble memory” (1970-1980) jak też pamięciach 

których działanie oparte jest na zjawisku magnetooporu anizotropowego. Efekt magnetooporu 

anizotropowego (ang. Anisotropic Magneto-Resistance (AMR)), polega na zmianie oporu 

magnetyka (o kilka procent) w zależności od kąta pomiędzy wektorem namagnesowaniem a 

kierunkiem przepływającego przez ten magnetyk prądu. Prawdziwą rewolucję, w obszarze 

zapisu informacji, wywołało odkrycie zjawiska gigantycznego magnetooporu (ang. Giant 

Magneto-Resistance (GMR)) w roku 1988, w zjawisku tym zmiana oporu układu warstw 

magnetycznych przedzielonych niemagnetycznym metalem wynosi 15-20 % [Bai_1988, 

Bin_1989]. Rosnące zapotrzebowanie na urządzenia gromadzące informacje o coraz większej 

gęstości zapisu informacji, większej stabilności termicznej złączy oraz małej energii 

niezbędnej do zapisu informacji, zintensyfikowały badania podstawowe. Jednym z efektów 

tych badań jest uzyskanie magnetycznego złącza tunelowego (ang. Magnetic Tunnel Junction 

(MTJ)), z barierą w postaci amorficznej warstwy AlOx, wykorzystującego zjawisko 

tunelowego magnetooporu (ang. Tunneling Magneto-Resistance (TMR)). Poza dużą 

wartością magnetooporu, złącza MTJ cechuje również łatwość integracji z technologią CMOS 

(ang. Complementary Metal - Oxide Semiconductors) w porównaniu z metalicznymi 

układami GMR. Uzyskiwane parametry złączy tunelowych pozwoliły na ich zastosowanie w 

pamięciach bezpośredniego dostępu (ang. Magnetic Random Access Memory (MRAM)) w 

miejsce powszechnie stosowanych dotychczas pamięci RAM  (ang. Random Access 

Memory).   

Kolejne dwa przełomowe odkrycia jeszcze bardziej pobudziły badania i rozwój w dziedzinie 

magnetycznego zapisu informacji. Pierwszym z nich było zastąpienie amorficznej bariery 
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AlOx, barierą w postaci krystalicznej warstwy MgO, z czym wiązał się znaczy wzrost 

wartości TMR (150 – 600 %) [Dja_2005, Par_2004, Ike_2008]. Drugim zaś, było 

wykorzystanie zjawiska transferu spinowego momentu pędu spinowo spolaryzowanego prądu 

elektronowego (ang. Spin Transfer Torque Effect (STT)) do zmiany kierunku 

namagnesowania elektrod w strukturach MTJ [Slo_1996, Dia_2006]. Odkrycie to zmienia 

wcześniej stosowany sposób zapisu informacji, umożliwiając znaczne zmniejszenie rozmiaru 

komórki pamięci. Obecnie, większość badań w obszarze MRAM dotyczy urządzeń STT-

MRAM z prostopadłą anizotropią magnetyczną (ang. perpendicular magnetic anisotropy 

(PMA)) (tj. namagnesowanie warstw magnetycznych zorientowane jest prostopadle do 

płaszczyzny warstwy).  

Wytwarzanie magnetycznych złączy tunelowych z prostopadłą orientacją namagnesowania 

(p-MTJ) stanowi prawdziwe wyzwanie dla fizyków oraz technologów, gdyż wymaga 

zarówno dobrego zrozumienia źródeł efektów PMA i TMR jak i opanowania technik wzrostu 

i charakteryzacji cienkich warstw. Wyniki prac nad wzrostem struktur niskowymiarowych 

oraz ich charakteryzacji pokazują niezwykłą złożoność nowych zjawisk fizycznych 

spotykanych w układach cienkowarstwowych. Zmiana grubości warstwy magnetycznej nawet 

o jedną warstwę atomową czy zmiana materiału przykrywkowego, prowadzi do znacznych 

modyfikacji właściwości magnetycznych takiej struktury.  

Zjawisko prostopadłej anizotropii magnetycznej jest dobrze zbadane metodami fizyki 

teoretycznej jednakże liczba prac eksperymentalnych, potwierdzających wyniki tych badań, 

jest wciąż niewystarczająca. Z dostępnej literatury naukowej wynika, że PMA w cienkich 

warstwach magnetycznych ma swoje źródło najczęściej w zjawiskach zachodzących 

bezpośrednio na ich powierzchni. Efekt ten związany jest ze współzawodnictwem energii 

anizotropii objętościowej z energią anizotropii powierzchniowej, ta ostatnia faworyzuje 

prostopadły do powierzchni kierunek osi łatwej wektora namagnesowania. W efekcie, wraz z 

obniżaniem grubości warstwy, poniżej grubości krytycznej, obserwuje się prostopadłe 

wypadkowe namagnesowanie próbki.  

Ze względu na małe wartości energii powierzchniowej, w porównaniu z energią anizotropii 

kształtu, zjawisko PMA obserwuje się tylko w przypadku bardzo cienkich warstw 

ferromagnetycznych. Energia anizotropii powierzchniowej może być zwiększona poprzez 

dobór odpowiednich warstw sąsiednich. Wzrost anizotropii powierzchniowej prowadzący do 

zmiany orientacji osi łatwej namagnesowania, zaobserwowano w przypadku warstwy Co 
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osadzonej pomiędzy warstwami z metali ciężkich, (Co/Pt, Co/Pd, Co/Au) [Nak_1998, 

Bro_1989, All_1990, Car_1987, Car_1985]. W pracy [Nak_1998] pokazano, że dla struktury 

Co/Pt oś łatwego namagnesowania jest skierowana prostopadle do płaszczyzny warstwy na 

skutek dużej wartości momentu orbitalnego Co wynikającego z przekrywania się 

zhybrydyzowanych orbitali 3d Co (metali przejściowych) oraz 5d Pt (metali ciężkich) 

[Bru_1989, Újf _1996]. Z tego względu uważa się, że sąsiedztwo ciężkich metali (Pt, Pd, Au, 

W, Mo ) jest niezbędne do wymuszenia prostopadłej orientacji wektora namagnesowania w 

cienkich warstwach magnetycznych.  

Oś łatwą wektora namagnesowania skierowaną prostopadle do płaszczyzny próbki 

zaobserwowano również w strukturach ferromagnetyczny-metal/niemagnetyczny tlenek 

[Ike_2010, Rod_2009], a jej źródło przypisano przekrywaniu się zhybrydyzowanych orbitali 

3d metalu przejściowego oraz 2p tlenu. Wyniki obliczeń przedstawione w pracy [Yan_2011], 

wykazuje że w strukturach Fe(Co)/MgO wartość energii powierzchniowej wynosi 1-2 erg/cm
2
 

i jest porównywalna z wartościami uzyskanymi w strukturach Co/Pt lub Co/Pd. Autorzy 

sugerują, że największe wartości energii powierzchniowej, uzyskuje się w przypadku, gdy 

sąsiadująca z warstwą magnetyczną warstwa MgO nie wykazuje odstępstw od 

stechiometrycznego stosunku tlenu do magnezu, a tym samym nie występuje nadwyżka bądź 

niedobór atomów tlenu na powierzchni warstwy.  

W czasie ostatnich kilku lat wiele uwagi zostało poświęconej materiałom organicznym i ich 

potencjalnemu zastosowaniu w urządzeniach elektroniki spinowej. Obecnie wiele materiałów 

organicznych jest powszechnie dostępnych i tanich, łatwych do wykonania, niewielkich i 

elastycznych. Dlatego też uważa się, że są kluczem do masowej produkcji urządzeń 

elektronicznych. W elektronice spinowej, materiały organiczne znalazły zastosowanie jako 

bariery i/lub elektrody w heterozłączach [Nab_2007, Ded_2008, Hsu_2013]. Dediu wraz ze 

współautorami zaprezentowali efekt magnetooporu w temperaturze pokojowej używając 

organicznego półprzewodnika - T6 (sexithienyl ) jako bariery tunelowej umieszczonej 

pomiędzy elektrodami z La1−xSrxMnO3. Z kolei w pracy [Xio_2004], jako bariery tunelowej 

użyto tris(8-hydroxyquinolino)aluminium znanego jako Alq3 o wzorze Al(C9H6NO)3.  

Pomimo tak wielu prac doświadczalnych zajmujących się tematem zaworów spinowych 

zawierających materiały organiczne, to nadal jednak brakuje rzetelnych badań nad problemem 

wpływu materiału organiczny na anizotropię magnetyczną  struktur typu metal 

ferromagnetyczny/materiał-organiczny. W przypadku materiałów organicznych, uważa się, że 
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ich rola w kształtowaniu anizotropii magnetycznej jest raczej niewielka, ze względu na słabe 

sprzężenie spin-orbita. Ostatnie doniesienia literaturowe pokazują jednak, że energia 

anizotropii powierzchniowej może być znacznie zwiększona na międzypowierzchni 

Co/grafen [Yan_2015]. Efekt ten jest przypisywany tworzeniu się wiązań typu π pomiędzy 

molekułami materiału organicznego a elektronami 3d metalu.  

W niniejszej rozprawie doktorskiej zostaną przedstawione wyniki badań, nad zjawiskami 

fizycznymi prowadzącymi do zaindukowania prostopadłej anizotropii magnetycznej w 

epitaksjalnych układach typu magnetyczne złącze tunelowe. Prowadzone badania miały na 

celu poszerzenie dotychczasowego stanu wiedzy a tym samym przyczynić się do 

udoskonalenia technologii wytwarzania magnetycznych złączy tunelowych do zastosowań w 

urządzeniach pamięci masowych i pokrewnych dziedzinach nauki. 

Rozprawa została podzielona na dwie główne części. Pierwsza część, ma za zadanie 

wprowadzenie w tematykę pracy. Rozdziały pierwszy oraz drugi, przedstawiają opis 

zagadnień badawczych będących przedmiotem pracy, prezentują tło naukowe poruszanej 

tematyki oraz przybliżają podstawy fizyczne dotyczące pochodzenia i znaczenia anizotropii 

magnetycznej ze szczególnym uwzględnieniem anizotropii magnetycznej cienkich warstw. 

Omówione zostały w niej modele anizotropii magnetycznej w układach magnetyczny 

metal/niemagnetyczny metal, magnetyczny metal/niemagnetyczny tlenek oraz magnetyczny 

metal/materiał organiczny. W rozdziałach trzecim i czwartym omówiono wybrane techniki 

pomiarowe oraz metody użyte do analizy wyników doświadczalnych.  

W drugiej części rozprawy przedstawiono krótki opis techniki wytwarzania próbek, 

charakterystykę wzrostu warstw oraz uzyskane wyniki eksperymentalne. Rozdział szósty 

prezentuje wyniki badań nad wpływem monowarstwy złota na międzypowierzchni Co/MgO. 

Przedstawiono wyniki badań anizotropii magnetycznej struktur Au/Co(0-3 nm)/(Au)/MgO/Au 

oraz struktur referencyjnych Au/Co(0-3 nm)/MgO/Au i Au/Co(0-3 nm)/Au. Precyzyjne 

określenie zależności anizotropii magnetycznej w tego typu strukturze, wyłącznie od grubości 

kobaltu, możliwe było dzięki osadzeniu Co w postaci klina o grubości od 0 do 3 nm. W tej 

części pracy przedstawiono również wyniki badań metodą rentgenowskiej spektroskopii 

fotoelektronów – XPS, która posłużyła do określenia struktury elektronowej na 

międzypowierzchniach Co/MgO oraz Co/Au/MgO.  

W rozdziale siódmym zaprezentowano wpływ warstwy materiału organicznego na anizotropię 

magnetyczną ultra cienkich warstw Co. Pokazano, że oddziaływanie pomiędzy organicznymi 



5 
 

molekułami oraz atomami metalu znajdującymi się na powierzchni Co, prowadzi do 

zaindukowania prostopadłej anizotropii magnetycznej. 

Rozdział ósmy prezentuje wyniki badań nad wpływem grubości warstwy MgO na anizotropię 

magnetyczną w strukturze Au/Co0.9Fe0.1/Au/MgO(tMgO)/Au/Co0.9Fe0.1/Au. Wyniki 

eksperymentu wykazują, że w zakresie grubości 1.0 > tMgO > 0.7 nm, kierunek łatwego 

magnesowania warstwy Co0.9Fe0.1, zmienia się i obserwowane jest współistnienie dwóch 

kierunków łatwych magnesowania, jednego, wzdłuż normalnej do powierzchni, oraz 

drugiego, w płaszczyźnie warstwy  

 

Na końcu rozprawy umieszczono podsumowanie całości opisanych w pracy wyników, 

wskazując przy tym na możliwość kontynuacji wybranych wątków badawczych.  

Rozprawę doktorską zamyka spis źródeł bibliograficznych. W dodatku A przedstawiono 

wstępne wyniki badań anizotropii magnetycznej wielowarstw [Co0.9Fe0.1/Ni]n. W dodatku B 

przedstawiono dorobek naukowy autorki.  

Opisane w rozprawie wyniki zostały opublikowane w następujących pracach: 

1. L. Gładczuk, P. Aleshkevych, K. Lasek and P. Przysłupski, “Magnetic anisotropy of 

Au/Co/Au/MgO heterostructure: Role of the gold at the Co/MgO interface.”, J. Appl. 

Phys., 116 (2014) 233909. 

 

2. K. Lasek, L. Gładczuk, M. Sawicki, P. Aleshkevych and P. Przysłupski, “MgO – 

thickness induced spin reorietnation transition in Co0.9Fe0.1/MgO/Co0.9Fe0.1 structure.”, 

J. Magn. Magn. Mater., 444C (2017) 326. 

 

 

3. L. Gładczuk, K. Lasek, R. Puźniak, M. Sawicki, P. Aleshkevych, W. Paszkowicz, 

R. Minikayev, I. N. Demchenko, Y. Syryanyy, and P. Przysłupski, “Impact of organic 

capping layer on the magnetic anisotropy of ultrathin Co films.”, J. Phys. D: Appl. 

Phys., 50 (2017) 485002. 

 

4. I. N. Demchenko, Y. Syryanyy, Y. Melikhov, L. Nittler, L. Gładczuk, K. Lasek, L. 

Cozzarini, M. Dalmiglio, A. Goldoni, P. Konstantynov and M. Chernyshova,  “X-ray 

photoelectron spectroscopy analysis as a tool to assess factors influencing magnetic 

anisotropy type in Co/MgO system with gold interlayer.”, Scripta Mater., 145 (2018) 

50. 
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Rozdział 1 

 

Podstawy działania urządzeń 

spintronicznych  

 

 

1.1 Spinowa polaryzacja nośników prądu  

Podstawowym zjawiskiem odpowiedzialnym za działanie urządzeń spintronicznych jest 

transport spinowo spolaryzowanych nośników ładunku. W przeciwieństwie do metali 

normalnych, w metalach ferromagnetycznych, gęstość stanów (ang. Density of States  (DOS)) 

na poziomie Fermiego jest różna dla nośników ze spinem „w górę” - ↑ i ze spinem „w dół” - ↓ 

(rys. 1.1). Ta nierównowaga, powszechnie występująca w metalach ferromagnetycznych, 

związana jest z rozszczepieniem pasm elektronowych, ze względu na orientację spinów „↑” i 

„↓”, wynikającego z występowania oddziaływań wymiennych. Stopień polaryzacji spinowej 

definiowany jest następująco: 

𝑃 =
𝑁↑ − 𝑁↓
𝑁↑ + 𝑁↓

,                                                                     (1.1) 

gdzie 𝑁↑(𝑁↓) jest gęstością stanów na poziomie Fermiego dla nośników ze spinem „↑” i „↓”.  

Warunek istnienia transportu spinowo spolaryzowanych nośników prądu jest spełniony, gdy 

gęstość elektronów na poziomie Fermiego jest taka, że P > 0. W przypadku metali 

przejściowych typu 3d, typowe wartości parametru P wynoszą: 35% dla Co, 40% dla Fe oraz 

23% dla Ni [Moo_1999]. Zjawisko spinowej polaryzacji w metalach daje niezwykłe 

możliwości. Ferromagnetyki charakteryzujące się spinową polaryzacją wykorzystywane są 

jako źródła spinowo spolaryzowanych nośników wstrzykiwanych do półprzewodników, 

nadprzewodników oraz metali normalnych. Wykorzystywane są również jako źródła spinowo 

spolaryzowanych elektronów, tunelujących przez izolator stanowiący barierę potencjału w 

magnetycznych złączach tunelowych.  
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Rysunek 1.1. Schematyczny wykres gęstości stanów elektronowych a) w metalu normalnym, 

b) w metalu ferromagnetycznym. EF oznacza poziom Fermiego, N(E) gęstość 

stanów. (źródło: [Pri_1998]) 

 

1.2 Gigantyczny magnetoopór (GMR)  

Zasadniczym celem rozwoju nanotechnologii jest potrzeba zwiększenia pojemności urządzeń 

gromadzących i przechowujących dane. Najważniejszym wydarzeniem w tej dziedzinie było 

odkrycie zjawiska gigantycznego magnetooporu (GMR). W 1988 roku, dwa niezależne 

zespoły badawcze, jeden pod kierunkiem Alberta Ferta (Université Paris-Sud / Francja) oraz 

drugi, pod kierunkiem Petera Grünberga (IFF / Jülich, Niemcy) zaobserwowały zjawisko 

GMR w magnetycznych wielowarstwowych układach metalicznych Fe/Cr [Bai_1988] oraz 

Fe/Cr/Fe [Bin_1989]. W obu przypadkach odnotowano zmianę  

(od kilku do kilkudziesięciu procent) oporności R badanej próbki przy zmianie zwrotu 

wektora namagnesowania warstw z antyrównoległego (AP) w zerowym zewnętrznym polu 

magnetycznym, do równoległego (P) po przyłożeniu zewnętrznego pola magnetycznego  

(o wartości odpowiadającej polu nasycenia HS). Magnetoopór zdefiniowany jest poprzez 

następujące równanie:  

𝛥𝑅

𝑅
=
𝑅(𝐻 = 0) − 𝑅(𝐻𝑆)

𝑅(𝐻𝑆)
.                                                       (1.2) 

Efekt GMR (Rys. 1.2) tłumaczy się istnieniem dwóch słabo oddziałujących kanałów 

spinowych przewodnictwa elektronowego w metalach przejściowych 3d [Bar_2002]. 

Przepływ elektronów odbywa się w dwóch równoległych kanałach – jednym dla elektronów o 

spinie zgodnym z kierunkiem namagnesowania, oraz drugim dla elektronów o spinie 

przeciwnym. W takim modelu transportu - zaproponowanym przez Mott’a - elektrony o danej 

orientacji spinu poruszają się tylko w odpowiadającym im kanale spinowym, a procesy 
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rozpraszania prowadzące do zmiany spinu powodują przejście elektronu z jednego kanału 

spinowego do drugiego [Bar_2012]. Kluczową cechą metali ferromagnetycznych z grupy 3d 

jest to, że prawdopodobieństwo rozproszenia elektronu o danym spinie różni się znacznie 

pomiędzy kanałami. Jeśli warstwy są namagnesowane zgodnie, wówczas elektron, 

przechodząc z jednej warstwy do drugiej, pozostaje w tym samym kanale spinowym. 

Zmieniając namagnesowanie warstw na przeciwne, elektron przechodząc pomiędzy 

warstwami magnetycznymi, zmienia kanał spinowy – w jednej warstwie jest to kanał dobrze 

przewodzący a w drugiej słabo przewodzący. Zmiana kierunku namagnesowania 

poszczególnych warstw umożliwia więc sterowanie kanałami spinowymi, w których 

przemieszczają się elektrony. 

 

 
 
 
Rysunek 1.2. Schematyczne przedstawienie efektu Gigantycznego Magnetooporu - GMR.  
 
 

Warunkiem występowania efektu GMR jest uzyskanie konfiguracji antyrównoległej 

namagnesowań warstw magnetycznych. Istnieją przy tym, różne sposoby realizacji tej 

konfiguracji. W pierwszych pracach doświadczalnych nad efektem GMR, konfigurację 

antyrównoległą realizowano za pomocą międzywarstwowego oddziaływania wymiennego. W 

strukturach potrójnych, z metaliczną przekładką, oddziaływanie to ma charakter 

oddziaływania wymiennego typu RKKY (Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida). Sprzężenie to 

przenoszone jest przez elektrony przewodnictwa i ma charakter oscylacyjny (Rys. 1.3) tzn. 

zmienia się z oddziaływania ferromagnetycznego do antyferromagnetycznego wraz z 

odległością pomiędzy oddziałującymi momentami magnetycznymi. Jego wartość i znak, 

silnie zależą od grubości warstwy niemagnetycznej a znacznie słabiej od grubości warstw 

magnetycznych. Dla określonych grubości przekładki, układ wykazuje sprzężenie 
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antyferromagnetyczne, co pozwala na stworzenie tzw. syntetycznego antyferromagnetyka 

(ang. Synthetic Antiferromagnet (SyAF))). Syntetyczny antyferromagnetyk posiada 

wypadkowy moment magnetyczny bliski zeru i wykorzystywany jest w budowie złączy 

tunelowych, zaworów spinowych i innych układów do magnetycznego zapisu, w celu 

zminimalizowania pola dipolowego mogącego wpływać niekorzystnie na pracę urządzenia 

[Par_2003].  

 

Rysunek 1.3. Stała pośredniego sprzężenia wymiennego, obliczona w funkcji grubości 

niemagnetycznej przekładki. Znak stałej, J1 > 0 oraz J1 < 0 odpowiada 

sprzężeniu odpowiednio ferromagnetycznemu oraz antyferromagnetycznemu.  

(źródło: [Bru_1993])  

 

Wzajemnie antyrównoległe ułożenie namagnesowań w warstwach magnetycznych, w 

strukturach trójwarstwowych, można osiągnąć również poprzez zastosowanie warstw o 

różnych wartościach pola koercji. W ten sposób otrzymuje się trójwarstwę, w której jedna z 

warstw magnetycznych jest magnetycznie twardsza od drugiej. Wówczas konfigurację 

antyrównoległą, uzyskuje się przykładając pole magnetyczne o wartości pomiędzy polami 

koercji obu warstw [Bar_1990].  

Kolejnym sposobem na uzyskanie anytrównoległej konfiguracji namagnesowań, jest metoda 

„zaczepiania” namagnesowania jednej z warstw magnetycznych, poprzez oddziaływanie 

wymienne z warstwą anyferromagnetyka, np. IrMn, PtMn. Oddziaływanie to w literaturze 
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funkcjonuje pod nazwą exchange bias. Do zmiany kierunku namagnesowania warstwy 

ferromagnetycznej związanej oddziaływaniem wymiennym z antyferromagnetykiem 

potrzebne jest pole magnetyczne o dużej wartości. Namagnesowanie tej warstwy pozostaje 

więc stałe, a sama warstwa nazywana jest warstwą referencyjną. Druga z warstw, 

magnetycznie miękka, nazywana jest warstwą swobodną, gdyż jej namagnesowanie ustawia 

się zgodnie z kierunkiem przyłożonego pola.  

 

1.3 Tunelowy magnetoopór (TMR) 

Sukces związany z odkryciem i wdrożeniem efektu GMR wywołał na nowo zainteresowanie 

analogicznym efektem występującym w magnetycznych złączach tunelowych (MTJ) tj. 

tunelowym magnetooporem (TMR). W MTJ zbudowanych na bazie warstw 

ferromagnetycznych rozdzielonych cienką warstwą izolatora, prąd tunelowy silnie zależy od 

wzajemnej orientacji namagnesowania elektrod ferromagnetycznych, którą można zmieniać 

zewnętrznym polem magnetycznym, bądź poprzez transfer spinowego momentu pędu 

pochodzącego ze spinowo spolaryzowanego prądu elektronowego (STT). Wielkość prądu 

tunelowego jest duża, tym samym opór magnetycznego złącza mały, dla równoległego (P) 

ustawienia momentów magnetycznych, natomiast niska wartość prądu tunelowego oraz duży 

opór złącza pojawia się dla antyrównoległego (AP) ustawienia momentów magnetycznych w 

warstwach. Efekt ten nazywany jest tunelowym magnetooporem (TMR), i jest określany 

przez parametr opisany zależnością (RAP-RP)/RP, gdzie RAP oraz RP oznaczają odpowiednio 

opór złącza dla antyrównoległego oraz równoległego ustawienia momentów magnetycznych 

warstw w złączu tunelowym [Moo_1995]. 

 

1.3.1 Model Jullier’a  

Juliere zaproponował prosty model fenomenologiczny, w którym TMR wynika ze zjawiska 

spinowo zależnego tunelowania elektronów poprzez barierę tunelową. Zgodnie z tym 

modelem, magnetoopór złącza zależy od polaryzacji spinowej elektrod ferromagnetycznych: 

𝑇𝑀𝑅 =
𝑅𝐴𝑃 − 𝑅𝑃

𝑅𝑃
=

2𝑃1𝑃2
(1 − 𝑃1𝑃2)

                                                      (1.3) 

gdzie,   

𝑃 ≡ [𝐷↑(𝐸𝐹) − 𝐷↓(𝐸𝐹)]/[𝐷↑(𝐸𝐹) + 𝐷↓(𝐸𝐹)]                                   (1.4) 

 = 1, 2. 
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𝑃 jest spinową polaryzacją elektrody magnetycznej, 𝐷↑(𝐸𝐹) oraz 𝐷↓(𝐸𝐹) oznaczają gęstość 

stanów na poziomie Fermiego odpowiednio dla nośników większościowych oraz 

mniejszościowych. Schemat przedstawiający zjawisko TMR zamieszczono na rysunku 1.4. 

Zgodnie z tym modelem, gdy momenty magnetyczne w obu elektrodach ustawione są 

równolegle, wówczas gęstość stanów na poziomie Fermiego elektronów o spinie 

większościowym jest porównywalna w obu elektrodach, co odpowiada małej rezystancji 

układu. W przypadku konfiguracji antyrównoległej, gęstości stanów dla elektronów o tym 

samym spinie są różne, zatem prąd tunelowy nośników większościowych jest niewielki 

efektem czego jest duża rezystancja złącza. 

 

Rysunek 1.4. Schematyczne przedstawienie zjawiska TMR w strukturach typu magnetyczne 

złącze tunelowe; a) namagnesowania w warstwach magnetycznych ustawione 

są równolegle, b) namagnesowania w warstwach magnetycznych ustawione są 

antyrównolegle. 𝐷1↑ oraz 𝐷1↓, (𝐷2↑ oraz 𝐷2↓) oznaczają gęstość stanów na 

poziomie Fermiego odpowiednio dla spinów większościowych oraz 

mniejszościowych w elektrodzie 1 (2). (źródło: [Yua_2007])  

 

 

1.3.2 Spinowo zależne tunelowanie przez barierę MgO 

Efekt TMR po raz pierwszy został zaobserwowany eksperymentalnie w roku 1975 przez  

M. Juliere’a [Jul_1975] w strukturze Fe/Ge - O/Co, w temperaturze 4.2 K. Dopiero 20 lat 

później, dzięki postępowi jaki dokonał się w dziedzinie wytwarzania cienkich warstw 

metalicznych, zaobserwowano zjawisko TMR w temperaturze pokojowej. Zmiana oporności 
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złącza o 11% oraz 18% została zaobserwowana odpowiednio w strukturach CoFe/Al2O3/Co 

oraz Fe/Al2O3/Fe [Miy_1995, Moo_1995]. Wywołało to ponowne zainteresowanie, złączami 

tunelowymi zarówno jako obiektów badań podstawowych jak i z powodu dużego potencjału 

aplikacyjnego. Po roku 1995, podjęto intensywne prace nad optymalizacją złączy tunelowych. 

Największy sukces przyniosło zastąpienie amorficznej bariery Al2O3, warstwą krystalicznego 

MgO (Rys. 1.5(a) i 1.5(b)). Pierwsze próby z nową barierą pozwoliły na zaobserwowanie 

niewielkiego wzrostu wartości TMR, rzędu 60 %, [Bow_2001], przełom nastąpił dopiero w 

roku 2004, gdy w strukturach z barierą w postaci wysokiej jakości krystalicznej warstwy 

MgO, w laboratoriach Tsukuba [Yua_2004] oraz IMB [Par_2004] zaobserwowano TMR o 

wartościach rzędu 200 %, w temperaturze pokojowej. Od tego czasu, wartość TMR 

systematycznie rosła [Lee_2007], i obecnie najwyższa wartość TMR uzyskana 

eksperymentalnie dla struktury Co20Fe60B20/MgO(001)/Co20Fe60B20 (w temperaturze 

pokojowej) wynosi 604% [Ike_2008].  

 

Duża wartość TMR uzyskana w złączach, w których zastosowano krystaliczną barierę MgO 

wynika z symetrii kryształu oraz z wpływu, jaki wywiera ona na jego strukturę pasmową. 

Zgodnie z twierdzeniem Blocha, funkcja falowa elektronu w krysztale jest opisywana przez 

modulowaną falę płaską, przy czym modulacja ta ma okresowość sieci. Uwzględnienie 

potencjału krystalicznego V(r), opisującego przestrzenną symetrię kryształu, sprawia, że 

rozwiązaniami równania Schroedingera mogą być wyłącznie te funkcje falowe ψ(r) które 

posiadają przestrzenną symetrię identyczną z potencjałem krystalicznym, co ma bezpośrednie 

odzwierciedlenie w strukturze pasmowej ciała stałego. [Suk_1994] 

 

Opis efektu tunelowania elektronów przez barierę krystaliczną, wymaga korzystania z 

podstaw teorii grup. Należy zacząć od pojęcia grupy, którą tworzy zbiór wszystkich 

możliwych operacji symetrii sieci (translacja, obrót, odbicie). W określonym punkcie k w 

strefie Brillouina grupa ta opisana jest przez zestaw nieprzywiedlnych reprezentacji, których 

liczba jest równa liczbie dostępnych stanów elektronowych. Możliwe jest zatem oznaczenie 

poszczególnych stanów elektronowych zgodnie z reprezentacjami grupy punktowej danego 

kierunku w obrębie kryształu.  

W przypadku złącz tunelowych, wzrost bariery tunelowej zachodzi najczęściej w kierunku 

(001). Elektrony tunelują więc w kierunku linii symetrii Δ, łączącej środek strefy Brillouina  

z jej krawędzią H (Rys. 1.5 (c)). Grupę kwadratu Δ charakteryzują cztery nieprzywiedlne 
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reprezentacje, indeksowane jako 1,  2,  2’ oraz 5. Pasma energetyczne natomiast, opisywane 

przez daną reprezentację charakteryzują się określoną spinową polaryzacją [Suk_1994]. 

 

 

Rysunek 1.5. Schematyczne przedstawienie efektu tunelowania elektronów przez barierę (a) 

amorficzną Al-O, (b) krystaliczną MgO, (c) strefa Brillouina dla sieci kubicznej 

centrowanej objętościowo. (źródło: [Yua_2007]) 

 

W metalach ferromagnetycznych 3d, stany Blocha o symetrii Δ1 (zhybrydyzowane stany spd) 

wykazują dużą, dodatnią, spinową polaryzację na poziomie Fermiego. Z kolei stany Blocha o 

symetrii Δ2 (stany d) wykazują najczęściej ujemną polaryzację spinową na poziomie 

Fermiego. Model Julier’a zakłada, że prawdopodobieństwo tunelowania jest jednakowe dla 

wszystkich stanów Blocha, co odpowiada całkowicie niekoherentnemu procesowi 

tunelowania [Zab_2008]. Jak się okazuje, model ten nie jest w pełni prawdziwy nawet w 

przypadku procesu tunelowania przez amorficzną barierę AlOx. W rzeczywistości stany 

Blocha o symetrii Δ1, z dużą spinową polaryzacją, tunelują ze znacznie większym 

prawdopodobieństwem niż pozostałe stany [Yua_2002, Nag_2005], z czego wynika duża 

pozytywna spinowa polaryzacja P elektrody. Wartość P < 0.6, obserwowana dla metali 

ferromagnetycznych 3d, wynika to z faktu, iż w procesie tunelowania biorą udział stany o 

innych symetriach niż Δ1, jak np. Δ2 o polaryzacji P < 0. Jeśli w procesie tunelowania przez 

barierę brały by udział wyłącznie stany o symetrii Δ1 (Rys. 1.5(b)), wówczas obserwowany 

byłby silnie spolaryzowany spinowo prąd elektronów oraz duża wartość magnetorezystancji. 

Idealnie koherentny proces tunelowania jest możliwy w przypadku epitaksjalnych złączy MTJ 

z krystaliczną barierą tunelową MgO (001).  
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Rysunek 1.6. Schemat zaniku funkcji falowych stanów o różnej symetrii w strukturze 

Co/MgO/Co. (źródło: [Zha_2004]) 

 

 

Na rysunku nr 1.6 przedstawiono zanik funkcji falowych stanów o różnej symetrii w 

strukturze Co/MgO/Co [Zha_2004]. Zanik funkcji falowych o symetriach Δ1, Δ5 oraz Δ2’ ma 

charakter wykładniczy. Jedynym pasmem, które umożliwia tunelowanie nośników jest pasmo 

o symetrii Δ1 (ze względu na dużą gęstość stanów).  

Istotnym parametrem, jest asymetria w reprezentacji symetrii Δ1 na poziomie Fermiego dla 

spinów większościowych i mniejszościowych. Dobry kontakt elektryczny kanału 

przewodnictwa o symetrii Δ1 z obiema elektrodami (i co za tym idzie duża wartość efektu 

TMR) może być osiągnięty wyłącznie w konfiguracji równoległej namagnesowań.  
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1.3.3 Oddziaływania międzywarstwowe przez barierę tunelową 

Ze względu na niewielką grubość bariery tunelowej, < 1 nm, w magnetycznych złączach 

tunelowych dochodzi do sprzężenia pomiędzy warstwami magnetycznymi. Pochodzenie tego 

oddziaływania może być wielorakie i wynikać: z efektu sprzężenia magnetostatycznego 

wynikającego z obecności skorelowanych fluktuacji nierówności powierzchni (ang. orange 

peel coupling) [Nee_1962], z bezpośredniego sprzężenia warstw magnetycznych na skutek 

nieciągłości przekładki (tzw. pinhole), [Wan_2003] czy też ze sprzężenia dipolowego  

(ang. stray fields) pochodzącego od struktury domenowej cienkich warstw [Tho_2000]. 

Innym rodzajem oddziaływań międzywarstwowych mogących występować w strukturach 

typu MTJ jest pośrednie oddziaływanie wymiany (ang. Interlayer Exchange Coupling (IEC)) 

[Kat_2006]. W przeciwieństwie do sprzężeń obserwowanych w trójwarstwach z metaliczną 

przekładką, IEC w strukturach z przekładką w postaci izolatora , wykazuje charakter 

ferromagnetyczny dla grubych przekładek a antyferromagnetyczny, gdy grubość przekładki 

jest mniejsza niż 0.8 nm, (Rys. 1.7 (a), (b)) [Kat_2006, Bru_1995].   

 

Rysunek 1.7. a) eksperymentalnie wyznaczona wartość IEC w funkcji grubości warstwy 

MgO w strukturze Fe/MgO/Fe, b)  IEC obliczone w funkcji grubości 

przekładki w postaci izolatora. Znak stałej, J1 > 0 oraz J1 < 0 odpowiada 

sprzężeniu odpowiednio ferromagnetycznemu oraz antyferromagnetycznemu. 

(źródło: [Kat_2006], [Bru_1995]) 
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1.4 Efekt indukowanego prądem spinowym transferu momentu siły 

(STT) 

Istotą zjawiska STT (ang. Spin Transfer Torque Effect) jest przekaz spinowego momentu 

pędu elektronów do warstwy magnetycznej przez którą elektrony te przepływają. Spinowy 

moment pędu powoduje powstanie momentu siły, który może w konsekwencji doprowadzić 

do przełączania kierunku wektora namagnesowania. Zjawisko to umożliwiło nowy sposób 

zapisu i odczytu informacji w złączach tunelowych. Dotychczas, zmianę orientacji wektora 

namagnesowania uzyskiwano poprzez pole magnetyczne wytwarzane przez prąd 

przepływający przez przewodniki zwane odpowiednio liniami zapisu i odczytu [Ber_1996, 

Slo_1996, Mye_1999]. 

Co więcej, gdy do układu przez który przepływa spinowo spolaryzowany prąd zostanie 

przyłożone dodatkowe zewnętrzne pole magnetyczne, możliwe jest zaobserwowanie precesji 

momentu magnetycznego w mikrofalowym zakresie częstości. Wówczas oscylacyjne zmiany 

kierunku precesującego momentu magnetycznego w jednej warstwie, względem kierunku 

namagnesowania drugiej warstwy, wywołują zmiany oporności struktury, co w rezultacie 

prowadzi do zmian napięcia w czasie, odpowiadających częstotliwości mikrofal. Efekt ten 

znalazł zastosowanie w urządzeniach zwanych nanooscylatorami (ang. Spin Transfer Nano 

Oscillator (STNO)), których schemat oraz podstawa działania została przedstawiona na 

rysunku 1.8 (a) i 1.8 (b). 

 

Na rysunkach 1.8 (c,d,e,f) przedstawiono możliwe konfiguracje urządzeń STNO wynikające z 

wzajemnej orientacji namagnesowania w warstwach składowych. Pierwsze urządzenia 

STNO, podobnie jak pamięci typu MRAM, zbudowane były z warstw z namagnesowaniem 

zorientowanym w płaszczyźnie. Parametry urządzenia STNO można modyfikować również 

za pomocą zmiany konfiguracji magnetycznej złącza, tj. używając warstw składowych ze 

spontanicznym namagnesowaniem warstw magnetycznych zorientowanym prostopadle do 

płaszczyzny warstwy [Zen_2012, Hou_2007]. Prostopadła orientacja namagnesowania w 

warstwach magnetycznych pozwala uzyskać większe częstotliwości zmian napięcia, co 

wzbudza duże zainteresowanie, ze względu na potencjalne wykorzystanie tych urządzeń w 

telekomunikacji czy elektronice wysokiej częstotliwości [Sko_2014]. 
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Rysunek 1.8. (a,b) urządzenie STNO składa się z warstwy przyszpilonej „fixed”(twardej 

magnetycznie) służącej jako polaryzator (PL) oraz warstwy swobodnej „free 

” (FL) której wektor namagnesowania precesuje wokół efektywnego pola 

magnetycznego w wyniku czego obserwowane jest zmieniające się w czasie 

napięcie. (c,d,e,f) różne możliwości realizacji konfiguracji magnetycznej w 

strukturze STNO. (źródło: [Zen_2013]) 
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Rozdział 2 

 

Wprowadzenie do magnetyzmu cienkich 

warstw 

 

 

2.1 Uporządkowanie magnetyczne w ferromagnetykach  

W materiałach magnetycznych, występują silne oddziaływania między momentami 

magnetycznymi, indukujące spontaniczne uporządkowanie momentów w określonym 

kierunku. Materiał, który w stanie podstawowym wykazuje równoległe ułożenie spinów 

nazywany jest ferromagnetykiem. W antyferromagnetykach sąsiednie momenty magnetyczne 

ustawione są antyrównolegle. Materiały w których występują co najmniej dwie podsieci 

sprzężone między sobą – ferro- lub antyferromagnetycznie, przy czym atomy poszczególnych 

podsieci mają różne wartości momentów magnetycznych, nazywamy ferrimagnetykami. 

Oddziaływaniem odpowiedzialnym za uporządkowanie magnetyczne jest oddziaływanie 

wymienne, wynikające z nakładania się funkcji falowych zlokalizowanych na sąsiednich 

atomach [Mor_1970]. Jednym z modeli opisujących oddziaływanie wymienne w 

magnetykach jest model Heisenberga, który zakłada, że jeśli dwa atomy: i-ty oraz j-ty, 

posiadają momenty spinowe odpowiednio równe 𝑆𝑖 ⃗⃗⃗⃗ ћ oraz 𝑆𝑗 ⃗⃗⃗⃗ ћ, wówczas energia wymiany 

pomiędzy nimi dana jest równaniem: 

𝐸𝑒𝑥 = −2𝐽𝑒𝑥𝑆𝑖 ⃗⃗⃗⃗ ∙ 𝑆𝑗 ⃗⃗⃗⃗ = −2𝐽𝑒𝑥𝑆𝑖𝑆𝑗 cos𝜙,                                           (2.1) 

gdzie: Jex jest całką wymiany, kąt Φ jest kątem pomiędzy kierunkiem spinów. Całka wymiany 

Jex osiąga wartość dodatnią oraz Eex wartość minimalną w przypadku, gdy spiny są 

skierowane równolegle (cos Φ = 1) oraz wartość maksymalną, gdy ich kierunki są 

antyrównoległe (cos Φ = -1). Dodatnia wartość całki wymiany jest zatem warunkiem 

koniecznym występowania uporządkowania ferromagnetycznego.  
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W modelu Heisenberga przyjmuje się, że ferromagnetyk może być rozważany jako układ 

spinów znajdujących się w węzłach sieci krystalicznej. Z tego powodu, model ten jest 

nieadekwatny do opisu metali przejściowych typu: kobalt, żelazo i nikiel. W metalach tych, 

elektrony 3d odpowiedzialne za magnetyzm nie są na tyle dobrze zlokalizowane przy 

poszczególnych atomach, by można je było aproksymować przez spiny tkwiące w węzłach 

sieci krystalicznej. Do opisu ferromagnetyków używa się modelu pasmowego, w którym 

zakłada się, że wewnątrz ferromagnetyka istnieje pewne wewnętrzne „pole molekularne”, 

nawet przy braku pola zewnętrznego. Pole to prowadzi do rozszczepienia pasm dla 

elektronów 3d o spinach w górę i w dół. Wspólny poziom Fermiego dla obu rodzajów 

elektronów ustala się w ten sposób, że część elektronów 3d, które w polu molekularnym 

zwiększyły swoją energię, musi przejść do pasma elektronów o spinach przeciwnych. Pojawia 

się wówczas spontaniczne namagnesowanie układu. 

 

2.2 Anizotropia magnetyczna 

Anizotropia magnetyczna opisuje zależność energii stanu podstawowego magnetyka od 

kierunku magnesowania układu. Zjawisko to pojawia się zarówno w przypadku zmiany 

kierunku wektora namagnesowania względem kształtu próbki (anizotropia kształtu), jak i 

względem głównych osi krystalograficznych (anizotropia magnetokrystaliczna). Kierunki 

wzdłuż których występują minima energetyczne tj. kierunki wzdłuż których ustawia się 

moment magnetyczny w przypadku braku zewnętrznego pola magnetycznego, nazywają się 

kierunkami łatwego magnesowania. Kierunki maksimów energetycznych nazywamy 

trudnymi kierunkami magnesowania. Energia anizotropii magnetycznej pomiędzy dwoma 

kierunkami krystalograficznymi, jest pracą W potrzebną do zmiany kierunku wektora 

namagnesowania z kierunku łatwego do innego obranego kierunku krystalograficznego. 

Energia anizotropii magnetycznej jest tylko małym, rzędu kilku µeV/atom, wkładem do 

całkowitej energii (klika eV/atom) kryształu objętościowego. Stanowi jednak istotną 

wielkość, która determinuje m.in. kierunek wektora namagnesowania, pole koercji czy 

rozmiar domen magnetycznych, wielkości ważnych zarówno ze względu na potencjalne 

zastosowanie materiałów ferromagnetycznych jak i poznanie oraz zrozumieniu zjawisk 

magnetycznych. 

Wyróżnia się dwa podstawowe źródła anizotropii magnetycznej: oddziaływanie dipol-dipol 

oraz sprzężenie spin-orbita (LS).  
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Oddziaływanie dipol-dipol 

Gdy rozpatrzymy pojedynczy dipol 𝜇 𝑖, wówczas wytwarzane przez niego pole magnetyczne 

w punkcie 𝑟 𝑖 jest dane przez wyrażenie:  

𝐻𝑖(𝑟 𝑖) =
3(𝑟 𝑖 ∙ 𝜇 𝑖)𝑟 𝑖

𝑟𝑖
5 −

𝜇 𝑖

𝑟𝑖
3 
.                                                          (2.2) 

W związku z tym, drugi dipol, oddalony o wektor  𝑟 𝑖𝑗 , posiada energię 𝐸𝐷𝑖𝑝 = −𝜇 𝑗 ∙  𝐻𝑖⃗⃗⃗⃗  ,  

𝐸𝐷𝑖𝑝 =
𝜇 𝑖 ∙ 𝜇 𝑗

𝑟𝑖𝑗
3 −

3(𝑟 𝑖𝑗 ∙ 𝜇 𝑖) ∙ (𝑟 𝑖𝑗 ∙ 𝜇 𝑗)

𝑟𝑖𝑗
5 .                                           (2.3) 

Dipole w krysztale rozmieszczone są periodycznie a oś łącząca dwa sąsiednie dipole jest 

związana z osiami krystalograficznymi kryształu w wyniku czego energia oddziaływania 

dipoli zależna jest od wzajemnej orientacji osi krystalograficznych oraz kierunku momentu 

magnetycznego.  

Oddziaływanie dipolowe, ze względu na dalekozasięgowy charakter, wnosi wkład do 

anizotropii magnetostatycznej zwanej również anizotropią kształtu, szczególnie istotnej w 

przypadku cienkich warstw, gdyż w dużej mierze odpowiada ona za ułożenie osi łatwej 

namagnesowania w płaszczyźnie. Energię anizotropii magnetostatycznej, wyrażoną na 

jednostkę objętości, można zapisać w postaci:  

𝐸𝐷 = −2𝜋𝑀𝑆
2 cos2 𝜃 .                                                       (2.4) 

Gdzie: θ oznacza kąt jaki tworzy wektor namagnesowania z normalną do powierzchni, MS , 

reprezentuje namagnesowanie nasycenia. Zgodnie ze wzorem (2.4), minimum energii 

magnetostatycznej przypada dla θ = π/2, wobec czego, powyższy przyczynek do energii 

anizotropii faworyzuje namagnesowanie zorientowane w płaszczyźnie warstwy.  

 

Sprzężenie spin-orbita  

Oddziaływanie spinu elektronu z polem elektrycznym nazywane jest sprzężeniem spin-orbita 

(LS). W przypadku atomów, LS odnosi się do oddziaływania spinów elektronów ze średnim 

polem kulombowskim jąder i elektronów. Rozpatrując natomiast elektron w krysztale, LS 

dotyczy oddziaływania spinu z potencjałem (polem) krystalicznym V(r) atomów 

zlokalizowanych w sieci krystalicznej. Prowadzi to do sprzężenia spinu, z siecią. Całkowita 
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energia układu, zależy wówczas od wzajemnej orientacji wektora namagnesowania oraz osi 

kryształu, a wkład ten nazywany jest anizotropią magnetokrystaliczną.  

Występowanie anizotropii magnetokrystalicznej sprawia, że procesy magnesowania do stanu 

nasycenia różnią się znacznie w zależności od kierunku krystalograficznego, co można 

zaobserwować w pomiarach krzywych magnesowania próbek monokrystalicznych. Przez 

krzywą magnesowania rozumiemy składową namagnesowania MH w kierunku przyłożonego 

pola Hext, którą przedstawiamy w funkcji natężenia tego pola. Na rysunku 2.1, przedstawiono 

krzywe magnesowania dla kryształów żelaza, niklu oraz kobaltu przy różnych orientacjach 

przyłożonego pola względem głównych osi krystalograficznych danego kryształu.  

 

Rysunek 2.1. Krzywe magnesowania kryształów: (a) żelaza,(b) niklu oraz (c) kobaltu. Na 

każdej krzywej zaznaczono kierunek pola magnetycznego względem osi 

krystalograficznych kryształu. (źródło: [Kay1_1928, Kay2_1928])  

 

 

Energię anizotropii magnetokrystalicznej można przedstawić w postaci szeregu potęgowego 

funkcji trygonometrycznych kątów, jakie tworzy wektor namagnesowania z głównymi osiami 

kryształu. Niech 𝛼𝑥, 𝛼𝑦  oraz 𝛼𝑧 oznaczają cosinusy kierunkowe wektora namagnesowania 

względem krawędzi sześcianu. W przypadku kryształów kubicznych, ze względu na symetrię 

regularną wiele wyrazów nie pojawi się w wyrażeniu na energię. Wyrażenie to musi być 

niezależne od zmiany znaku 𝛼, oraz niezmiennicze względem przestawienia dowolnych 

dwóch 𝛼 [Mor_1970]. Pozostaną więc tylko parzyste potęgi. Pierwszym członem, który 

pojawi się w wyrażeniu na anizotropię, będzie wyrażenie z kwadratem nazywane  anizotropią 

pierwszego rzędu. Kolejnym  członem będzie wyrażenie z czwarta potęga, nazywane 

anizotropią drugiego rzędu.  
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Energia swobodna anizotropii magnetokrystalicznej kryształu kubicznego przyjmuje postać:  

𝐹𝑐𝑢𝑏 = 𝐾2(𝛼𝑥
2𝛼𝑦

2 + 𝛼𝑥
2𝛼𝑧

2 + 𝛼𝑦
2𝛼𝑧

2) + 𝐾4𝛼𝑥
2𝛼𝑦

2𝛼𝑧
2.                                  (2.5) 

Dla kryształów o symetrii heksagonalnej wyrażenie na swobodną energię anizotropii 

magnetokrystalicznej przyjmuje postać: 

𝐹ℎ𝑒𝑥 = 𝐾2𝑠𝑖𝑛
2𝜃𝑀 + 𝐾4𝑠𝑖𝑛

4𝜃𝑀 + 𝐾6𝑠𝑖𝑛
6𝜃𝑀 .                                        (2.7) 

Rysunek 2.2 przedstawia polarną zależność energii swobodnej anizotropii 

magnetokrystalicznej wyrażonej wzorem 2.7.  

 

 

Rysunek 2.2. Energia swobodna anizotropii magnetokrystalicznej kryształu heksagonalnego. 

(na podstawie [Lin_2007])  

 

Panele (a) oraz (b) obrazują przypadek dla K2 < 0, dla którego kierunek [0001] jest 

kierunkiem trudnym. Przy uwzględnieniu wyrazów wyższych rzędów anizotropii, tj. K6 ≠ 0 

(panel (b)), w płaszczyźnie warstwy energia swobodna anizotropii magnetokrystalicznej ma 

sześciokrotną symetrię. Panele (c) oraz (d) przedstawiają przypadek z K2 > 0, gdzie kierunek 

[0001] jest kierunkiem łatwym.  



26 
 

2.3  Energia cienkiej warstwy magnetycznej 

Właściwości magnetyczne atomów znajdujących się na powierzchni różnią się w znacznym 

stopniu od właściwości atomów zlokalizowanych wewnątrz kryształu, z tego względu w 

układach zbudowanych z ultra cienkich warstw magnetycznych zjawiska zachodzące na 

powierzchniach i międzypowierzchniach odgrywają istotną rolę.  

Zgodnie z regułą Hunda, moment magnetyczny swobodnego atomu Co wynosi 6.63 µB. 

Atomy Co tworzące jednowymiarowy łańcuch, wykazują tendencję do tworzenia pasm 

elektronowych co, przy uwzględnieniu zakazu Pauliego, prowadzi do antyrównoległego 

ustawienia spinów, w wyniku czego następuje obniżenie wartości momentu magnetycznego 

nawet do ~ 2.2 µB / atom [Wei_1983]. Dalszy wzrost wymiarowości poprzez dodanie 

kolejnych atomów powoduje spadek wartości momentu magnetycznego do ~ 1.89 µB / atom 

[Fre_1992]. W przypadku trójwymiarowego kryształu, orbitalny moment magnetyczny jest 

przeważnie wygaszony i w rezultacie wypadkowy moment magnetyczny zdominowany jest 

przez spinowy moment magnetyczny, i osiąga dobrze znaną wartość przewidywaną dla 

kryształu Co ~ 1.73 µB / atom [Wu_1999].  

Zmiany momentu magnetycznego wraz ze zmianą wymiarowości układu przedstawiono na 

rysunku 2.3. 

 

Rysunek 2.3. Ewolucja wartości momentu magnetycznego Co w przeliczeniu na atom (T = 0 

K) – od pojedynczego atomu (0 D) do objętościowego kryształu fcc (3 D). (Na 

podstawie [Ney_2001])  

 

 

Powierzchnia kryształu różni się znacznie od cienkiej warstwy wyhodowanej na podłożu.  W 

warstwach epitaksjalnych występują najczęściej naprężenia spowodowane niedopasowaniem 

sieciowym. Według badań teoretycznych, moment magnetyczny na powierzchni kryształu 
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hcp Co (0001) powinien mieć wartość 1.948 µB / atom. Natomiast moment magnetyczny 

monowarstwy Co osadzonej na Cu (001) może wynosić nawet 2.111 µB / atom [Hjo_1996].  

 

Kolejnym skutkiem obniżania wymiaru, jest modyfikacja anizotropii magnetycznej. W litych 

kryształach o kierunku namagnesowania decyduje anizotropia magnetokrystaliczna oraz 

anizotropia magnetostatyczna (kształtu). Poprzez złamanie symetrii translacyjnej na 

powierzchni, atomy na międzypowierzchni wnoszą własny przyczynek do energii anizotropii 

zwany energią anizotropii powierzchniowej.  

Całkowita gęstość energii cienkiej warstwy magnetycznej znajdującej się w zewnętrznym 

polu magnetycznym, przy uwzględnieniu założenia jednodomenowego układu, może być 

przedstawiona w postaci wyrażenia: 

𝐸 = −𝑀𝑠𝐻𝑒𝑥𝑡 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃𝐻) −𝐾𝑒𝑓𝑓𝑐𝑜𝑠
2𝜃 − 𝐾4𝑐𝑜𝑠

4𝜃.                        (2.8) 

Przyjmując układ współrzędnych przedstawiony na rysunku 2.4, pierwszy człon reprezentuje 

energię związaną z magnesowaniem próbki i wyraża energię potencjalną warstwy 

magnetycznej z namagnesowaniem MS odchylonym o kąt θ od normalnej (osi z) w wyniku 

przyłożenia zewnętrznego pola Hext pod kątem θH względem normalnej do powierzchni 

warstwy. Dwa kolejne, opisują anizotropię magnetyczną. Wyraz 𝐾𝑒𝑓𝑓𝑐𝑜𝑠
2𝜃 reprezentuje 

człon anizotropii pierwszego rzędu, i w niniejszej pracy przyjęto fenomenologiczny podział 

efektywnej stałej anizotropii Keff  na przyczynek objętościowy KV i powierzchniowy KS, oraz 

kształtu:   

𝐾𝑒𝑓𝑓 = 𝐾𝑣 +
𝐾𝑠1 + 𝐾𝑠2

𝑑
− 2𝜋𝑀𝑠

2,                                             (2.9) 

gdzie, d oznacza grubość warstwy. Stała K4 reprezentuje człon drugiego rzędu anizotropii 

magnetycznej.  

 

Rysunek 2.4. Wzajemne położenie wektorów namagnesowania MS oraz zewnętrznego pola 

magnetycznego Hext względem głównych osi próbki. (źródło: [Gła_2014]) 
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Energia anizotropii powierzchniowej faworyzuje prostopadłą do powierzchni układu 

orientację wektora namagnesowania. W przypadku obniżania grubości warstwy 

magnetycznej, wkład pochodzący od energii anizotropii powierzchniowej rośnie liniowo i dla 

pewnej grubości krytycznej, zaczyna dominować nad energią anizotropii magnetostatycznej. 

Wówczas stała anizotropii efektywnej zmienia znak, co graficzne zostało przedstawione na 

rysunku 2.5. Takie właśnie przedstawienie efektywnej stałej anizotropii Keff w funkcji 

grubości warstwy d, pozwala na wyznaczenie wartości KV oraz KS.  

 

 

Rysunek 2.5. Przykładowa zależność efektywnej stałej anizotropii Keff od odwrotności 

grubości warstwy. Rysunek przedstawia zależność otrzymaną dla struktury 

Au/Co(dCo)/Au (prezentowana zależność przedstawia dane otrzymane w czasie 

prowadzonych badań). W przyjętej w tej pracy konwencji, dla dodatniej 

wartości Keff preferowanym kierunkiem namagnesowania jest kierunek 

prostopadły do płaszczyzny warstwy.  

 

Znaczenie energii anizotropii powierzchniowej w cienkich warstwach, przedstawia rysunek 

2.6 na którym zaprezentowano znormalizowaną krzywą magnesowania M/Ms dla struktury 

Au/Co/Au w obszarze grubości krytycznej (dCo ~2 nm). Krzywa M(H) w prostopadłym 

kierunku zewnętrznego pola magnetycznego wykazuje szybki wzrost z wartością pola 

magnetycznego, charakterystyczny dla pomiaru w kierunku łatwym magnesowania, natomiast 
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po usunięciu z równania 2.9 przyczynku pochodzącego od energii anizotropii 

powierzchniowej, krzywa M(H) wykazuje nachylenie, charakterystyczne dla magnesowania 

warstwy w kierunku trudnym.  

 

Rysunek 2.6. Znormalizowana krzywa magnesowania M(H) dla struktury Au/Co/Au w 

obszarze grubości krytycznej w prostopadłym zewnętrznym polu magnetycznym 

Hext. Linia niebieska przedstawia zależność (2.8) zasymulowaną z 

uwzględnieniem czynnika zawierającego stałą anizotropii powierzchniowej.  

Przerywaną linię czerwoną uzyskano wykluczając anizotropię powierzchniową. 

Użyto stałych anizotropii o wartościach KS = 0.8 erg/cm
2
,  

KV = 4.510
6 

erg/cm
3
, K4 = 1.010

6 
erg/cm

3
. 
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2.4 Reorientacja spinowa 

Wzrost wartości energii na powierzchni warstwy, pozwala zaobserwować przełączenie 

namagnesowania z kierunku leżącego w płaszczyźnie warstwy do kierunku normalnego do 

powierzchni. Zjawisko to nazywane jest reorientacją spinową (ang. Spin Reorientation 

Transition (SRT)) i zostało zaobserwowane zarówno w funkcji temperatury [Sta_1997, 

Pap_1990, All_1992, Jen_1990, Gła_2009], jak i grubości warstw magnetycznej [All_1992, 

Jen_1990, Wil_2010, Lee_2002, Cha_1986] i przykrywkowej [Lan_2002].  

Proces reorientacji spinowej z obszaru o namagnesowaniu w płaszczyźnie warstwy do 

obszaru o prostopadłej anizotropii magnetycznej może przebiegać na trzy różne sposoby tj. a) 

przez punkt z zerową anizotropią magnetyczną, b) przez obszar w którym obserwuje się 

współistnienie dwóch kierunków łatwego magnesowania lub c) przez obszar z tzw. 

anizotropią łatwego stożka [Mil_1996, Cas_1959]. Każdy z obszarów (zaznaczony kolorami 

na diagramie na rysunku 2.7) opisuje charakterystyczny zbiór stałych anizotropii. Dla 

dodatniego znaku stałej anizotropii efektywnej, prostopadła anizotropia magnetyczna pojawi 

się gdy K4 > - Keff / 2, w przeciwnym wypadku (K4 < - Keff / 2) zaobserwujemy anizotropię w 

której kierunek łatwego magnesowania stanowi powierzchnia boczna stożka. Dla ujemnych 

wartości Keff, oraz K4 < - Keff / 2 kierunek łatwego magnesowania znajduje się w płaszczyźnie 

warstwy natomiast w przypadku, gdy  

K4 > - Keff - 2 oberwane jest współistnienie dwóch łatwych kierunków magnesowania, 

równoległego oraz prostopadłego do powierzchni. Wzdłuż jednego z tych kierunków 

występuje minimum lokalne natomiast wzdłuż drugiego minimum globalne energii. Zmiana 

kierunku namagnesowania nie zawsze odbywa się skokowo i często zachodzi poprzez fazę 

pośrednią, którą opisują przyczynki wyższego rządu w równaniu na energię swobodną 

układu.  

 

 



31 
 

 

Rysunek 2.7. Obszary stabilności magnetycznej. Obszary konfiguracji prostopadłej, 

mieszanej ze stabilną prostopadłą osią łatwego namagnesowania, mieszanej ze 

stabilną osią łatwego magnesowania w płaszczyźnie, z namagnesowaniem w 

płaszczyźnie warstwy oraz z anizotropią łatwego stożka zaznaczono 

odpowiednio kolorami: niebieskim, żółtym, różowym, zielonym oraz białym. 

Wstawki przedstawiają wartości pola rezonansowego Hres w funkcji kąta 

pomiędzy kierunkiem przyłożonego zewnętrznego pola magnetycznego a 

normalną do powierzchni próbki (θH), charakterystyczne dla danego obszaru 

(prezentowane zależności przedstawiają dane eksperymentalne otrzymane w 

czasie prowadzonych badań). Przerywanymi strzałkami zaznaczono możliwe 

sposoby realizacji zmiany kierunku łatwego magnesowania, i jest to jedynie 

poglądowe przedstawienie trajektorii która w ogólnym przypadku może różnić 

się od linii prostej.  
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2.5 Źródła prostopadłej anizotropii magnetycznej (PMA) 

Istnieją cztery główne klasy materiałów z prostopadłą anizotropią magnetyczną 

wykorzystywanych w urządzeniach elektroniki spinowej, tj.:  

 wielowarstwy na bazie metali przejściowych Co, Fe, Ni, CoFe oraz metali ciężkich Pt, 

Au, Pd – (FM/NM);  

 stopy metali ziem rzadkich oraz metali przejściowych (RE-TM) takich jak TbFeCo 

czy GdFeCo;  

 stopy CoFeB; 

 oraz FePt o strukturze L10.  

Ponadto w ostatnich latach wiele uwagi poświęca się również strukturom metalicznym 

pokrytych materiałem organicznym. Okazuje się, że i w tym przypadku ferromagnetyk może 

nadal charakteryzować się wysoką energią anizotropii powierzchniowej [Yan_2015, 

Dor_2017]. 

W tym rozdziale omówiona zostanie pierwsza klasa ww. materiałów. Omówione zostaną 

źródła prostopadłej anizotropii magnetycznej w cienkich warstwach metali przejściowych 

grupy 3d w sąsiedztwie metali ciężkich, tlenków metali oraz materiałów organicznych.  

 

2.5.1 PMA w układach magnetyczny metal/niemagnetyczny metal  

Obecność atomów metali ciężkich, takich jak Au, Pt, czy Pd na powierzchni Co prowadzi do 

wytworzenia wiązań z udziałem zhybrydyzowanych orbitali 3d atomów kobaltu oraz 5d 

atomów metali ciężkich [Nak_1998]. W tym przypadku, hybrydyzacja na powierzchni może 

być postrzegana jako efektywne jednoosiowe pole krystaliczne działające na powierzchniowe 

atomy Co. W wyniku zmiany struktury pasmowej warstwy kobaltu następuje transfer ładunku 

między atomami warstw składowych. Modyfikacja struktury pasmowej na powierzchni Co 

pokrytej Pd(Cu), w punktach ̅ (Rys. 2.8 (a)) oraz �̅� (Rys. 2.8 (b)) strefy Brillouina została 

przedstawiona na rysunku 2.8. [Wan_1993] Największe przesunięcie występuje dla orbitali 

xz(yz) prostopadłych do płaszczyzny. W punkcie ̅ (Rys. 2.8 (a)) orbitale te są antywiążące i 

leżą powyżej poziomu Fermiego. Najsilniejsze oddziaływanie orbitali xz(yz) zachodzi 

natomiast w punkcie �̅� (Rys. 2.8 (b)), ze względu na zbliżoną energię elektronów w stanie d 

kobaltu oraz d palladu (miedzi). Istotna część (53%, Rys. 2.8 (b)) funkcji falowych stanów 

wiążących d Co jest w tym wypadku zhybrydyzowana i zlokalizowana powyżej energii 

Fermiego, wnosząc dodatni przyczynek do energii magnetokrystalicznej (faworyzujący 

PMA).  
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Rysunek 2.8. Modyfikacja struktury pasmowej na powierzchni Co pokrytej Pd(Cu), w 

punktach (a)  ̅  oraz (b) �̅� strefy Brillouina. (źródło: [Wan_1993]) 

 

 

2.5.2 PMA w układach magnetyczny metal/niemagnetyczny tlenek metalu 

Prostopadła anizotropia magnetyczna jest powszechnym zjawiskiem w strukturach 

magnetyczny metal/tlenek metalu [Mon_2002], i jest obserwowana przy dużej różnorodności 

amorficznych i krystalicznych tlenków, takich jak: AlOx, MgO, TaOx, HfOx etc. [Lac_2007, 

Man_2008a]. Szczególnie duże wartości PMA (1.3 erg/cm
3
) zanotowano w strukturach 

CoFeB/MgO [Ike_2010, End_2010]. Jednakże, ze względu na wysokie powinowactwo 

atomów tlenu do atomów metali, międzypowierzchnie złącza narażone są na utlenianie. 

Zostało eksperymentalnie zaobserwowane [Man_2008a, Rod_2009, Nis_2010] oraz obliczone 

[Yan_2011], że zarówno nadmiar jak i niedobór atomów tlenu na międzypowierzchni tlenek 

metalu/metal ferromagnetyczny, objawia się spadkiem energii anizotropii powierzchniowej 

metalu. W przypadku idealnej międzypowierzchni Fe/MgO (Rys. 2.9 (a)) prostopadła 

anizotropia magnetyczna wynika z dwóch czynników, tj. ze  zwiększonej degeneracji stanów 

𝑑𝑥𝑧,𝑦𝑧 (ze względu na sprzężenie spin-orbita) oraz nakładania się zhybrydyzowanych orbitali 

𝑑𝑧2
 
atomów Fe oraz pz  atomów O  [Yan_2011]. W przypadku nadmiaru atomów tlenu (Rys. 

2.9 (b)), liczba mieszanych stanów Fe - 𝑑𝑧2
 
oraz O - pz  jest zmniejszona ze względu na 

redystrybucję ładunku spowodowaną dodatkowymi atomami tlenu. Inny obraz wyłania się w 

przypadku rozpatrzenia układu Fe/MgO z niedoborem atomów tlenu (Rys. 2.9 (c)). Stany 

mieszane Fe - 𝑑𝑧2
 
oraz O - pz  nie występują już w pobliżu poziomu Fermiego. W związku z 

tym głównym czynnikiem prowadzącym do PMA jest degeneracja  stanów 𝑑𝑥𝑧,𝑦𝑧 wynikająca 
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ze sprzężenia spin-orbita. A zatem, maksimum prostopadłej anizotropii magnetycznej 

obserwuje się w przypadku idealnych międzypowierzchni Fe/MgO. Analogiczny wynik 

otrzymano dla układu Co/MgO [Yan_2011]. 

Obecność atomów tlenu na międzypowierzchni ma istotny wpływ na gęstość 

prawdopodobieństwa znalezienia ładunku w złączu tunelowym. Na panelu d (Rys. 2.9) 

przedstawiono stopień zaniku funkcji falowych stanów o symetrii Δ1 w punkcie ̅ w pobliżu 

poziomu Fermiego przekroju struktury Fe/MgO/Fe. Zanik funkcji falowych jest znacznie 

szybszy w przypadku występowania nadmiarowych atomów tlenu na międzypowierzchni 

Fe/MgO w porównaniu do tego na idealnej międzypowierzchni.  

 

Rysunek 2.9. Schemat struktury krystalicznej (użytej w obliczeniach) dla międzypowierzchni 

Fe/MgO (a) idealnej, (b) z nadmiarowymi atomami tlenu (c) z niedoborem 

atomów tlenu.  Kulki niebieskie, zielone oraz czerwone reprezentują 

odpowiednio Fe, Mg oraz O.  Panel (d) przedstawia stopień zaniku funkcji 

falowych stanów o symetrii Δ1 w punkcie ̅ w pobliżu poziomu Fermiego w 

funkcji liczby warstw dla międzypowierzchni idealnej (czarne punkty i linia) 

oraz z nadmiarem atomów tlenu (punktu i linia czerwona). (źródło: 

[Yan_2011]) 

 

2.5.3 PMA w układach magnetyczny metal/materiał organiczny 

Najnowsze badania wskazują, że PMA kobaltu może zostać zwiększone również poprzez 

pokrycie związkami organicznymi [Yan_2017, Rou_2012, Vu_2016, Bar_2015, Dor_2017 ].  

Autorzy pracy [Yan_2015] wykazali, że warstwa grafenu może znacznie zwiększyć energię 

anizotropii powierzchniowej Co. Na rysunku 2.10 przedstawione są wyniki obliczeń wkładów 

pochodzących od poszczególnych zhybrydyzowanych orbitali do energii anizotropii 
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magnetokrystalicznej, dla dwóch układów tj. Co o grubości 5 monowarstw oraz Co o tej 

samej grubości pokryty warstwą  grafenu. Dla czystego kobaltu, Rys. 2.10 (a), zmiana energii 

związana z hybrydyzacją orbitali 𝑑𝑥𝑦 i 𝑑𝑥2−𝑦2 (czerwona kolumna nr 5) daje największy 

wkład do prostopadłej anizotropii magnetycznej. Drugi co do wielkości wkład do PMA 

pochodzi od hybrydyzacji pomiędzy orbitalami 𝑑𝑥𝑧 i 𝑑𝑦𝑧 (różowa kolumna nr 2). 

Jednocześnie hybrydyzacja pomiędzy orbitalami 𝑑𝑦𝑧 oraz 𝑑𝑧2 (niebieska kolumna nr 1) wnosi 

wkład o porównywalnej wartości do energii anizotropii w płaszczyźnie warstwy. Energie 

związane z hybrydyzacjami, pomiędzy orbitalami 𝑑𝑥𝑦 i 𝑑𝑥𝑧 oraz 𝑑𝑦𝑧
 

i 𝑑𝑥2−𝑦2, 

reprezentowane przez zielone kolumny odpowiednio 3 i 4 dają znacznie mniejszy wkład do 

energii anizotropii magnetokrystalicznej.   

 

 

 

Rysunek 2.10. Wkład do energii anizotropii magnetokrystalicznej (MAE) od poszczególnych 

zhybrydyzowanych orbitali na powierzchni (a) kobaltu o grubości pięciu 

monowarstw (Co 5 ML) oraz (b) kobaltu (Co 5 ML) pokrytego warstwą 

grafenu. Kolorem niebieskim, różowym, zielonym, oraz czerwonym 

zaznaczono odpowiednio zhybrydyzowane orbitale: 𝑑𝑧2 i 𝑑𝑥𝑦, 𝑑𝑥𝑧 i 𝑑𝑦𝑧 , 𝑑𝑥𝑦 

i 𝑑𝑥𝑧 (kolumna nr 3) oraz 𝑑𝑦𝑧 i 𝑑𝑥2−𝑦2 (kolumna nr 4), 𝑑𝑥𝑦 i 𝑑𝑥2−𝑦2. (źródło: 

[Yan_2015]) 

 

Energia anizotropii magnetokrystalicznej wynikająca z hybrydyzacji orbitali na powierzchni, 

zmienia się całkowicie (Rys. 2.10 (b)), gdy powierzchnia kobaltu zostanie pokryta grafenem. 

MAE pochodząca od hybrydyzacji orbitali 𝑑𝑦𝑧 oraz 𝑑𝑧2 zmienia znak i faworyzuje 

prostopadły kierunek namagnesowania, podczas gdy wkład od hybrydyzacji orbitali 𝑑𝑥𝑦 i 

𝑑𝑥2−𝑦2 jest silnie zredukowany w porównaniu z przypadkiem czystej powierzchni Co. MAE 

pochodzące od hybrydyzacji orbitali reprezentowanych przez kolumny 3 i 4, zmienia się 

nieznacznie i jest porównywalna z przypadkiem warstw Co umieszczonych pomiędzy 

warstwami metali ciężkich [Wan_1993].  
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Rozdział 3 

 

Opis wybranych technik pomiarowych  

 

 

3.1 Spektroskopia rezonansu ferromagnetycznego (FMR) 

W przypadku, gdy promieniowanie elektromagnetyczne pochłaniane jest przez momenty 

magnetyczne elektronów w materiale paramagnetycznym mówimy o elektronowym 

rezonansie paramagnetycznym (ang. Electron Paramagnetic Resonance (EPR)). W przypadku, 

gdy rezonans występuje na układzie spinów sprzężonych oddziaływaniami wymiennymi, 

wówczas pojawia się rezonans ferromagnetyczny. Rezonans ferromagnetyczny (ang. 

Ferromagnetic Resonance (FMR)), obserwuje się najczęściej dla fal z zakresu częstotliwości 

odpowiadającym zakresowi mikrofal.  

Spektrometr mikrofalowy do pomiaru elektronowego rezonansu paramagnetycznego 

pracujący w paśmie X mikrofal, tzn. 8.0 GHz do 12 GHz, składa się z trzech głównych 

bloków:  

a) układu mikrofalowego (źródła mikrofal, rezonatora oraz detektora mikrofal)  

b) układu modulacji i detekcji fazoczułej 

c) elektromagnesu wytwarzającego zewnętrzne pole magnetyczne.   

W trakcie pomiaru rezonansu ferromagnetycznego, do próbki umieszczonej we wnęce 

rezonansowej, przykładane są dwa, wzajemnie prostopadłe, pola magnetyczne. Jedno z pól, 

Hext, statyczne o wartości zmienianej w szerokim zakresie. Drugie zewnętrzne pole jest 

składową fali elektromagnetycznej o częstotliwości z zakresu mikrofal. Pomiędzy biegunami 

elektromagnesu znajdują się dodatkowe cewki modulacyjne, które wytwarzają zmienne pole 

magnetyczne o małej amplitudzie i częstości rządu 10
4
-10

5
 Hz. Pole modulacyjne, które ma 
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ten sam kierunek co pole Hext, sprawia, że blok detekcyjny rejestruje pochodną 

zaabsorbowanej mocy promieniowania mikrofalowego P po polu tj.𝑑𝑃/𝑑𝐻. 

 

 

Rysunek 3.1. Schemat blokowy spektrometru elektronowego rezonansu paramagnetycznego. 

(Na podstawie [Sta_2005]) 

 

 

Momenty magnetyczne w materiale ferromagnetycznym precesują wokół efektywnego pola 

magnetycznego z częstotliwością ω = γHeff. Przyłożenie odpowiednio dużego pola Hext 

prowadzi do usunięcia struktury domenowej w próbce. Przebieg precesji, można rozpatrywać 

wówczas dla wypadkowego momentu magnetycznego. Jeśli jednocześnie do próbki zostanie 

przyłożone zmienne pole magnetyczne o częstotliwości kątowej ω, w kierunku prostopadłym 

do kierunku pola stałego, wówczas nastąpi rezonansowe pochłanianie energii pola 

mikrofalowego poprzez precesujące momenty magnetyczne. Zjawisko rezonansowego 

pochłaniania energii promieniowania elektromagnetycznego przedstawione zostało 

schematycznie na rysunku 3.2. Przyłożenie pola magnetycznego do układu w którym poziom 

energetyczny elektronów jest podwójnie zdegenerowany, powoduje rozszczepienie tego 

poziomu. Stan o najniższej energii, zaobserwujemy, gdy moment magnetyczny elektronu jest 
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równoległy do kierunku pola magnetycznego (-1/2), natomiast stan o najwyższej energii, gdy 

moment posiada kierunek przeciwny (+1/2) do przyłożonego pola. Wartość tego 

rozszczepienia określa wyrażenie: 𝛥𝐸 = 𝑔𝜇𝐵𝐻𝑒𝑥𝑡. Gdy energia kwantu hν odpowiada różnicy 

energii 𝛥𝐸 = ℎ𝜈 = 𝑔𝜇𝐵𝐻𝑒𝑥𝑡 pomiędzy rozszczepionymi poziomami zeemanowskimi 

następuje przejście z liczniej obsadzonego stanu dolnego do górnego, co pociąga za sobą 

absorpcję rezonansową.  

Rezonans magnetyczny może być obserwowany zarówno w funkcji zewnętrznego pola Hext 

(eksperyment z przemiataniem pola magnetycznego), jak i częstości zmiennego pola 𝐻1 

(eksperyment z przemiataniem pola oscylującego). W drugim przypadku, niezbędne jest 

źródło fali elektromagnetycznej, którego częstość można zmieniać w szerokim zakresie.  

 

Rysunek 3.2. Rozszczepienie zeemanowskie dla S=1/2. Warunek rezonansu elektronowego.  

 

Gdy do materiału magnetycznego przykładamy zmienne pole magnetyczne 𝐻1 o dostatecznie 

dużej częstości, wówczas namagnesowanie materiału nie będąc w stanie nadążyć za 

zmianami tego pola będzie opóźnione w fazie. Zapisując przyłożone zmienne pole 

magnetyczne w postaci: 
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𝐻(𝑡) = 𝐻𝑒𝑥𝑡 + 𝐻1𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡,                                                          (3.1) 

wówczas namagnesowanie próbki zmienia się w następujący sposób: 

𝑀(𝑡) = 𝑀0 +𝑀1 cos(𝜔𝑡 − 𝜑) = 𝑀0 +𝑀1 cos𝜔𝑡𝑐𝑜𝑠𝜑 +𝑀1 sin𝜔𝑡𝑠𝑖𝑛𝜑,          (3.2) 

gdzie 𝐻𝑒𝑥𝑡 – oznacza stałe pole magnetyczne, M0 – wartość namagnesowania w stanie 

równowagi termodynamicznej w tym polu, φ natomiast oznacza przesunięcie fazowe 

namagnesowania względem pola. Wyrażenie na podatność magnetyczną, która w stałym polu 

zdefiniowana jest jako 𝜒 = 𝑀0/𝐻𝑒𝑥𝑡, w zmiennym polu magnetycznym przyjmuje postać: 

𝜒′ = 𝑀1𝑐𝑜𝑠𝜑/𝐻1  oraz  𝜒′′ = 𝑀1𝑠𝑖𝑛𝜑/𝐻1.                                   (3.3) 

Zatem równanie (3.2) można zapisać w następującej postaci:  

𝑀(𝑡) = 𝜒0𝐻 + 𝜒
′𝐻1𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 + 𝜒

′′𝐻1𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡.                                    (3.4) 

Obie wielkości 𝜒′ oraz 𝜒′′ są zależne zarówno od częstości ω, jak i od wartości pola stałego 

𝐻𝑒𝑥𝑡. 𝜒
′ nazywamy podatnością magnetyczną przy wysokich częstotliwościach, a zależność 

𝜒′ od ω nazywamy dyspersją paramagnetyczną; 𝜒′′ jest proporcjonalne do absorbowanej 

przez substancję energii pola wysokiej częstotliwości. W warunkach rezonansu, a więc kiedy 

częstość zmiennego pola magnetycznego jest równa częstości Larmora (ω = ω0), składowa 

dyspersyjna 𝜒′ jest równa zeru, natomiast składowa absorpcyjna 𝜒′′ osiąga wartość 

maksymalną. Zaobserwowano, że maksymalna absorpcja promieniowania mikrofalowego 

przez próbkę występuje tylko dla pewnej wartości statycznego pola, wartość tego pola 

nazywamy polem rezonansowym Hres. Hres, jest równoważna wartości pola Hext, które 

sprawia, że efektywna częstość precesji Larmora spinów w materiale ferromagnetycznym, 

staje się równa częstotliwości drgań przyłożonego promieniowania mikrofalowego 

[Mor_1970, Sta_2005].  

Rejestracja rezonansu zachodzi przez obserwację składowej absorpcji, która jest wprost 

związana ze stratami energii pola wielkiej częstości działającego na układ spinów będących w 

rezonansie. Szybkość pochłaniania energii przez próbkę (moc absorbowana), jest równa 

𝑃 = 𝜔𝜒′′𝐻1
2. Na rejestratorze natomiast uzyskujemy linię rezonansową w postaci pochodnej 

𝑑𝑃

𝑑𝐻
≈

𝑑𝜒′′

𝑑𝐻
.  
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3.2 Nadprzewodnikowy interferometr kwantowy (SQUID) 

Pomiary krzywych namagnesowania zostały wykonane za pomocą nadprzewodnikowego 

interferometru kwantowego SQUID (ang. Superconducting Quantum Interference Device) 

firmy Quantum Design znajdującego się w Środowiskowym Laboratorium Kriogeniki i 

Spintroniki w Instytucie Fizyki PAN. Interferometry kwantowe są najczulszymi urządzeniami 

przeznaczonymi do detekcji zmian strumienia pola magnetycznego. Wykorzystywany na 

potrzeby niniejszej pracy magnetometr charakteryzuje się czułością rzędu 10
-8

 emu i pozwala 

na wykonanie pomiarów w zakresie temperatur od 1.8 do 400 K z polem magnetycznym 

zmienianym w zakresie ± 7 T [Saw_2011]. 

 

Głównym elementem magnetometru jest czujnik SQUID’owy. SQUID skonstruowany jest z 

drutu nadprzewodzącego tworzącego pierścień. Stosowane są dwa rodzaje konstrukcji 

czujników: rf-SQUID – pierścień w którym umieszczony jest jeden izolator (tzw. słabe 

złącze), oraz dc-SQUID (rys. 3.3 a) z dwoma takimi złączami. Taka konstrukcja sprawia, że 

w nadprzewodzącym pierścieniu powstają złącza typu 

nadprzewodnik/izolator/nadprzewodnik, zwane złączami Josephsona.  

 

 

Rysunek 3.3. (a) Nadprzewodzący pierścień z dwoma złączami Josephsona, (b) gradiometr 

drugiego rzędu pola magnetycznego. (Na podstawie [Joh_2004]) 

 

 

Konstrukcyjnie, jednak czujnik SQUID-owy wbudowany w magnetometr nie mierzy 

bezpośrednio strumienia pola magnetycznego generowanego przez badany obiekt. Aby 
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maksymalnie poszerzyć warunki w jakich ma być badana próbka, a szczególności poza zakres 

granicznych pól magnetycznych i temperatur gwarantujących działanie nadprzewodzącego 

czujnika SQUID-owego w komercyjnych magnetometrach używa się dodatkowego obwodu z 

nadprzewodnika, który przekazuje (transformuje) strumień pola z próbki do samego czujnika 

umieszczonego w stabilnych, chronionych warunkach: z reguły w temperaturze ciekłego helu 

i w zerowym polu magnetycznym. Fizycznie, w okolicach komory pomiarowej ma on 

geometrie gradiometru, mierzącego przestrzenną zmianę pola (Rys. 3.3 b). Strumień pola 

generowany przez próbkę wzbudza prąd w obwodzie, który z kolei przepływając przez w/w 

transformator strumienia (który ma formę pętli z drutu nadprzewodnikowego) generuje 

strumień pola bezpośrednio w czujniku SQUID-owym. Odpowiednia kalibracja całego toru 

pozwala na precyzyjne wyznaczanie zmian namagnesowanie próbki w bardzo szerokich 

zakresach temperatur i pól magnetycznych.  

 

3.3 Rentgenowska spektroskopia fotoelektronów (XPS) 

Rentgenowska spektroskopia fotoelektronów XPS (ang. X-Ray Photoelectron Spectroscopy 

(XPS)) jest techniką, która dostarcza informacji na temat atomów oraz molekuł znajdujących 

się na powierzchni badanej próbki. Technika ta pozwala na ilościową analizę składu 

powierzchni, stąd jest ona również nazywana spektroskopią fotoelektronów do badań składu 

chemicznego. Technika XPS została opracowana w połowie lat sześćdziesiątych przez  

prof. Kai Siegbahn z Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji [Hag_1964, Sie_1970, Sie_1972]. W 

trakcie pomiaru, materiał poddawany jest promieniowaniu rentgenowskiemu, następnie  

mierzona jest energia emitowanych fotoelektronów. Pozwala to na określenie rodzaju atomu 

(z wyjątkiem H oraz He) który brał udział w zjawisku. Ponadto, wysoka rozdzielczość 

energetyczna charakteryzująca spektrometr umożliwia uzyskanie informacji o chemicznych 

wiązaniach atomowych.  

 

Opis zjawiska XPS.  

Zjawisko XPS opiera się na efekcie fotoelektrycznym, tj. na emisji elektronów w wyniku 

pochłonięcia energii padającego fotonu. Energia kinetyczna emitowanych fotoelektronów 

zależy od energii użytego promieniowania rentgenowskiego (hν) oraz od energii wiązania 

elektronów EB, która związana jest z siłą oddziaływania pomiędzy elektronami a jądrem 
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atomowym. Maksymalną energię kinetyczną EK, emitowanych elektronów przedstawia 

wyrażenie:  

𝐸𝐾 = ℎ𝜈 − 𝐸𝐵 − 𝑒𝛷.                                                                 (3.5) 

Gdzie: h jest stałą Plancka (6.62  10
-34 

Js), 𝜈 - częstotliwością padającego promieniowania 

rentgenowskiego, natomiast 𝑒𝛷 jest pracą wyjścia elektronu. Energia wiązania, EB, elektronu 

zależy od otoczenia chemicznego atomu, dzięki czemu technika XPS znajduje zastosowanie 

przy identyfikacji m.in. stopnia utlenienia atomu. Schemat zjawiska XPS przedstawiono na 

rysunku 3.4.  

Analiza energii emitowanych fotoelektronów, jest wykorzystywana do badania poziomów 

rdzeniowych atomu, badania składu, oraz stanów elektronowych obszaru powierzchni próbki. 

Atom danego pierwiastka cechuje charakterystyczna energia wiązań elektronów na 

poziomach rdzeniowych. Każdy atom zatem będzie emitował elektrony których rozkład 

energetyczny wytworzy widmo charakterystyczne dla danego pierwiastka. Obecność piku w 

obszarze danej energii wskazuje na obecność konkretnego wiązania, natomiast intensywność 

piku związana jest z ilością stanów o danej energii w badanym obszarze. 

Niewielkie zmiany wartości energii w stosunku do energii piku wzorcowego dla danego 

pierwiastka, tzw. przesunięcie chemiczne, wykorzystywane jest do określenia struktury 

związków chemicznych. Ma ono duże znaczenie dla określania stopnia utlenienia danego 

rodzaju atomów.  

 

 

Rysunek 3.4. Schematyczne przedstawienie zjawiska emisji fotoelektronu oraz procesu 

relaksacji i towarzyszącej mu emisji elektronu Auger.  
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Budowa i opis działania spektrometru XPS.  

Rentgenowski spektrometr fotoelektronów XPS jako źródło promieniowania wykorzystuje 

zarówno tradycyjne lampy rentgenowskie jak i promieniowanie synchrotronowe. 

Promieniowanie rentgenowskie otrzymuje się w wyniku bombardowania metalu anody 

wysokoenergetycznymi elektronami (10-15 keV). W spektrometrze wykorzystywanym do 

przeprowadzenia badań na potrzeby niniejszej pracy, stosowano monoenergetyczne 

promieniowanie Al Kα o energii 1486.6 eV. Profilowanie głębokościowe, może prowadzić do 

niejednoznacznych wyników, ze względu na to, że sam proces trawienia może istotnie 

zmieniać strukturę elektronową warstwy [Che_2014]. Trawienie jonowe, nawet pomimo 

użycia jonów gazów szlachetnych, może generować dużą liczbę artefaktów w regionie 

przypowierzchniowym, takich jak: dyfuzje, tworzenie nowych faz czy segregacje [Bri_1990, 

Lam_1988, Hof_1998, Osw_2001, Dem_2017]. 

 

 

Rysunek 3.5. Ogólny schemat aparatury do pomiarów XPS.  
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Rozdział 4 

 

Metody analizy danych 

eksperymentalnych 

 

 

4.1 Analiza zależności kątowych widm FMR 

Poniższy rozdział opiera się na książce A.H. Morrisha [Mor_1970] oraz rozdziale [Lin_2007].  

Ewolucja w czasie wektora namagnesowania opisywana jest równaniem  

Landaua-Lifszyca-Gilberta (LLG): 

𝑑 �⃗⃗� 

𝑑𝑡
= −𝛾�⃗⃗� × �⃗⃗� 𝑒𝑓𝑓 +

𝛼

𝑀𝑆
�⃗⃗� ×

𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝑡
.                                            (4.1) 

Pierwszy człon równania opisuje moment siły wywołujący precesję namagnesowania, 

𝛾 = 𝑔𝑒/(2𝑚𝑒𝑐) jest współczynnikiem żyromagnetycznym, �⃗⃗� 𝑒𝑓𝑓 jest wypadkowym polem 

magnetycznym zawierającym człony od pola rozmagnesowującego, pola anizotropii, stałego 

pola magnetycznego oraz pola zmiennego. Drugi człon równania reprezentuje tłumienie 

precesji wektora namagnesowania po ustąpieniu zaburzenia wymuszającego precesję.  

Metoda obliczania częstotliwości rezonansowej oraz pola rezonansowego, przy założeniu 

jednorodnej precesji momentów magnetycznych w próbce, została wprowadzona przez 

Smit’a i Beljers’a oraz niezależnie przez Suhl’a [Smi_1955, Suh_1955]. Równanie ruchu w 

tym formalizmie opisywane jest przez energię swobodną F. Identyczne rozwiązanie można 

uzyskać stosując równanie Lagrange’a dla ruchu wektora namagnesowania [Gil_1955].  

Przyjmując układ współrzędnych przedstawiony na rysunku 2.4, funkcję Lagrange’a L 

otrzymuje się, rozpatrując układ magnetyczny jako klasyczny bąk z momentem bezwładności 

I i kątami Eulera ϕ, θ oraz χ. Energia kinetyczna T bąka jest więc określona równaniem: 
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𝑇 =
1

2
𝐼(�̇� + �̇�𝑐𝑜𝑠𝜃)2.                                                        (4.2) 

a funkcjia Lagrange’a równaniem 𝐿 = 𝑇 − 𝑉(𝜙, 𝜃), gdzie V jest energią potencjalną. Ogólna 

postać równania ruchu Lagrange’a wygląda następująco: 

𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕𝑞�̇�
−
𝜕𝐿

𝜕𝑞𝛼
= 0,                                                                 (4.3) 

gdzie: 𝑞𝛼 jest współrzędną uogólnioną. Równania Lagrange’a przyjmują więc postać: 

{
 
 

 
 
d

𝑑𝑡
[𝐼(�̇� + �̇�𝑐𝑜𝑠𝜃)𝑐𝑜𝑠𝜃] +

𝜕𝑉

𝜕𝜙
= 0

𝐼(�̇� + �̇�𝑐𝑜𝑠𝜃)�̇�𝑠𝑖𝑛𝜃 +
𝜕𝑉

𝜕𝜃
= 0

d

𝑑𝑡
[𝐼(�̇� + �̇�𝑐𝑜𝑠𝜃)] = 0

.                                            (4.4) 

Z ostatniego z równań wynika, że 𝐼(�̇� + �̇�𝑐𝑜𝑠𝜃) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, a tym samym moment pędu 

związany z kątem obrotu χ jest niezmienniczy względem czasu. Przyrównując moment pędu 

do MS / γ, równania ruchu przyjmują postać: 

{
 

 
𝑀𝑆
𝛾
�̇�𝑠𝑖𝑛𝜃 =

𝜕𝐹

𝜕𝜙

−
𝑀𝑆
𝛾
�̇�𝑠𝑖𝑛𝜃 =

𝜕𝐹

𝜕𝜃

  .                                                           (4.5) 

Przy czym energia potencjalna dana jest przez energię swobodną F. W powyższej analizie 

przyjęto brak rozpraszania energii. Wyraz reprezentujący tłumienie można wprowadzić 

bezpośrednio do funkcji Lagrange’a lub do równań ruchu (4.5).  

W kolejnym kroku zakładamy, że ruch precesyjny wektora 𝑀𝑆⃗⃗⃗⃗  ⃗, ogranicza się do małych 

odchyleń od położenia równowagi (ϕ0, θ0) które wynoszą odpowiednio Δϕ oraz Δθ. Stąd: θ = 

θ0 + Δθ oraz ϕ = ϕ0 + Δϕ. Rozwijając w szereg wyrażenie na energię swobodną układu dokoła 

położenia równowagi dla którego 
𝜕𝐹

𝜕𝜙
=

𝜕𝐹

𝜕𝜃
= 0,  otrzymujemy: 

𝐹 = 𝐹0 +
1

2
[
𝜕2𝐹

𝜕𝜙2
(∆𝜙)2 + 2

𝜕2𝐹

𝜕𝜙𝜕𝜃
∆𝜙∆𝜃 +

𝜕2𝐹

𝜕𝜃2
(∆𝜃)2 +⋯].                    (4.6) 

Uwzględniając periodyczność wzbudzeń rotacji wynikającą z częstości ω fali 

elektromagnetycznej, otrzymujemy:  
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�̇� = 𝑖𝜔𝛥𝜙   𝑜𝑟𝑎𝑧    �̇� = 𝑖𝜔𝛥𝜃.                                                (4.7) 

Podstawiając powyższe równania do układu równań 4.5, otrzymujemy: 

{
 
 

 
 𝑖𝜔𝑀𝑆

𝛾
𝑠𝑖𝑛𝜃0𝛥𝜃 =

𝜕2𝐹

𝜕𝜙2
𝛥𝜙 +

𝜕2𝐹

𝜕𝜙𝜕𝜃
𝛥𝜃

−
𝑖𝜔𝑀𝑆
𝛾

𝑠𝑖𝑛𝜃0𝛥𝜙 =
𝜕2𝐹

𝜕𝜙𝜕𝜃
𝛥𝜙 +

𝜕2𝐹

𝜕𝜃2
𝛥𝜃

 .                                     (4.8) 

Powyższy układ równań posiada nietrywialne rozwiązanie, gdy wyznacznik utworzony ze 

współczynników macierzy 

(

 
 

𝜕2𝐹

𝜕𝜙𝜕𝜃
−
𝑖𝜔𝑀𝑆
𝛾

𝑠𝑖𝑛𝜃0
𝜕2𝐹

𝜕𝜙2

𝜕2𝐹

𝜕𝜃2
𝜕2𝐹

𝜕𝜙𝜕𝜃
+
𝑖𝜔𝑀𝑆
𝛾

𝑠𝑖𝑛𝜃0
)

 
 
∙ (
𝛥𝜃
𝛥𝜙
) = 0,                  (4.9) 

jest równy zeru: 

(
𝜕2𝐹

𝜕𝜙𝜕𝜃
)

2

−
𝜕2𝐹

𝜕𝜃2
𝜕2𝐹

𝜕𝜙2
+
𝜔2

𝛾2
𝑀𝑆
2 sin2 𝜃0 = 0,                                  (4.10) 

co prowadzi do równania na warunek rezonansu: 

𝜔

𝛾
=

1

𝑀𝑆𝑠𝑖𝑛𝜃0
√
𝜕2𝐹

𝜕𝜃2
𝜕2𝐹

𝜕𝜙2
− (

𝜕2𝐹

𝜕𝜙𝜕𝜃
)

2

.                                        (4.11) 

Powyższa zależność jest standardowym równaniem wykorzystywanym do analizy widm 

FMR, nie może być jednak zastosowana do określenia warunku rezonansu dla konfiguracji z 

namagnesowaniem prostopadłym do warstwy. Wynika to z istnienia punktu osobliwości 

funkcji (4.11) dla kąta 𝜃0 = 0 – wartość funkcji w tym punkcie wynosi nieskończoność. Z 

tym problemem poradzili sobie autorzy pracy [Bas_1988], poprzez dodanie do równania 4.11 

pierwszych pochodnych energii swobodnej F. Otrzymana przez nich formuła wygląda 

następująco:  

  

(
𝜔

𝛾
)
2

=
1

𝑀𝑆
2

[
 
 
 
 
𝜕2𝐹

𝜕𝜃2
(

𝜕2𝐹
𝜕𝜙2

sin2𝜃0
+
𝑐𝑜𝑠𝜃0
𝑠𝑖𝑛𝜃0

𝜕𝐹

𝜕𝜃
) − (

𝜕2𝐹
𝜕𝜃𝜕𝜙

𝑠𝑖𝑛𝜃0
−
𝑐𝑜𝑠𝜃0
𝑠𝑖𝑛𝜃0

𝜕𝐹
𝜕𝜙

𝑠𝑖𝑛𝜃0
)

2

]
 
 
 
 

 .      (4.12) 
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Dla kąta 𝜃0 = 𝜋/2, tj. gdy pole magnetyczne przyłożone jest w płaszczyźnie warstwy  

(Rys. 4.1), warunek rezonansu określony równaniem 4.12 przyjmuje postać równania 4.11, ze 

względu na wyzerowanie wyrazu 𝑐𝑜𝑠𝜃0/𝑠𝑖𝑛𝜃0. Dla pozostałych kątów, z wyjątkiem 𝜃0 = 0, 

oryginalna wersja równania również jest poprawna, ponieważ w położeniu równowagi 

pierwsze pochodne 𝜕𝐹/𝜕𝜃 oraz 𝜕𝐹/𝜕𝜙 wynoszą zero.  

 

 

4.2 Analiza krzywych magnesowania 

Wartość składowej namagnesowania w kierunku zewnętrznego pola magnetycznego 

przykładanego pola w funkcji tego właśnie pola nazywamy krzywą magnesowania M(H). 

Przeprowadzenie operacji zmniejszania pola do zera, jego wzrost w przeciwnym kierunku, 

ponowne zmniejszanie do zera i wzrost do wartości początkowej, pozwala na uzyskanie 

krzywej, zwanej pętlą histerezy. Pętlę histerezy cechują: namagnesowanie nasycenia MS, 

(nasycenie zostaje osiągnięte gdy wszystkie momenty magnetyczne zostaną ustawione wzdłuż 

kierunku zewnętrznego pola magnetycznego, namagnesowanie remanencji Mr - pozostałość 

magnetyczna, tj. namagnesowanie w przypadku gdy Hext = 0) oraz pole koercji Hc - wartość 

pola magnetycznego dla której namagnesowanie próbki osiąga wartość zerową.  

Model Stonera – Wohlfartha (S-W) [Sto_1948] histerezy magnetycznej opisuje procesy 

magnesowania z uwzględnieniem koherentnej rotacji wektora namagnesowania w całej 

objętości materiału tzn. wszystkie momenty magnetyczne są wzajemnie równoległe. 

Klasyczny model S-W, w oryginalnej formie, opisuje anizotropię magnetyczną traktując 

ferromagnetyk jako układ jednodomenowy.  

Na moment magnetyczny próbki, działają dwa pola: pole anizotropii preferującej ustawienie 

momentu magnetycznego wzdłuż kierunku łatwego magnesowania, oraz pole zewnętrzne 

Hext. Całkowitą energię ferromagnetyka określa więc:  

𝐸 = −𝑀𝑠𝐻 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃𝐻) −𝐾𝐴𝑐𝑜𝑠
2𝜃,                                 (4.13) 

gdzie 𝐸𝐴 = −𝐾𝐴𝑐𝑜𝑠
2𝜃 jest energią anizotropii, 𝐸𝑍 = −𝑀𝑠𝐻𝑒𝑥𝑡 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃𝐻) jest energią 

Zeemana. W przedstawionej pracy kąt θ, zawsze oznacza kąt pomiędzy osią z a kierunkiem 

namagnesowania. θH , to kąt pomiędzy wybranym kierunkiem a kierunkiem przyłożonego 

pola Hext. W rozpatrywanym poniżej przypadku, uwzględniona zostanie energia anizotropii 
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jednoosiowej (zawierająca człony energii anizotropii magnetokrystalicznej oraz kształtu) i 

oznaczana będzie jako Keff.  

W stanie równowagi trwałej, w polu magnetycznym Hext, wektor namagnesowania MS będzie 

ustawiony w kierunku, w którym całkowita energia E osiąga minimum. W celu znalezienia 

stanu stabilnego namagnesowania minimalizujemy wyrażenie na energię, wyznaczając jej 

ekstrema. Otrzymujemy zatem: 

𝜕𝐸

𝜕𝜃
= 𝑀𝑠𝐻𝑒𝑥𝑡𝑠𝑖𝑛𝜃 + 2𝐾𝑒𝑓𝑓𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜃 = 0.                                   (4.14) 

Odpowiada to minimum, jeżeli: 

𝜕2𝐸

𝜕𝜃2
= 𝑀𝑠𝐻𝑒𝑥𝑡𝑐𝑜𝑠𝜃 + 2𝐾𝑒𝑓𝑓𝑐𝑜𝑠2𝜃 > 0.                                    (4.15) 

Z analizy równania (4.14), wynika, że stan równowagi jest osiągnięty, gdy pochodzące od 

pola zewnętrznego i wewnętrznego momenty obrotowe działające na namagnesowanie są 

równe.  

W związku z tym, że składowa namagnesowania wzdłuż kierunku zewnętrznego pola 

magnetycznego jest równa: 

𝑀 = 𝑀𝑠𝑐𝑜𝑠𝜃,                                                               (4.16) 

oraz zapisując namagnesowanie w jednostkach zredukowanych w postaci: 

  

𝑚 = 𝑀/𝑀𝑠 ,                                                               (4.17) 

równanie (4.14) przyjmuje postać: 

𝑀𝑠𝐻𝑒𝑥𝑡√1 −𝑚2 + 2𝐾𝑒𝑓𝑓𝑚√1 −𝑚2 = 0.                                 (4.18) 

Równanie (4.18) posiada dwa rozwiązania: 

√1 −𝑚2 = 0 czyli 𝑚 = ±1,                                               (4.19) 

oraz 

𝐻𝑒𝑥𝑡 = 2𝐾𝑒𝑓𝑓𝑚/𝑀𝑆  .                                                      (4.20)  

Rozwiązanie 𝑚 = 1 lub 𝑀 = 𝑀𝑆 jest prawdziwe jedynie w przypadku gdy 𝐻𝑒𝑥𝑡 > 𝐻𝐴 =

2𝐾𝑒𝑓𝑓/𝑀𝑆 czyli w przypadku nasycenia próbki; pole 𝐻𝐴 oznacza pole anizotropii. Drugie 
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rozwiązanie, prowadzi do równania 𝐻𝑒𝑥𝑡 = 2𝐾𝑒𝑓𝑓𝑀/𝑀𝑆
2, którego wykres jest linią prostą 

(linia ciągła na rysunku 4.2).  

 

Rysunek 4.2. Krzywe namagnesowania policzone dla kobaltu. Zewnętrzne pole magnetyczne 

Hext przyłożone wzdłuż normalnej do powierzchni. W obliczeniach przyjęto:  

MS = 1420 emu/cm
3
 Keff = 4.5  10

6
 erg/cm

3
, K4 = 1.5  10

6
 erg/cm

3
. Linia 

ciągła reprezentuje zachowanie krzywej namagnesowania w przypadku gdy 

stała  K4 jest  równa zero.  

 

W przypadku, gdy wyższy rząd anizotropii jest różny od zera, do równania (4.13) należy 

dodać dodatkowy człon 𝐾4𝑐𝑜𝑠
4. W rezultacie zaobserwujemy zakrzywienie krzywej M(H). 

Efekt tego zabiegu przedstawiono linią przerywaną na rysunku 4.2. Jak się okaże w dalszej 

części pracy, uwzględnienie członu drugiego rzędów anizotropii będzie niezbędne do opisania 

wyników doświadczalnych. Wprowadzanie wyrazów wyższych rzędów, jak np. 𝑐𝑜𝑠6 jest 

zbyteczne, ze względu na dużą wartość błędu związaną z eksperymentalnym wyznaczaniem 

ich wartości.    
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Rozdział 5 

 

Technologia wytwarzania oraz 

charakterystyka wzrostu cienkich 

warstw  

 

 

Wszystkie heterostruktury przygotowane na potrzeby niniejszej pracy, zostały wytworzone 

samodzielnie przez autorkę pracy przy pomocy układu do epitaksji z wiązek molekularnych - 

MBE (firmy Riber model EVA 32) znajdującego się w laboratorium Zespołu Heterostruktur 

Magnetycznych w Instytucie Fizyki PAN.  

 

5.1 Epitaksjalny wzrost cienkich warstw 

Technika epitaksji z wiązek molekularnych (ang. Molecular Beam Epitaxy (MBE)) pozwala 

na otrzymanie uporządkowanych (epitaksjalnych) warstw monoatomowych o grubości rzędu 

0.3 nm. Wzrost epitaksjalny pojawić się może tylko w przypadku, gdy szybkość zapełniania 

jednej warstwy atomowej będzie większa od szybkości parowania materiału ze źródeł wiązek 

molekularnych (Å/s). W przypadku gdy mamy do czynienia z odwróceniem tych prędkości, 

atomy związane z podłożem, nim zostały przykryte kolejną warstwą atomów, będą 

przyczyniały się do tworzenia defektów w hodowanej strukturze. Zatem ogromny wpływ na 

jakość wzrostu kryształu mają m.in szybkość osadzania materiału oraz temperatura podłoża, 

która determinuje ruchliwość atomów na powierzchni.  

Wykorzystywany układ MBE przystosowany jest do nanoszenia cienkich warstw metali 

zarówno o niskiej temperaturze topnienia (np. złoto, glin, żelazo, chrom itd.), jak i materiałów 
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trudnotopliwych (wanad, wolfram czy tlenek magnezu). Umożliwiają to trzy komórki 

efuzyjne i dwa działa elektronowe (jedno ze stałym tyglem, drugie z tyglem obrotowym, 

zawierającym cztery różne materiały). Układ wyposażony jest w pompy jonowe pozwalające 

na uzyskanie ciśnienia bazowego rzędu 10
-10

 Torr, w przypadku szczególnych wymagań 

ciśnienie to może zostać obniżone do wartości 10
-11 

Torr po wyziębieniu płaszcza azotowego. 

Zainstalowany w układzie kwadrupolowy spektrometr masowy RGA (ang. Residual Gas 

Analyzer (RGA)), pozwala na kontrolę czystości próżni, a  odbiciowy dyfraktometr 

elektronów wysokoenergetycznych (ang. Reflection High Energy Electron Diffraction 

(RHEED)) umożliwia określenie krystalograficznej jakości powierzchni nanoszonego 

materiału, w trakcie hodowania struktury. Do analizy chemicznej powierzchni służy 

natomiast spektroskopia elektronów Augera (ang. Auger Electron Spectroscopy (AES)).   

 

Rysunek 5.1. Schemat komory wzrostu MBE (firmy Riber, model EVA 32) znajdującego się 

w laboratorium Zespołu Heterostruktur Magnetycznych w Instytucie Fizyki 

PAN. 
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5.2 Wytwarzane struktury  

 osadzanie dwu-warstw Mo/Au 

Struktury hodowane na potrzeby niniejszej pracy osadzono na podłożach szafirowych o 

odkrytej płaszczyźnie a – (1120). Podłoża, przed umieszczeniem w komorze próżni 

wstępnej, poddawano procesowi kąpieli chemicznych w płuczce ultradźwiękowej. Następnie, 

w warunkach próżniowych, podłoża wygrzewano w temperaturze 400 
o
C. Zabieg ten pozwolił 

na usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni podłoża oraz zapewnił utrzymanie wysokiej 

próżni w komorze wzrostu. Na tak przygotowany kryształ Al2O3, podgrzany do temperatury  

T = 900°C, osadzano warstwę buforową molibdenu, która na wybranym podłożu wzrasta w 

kierunku (110). Warstwę molibdenu o grubości 20 nm osadzano z prędkością drMo = 0.03 

nm/s poprzez odparowanie metalu za pomocą działa elektronowego. Warstwa buforowa Mo 

ma za zadanie wyrównać nierówności na powierzchni Al2O3 oraz wymusić wzrost warstwy 

Au w kierunku (111). Warstwę złota o grubości 20 nm, osadzano przy temperaturze 

pokojowej podłoża (wysokie temperatury podłoża, prowadzą do wzrostu wyspowego warstwy 

Au), odparowując złoto w komórce efuzyjnej, po czym strukturę wygrzewano w T = 200°C w 

czasie 30 min. Uzyskana w ten sposób struktura, stanowiła podłoże dla wszystkich struktur 

których badania przedstawiono w pracy. Dobór warstw buforowych uwzględniał zgodność 

strukturalną tych warstw z warstwami magnetycznymi (istotną w procesie epitaksji podczas 

którego tekstura warstw buforowych przenosi się na warstwy magnetyczne).  

 

 Osadzanie warstw Co i Co0.9Fe0.1 

Warstwę Co osadzano z prędkością nie większą niż drCo = 0.02 nm/s poprzez odparowanie Co 

z wykorzystaniem działa elektronowego. Warstwę Co0.9Fe0.1, osadzano poprzez jednoczesne 

odparowanie Co (przy pomocy działa elektoronowego) oraz Fe (z komórki efuzyjnej). 

Warstwy osadzano przy temperaturze podłoża nie wyższej niż 80°C. W przypadku struktury 

w których warstwa Co była osadzana w postaci klina, używano podłużnych podłoży 

szafirowych o wymiarach 210 mm
2 

ułożonych jedno za drugim. Gradient grubości Co 

uzyskiwano stosując przesłonę przesuwną znajdującą się bezpośrednio pod podłożem (Rys. 

5.1). Procedura ta pozwalała na otrzymanie warstwy Co o nachyleniu 0.1 nm/mm.  

 

 Osadzanie warstwy MgO 

Wzrost części struktur kończono po osadzeniu warstwy magnetycznej Co(Co0.9Fe0.1), stosując 

następnie przykrywkę w postaci warstwy Au, mającą za zadanie zabezpieczenie 
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Co(Co0.9Fe0.1) przed utlenieniem. Wybrane struktury zawierały warstwę MgO na powierzchni 

Co lub Co0.9Fe0.1. Przesłona liniowa umożliwiała uzyskanie krystalicznej warstwy MgO o 

zmiennej grubości (w postaci klina). Warstwę MgO osadzano poprzez odparowywanie 

kryształu MgO przy użyciu działa elektronowego, na podłoże o temperaturze pokojowej. 

Końcowym etapem wytwarzania struktury było jej zabezpieczenie przed wpływem warunków 

zewnętrznych, w tym celu osadzano warstwę przykrywkową złota o grubości 10 nm.  

 

5.3 Charakteryzacja osadzanych warstw.  

Wyposażenie komory wzrostu MBE w takie urządzenia jak: odbiciowa dyfrakcja 

wysokoenergetycznych elektronów - RHEED oraz spektroskopia elektronów Augera - AES 

umożliwia przeprowadzenie badań morfologii powierzchni osadzanych warstw. Tuz po 

procesie osadzania, określano typ wzrostu danej warstwy oraz czystość chemiczną jej 

powierzchni. Badania te potwierdziły wysoką jakość krystalograficzną powierzchni warstw 

Mo, Au oraz Co(Co0.9Fe0.1) - widoczne prążki na obrazach dyfrakcyjnych przedstawionych na 

Rys. 5.2 (a)-(d) (umieszczone nad każdą z warstw). W przypadku warstwy MgO - kropki 

widoczne na obrazie 5.2 (e) - stwierdzono trójwymiarowy typ wzrostu a ponadto rozmyty 

obraz dyfrakcyjny, z widocznymi pierścieniami (Rys. 5.2 (f) oraz (g)) wskazuje na częściowo 

polikrystaliczny wzrost warstwy. 

 

 

Rysunek 5.2. Obrazy dyfrakcyjne RHEED uzyskane bezpośrednio po osadzeniu warstw: a) 

Mo (20 nm),b) Au (20 nm), c) Co0.9Fe0.1 (1.4 nm), d) Au (0.3 nm),  

e) MgO (1 nm), f) Au (0.3 nm), g) Co0.9Fe0.1 (1.4 nm), h) Au (10 nm). 
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Obraz uzyskany przy pomocy wysokorozdzielczego mikroskopu elektronowego (ang. High 

Resolution Transmission Electron Microscope  (HRTEM)) potwierdza wysokiej jakości 

wzrost poszczególnych warstw osadzanych struktur (Rys. 5.3 (b)). Na obrazie HRTEM 

zauważyć można, że granica fazowa między warstwą Au/Co oraz Co/Au jest łatwo 

rozróżnialna, co świadczy o dużej gładkości powierzchni, a granica pomiędzy warstwami Co 

oraz MgO wykazuje jedynie niewielkie pofałdowanie. Warstwa MgO jest jednorodna i ciągła, 

dobrze rozdziela obie warstwy Co w strukturze Co/MgO/Co. Górna warstwa Co jest bardziej 

zdeformowana w porównaniu z warstwą Co (dolną) osadzoną na Au. Wzrost płaszczyzn 

atomowych został zaburzony, gdyż Co osadzano na warstwie MgO.  

 

 

 

Rysunek 5.3. Wysokorozdzielczy obraz (HRTEM) struktury Au/Co/Au/MgO/Au/Co/Au wraz 

ze schematem struktury.  
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Rozdział 6  

 

Anizotropia magnetyczna struktur 

Au/Co/(Au)/MgO/Au  

 

 

W poniższym rozdziale przedstawiono wyniki badań wpływu monowarstwy Au, na 

międzypowierzchni Co/MgO, na anizotropię magnetyczną kobaltu w heterostrukturze 

Au(111)/Co(0001)/Au/MgO/Au. Zmiany energii anizotropii magnetycznej w funkcji grubości 

warstwy kobaltu, mierzono na strukturach klinowych w których grubość warstwy kobaltu 

była zmieniana od 0 do 3 nm. Uzyskane wyniki porównano z tymi uzyskanymi dla struktur 

referencyjnych, tj. Au/Co(0-3 nm)/MgO/Au oraz Au/Co(0-3 nm)/Au.   

 

6.1 Opis próbek i eksperymentu 

Przygotowano następujące struktury: 

 

# 1: Au/Co/Au   Au(20 nm)/Co(0–3 nm)/Au(10 nm), 

# 2: Au/Co/MgO/Au  Au(20 nm)/Co(0–3 nm)/MgO(2 nm)/Au(10 nm), 

# 3: Au/Co/Au/MgO/Au  Au(20 nm)/Co(0–3 nm)/Au(0.3 nm)/MgO(2 nm)/Au(10 nm). 

 

Schemat przekroju próbki # 3 został przedstawiony na rysunku 6.1.  

Przygotowane struktury przecięto w kierunku prostopadłym do kierunku klina, na 30 

mniejszych o powierzchni 12 mm
2
, co pozwoliło na uzyskanie serii próbek o liniowej 

gradacji grubości warstwy kobaltowej.   
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Rysunek 6.1. Schemat przekroju próbki #3: Au(20 nm)/Co(0-3 nm)/Au(0.3 nm)/MgO(2 

nm)/Au(10 nm). Na rysunku nie odzwierciedlono skali. (źródło: [Gła_2014]) 

 

Dodatkowo, przygotowane zostały struktury z warstwą kobaltu o jednorodnej grubości Co 

(struktury typu # 1, # 2, # 3) osadzone podczas jednego procesu. Gwarantowało to jednakowe 

warunki wzrostu wszystkich warstw.  

 

  

6.2  Anizotropia magnetyczna struktur Au/Co/Au, Au/Co/MgO oraz 

Au/Co/Au/MgO 

Zależności pola rezonansowego od kata 𝜃𝐻 (pomiędzy kierunkiem przyłożonego pola 

magnetycznego Hext, a normalną do powierzchni) trzech struktur Au/Co/Au, Au/Co/MgO/Au i 

Au/Co/Au/MgO/Au dla wybranych grubości warstwy Co tj. 3 nm, 2.2 nm oraz 1.8 nm, 

zostały przedstawione na rysunku 6.2 (a), (b) i (c). W przypadku, gdy grubość warstwy Co 

wynosiła 3 nm, zależności kątowe otrzymane dla wszystkich trzech typów struktur są niemal 

identyczne, różnią się jedynie amplitudą Hres (Rys. 6.2 (a)). Maksymalna i minimalna wartość 

pola rezonansowego Hres obserwowana jest odpowiednio dla kierunku prostopadłego i 

równoległego do płaszczyzny próbki. Obserwowany kształt Hres(𝜃𝐻) wskazuje na 

zorientowanie osi łatwej namagnesowania w płaszczyźnie warstwy.  
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Rysunek 6.2. Pole rezonansowego Hres, struktur Au/Co/Au, Au/Co/MgO/Au, 

Au/Co/Au/MgO/Au, w funkcji kąta pomiędzy kierunkiem przyłożonego 

zewnętrznego pola magnetycznego Hext a normalną do powierzchni warstwy. 

Grubość warstwy Co (dCo) wynosiła a) 3.0 nm, b) 2.2 nm, c) 1.8 nm. Linie 

ciągłe reprezentują wynik dopasowania równania (2.8) do zależności kątowych 

Hres(θH). (źródło: [Gła_2014]) 

 

Przebiegi Hres(𝜃𝐻) uzyskane dla struktur Au/Co/Au oraz Au/Co/Au/MgO/Au o grubości 

kobaltu dCo = 2.2 nm (Rys. 6.2 (b)) znacząco różnią się od tych otrzymywanych dla próbek o 

większej grubości dCo. Wartości składników całkowitej energii anizotropii odpowiedzialnych 

za orientację osi łatwej namagnesowania w płaszczyźnie warstwy oraz prostopadle do niej, są 
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porównywalne. W rezultacie, obserwowana jest niemal izotropowa zależność kątowa pola 

rezonansowego. Dla struktur z warstwą kobaltu o grubość dCo = 1.8 nm (Rys. 6.2 (c)) 

następuje zamiana ekstremów, tzn. maksimum i minimum pola Hres obserwowane jest 

odpowiednio dla 𝜃𝐻 = 90° oraz 𝜃𝐻 = 0°, zatem oś łatwa magnesowania zorientowana jest w 

kierunku prostopadłym do płaszczyzny próbki. Krzywa Hres(𝜃𝐻) w przypadku obu struktur 

Au/Co/Au oraz Au/Co/Au/MgO/Au ma podobny kształt, silnie zależny od grubości, co 

wskazuje na zbliżony mechanizm odpowiedzialny za prostopadłą anizotropię magnetyczną. 

Natomiast dla struktury Au/Co/MgO/Au obserwowane są jedynie ilościowe zmiany wartości 

pola rezonansowego a kształt krzywej Hres(𝜃𝐻) nie zależy od grubości warstwy kobaltu. 

Zmiany anizotropii magnetycznej struktury Au/Co/Au/MgO/Au można przypisać osadzeniu 

monowarstwy Au na międzypowierzchni Co/MgO. Dodatkowo, jak wynika danych 

zamieszczonych na rysunku 6.2 (c), gdy grubość warstwy Au zwiększono do ~ 0.5 nm, 

nastąpił spadek wartości Hres mierzonego w kierunku prostopadłym do płaszczyzny warstwy. 

Świadczy to o dalszym wzroście energii anizotropii powierzchniowej, wynikającej z 

pełniejszego (niż w przypadku grubości Au = 0.3 nm) pokrycia warstwy kobaltu przez 

warstwę złota.   

 

Rysunek 6.3. Zmiana wartości pola rezonansowego, mierzonego w dwóch kierunkach 

zewnętrznego pola magnetycznego Hext (𝜃𝐻 = 90° oraz 0°), w funkcji grubości 

warstwy kobaltu, dla wszystkich trzech struktur. (źródło: [Gła_2014]) 
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Na rysunku 6.3 przedstawiono zmianę wartości pola rezonansowego badanych struktur, 

mierzonego dla dwóch kierunkach zewnętrznego pola magnetycznego Hext (𝜃𝐻 = 90° oraz 

0°), w funkcji grubości warstwy kobaltu. W przypadku każdej z rozpatrywanych struktur, 

wartość pola Hres mierzonego w kierunku prostopadłym do powierzchni warstwy malała wraz 

z obniżaniem grubości kobaltu, rosła. natomiast, gdy Hext było skierowane w kierunku 

równoległym do płaszczyzny próbki. Punkt w którym przedstawione zależności przecinają 

się, odpowiada grubości kobaltu dla której, przyczynki do całkowitej energii anizotropii 

odpowiedzialne za orientację osi łatwej namagnesowania w płaszczyźnie oraz prostopadle do 

niej są porównywalne. W efekcie wartość pola zewnętrznego przy którym obserwowany jest 

rezonans zbliża się do wartości obserwowanej w przypadku całkowicie izotropowych warstw, 

tj. 𝐻𝑟𝑒𝑠 =
𝜔

𝛾
= 3.3 𝑘𝑂𝑒. Te krytyczne grubości to 2.2 nm w przypadku struktur Au/Co/Au i 

Au/Co/Au/MgO/Au, oraz 1.3 nm dla Au/Co/MgO/Au.  

 

6.3 Stałe anizotropii oraz diagram fazowy struktur Au/Co/Au, 

Au/Co/MgO oraz Au/Co/Au/MgO 

Otrzymane zależności kątowe 𝐻𝑟𝑒𝑠(𝜃𝐻) umożliwiają wyznaczenie stałych anizotropii: 

efektywnej Keff  oraz K4. W równaniu opisującym energię cienkiej warstwy Co uwzględniono 

człon energii efektywnej oraz człon anizotropii drugiego rzędu (równanie 2.8). 

Namagnesowanie nasycenia przyjęto równe MS = 1420 ± 70 emu/cm
3
 (na podstawie 

pomiarów SQUID) niezależnie od grubości warstwy Co. Parametrami zmiennymi podczas 

dopasowania były stałe anizotropii Keff  i K4 oraz czynnik żyromagnetyczny g. Średnia 

wartość czynnika g wyniosła 2.1 i w badanym zakresie grubości kobaltu nie wykazywała 

systematycznej zależności. Otrzymana wartość zgadza się z wynikami przedstawianymi dla 

cienkich warstw Co [Fra_1961], dodatkowo jest porównywalna z wielkościami dla 

kryształów objętościowych co uzasadnia słuszność stosowania stałej wartości 

namagnesowania nasycenia w procedurze dopasowywania. Wyznaczone na podstawie 

dopasowań wartości Keff  i K4 przedstawiono na rysunku 6.4  
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Rysunek 6.4. Symbole: (a) Efektywna stała anizotropii jednoosiowej - Keff oraz (b) stała 

anizotropii drugiego rzędu - K4  w funkcji grubości warstwy kobaltu dCo. Linie 

ciągłe na panelu (a) reprezentują dopasowanie równania (2.9) do punktów 

eksperymentalnych Linie proste na panelu (b) otrzymano za pomocą metody 

najmniejszych kwadratów. (źródło: [Gła_2014]) 

 

 

Dla wszystkich badanych struktur, wartość Keff jest dodatnia dla cienkich warstw Co i maleje 

wraz ze wzrostem grubości warstwy Co. Najniższą grubością krytyczną (grubością przy 

której następuje reorientacja osi łatwej magnesowania) charakteryzuje się struktura 

Au/Co/MgO/Au tj. 1.3 nm. Zastosowanie przekładki w postaci cienkiej warstwy Au na 

międzypowierzchni Co/MgO przesuwa grubość krytyczną do wartości 1.8 nm, niemal 
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identycznej z tą obserwowaną dla struktur Au/Co/Au. Wartość stałej anizotropii K4 jest o rząd 

wielkości mniejsza od anizotropii Keff (Rys. 6.4 (b)). Średnia wartość K4 wzrasta od -0.9  10
5 

erg/cm
3
 do -6 10

5
 erg/cm

3 
wraz ze wzrostem grubości warstwy Co od dCo = 0.9 do 3 nm. 

Linie ciągłe umieszczone na panelu (b) przedstawiają dopasowanie metodą najmniejszych 

kwadratów do wyników eksperymentalnych. 

Zależność Keff od grubości warstwy kobaltu, można z bardzo dobrym rezultatem opisać 

relacją (2.9): 𝐾𝑒𝑓𝑓 = 𝐾𝑉 +
𝐾𝑠

𝑑𝐶𝑜
− 2𝜋𝑀𝑠

2 (omówioną w podrozdziale 2.3) zawierającą stałą 

anizotropii objętościowej 𝐾𝑉, powierzchniowej 𝐾𝑆 oraz energię odmagnesowania. Uzyskane 

wartości 𝐾𝑉 oraz 𝐾𝑆, dla trzech badanych struktur przedstawiono w tabeli 6.1.  

 

Tabela 6.1. Wartości stałych anizotropii objętościowej KV oraz powierzchniowej KS dla 

trzech badanych struktur.  

struktura KV (10
6 

erg/cm
3
) KS (erg/cm

2
) 

Au/Co/Au 4.3 1.7 

Au/Co/MgO/Au 3.6 1.2 

Au/Co/(Au)/MgO/Au 3.8 1.6 

 

 

Otrzymane wartości stałej anizotropii powierzchniowej KS są porównywalne z dostępnymi w 

literaturze wartościami wyznaczanymi dla cienkich warstw kobaltowych [Spe_1995, 

Bea_1994, Cha_1986, Mur_1997]. Dodatkowa monowarstwa złota zlokalizowana na 

międzypowierzchni Co/MgO (struktura Au/Co/Au/MgO/Au) zwiększa wartość stałej KS do 

1.6 erg/cm
2
. Wzrost wartości stałej KS jednoznacznie wskazuje, że prostopadła anizotropia 

magnetyczna na międzypowierzchni Co/MgO ulega wzmocnieniu w wyniku osadzenia 

monowarstwy Au na powierzchni kobaltu.  

Wartości stałych anizotropii K4 vs. Keff struktur #1 – Au/Co/Au, #2 - Au/Co/MgO/Au oraz #3 

- Au/Co/Au/MgO/Au przedstawiono w postaci diagramu fazowego na rysunku 6.5. Obszary 

konfiguracji prostopadłej, mieszanej ze stabilną prostopadłą osią łatwego namagnesowania, 

mieszanej ze stabilną osią łatwego magnesowania w płaszczyźnie, z namagnesowaniem w 

płaszczyźnie warstwy oraz z anizotropią typu łatwy stożek oznaczone zostały odpowiednio 

kolorami: niebieskim, żółtym, różowym, zielonym oraz białym.  
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Rysunek 6.5. Obszary stabilności magnetycznej. Symbole: stała anizotropii drugiego rzędu - 

K4 w funkcji efektywnej stałej anizotropii jednoosiowej - Keff.  Diagram 

skonstruowany dla wartości określonych dla trzech struktur #1 – Au/Co/Au, #2 

Au/Co/MgO/Au oraz #3 - Au/Co/Au/MgO/Au.  

 

 

W strukturach #1 – Au/Co/Au oraz #2 Au/Co/MgO/Au, proces reorientacji spinowej (z 

obszaru z prostopadłą anizotropią magnetyczną do obszaru z namagnesowaniem w 

płaszczyźnie) zachodzi poprzez obszar tzw. anizotropią łatwego stożka. W pobliżu grubości 

krytycznej kobaltu, stałe anizotropii spełniają warunki: Keff  > 0 oraz K4 > - Keff / 2. W 

przypadku struktury Au/Co(dCo = 1.8 nm)/Au (Rys. 6.6) zależność kątowa 𝐻𝑟𝑒𝑠(𝜃𝐻) składa 

się z dwóch wkładów tj. dwu- i cztero-krotnego, o porównywalnej amplitudzie. Oba wkłady 

charakteryzują maksima, gdy pole zorientowane jest prostopadle do płaszczyzny. Wkład 

czterokrotny wykazuje maksimum również w przypadku pola zorientowanego w 

płaszczyźnie, odwrotnie niż wkład dwukrotny. Kąt pomiędzy wektorem namagnesowania a 

normalną do płaszczyzny warstwy określa wzór: θ0 = sin
−1√−

Keff

2K4
 , w tym przypadku 

wynosi 55
o
.  
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Rysunek 6.6. Zależność kątowa pola rezonansowego Hres struktury Au/Co(dCo = 2.2 nm)/Au, 

w funkcji kąta pomiędzy kierunkiem przyłożonego zewnętrznego pola 

magnetycznego Hext a normalną do powierzchni warstwy.   

 

 

Obserwacja ta jest bardzo istotna z aplikacyjnego punktu widzenia, gdyż złącza tunelowe w 

których jedna z warstw magnetycznych posiada kierunek łatwego magnesowania 

zorientowany na powierzchni bocznej stożka, charakteryzują się niską wartością prądu 

potrzebnego do przemagnesowania warstwy [Hua_2008, Gao_2003, Apa_2014, Mat_2015, 

Mat2_2015, Sbi_2009, Sha_2015]. W przypadku struktury #3 - Au/Co/Au/MgO/Au 

anizotropia magnetyczna, w okolicy grubości krytycznej kobaltu jest niewielka, i proces 

reorientacji spinowej zachodzi przez obszar z zerową anizotropią.  
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6.4 Struktura elektronowa międzypowierzchni Co/(Au)/MgO 

Wyniki prac teoretycznych (rozdział 2.5), wskazują na istnienie silnego związku pomiędzy 

wartością energii powierzchniowej kobaltu, a typem wiązań powstających na 

miedzypowierzchni Co/MgO. W celu określenia rodzaju oddziaływań pomiędzy warstwami, 

przeprowadzono dodatkowe badania heterostruktur będących podstawą rozprawy doktorskiej, 

używając rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronowej (XPS). Zbadano następujące 

struktury: 

#1 - Mo(20 nm)/Au(20 nm)/Co(1.8 nm)/Au(0.3 nm)/MgO(2 nm),   

#2 - Mo(20 nm)/Au(20 nm)/Co(1.8 nm)/MgO(5 nm), 

oraz próbki wzorcowej: 

#3 - Mo(20 nm)/Au(20 nm)/Co(20 nm). 

Widma XPS zmierzono dla dwóch orientacji analizatora (0 oraz 60
0
) względem normalnej do 

powierzchni próbki. Energie wiązań fotoelektronów skalibrowano wykorzystując linię złota 

4f7/2 (84eV). Do analizy wysokorozdzielczych widm XPS użyto programu CasaXPS (wersja 

2.3.17) [Casa].  

 

6.4.1 Charakteryzacja międzypowierzchni Co/(Au)/MgO 

Eksperyment XPS został przeprowadzony w celu określenia zmian struktury elektronowej 

kobaltu na międzypowierzchni Co/(Au)/MgO. Widma XPS przedstawiające stany rdzeniowe 

Co 2p heterostruktur #1 oraz #3 przedstawiono na Rys. 6.8(a). Widmo XPS struktury #3 

(wzorcowej), zmierzono przed i po procesie trawienia jonowego powierzchni. Widma zostały 

znormalizowane względem wartości maksimum piku Co 2p3/2. Dane zebrano dla próbki 

wzorcowej, przed i po oczyszczeniu powierzchni (czarna i czerwona linie). W uzyskanym 

widmie można wyróżnić dwa charakterystyczne składniki odpowiadające metalicznej 

warstwie kobaltu (Co
0
, energia wiązania 2p3/2: 778,0 ± 0,15 eV) oraz tlenkom kobaltu 

(Co(II)O, energia wiązania 2p3/2: 780,2 ± 0,15 eV). Obserwowane "przesunięcie chemiczne" 

jest wskaźnikiem transferu ładunku między stanami O 2p i Co 3d. Ponadto, w przypadku 

próbki wzorcowej, zaobserwowano pik Auger’a (Co LMM: 777 ± 0,15 eV) oraz strukturę 

satelitarną (oznaczoną jako "S" na Rys. 6.8(a)). Gdy w procesie fotojonizacji powstaje dziura 

w powłoce rdzeniowej, może wówczas dojść do sprzężenia pomiędzy niesparowanym 

elektronem na powłoce rdzeniowej z niesparowanymi elektronami na powłoce zewnętrznej. 
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Prowadzi to do wytworzenia pewnej liczby stanów końcowych, które będą obserwowane w 

widmie fotoelektronowym jako sumaryczna obwiednia multipletu (Rys. 6.8(b) oraz 

[Bie_2011]). 

 

Rysunek 6.8 Widma XPS: (a) struktury Mo/Au/Co/Au/MgO - #1 (po odjęciu tła) porównane 

ze widmem metalicznego kobaltu (przed i po procesie trawienia) [Dem_2018], 
(b)  wzorcowe: metalicznego Co, CoO, Co(OH)2 oraz Co3O4 [Bie_2011]. 

 

 

Wydłużając czas trawienia powierzchni próbki wzorcowej (60 min.) zaobserwowano zanik 

wkładu związanego z wiązaniami kobaltu z tlenem. Uzyskane widmo reprezentuje fazę 

metaliczną kobaltu z dobrze określoną energią rozczepienia spin-orbita wynoszącą 14,97 eV 

(Rys. 6.8(a)). Obserwowany asymetryczny kształt piku metalicznego kobaltu (linia cyjanowa 

na Rys. 6.8(a)) jest wynikiem oddziaływania wyemitowanego fotoelektronu z elektronami 

przewodnictwa obecnymi w metalicznym kobalcie [Tou_2003]. Szczegółowa analiza stanów 

rdzeniowych Co 2p ujawnia, że udział tlenu związanego z Co na międzypowierzchni Co/MgO 

w próbce #1 jest zredukowany o ponad połowę po wprowadzeniu warstwy złota i wynosi 
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9.8%. Analiza heterostruktury bez warstwy złota na miedzypowierzchni Co/MgO, próbka #2, 

wykazała, że ilość kobaltu związanego z tlenem wynosi około 22%. Oznacza to, że pomimo 

osadzenia cienkiej warstwy Au na międzypowierzchni Co/MgO, część atomów kobaltu 

tworzy wiązania z tlenem, co wskazuje na nieciągłość warstwy Au.  

 

6.5 Dyskusja wyników i podsumowanie rozdziału 

Analiza energii anizotropii powierzchniowej w strukturze Au/Co/(Au)/MgO/Au z punktu 

widzenia oddziaływań międzyatomowych wymaga rozpatrzenia trzech typów 

międzypowierzchni, tj. Co/(Au)/MgO, Au/Co oraz Au/MgO.  

1. Co/(Au)/MgO 

Wartość energii powierzchniowej (faworyzującej prostopadłą anizotropię magnetyczną) na 

międzypowierzchni Co/MgO jest niewielka. Wynika to z obecności nadmiarowych atomów 

tlenu na powierzchni Co, co zostało potwierdzone w pomiarach XPS. Obniżona energia 

powierzchniowa jest rezultatem redystrybucji ładunku na powierzchni Co prowadzącej do 

zmniejszenia liczby mieszanych stanów Co - 𝑑𝑧2
 
oraz O - pz. Po wprowadzeniu monowarstwy 

Au na międzypwierzchnię Co/MgO, proces dyfuzji atomów tlenu zostaje ograniczony. 

Obecność atomów złota na powierzchni Co prowadzi do pojawienia się wiązań pomiędzy Au 

– Co zwiększających energię anizotropii powierzchniowej.  

2. Au/MgO 

Na międzypowierzchni Au/MgO, pomiędzy atomami złota oraz tlenu występują silne 

wiązania kowalencyjne, wynikające z nakładania się zhybrydyzowanych orbitali 5d i 6s Au 

oraz 2p O2. Oddziaływanie to może być zwiększone poprzez istniejące w warstwie tlenku 

magnezu luki tlenowe bądź magnezowe, znacznie zmieniające strukturę elektronową 

powierzchni MgO [Che_2007].  

 

3. Au/Co 

Prostopadła orientacji wektora namagnesowania w strukturze Au/Co/Au/MgO/Au jest 

związana głównie z oddziaływaniem Au-Co na dolnej międzypowierzchnii. Obecność 

atomów metali ciężkich, takich jak Au prowadzi do wytworzenia wiązań z udziałem 

zhybrydyzowanych orbitali 3d atomów kobaltu oraz 5d atomów Au [Nak_1998], wnosząc 

dodatni przyczynek do energii magnetokrystalicznej.  
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Rozdział 7 

 

Anizotropia magnetyczna ultra cienkich 

warstw Co pokrytych warstwą 

organiczną  

 

 

W poniższym rozdziale, przedstawiony został wpływ warstwy materiału organicznego na 

zmiany anizotropii magnetycznej ultra cienkich warstw Co. Pokazano, że oddziaływanie 

pomiędzy organicznymi molekułami oraz atomami metalu, prowadzi do wzrostu energii 

powierzchniowej warstwy, co przyczynia się do powstania prostopadłej anizotropii 

magnetycznej.  

 

7.1 Opis próbek i eksperymentu 

Rezultaty badań przedstawione w poniższym rozdziale uzyskano dla próbek Al2O3/Mo/Au/Co 

z warstwą kobaltu o grubościach z zakresu od 1.8 nm do 5 nm. W trakcie jednego procesu, 

jednocześnie na dwóch podłożach, osadzano kolejne warstwy, następnie jedna, pokrywana 

była warstwą zabezpieczającą Au o grubości ~ 10 nm ( struktury typu Au/Co/Au), druga zaś, 

umieszczana w naczyniu z olejem próżniowym, znajdującym się w komorze załadowczej. W 

ten sposób cały proces wzrostu struktury do chwili pokrycia warstwą oleju odbywał się w 

próżni. Przygotowane struktury oznaczono jako Au/Co/H-c (ang. Hydrocarbon - 

węglowodór). 
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Rysunek 7.1. Schematyczne przedstawienie struktur (a) Au/Co/H-c oraz (b) Au/Co/Au. 

Schemat nie odzwierciedla skali.  

 

 

7.2 Struktura krystalograficzna struktur Au/Co/Au oraz Au/Co/H-c 

Obraz dyfrakcyjny XRD struktur Au/Co/Au oraz Au/Co/H-c z grubością Co równą 5 nm, 

został przedstawiony na rysunku 7.2. Trzy najbardziej intensywne piki, obserwowane w 

zakresie kątów 2θ od 74° do 106°, odpowiadają ugięciu promieniowania rentgenowskiego 

odpowiednio na: podłożu szafirowym o orientacji powierzchni (11-20), warstwie molibdenu 

Mo (220) oraz złota Au (222). Niewielkie zmiany intensywności widma struktury Au/Co/H-c, 

w stosunku do Au/Co/Au, związane są z absorpcją wiązki przez warstwę materiału 

organicznego. Prążki grubościowe widoczne w pobliżu pików Mo (220) oraz Au (222) 

świadczą o dobrej jakości krystalograficznej uzyskanych warstw oraz o dużej gładkości 

międzypowierzchni Mo/Au. Widoczny, w pobliżu 2θ    97°, szeroki pik, odpowiada 

dyfrakcji promieniowania na heksagonalnej warstwie Co (0004). Wyznaczone na podstawie 

położenia tego piku odległości międzypłaszczyznowe wzdłuż osi c dla struktur Au/Co/Au 

oraz Au/Co/H-c wynoszące odpowiednio 4.114 ± 0.001 Å oraz 4.118 ± 0.001 Å, wskazują, że 

warstwa przykrywająca nie wpływa na zmianę stałej sieci c.  
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Rysunek 7.2. Obraz dyfrakcyjny struktur Au/Co/Au oraz Au/Co/H-c z warstwą kobaltu o 

grubości 5 nm. Dla przejrzystości, widma zostały przesunięte względem siebie 

(w osi pionowej). (źródło: [Gła_2017]) 

 

 

7.3 Anizotropia magnetyczna struktur Au/Co/H-c 

 

7.3.1 Analiza zależności kątowych widm FMR  

Wyniki pomiarów FMR struktur Au/Co/H-c zaprezentowano na rysunkach 7.3 oraz 7.4. 

Wyniki uzyskane dla struktur Au/Co/H-c porównano z tymi uzyskanymi dla Au/Co/Au. W 

obu strukturach, dla dCo > 2.2 nm, zaobserwowano, kierunek łatwego namagnesowania leżący 

w płaszczyźnie warstwy. Dla tych grubości, wartość energii powierzchniowej jest niewielka 

w porównaniu z energią pola odmagnesowania preferującą ukierunkowanie namagnesowania 

w płaszczyźnie warstwy. Zależności 𝐻𝑟𝑒𝑠(𝜃𝐻) wykazują maksimum w kierunku normalnej do 

powierzchni, natomiast minimum w kierunku w płaszczyźnie próbki. Obniżając grubość dCo 

do 2.2 nm, wartość pola rezonansowego 𝐻𝑟𝑒𝑠 mierzonego w kierunku prostopadłym, jest 

porównywalna z 𝐻𝑟𝑒𝑠 w płaszczyźnie próbki. Rezultat ten świadczy o wzroście wkładu 
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pochodzącego od energii powierzchniowej warstwy, który jest odwrotnie proporcjonalna do 

grubości warstwy (KS/dCo). Dalsze obniżanie grubości warstwy Co prowadzi do konfiguracji 

dla której minimum i maximum pola rezonansowego obserwowane jest odpowiednio dla 

kierunku wzdłuż normalnej do powierzchni i w płaszczyźnie warstwy. Okazuje się, że 

minimum pola rezonansowego w przypadku struktury Au/Co/H-c z dCo ≈ 1.8 nm, w kierunku 

osi z (0.4 kOe), występuje w znacznie niższych polach, niż w przypadku struktury Au/Co/Au 

(1.3 kOe) (Rys. 7.4), co wskazuje, że wartość energii powierzchniowej na międzypowierzchni 

Co/H-c jest większa niż w przypadku Co/Au.  

 

Rysunek 7.3. Wartość pola rezonansowego Hres w funkcji kąta pomiędzy kierunkiem 

przyłożonego zewnętrznego pola magnetycznego a normalną do powierzchni 

próbki. Pomiar przeprowadzono dla struktur Au/Co/H-c z warstwą kobaltu o 

grubości równej dCo = 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7 oraz 3.0 nm. Linie ciągłe 

reprezentują wynik dopasowania równania (2.8) do zależności kątowych 

Hres(θH). (źródło: [Gła_2017]) 

 

Warstwa Co o grubości odpowiadającej grubości krytycznej (dCo ~ 2.2 nm) pokryta H-c, 

wykazuje anizotropię typu łatwy stożek. Kąt odchylenia wektor namagnesowania od 

normalnej do płaszczyzny warstwy wynosi 45
o
. Analogiczny efekt został zaobserwowany w 

strukturach Au/Co/Au oraz Au/Co/MgO/Au (rozdział 6).  
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Rysunek 7.4. Wartość pola rezonansowego Hres w funkcji kąta pomiędzy kierunkiem 

przyłożonego zewnętrznego pola magnetycznego a normalną do powierzchni 

próbki. Pomiar przeprowadzono dla dwóch typów struktur: Au/Co/H-c oraz 

Au/Co/Au z warstwą kobaltu o grubości równej dCo = 1.8, 2.2 oraz 3.0 nm. 

Linie ciągłe reprezentują wynik dopasowania równania (2.8) do zależności 

kątwych Hres(θH). (źródło: [Gła_2017]) 

 

Otrzymane zależności kątowe 𝐻𝑟𝑒𝑠(𝜃𝐻) dostarczyły informacji na temat wartości stałych 

anizotropii: efektywnej Keff oraz stałej K4. W obliczeniach, przyjęto energię układu opisaną 

wzorem (6.1) analogicznie jak w przypadku struktur Au/Co/Au, namagnesowanie nasycenia 

przyjęto równe MS = 1200 ± 70 emu/cm
3
 (na podstawie wyników uzyskanych w pomiarach 

SQUID) niezależnie od grubości warstwy Co. Parametrami zmiennymi pozostawały Keff oraz 

K4. Dokładność dopasowania w niewielkim stopniu zależała od wartości stałej K4, której 

wielkość mieściła się w przedziale od -0.5 do - 2.0  10
6
 erg/cm

3
 i nie wykazywała przy tym 

systematycznej zależności od grubości Co. Przyjęto więc stałą wartość K4 = -1.0  10
6
 

erg/cm
3
, a za parametr zmienny jedynie Keff. Rezultaty obliczeń przedstawiono na wykresie 

7.5.  
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Rysunek 7.5. Stała anizotropii efektywnej Keff w funkcji odwrotności grubości warstwy 

kobaltu dCo w strukturach Au/Co/H-c oraz Au/Co/Au. Linie ciągłe reprezentują 

dopasowanie równania (2.9) do punktów eksperymentalnych. (źródło: 

[Gła_2017]) 

 

Na podstawie analizy otrzymanych wyników widoczne jest, że zależność Keff od odwrotności 

grubości dCo można opisać za pomocą funkcji liniowej,𝐾𝑒𝑓𝑓 = 𝐾𝑉 +
𝐾𝑠

𝑑𝐶𝑜
− 2𝜋𝑀𝑠

2, jednakże 

należy wziąć pod uwagę to, że KS jest sumą dwóch energii powierzchniowych, jednej od 

dolnej międzypowierzchni Au/Co, drugiej (w zależności od rozpatrywanej struktury) od 

Co/Au bądź Co/H-c. Zakładając, że dolna międzypowierzchnia Au/Co, niezależnie od typu 

warstwy pokrywającej górną powierzchnię kobaltu, jest identyczna dla obu struktur, a stała 

KS1 = 0.87 ± 0.05 erg/cm
2
 [Spe_1995]. Energia powierzchniowa na miedzypowierzchni Co/H-

c wynosi 1.08 ± 0.05 erg/cm
2
 i zgodnie z dostępną literaturą wartość ta jest najwyższą 

zaobserwowaną dla kobaltu.  
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7.3.2 Analiza krzywych magnesowania 

Pomiary krzywych magnesowania dla struktur Au/Co/H-c z warstwą Co o grubościach 1.8 

oraz 2.7 nm, przeprowadzono w temperaturach 300 K oraz 10 K. Zaprezentowane na 

rysunkach 7.6 oraz 7.7 krzywe M(H) zmierzono w kierunkach łatwych namagnesowania, tzn. 

dla zewnętrznego pola skierowanego w płaszczyźnie, w przypadku struktury z warstwą 

kobaltu o grubości 2.7 nm, oraz prostopadle do płaszczyzny, w przypadku dCo = 1.8 nm. 

Uzyskane wyniki nie wykazują zmian kierunków łatwego magnesowania wraz z obniżaniem 

temperatury. W strukturze Au/Co/H-c, w przypadku dCo = 1.8 nm (z prostopadłą anizotropią) 

pole koercji jest blisko 3 razy większe niż w przypadku dCo = 2.7 nm (z osią łatwą 

magnesowania zorientowaną w płaszczyźnie warstwy). Obniżanie temperatury prowadzi do 

wzrostu pola koercji z 0.1 kOe (T = 300 K) do 1.5 kOe (T = 10 K) dla dCo = 1.8 nm oraz z 

0.025 kOe (T = 300 K) do 0.57 kOe (T = 10 K) dla dCo = 2.7 nm.  

 

Rysunek 7.6. Krzywe namagnesowania M(H) struktury Au/Co/H-c o grubości warstwy Co 

równej 1.8 nm mierzone w dwóch temperaturach: 300 K oraz 10 K. Zewnętrzne 

pole magnetyczne przykładano w kierunku prostopadłym do płaszczyzny 

warstwy.  

 

Pomiary namagnesowania pozwoliły wykazać, że warstwa materiału organicznego 

wystarczająco dobrze zabezpiecza powierzchnię Co przed utlenieniem. Obecność tlenku 
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kobaltu na niezabezpieczonej powierzchni Co prowadzi do zjawiska exchange-bias 

występującego na międzypowierzchni antyferromagnetyk/ferromagnetyk. W układach 

AFM/FM, krzywa namagnesowania jest przesunięta względem punktu Hext = 0, co 

spowodowane jest usztywnieniem momentów magnetycznych ferromagnetyka, wynikającego 

z pojawienia się sprzężenia AFM - FM. Zjawisko exchange bias’u jest obserwowane, po 

schłodzeniu próbki w obecności pola magnetycznego (tzw. mod field cooling, - FC) poniżej 

charakterystycznej temperatury, zwanej temperaturą blokowania TB. Przesunięcie pętli 

histerezy obserwowane jest w kierunku przeciwnym do kierunku pola magnetycznego 

przyłożonego podczas schładzania. 

 

Rysunek 7.7. Krzywe namagnesowania M(H) struktury Au/Co/H-c o grubości warstwy Co 

równej 2.7 nm mierzone w dwóch temperaturach: 300 K oraz 10 K. 

Zaprezentowano wyłącznie krzywe mierzone w kierunku łatwym, tj. w kierunku 

w płaszczyźnie warstwy.  

 

Próbki schłodzono do temperatury 10 K w polu magnetycznym o indukcji 0.5 T. Na 

krzywych M(H) prezentowanych na rysunkach 7.6 i 7.7 (niebieskie symbole) nie stwierdzono 

przesunięcia histerezy, co w przypadku struktury Au/Co/H-c, oznacza brak (bądź niewielką 

ilość) warstwy CoO na międzypowierzchni Co/H-c. Jest to szczególnie ważny wynik, 

ponieważ organiczne związki używane na co dzień w laboratoriach, mogą służyć jako 
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skuteczne a zarazem ekonomiczne substancje zabezpieczające warstwy przez czynnikami 

zewnętrznymi.  

Na podstawie pomiarów krzywych M(H) struktury Au/Co/H-c o grubości warstwy Co równej 

1.8 nm wyznaczono stałe anizotropii Keff oraz K4. Zależność namagnesowania od pola 

mierzona w kierunku [100] przyjmuje postać: 𝐻 = 2(𝐾𝑒𝑓𝑓 − 2𝐾4)
𝑀[100]

𝑀𝑠
2 + 4𝐾4

𝑀[100]
3

𝑀𝑠
4 . Krzywe 

M(H) uzyskane w wyniku tej procedury przedstawiono na rysunku 7.8 (linie ciągłe). 

Otrzymane wartości efektywnej stałej anizotropii Keff   3.5  10
6
 erg/cm

3 
oraz  

K4  1.2 10
6
 erg/cm

3 
są niemal identyczne z wartościami uzyskanymi w obliczeniach na 

podstawie wyników pomiarów FMR wskazując na poprawność przyjętego modelu. 

 

Rysunek 7.8. Krzywe namagnesowania M(H) struktury Au/Co/H-c o grubości warstwy Co 

równej 1.8 nm mierzone w dwóch orientacjach pola magnetycznego tj. 

prostopadle oraz równolegle do płaszczyzny warstwy. Linie ciągłe reprezentują 

krzywe M(H) obliczone przy użuciu równania (2.8). 
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7.4 Struktura elektronowa międzypowierzchni Co/H-c   

Pomiar XPS, przeprowadzono dla dwóch struktur Al2O3/Mo/Au/Co (50 nm). Jednej, której 

powierzchnia nie została pokryta warstwą zabezpieczającą, a wystawienie jej na działanie 

powietrza spowodowało utlenienie powierzchni Co. W ten sposób otrzymano strukturę, dla 

której wyznaczono położenie zarówno piku CoO jak i Co. Drugiej, której powierzchnię 

pokryto warstwą materiału organicznego przed wyjęciem z aparatury MBE. Wyniki 

pomiarów zamieszczono na rysunku 7.9. Linie koloru czarnego oraz niebieskiego 

przedstawiają widmo uzyskane dla struktury Co/CoO odpowiednio przed i po trawieniu 

jonowym. Po odjęciu tła, widmo zostało znormalizowane względem piku pochodzącego od 

elektronów Co 2p3/2. Widmo uzyskane dla próbki po usunięciu CoO z powierzchni (niebieska 

linia) jest identyczne jak dla metalicznego kobaltu. Oszacowana energia wiązania elektronów 

na podpowłoce 2p3/2 Co wynosi 778 ± 0.15 eV. 

 

Rysunek 7.9. Widmo XPS struktury Co/H-c (linia pomarańczowa), porównane z widmem 

otrzymanym podczas pomiaru warstwy Co – przed i po trawieniu jonowym: 

odpowiednio linia czarna i niebieska. (źródło: [Gła_2017]) 

 

 

Naturalnie utleniona powierzchnia warstwy Co (czarna linia) składa się z dwóch faz: 

metalicznego kobaltu oraz atomów kobaltu związanych z tlenem. Obserwowane przesunięcie 
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piku w stronę wyższych energii wiązań jest jednoznacznym dowodem na istnienie wymiany 

ładunku pomiędzy atomami kobaltu oraz tlenu.   

Porównanie widm otrzymanych dla warstwy Co przed i po trawieniu, oraz dla warstwy 

kobaltu pokrytej warstwą H-c (linia pomarańczowa) uwidacznia, że w przypadku pokrycia 

warstwą materiału organicznego, intensywność pików typu Co-O jest niewielka, a piki Co są 

przesunięte w kierunku wyższych energii w porównaniu do energii pików obserwowanych w 

nieutlenionym Co. Przesunięcie to, związane jest z pojawieniem się atomów tlenu w 

otoczeniu Co, w wyniku częściowego usunięcia warstwy H-c z powierzchni próbki, przed 

wykonaniem pomiaru. Przeprowadzenie tego procesu było konieczne ze względu na duże 

pochłanianie energii promieniowania przez związek organiczny i obserwowany w związku z 

tym niewielki sygnał pochodzący od warstwy Co. Zaobserwowano, że dominującym typem 

wiązań tworzonych przez jony kobaltu znajdujące się na międzypowierzchni Co/H-c, są 

wiązania Co-Co a w mniejszym stopniu Co-O. Nie występują natomiast inne typy wiązań 

mogące świadczyć o wymianie ładunku pomiędzy Co a atomami warstwy organicznej.  

 

7.5 Dyskusje wyników i podsumowanie rozdziału  

Rezultaty przedstawione w powyższym rozdziale wskazują, że energia anizotropii 

powierzchniowej cienkiej warstwy metalu ferromagnetycznego może być znacznie 

zwiększona poprzez umieszczenie na jego powierzchni materiału organicznego. Duża wartość 

energii anizotropii powierzchniowej KS = 1.08±0.05 erg/cm
2
 uzyskana na międzypowierzchni 

Co/H-c potwierdza istnienie silnych oddziaływań pomiędzy atomami Co oraz molekułami 

organicznymi, a pomiary XPS wskazują, że oddziaływania te nie są związane z 

wytworzeniem wiązań pomiędzy atomami ferromagnetyka i warstwy organicznej. Identyczna 

wartość stałej KV = 0.2 ± 0.02  10
6
 erg/cm

3
 otrzymana dla obu typów struktur dowodzi, że 

wzrost energii anizotropii powierzchniowej związany jest bezpośrednio z zastąpieniem 

warstwy złota warstwą materiału organicznego, nie zaś ze zmianą naprężeń wewnątrz 

warstwy kobaltu.  

Eksperyment XPS wykazał przesunięcie piku odpowiadającego energii wiązania 778.0 eV w 

metalicznym Co w stronę wyższych energii tj. 780.2 eV, ze względu na pojawienie się wiązań 

Co-O na powierzchni warstwy. Na podstawie uzyskanych wyników, można przypuszczać, że 

na międzypowierzchni Co/H-c nie tworzą się wiązania pomiędzy atomami kobaltu oraz 
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materiału organicznego, a zatem wzrost energii anizotropii powierzchniowej nie może być 

związany z wymianą ładunku pomiędzy warstwami.  

Redystrybucja ładunku na międzypowierzchni, spowodowana oddziaływaniem pomiędzy 

orbitalami węglowodoru zlokalizowanymi na powierzchni a poziomem 3d Co, prowadzi do 

pojawienia się silnych dipoli na powierzchni metalu. Dipole zlokalizowane na 

międzypowierzchni Co/H-c spełniają rolę, podobnie jak hybrydyzacja orbitali na powierzchni, 

efektywnego pola krystalicznego oddziałującego z orbitalami typu d zlokalizowanymi w 

pierwszej monowarstwie na powierzchni kobaltu. To pole elektryczne ma istotny wpływ na 

oddziaływania elektrostatyczne warstw oraz ogromny wpływ na anizotropię magnetyczną.  

Powyższe wyniki wskazują, że właściwości magnetyczne, a w szczególności anizotropia 

magnetyczna warstwy Co, może być modyfikowana za pomocą pola elektrycznego obecnego 

na międzypowierzchni Co/H-c. Szczegółowa identyfikacja typu molekuł H-c jest trudna ze 

względu złożony skład zastosowanego węglowodoru - oleje próżniowe składają się z wielu 

typów węglowodorów aromatycznych o różnych długościach łańcuchów. Problem ten może 

stanowić ciekawe zagadnienie i być początkiem badań w przyszłości.  
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Rozdział 8 

 

Anizotropia magnetyczna struktur 

Au/Co0.9Fe0.1/MgO/Co0.9Fe0.1/Au 

 

 

W poniższym rozdziale, przedstawiono wyniki badań wpływu grubości warstwy MgO na 

zmiany anizotropii magnetycznej struktury Au/Co0.9Fe0.1/Au/MgO(tMgO)/Au/Co0.9Fe0.1/Au.  

W układach (FM/I/FM), anizotropia magnetyczna może zależeć nie tylko od grubości 

warstwy FM, ale również od grubości warstwy izolatora. Autorzy pracy [Lee_2008], 

zaobserwowali oscylacyjne zmiany anizotropii magnetycznej zależne od grubości warstwy 

MgO. Funkcje ferromagnetyka pełniły wielowarstwy Co/Pt oraz Co/Pd. Zaobserwowany 

efekt został powiązany ze zmianami morfologii warstw przylegających do warstwy MgO.  

Prezentowane w poniższym rozdziale wyniki badań uzyskane na podstawie pomiarów FMR 

oraz magnetometrem SQUID, jednoznacznie wykazują, że w zakresie grubości  

1.0 > tMgO > 0.7 nm, kierunek łatwego magnesowania warstwy Co0.9Fe0.1, ulega zmianie: od 

prostopadłego do płaszczyzny, do przypadku w którym wyróżnić można dwa, wzajemnie 

prostopadłe, przy czym jeden z nich jest stabilny natomiast drugi metastabilny.  

 

8.1 Opis próbek i eksperymentu 

Prostopadła anizotropia magnetyczna dolnej warstwy magnetycznej, została wymuszona 

przez wprowadzenie warstwy Au o grubości jednej monowarstwy pomiędzy warstwy MgO i 

Co0.9Fe0.1 [Gła_2014, Dem_2018]. 

W celu uzależnienia obserwowanego zjawiska jedynie od grubości MgO przygotowano 

podłoża o powierzchni 0.3  1 cm
2
, na których osadzono następującą strukturę (wymieniając 
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od strony podłoża): Mo/Au/Co0.9Fe0.1/Au/MgO-klin/Au/Co0.9Fe0.1/Au, zapewniono w ten 

sposób identyczność warstw Co0.9Fe0.1 we wszystkich badanych próbkach Zastosowanie 

przesuwnej przesłony, znajdującej się bezpośrednio pod podłożem pozwoliło na uzyskanie 

warstwy MgO w postaci klina skierowanego wzdłuż dłuższej krawędzi podłoża. Przesłonę 

przesuwano z prędkością 0.05 mm/s podczas osadzania MgO. W otrzymanej strukturze, 

grubość klina warstwy MgO zmienia się w zakresie 0-1 nm, a jego nachylenie wynosi 0.1 nm 

/ mm. Po zakończeniu procesu wzrostu, próbkę pocięto prostopadle do kierunku klina, na 

kawałki o szerokości około 1 mm. W poniższym rozdziale przedstawiono wyniki uzyskane w 

badaniach dla reprezentatywnej grupy próbek o grubościach MgO wynoszących : 0.7, 0.78, 

0.85, 0.92, 1.0 nm. Próbki z tej grupy oznaczono wspólnie jako SMTJ.  

 

Rysunek 8.1. Schemat struktury SMTJ. Grubość warstwy MgO podano w nm.  

 

Właściwości magnetyczne pojedynczych warstw, stanowiących dolną (FB) oraz górną (FT) 

warstwę magnetyczną w strukturze typu MTJ, określano na specjalnie w tym celu 

wykonanych próbkach referencyjnych:  Au/Co0.9Fe0.1/Au/MgO-klin/Au, oraz 

Au/MgO/Au/Co0.9Fe0.1/Au – nazwanych odpowiednio RB i RT. Dodatkowo, dla określenia 

anizotropii magnetycznej warstw składowych pełnej struktury typu MTJ, z odpowiednio 

grubą przekładką zapewniającą rozdzielenie warstw (pod względem strukturalnym i 

magnetycznym), osadzono strukturę  Au/Co0.9Fe0.1/Au/MgO(3 nm)/Au/Co0.9Fe0.1/Au, którą 

oznaczono jako RMTJ.  W celu zabezpieczenia warstw przed utlenieniem, każda z próbek 

została pokryta warstwą Au o grubości 10 nm. Struktury próbek opisywanych w tej części 

pracy zostały przedstawione w Tabeli 8.1.  
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Tabela 8.1. Struktury badanych próbek. FB (FT) oznacza ferromagnetyczną warstwę 

Co0.9Fe0.1 osadzoną przed (po) osadzeniu warstwy MgO o grubości tMgO. 

Próbka Struktura tMgO (nm) 

SMTJ Mo/Au/FB/Au/MgO(tMgO)/Au/FT/Au 0.70 – 1.0 

RB Mo/Au/FB/Au/MgO(tMgO)/Au 0.5 – 1.2 

RT Mo/Au/MgO(tMgO)/Au/FT/Au 1.5 

RMTJ Mo/Au/FB/Au/MgO(tMgO)/Au/FT/Au 3.0 

 

 

8.2 Anizotropia magnetyczna struktur Au/Co0.9Fe0.1/Au/MgO/Au oraz 

Au/MgO/Au/Co0.9Fe0.1/Au 

 

8.2.1 Analiza widm oraz zależności kątowych FMR  

Porównanie wartości pól rezonansowych próbek referencyjnych RB, RT oraz RMTJ, (Rys. 8.2), 

wskazuje, iż anizotropia magnetyczna warstwy Co0.9Fe0.1 zależy od ich położenia w 

strukturze FM/I/FM. Przedstawione na rysunku 8.2 widma uzyskano z pomiarów 

przeprowadzonych w temperaturze pokojowej i w zewnętrznym polu Hext, przyłożonym w 

kierunku prostopadłym do płaszczyzny próbki.  

Widma FMR struktur referencyjnych RB i RT, prezentują pojedyncze linie rezonansowe. 

Odczytane pola rezonansowe: 1.7 oraz 9 kOe odpowiednio dla struktur RB i RT, świadczą o 

osi łatwej magnesowania skierowanej prostopadłe do płaszczyzny warstwy w strukturze RB 

oraz łatwej płaszczyźnie magnesowania w przypadku struktury RT.  

Krzywa rezonansowa otrzymana dla struktury RMTJ, zawierającej dwie warstwy Co0.9Fe0.1, 

przedzielone warstwą MgO o grubości 3 nm, składa się z dwóch linii rezonansowych. 

Wartości pola rezonansowego, 1.5 oraz 8 kOe, odpowiadają położeniom linii rezonansowych 

uzyskanych podczas pomiaru struktur referencyjnych RT i RB. Pozwala to stwierdzić, że w 

strukturze RMTJ dolna warstwa FB wykazuje prostopadłą anizotropię magnetyczną natomiast 

górna FT, posiada oś łatwą namagnesowania zorientowaną w płaszczyźnie warstwy.  



86 
 

 

Rysunek 8.2. Krzywe rezonansu ferromagnetycznego. Pomiar przeprowadzono w 

prostopadłej orientacji zewnętrznego pola magnetycznego Hres, dla trzech 

struktur referencyjnych: RB - Au/FB/Au/MgO(1.2 nm)/Au, RT - Au/MgO(1.5 

nm)/Au/FT/Au oraz RMTJ - Au/FB/Au/MgO(3 nm)/Au/FT/Au. (źródło: 

[Las_2017])  

 

Zależności Hres(θH) próbek RB oraz RT (odpowiednio panele (a) oraz (b) na rysunku 8.3), 

wyraźnie wykazują periodyczność co 180
o
, związaną z dominacją anizotropii jednoosiowej. 

Natomiast względna różnica położeń ich maksimów wynosząca 90°, potwierdza założenie o 

prostopadłej anizotropii w warstwie dolnej FB oraz o osi łatwej namagnesowania 

zorientowanej w płaszczyźnie warstwy w przypadku warstwy FT. Identyczne zależności 

kątowe Hres(θH) obserwujemy w przypadku próbki RMTJ, panel (c) na rysunku 8.3. 

Obserwowane zależności dowodzą, że w przypadku grubych przekładek (tMgO = 3 nm), 

warstwy FB i FT nie oddziałują magnetycznie ze sobą i tym samym ich anizotropia 

magnetyczna określona jest poprzez warunki (kolejność) wzrostu.  
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Rysunek 8.3. Wartości pola rezonansowego Hres w funkcji kąta pomiędzy kierunkiem 

zewnętrznego pola magnetycznego a normalną do powierzchni próbki. Pomiar 

przeprowadzono dla trzech struktur referencyjnych: RB - Au/FB/Au/MgO(1.2 

nm)/Au, RT - Au/MgO(1.5 nm)/Au/FT/Au oraz RMTJ - 

Au/FB/Au/MgO(3cnm)/Au/FT/Au. Linie ciągłe reprezentują wynik dopasowania 

równania (2.8) do zależności kątowych Hres(θH). Poniżej wykresów 

przedstawiono schematy badanych struktur. Schemat nie odzwierciedla skali. 

(źródło: [Las_2017])  

 

 

Uzyskane wyniki wskazują, że wystąpienie magnetycznego sprzężenia pomiędzy warstwami 

FB oraz FT jest uzależnione od grubości warstwy MgO. By wykluczyć bądź zminimalizować 

wpływ strukturalnych nieciągłości warstwy MgO na obserwowany efekt, postanowiono 

określić graniczną grubość warstwy MgO. Przeprowadzono w tym celu badania próbek RB o 

strukturze Au/Co0.9Fe0.1/Au /MgO (tMgO = 0.5, 0.7, 1.0 i 1.2 nm) /Au z różną grubością 

warstwy MgO, które odwzorowują właściwości warstwy (dolnej) FB. Na rysunku 8.4 

przedstawiono wyniki pomiarów kątowych widm FMR próbek RB. Zmiana anizotropii 

magnetycznej w przypadku tMgO > 0.7 nm, jest względnie mała, natomiast poniżej tej 

grubości, obserwuje się spadek wartości pola rezonansowego mierzonego w polu Hext 

przykładanym w kierunku prostopadłym do płaszczyzny warstwy. Efekt ten, spowodowany 

jest najprawdopodobniej zwiększeniem energii anizotropii powierzchniowej KS, która z kolei 

wynika z rosnącej powierzchni Co0.9Fe0.1/Au, która pojawia się wraz z nieciągłością coraz 
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cieńszej warstwy MgO. Można zatem stwierdzić, że do tMgO ~ 0.7 nm, grubość warstwy MgO, 

nie wpływa istotnie na zmiany energii anizotropii magnetycznej elektrod FM.  

 

Rysunek 8.4. Wartości pola rezonansowego Hres w funkcji kąta pomiędzy kierunkiem 

zewnętrznego pola magnetycznego a normalną do powierzchni próbki. Pomiar 

przeprowadzono dla struktur referencyjnych: RB - Au/FB/Au/MgO(0.5, 0.7, 1.0, 

and 1.2 nm)/Au. Linie ciągłe reprezentują wynik dopasowania równania (2.8) 

do zależności kątwych Hres(θH). Po prawej stronie przedstawiono schemat 

struktury RB. Schemat nie odzwierciedla skali. (źródło: [Las_2017])  

 

 

8.3 Anizotropia magnetyczna struktur 

Au/Co0.9Fe0.1/Au/MgO(tMgO)/Au/Co0.9Fe0.1/Au 

 

8.3.1 Analiza widm oraz zależności kątowych FMR 

Wyznaczenie anizotropii magnetycznej warstw Co0.9Fe0.1 w zależności od jej umiejscowienia 

w strukturze FM/I/FM umożliwia szczegółową analizę anizotropii magnetycznej struktury 

Au/Co0.9Fe0.1/Au/MgO(tMgO)/Au/Co0.9Fe0.1/Au o grubości MgO poniżej 1 nm. Krzywe 

rezonansowe FMR, uzyskane dla prostopadłej orientacji Hext w stosunku do płaszczyzny 

próbki przedstawiono na rysunku 8.5.  
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Rysunek 8.5. Krzywe rezonansowe FMR struktur SMTJ - Au/FB/Au/MgO(0.7, 0.78, 0.85, 0.92, 

1.0)/Au/FT/Au otrzymane dla zewnętrznego pola magnetycznego skierowanego 

wzdłuż normalnej do powierzchni próbki. (źródło: [Las_2017])  

 

Wartość pola Hext dla której występuje rezonans FMR w warstwie FT jedynie nieznacznie 

zmienia się wraz z obniżaniem tMgO, natomiast linia rezonansowa w warstwie FB przesuwa się 

w stronę silniejszego pola Hext. Warto podkreślić, że wartość pola Hres dla warstwy FB w 

przypadku przekładki o grubości 1 nm jest porównywalna z tą, obserwowaną w próbce RMTJ 

dla której grubość warstwy MgO wynosi 3 nm (Rys. 8.2). Oznacza to, że warstwy FB oraz FT 

pozostają niesprzężone magnetycznie, gdy grubość przekładki jest nie mniejsza niż 1.6 nm, tj. 

uwzględniając grubość monowarstw Au umieszczonych na międzypowierzchniach 

Co0.9Fe0.1/Au/MgO oraz MgO/Au/Co0.9Fe0.1.  

Zależność Hres(θH) warstw FB oraz FT (składowych warstw struktur SMTJ) przedstawiono na 

rysunku 8.6. Przebieg zależności Hres(θH) przedstawionej na panelu (a) potwierdza brak 

wpływu grubości warstwy MgO na anizotropię magnetyczną warstwy FT.  
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W całym badanym zakresie tMgO oś łatwego magnesowania górnej warstwy Co0.9Fe0.1 

znajduje się w płaszczyźnie i wykazuje jedynie nieznaczne zmiany w zależności od grubości 

warstwy MgO. Natomiast Hres(θH) otrzymane dla warstwy FB, wykazują istotny (w 

porównaniu do warstwy FT) wpływ tMgO na anizotropię magnetyczną tej warstwy (panele (b), 

(c) na rysunku 8.6). W szczególności, wraz z obniżeniem grubości MgO, obserwuje się 

zmianę symetrii Hres(θH): od dwukrotnej w przypadku grubych przekładek do czterokrotnej 

dla najcieńszych tMgO. Zmiany zachodzące w obserwowanej anizotropii pola rezonansowego 

wskazują na systematyczny zanik prostopadłej składowej anizotropii magnetycznej, wraz z 

obniżaniem tMgO od 1 nm do 0.7 nm.  

 

8.3.2 Analiza krzywych magnesowania 

Wyniki pomiarów namagnesowania potwierdziły rezultaty pomiarów FMR. Krzywe 

namagnesowania M(H) próbek SMTJ o wybranych grubościach bariery MgO = 1.0, 0.78 oraz 

0.7 nm otrzymane przy użyciu magnetometru SQUID, przedstawia rysunek 8.7. W pomiarze 

namagnesowania mierzony jest całkowity moment magnetyczny próbki i nie jest możliwe 

rozdzielenie wkładów od indywidualnych warstw, jednakże wkłady od poszczególnych 

warstw są addytywne, co pozwala na przeprowadzenie jakościowej i ilościowej analizy 

mierzonych zależności M(H).  

Krzywą namagnesowania struktury Au/Co0.9F e0.1/Au/MgO(tMgO)/Au/Co0.9Fe0.1/Au z  

tMgO = 1 nm (Rys. 8.7 (a)) charakteryzuje dwuetapowy proces magnesowania, pierwszy 

odpowiadający magnesowaniu próbki w kierunku łatwym i drugi w kierunku trudnym. 

Krzywa M(H), po skokowym wzroście namagnesowania w małych polach, poczynając od 

M  Ms / 2, gdzie Ms jest namagnesowaniem nasycenia badanej struktury w zewnętrznym 

polu magnetycznym o wartości ~ 8 kOe, wykazuje nachylenie, charakterystyczne dla 

magnesowania warstwy w kierunku trudnym. Wraz z obniżaniem grubości MgO, (tMgO = 0.78 

i 0.7 nm) rysunek 8.7 (b) i (c), początkowy skok namagnesowania obserwowany w małych 

polach, zanika, a krzywa namagnesowania jest nachylona względem osi x, co wskazuje na 

odchylenie kierunku łatwego magnesowania od kierunku wzdłuż osi z. W związku z tym, że 

pomiar został przeprowadzony dla prostopadłej orientacji pola Hext, można wnioskować, że 

początkowo (tMgO = 1nm), wzajemnie prostopadła, orientacja osi łatwych magnesowania w 

warstwach FB (kierunek łatwy prostopadły do płaszczyzny warstwy) i FT (kierunek łatwy w 

płaszczyźnie), zmienia się (wraz ze zmniejszaniem tMgO) w konfiguracje, w której obie 
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warstwy FM wykazują osie łatwego namagnesowania bliższe płaszczyźnie warstwy. Kierunki 

osi łatwych magnesowania przedstawiono schematycznie na rysunku poniżej krzywych M(H).   

 

Rysunek 8.7. Symbole: krzywe namagnesowania M(H) wybranych struktur SMTJ z grubością 

warstwy MgO równą (a) 1.0 nm, (b) 0.78 nm, and (c) 0.70 nm. Od danych 

został odjęty diamagnetyczny sygnał pochodzący od podłoża Al2O3. Linie 

ciągłe reprezentują krzywe M(H) obliczone na podstawie równania (2.8). 

Poniżej krzywych M(H), przedstawiono schemat struktury SMTJ z zaznaczonymi 

obszarami wybranymi do pomiarów krzywej namagnesowania. Schemat nie 

odzwierciedla skali. (źródło: [Las_2017])  

 

Do zasymulowania krzywych magnesowania M(H) użyto równania uwzględniającego 

efektywną anizotropię magnetyczną, oraz anizotropię magnetyczną wyższego rzędu 

(równanie 2.8). Korzystając z warunków na minimum energii względem kąta θ, czyli E/θ = 

0 oraz 2
E/θ

2 
> 0 oraz uwzględniając to, że mierzony sygnał magnetyczny składa się z 

dwóch wkładów od dwóch różnych magnetycznie warstw, otrzymano zależność 

namagnesowania od pola mierzonego w kierunkach [100] oraz [001]. Dla warstw FT z 

kierunkiem łatwym magnesowania zorientowanym w płaszczyźnie warstwy (dla wszystkich 

grubości tMgO) oraz dla warstw FB w strukturach z tMgO = 0.78 and 0.70 nm, mierzonych dla 

pola przyłożonego w kierunku prostopadłym, równanie przyjmuje postać: 
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 𝐻 = −2(𝐾𝑒𝑓𝑓 + 2𝐾4)
𝑀[001]

𝑀𝑠
2 + 4𝐾4

𝑀[001]
3

𝑀𝑠
4 . W przypadku struktury z tMgO = 1 nm, równanie dla 

warstwy FB z prostopadłą anizotropią namagnesowania oraz z polem przyłożonym również w 

kierunku prostopadłym otrzymujemy M = sgn(H)Ms. Stałe anizotropii warstwy FB w 

strukturze z tMgO = 1 nm, wyznaczono na podstawie pomiaru w polu skierowanym w 

płaszczyźnie warstwy (kierunek trudny magnesowania). Wyniki tej procedury przedstawiono 

w tabeli 8.1 oraz linią ciągła na rysunku 8.7.  

 

Tabela 8.1. Wartości stałych anizotropii efektywnej Keff oraz drugiego rzędu K4 struktur 

typu SMTJ, wyznaczone na podstawie dopasowania równania (2.8) do krzywych 

M(H). 

 

 

8.3.3 Diagram fazowy struktury Au/Co0.9Fe0.1/Au/MgO-klin/Au/Co0.9Fe0.1/Au 

Wyniki pomiarów wskazują, że energia anizotropii magnetycznej jest zdominowana przez 

wkład związany z anizotropią jednoosiową. Jednakże, zmiany anizotropii magnetycznej, 

szczególnie widoczne w przypadku struktur z tMgO < 0.8 nm w których efektywna stała 

anizotropii zanika i następnie zmienia znak, wymagają uwzględnienia wkładów wyższych 

rzędów.  

Dodatkowo, ze względu na niewielkie grubości warstwy MgO, należy uwzględnić wkład od 

wzajemnego sprzężenia warstw magnetycznych. Spektroskopia rezonansu 

ferromagnetycznego jest optymalną metodą badania oddziaływań magnetycznych w 

strukturach wielowarstwowych. [Lin_2003] Widma FMR układów sprzężonych i 

niesprzężonych różnią się od siebie w istotny sposób. Gdy układ dwóch warstw 

magnetycznych pozostaje niesprzężony, wówczas różnica anizotropii magnetycznych (tych 

dwóch warstw) prowadzi do sytuacji w której rezonans magnetyczny jednej z warstw w 
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kierunku trudnym pojawia się w wyższych wartościach pola Hext natomiast w kierunku 

łatwym magnesowania rezonans obserwowany jest dla niższych wartości pola Hext. W 

rezultacie, zaobserwujemy przecinanie się obu zależności kątowych Hres(𝜃𝐻) wykreślonych 

na podstawie pomiaru linii rezonansowych. Efekt ten nie jest obserwowany w przypadku 

układu warstw wzajemnie sprzężonych.  

 

Rysunek 8.8. Wartość pola rezonansowego Hres w funkcji kąta pomiędzy kierunkiem 

przyłożonego zewnętrznego pola magnetycznego a normalną do powierzchni 

próbki. wybranych struktur SMTJ z grubością warstwy MgO równą (a) 1.0 nm, 

oraz (b) 0.70 nm. Czarne punkty reprezentują zależności obliczone na 

podstawie równania (2.8) z uwzględnieniem całki wymiany. 

 

W przedstawionym eksperymencie, zależności Hres(𝜃𝐻) przecinały się dla całego zakresu 

tMgO. Przy próbie uzyskania dopasowań przy użyciu modelu zawierającego człon Heisenberga 

1 2JM M , otrzymanie zależności opisujących wyniki eksperymentu było niemożliwe. 

Uzyskane zależności przedstawiono w postaci czarnych punktów na rysunku 8.8. Jak widać 

człon wymienny ma istotny wpływ na przebieg zależności kątowych pól rezonansowych - 

Hres(𝜃𝐻) obserwowanych linii nie przecinają się.   

Na podstawie powyższych rozważań, postanowiono pominąć człon wymienny w równaniu 

opisującym energię układu, uwzględniając efektywną anizotropię magnetyczną, oraz wyraz 

anizotropii drugiego rzędu (równanie (2.8)). Wyznaczone w ten sposób wartości stałych 
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anizotropii Keff oraz K4 w zależności od grubości MgO, wszystkich badanych struktur, zostały 

przedstawione na rysunku 8.9 (a-c).  

 

Rysunek 8.9. Symbole: Efektywna stała anizotropii jednoosiowej - Keff (a), (b) oraz stała 

anizotropii drugiego rzędu - K4 (c) w funkcji grubości bariery MgO 

wyznaczone dla struktur SMTJ i RMTJ; Symbole znajdujące się po przerwie w osi 

x przedstawiają dane uzyskane dla próbek referencyjnych RB oraz RT. Linia 

przerywana łączy jedynie punkty. (źródło: [Las_2017])  

 

Z danych przedstawionych na panelach (a) oraz (b), wynika, że w przypadku najgrubszych 

przekładek (tMgO > 1 nm) w strukturach SMTJ, elektrody FB i FT wykazują anizotropię 

magnetyczną analogiczną do tej zaobserwowanej w próbkach referencyjnych RB, RT i RMTJ. 

Obniżenie grubości warstwy MgO, w przypadku warstwy FB prowadzi do spadku wartości 

efektywnej stałej anizotropii Keff która w pobliżu tMgO ~ 0.8 nm przechodzi przez zero i 

zmienia znak na przeciwny. Natomiast w przypadku warstwy FT występuje jedynie obniżenie 

wartości Keff  przy jednoczesnym zachowaniu znaku. Stała K4 natomiast, ma wartość o rząd 

wielkości mniejszą od Keff i w przypadku warstwy FB jej wartość rośnie wraz ze 
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zmniejszaniem grubości przekładki, natomiast dla warstwy FT nie wykazuje żadnej 

systematycznej zależności od grubości warstwy MgO. Wartości stałych anizotropii dolnej 

warstwy FB przedstawiono na diagramie fazowym (Rys. 8.10).  

 

Rysunek 8.10. Obszary stabilności magnetycznej. Symbole: stała anizotropii drugiego 

rzędu - K4 w funkcji efektywnej stałej anizotropii jednoosiowej - Keff.  

Diagram skonstruowany wyłącznie dla warstwy FB próbek SMTJ, RMTJ i RB. 

Liczby powyżej punktów reprezentują grubość warstwy MgO w nm. (źródło: 

[Las_2017])  

 

Obszary konfiguracji prostopadłej, mieszanej ze stabilną prostopadłą osią łatwego 

namagnesowania, mieszanej ze stabilną osią łatwego magnesowania w płaszczyźnie oraz z 

namagnesowaniem w płaszczyźnie warstwy znaczono odpowiednio kolorami: niebieskim, 

żółtym, różowym oraz zielonym. Z prezentowanego diagramu wynika, że dla tMgO > 0.8 nm, 

namagnesowanie elektrody FB jest skierowane prostopadle do płaszczyzny warstwy. 

Natomiast gdy tMgO maleje poniżej 0.8 nm, stałe anizotropii spełniają warunek na 

współistnienie dwóch kierunków łatwego magnesowania: wzdłuż osi z (kierunek stabilny) 

oraz drugi w płaszczyźnie warstwy (metastabilny). Przy dalszym obniżaniu grubości MgO 

nadal obserwowane są dwa kierunki łatwego magnesowania, ale to kierunek w płaszczyźnie 
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warstwy jest kierunkiem stabilnym, natomiast kierunek wzdłuż osi z staje się kierunkiem 

metastabilnym. 

Energia powierzchniowa Co0.9Fe0.1/Au/MgO 

Otrzymany zestaw wartości Keff, posłużył do oszacowania energii anizotropii 

powierzchniowej na międzypowierzchni Co0.9Fe0.1/Au/MgO. W obliczeniach założono, że 

stała anizotropii powierzchniowej KS1 na międzypowierzchni Au/Co0.9Fe0.1 jest jednakowa dla 

wszystkich struktur, niezależnie od grubości MgO. Wartość stałej KS1 obliczono na podstawie 

pomiarów struktury Au/Co0.9Fe0.1/Au/MgO/Au/Co0.9Fe0.1/Au - RMTJ z tMgO = 3 nm. 

Przyjmując stałą anizotropii objętościowej dla Co0.9Fe0.1 równą  

KV = 0.710
6
 erg/cm

3
 [Sha_2013], otrzymano wartość KS1  0.9 erg/cm

2
. Następnie, 

przyjmując otrzymane KS1 jako parametr stały, oszacowano wartość stałej anizotropii 

powierzchniowej KS2 międzypowierzchni Co0.9Fe0.1/Au/MgO w strukturach SMTJ oraz RB w 

funkcji grubości warstwy MgO. Otrzymane wyniki zostały wykreślone na wykresie 8.11, 

przedstawiającym zależność KS2 w funkcji grubości warstwy MgO.  

 

Rysunek 8.11. Wartość stałej anizotropii powierzchniowej KS2 na międzypowierzchni 

Co0.9Fe0.1/Au/MgO oszacowana dla trzech struktur, tj. SMTJ - 

Au/Co0.9Fe0.1/Au/tMgO/Au/Co0.9Fe0.1/Au, RB - Au/Co0.9Fe0.1/Au/tMgO/Au oraz 

RMTJ - Au/Co0.9Fe0.1/Au/MgO(3 nm)/Au/Co0.9Fe0.1/Au.     
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W przypadku struktury RB, zmiana wartości KS2, dla grubości warstwy MgO większych niż 

0.7 nm, jest względnie mała. Poniżej tej grubości, obserwuje się natomiast istotny wzrost 

wartości Ks2, wynikający z nieciągłości warstwy MgO. W rezultacie zwiększa się udział 

powierzchni Co0.9Fe0.1/Au o wyższej wartości energii powierzchniowej niż 

Co0.9Fe0.1/Au/MgO. W przypadku struktury SMTJ, zmiana energii powierzchniowej jest 

znacznie większa. W zakresie tMgO = 0.7 – 1.0 nm wartość KS2 zmienia się  

od 0.8 do 1.0 erg/cm
2
. Dopasowanie zależności ekspotencjalnej pozwala stwierdzić, że 

wartości Ks2, zarówno struktur RB jak i SMTJ  dążą do wartości otrzymanych dla struktury RMTJ 

z przekładką MgO o grubości 3 nm.  

 

 

 

8.4 Podsumowanie rozdziału.  

W powyższym rozdziale zostały przedstawione badania dotyczące sprzężenia pomiędzy 

dwiema warstwami magnetycznymi oddzielonymi cienką warstwą MgO, w strukturze 

Mo/Au/Co0.9Fe0.1/Au/MgO(tMgO)/Au/Co0.9Fe0.1/Au oraz jego wpływ na anizotropię 

magnetyczną warstw Co0.9Fe0.1. Rezultaty pomiarów FMR oraz pomiarów namagnesowania, 

jednoznacznie wykazały, że grubość warstwy MgO ma istotny wpływ na anizotropię 

magnetyczną dolnej warstwy Co0.9Fe0.1. Wykazano, że dla tMgO > 0.8 nm, kierunek osi łatwej 

magnesowania jest prostopadły do powierzchni warstwy, natomiast poniżej 0.8 nm 

obserwowane jest współistnienie dwóch kierunków łatwego magnesowania, jednego, wzdłuż 

normalnej do powierzchni oraz drugiego, w płaszczyźnie warstwy. Zanik stałej anizotropii 

Keff w obszarze grubości krytycznej pozwolił na wyznaczenie wielkości stałej anizotropii 

drugiego rzędu, która wyniosła (1.9 ± 0.5) ×10
5
 erg/cm

3
.  

Podsumowanie powyższych wyników przedstawiono schematycznie na rysunku 8.13 

ilustrującym strukturę SMTJ wraz z zaznaczonymi kierunkami osi łatwych magnesowania.  
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Rysunek 8.13. Schemat struktury SMTJ wraz z zaznaczonymi kierunkami osi łatwych 

magnesowania. Strzałki rysowane linią przerywaną oznaczają kierunki 

metastabilne. Schemat nie odzwierciedla skali. (źródło: [Las_2017])  

 

 

Zaobserwowaną zmianę anizotropii magnetycznej poniżej 0.8 nm grubości MgO można 

powiązać z obecnością pośredniego oddziaływania wymiany (o niewielkiej wartości) 

pomiędzy warstwami Co0.9Fe0.1 poprzez cienką warstwę MgO. Model teoretyczny 

zaproponowany przez P. Bruno oraz J. Slonczewskiego przewiduje [Bru_1995, Slo_1995], że 

obniżanie grubość przekładki w strukturach FM/I/FM prowadzi do IEC. Podobnie w pracach 

eksperymentalnych [Kat_2006, Vin_2002], wykazano, że w strukturach FM/I/FM występuje 

IEC, gdy grubość przekładki jest mniejsza niż 1.0 nm.  
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Podsumowanie 
 

 

Niniejsza praca została poświęcona badaniom zjawisk fizycznych prowadzących do 

powstania prostopadłej anizotropii magnetycznej w epitaksjalnych układach typu 

magnetyczne złącze tunelowe. W ramach prowadzonych prac wyznaczono czynniki 

wpływające na zwiększenie energii powierzchniowej oraz modyfikacje struktury 

elektronowej powierzchni.  

 

Przedstawiono wyniki badań anizotropii magnetycznej struktur Au/Co(0-3 nm)/(Au)/MgO/Au 

oraz struktur referencyjnych Au/Co(0-3 nm)/MgO/Au i Au/Co(0-3 nm)/Au. W omawianej 

strukturze należy rozróżniać dwie międzypowierzchnie ze względu na różne energie 

powierzchniowe warstw kobaltu. Uzyskane wyniki wykazują, że pojawienie się prostopadłej 

orientacji wektora namagnesowania w badanych strukturach, związane jest z oddziaływaniem 

atomów na dolnej międzypowierzchni Au/Co. Na tej międzypowierzchni energia 

powierzchniowa jest największa i decyduje o anizotropii magnetycznej całej warstwy Co.  

Wyniki pomiarów XPS wykazały, że część atomów Co na międzypowierzchni Co/MgO 

tworzy wiązania z atomami tlenu. Grubość warstwy CoO w przypadku struktury Co/MgO 

wynosi około 22 %, natomiast przy zastosowaniu przekładki z monowarstwy Au jedynie  

9.8 %. Obecność Au zmniejsza ilość atomów tlenu dyfundujących w głąb warstwy Co, 

przyczyniając się do zwiększenia efektywnej energii anizotropii na międzypowierzchni 

Co/MgO.  

W strukturach – Au/Co/Au oraz Au/Co/MgO/Au, zaobserwowano proces reorientacji 

spinowej w funkcji grubości warstwy kobaltu tj. zmianę kierunku osi łatwej magnesowania z 

prostopadłego do leżącego płaszczyźnie warstwy poprzez stan w którym występuje tzw.  

łatwy stożek magnesowania. Złącza tunelowe w których jedna z warstw magnetycznych 

posiada kierunek łatwego magnesowania zorientowany na powierzchni bocznej stożka, 

charakteryzują się małą wartością prądu potrzebnego do przemagnesowania warstwy, co jest 

bardzo istotne z punktu widzenia zastosowań. 

Zbadano anizotropię magnetyczną ultra cienkich warstw Co pokrytych materiałem 

organicznym. Bezpośredni kontakt warstwy Co z warstwą węglowodoru powoduje silny 

wzrost energii anizotropii powierzchniowej. Zaobserwowany efekt spowodowany jest zmianą 



102 
 

rozkładu ładunku na międzypowierzchni, wynikającą z oddziaływania pomiędzy orbitalami 

węglowodoru zlokalizowanymi na powierzchni a elektronami zajmującymi orbitale 3d Co. 

Prowadzi to do powstania dipoli na powierzchni metalu zwiększających energię 

powierzchniową.   

 

W strukturze Au/Co0.9Fe0.1/Au/MgO(tMgO)/Au/Co0.9Fe0.1/Au, wykazano silny wpływ grubości 

warstwy MgO na anizotropię magnetyczną warstw Co0.9Fe0.1. Uzyskane wyniki dowodzą, że 

w zakresie grubości 1.0 > tMgO > 0.7 nm, kierunek łatwego magnesowania warstwy Co0.9Fe0.1, 

zmienia się z prostopadłego do płaszczyzny warstwy do obszaru współistnienia dwóch 

kierunków łatwego magnesowania. Zaobserwowaną zmianę anizotropii magnetycznej poniżej 

0.8 nm grubości MgO powiązano z obecnością słabego, pośredniego oddziaływania wymiany 

pomiędzy warstwami Co0.9Fe0.1 poprzez cienką warstwę MgO. 

 

Należy podkreślić, że przedstawione wyniki mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych badań. 

Na uwagę zasługuje problem związany z identyfikacją molekuł odpowiedzialnych za efekt 

PMA w warstwach Co pokrytych warstwą organiczną. Ciekawym zagadnieniem będzie 

również wnikliwe zbadanie typu oddziaływań w strukturze 

Au/Co0.9Fe0.1/Au/MgO(tMgO)/Au/Co0.9Fe0.1/Au, które prowadzą do reorientacji spinowej. 

Autorka rozprawy planuje przeprowadzenie pomiarów transportowych struktur  

Au/Co(0-3 nm)/(Au)/MgO/(Au)/Co/Au, w celu określenia wpływu monowarstwy Au na 

wartość tunelowego magnetooporu w strukturach opisanych w pracy. 
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A. Anizotropia magnetyczna struktur 

[Co0.9Fe0.1/Ni]n 
 

Ważną klasą struktur wykazujących prostopadłą anizotropię magnetyczną, są wielowarstwy 

metali przejściowych 3d, które składają się z wielu powtórzeń dwu (lub więcej) warstw. 

Typowym przykładem wielowarstw z prostopadłą anizotropią magnetyczną, są: CoFe/Pd 

[Law_2007], Co/Pt [Has_1989], oraz CoNi/Pt [Sin_2002], [Man_2009]. Wielowarstwy te, są 

niezwykle interesujące pod względem aplikacyjnym, ze względu na możliwość kontrolowania 

zarówno ich anizotropii magnetycznej jak i wartości namagnesowania nasycenia. 

W tej części pracy przedstawiono wstępne wyniki badań wielowarstw Au/[Co0.9Fe0.1/Ni]n/Au 

przeprowadzone z użyciem: spektroskopii rezonansu ferromagnetycznego, odbiciowej 

dyfrakcji wysokoenergetycznych elektronów, spektroskopii elektronów Auger’a oraz 

mikroskopu sił atomowych. 

 

A.1 Charakteryzacja osadzanych warstw 

Osadzenie dwuwarstw Co0.9Fe0.1/Ni  poprzedzone zostało naniesieniem warstwy buforowej 

Mo o grubości 20 nm, oraz warstwy Au o grubości 10 nm. W celu ochrony warstw przed 

utlenieniem osadzona struktura została pokryta warstwą Au o grubości 10 nm.  

 

Pomiary spektroskopem elektronów Augera (AES) 

Pomiarom AES poddane zostały dwuwarstwy Co0.9Fe0.1/Ni. Na rysunku A.1 przedstawiono 

uzyskane widmo AES, wraz z zaznaczonymi charakterystycznymi energiami maksimów 

emisyjnych elektronów Augre’a pierwiastków Co, Fe oraz Ni. Na podstawie analizy 

intensywności oraz położeń pików Fe, Co oraz Ni możliwe jest potwierdzenie obecności 

konkretnego pierwiastka w badanej próbce. Analiza względnej intensywności pozwala 

natomiast  na  jakościowe oszacowanie jego procentowej zawartości. Niewielki pik emisyjny 

żelaza, w porównaniu z pikiem Co, potwierdza zakładany skład stopu Co0.9Fe0.1. 

Porównywalna, względna intensywność pików Co oraz Ni świadczy o podobnej zawartości 

pierwiastków w strukturze.  
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Rysunek A.1. Widmo AES wykonane po osadzeniu dwuwarstwy [Co0.9Fe0.1/Ni] powtórzonej 

dwukrotnie. W nawiasach podano charakterystyczne energie maksimów 

emisyjnych elektornów Augre’a pierwiastków Co, Fe oraz Ni.  Po prawej 

stronie umieszczono schemat badanej struktury.   

 

Pomiary odbiciowej dyfrakcji wysokoenergetycznych elektronów - RHEED 

Badania RHEED potwierdziły wysoką jakość krystalograficzną powierzchni wyhodowanych 

warstw Mo, Au oraz Co0.9Fe0.1/Ni - widoczne prążki na obrazach dyfrakcyjnych 

przedstawionych na rysunku A.2 (umieszczone nad każdą ze struktur). W przypadku warstwy 

MgO – zaobserwowano kropki na obrazie RHEED, świadczące o wyspowym wzroście.  

 

 

Rysunek A.2. Obrazy dyfrakcyjne RHEED uzyskane bezpośrednio po osadzeniu warstw.  
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Pomiary mikroskopią sił atomowych 

Pomiary topografii powierzchni warstw Co0.9Fe0.1 i MgO oraz dwuwarstw Co0.9Fe0.1/Ni, 

wykazały dużą gładkość powierzchni, nierówności nie przekraczają kilku Å (Rys. A.3.) 

 

Rysunek A.3. Porównanie morfologii powierzchni a) warstwy Co0.9Fe0.1, b) dwuwarstwy 

Co0.9Fe0.1/Ni  oraz c) warstwy MgO 

 

A.2 Pomiar spektroskopem rezonansu ferromagnetycznego 

 

Badaniom poddano trzy rodzaje struktur: 

 Mo/Au/(Co0.9Fe0.1(0.7 nm)/Ni (0.6 nm))n/Au; n=2,   

 Mo/Au/(Co0.9Fe0.1(1 nm)/Ni (0.6 nm))n/Au; n=2,   

 Mo/Au/(Co0.9Fe0.1(0.7 nm)/Ni (0.6 nm))n/Au; n=3. 

W przypadku struktury Co0.9Fe0.1/Ni (n=2) i grubości warstwy Co0.9Fe0.1 równej 0.7 nm 

otrzymana zależność kątową pola rezonansowego wskazuje, że struktura posiada prostopadłą 

anizotropię namagnesowania. Zależności 𝐻𝑟𝑒𝑠(𝜃𝐻) wykazują maksimum w kierunku wzdłuż 
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normalnej do powierzchni, natomiast minimum w kierunku w płaszczyźnie próbki. Jednak dla 

próbki z grubszą warstwą Co0.9Fe0. (1 nm), kierunkiem łatwym magnesowania staje się 

kierunek w płaszczyźnie warstwy. Podobny efekt zaobserwowano po zwiększeniu ilości 

powtórzeń dwuwarstwy Co0.9Fe0.1(0.7 nm)/Ni (0.6 nm) w próbce (n=3). Minimum i 

maximum pola rezonansowego obserwowane jest odpowiednio dla kierunku wzdłuż 

normalnej do powierzchni i w płaszczyźnie warstwy.   

 

.   

Rysunek A.4. Wartość pola rezonansowego Hres w funkcji kąta pomiędzy kierunkiem 

przyłożonego zewnętrznego pola magnetycznego a normalną do powierzchni 

próbki. Pomiar przeprowadzono dla struktur Mo/Au/(Co0.9Fe0.1(0.7 nm)/Ni (0.6 

nm))n/Au; n=2,  Mo/Au/(Co0.9Fe0.1(1 nm)/Ni (0.6 nm))n/Au; n=2,  oraz 

Mo/Au/(Co0.9Fe0.1(0.7 nm)/Ni (0.6 nm))n/Au; n=3.  

 

Badania struktur zawierających dwuwarstwy Co0.9Fe0.1/Ni będą kontynuowane.  
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