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2 Wstęp teoretyczny 21
2.1 Epitaksjalny wzrost układów cienkowarstwowych . . . . . . 21

2.1.1 Epitaksja i wzrost cienkich warstw . . . . . . . . . . 21
2.1.2 Niedopasowania na interfejsie . . . . . . . . . . . . 24
2.1.3 Rodzaje wzrostu cienkich warstw . . . . . . . . . . 25

2.2 Magnetyzm ciała stałego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2.1 Elementy teorii magnetyzmu . . . . . . . . . . . . . 27
2.2.2 Anizotropia magnetyczna . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2.3 Efekty rozmiarowe w cienkich warstwach . . . . . . 37
2.2.4 Struktura domenowa i krzywa histerezy magnetycznej 41
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cienkiej warstwie Co na podłożu Mo i Au . . . . . . 98
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Streszczenie

Obiekty o zredukowanej rozmiarowości, do których zaliczają się badane
nanorozmiarowe kropki magnetyczne, ze względu na ograniczenie w nich
pewnych charakterystycznych długości oraz znaczny udział atomów formu-
jących ich krawędzie lub powierzchnie, wykazują inne właściwości fizyczne
niż materiał objętościowy (lity). Badane struktury magnetyczne wytworzo-
ne są w ultracieniej warstwie kobaltu naniesionej na strukturyzowane podło-
że w postaci epitaksjalnych wysp Au samoorganizujących się na powierzch-
ni Mo. Kropki o rozmiarach w płaszczyźnie z zakresu od kilkudziesięciu
nanometrów do mikrona mają prostopadły względem płaszczyzny próbki
kierunek namagnesowania. Może on być zmieniony na kierunek w płasz-
czyźnie przez zwiększanie grubości osadzanego materiału magnetycznego,
jak również przez zmianę rodzaju warstwy podłoża lub warstwy przykrywa-
jącej. Unikatową właściwością badanych nanostruktur jest jednodomenowy
stan magnetyczny, istotny w przypadku zastosowań praktycznych. Wystę-
puje on dla szerokiego zakresu kropek zarówno w remanencji jak i po prze-
magnesowaniu. Przypuszcza się, że jest on efektem małej ilości defektów
strukturalnych.

Niniejsza praca doktorska poświęcona jest określeniu czynników struk-
turalnych determinujących statyczne i dynamiczne właściwości kropek epi-
taksjalnych oraz mechanizm ich przemagnesowania. Należy do nich zali-
czyć kształt i wielkość kropek, odmienną od wnętrza kropek anizotropię
magnetyczną ich krawędzi oraz defekty strukturalne. W wyniku podjętych
badań, kontrolowana zmiana takich parametrów jak rozmiar kropki czy ro-
dzaj i jakość interfejsu, pozwoli na intencjonalne modyfikowanie właści-
wości wytwarzanych struktur. Drugim problemem szeroko dyskutowanym
w pracy jest określenie właściwości magnetycznych warstw referencyjnych
Au/Co/Au i Mo/Co/Au dla układu strukturyzowanego. Określenie czynni-
ków strukturalnych odpowiedzialnych za obserwowane różnice anizotro-
pii magnetycznej w tych układach, pozwoli pełniej zrozumieć przyczyny
przestrzennych zmian właściwości ultracienkiej warstwy Co osadzonej na
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strukturyzowanym podłożu, prowadzących do zaindukowania kropek ma-
gnetycznych. Dodatkowym zagadnieniem omawianym w tej pracy jest in-
dukowanie się momentu magnetycznego na atomach Mo wskutek efektu
bliskości z warstwą Co w układach wielowarstwowych Mo/Co.

Badane próbki wykonywane były w Instytucie Fizyki PAN metodą epi-
taksji z wiązki molekularnej (MBE). Opracowana technologia pozwala na
kontrolowanie takich parametrów charakteryzujących kropki jak: rozmiar
w płaszczyźnie, gęstość powierzchniowa, orientacja namagnesowania. Ba-
dania właściwości interfejsów Mo/Co i Au/Co w warstwach referencyjnych,
odpowiedzialnych za zjawisko strukturyzacji magnetycznej, wykonano przy
pomocy technik strukturalnych i synchrotronowych (XRR, XRD, RHEED,
XANES oraz XMCD). Analiza topografii strukturyzowanego układu prowa-
dzona była głównie przy pomocy mikroskopii sił atomowych (AFM). Bada-
nia statycznych właściwości magnetycznych przeprowadzono przy pomocy
technik magnetooptycznych (MOKE) oraz mikroskopii sił magnetycznych
(MFM). Wyniki eksperymentalne zostały zasymulowane przy pomocy obli-
czeń mikromagnetycznych (pakiety OOMMF, LLG). Przeprowadzenie sy-
mulacji mikromagnetycznych pozwoliło na określenie wpływu czynników
strukturalnych, wpływających na stan magnetyczny kropek oraz mechani-
zmy odpowiedzialne za ich przemagnesowanie, które nie mogą być wy-
znaczone bezpośrednio na drodze eksperymentalnej. Należą do nich m.in.
punktowe defekty strukturalne czy stan krawędzi kropek.

Praca doktorska składa się z 10 rozdziałów. W pierwszym oraz drugim
rozdziale zamieszczono szereg informacji zaczerpniętych z literatury na te-
mat właściwości strukturalnych i magnetycznych układów strukturyzowa-
nych oraz układów cienkowarstwowych, jak również wprowadzenie doty-
czące indukowania momentu magnetycznego na niemagnetycznych w ob-
jętości atomach. W rozdziale trzecim opisane są zjawiska fizyczne wyko-
rzystywane w technikach eksperymentalnych. W rozdziale czwartym opi-
sano szczegóły doświadczalne i zastosowaną aparaturę badawczą. Rozdział
piąty przedstawia opis struktur badanych próbek w oparciu o opublikowa-
ne już prace, jak również oryginalne wyniki badań powierzchni struktur
analizowanych warstw. W rozdziale szóstym przedstawione są oryginalne
wyniki badań strukturalnych i magnetycznych warstw referencyjnych uzy-
skane przez autora pracy, a także ich analiza. Rozdział siódmy poświęco-
ny jest analizie zjawiska indukowania momentu magnetycznego niemagne-
tycznych w objętości atomów Mo, badanego przy pomocy rentgenowskie-
go magnetycznego dichroizmu kołowego (XMCD). W rozdziałach 8 i 9
przedstawione są wyniki badań eksperymentalnych poświęconych właści-
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wościom magnetycznym nanorozmiarowych kropek epitaksjalnych i proce-
som ich przemagnesowania oraz wpływowi rozmiaru na charakterystyczne
parametry opisujące kropki (np. HC). W obszernym rozdziale 10 przedsta-
wione są wyniki symulacji mikromagnetycznych ilustrujące procesy prze-
magnesowania jednorodnych w objętości kropek, kropek typu core-edge
oraz kropek zdefektowanych. Pracę doktorską zamyka podsumowanie oraz
dyskusja proponowanych dalszych kierunków badań. W dodatku A przed-
stawiono charakterystyczne energie dla krawędzi K i L wykorzystywane
w badaniach synchrotronowych, oraz opis i kod programu do symulacji
widma absorpcji atomów Co w strukturze fcc i hcp. W dodatku B opisano
sposób przeprowadzenia symulacji mikromagnetycznych oraz kod przykła-
dowego programu. W dodatku C przedstawiono spis publikacji i wystąpień
autora.
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Abstract

Investigated magnetic nanodots as well as other objects with reduced si-
zes have physical properties that differ from volume material (bulk) owing
to the confinement of some characteristic lengths and the significant contri-
bution of atoms forming the edges or surfaces. The aim of this work is to
describe the factors affecting the static and dynamic properties of epitaxial
magnetic nanodots. The investigated structures are induced in an ultrathin,
continuous Co layer, deposited on a structured buffer. The dots, ranging
from a few hundred nanometers to a micron in lateral size, display a per-
pendicular direction of magnetization to the sample plane. A monodomain
magnetic state is a unique feature of investigated nanostructures. It is most
likely the effect of the low amount of structural defects.

The aim of this work is to describe the influence of geometrical and
structural factors on magnetic properties and on reversal mechanisms of the
dots. Among them are: the shape and size of the dots, a stronger magne-
tic anisotropy at their edge and structural defects. Consequently, intentional
modifications of parameters such as the dot size and type of interfaces allow
for desired changes of the properties of fabricated structures. Another con-
cern of this work is to determine the magnetic properties of reference layers
for the structured system: Au/Co/Au and Mo/Co/Au. The determination of
the factors responsible for the observed differences in magnetic anisotropy
allows one to understand the reason for changes in magnetic properties of
ultrathin layers deposited on a structured buffer. An additional purpose is to
check whether, in multilayer systems, Mo/Co is a possible way of inducing
magnetic moments in atoms Mo, as a result of the proximity of cobalt atoms
to the nonmagnetic in bulk atoms Mo.

The molecular beam epitaxy (MBE) sample fabrication method allows
the control of the characteristic parameters of the dots, such as: lateral si-
ze, surface density or magnetization orientation. The magnetization confi-
guration and the domain structure is investigated by: magnetooptical ma-
gnetometry (MOKE) and magnetic force microscopy (MFM). In this work,
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properties of the interfaces Mo/Co and Au/Co, which are substantially re-
sponsible for magnetic structuring, are investigated by structural methods
and synchrotron techniques (RHEED, XRD, XRR, XANES and XMCD).
The experimental results are compared with the simulated ones by micro-
magnetic calculations (using software such as OOMMF and LLG). The re-
sults of the simulations enable the influence of parameters, which cannot be
estimated directly from the experiment.

The PhD thesis consists of 10 chapters. The first and second chapters
contain a range of information taken from literature about structural and
magnetic properties of patterned and thin film systems, as well as the in-
troduction to mechanisms of a magnetic moment induced on nonmagnetic
(in volume) atoms. The third chapter outlines the physical phenomena used
in the experimental methods, while the fourth chapter describes details of
experiments and equipment used by the author. Chapter five presents a de-
scription of the reference samples based on previously published works as
well as on original results. In the sixth chapter an analysis of magnetic pro-
perty reference layers is presented. The seventh chapter is devoted to the
analysis of the induction of the magnetic moment in nonmagnetic in volu-
me atoms Mo, carried out on the basis of results from synchrotron research
(XMCD). In chapters 8 and 9 the results of experimental studies dedicated
to the magnetic properties of epitaxial nanosized dots and their reversal of
magnetization processes, are shown. The impact of size on the characteristic
parameters describing the dots (i.e. HC) is also mooted. Chapter 10 extensi-
vely presents the results of the micromagnetic simulations of magnetization
reversal processes for homogeneous in volume dots, core-edge dots, and
dots with defects. A Summary and discussion of proposed further research
is to be found at the end of this doctoral thesis. In appendix A, the characte-
ristic energies for K and L edges used in synchrotron research are depicted
as well as a description of the code program that simulates absorption spec-
tra of Co atoms in phase fcc and hcp. Appendix B contains a description of
how to simulate micromagnetic problems. A part of input file of the sample
program is shown as the example. Appendix C provides a list of the author’s
publications and presentations.
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Rozdział 1

Wprowadzenie

1.1 Wprowadzenie do nanostrukturyzacji

Wielokrotne struktury cienkowarstwowe (ang. multilayers, modulated
films) są intensywnie badane od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia.
Początek zainteresowań takimi układami związany jest z rozwojem techniki
osadzania cienkich warstw, jaką jest metoda epitaksji z wiązki molekular-
nej. Pozwala ona na bezprecedensową kontrolę wzrostu kryształów w wa-
runkach ultrawysokiej próżni. Otrzymywane warstwy wyróżniają się dobrze
zdefiniowanym monokrystalicznym charakterem oraz cechują się interfejsa-
mi o ostrym profilu chemicznym i strukturze wynikającej z relacji krystalo-
graficznych sąsiadujących ze sobą warstw składowych.

Znacząca część badań poświęconych wielokrotnym strukturom cienko-
warstwowym obejmuje układy o właściwościach magnetycznych. Znalazły
one ważne zastosowanie początkowo w dziedzinie zapisu magnetycznego,
a w późniejszym czasie w spintronice – nowej, intensywnie rozwijającej się
gałęzi elektroniki w pełni wykorzystującej właściwości elektronu tzn. jego
ładunek elektryczny oraz spin. Dzięki niej nastąpił dynamiczny rozwój no-
wych technologii informatycznych (np. głowice do odczytu zapisu na twar-
dych dyskach, czy pamięci MRAM), jak również gałęzi przemysłu zajmu-
jących się konstruowaniem sensorów. Szczególne zainteresowanie budzą te
struktury, które charakteryzują się namagnesowaniem prostopadłym do po-
wierzchni warstw. Właściwość ta została odkryta po raz pierwszy w ukła-
dzie Au/Co [1]. Do tej grupy materiałów z namagnesowaniem prostopadłym
należy zaliczyć układy przestrzennie strukturyzowane, których właściwości
opisane są w niniejszej rozprawie.
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1.1.1 Właściwości cienkich warstw vs warstwy objętościowe

Ultracienkie struktury wzbudzają szczególne zainteresowanie ze wzglę-
du na ich wyjątkowe właściwości magnetyczne, istotnie inne od właściwo-
ści materiałów objętościowych. Różnice są konsekwencją redukcji grubo-
ści warstw składowych i wynikającego z tego znaczącego wzrostu udzia-
łu atomów powierzchniowych. Przykładowo, w układzie złożonym z pię-
ciu warstw atomowych (np. Co), górna i dolna warstwa zawiera 40% ato-
mów mających inne otoczenie atomowe w porównaniu do trzech warstw
wewnętrznych.

W przypadku powierzchni swobodnych, w wyniku złamania trójwymia-
rowej symetrii kryształu zmieniają się właściwości elektronowe i magne-
tyczne powierzchni. Obniżenie ilości najbliższych sąsiadów wokół atomu
na powierzchni zmniejsza szerokość pasma i prowadzi do zwiększenia gę-
stości stanów na poziomie energii Fermiego. Wpływa to na kryterium Sto-
nera i występowanie ferromagnetyzmu w układzie. W przypadku interfej-
sów między dwoma różnymi materiałami może mieć miejsce hybrydyzacja
modyfikująca strukturę elektronową atomów. Wskutek odmiennej struktu-
ry krystalograficznej i/lub niedopasowania parametru sieciowego sąsiadują-
cych ze sobą warstw, na interfejsie mogą powstawać naprężenia prowadzą-
ce do odkształceń sieci. Powyższe czynniki powodują, że atomy znajdujące
się na powierzchni warstwy lub na interfejsie mają odmienne właściwości
magnetyczne niż atomy z wnętrza warstwy. Ze względu na wspomniany
znaczny udział atomów powierzchniowych względem atomów objętościo-
wych, ich wkład do mierzonych właściwości układów cienkowarstwowych
staje się niezwykle istotny.

Ważnym zjawiskiem występującym w magnetycznych układach cienko-
warstwowych jest odmagnesowanie wynikające ze wzajemnych oddziały-
wań dipolowych poszczególnych obszarów warstwy. Wektor namagnesowa-
nia cienkowarstwowej struktury przyjmuje określoną orientację [2, 3] opi-
saną w kategoriach anizotropii magnetycznej. Charakterystyczne jest tak-
że zwiększenie w układach zredukowanych wartości spinowego i orbitalne-
go momentu magnetycznego, w porównaniu do materiałów objętościowych
[2, 4] . Ponadto, ograniczenie rozmiarowe niemagnetycznego (w postaci ob-
jętościowej) materiału składowego warstwy wielokrotnej (np. Pd, Pt, W czy
V), może skutkować mierzalnym, indukowanym, wskutek efektu bliskości,
momentem magnetycznym atomów tych przekładek.

W modulowanych układach cienkowarstwowych często obserwowanym
i badanym zjawiskiem są magnetyczne sprzężenia międzywarstwowe. Przy-
kładowo, oscylacje między antyrównoległym i równoległym ułożeniem wek-
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tora namagnesowania w sąsiednich warstwach magnetycznych w funkcji
grubości przekładki niemagnetycznej tłumaczy się mechanizmem wymien-
nym typu RKKY (Rudermann, Kittel, Kasuya, Yosida) [5]. W innym uję-
ciu obserwowane oscylacje można wyjaśnić przy pomocy formowania się
studni kwantowych (ang. quantum well, QW) o odmiennych parametrach
dla poszczególnych podpasm elektronowych o przeciwnie zorientowanych
spinach. W przypadku szorstkich interfejsów może pojawiać się sprzęże-
nie magnetostatyczne, wynikające z oddziaływań dipolowych poprzez nie-
magnetyczną przekładkę (ang. orange-peel) [5]. W niektórych układach,
w których obie warstwy składowe mają właściwości magnetyczne (np. sys-
tem typu ferromagnetyk/antyferromagnetyk) występuje zjawisko exchange
bias [5].

Układy wielowarstwowe, w których warstwy składowe mają grubości
mniejsze niż charakterystyczne długości opisujące właściwości transporto-
we (średnia droga swobodna, długość dyfuzji spinu), wykazują wyjątkowe
cechy niespotykane w materiałach objętościowych. Jedną z nich jest gi-
gantyczny magnetoopór (ang. giant magnetoresistance, GMR) zależny od
orientacji namagnesowania w poszczególnych magnetycznych warstwach
składowych. Większa wartość oporu jest obserwowana kiedy momenty ma-
gnetyczne sąsiednich warstw są wzajemnie antyrównoległe, natomiast przy
równoległym ułożeniu - mierzony opór w próbce maleje. Efekt ten jest kon-
sekwencją zależnego od kierunku spinu rozpraszania elektronów przewod-
nictwa na interfejsach i/lub w warstwach ferromagnetycznych [6]. Zastąpie-
nie metalicznej, niemagnetycznej przekładki warstwą izolatora prowadzi do
wytworzenia złącza tunelowego, w którym analogicznie do GMR obserwu-
je się efekt tunelowania magnetycznego (ang. tunelling magnetoresistance,
TMR). Struktury takie są podstawą działania pamięci typu MRAM.

1.1.2 Układy strukturyzowane

Strukturyzacja przestrzenna układów cienkowarstwowych prowadzi do
uzyskania obiektów o zredukowanych wymiarach w dwóch lub trzech kie-
runkach. Ze względu na wzrost udziału atomów ulokowanych na powierzch-
ni (interfejsach) oraz na krawędziach, jak również ze względu na efekty
odmagnesowania będące konsekwencją kształtu strukturyzowanego układu,
obiekty takie wykazują odmienne właściwości magnetyczne w porówna-
niu z odpowiednimi warstwami ciągłymi. W zależności od relacji pomię-
dzy grubością warstwy a rozmiarami w płaszczyźnie (ang. aspect ratio)
oraz zredukowaną rozmiarowością, otrzymuje się struktury jednowymia-
rowe (paski, cylindry) lub zerowymiarowe (kropki). Należy nadmienić, że
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analogiczne obiekty, również badane intensywnie, można otrzymywać na
innej drodze niż strukturyzacja cienkich warstw. Zaliczają się do nich klaste-
ry (zerowymiarowe) oraz nanodruty (jednowymiarowe) wytwarzane metodą
gaz-ciecz-ciało stałe (ang. vapor-liquid-soilid, VLS) [7, 8]. W najmniejszych
cząsteczkach o rozmiarach kilku nanometrów (ang. nanoparticles, clusters),
atomy obdarzone są bardzo silnym momentem magnetycznym w przelicze-
niu na atom [9, 10]. Jednak, ze względu na efekt superparamagnetyczny
namagnesowanie takich nanocząstek jest niestabilne w czasie w temperatu-
rze pokojowej i w konsekwencji poważnie ogranicza ich zastosowanie prak-
tyczne.

Nanokropki

Alternatywą są nanokropki magnetyczne, czyli obiekty o niewielkim
rozmiarze w płaszczyźnie z przedziału od kilkunastu/kilkudziesięciu do kil-
kuset nanometrów. Mogą one znaleźć zastosowanie praktyczne np.: w zapi-
sie magnetycznym pokonując ograniczenie superparamagnetyzmu [11, 12,
13], w propagacji fal spinowych w kryształach magnonicznych [14, 15] al-
bo w wykorzystaniu takich struktur do budowania systemów logicznych
[16, 17, 18, 19, 20]. Wspomniana wcześniej znacząca liczba atomów o za-
burzonej symetrii otoczenia tworzących powierzchnie, interfejsy i krawę-
dzie, zasadniczo modyfikuje właściwości magnetyczne nanokropek. Jedną
z takich cech jest ekstremalnie wysoka anizotropia prostopadła oraz mo-
ment magnetyczny atomów znajdujących się na obwodzie i powierzchni sa-
moorganizujących się kropek [21, 22, 23]. Charakteryzują się one również
wysoką polaryzacją emitowanych elektronów (do 80%), i mogą być wy-
korzystane jako układy wykazujące efekt magnetooporu [24]. Ze względu
na polaryzację atomów warstwy wierzchniej, elektrony mogą pośredniczyć
w oddziaływaniach sprzęgających ze sobą namagnesowanie sąsiadujących
ze sobą kropek [25, 26, 27].

Stosowane różne techniki wytwarzania, kształt, rozmiar i gęstość po-
wierzchniowa wpływają na strukturę domenową oraz mechanizmem prze-
magnesowania kropek. W przypadku zastosowań praktycznych wymagane
jest szczegółowe określenie mechanizmów i szybkości przemagnesowania
oraz warunków, w których nanokropki wykazują stabilny stan magnetyczny.
Badania powyższych właściwości oraz określenie czynników za nie odpo-
wiedzialnych należą do jednego z podstawowych zagadnień w dziedzinie
nanomagnetyzmu.
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Nanokropki z namagnesowaniem w płaszczyźnie

Przeważająca liczba doniesień literaturowych z dziedziny nanomagne-
tyzmu obejmującej strukturyzowane układy magnetyczne, dotyczy nano-
kropek z namagnesowaniem w płaszczyźnie. Nanostruktury wykazują róż-
norodność stabilnych stanów magnetycznych, poczynając od jednodome-
nowych przez wirowe (ang. vortex), po stabilne wielodomenowe konfigu-
racje [28, 29]. W małych kropkach dominujące oddziaływania wymiany
powodują, że charakteryzują się one jednodomenową strukturą magnetycz-
ną. Ze wzrostem średnicy kropek pojawiające się na krawędziach ładunki
magnetyczne prowadzą do zaburzenia stanu jednodomenowego (odpowia-
da za to m.in. tzw. anizotropia konfiguracyjna [29]). Kosztem energii wy-
miany w pobliżu krawędzi struktury orientacja momentów magnetycznych
odzwierciedla kształt nanokropki [30, 31, 29].

Wirowy układ spinów jest często obserwowanym stanem magnetycz-
nym w kropkach o kształcie dysku [32]. Spiny ułożone są w płaszczyźnie
w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (sta-
ny CW i CCW). W środku takiej struktury tworzy się prostopadły kom-
ponent namagnesowania mogący również przyjąć dwie orientacje. Szereg
badań poświęconych jest określeniu chiralności wiru w nanodyskach wy-
tworzonych z różnych materiałów oraz procesów przemagnesowania pod
wpływem zewnętrznego pola magnetycznego przykładanego w płaszczyź-
nie dysku. Jednakże, ze względu na trudności kontrolowania pojawiających
się stanów CW i CCW proponowane są struktury o nieco zmodyfikowanej
geometrii tj. np. asymetryczne dyski magnetyczne, w których łatwiejsze jest
określenie warunków anihilacji wiru [33]. Innym rozwiązaniem są elemen-
ty w kształcie pierścieni [34]. Z powodu braku rdzenia można uzyskać wa-
runki jednorodnego przemagnesowania. W zależności od geometrycznych
parametrów pierścieni obserwuje się różnorodność remanencyjnych stanów
magnetycznych, z których najczęstszym jest zamknięty wir, tzw. vortex sta-
te, oraz dwudomenowy układ tzw. onion state [35, 36]. W konfiguracji typu
vortex brak jest pola magnetycznego rozprzestrzeniającego się poza struk-
turę. Występuje wtedy brak oddziaływań między sąsiadującymi obiektami,
które mogłyby zaburzać wzajemnie ich stan namagnesowania co sprawia,
że pierścienie magnetyczne stają się atrakcyjne dla ich potencjalnego wyko-
rzystania w urządzeniach do zapisu magnetycznego. Zwiększanie rozmiaru,
niezależnie od kształtu kropek, prowadzi do pojawienia się wielodomeno-
wego stanu magnetycznego [30].

Bogactwo i złożoność występujących struktur magnetycznych w nano-
kropkach prowadzi również do różnorodnych procesów przemagnesowania.
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Poszczególne mechanizmy zależą m.in. od wewnętrznej struktury kropek,
ich rozmiaru i kształtu. Można wyróżnić model koherentny, niekoherent-
ny obrót wektora namagnesowania oraz zarodkowanie domeny o odmien-
nej orientacji namagnesowania i jej rozrost poprzez propagację ściany do-
menowej. W zależności od budowy wewnętrznej kropek dany mechanizm
powoduje różne pośrednie stany magnetyczne oraz stabilne w czasie konfi-
guracje namagnesowania. W zależności od rozmiaru i kształtu kropek mogą
występować wirowe, koherentne lub mieszane stany magnetyczne (tzw. stan
„S” lub „C”) [37, 38, 39, 40, 41]. W trójkątnych kropkach obserwowane są
konfiguracje typu „V” [42, 43]. Prostokątny i rombowy kształt nanoobiek-
tów ma duży wpływ na szybkość procesu przemagnesowania. W strukturach
z zwężonymi narożami tłumione jest równoczesne zarodkowanie wielu do-
men oraz ruch ściany domenowej, co wpływa m.in. na czas przemagneso-
wania [44, 45].

Nanokropki z namagnesowaniem prostopadłym

Drugą grupę stanowią strukturyzowane układy magnetyczne z anizo-
tropią, w której łatwa oś jest prostopadła do płaszczyzny [46, 47, 48, 49].
Budzą one duże zainteresowanie ze względu na możliwość opracowania
i wytworzenia nowej generacji dysków magnetycznych mających struktu-
ryzowaną budowę (ang. bit patterned madia, BMP) i oferujących zapis ma-
gnetyczny o nieosiągalnej obecnie gęstości rzędu 40 Tb/cal2 [48]. Pomimo
dużego potencjału w praktycznym zastosowaniu układy strukturyzowane
z prostopadłą anizotropią magnetyczną są rozpoznane w mniejszym stopniu
w porównaniu do nanostruktur z namagnesowaniem w płaszczyźnie. Jed-
nodomenowe lub wielodomenowe konfiguracje namagnesowania występują
w takich obiektach zależnie od wzajemnej relacji między polem zarodkowa-
nia a polem propagacji ściany domenowej [11]. Stabilność namagnesowa-
nia oraz czas przemagnesowania zależą od rozmiaru, kształtu i wewnętrznej
struktury kropek.

Jednym z kluczowych parametrów w zastosowaniu strukturyzowanych
układów cienkowarstwowych jest rozkład pól przemagnesowania (ang. swit-
ching field distribution, SFD). Wielkość ta jest zależna od wewnętrznych,
fizycznych parametrów charakteryzujących kropki magnetyczne. Pod wpły-
wem lokalnych fluktuacji anizotropii, namagnesowania, wymiany czy sprzę-
żenia magnetostatycznego, wartości pól przemagnesowania nanoobiektów
o podobnych parametrach geometrycznych mogą istotnie różnić się pomię-
dzy sobą [50, 51]. Różnice w polach przełączania (koercji) mogą również
wynikać ze zmian właściwości natury zewnętrznej, takich jak: rozbieżno-
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ści w rozmiarze i kształcie kropek, albo z efektów krawędziowych [50].
W konsekwencji nanostruktury podobne w kształcie, rozmiarze, wytwarza-
ne w jednym procesie ulegają przemagnesowaniu przy różnych wartościach
przykładanego pola, prowadząc tym samym do poszerzenia przedziału pól
opisanych parametrem SFD.

Defekty

Różnice w zachowaniu magnetycznym kropek ułożonych w struktury
periodyczne (ang. arrays) są m.in. wynikiem defektów strukturalnych, któ-
rych wpływ na właściwości magnetyczne badanych obiektów jest wciąż
słabo poznany. Defekty obniżające anizotropię mogą pełnić rolę centrów,
w których powstają zarodki domen o przeciwnym namagnesowaniu. Z ko-
lei defekty, które podwyższają wartość anizotropii magnetycznej mogą pro-
wadzić do kotwiczenia ruchu ścian domenowych. Generalnie, do przyczyn
powstawania defektów należy zaliczyć fluktuacje grubości warstwy magne-
tycznej, błąd ułożenia warstw atomowych (ang. stacking fault), wakansy,
dyslokacje, czy zniszczenia wyhodowanej struktury wynikające ze stosowa-
nej technologii (np. lift-off ). Obecność defektów prowadzi do różnic w war-
tościach pól przemagnesowania poszczególnych elementów układów perio-
dycznych. SFD stanowi jedną z krytycznych barier w implementacji pro-
stopadle namagnesowanych nanostruktur tworzących BMP oraz w wyko-
rzystaniu ich w spintronice. Dlatego też określenie wpływu defektów na
procesy przemagnesowania jest niezwykle istotne.

1.1.3 Metody wytwarzania nanokropek

Nanoukłady wytwarzane są metodami tzw. bottom up i top down. Sto-
suje się wiele rozwiązań prowadzących do otrzymania periodycznych ukła-
dów strukturyzowanych: przez wykorzystanie masek mechanicznych, me-
tody trawienia jonowego (np. ang. focus ion beam, FIB), metody litogra-
ficzne lub lift-off, lokalne indukowanie specyficznych właściwości poprzez
naświetlanie wiązką laserową, jonową lub elektronową, wykorzystanie sa-
moorganizacji materiału magnetycznego na podłożach o powierzchni np.
schodkowej (ang. vicinal) oraz wykorzystanie strukturyzowanego bufora.

Litografia

Do otrzymania siatki nanoobiektów powszechnie wykorzystywaną tech-
niką jest technologia lift-off (podejście top down). Przez naświetlanie jed-
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norodnej warstwy magnetycznej zogniskowaną wiązką jonową (FIB) i wy-
korzystanie rezystu, lub przez naparowanie materiału przez maski warstwy
metalicznej uzyskuje się układ nieciągłych nanorozmiarowych struktur [52,
53, 54, 55, 56, 57]. Litografia jest procesem, w którym struktury uzyskuje
się przez pokrycie próbki rezystem i naświetlanie go według odpowiednie-
go wzorca. Padająca wiązka zmienia lokalnie właściwości rezystu (pozyty-
wowego lub negatywowego). Następnie usuwana jest mniej odporna część
rezystu i trawionego materiału prowadząc do uzyskania założonej formy pe-
riodycznej struktury. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje selektywnego
naświetlania – zogniskowaną wiązką elektronową lub za pomocą masek.
Jednym z ciekawszych rozwiązań jest zastosowanie masek w formie gęsto
upakowanych kulek o średnicy kilkuset nanometrów. Otrzymywany w tej
technologii układ materiału magnetycznego, odpowiada kształtowi luk ma-
ski, przez którą był on naparowywany na podłoże [17, 58, 46, 59].

Jony

Układy strukturyzowane można uzyskać poprzez naświetlanie warstw
ciągłych zogniskowaną wiązką jonów wzdłuż ustalonej ścieżki. W war-
stwach wielokrotnych bombardowanie jonami prowadzi głównie do rozmy-
cia ostrych profili chemicznych interfejsów. Zależnie od stosowanej dozy
anizotropia prostopadła naświetlanego obszaru może być obniżona [53, 60,
56], może mieć zmieniony kierunek osi łatwej z prostopadłego na leżący w
płaszczyźnie [47, 61, 54] lub ferromagnetyczne właściwości mogą zmienić
się na paramagnetyczne [62, 63]. Ostatnio uzyskano również efekt odwrot-
ny. W warstwie o namagnesowaniu leżącym w płaszczyźnie zostało wyin-
dukowane namagnesowanie prostopadłe. Ze wzrostem dozy jonów zaobser-
wowano pięć reorientacji spinowych pomiędzy płaszczyznowym i prosto-
padłym kierunkiem namagnesowania [64]. W układach wielowarstwowych,
naświetlanie może modyfikować sprzężenie międzywarstwowe oraz wpły-
wać na zjawisko exchange bias [65].

Elektrony

Innym czynnikiem modyfikującym właściwości magnetyczne warstw
jest wiązka elektronowa. Podobnie, jak w przypadku naświetlania jonami
również pod wpływem wiązki elektronów obserwowano reorientację nama-
gnesowania warstwy Co na buforze Pt z kierunku leżącego w płaszczyźnie
do kierunku prostopadłego [66]. Jednocześnie o rząd wielkości gwałtow-
nie wzrósł rozmiar struktury domenowej [66]. W warstwie Fe osadzonej na
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podłożu GaAs naświetlanie wiązką elektronów powodowało 90◦ reoriena-
tację spinową w płaszczyźnie warstwy [67]. Efekt wytłumaczony został ob-
niżeniem wielkości wpływu centrów kotwiczących stabilizujących metasta-
bilną orientację namagnesowania. Obserwowano również efekt indukowa-
nia stanu ferromagnetycznego pod wpływem wiązki elektronowej. W meta-
stabilnych amorficznych materiałach CoC oraz Co(TaC) naświetlanie wiąz-
ką elektronów spowodowało zmianę struktury krystalicznej wskutek uru-
chomionych procesów dyfuzyjnych [68, 69]. Z powodu ujemnej entropii
mieszania następowała segregacja bogatych w Co wytrąceń posiadających
właściwości ferromagnetyczne.

Laser

Kolejną metodą strukturyzacji jest modyfikacja ciągłej warstwy magne-
tycznej za pomocą litografii laserowej (interferencyjnej). Naświetlanie wiąz-
ką laserową sprawia, że topografia nie zmienia się natomiast zależnie od mo-
cy lasera może być modyfikowane uporządkowanie magnetyczne warstwy.
Podobnie do naświetlania jonami, metoda ta również wprowadza zaburze-
nia struktury krystalicznej, powoduje mieszanie się materiałów na interfej-
sach prowadząc do lokalnych zmian właściwości magnetycznych warstwy
[70, 71, 72, 73]. Najczęściej spotykanymi w literaturze materiałami pod-
danymi strukturyzacji tą metodą, są warstwy Pt/Co/Pt lub warstwy wielo-
krotne Pt/Co. Wykorzystuje się je ze względu na obserwowaną w nich silną
anizotropię magnetyczną, powodującą ustawienie wektora namagnesowania
w kierunku prostopadłym do powierzchni. W zależności od dawki i natęże-
nia wiązki padającej na próbkę, naświetlony obszar może charakteryzować
się namagnesowaniem prostopadłym z obniżonym polem koercji. Może też
zmienić kierunek namagnesowania z prostopadłego na leżący w płaszczyź-
nie lub stać się paramagnetykiem [61, 63].

Samoorganizacja

Skłonność do samoorganizacji materiału magnetycznego podczas pro-
cesu wzrostu jest wykorzystywana jako kolejny sposób wytwarzania regu-
larnych magnetycznych struktur. Istotą metody jest wykorzystywanie dy-
fuzji materiału magnetycznego, którego atomy są kotwiczone w specyficz-
nych miejscach podłoża stanowiąc zarodek do dalszego wzrostu kropki. Ta-
kimi cechami charakterystycznymi podłoża są: rekonstrukcja, powierzchnia
schodkowa, sieć dyslokacji czy struktura Morie. Przykładowo uzyskiwa-
ne są regularnie ułożone wyspy naparowanego Co na powierzchni Au(111)
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o charakterystycznej rekonstrukcji 22×
√

3, na krawędziach tarasów wyso-
ko indeksowanej powierzchni Au(788) oraz na regularnej sieci dyslokacji
wytworzonej wskutek niedopasowania parametru sieciowego dwuwarstwo-
wego bufora Cu/Pt [74, 75].

Strukturyzowany bufor

Ostatnią z omawianych w niniejszym przeglądzie metodą otrzymywa-
nia dyskretnych nanostruktur magnetycznych jest zastosowanie przestrzen-
nie strukturyzowanego bufora. Najczęściej podłoże półprzewodnikowe jest
przygotowane w postaci periodycznego układu wytrawionych chemicznie
słupków prostopadłych do jego płaszczyzny. Warstwa magnetyczna osa-
dzona na powierzchniach słupków, stanowiąca kropki, ze względu na ogra-
niczoną rozmiarowość charakteryzuje się odmiennymi właściwościami niż
warstwa znajdująca się na podłożu pomiędzy słupkami (matryca). Inną me-
todą strukturyzacji podłoża może być przestrzennie zmieniająca się jego
budowa krystaliczna. Przykładem takim może być intencjonalnie zmodu-
lowane podłoże GaAs [76], częściowo pokryte ultracienką warstwą NiO.
Struktura Cu/Ni/Cu hodowana na tak przygotowanym podłożu ma budowę
monokrystaliczną (na GaAs) lub polikrystaliczną (na NiO), a jej namagne-
sowanie układa się odpowiednio prostopadle lub równolegle do płaszczyzny
warstwy. Zaproponowana została również strukturyzacja podłoża poprzez
pokrycie jej różnymi związkami organicznymi [77]. Wskutek odmiennej
zwilżalności tych związków osadzana warstwa permaloju rosła w formie
ciągłej warstwy lub klastrów, wykazując odpowiednio właściwości ferroma-
gnetyczne lub superparamagnetyczne. Wydaje się, że najbardziej zbliżoną
metodą otrzymywania kropek magnetycznych w stosunku do eksperymentu
opisanego w niniejszej rozprawie było wykorzystanie podłoża w formie sa-
moorganizujących się wysp Au na powierzchni Si [78]. Osadzona warstwa
Co reagowała chemiczne z powierzchnią podłoża Si prowadząc do powsta-
nia niemagnetycznego krzemku kobaltu. Jednocześnie ta część warstwy,
która osadzona została na powierzchni wysp Au tworzyła kropki magne-
tyczne. Należy jednak nadmienić, że w porównaniu z kropkami opisanymi
w tej rozprawie kropki uzyskane przez grupę francuską charakteryzowały
się znacznie gorszymi właściwościami magnetycznymi. Sygnał mierzony
metodą magnetooptyczną wykorzystującą efekt Kerra (MOKE) był na po-
ziomie szumów. Ponadto, wskazywał on na namagnesowanie kropek leżące
w płaszczyźnie próbki. Dla porównania kropki analizowane w niniejszej
rozprawie wykazują namagnesowanie prostopadłe, dając jednocześnie wy-
raźny i silny sygnał pomiarowy.
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1.2 Indukowanie momentu magnetycznego w warstwach
niemagnetycznych

Chemicznie przygotowane podłoże może pełnić rolę bufora do wzrostu
ograniczonych struktur, ale równie dobrze może odpowiadać za przestrzen-
ne zmiany właściwości magnetycznych w ciągłej warstwie. Znane są przy-
padki, że utlenione podłoże albo warstwa bufora wytworzona przez zagnież-
dżenie w niej organicznych molekuł wpływa na tworzenie kropek magne-
tycznych. Strukturyzowane podłoża przygotowane w formie wysp jedne-
go materiału rosnącego na powierzchni innego materiału mogą przestrzen-
nie zmienić właściwości warstwy magnetycznej nałożonej na tak powstały
strukturyzowany bufor. Z powodu różnych modów wzrostu i reakcji che-
micznych pojawiających się na interfejsach pomiędzy magnetyczną war-
stwą a podłożem, mogą pojawić się różne właściwości w warstwie magne-
tycznej.

W ramach niniejszej pracy wytworzono układy strukturyzowane (krop-
ki magnetyczne) o rozmiarach nanometrowych metodą strukturyzacji pod-
łoża. Wykorzystywana metoda dokonuje modyfikacji właściwości magne-
tycznych ultracienkich warstw ciągłych, jednorodnych, przy pomocy bufo-
ra i warstwy przykrywającej. Realizuje się ją metodą MBE (ang. molecular
beam epitxy), poprzez parowanie warstwy magnetycznej na odpowiednio
już przygotowaną wcześniej powierzchnię. Jest kilka sposobów na struk-
turyzowanie podłoża, można je uzyskać przez zastosowanie np. litografii
odciskowej bądź wcześniej selektywnie trawione podłoże lub też (jak to
ma miejsce w poniższym przypadku) przez samoorganizujący się wzrost
strukturalny. Podczas, gdy dwie pierwsze metody strukturyzacji podłoża są
dość często spotykane w literaturze to na temat strukturyzacji przez samo-
organizujący się bufor doniesień jest niewiele. W niniejszej pracy badane
są heterostruktury wytworzone w układzie MBE w postaci ciągłej warstwy
magnetycznej Co nakładanej na strukturyzowane podłoże warstwy niema-
gnetycznej w postaci wysp Au na powierzchni warstwy Mo, modyfikującej
właściwości magnetyczne ultracienkiego Co.

1.2 Indukowanie momentu magnetycznego w war-
stwach niemagnetycznych

Ponieważ kropki magnetyczne w warstwie Co indukowane są przez struk-
turyzowany bufor w postaci wysp Au na podłożu Mo, rola interfejsów Mo/Co
i Au/Co jest kluczowa w tym procesie. Interfejs Au/Co jest dość dobrze roz-
poznany, natomiast na temat układu Mo/Co jest znacznie mniej informacji
[79, 80]. Jest on szczególnie interesujący ze względu na różniące się struktu-
ry krystalograficzne warstw składowych (hcp Co vs bcc Mo) oraz ich para-
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metry sieciowe. Badania przedstawione w niniejszej rozprawie poświęcone
są również niebadanemu do tej pory indukowaniu momentu magnetycznego
na atomach Mo pod wpływem efektu bliskości z magnetyczną warstwą Co.

Właściwości magnetyczne ultracienkich struktur warstwowych są zde-
terminowane przez magnetyzm powierzchni i interfejsów. Wynika to ze zna-
czącego udziału powierzchniowych warstw atomowych tworzących inter-
fejs. W takim przypadku należy przypuszczać, że w badanym układzie wy-
stępuje silna hybrydyzacja powłok elektronowych 3d kobaltu i 4d molib-
denu. Trzeba też zauważyć, że w metalach z grupy d właśnie elektrony są
odpowiedzialne za właściwości magnetyczne. Oczekuje się zatem, że wspo-
mniana hybrydyzacja istotnie modyfikuje atomowe momenty magnetyczne,
a w szczególności zaindukuje moment magnetyczny na niemagnetycznych
w strukturze litej atomach przekładki (bufora) Mo.

Wpływ hybrydyzacji na anizotropię magnetyczną obserwowano w war-
stwach magnetycznych osadzonych na buforze Mo i W. Pomimo identycz-
nych struktur krystalograficznych (bcc) oraz prawie takich samych parame-
trów sieci oś łatwa materiału magnetycznego nałożonego na te podłoża jest
zorientowana wzdłuż różnych kierunków krystalograficznych [81, 82].

Jedną z szeroko stosowanych technik pozwalających na wyznaczenie
momentu magnetycznego na atomach jest rentgenowski magnetyczny di-
chroizm kołowy (ang. X-ray magnetic circular dichroism, XMCD). Metoda
ta jest bardzo czuła ze względu na sygnał pochodzący jedynie od określone-
go rodzaju atomu. Indukowanie momentu magnetycznego na atomach Mo
badane było głównie w materiałach jednorodnych. Szczególne zaintereso-
wanie budzi struktura kryształu Sr2FeMoO6, którego właściwości półmeta-
liczne są istotne ze względu na potencjalne zastosowania w spintronice jako
źródło silnie spolaryzowanych elektronów. Właściwości magnetyczne tego
materiału wytłumaczone zostały wysokospinowym stanem atomu Fe oraz
uwspólnieniem elektronu typu s [83]. Zaindukowany moment na atomie Mo
wynosił -0,32µB i był sprzężony antyrównolegle z momentem magnetycz-
nym atomu Fe. Obserwacje eksperymentalne indukowanego momentu ma-
gnetycznego na atomach Mo, zostały potwierdzone przez teoretyczne ob-
liczenia ab initio [84]. Innym układem struktur, któremu poświęcone były
badania indukowania momentu magnetycznego na atomach Mo są układy
typu R2Mo2O7, gdzie R jest atomem ziemi rzadkiej. Wysoki moment ma-
gnetyczny Mo (1,54µB) wyznaczono gdy podstawnikiem R były atomy Sm
[85].

Indukowanie momentu magnetycznego badane było również w struktu-
rach wielowarstwowych zawierających składniki metaliczne z grupy d, nie-
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1.2 Indukowanie momentu magnetycznego w warstwach
niemagnetycznych

magnetyczne w postaci objętościowej. Głównie były to warstwy W (wolfra-
mu). Warstwy Mo badane były pod tym kątem sporadycznie. Znaczny mo-
ment magnetyczny (0,2µB) zmierzono w niemagnetycznych przekładkach
W i Ir, oddzielających cienkie warstwy magnetyczne żelaza [86]. Badania
wykazały, że warstwy W są sprzężone antyferromagnetycznie, podczas gdy
Ir – ferromagnetycznie względem sąsiednich warstw Fe. Ponadto w ato-
mach W, które mają powłokę 5d zapełnioną mniej niż do połowy, spinowe
i orbitalne momenty magnetyczne są sprzężone antyrównolegle w przeci-
wieństwie do trzeciej reguły Hund’a.

Oscylacyjne ułożenie momentów magnetycznych w warstwie W, wy-
znaczono w wielowarstwowej strukturze Fe/W [87]. W pierwszej warstwie
atomowej W od strony interfejsu, moment magnetyczny atomów W (równy
0,4µB) jest ustawiony antyrównolegle względem momentu magnetycznego
warstwy Fe, podobnie do wyników przedstawionych w pracy [86]. W dru-
giej warstwie atomowej, moment magnetyczny przyjmuje mniejszą wartość
i zorientowany jest antyrównoległe względem pierwszej warstwy atomowej
W. Kolejne, głębiej położone warstwy atomowe cechują się naprzemienną
orientacją momentu magnetycznego, podobnie do oscylacyjnego uporząd-
kowania typowego dla oddziaływań RKKY. Znacznie większe od przewidy-
wań teoretycznych mierzone momenty magnetyczne atomów W, tłumaczy
się wyższą liczbą koordynacyjną Fe wokół atomów W wynikającą z szorst-
kości interfejsów [88, 89].

W układzie wielowarstwowym Fe/Mo [90] oszacowany moment ma-
gnetyczny na atomie Mo wynosił 0,4µB i był zorientowany antyrównolegle
względem momentów magnetycznych warstw Fe.

Ze względu na brak w literaturze naukowej informacji dotyczących in-
dukowanego momentu magnetycznego na atomach Mo w układach Co/Mo,
w niniejszej pracy przedstawione są wyniki badań polaryzacji magnetycznej
atomów Mo w układzie wielowarstw Co/Mo. Badania wykonano techniką
XMCD, na krawędzi absorpcji L2,3 atomów Mo.
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Rozdział 2

Wstęp teoretyczny

2.1 Epitaksjalny wzrost układów cienkowarstwowych

Specyficzne właściwości struktur o ograniczonej rozmiarowości, roz-
wój technik pozwalających na ich wytworzenie oraz coraz powszechniej-
sze ich zastosowanie w urządzeniach komercyjnych powoduje gwałtowny
wzrost zainteresowania układami cienkowarstwowymi. W wytwarzaniu ul-
tracienkich materiałów szczególne korzyści oferuje technologia epitaksjal-
nego wzrostu. Umożliwia ona wytworzenie układów warstw o wysokiej ja-
kości krystalograficznej. Wśród technik epitaksjalnego wzrostu wyróżnia
się trzy typy technik epitaksjalnych: epitaksję z fazy ciekłej, fazy gazowej,
a w szczególności z wiązek molekularnych (MBE) - wykorzystywaną do
wytwarzania badanych w pracy próbek. Metoda ta umożliwia otrzymanie
złożonych układów wielowarstw z precyzyjną kontrolą ich grubości (w ska-
li pojedynczych monowarstw), orientacji krystalograficznej i domieszkowa-
nia. Proces wzrostu warstwy zachodzi w warunkach ultrawysokiej próżni
(UHV) zapewniając balistyczny transport atomów niereagujących z atoma-
mi gazów resztkowych.

2.1.1 Epitaksja i wzrost cienkich warstw

Epitaksją nazywany jest proces wzrostu na podłożu monokrystalicznym
warstwy o wymuszonej przez to podłoże strukturze krystalicznej. Wyróżnia
się dwa rodzaje epitaksji: homoepitaksję – wzrost warstwy na podłożu te-
go samego materiału oraz heteroepitaksję czyli wzrost warstwy na podłożu
z innego materiału.

W procesie wytwarzania struktury strumień atomów (molekuł) pada na
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odpowiednio dobrane i przygotowane podłoże o określonej orientacji kry-
stalograficznej i określonej temperaturze. W ultrawysokiej próżni atomy,
wskutek balistycznego transportu bez zderzeń między sobą, docierają do po-
wierzchni podłoża. Następuje kondensacja materiału, atomy zajmują rów-
nowagowe dla danych warunków pozycje. W zależności od relacji energii
między molekułami podłoża a padającymi, tworzy się warstwa o określonej
morfologii. Oprócz relacji energetycznych, również struktura powierzchni
podłoża ma wpływ na wzrost warstwy. Występowanie dużej szorstkości,
tarasów, uskoków oraz defektów strukturalnych istotnie wpływa na jakość
uzyskiwanej warstwy. Adsorbowanie atomu, tworzenie się wakansu na tara-
sie, adsorbowanie dimeru oraz większej ilości atomów tworzących wyspę,
dyfuzja powierzchniowa wzdłuż tarasu, uskoków oraz defektów krawędzi
składają się na skomplikowane mechanizmy zachodzące w procesie osa-
dzania.

Wzrost w systemie MBE jest zależny od licznych czynników: gęsto-
ści strumienia atomów, temperatury oraz rodzaju podłoża i stanu jego po-
wierzchni. Dobór tych parametrów pozwala na odpowiednie manipulowa-
nie prędkością i zasięgiem dyfuzji powierzchniowej atomów, dzięki czemu
można wytworzyć warstwy o atomowo gładkiej powierzchni oraz o okre-
ślonej orientacji krystalograficznej.

W zależności od temperatury podłoża zaadsorbowany atom porusza się
po powierzchni warstwy z różną prędkością i na różną odległość. W przy-
padku silnie obniżonej ruchliwości atom osadza się w miejscu, w którym zo-
stał zaadsorbowany. Powstaje warstwa o słabo rozwiniętej strukturze krysta-
lograficznej. Ponieważ długość dyfuzji jest funkcją temperatury wraz z jej
wzrostem rośnie odległość przemieszczających się adatomów. Przy dużej
ruchliwości (wysokiej temperaturze), adatomy osiągają miejsca równowa-
gi na krawędziach warstw monoatomowych podłoża. W takim przypadku,
osadzane atomy układają się na uskokach krawędzi zamiast formować dwu-
wymiarowe wyspy (rys. 2.1(a)). Powyżej pewnej temperatury krytycznej,
obserwowany jest wzrost w jednym kierunku wszystkich uskoków atomo-
wych (tzw. płynięcie krawędzi (ang. step flow)). Poniżej temperatury kry-
tycznej, na płaskich tarasach między ich krawędziami pojawiają się zarodki
dwuwymiarowe, a wzrost warstwy zachodzi przez łączenie się zarodków
między sobą. Taki typ wzrostu jest nazywany dwuwymiarowym zarodko-
waniem [91].

W dwuwymiarowym typie wzrostu o powstaniu zarodka decyduje bi-
lans energetyczny wchodzących w jego skład atomów. Powyżej pewnej wiel-
kości zarodka jego całkowita energia jest niższa niż suma energii składo-
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Rysunek 2.1: (a) Ilustracja wzrostu typu step flow i zarodkowania dwuwy-
miarowych wysp [91], (b) sekwencje ewolucji kształtów wysp w zależności
od symetrii dyfuzji wokół naroża wyspy [92]; (c) Dyslokacyjna relaksacja
naprężeń na interfejsie wywołanych niedopasowaniem stałych sieci krysz-
tału (O) osadzonego na podłożu (S) równych odpowiednio a0 i aS [93].

wych atomów. Wówczas wkład energetyczny atomów krawędzi maleje, a za-
rodek staje się stabilny. Poniżej tej wielkości natomiast, zarodek jest niesta-
bilny i może ulec rozpadowi. Rozmiar krytyczny zarodka zależy od tempe-
ratury wzrostu. Ze wzrostem temperatury coraz więcej atomów przyłącza
się do niego tworząc centrum dla wzrostu większych wysp [94].

Wyróżnia się dwie klasy kształtów wysp: kompaktowy i fraktalny [94,
92]. O typie wzrostu wyspy decyduje temperatura, szybkość dyfuzji ato-
mu oraz sieć krystalograficzna powierzchni [94, 91]. Fraktalny typ wzro-
stu charakteryzuje się różnokierunkową orientacją nieregularnych krawędzi
i kształtów. W przypadku regularnych wysp, prędkość dyfuzji, która jest
zależna od kierunków krystalograficznych, decyduje o ostatecznym kształ-
cie wyspy. W regularnych wyspach atomy łatwo przemieszczają się wzdłuż
ścian tworzących strukturę. Jeśli wysokość bariery energetycznej przejścia
przez naroże oddzielające sąsiednie ściany wyspy jest niska, wtedy dyfuzja
jest symetryczna. Anizotropowa dyfuzja wymusza ruch atomów w jednym
kierunku. Wtedy jedna z krawędzi jest „dobudowywana” w większym stop-
niu niż pozostałe i wyspa jest wydłużana w jednym z kierunków [92], przyj-
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mując wydłużony kształt. Wyniki symulacji przedstawione w [92] wskazu-
ją, że dla izotropowej dyfuzji krawędzi wyspy przyjmują strukturę sześcio-
kątna (rys. 2.1(b)).

2.1.2 Niedopasowania na interfejsie

W wyniku heteroepitaksji na interfejsie oddzielającym dwie warstwy
pojawiają się naprężenia. Mogą one wynikać z różnej rozszerzalności ciepl-
nej nakładanych na siebie materiałów. W przypadku osadzania i badania
układów w temperaturze pokojowej są one czynnikiem pomijalnym. Innym
przyczynkiem powstających naprężeń jest niedopasowanie sieciowe osadza-
nych na sobie materiałów wynikające z różnych struktur krystalograficz-
nych i parametrów sieciowych. Różnica wielkości stałych sieci pomiędzy
tworzącą się warstwą i podłożem opisywana jest za pomocą parametru nie-
dopasowania. Współczynnik ten jest zdefiniowany jest w następujący spo-
sób:

η =
aw−ap

ap
·100% (2.1)

gdzie aw i ap są stałymi sieci odpowiednio warstwy i podłoża. W przypadku
gdy η jest dodatnie wówczas obserwowane są naprężenia rozciągające, jeśli
wartość jest ujemna to tworzona warstwa jest ściskana.

O wzajemnym ułożeniu osi krystalograficznych warstwy i podłoża de-
cyduje m.in. wartość parametru niedopasowania sieciowego. Przy zachowa-
niu ciągłości sieci krystalograficznej warstwy osadzanej i podłoża, powstały
interfejs jest koherentny. Warstwy idealnie pasują do siebie pod względem
odległości międzypłaszczyznowych i charakteryzują się niewielkim para-
metrem η . W takim przypadku otrzymywany jest najlepszej jakości wzrost
epitaksjalny określany jest jako epitaksja bezpośrednia.

W sytuacji gdy osadzane materiały różnią się strukturami krystalogra-
ficznymi, może pojawić się wzrost pseudomorficzny (tzw. epitaksja metasta-
bilna). W takim przypadku osadzana warstwa rośnie w strukturze podłoża.
Przy odpowiedniej grubości osadzanej warstwy, elastyczne naprężenia stają
się jednorodne na całej objętości materiału. Energia naprężenia na jednost-
kę objętości jest stała, a energia naprężeń na jednostkę powierzchni inter-
fejsu rośnie liniowo z grubością osadzanego materiału. Warstwa odkształca
się aż do momentu gdy rozpocznie się relaksacja powstających naprężeń.
Relaksacja jest efektem zaniku powstałych naprężeń niezdefektowanej sie-
ci lub pojawienia się dyslokacji (rys. 2.1(c)). Przy niewielkich grubościach
warstw zazwyczaj obserwowany będzie pseudomorficzny typ wzrostu, na-
tomiast przy zwiększaniu grubości wpływ dyslokacji może być dominują-
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cy. Pojawienie się dyslokacji powoduje, że interfejs staje się półkoherentny.
W pewnych warunkach mogą tworzyć się częściowe dyslokacje. Wówczas
pojawiają się błędy ułożenia materiału.

Innym mechanizmem relaksacji naprężeń jest zmiana powierzchniowej
morfologii. Początkowo płaska powierzchnia wysoce naprężonego kryszta-
łu będzie dążyć do wygiętego kształtu aby zredukować elastyczną energię
systemu. Obniżenie naprężeń może być również dokonane przez reorienta-
cję osi krystalicznej osadzonej warstwy w płaszczyźnie wzrostu, która zmi-
nimalizuje niedopasowanie sieciowe. Różne struktury krystalograficzne po-
wierzchni tworzących interfejs powodują, że rozkład naprężeń w płaszczyź-
nie może być izotropowy. W strukturach metalicznych często ma miejsce
osadzanie warstwy gęsto upakowanej fcc lub hcp na podłoże bcc o orien-
tacji (110). Jeśli relacja pomiędzy kierunkami jest następująca: fcc[1-11] ||
bcc[001] i fcc[-211] || bcc[-110] to taki wzrost nazywa się trybem
Nishiyamy-Wassermana. W przypadku równoległych kierunków: fcc[1-10] ||
bcc[1-11] wzrost opisuje model Kurdjumova-Sachsa [95].

2.1.3 Rodzaje wzrostu cienkich warstw

Pod pojęciem energii interfejsu określa się tę część energii swobodnej,
która pojawia się przy kontakcie powierzchni różnych materiałów. Ener-
gię powierzchniową opisuje się jako przyrost energii atomów powierzch-
niowych, spowodowany niewysycaniem wiązań [96]. Płaszczyzny atomowe
o największej gęstości atomów mają najmniejszą energię powierzchniową.
W strukturze bcc najniższą energię powierzchniową ma powierzchnia (110),
w sieci fcc: (111) a w przypadku hcp: (0001). W metalach typowa energia
powierzchniowa jest o rząd wielkości większa od energii międzypowierzch-
niowej (interfejsu).

W początkowej fazie wzrostu cienkiej warstwy powstają na podłożu
grupy zarodków zbudowanych z kilkunastu atomów. W kolejnym etapie za-
rodki rozrastają się w sposób zależny od energii oddziaływań osadzanych
atomów z podłożem. Relacje między energiami powierzchniowymi: adsor-
batu γA, podłoża γP i interfejsu γint przedstawia poniższy wzór [96, 97]:

γP = γint + γA · cos(δ ) (2.2)

Różne tryby wzrostu cienkich warstw przedstawione są na rysunku 2.2.
Diagram fazowy wzrostu warstw w funkcji oddziaływań międzyatomowych
tworzących interfejs oraz niedopasowania parametru sieciowego widoczny
jest na rysunku 2.3 [98]. Wzrost warstwa po warstwie (typu: Frank-van der
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Merve, FM, rys. 2.2(b)) charakteryzujący się interfejsami o wysokiej gład-
kości zachodzi, gdy oddziaływania są przyciągające lub słabo odpychające
a parametry sieciowe obu materiałów mają zbliżone wartości (niedopaso-
wanie poniżej 4%). Wtedy ma miejsce dobra zwilżalność na interfejsie (rys.
2.2(a)). W kategoriach energetycznych relacja energii powierzchniowych
przyjmuje postać γP > γint +γA. Nowo wytworzona powierzchnia osadzane-
go materiału obniża całkowitą energię układu.

Rysunek 2.2: (a) Schematyczne przedstawienie konfiguracji napięć po-
wierzchniowych, (b)–(d) różne rodzaje mechanizmów wzrostu epitaksjalne-
go: (b) Frank - van der Merwe, (c) Stranski – Krastanov, (d) Volmer –Weber.

W przypadku oddziaływań przyciągających lecz dla większego niedo-
pasowania parametru sieciowego pojawia się wzrost typu Stranski-Krastanov
(rys. 2.2(c)), charakteryzujący się większą szorstkością powierzchni. Ener-
gia podłoża jest wtedy porównywalna z sumą energii interfejsu oraz roz-
wijającej się powierzchni osadzanego materiału: γP ∼= γint + γA. Za wzrost
wartości po prawej stronie równania odpowiedzialny jest wtedy głównie
czynnik natury sprężystej.

Trójwymiarowy wzrost wyspowy (typ: Volmer-Weber, VW) występuje
w przypadku silnych oddziaływań odpychających. Wpływ niedopasowania
sieciowego nie odgrywa wtedy istotnego znaczenia. Zwilżalność podłoża
przez materiał osadzany jest wtedy bardzo mała. Energia interfejsu przyj-
muje wysokie wartości i daje największy wkład do bilansu energetycznego.
Relacje energii opisane równaniem γP < γint + γA powodują, że układ dą-
ży do zachowania nieprzykrytej powierzchni podłoża mającego relatywnie
niską energię powierzchniową.
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Rysunek 2.3: Diagram
fazowy przedstawiający
różne rodzaje wzrostu
cienkich warstw w zależ-
ności od niedopasowania
sieciowego (misfit) i pa-
rametru oddziaływania
energetycznego między
atomami osadzanymi
a podłoża (FM - Frank
- van der Merwe, SK -
Stranski – Krastanov,
VW - Volmer –Weber)
[98].

2.2 Magnetyzm ciała stałego

2.2.1 Elementy teorii magnetyzmu

Podstawową wielkością fizyczną charakteryzującą właściwości struktur
magnetycznych jest magnetyzacja

−→
M . Parametr ten definiowany jest jako

wektorowa suma elementarnych momentów magnetycznych, przypadająca
na jednostkę objętości [99]. W ujęciu makroskopowym, stan magnetyczny
kryształu określany jest funkcją położenia

−→
M(r). Funkcja przypisuje każde-

mu punktowi w krysztale wielkość i kierunek wektora namagnesowania.
Materiały magnetyczne dzieli się pod względem uporządkowania mo-

mentów magnetycznych. Materiał, który w stanie podstawowym wykazuje
równoległe ułożenie spinów nazywany jest ferromagnetykiem. W antyferro-
magnetykach sąsiednie momenty magnetyczne są ustawione antyrównole-
gle. Ferrimagnetykami są materiały, w których występują co najmniej dwie
sprzężone między sobą (ferro- lub antyferromagnetycznie) podsieci, przy
czym atomy poszczególnych podsieci mają różne momenty magnetyczne
[100]. Wyróżnia się również szkła spinowe, w których momenty magne-
tyczne są zamrożone w kierunkach losowych, jak również złożone struk-
tury helikoidalne (spiralne, śrubowe), w których momenty magnetyczne są
sprzężone z najbliższymi sąsiadami ferromagnetycznie, a z następnymi –
antyferromagnetycznie.

Pojawienie się określonego porządku związane jest z istnieniem oddzia-
ływań między momentami magnetycznymi. Wytłumaczenie ferromagnety-
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zmu zaproponował Weiss, którego model opisany jest za pomocą zloka-
lizowanych momentów magnetycznych [99]. Według tej klasycznej teorii,
w ferromagnetyku istnieje pole wymiany (nazywane również polem mole-
kularnym lub polem Weissa), które porządkuje momenty magnetyczne rów-
nolegle względem siebie. Pole to jest proporcjonalne do wektora namagne-
sowania

−→
M .

W ujęciu kwantowym czynnikiem porządkującym ułożenie spinów jest
oddziaływanie wymiany, powstające wskutek nakładania się funkcji falo-
wych zlokalizowanych na sąsiednich atomach [99]. Mają one naturę oddzia-
ływań elektrostatycznych pomiędzy elektronami (oddziaływań Coulomba),
na które nałożona została zasada Pauliego, według której elektrony znajdu-
jące się w tym samym obszarze przestrzeni nie mogą mieć identycznych
stanów kwantowych.

Gdy elektrony sąsiadujących atomów magnetycznych bezpośrednio od-
działują między sobą, typ oddziaływania wymiany nazywa się wymianą
bezpośrednią ponieważ w oddziaływaniu nie pośredniczy dodatkowy atom.
W przypadku gdy nakładanie się funkcji falowych sąsiednich atomów jest
małe (np. dla atomów metali ziem rzadkich o zlokalizowanych elektro-
nach 4 f ), wówczas bezpośrednia wymiana nie stanowi dominującego me-
chanizmu odpowiedzialnego za właściwości magnetyczne układu. Dla tej
klasy materiałów oddziaływania typu pośredniej wymiany (nadwymiana,
RKKY, podwójna wymiana) są odpowiedzialne za występowanie magne-
tyzmu [101].

W modelu Heisenberga oddziaływania bezpośredniej wymiany Hex, po-
między dwoma atomami i, j ze spinami Si i S j jest opisane równaniem:

Hex =−2J ·−→Si ·
−→
S j (2.3)

gdzie parametr J jest nazywany całką wymiany i związany jest z przekrywa-
niem się rozkładu ładunku pochodzącego od atomu i, j. Znak całki wymiany
definiuje uporządkowanie spinów elektronów w układzie. Ferromagnetyzm
pojawia się kiedy całka wymiany J > 0, natomiast dla J < 0 w układzie
występuje ułożenie antyferromagnetyczne.

Relacja między znakiem całki wymiany a odległością między jądrami
atomowymi (rab) jest zależna od sieci krystalicznej. Obliczenia dla meta-
li przejściowych, których wyniki przedstawione na rysunku 2.4, znane są
jako relacja Bethego-Slatera. Całki wymiany stają się dodatnie gdy odle-
głość międzyatomowa rab rośnie względem promienia niezapełnionej po-
włoki d(rd). Taka sytuacja zachodzi dla ferromegnetycznych metali 3d: Fe,
Co, Ni. W przypadku Mn i Cr całka wymiany jest ujemna ponieważ stosu-
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Rysunek 2.4: Krzywa Bethego-Slatera opisująca relację całki wymiany
w funkcji proporcji międzyatomowej odległości rab do promienia powłoki
d – rd [101, p. 62].

nek (rab/rd) jest niższy od krytycznej wartości i pojawia się wtedy uporząd-
kowanie antyrównoległe [101].

Przy opisie metali przejściowych (jak np. Co), model zlokalizowanych
elektronów nie jest poprawny ze względu na zdelokalizowany charakter
elektronów przewodnictwa. Dlatego, w opisie ferromagnetycznych właści-
wości materiałów przewodzących wprowadza się model pasmowy. W mo-
delu tym, rozpatruje się podpasma ze spinami w górę i w dół. Przyjmuje
się, że w ferromagnetyku istnieje wewnętrzne pole wymienne, różne od ze-
ra nawet w nieobecności pola zewnętrznego. W wyniku działania tego pola,
każdy elektron uzyskuje dodatkową energię. Elektrony o momentach ma-
gnetycznych skierowanych zgodnie z kierunkiem pola mają energię równą:
−µB, elektrony zaś ze spinem skierowanym przeciwnie: +µB. W języku
teorii pasmowej oznacza to, że na osi energii podpasma elektronowe ze spi-
nami w górę i w dół są względem siebie przesunięte. Jest to tzw. rozszcze-
pienie wymienne pasm elektronowych. Ponieważ poziom Fermiego musi
być wspólny dla obu podpasm, część elektronów przemieszcza się pomię-
dzy podpasmami powodując wypadkowy moment magnetyczny pochodzą-
cy od ich spinów. Moment ten jest źródłem wspomnianego pola wymienne-
go. Niejednakowe obsadzenie obu podpasm powoduje jednak wzrost ener-
gii kinetycznej całego układu. Całkowita zmiana energii jest zatem sumą
dodatkowej energii kinetycznej oraz energii wymiany. Bilans obu składo-
wych decyduje o uporządkowaniu magnetycznym w układzie. Opisywany
jest równaniem Stonera w postaci równania wyznaczającego kryterium po-
wstania ferromagnetyzmu:

Spełnienie kryterium Stonera wymaga istnienia silnego oddziaływania
U i dużej gęstości stanów przy poziomie Fermiego. Duża gęstość stanów
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Rysunek 2.5: War-
tości parametru
Stonera U , gęstości
stanów na atom
g(EF) na poziomie
energii Fermiego,
oraz U · g(EF) jako
funkcja liczby ato-
mowej Z. Jedynie
Co, Ni, Fe spełniają
kryterium Stonera
dla uporządkowania
ferromagnetycznego
[101].

pojawia się dla wąskiego pasma, gdyż g(EF)∼ 1/W , gdzie W oznacza sze-
rokość pasma. Rysunek 2.5 pokazuje, że tylko Fe, Ni i Co spełniają kryte-
rium Stonera i są ferromagnetykami, co jest spowodowane przez dużą gę-
stość stanów na poziomie energii Fermiego. W ogólności, ferromagnetyzm
pasmowy pojawia się gdy spontaniczne rozsunięcie podpasm elektronów
ze spinem ↑ i ↓ pozwoli zmniejszyć całkowitą energię układu elektronów
[99, 101].

g(EF) ·U ≥ 1 (2.4)

gdzie: U jest miarą energii Coulomba, g(EF) jest gęstością stanów na atom
na poziomie Fermiego.

Energia ferromagnetyka

Poza energią wymiany w ferromagnetycznej próbce istotne są również
wkłady pochodzące od innych przyczynków energii. Całkowitą energię ma-
teriału ferromagnetycznego znajdującego się w polu magnetycznym przed-
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stawia się jako sumę energii swobodnych [99]:

Etot = Eex +Ea +EH +Ed +Eσ +E0 (2.5)

gdzie: Eex energia wymiany, Ea energia anizotropii krystalicznej, EH jest
energią związaną z magnesowaniem próbki w zewnętrznym polu magne-
tycznym, Ed – energia własna namagnesowania w polu magnetycznym fer-
romagnetyka, Eσ - energia magnetostrykcji i E0 – inne przyczynki do ener-
gii.

2.2.2 Anizotropia magnetyczna

Z uwagi na energię wymiany najbardziej korzystne energetycznie jest
równoległe ustawienie spinów w warstwie. Oddziaływanie wymiany jest
izotropowe, dlatego w nieobecności czynników anizotropowych, w okre-
ślonej objętości energia wymiany jest taka sama dla każdego kierunku wek-
tora namagnesowania. W rzeczywistych warstwach pojawia się łamanie nie-
zmienności energii wywołane efektami anizotropowymi. Uwzględnienie od-
działywań anizotropowych sprawia, że pewne kierunki namagnesowania
próbki są korzystniejsze energetycznie względem innych. Momenty magne-
tyczne preferują ustawianie się wzdłuż tych wybranych kierunków. Efektem
anizotropii magnetycznej jest zmiana energii wewnętrznej wywołanej zmia-
ną orientacji momentów magnetycznych.

Zależność przestrzenna gęstości energii swobodnej może być wykreślo-
na jako powierzchnia w przestrzeni. W takiej reprezentacji, gęstość energii
nieuwzględniająca efektów anizotropowych jest sferą. Odzwierciedla ona
izotropowy charakter energii wymiany (rys. 2.6(a)). W przypadku anizotro-
powego systemu pojawia się modyfikacja kształtu powierzchni energii swo-
bodnej. Widoczne jest to jako wgłębienie na wykresie, odpowiadające tzw.
kierunkowi łatwemu, który reprezentuje energetycznie faworyzowany kie-
runek (rys. 2.6(b)). Namagnesowanie ustawia się wzdłuż tych łatwych kie-
runków aby zminimalizować energię swobodną systemu. Odwrotnie, usta-
wienie momentu w kierunku wypukłych, maksymalnych powierzchni jest
nazywane ustawieniem w kierunku trudnym [102].

Źródła anizotropii

W ogólności, są dwa źródła pojawiającej się anizotropii magnetycz-
nej. Pierwszym jest dalekozasięgowe oddziaływanie dipolowe, które wnosi
wkład do tzw. anizotropii kształtu. W próbkach cienkowarstwowych to od-
działywanie odpowiada za ustawienie wektora namagnesowania w jej płasz-
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Rysunek 2.6: Ła-
manie sferycznej
symetrii energii
swobodnej przez
anizotropowe efekty,
w jego wyniku
tworzą się łatwe
i trudne kierunki
magnetyzacji.

czyźnie. Drugim źródłem anizotropii jest oddziaływanie spin–orbita, przez
które moment orbitalny zmodyfikowany przez obecność pola krystalicznego
sieci sprzęga ze sobą spinowy moment magnetyczny. W przypadku meta-
li, pod pojęciem sprzężenia spin-orbita rozumie się również oddziaływanie
spinu wędrownego elektronu z polem elektrycznym pochodzącym od sie-
ci jonów oraz pozostałych elektronów. W wyniku tego sprzężenia, ustawie-
nie momentów magnetycznych odzwierciedla symetrię kryształu. Momenty
układają się wzdłuż charakterystycznych kierunków danej sieci krystalicz-
nej (rys. 2.7)[5].

Preferowana orientacja wektora namagnesowania względem osi krysta-
licznych nazywana jest anizotropią magnetokrystaliczną. Wynika ona z od-
działywania namagnesowania z polem krystalicznym sieci [103]. Uwzględ-
nienie czynników zewnętrznych takich jak np. deformacja sieci pod wpły-
wem przyłożonych naprężeń powoduje, że kierunki łatwe anizotropii ule-
gają zmianie. Pojawia się wówczas dodatkowa tzw. indukowana anizotropia
magnetyczna, jaką jest na przykład anizotropia magnetoelastyczna występu-
jąca często w układach wielowarstwowych, w których pojawiają się naprę-
żenia wywołane niedopasowaniem parametrów sieciowych warstw składo-
wych. W zależności od aktywnego czynnika wyróżnia się także anizotropię
indukowaną warunkami wzrostu czy światłem.

Czynnikiem wzmacniającym efekt łamania symetrii w próbce, jest re-
dukcja grubości warstwy magnetycznej. W przypadku cienkich warstw ła-
manie symetrii wynikające ze zmiany otocznia atomów znajdujących się
na interfejsie istotnie modyfikuje anizotropię i prowadzi to pojawienia się
znaczącego wkładu pochodzącego od tak zwanej anizotropii powierzchnio-
wej. Wszystkie wymienione powyżej składniki dają wkłady do efektywnej
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Rysunek 2.7: Krzywe magnesowania kryształów żelaza, kobaltu i niklu
w różnych kierunkach krystalograficznych [5].

anizotropii magnetycznej, która decyduje o łatwych i trudnych kierunkach
namagnesowania w badanych próbkach.

Anizotropia magnetokrystaliczna

Pole krystaliczne o określonej symetrii sieci oddziałuje z momentem
orbitalnym, a poprzez sprzężenie spin-orbita również ze spinem. Gdy od-
działywanie sieć-orbita, czyli wpływ pola krystalicznego jest dominujące,
orbitalny moment pędu jest sztywno związany z siecią. Anizotropia jest de-
terminowana przez zmianę energii spin-orbita, która jest proporcjonalna do
−→
L · −→S . Orbitalny moment pędu

−→
L jest usztywniony a spinowy moment

pędu
−→
S zmienia się z

−→
M . W drugim przypadku, gdy oddziaływanie spin-

orbita przeważa nad oddziaływaniem sieci z momentem orbitalnym, wektor
−→
L sztywno podąża za

−→
S i energia anizotropii pochodzi od zmian orientacji

między wektorem
−→
L względem sieci, tzn. od zmian energii elektronowych

funkcji falowych w polu krystalicznym. Anizotropowy wkład do energii po-
chodzi więc od zmian w przykrywaniu się elektronowych funkcji falowych.
Orbitale elektronowe rozciągnięte w przestrzeni przez związany z elektro-
nami spin, sztywno dążą za zmianą orientacji namagnesowania w próbce.

Wskutek występowania anizotropii magnetokrystalicznej procesy na-
magnesowania do stanu nasycenia charakteryzują się odmiennymi przebie-
gami dla różnych kierunków krystalograficznych (rys. 2.7). Gęstość energii
anizotropii magnetokrystalicznej jest funkcją wektora magnetyzacji wzglę-
dem głównych osi krystalograficznych próbki:
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Ea = K · f (α1,α2,α3) (2.6)

gdzie: K jest stałą anizotropii, a f jest funkcją zależną od cosinusów kierun-
kowych α1,α2,α3 i orientacji wektora

−→
M .

W przypadku kryształów kubicznych energia anizotropii Ecub jest zde-
finiowana jako:

Ecub = K · (α2
1 α

2
2 +α

2
2 α

2
3 +α

2
3 α

2
1 )+(K2 ·α2

1 α
2
2 α

2
3 ) (2.7)

gdzie α1,α2,α3 są kosinusami kierunkowymi odpowiadającymi krawędziom
kubicznej struktury. Dla kryształów o symetrii heksagonalnej energia Ehex
opisana jest wzorem:

Ehex = K0 +K1 sin2
θ +K2 sin4

θ +K3 sin6
θ + ... (2.8)

gdzie θ jest kątem pomiędzy wektorem
−→
M a preferowanym (łatwym) kie-

runkiem.
W większości przypadków anizotropię struktur heksagonalnych i krysz-

tałów, które mają jedną oś o wysokiej symetrii, można opisać modelem ani-
zotropii jednoosiowej, w którym pod uwagę brane są dwa pierwsze skład-
niki równania 2.8 (K1,K2). Diagram fazowy przedstawiony na rysunku 2.8
dla modelu jednoosiowego ilustruje orientację namagnesowania w funkcji
stałych anizotropii pierwszego i drugiego rzędu (K1,K2). W zależności od
znaku i wartości stałych anizotropii w próbce są obserwowane różne stany
magnetyczne.

Rysunek 2.8: Magnetyczny diagram fazowy dla układów jednoosiowych
[5].
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Pomijając czynniki wyższego rzędu niż K1 (które w przypadku ukła-
dów cienkowarstwowych są relatywnie małe), gdy K1 > 0, energia przyj-
muje dwa minima: dla θ = 0 lub θ = π . Wtedy namagnesowanie układa
się wzdłuż osi anizotropii i mamy do czynienia z anizotropią typu łatwa oś.
W drugim przypadku gdy K1 < 0, istnieje jedno minimum dla θ = π/2. Na-
magnesowanie przyjmuje wtedy każdą możliwą konfigurację w płaszczyź-
nie xy. Jest to anizotropia typu łatwa płaszczyzna. Na rysunku 2.9 wykreślo-
ne są powierzchnie gęstości energii dla obu przypadków przy ograniczeniu
do stałej anizotropii pierwszego rzędu. Jeśli stała anizotropii drugiego rzę-
du jest istotna, wówczas pojawiają się dodatkowe równowagowe konfigura-
cje namagnesowania. Przykładem jest konfiguracja typu łatwy stożek, która
występuje w strukturach gdy: K1 < 0 i K2 >−K1/2 i jest przedstawiona na
rysunku 2.8.

Rysunek 2.9: Powierzchnie stałej energii anizotropii w modelu jednoosio-
wym (a) K1 > 0, z osią łatwą skierowaną w kierunku osi z (powierzchnia
gęstości energii wykreślona dla parametrów: K0 = 0.1,K1 = 1,K2 = 0);
(b) K1 < 0, płaszczyzna xy jest płaszczyzną łatwego namagnesowania (po-
wierzchnia gęstości energii wykreślona dla parametrów: K0 = 1.1,K1 =
−1,K2 = 0).

Inną użyteczną wielkością, często stosowaną do opisu anizotropii, jest
pole anizotropii, którego definicja jest następująca:

Han =
2 ·Ke f f

MS
(2.9)

Pole anizotropii jest naturalną miarą siły efektu anizotropii, Han jest po-
lem jakie jest wymagane aby obrócić wektor namagnesowania z kierunku
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osi łatwej na kierunek osi trudnej.

Anizotropia magnetoelastyczna

Kolejnym istotnym efektem jest zależność między magnetyzmem a na-
prężeniami sieci krystalicznej. Istnienie magnetoelastycznego sprzężenia po-
woduje, że kryształ może ulec deformacji zależnej od jego stanu namagne-
sowania. Takie zjawisko nazywane jest magnetostrykcją. Zjawisko odwrot-
ne, czyli zmiana kierunku namagnesowania pod wpływem przyłożonych
naprężeń, nazywane jest efektem Villariego. Powoduje ona zmianę efek-
tywnej anizotropii poprzez dodatkowy wkład zwany anizotropią megneto-
elastyczną. Oba te zjawiska związane są z magnetoelastycznymi właściwo-
ściami materii. Jak już wspomniano w warstwach będących pod wpływem
zewnętrznego naprężenia powodującego odkształcenia sieci, pojawiają się
zmiany w oddziaływaniu spin-orbita. W wyniku zmienionego pola krysta-
licznego pojawiają się pewne kierunki w krysztale, względem których mo-
menty magnetyczne preferują swe ustawienia. Tworzy się dodatkowy wkład
zwany anizotropią megnetoelastyczną indukowaną naprężeniami [102].

Anizotropia kształtu

Dalekozasięgowe oddziaływania dipolowe sprawiają, że energia anizo-
tropii może zależeć również od geometrii układu. W próbce o skończonym
rozmiarze na jej granicy pojawiają się nieciągłości wektora

−→
M . Powstałe

na krawędzi nieskompensowane ładunki magnetyczne wywołują powsta-
nie pola rozproszonego na zewnątrz próbki oraz pola rozmagnesowania

−→
Hd

wewnątrz próbki skierowanego przeciwnie do magnetyzacji
−→
M . Ten dodat-

kowy wkład wpływa na równowagową orientację namagnesowania próbki
i nosi nazwę anizotropii kształtu [104]. Energia próbki w jej własnym polu
rozproszonym opisana jest zależnością:

Ed =−1
2

∫ −→
M ·−→HddV (2.10)

Wyznaczenie wartości pola rozmagnesowania
−→
Hd w próbce o dowol-

nym kształcie jest trudne, ponieważ jest to funkcja oddziaływań dipolo-
wych zależnych od położenia w strukturze. Można pokazać, że w przypad-
ku obiektów symetrycznych pole rozmagnesowania opisywane jest równa-
niem:

−→
Hd =−

−→
N ·−→M , gdzie

−→
N jest tensorem rozmagnesowania zależnym od
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geometrii układu:

−→
N =

∣∣∣∣∣∣
Nx 0 0
0 Ny 0
0 0 Nz

∣∣∣∣∣∣
W przypadku sfery Nx = Ny = Nz = 1/3, a dla nieskończonego w osi

z cylindra tensor wynosi Nx = Ny = 1/2, Nz = 0. Natomiast, w przypadku
nieskończonej, płaskiej płaszczyzny Nz = 1 a pozostałe czynniki Nx = Ny =
0. Dzięki temu energia anizotropii (równanie 2.10) wyrażona na jednostkę
objętości może być wyrażona (w układzie CGS) przez:

Ed =−2π ·M2
S cos2

θ (2.11)

gdzie MS jest namagnesowaniem w nasyceniu, a θ jest kątem między na-
magnesowaniem a osią z. Ten wynik jest istotny dla cienkich warstw i wie-
lowarstw magnetycznych. Energia anizotropii jest minimalna jeśli θ = 90◦.
Oznacza to, że anizotropia kształtu faworyzuje ustawienie wektora nama-
gnesowania w płaszczyźnie warstwy. Jeśli wektor namagnesowania leży
w płaszczyźnie to jedynie na końcach struktury można się spodziewać nie-
skompensowanych ładunków. Przy założeniu nieskończoności struktury te
ładunki są pomijalne a pole odmagnesowania jest minimalne. W przypadku
gdy warstwa jest namagnesowana prostopadle, ładunki magnetyczne two-
rzą się na górnej i dolnej powierzchni dając wkład do pola

−→
Hd wewnątrz

struktury.
Dla metali przejściowych grupy 3d, ze względu na dużą wartość MS,

stała anizotropii kształtu KV
Shape ∝ −M2

S < 0 jest na tyle duża, że zazwy-
czaj ma dominujący charakter KV

Shape > K1 względem anizotropii magneto-
krystalicznej. Powoduje to, że namagnesowanie ustawia się w płaszczyźnie
warstwy dla układu magnetycznego cienkiego filmu [101].

2.2.3 Efekty rozmiarowe w cienkich warstwach

Redukcja wymiarów materiału magnetycznego sprawia, że układy takie
charakteryzują się innymi właściwościami niż odpowiednie materiały ob-
jętościowe. We właściwościach magnetycznych pojawia się większy wkład
pochodzący od atomów powierzchniowych i krawędziowych. Przykładowo,
w nanometrowych klastrach/cząsteczkach magnetycznych 40% wszystkich
atomów stanowią atomy powierzchniowe. Łamanie symetrii dla tych ato-
mów zwiększa anizotropię powierzchniową, która jest proporcjonalna do
stosunku powierzchni do objętości materiału [105].
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Istotna jest również doskonałość struktury niskowymiarowej. Szorst-
kość powierzchni czy występowanie tarasów ma wpływ na anizotropię ma-
gnetyczną. Na powierzchniach i na krawędziach mogą pojawiać się do-
datkowe ładunki magnetyczne wpływające na wypadkowy kierunek nama-
gnesowania w warstwie oraz na sprzężenia międzywarstwowe, omówione
w dalszej części pracy.

Zgodnie z regułą Hunda, moment magnetyczny w atomie jest maksy-
malny gdy możliwie wiele elektronów ma równolegle ustawione spiny. Jed-
nak, zgodnie z zasadą Pauliego takie ustawienie spinów wymusza zajmowa-
nie przez elektrony różnych stanów orbitalnych. W metalach funkcje falowe
elektronów pasmowych są zmodyfikowane prowadząc tym samym do obni-
żenia efektywnego momentu spinowego przypadającego na atom. Zmniej-
szanie wymiarowości sprawia, że atomy na interfejsach i krawędziach ta-
kich układów mają zmodyfikowaną strukturę elektronową wskutek złama-
nia symetrii otoczenia. Ewoluuje ona w kierunku struktury typowej dla swo-
bodnego atomu powodując w efekcie wzrost spinowego momentu magne-
tycznego.

Redukcja ilości atomów otoczenia prowadzi też do zwężenia pasm, w wy-
niku czego uzyskuje się zwiększenie gęstości stanów na poziomie Fermiego
[2]. Opierając się na kryterium Stonera (równanie 2.4) niewielkie podwyż-
szenie gęstości stanów w materiałach niemagnetycznych w objętości może
prowadzić do pojawienia się stanu ferromagnetycznego w układzie o zre-
dukowanej wymiarowości. Taka zjawisko może wystąpić dla pierwiastków,
które są bliskie spełnienia kryterium Stonera istnienie ferromagnetyzmu tj.
dla V, Cr, Pd, Pt, [2].

Kolejnym efektem obniżenia wymiarowości jest modyfikacja anizotro-
pii magnetycznej. Układy cienkowarstwowe mogą mieć znacznie zwiększo-
ną wartość efektywnej anizotropii. W przypadku atomów krawędziowych
anizotropia osiąga nawet kilkadziesiąt razy większą wartość, dochodząc do
poziomu kilku meV/atom, w porównaniu do materiału ferromagnetycznego,
w którym wartość ta jest rzędu µeV/atom [104]. Atomy tego typu wnoszą
własny istotny wkład do energii anizotropii, stanowiący przyczynek do ani-
zotropii powierzchniowej oraz interfejsu (nazywanej również anizotropią
typu Néela).

Anizotropia magnetyczna w układzie cienkowarstwowym - opis feno-
menologiczny

W fenomenologicznym opisie anizotropii jednoosiowej, gęstość energii
anizotropii w układach cienkowarstwowych wyrażona jest prostą zależno-
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ścią:
E = Ke f f · sin2

θ (2.12)

W zależności od wartości stałej anizotropii możliwe są tylko dwie orien-
tacje osi łatwych. Stała Ke f f jest współczynnikiem anizotropii, który zawie-
ra przyczynki do anizotropii różnego pochodzenia: magnetokrystalicznego,
magnetoelastycznego, powierzchniowego i kształtu. W przypadku dodat-
niej wartości Ke f f preferowany kierunek namagnesowania jest prostopadły
do powierzchni próbki. Dla Ke f f ujemnego namagnesowanie jest ustawione
w płaszczyźnie. Dla cienkich warstw, ze względu na inną symetrię otocze-
nia atomów powierzchniowych w porównaniu do atomów objętościowych,
wartość anizotropii powierzchniowej różni się od wartości objętościowej.
Stała anizotropii efektywnej może zatem zostać rozdzielona na przyczy-
nek powierzchniowy KS i objętościowy KV . Wzór na efektywną anizotropię
przyjmuje następującą postać (w układzie CGS):

Ke f f = KV +
2 ·KS

d
−2π ·M2

S (2.13)

gdzie d jest grubością warstwy ferromagnetycznej. We wzorze (2.13) drugi
składnik określa wkład od dwóch identycznych powierzchni (interfejsów).
W ogólności każda powierzchnia wnosi osobny wkład KS

d do anizotropii
efektywnej. Wielkości KS i KV mogą być wyznaczone eksperymentalnie z li-
niowej zależności (Ke f f +2πM2

S) ·d w funkcji grubości d. Można również
określić grubości warstwy krytycznej dc = −2·KS

KV
, przy której następuje re-

orientacja wektora namagnesowania (ang. Spin Reorientation Transition -
SRT), z kierunku prostopadłego do płaszczyzny warstwy do kierunku w jej
płaszczyźnie ze wzrostem grubości, jak przedstawiono na rysunku 2.10.

Czynniki wpływające na anizotropię magnetyczną w ultracienkich war-
stwach

Silna anizotropia obserwowana w ultracienkich warstwach nie musi być
jedynie związana ze złamaniem symetrii na interfejsie. W rzeczywistości,
w wielu przypadkach próbki epitaksjalne w wyniku niedopasowania sta-
łych sieci warstw składowych są mocno naprężone. Powoduje to dodatko-
wy wkład magnetoelastyczny do efektywnej anizotropii [104]. Wkład ten,
opisany jako zależność gęstości energii magnetycznej anizotropii od naprę-
żeń, może być wręcz decydujący dla właściwości magnetycznych epitak-
sjalnych ultracienkich warstw. Całkowita energia odkształceń elastycznych
jest proporcjonalna do odkształcanej objętości i wraz ze wzrostem grubo-
ści warstwy rośnie. W takich układach, przy koherentnym sposobie wzrostu
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Rysunek 2.10: Liniowa zależność Ke f f · d w funkcji grubości warstwy
ferromagnetycznej d [101].

anizotropia magnetoelastyczna wnosi swój wkład do składowej objętościo-
wej KV . Jednak przy pewnej krytycznej grubości warstwy, wygenerowanie
sieci dyslokacji może być korzystniejsze energetycznie. W takim przypadku
naprężenia są relaksowane w okolicach interfejsów – w obszarach niekohe-
rentnego wzrostu. Wtedy anizotropia magnetoelastyczna wnosi swój wkład
do składowej powierzchniowej KS.

Innymi czynnikami wpływającymi lokalnie na anizotropię objętościową
są defekty strukturalne np. wakansy czy błędy ułożenia warstw atomowych
(ang. stacking fault). Mogą one odchylać oś anizotropii wprowadzając lo-
kalne fluktuacje w procesie przemagnesowania [47].

Fluktuacje grubości warstwy magnetycznej pojawiające się na etapie
wzrostu warstw są kolejnym czynnikiem wpływającym na zmiany parame-
tru Ke f f , który jest zależny od grubości warstwy magnetycznej. W war-
stwach metalicznych takie fluktuacje występują dość powszechnie nieza-
leżnie od techniki wytwarzania warstw. Bezpośrednią konsekwencją wy-
stępowania tych fluktuacji jest szorstkość interfejsów. Obniża ona zawsze
wielkość anizotropii bez względu na jej znak. Charakterystycznymi wielko-
ściami opisującymi szorstką powierzchnię jest: σ - średnie odchylenie od
gładkiej powierzchni, oraz długość korelacji – lc, opisująca rozmiar tarasów
bądź kraterów w płaszczyźnie. Względna zmiana anizotropii powierzchnio-
wej (∆KS) spowodowana obecnością szorstkości powierzchni opisana jest
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zależnością:

∆KS

KS
=
−2σ

lc
(2.14)

Wielkość zmian w układzie kubicznym, przy typowych wartościach: σ =
1 - 2 ML (monowarstwy) i lc = 10 ML wynosi około 20%. Podobny wpływ
na anizotropię magnetyczną może mieć również krótkozasięgowa interdy-
fuzja występująca w okolicy interfejsów już wytworzonych warstw wielo-
krotnych. Prowadzi ona do wzrostu szorstkości interfejsów pogarszając ich
jakość w stosunku do stanu tuż po wytworzeniu struktury.

Oprócz efektów wynikających jedynie ze złamania symetrii otoczenia
atomów na powierzchni warstwy magnetycznej należy również wziąć pod
uwagę wzajemną modyfikację elektronową sąsiadujących ze sobą atomów
warstwy magnetycznej i np. niemagnetycznej, określanej mianem hybrydy-
zacji elektronowej. Oprócz wkładu do anizotropii powierzchniowej oddzia-
ływania te zmieniają momenty magnetyczne atomów tworzących interfejs.
W szczególności mogą powodować indukowanie momentu magnetycznego
na atomach, które są niemagnetyczne w materiale objętościowym. Znaczne
indukowane momenty magnetyczne obserwuje się w atomach Pt i Pd.

2.2.4 Struktura domenowa i krzywa histerezy magnetycznej

Ze względu na energię odmagnesowania w ferromagnetycznej próbce
z namagnesowaniem w kierunku prostopadłym, w nieobecności zewnętrz-
nego pola magnetycznego, jednolity stan magnetyczny jest niekorzystny.
Ustawienie magnetyzacji wewnątrz próbki w taki sposób aby namagneso-
wanie całej próbki było równe zeru powinno skutecznie zminimalizować
energię magnetostatyczną. Dlatego momenty magnetyczne w materiale fer-
romagnetycznym w pewnych warunkach mogą grupować się w małe obsza-
ry zwane domenami magnetycznymi. Wewnątrz każdej domeny momenty
magnetyczne wszystkich atomów są wzajemnie równoległe, jednakże kie-
runki wektora namagnesowania poszczególnych domen mogą być różne. Po
przyłożeniu pola magnetycznego następuje zmiana konfiguracji domen, co
prowadzi do zmiany wypadkowego namagnesowania materiału. Z obecno-
ścią domen magnetycznych wiąże się jednak wzrost energii wymiany, dlate-
go w magnetyku o skończonych rozmiarach geometrycznych może powstać
optymalna ilość domen magnetycznych. Domeny magnetyczne zorientowa-
ne są w taki sposób, by całkowita energia swobodna Etot osiągała minimum.
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Rysunek 2.11: Przykład pętli histe-
rezy z zaznaczeniem charakterystycz-
nych parametrów opisujących pętlę, tj.
HC i mr.

Histereza magnetyczna

Proces przemagnesowania próbki w zewnętrznym polu magnetycznym
obrazowany i opisywany jest za pomocą pętli histerezy magnetycznej. W sil-
nych zewnętrznych polach wszystkie momenty magnetyczne są równoległe,
a wartość namagnesowania jest maksymalna i nazywana magnetyzacją na-
sycenia MS. Zależność temperaturowa tego parametru jest wynikiem wpły-
wu termicznych fluktuacji niszczących równoległe ułożenie momentów ma-
gnetycznych. W temperaturze Curie uporządkowanie ferromagnetyczne zo-
staje całkowicie zniszczone i momenty magnetyczne układają się w loso-
wym kierunku.

W zerowym zewnętrznym polu namagnesowanie próbki jest określane
parametrem remanencji. W wyniku przykładania zewnętrznego pola w prze-
ciwnym kierunku do wektora namagnesowania próbki przy pewnej warto-
ści pola, zwanym polem koercji (HC), wypadkowe namagnesowanie będzie
równe zero. Dalszy wzrost przykładanego, zewnętrznego pola magnetycz-
nego prowadzi do nasycenia namagnesowania próbki w kierunku przykła-
danego H (rys. 2.11).

2.2.5 Oddziaływania międzywarstwowe

W strukturach wielowarstwowych składających się z warstw ferroma-
gnetycznych rozdzielonych warstwami niemagnetycznymi oprócz zjawisk
związanych bezpośrednio z anizotropią magnetyczną obserwuje się również
pośrednie magnetyczne sprzężenia międzywarstwowe. W ich wyniku nama-
gnesowanie składowych warstw ferromagnetycznych może być wzajemnie
antyrównoległe lub prostopadłe (ortogonalne). Z kolei w wyniku bezpośred-
niego sąsiedztwa warstwy antyferromagnetycznej i ferromagnetycznej po-
jawia się kierunkowe sprzężenie określone nazwą exchange bias.

Zaproponowane zostały różne mechanizmy pośredniego sprzężenia mię-
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dzywarstwowego. Należy do nich zaliczyć oddziaływania RKKY (Ruder-
manna, Kittela, Kasuyi,Yosidy), dipolowe wynikające z szorstkości interfej-
sów lub pomiędzy ścianami domenowymi poszczególnych magnetycznych
warstw składowych, czy też wskutek tworzenia się mostków (ang. pinholes)
łączących warstwy ferromagnetyczne poprzez nieciągłe przekładki niema-
gnetyczne.

RKKY - oscylacyjne oddziaływanie wymienne w wielowarstwach

Jednym z rodzajów oddziaływań prowadzących do sprzężeń między-
warstwowych jest oddziaływanie RKKY. Ma ono charakter wymiany po-
średniej, która zachodzi z udziałem elektronów przewodnictwa spolaryzo-
wanych przez moment magnetyczny jonu. Elektrony te oddziałują z mo-
mentem magnetycznym kolejnego jonu. Powyższy opis z powodzeniem sto-
suje się również do wyjaśnienia sprzężenia pomiędzy metalicznymi war-
stwami ferromagnetycznymi poprzez niemagnetyczna przekładkę. Ma ono
charakter oscylacyjny, dalekozasięgowy i anizotropowy. Okres oscylacji oraz
znak sprzężenia wymiennego RKKY występującego w układzie cienko-
warstwowych struktur magnetycznych jest związany z rodzajem i strukturą
krystalograficzną niemagnetycznej przekładki [101]. W konsekwencji może
prowadzić do sprzężeń zarówno ferro- jak i antyferromagnetycznych, w za-
leżności od odległości między kolejnymi jonami (warstwami) magnetycz-
nymi (rys. 2.12). Sprzężenie jest opisywane całką wymiany JRKKY (r), bę-
dącą funkcją odległości między sprzęganymi momentami magnetycznymi
(równanie 2.15).

JRKKY ∝
cos(2kFr)

r3 (2.15)

Energię sprzężenia wymiennego na jednostkę powierzchni można opi-
sać wyrażeniem:

EIEC =−JBL
M1 ·M2

|M1 | · |M2 |
=−JBL cos(ϕ1−ϕ2) (2.16)

gdzie ϕi jest kątem namagnesowania w odpowiedniej warstwie, a (ϕ1−ϕ2)
kątem pomiędzy kierunkami wektorów namagnesowana sąsiednich warstw
ferromagnetycznych [101]. Ten typ sprzężenia nazywany jest biliniowym,
w którym kąt pomiędzy kierunkami namagnesowania M1 i M2 wynosi 0◦ lub
180◦ stopni. W układzie uzyskuje się uporządkowanie ferromagnetyczne dla
JBL > 0, a antyferromagnetyczne dla JBL < 0.

W niektórych przypadkach należy również uwzględnić składnik zawie-
rający kwadratową zależność. Wtedy równanie opisujące energię sprzężenia
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Rysunek 2.12: Międzywarstwowe
sprzężenie między dwoma ferroma-
gnetycznymi cienkimi warstwami
opisane mechanizmem RKKY. W za-
leżności od grubości niemagnetycznej
przekładki oddzielającej warstwy
magnetyczne, dla J > 0 i J < 0
sprzężenie jest odpowiednio ferroma-
gnetyczne lub antyferromagnetyczne
[101].

przyjmuje postać:

EIEC =−JBL
M1 ·M2

|M1 | · |M2 |
− JBQ(

M1 ·M2

|M1 | · |M2 |
)2 =

=−JBL cos(ϕ1−ϕ2)− JBQ cos2(ϕ1−ϕ2)

(2.17)

gdzie JBQ jest stałą bikwadratowego sprzężenia. Jeśli ta składowa sprzęże-
nia odgrywa dominującą rolę, namagnesowanie warstwach jest wzajemnie
prostopadłe. Jego obecność jest zazwyczaj związana z niedoskonałościami
struktury układu wielowarstwowego [106] i zależy od grubości międzywar-
stwy [101].

Sprzężenia dipolowe

Niedoskonałość strukturalna warstw wielokrotnych może być również
źródłem dipolowych sprzężeń międzywarstwowych. Wywołane jest ono wza-
jemnym oddziaływaniem ładunków magnetycznych pojawiających się na
nierównościach interfejsów między magnetycznymi warstwami a niema-
gnetyczną przekładką (ang. orange-peel coupling). Jeżeli interfejs oddzie-
lający warstwy jest szorstki, w wyniku silnego oddziaływania wymiennego
w warstwie ferromagnetycznej wektor namagnesowania nie może podążać
za kształtem tej powierzchni. W efekcie, na interfejsie pojawiają się nie-
skompensowane ładunki magnetyczne, które są źródłem oddziaływań ma-
gnetostatycznych. Jeśli szorstkości sąsiednich interfejsów w układzie wielo-
warstwowym są skorelowane (rys. 2.13), wtedy faworyzowane jest równo-
ległe ustawienie spinów w warstwach ferromagnetycznych. W przeciwnym
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wypadku, przy nieskorelowanych szorstkościach, wypadkowe oddziaływa-
nie wnosi wkład do przyczynku bikwadratowego [6].

Rysunek 2.13: Korelacja szorstkości sąsiednich interfejsów prowadząca
do ferromagnetycznego sprzężenia warstw magnetycznych. F - warstwa fer-
romagnetyczna, S - warstwa nieferromagnetyczna.
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Rozdział 3

Zjawiska fizyczne
wykorzystywane w technikach
eksperymentalnych

3.1 Badania strukturalne

3.1.1 Dyfrakcja i reflektometria rentgenowska

Dyfrakcja promieni X (ang. X-Ray Diffraction – XRD), jest jedną z pod-
stawowych technik badań struktury krystalicznej. W wyniku oddziaływania
promieniowania rentgenowskiego z materią dochodzi m.in. do rozpraszania
promieniowania na krysztale. Ponieważ w krysztale atomy tworzą regular-
ną sieć, rozproszone fale ulegają interferencji. Ilościowo zjawisko to jest
opisane równaniem Bragga. Mierzone widmo jest funkcją intensywności
promieniowania ugiętego na płaszczyznach kryształu w zależności od kąta
padania wiązki promieniowania. Na podstawie otrzymanego widma moż-
na wyznaczyć podstawowe parametry strukturalne kryształu takie jak od-
ległości międzypłaszczyznowe, dane o symetrii sieci i rozmiarach komórki
elementarnej, czy informacje o pozycjach atomów w komórce.

Inną metodą wykorzystywaną w badaniach strukturalnych, stosowaną
głównie w badaniu cienkich warstw oraz układów wielowarstwowych, jest
powierzchniowo czuła reflektometria promieniowania X (ang. X-Ray Reflec-
tometry, XRR). W tej metodzie mierzona jest intensywność odbitej wiązki
promieniowania X od powierzchni próbki, padającej na nią pod małymi ką-
tami (ang. grazing angle). Do pomiarów reflektometrycznych wykorzystuje
się monochromatyczną wiązkę promieniowania X. Odbicie od powierzchni
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Rysunek 3.1: Infor-
macje uzyskiwane
z profilu XRR [107].

i interfejsów wynika z różnych gęstości elektronowych na kolejnych war-
stwach próbki, które odpowiadają różnym indeksom odbicia w klasycznej
optyce. Z pomiaru uzyskuje się informacje o gęstości, grubości warstw skła-
dowych struktury, szorstkości powierzchni i interfejsów.

Analiza uzyskanego widma XRR dostarcza informacji o strukturalnych
parametrach cienkich warstw (rys. 3.1). Poniżej pewnego kąta padania pro-
mieniowania (tzw. kąta krytycznego θc), pojawia się zjawisko całkowite-
go odbicia. Powyżej θc wiązka zaczyna wnikać w głąb materiału i wraz
ze wzrostem kąta padania silnie maleje natężenie wiązki odbitej od po-
wierzchni próbki. Spadek intensywności (rys. 3.1), jest związany z grubo-
ścią i szorstkością warstwy lub warstw w przypadku analizy widma otrzy-
manego dla struktury wielowarstwowej. Pojawiające się oscylacje nazywa-
ne prążkami Kiessiega wynikają z interferencji wiązki częściowo odbitej
od podłoża wraz z wiązką odbitą od powierzchni układu warstwowego. Kąt
krytyczny i amplituda oscylacji dostarcza informacji o gęstości badanego
materiału. Amplituda oscylacji zależy od różnicy między gęstościami bada-
nego materiału a podłoża. Przy większych różnicach gęstości można spo-
dziewać się większych amplitud oscylacji [107]. Dla warstw wielokrotnych
obecność periodycznie powtarzających się sekwencji warstw manifestuje
się w postaci dodatkowych pików Bragga. Ich położenie jest związane z pe-
riodem badanych układów warstwowych. Pomiary wykonywane są w zakre-
sie niskich kątów 0◦− 5◦. Ta metoda doświadczalna, nie pozwala niestety
na odróżnienie stopu powstałego na interfejsie od interfejsu o ostrym profi-
lu chemicznym jednakże z pewną szorstkością. Z odległości między pikami
pozwala natomiast wyznaczyć grubość warstwy, co wyznacza się obliczając
środki pików a następnie dopasowując różnicę do kątów θ [107].
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3.1.2 Odbiciowa dyfrakcja elektronów wysokoenergetycznych

Niskokątowa dyfrakcja wysokoenergetycznych elektronów (ang. Reflec-
tion High Energy Electron Diffraction, RHEED) jest metodą pomiarową,
z której uzyskuje się informacje o jakości powierzchni badanych struktur.
Technika pozwala na określenie symetrii struktury materiału, stałych sie-
ci i ewentualnych jej naprężeń oraz obserwację in-situ dynamiki wzrostu.
W metodzie RHEED wykorzystywana jest wiązka elektronów o energii 10 –
12 keV. Elektrony padają na próbkę pod bardzo małym kątem, rzędu 1◦−3◦

i ulegają dyfrakcji na płaszczyznach prostopadłych do jej powierzchni (rys.
3.2). Niewielki kąt padania oraz duża energia elektronów powoduje, że głę-
bokość ich wnikania ograniczona jest do pojedynczych warstw atomowych
powierzchni próbki. Odbita wiązka tworzy na ekranie fluorescencyjnym ob-
raz dyfrakcyjny, rejestrowany za pomocą kamery CCD. Rodzaj obrazu dy-
frakcyjnego zależy od struktury powierzchni badanej próbki. W przypadku
warstwy monokrystalicznej przy pewnych kątach położenia próbki wzglę-
dem padającej wiązki elektronów płaszczyzny atomowe będą stanowiły od-
powiednią siatkę dyfrakcyjną. W przypadku gładkich powierzchni uzyski-
wany obraz przyjmuje postać długich, cienkich prążków (ang. streak). Kon-
centrycznie ułożone pierścienie dyfrakcyjne świadczą o polikrystalicznej
strukturze powierzchni. Wzór w postaci regularnie ułożonych kropek jest
charakterystyczny dla monokrystalicznych szorstkich powierzchni.

Rysunek 3.2: Schemat RHEED [108].

Z otrzymanego obrazu dyfrakcyjnego uzyskuje się informację o odle-
głościach płaszczyznowych, o kierunku i sposobie wzrostu oraz o morfolo-
gii powierzchni. Odległość d między prążkami jest proporcjonalna do odpo-
wiedniej stałej sieci odwrotnej. Współczynnik proporcjonalności (tzw. stała
kamery) wyznaczana jest przez obserwacje obrazów RHEED otrzymanych
na monokryształach o dobrze znanych parametrach sieciowych. Wówczas,
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odległość płaszczyzn międzyatomowych w osadzanej warstwie wyznacza
się z zależności:

a =
A
d

(3.1)

gdzie: A – oznacza stałą kamery rejestrującej obraz, d – odległość pomiędzy
prążkami dyfrakcyjnymi w milimetrach, natomiast a – stałą sieci określoną
w nanometrach.

Na podstawie uzyskanych pomiarów stałych sieci rejestrowanych pod-
czas wzrostu kolejnych pojedynczych warstw, można szacować naprężenia
indukowane przez niedopasowania sieciowe nanoszonych kolejno struktur.
Rejestrując obrazy RHEED podczas wzrostu epitaksjalnych struktur, można
monitorować typ wzrostu warstw. Intensywność obrazów zmienia się sinu-
soidalnie w czasie wraz ze wzrostem warstw i jest maksymalna dla pełnej
warstwy, tak jak to przedstawiono na rysunku 2.1(a) w rozdziale 2.

3.2 Mikroskopia sił atomowych

Mikroskopy SPM (ang. Scanning Probe Microscope, SPM) są grupą in-
strumentów umożliwiających detekcję oddziaływań występujących pomię-
dzy igłą pomiarową a badaną powierzchnią znajdującą się w odległości kil-
ku do kilkuset nanometrów od skanującego ostrza. Obrazowanie powierzch-
ni próbek następuje poprzez przestrzenną rejestrację sił tych oddziaływań
w czasie skanowania powierzchni przez sondę. W zależności od rodzaju re-
jestrowanej siły wyróżnia się różne typy mikroskopii, jak np.: mikroskopię
sił atomowych czy sił magnetycznych.

Kiedy igła mikroskopu jest zbliżana do próbki narasta oddziaływanie
między atomami igły a badanej powierzchni. Zarówno siła oddziaływań
jak również ich charakter (przyciągający lub odpychający) zmienia się wraz
z odległością. Relacja ta jest opisywana zależnym od odległości potencja-
łem Lenarda-Jonesa, (rys. 3.3). Przy dużych dystansach między igłą i po-
wierzchnią pojawiające się siły mają charakter przyciągający. W wyniku
zbliżania igły powłoki elektronowe atomów igły i powierzchni zaczynają
się wzajemnie elektrostatycznie odpychać.

W układzie pomiarowym igła oddziałująca z próbką umieszczona jest
na elastycznej dźwigni (ang. cantilever). Na dźwignię skierowana jest wiąz-
ka laserowa, która odbita od dźwigni pada na czterostrefowy fotodetektor
czuły na zmianę pozycji plamki laserowej. Zmiana położenia odbitej wiąz-
ki ma miejsce gdy pojawiają się oddziaływania igły z powierzchnią próbki.
W zależności od typu pracy mikroskopu rejestrowany jest nacisk igły na
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Rysunek 3.3: Rozkład oddziaływań między igłą próbnika a powierzchnią
w zależności od odległości między nimi oraz zasięg działania poszczegól-
nych oddziaływań [109].

powierzchnię próbki lub amplituda drgań dźwigni. Rejestrowana przez fo-
todetektor zmiana pozycji plamki przekładana jest na wielkość zmian tych
oddziaływań (rys. 3.4). Natężenie wywołanego fotoprądu jest wejściowym
sygnałem do pętli sprzężenia zwrotnego, dzięki któremu poprzez odpowied-
ni ruch skanera – elementu umożliwiającego precyzyjny przesuw próbki
względem próbnika – stabilizowana jest wielkość określonych oddziaływań.
Na podstawie napięcia przyłożonego do piezoelementu skanera wywołu-
jącego jego ruch, tworzony jest komputerowo obraz badanej powierzchni
[110].

W zależności od wybranego oddziaływania między igłą a powierzchnią
wyróżnia trzy podstawowe tryby pracy mikroskopu: kontaktowy (ang. con-
tact mode, CM), bezkontaktowy (ang. non-contact mode, NCM) oraz prze-
rywany (ang. tapping mode, TM). W mikroskopach pracujących w trybie
kontaktowym ostrze jest w tak bliskiej odległości od powierzchni próbki,
że pojawiają się między nimi stosunkowo silne oddziaływania odpychające.
W skali mikroskopowej funkcje falowe elektronów z powłok zewnętrznych
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Rysunek 3.4: Schemat układu AFM [109].

atomów ostrza i powierzchni zaczynają się przekrywać. W skali makrosko-
powej próbnik wywiera nacisk na powierzchnię próbki. Rejestracja wychy-
lenia dźwigni przy znanych jej parametrach sprężystych, pozwala stabilizo-
wać wartości sił działających na sondę. W modzie bezkontaktowym ostrze
pozostaje w pewnej odległości od powierzchni zmieniającym się w zakresie
od kilku do kilkudziesięciu nanometrów. Dźwignia mikroskopu jest wpra-
wiona w drgania własne. Pod wpływem mierzonych sił oddziaływań o cha-
rakterze przyciągającym zmianie ulega częstotliwość rezonansowa dźwigni
i dobroć jej drgań [110]. Zmiany tych wielkości są podstawą do stabilizo-
wania wysokości ostrza nad powierzchnią próbki. Tryb pracy typu przery-
wanego kontaktu jest podobny do trybu bezkontaktowego AFM. Różnicą
jest mniejsza odległość na jakiej dźwignia wprawiona jest w drgania swo-
bodne i zdecydowanie większa amplituda. W poszczególnych częściach cy-
klu drgania, igła podlega naprzemiennie oddziaływaniu sił odpychających
i przyciągających. Determinują one efektywną wielkość amplitudy drgań
igły. W czasie skanowania amplituda ta jest stabilizowana poprzez stosow-
ny ruch skanera w kierunku prostopadłym do powierzchni próbki.

3.2.1 Mikroskopia sił magnetycznych (MFM)

Zastosowanie magnetycznego ostrza umożliwia rejestrowanie struktury
magnetycznej próbek. Mikroskop sił magnetycznych (MFM) pracuje w bez-
kontaktowym trybie rezonansowym. Dźwignia z igłą magnetyczną wpra-
wiona jest w drgania o częstotliwości bliskiej rezonansowej z daną amplitu-
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dą Ad i częstotliwością ωd . Zmiany właściwości rezonansowych spowodo-
wane są gradientem rozproszonego pola magnetycznego, którego źródłem
jest struktura magnetyczna badanej próbki.

W trybie pracy NCM drgającą dźwignię mikroskopu można rozpatry-
wać jako oscylator harmoniczny [110]. Przyjmuje się, że dźwignia jest nie-
ważką sprężyną o stałej k, na końcu której zamocowane jest ostrze o masie
m, drgającą z częstotliwością rezonansową ω0 =

√
k/m. Swobodna czę-

stotliwość oscylacji zostaje zaburzona gdy masa znajdzie w gradiencie po-
la siły. W przypadku sił przyciągających, czyli dodatniego gradientu siły
(F ′> 0), zmniejszona będzie stała sprężystości: ke f f = k−F ′. Zmiana stałej
k wywołana gradientem siły powoduje przesunięcie częstotliwości rezonan-
sowej drgającej igły do wartości ωr =

√
(k−F ′)/m. Odwrotnie, w przypad-

ku sił odpychających (F ′ < 0) przesunięcie w częstotliwości jest dodatnie.
W liniowym przybliżeniu przesunięcie częstotliwości można zapisać jako:

∆ω = ωr−ω0 =
ω0F ′

2k
(3.2)

Amplituda, faza drgań oraz częstotliwość rezonansowa w zakresie zmian
mających miejsce przy pomiarach MFM (zmiany częstotliwości rezonan-
sowej rzędu 60 kHz wynoszą kilka Hz) w przybliżeniu zależą liniowo od
gradientu siły. Zmiany tych parametrów rejestrowane w czasie skanowania
badanej próbki i przy wsparciu komputerowej analizy sygnału są przekłada-
ne na przestrzenny rozkład namagnesowania próbki prezentowany na ogół
w postaci mapy. Do najczęściej stosowanych metod pomiarowych zalicza
się: detekcję amplitudową (ang. amplitude modulation, AD), detekcję fazo-
wą (ang. phase detection, PD) lub modulację częstotliwościową (ang. frequ-
ency modulation, FM). W trybie AD mierzona jest zmiana amplitudy dźwi-
gni przy ustalonej częstotliwości piezoelementu wymuszającego jej drgania.
Zmiana ta jest spowodowana przesunięciem krzywej rezonansowej, wywo-
łanym gradientem rozproszonego pola, względem osi częstotliwości drgań
(rys. 3.5(a)). W porównaniu z dwoma pozostałymi trybami detekcja am-
plitudowa charakteryzuje się najgorszym stosunkiem mierzonego sygnału
do szumu. Detekcja fazowa i modulacja częstotliwościowa charakteryzują
się znacznie większą dokładnością pomiarową. W warunkach rezonanso-
wych faza drgań piezoelementu jest przesunięta o 90◦ w stosunku do fa-
zy drgań dźwigni. Wskutek pojawienia się gradientu pola zmienia się faza
drgającej dźwigni. Jako sygnał pomiarowy rejestrowane jest to przesunięcie
fazowe przy ustalonej częstotliwości piezoelementu (rys. 3.5(b)). Jak już
wspomniano pojawienie się gradientu pola magnetycznego zmienia rów-
nież częstotliwość rezonansową drgającej dźwigni. W trybie pomiarowym
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FM stabilizowane jest 90-cio stopniowe przesunięcie fazy pomiędzy drga-
niami wymuszającego piezoelementu i dźwigni próbnika. Dźwignia prób-
nika znajduje się wtedy w rezonansie. Taka stabilizacja wymaga odpowied-
niego dostrojenia częstotliwości piezoelementu, która jest rejestrowana jako
sygnał pomiarowy (rys. 3.5(b)).

Rysunek 3.5: Tryby pracy MFM, (a) tryb AD, przesunięcie amplitudy dla
ustalonej częstotliwości piezoelementu; (b) tryb detekcji fazowej i modula-
cji częstotliwościowej.

Ponieważ siła oddziaływań dipolowych, które mierzone są w techni-
ce MFM, zależy od odległości próbnika od powierzchni próbki, odsepa-
rowanie sygnału magnetycznego od zaburzającej go topografii mierzonej
powierzchni jest bardzo istotnym zadaniem. Pozwala na to znacznie więk-
szy zasięg sił magnetycznych od sił van der Waalsa, które odpowiadają za
niemagnetyczne oddziaływania próbnika z powierzchnią. W czasie pomiaru
sygnału magnetycznego próbnik powinien znajdować się w stałej odległo-
ści od powierzchni próbki. Takie warunki pomiarowe na ogół realizuje się
w dwustopniowym algorytmie pomiarowym. W pierwszym etapie topogra-
fia próbki mierzona jest w trybie TM. Dla każdej linii pomiarowej rejestro-
wany jest profil powierzchni. W drugim etapie, w czasie którego mierzony
jest sygnał magnetyczny, igła odsuwana jest od powierzchni próbki na okre-
śloną wysokość, a następnie uruchamiany jest skan ponad jej powierzchnią
po profilu zarejestrowanym w czasie pomiaru topografii (ang. lift mode).

3.3 Magnetooptyczny efekt Kerra

Liniowo spolaryzowana wiązka światła padająca na magnetyczną po-
wierzchnię, w wyniku oddziaływania wektora pola elektrycznego wiązki
z namagnesowaniem próbki, po odbiciu od magnetycznego materiału do-
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Rysunek 3.6: Schematyczne
przedstawienie efektu Kerra.
Liniowo spolaryzowana wiąz-
ka światła jest odbita od prób-
ki magnetycznej. Polaryzacja
odbitej wiązki światła jest ob-
rócona o kąt Kerra - θK , elip-
tyczność Kerra jest wyzna-
czana przez miarę kąta εK .

znaje skręcenia i zmiany polaryzacji. Efekt ten jest nazwany magnetoop-
tycznym efektem Kerra (MOKE). W ogólności polaryzacja odbitej wiązki
jest eliptyczna, a główna oś elipsy jest skręcona względem osi wiązki pa-
dającej. To skręcenie polaryzacji jest opisywane przez kąt Kerra. Drugim
parametrem opisującym wiązkę jest eliptyczność Kerra, zdefiniowana jako
stosunek długości dłuższej i krótszej osi elipsy (rys. 3.6). W metodzie MO-
KE głębokość, z jakiej jest zbierana informacja o stanie magnetycznym war-
stwy, jest ograniczona do głębokości penetracji padającego światła. W przy-
padku metalicznych próbek głębokość penetracji jest rzędu 20 nm. Dlatego
zbierany sygnał jest z pierwszych kilkudziesięciu warstw monoatomowych,
a technika pomiarowa jest adekwatna do badania magnetycznych struktur
cienkowarstwowych.

3.3.1 Pochodzenie magnetooptycznego efektu Kerra

Padającą liniowo spolaryzowaną wiązkę światła można opisać jako su-
perpozycję dwóch kołowo przeciwnie spolaryzowanych wiązek. General-
nie, światło przechodząc przez magnetyczny ośrodek ulega zjawisku dwój-
łomności optycznej powodującej rotację Kerra oraz dichroizmu kołowemu
odpowiedzialnego za występowanie eliptyczności Kerra. Rotacja jest kon-
sekwencją przesunięcia w fazie między dwoma kołowo spolaryzowanymi
wiązkami, wynikającego z różnych prędkości propagacji prawo- i lewo-
skrętnie spolaryzowanej wiązki przechodzącej przez próbkę. Dichroizm ko-
łowy jest spowodowany różnymi współczynnikami absorpcji dla prawo- i
lewoskrętnej wiązki światła przechodzącej przez ośrodek. W ogólności oba
efekty występują w magnetycznym ośrodku, przez który przechodzi wiązka
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światła powodując pojawienie się efektu Kerra.

Makroskopowy opis efektu sprowadza się do analizy dielektrycznych
właściwości ośrodka na który pada światło. Wiązka przez swoją dwoistą
elektromagnetyczną naturę może oddziaływać z materią zarówno przez po-
le elektryczne jak i magnetyczne. Częstotliwości optyczne światła powodu-
ją, że oddziaływanie składowej magnetycznej jest pomijalne, tensor przeni-
kalności magnetycznej jest równy 1. Dominujący wpływ na oddziaływanie
pochodzi od pola elektrycznego, który jest opisywany przez ε tensor prze-
nikalności dielektrycznej. W ogólnym przypadku, spełnienie symetrii od-
wrócenia w czasie w tensorze jest spełnione tylko przez pole magnetyczne
ε(E,H) = ε(E,−H), co wiąże właściwości magnetyczne ośrodka z właści-
wościami optycznymi [111].

W ujęciu mikroskopowym wyjaśnienie magnetooptycznego efektu obej-
muje oddziaływania pola elektrycznego światła z elektronami ośrodka. Roz-
ważając jedynie klasyczny ruch elektronów, gdy próbka jest oświetlana przez
liniowo spolaryzowaną wiązkę światła, elektrony przewodnictwa oscylują
wokół osi polaryzacji, absorbując i emitując dalej część padającego promie-
niowania. W niemagnetycznym materiale odbite światło ma tę samą polary-
zację jak padająca wiązka, ze względu na symetrię oddziaływania materiału
z prawo- i lewoskrętną wiązką padającego światła. Innymi słowy stałe die-
lektryczne materiału są identyczne dla obu polaryzacji kołowych wiązki.
Namagnesowanie próbki łamie wspomnianą symetrię. Na drgające elektro-
ny działa siła Lorentza prowadząc do dodatkowych drgań elektronów skie-
rowanych prostopadle do namagnesowania i wektora elektrycznego pada-
jącej fali. W rezultacie oś drgań elektronów jest odchylona od płaszczyzny
polaryzacji wiązki padającej [51]. Dlatego fala odbita nie jest w fazie z pa-
dającym światłem, a skręcenie płaszczyzny polaryzacji jest proporcjonalne
do namagnesowania obszaru z którego jest zbierany sygnał.

W kwantowym opisie efektu Kerra występującym w materiałach ferro-
magnetycznych należy uwzględnić oddziaływanie wymienne oraz oddziały-
wanie spin-orbita. Odpowiednio przesuwa ono poziomy energetyczne elek-
tronów ze spinami „do góry” i „w dół” oraz rozszczepia poziomy zdege-
nerowane. Brak tych oddziaływań lub ich indywidualne występowanie nie
prowadzi do złamania symetrii przejść pomiędzy poziomami spełniających
reguły wyboru dla promieniowania o polaryzacji lewo- i prawoskrętnej. Do-
piero jednoczesne występowanie obu oddziaływań powoduje zróżnicowa-
ną absorpcję promieniowania dla obu przeciwnie zorientowanych polaryza-
cji kołowych, której wynikiem jest zjawisko Kerra. Szczegółowy schemat
przejść elektronowych dla poszczególnych oddziaływań jak na rys. 3.7.
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Rysunek 3.7: Schematyczne przedstawienie absorpcji prawo- i lewoskręt-
nie spolaryzowanego światła dla elektrycznych przejść dipolowych z pa-
sma d do stanów typu p, tak jak to zaznaczono strzałkami. Po prawej stro-
nie „widma absorpcji” dla prawo- i lewoskrętnego kołowo spolaryzowane-
go promieniowania. (a) Absorpcja dla układu z uwzględnieniem oddziały-
wania spin-orbita i oddziaływania wymiany. (b) Absorpcja dla sprzężenia
spin-orbita. (c) Absorpcja w układzie jedynie z oddziaływaniem wymien-
nym [112].
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3.3.2 Rodzaje magnetooptycznego efektu Kerra

Wyróżnia się trzy rodzaje magnetooptycznego efektu Kerra: polarny,
wzdłużny i poprzeczny. Są one zdeterminowane jest przez kierunek przy-
łożonego pola magnetycznego względem płaszczyzny próbki oraz płasz-
czyzny padania świtała. Polarny efekt występuje kiedy namagnesowanie
jest skierowane w kierunku normalnym do płaszczyzny próbki (rys. 3.8).
W przypadku wzdłużnego i poprzecznego efektu Kerra namagnesowanie
próbki jest ustawione w płaszczyźnie warstwy. Wzdłużny efekt Kerra
(LMOKE) występuje jeśli namagnesowanie próbki jest równoległe do płasz-
czyzny padania wiązki światła. Natomiast poprzeczny efekt Kerra (TMO-
KE) ma miejsce, gdy namagnesowanie jest prostopadłe do płaszczyzny pa-
dania światła. W zasadzie, w tym efekcie nie obserwuje się zmian skręce-

Rysunek 3.8: Podstawowe rodzaje efektu Kerra w zależności od orienta-
cji wektora namagnesowania ~M w relacji do padającej wiązki światła i po-
wierzchni próbki: (a) polarny, (b) poprzeczny, (c) wzdłużny [5, p. 191].

nia i eliptyczności sygnału Kerra, tylko mierzona jest zmiana intensywności
światła o polaryzacji typu p, czyli polaryzacji liniowej równoległej do płasz-
czyzny padania światła (polaryzacja liniowa typu s występuje gdy wektor
fali E jest prostopadły względem płaszczyzny padania światła). W więk-
szości przypadków wzdłużny efekt Kerra charakteryzuje się większą czu-
łością w stosunku do poprzecznego, w którego przypadku rejestrowana jest
zmiana płaszczyzny polaryzacji.

3.4 Techniki synchrotronowe

3.4.1 Właściwości promieniowania synchrotronowego

Przyśpieszone do prędkości relatywistycznych elektrony, podlegające
dodatkowemu przyśpieszeniu dośrodkowemu tracą swoją energię w posta-
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ci emitowanego promieniowania, posiadającego o kilka rzędów wielkości
większą intensywność w porównaniu do innych konwencjonalnych źródeł
promieniowania elektromagnetycznego. Widmo promieniowania synchro-
tronowego charakteryzuje się szerokim zakresem energii fotonów, oraz mo-
że być spolaryzowane liniowo, kołowo lub eliptycznie. Przyśpieszone elek-
trony poruszają się w przestrzennie rozdzielonych pakietach tzw. paczkach
elektronowych. Dzięki temu promieniowanie jest emitowane w formie krót-
kich impulsów. Zmieniając długość i odległości między paczkami można
manipulować strukturą czasową promieniowania. Wszystkie te cechy po-
wodują, że w wielu przypadkach pomiarowe techniki synchrotronowe nie
znajdują dla siebie alternatywy.

3.4.2 XANES (X-ray Absorption Near Edge Spectroscopy)

W procesie absorpcji opisywanym prawem Bouguer’a, natężenie pro-
mieniowania elektromagnetycznego przechodzącego przez próbkę wynosi:

I = I0e−µd (3.3)

gdzie: I0 jest intensywnością padającego promieniowania, d grubością prób-
ki, I intensywnością promieniowania przechodzącego przez próbkę, µ –
współczynnikiem absorpcji wyznaczonym przez prawdopodobieństwo po-
jawiania się procesu. Współczynnik µ jest funkcją zależną od liczby atomo-
wej Z badanego pierwiastka i odwrotnie proporcjonalny do energii padają-
cego promieniowania elektromagnetycznego E. Proporcjonalność µ (w przy-
bliżeniu) do Z4 powoduje, że przy danej grubości próbki i odpowiednio do-
branej energii E padającego promieniowania można selektywnie próbkować
elementy układu okresowego. Materiały zawierające atomy o dużej liczbie
atomowej Z pochłaniają kwanty promieniowania efektywniej niż substancje
składające się z pierwiastków o małym Z. Wysokoenergetyczna wiązka syn-
chrotronowa jest absorbowana przez materię w procesie fotoelektrycznym,
w którym foton jest pochłaniany przez elektron. Następnie elektron w wyni-
ku absorpcji jest przenoszony na wyższy poziom energetyczny. Warunkiem
pojawienia się zjawiska absorpcji dla elektronów rdzenia jest większa ener-
gia padających fotonów od energii wiążącej elektron. W takim przypadku
elektron może być usunięty ze stanu podstawowego, stając się fotoelektro-
nem. Energie wiązania elektronów rdzenia dla poszczególnych pierwiast-
ków są dostępne na stronie [113], oraz dla wybranych materiałów przedsta-
wione w dodatku A.

Przy określonej energii padającego promieniowania powodującej po-
wstanie fotoelektronu jednocześnie pozostaje dziura na poziomie rdzenia
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atomu. Dziura ta jest następnie wypełniona promieniście przez elektrony
z wyższych energetycznie poziomów, albo niepromieniście w przypadku
zajścia zjawiska Augera. Intensywność promieniowania jest proporcjonalna
do liczby fotonów tworzących wiązkę. Emitowane promieniowanie fluore-
scencyjne jest charakterystyczne dla danego atomu i jest wykorzystane do
analizy i określenia koncentracji atomów w badanym systemie.

Jeśli energia fotonów jest wystarczająca aby wzbudzić elektron rdze-
nia do continuum powyżej poziomu Fermiego, wówczas pojawia się ostry
wzrost wartości współczynnika absorpcji widoczny na widmie absorpcyj-
nym jako krawędź (rys. 3.9(a)). Krawędzie nazywane są w notacji Sommer-
fielda, w której krawędź K odpowiada wzbudzeniu elektronu z poziomu 1s
(n = 1). Krawędź typu L odpowiada przejściom ze stanu 2s (n = 2, l = 0;
L1), 2p1/2 (n = 2, l = 1/2; L2), 2p3/2 (n = 2, l = 3/2; L3) itd., co schema-
tycznie przedstawiono na rysunku 3.9(b).

Spektroskopia absorpcyjna XAS bądź XAFS, (ang. X-ray Absorption
Spectroscopy, X-ray Absorption Fine Spectroscopy) wykorzystuje promie-
niowanie X o energiach pozwalających na wzbudzenie elektronu rdzenia.
Próbka jest oświetlana monochromatyczną wiązką promieniowania synchro-
tronowego, której energia może być dostrajana w pobliżu energii jonizacji
próbki. Badana jest zmiana współczynnika absorpcji µ w funkcji energii
E, która jest bliska albo nieznacznie większa od krawędzi absorpcji. Inten-
sywność absorpcji promieniowania jest determinowana przez dostępne sta-
ny w powłoce walencyjnej. Współczynnik wyrażony jest przez złotą regu-
łę Fermiego, która określa prawdopodobieństwo przejścia elektronu ze sta-
nu podstawowego do końcowego, uwzględniając ilość dostępnych stanów
w stanie końcowym. Element macierzowy w regule Fermiego, w pierw-
szym przybliżeniu może być przedstawiony w postaci iloczynu skalarne-
go operatora pędu absorbującego elektronu i potencjału wektorowego pola
promieniowania elektromagnetycznego. W spektroskopii rentgenowskiej do
analizy przejść elektronowych stosuje się przybliżenie dipolowe, w którym
zakłada się niezmienny w objętości atomu potencjał wektorowy. W ramach
tego przybliżenia uzyskano dipolowe reguły wyboru dla procesu wzbudza-
nia:

∆l =±1;∆m =±1,0. (3.4)

gdzie l jest orbitalną liczbą kwantową, m - magnetyczną liczbą kwantową.
Dipolowe reguły wyboru dają informację o dozwolonych przejściach

elektronowych do niezapełnionych powłok. Dla krawędzi K, L1 (powłoki
1s, 2s), są to przejścia do niezapełnionych powłok typu p (l = 1). Nato-
miast dla krawędzi L2, L3 (powłoka 2p) do stanów typu s (l = 0) lub d
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Rysunek 3.9: (a) Zależność absorpcji od energii padających fotonów;
wzbudzenia z poziomu 1s wymagają większych energii wiązki niż z wyż-
szych poziomów energetycznych [114]. (b) Diagram przedstawia przejścia
elektronów rdzenia dla odpowiednich krawędzi absorpcji [114]. (c) Widmo
XAS µ(E) uzyskane dla krawędzi K atomów Ti. Widoczne są dwa regiony –
XANES widmo bliskie krawędzi absorpcji i EXAFS rozciągnięta struktura
widma absorpcyjnego promieniowania X. W obszarze XANES zaznaczono
charakterystyczne piki krawędzi i przed krawędzią, które analizowane są na
podstawie pomiarów XANES [115].

(l = 2), przy czym wzbudzenia do stanów s są dużo mniej prawdopodobne
niż wzbudzenia do stanów typu d.

W metodzie XAS w zależności od energii rentgenowskie widmo absorp-
cyjne dzieli się na dwa zakresy. Pierwszy z nich stanowi przedział energii
o szerokości około 30 eV wokół krawędzi absorpcji. Obszar ten nazywany
jest XANES (X-ray Absorption Near Edge Spectroscopy).

Kształt widm XANES zależny jest od rodzaju i koordynacji atomów
wokół badanego centrum absorpcji. W metodzie XANES mierzona jest nie-
obsadzona gęstość stanów i dlatego zależy od lokalnej geometrii struktury.
W widmie widoczny jest rozkład elektronowych i chemicznych stanów wo-
kół absorbującego atomu (rys. 3.9(c)).

Drugi zakres widma XAS mieści się w przedziale od ok. 50 eV do ok.
1000 eV za krawędzią absorpcji i reprezentuje rozciągniętą strukturę wid-
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ma absorpcyjnego promieniowania X tzw. EXAFS (ang. Extended X-ray
Absorption Fine Structure). EXAFS dostarcza informacji o liczbie i rodzaju
sąsiadujących atomów, ich odległości od atomu centralnego oraz względ-
nym nieporządku strukturalnym.

3.4.3 XMCD (X-ray Magnetic Circular Dichroism)

Polaryzacja promieniowania elektromagnetycznego daje możliwość po-
miaru dichroizmu – zróżnicowanej absorpcji fotonów w zależności od ro-
dzaju ich polaryzacji. Efekt XMCD (ang. X-ray Magnetic Circular Dichro-
ism) jest absorpcją kołowo spolaryzowanego promieniowania X zależną od
kierunku namagnesowania próbki oraz skręcenia kołowej polaryzacji pada-
jącego promieniowania:

µ = µ(Z,E)+µ(M,σ) (3.5)

Efekt XMCD, nazwany jest często jako magnetooptyczny efekt Kerra roz-
szerzony do energii promieniowania X [116]. Podobnie jak w efekcie MO-
KE, spełnienie określonych reguł wyboru przy ustalonej polaryzacji spino-
wej powoduje selektywność absorpcji zależną od rodzaju i stanu magne-
tycznego próbki. W zależności od skrętności polaryzacji wiązki elektroma-
gnetycznej fotony posiadają moment pędu równy +h̄ lub −h̄. Jest to klu-
czowe dla występowania efektu, w którym moment pędu fotonu oddziałuje
ze spinem elektronów w próbkowanym materiale.

W metalach przejściowych 3d całkowita liczba przejść elektronów do
wyższych stanów zależy od ilości pustych stanów d powyżej poziomu Fer-
miego (liczba dziur walencyjnych) oraz liczby stanów rdzenia ze spinem
„o góry” i „do dołu”. W jednoelektronowym modelu poziomy rdzenia ze
względu na oddziaływanie spin-orbita są rozszczepione na stany 2p3/2 oraz
2p1/2 dające wkład do widma eksperymentalnego krawędzi L3 i L2 (rys.
3.10).

Polaryzacja fotonów prowadzi do selektywnej absorpcji zależnej od re-
lacji spinu elektronu i momentu pędu fotonu. Gdy kierunki spinu fotonu
i namagnesowania w próbce są współliniowe uzyskiwany jest najsilniejszy
efekt XMCD. Dichroizm jest wynikiem różnicy mierzonych intensywności
przejść elektronowych p→ d, dla padających fotonów z dodatnim i ujem-
nym momentem pędu i przy ustalonym namagnesowaniu próbki. Otrzymy-
wane w eksperymencie XMCD różne intensywności mogą być wytłuma-
czone przy pomocy tzw. modelu dwuetapowego (ang. two-step, rys. 3.10).
Zakłada on brak zmiany kierunku spinu wzbudzonego elektronu. W pierw-
szym kroku, fotoelektrony są wzbudzane ze zlokalizowanych wewnętrznych
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Rysunek 3.10: Schematyczne przed-
stawienie efektu XMCD dla krawę-
dzi L2,3 dla metali przejściowych 3d.
W pierwszym kroku absorpcja lewo-
(prawo) skrętnego, kołowo spolary-
zowanego światła prowadzi poprzez
sprzężenie spin-orbita ( j = l + s) na
poziomie rdzenia do polaryzacji foto-
elektronów ze spinem „do góry” („do
dołu”) na krawędzi L3. W drugim kro-
ku, pasmo walencyjne d działa jako
detektor spinowy. Ponieważ spin mu-
si być zachowany, lewoskrętnie spo-
laryzowane światło próbkuje głównie
dużą liczbę niezajętych stanów d ze
spinem „do góry”, zgodnym z kierun-
kiem namagnesowania ~M. W związ-
ku z tym, przekrój czynny absorp-
cji dla dwóch skręceń wiązki różni
się z powodu nierównowagi elektro-
nów ze spinem „do góry” i „do dołu”
w paśmie walencyjnym d. Efekt jest
odwrotny dla krawędzi L2 z powodu
przeciwnego sprzężenia spin-orbita na
poziomie rdzenia ( j = l− s).

powłok atomu (dla metali grupy 3d z powłoki p). Ze względu na zasadę za-
chowania momentu pędu następuje przekazanie momentu pędu od fotonu do
elektronu. Jeżeli elektron jest wzbudzany z poziomu rozszczepionego przez
oddziaływanie spin-orbita, wtedy następuje częściowe przekazanie momen-
tu pędu do spinu przez sprzężenie spin-orbita oraz do momentu orbitalnego.
Wzbudzony elektron zyskuje polaryzację. Ma ona różne znaki dla różnych
momentów zaabsorbowanych fotonów. Ponieważ sprzężenia spin-orbita dla
poziomów 2p3/2(L3) i 2p1/2(L2) są przeciwne, również polaryzacja spino-
wa dla obu krawędzi będzie miała przeciwne znaki. Powłoka rdzenia może
być traktowana jako źródło spinowo spolaryzowanych elektronów.

W drugim kroku modelu, powłoki walencyjne rozszczepione wskutek
oddziaływania wymiennego z nierównomiernie obsadzonymi stanami elek-
tronowymi ze spinem w górę i w dół działają jako detektor dla spinowego
i orbitalnego momentu fotoelektronu. Dla optymalnej detekcji kwantyzacja
osi powłoki walencyjnej powinna mieć ten sam kierunek z osią kwantyzacji
spinu fotoelektronu.

W eksperymencie wykorzystującym efekcie dichroizmu magnetyczne-
go uzyskiwana jest inna intensywność absorpcji promieniowania dla elek-
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Rysunek 3.11: Efekt XMCD przed-
stawiony dla krawędzi absorpcji L ato-
mów Fe. Dla kołowo spolaryzowa-
nego promieniowania w relacji skręt-
ności do namagnesowania w próbce,
uzyskiwane są różne intensywności
absorpcji; kolory odpowiadają wza-
jemnym kierunkom k i M [117, p.
390].

tronów ze spinem ułożonym równolegle względem padającej wiązki, w po-
równaniu do intensywności uzyskanej dla ustawienia antyrównoległego (rys.
3.11).

Równoważny wynik jest uzyskiwany przy ustalonej polaryzacji wiązki
padającej i zmiennym kierunku namagnesowania w próbce. Różnica w in-
tensywności zmierzonych krzywych absorpcji (nazywanych białymi linia-
mi) uzyskanych dla antyrównoległej i równoległej orientacji namagnesowa-
nia próbki i spinu padających fotonów, jest bezpośrednio proporcjonalna
do atomowego momentu magnetycznego. Intensywność przejść elektronów
rdzenia do pasma walencyjnego pod wpływem absorpcji promieniowania
jest proporcjonalna do całkowitej liczby pustych stanów d. Stanowi to jedną
z podstawowych reguł, wchodzących w skład tzw. reguły sum, przedstawio-
nej na rysunku 3.12(a).

Reguła sum

Stosując reguły sum można odseparować spinowy i magnetyczny mo-
ment badanego atomu. Intensywność absorpcji wiązki promieniowania, od-
zwierciedla właściwości pasma walencyjnego przypadające na atom, tj.: sto-
pień obsadzenia stanu elektronowego, spinowe i orbitalne momenty magne-
tyczne. Reguła sum opisuje zależność sygnału XMCD od wartości spinowe-
go i orbitalnego momentu magnetycznego (rys. 3.12). Ilościowe wielkości
uzyskuje się poprzez scałkowanie pól powierzchni pod pikami absorpcyj-
nymi w znormalizowanych widmach zarejestrowanych dla różnych orien-
tacji wzajemnych momentu pędu spolaryzowanego fotonu i namagnesowa-
nia próbki, a następnie ich odjęcie (różnica odpowiednich pól opisana jest
wielkościami A i B). Znając te wielkości oraz korzystając ze wzorów za-
mieszczonych w dolnej części rysunku 3.12 można wyznaczyć: ilość dziur,
a także moment magnetyczny i spinowy przypadający na próbkowany ro-
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dzaj atomu.

Rysunek 3.12: Schematyczne przedstawienie procesu absorpcji, uzyska-
nych widm i intensywności określających jakościowo właściwości pasma
walencyjnego, tzn. liczbę pustych stanów (Nh), spinowy moment magne-
tyczny ms oraz orbitalny moment magnetyczny mo. Dół: mierzone wid-
mo absorpcji i relacja między właściwościami pasma walencyjnego [117,
p. 398].
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Rozdział 4

Opis technik
eksperymentalnych

Badane struktury magnetyczne wytwarzano metodą MBE w układzie
firmy Riber lub w układzie Prevac, zainstalowanych w IF PAN.

Aparatura Riber składa się z dwóch komór: komory wzrostu i komory
załadowczej. Obie wyposażone są w pompy jonowe pozwalające na uzyska-
nie ultrawysokiej próżni (UHV - 10−10 Torra). Cienkowarstwowe próbki
wytwarzane były w komorze wzrostu poprzez naparowanie odpowiednich
materiałów na zamontowane na molibloku podłoża. Materiały są parowane
z komórek efuzyjnych (Knudsena) lub z dział elektronowych. Układ wypo-
sażony jest w trzy komórki efuzyjne i dwa działa (jedno z nich jest cztero-
tyglowe), które są wypełnione materiałami.

Układ Prevac jest znacznie bardziej złożony. Oprócz komory wzrostu
wyposażony jest dodatkowo w 3 inne podukłady, połączone ze sobą przez
komorę dystrybucyjną. Komora wzrostu wyposażona jest w osiem komó-
rek efuzyjnych i dwa działa elektronowe, z których każde zawiera sześć
tygli. W komorze działa jonowego można przeprowadzać in-situ modyfi-
kacje struktury wykonanych układów warstwowych poprzez bombardowa-
nie wiązką jonów gazów szlachetnych o energiach do 25 keV. W komo-
rze charakteryzacji przy pomocy technik magnetooptycznych wykorzystu-
jących zjawisko Kerra, możliwe jest wykonanie pomiarów magnesowania
próbek in-situ w temperaturze pokojowej w polach do 3,6 kOe oraz reje-
stracja mapy namagnesowania w stanie remanencyjnym. Układ wyposa-
żony jest również w komorę SPM, w której zamontowany jest mikroskop
VT AFM/STM XA 50/500 firmy Omicron. Pozwala on na obrazowanie po-
wierzchni w warunkach UHV, w trybach pracy mikroskopii sił atomowych
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(AFM), mikroskopii sił magnetycznych (MFM) oraz mikroskopii tunelo-
wej (STM). W okresie realizacji niniejszej pracy układ Prevac był na etapie
uruchamiania i testowania, dlatego też znaczna większość badanych próbek
była wykonana w układzie Riber, a pomiary przeprowadzane były ex-situ.

W procesie wytwarzania struktur niezwykle istotne jest dobranie para-
metrów wzrostu tj. szybkości parowania i ilości osadzanego materiału oraz
temperatury podłoża. Prędkość osadzania jest kontrolowana w czasie proce-
su wzrostu warstwy przy pomocy wagi kwarcowej oraz urządzeń wykorzy-
stujących spektroskopię emisyjną (Sentinel, Riber) lub spektroskopię ma-
sową (MKS, Prevac). Dwie ostatnie techniki wykorzystywane są do stabili-
zacji pracy dział elektronowych. Inną metodą kontroli szybkości osadzania
jest określenie eksperymentalnie parametrów wzrostu na podstawie pomiaru
grubości próbek kalibracyjnych. Pomiar grubości jest wykonywany ex-situ
techniką mikroskopii sił atomowych. Taka metoda wyznaczania prędkości
parowania materiałów stosowana jest do bardziej stabilnych źródeł jakimi
są komórki efuzyjne. W obu układach istnieje możliwość utrzymywania
(w czasie wytwarzania próbek) wysokiej temperatury podłoża: do 1000◦C
i 1400◦C odpowiednio w systemie Riber i Prevac.

W obu układach struktura wytwarzanych warstw monitorowana jest pod-
czas procesu ich wzrostu przy pomocy dyfrakcji wysokoenergetycznych
elektronów (RHEED). Źródła parowania materiałów mają przesłony, dzię-
ki którym możliwe jest wytwarzanie warstw z szerokiej gamy konfiguracji
strukturalnej. Szczególnie użyteczna jest przesłona liniowa, w którą wypo-
sażone są oba układy. Zmiana jej położenia względem podłoża w czasie
parowania materiału powala uzyskiwać klinowy lub schodkowy profil po-
szczególnych warstw składowych. Taka struktura próbek umożliwia szyb-
kie i wiarygodne pomiary właściwości magnetycznych w funkcji grubości
wybranych warstw, przy pomocy technik lokalnie próbkujących takich jak
np. MOKE czy MFM.

4.1 Procedura wytwarzania próbek

Badane w pracy próbki wytwarzano na podłożach szafirowych, jedno-
stronnie polerowanych o orientacji (11-20). Po standardowej procedurze od-
tłuszczania powierzchni podłoża, trawienia w mieszaninie H2O, H2O2 oraz
stężonego H2SO4 w stosunku 2 : 1 : 1, płukania w wodzie zdejonizowanej
i suszenia w strumieniu czystego azotu, umieszczano je w komorze zała-
dowczej układu MBE. Następnie, w celu usunięcia z powierzchni podło-
ża zaadsorbowanych gazów, przeprowadzano wstępne wygrzewanie w tem-
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peraturze do 400◦C. Po osiągnięciu odpowiednich warunków w komorze
wzrostu, tzn. wysokiej próżni i temperatury podłoża oraz intensywności
strumieni parowanych materiałów, wykonywano próbki. Standardowe pręd-
kości osadzania materiałów były niższe od 0,1 nm/s. W procesie wykorzy-
stywano możliwość zmiany pozycji przesłony liniowej sterowanej silnikiem
krokowym, znajdującej się tuż nad powierzchnią próbki. Dobranie odpo-
wiedniej prędkości przesuwu umożliwiało uzyskiwanie warstw o różnych
gradientach grubości.

4.2 Badania strukturalne ex-situ

Badania strukturalne ex-situ prowadzono metodami XRD i XRR, głów-
nie na aparaturze dyfrakcyjnej X’Pert-MPD wyposażonej w anodę Cu i gra-
fitowy monochromator. Pomiary XRD wykonano w konfiguracji θ − 2θ ,
z krokiem skanowania równym 0,04◦, natomiast w pomiarach XRR usta-
wiony krok pomiarowy wynosił 0,004◦. Do zobrazowania topografii po-
wierzchni wykorzystywana była mikroskopia sił atomowych AFM.

4.3 Badania synchrotronowe

Eksperyment XANES i XMCD był przeprowadzony na synchrotronie
w Grenoble (beamline ID12). Źródłem kołowo spolaryzowanej wiązki pro-
mieniowania rentgenowskiego był undulator Helios-II emitujący pierwszą
harmoniczną o energii z zakresu 2–6 keV. Kołowa polaryzacja wiązki jest
bardzo wysoka – wynosi 97%. Jednak po przejściu przez podwójny krysz-
tał Si (111) monochromatora stopień polaryzacji znacznie spada do 12%
i 4% odpowiednio dla energii fotonów 2523 eV (krawędź L3 Mo) oraz 4%
dla energii 2629 eV (krawędź L2 Mo). Tak znaczny spadek polaryzacji mo-
nochromatycznej wiązki wynikał z małej różnicy pomiędzy kątem padania
wiązki na monochromator i kątem Brewstera. Badania XMCD prowadzo-
ne były w temperaturze pokojowej w polu magnetycznym 0,9 T. Promie-
niowanie X i przykładane pole magnetyczne były wzajemnie równoległe,
natomiast kąt pod jakim padała wiązka X na powierzchnię próbki wynosił
15◦.

Widma XANES były rejestrowane poprzez pomiar fluorescencji (ang.
total fluorescence yield, TFY) z krzemową fotodiodą zamontowaną we-
wnątrz komory próżniowej. Widma XMCD otrzymano przez przełączanie
kierunku pola magnetycznego dla każdej energii padających fotonów z wid-
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ma XANES. Aby minimalizować błąd pomiarowy, widma XMCD zapisy-
wano również po zmianie skręcenia polaryzacji wiązki.

4.4 Badania właściwości magnetycznych

Jedną z podstawowych metod badania właściwości struktur magnetycz-
nych była magnetooptyczna technika wykorzystująca efekt Kerra. Dostępny
na Uniwersytecie w Białymstoku szeroko rozbudowany układ pomiarowy
umożliwia charakteryzowanie próbki metodą mikroskopii magnetooptycz-
nej oraz milimagnetometrii – mierzącej pętle histerezy skręcenia płaszczy-
zny polaryzacji i eliptyczności w funkcji przykładanego zewnętrznego pola
magnetycznego. Pomiary były wykonywane w temperaturze pokojowej.

4.4.1 Mikroskopia magnetooptyczna

Zobrazowanie struktur magnetycznych uzyskano w układzie opartym na
optycznym mikroskopie polaryzacyjnym. Pomiary wykonano w zerowym
polu magnetycznym dla próbek o różnej historii magnetycznej. Konfigura-
cja układu umożliwiała rejestrowanie prostopadłej do powierzchni próbki
składowej namagnesowania. W eksperymencie zapisywano obrazy rema-
nencyjne uzyskane po nasyceniu próbki w zewnętrznym polu magnetycz-
nym skierowanym prostopadle, raz w kierunku „do góry” a następnie w kie-
runku „do dołu”. Źródłem światła jest lampa halogenowa, emitująca światło
białe. Spolaryzowana liniowo wiązka światła skierowana na próbkę po od-
biciu, przechodzi przez obiektyw i analizator i trafia do kamery CCD [118].

Różnicowe obrazy remanencyjne

Zastosowanie mikroskopii optycznej, wykorzystującej polarny efekt Ker-
ra do analizy próbek z klinową warstwą magnetyczną, pozwala na uzyskanie
w szybki sposób informacji o zakresach grubości warstwy Co, dla których
namagnesowanie jest prostopadłe do jej powierzchni lub leży w jej płasz-
czyźnie. W metodzie tej rejestruje się obrazy remanencyjne, których barwa
(o różnym stopniu szarości) odpowiada wielkości kąta skręcenia płaszczy-
zny polaryzacji padającego światła. Kąt skręcenia jest proporcjonalny do
składowej namagnesowania prostopadłej do płaszczyzny warstwy. Po przy-
łożeniu w kierunku prostopadłym do powierzchni próbki pola magnetyczne-
go, skierowanego w kierunkach wzajemnie przeciwnych, obszary z prosto-
padłą składową namagnesowania w stanie remanencyjnym zachowują kie-
runek namagnesowania skierowany zgodnie z przykładanym polem. Zapisa-
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ne cyfrowo obrazy dla obu konfiguracji pomiarowych poddawane są proce-
durze ich odejmowania, w której dla każdej pozycji piksela w obrazie (x,y)
oblicza jest intensywność z zależności:

I(x,y) =
Iw(x,y)− Ib(x,y)
Iw(x,y)+ Ib(x,y)

(4.1)

gdzie Iw(x,y) i Ib(x,y) są obrazami remanencyjnymi próbki, otrzymanymi
po nasyceniu w polu prostopadłym raz w kierunku „białym” (np. „do góry”)
a następnie „czarnym” (w kierunku przeciwnym). Lokalna skala szarości
jest proporcjonalna do lokalnej wartości mrθK , gdzie mr – oznacza rema-
nencję, a θK oznacza rotację Kerra [79]. Jasny kontrast w obrazie różnico-
wym jednoznacznie identyfikuje obszary z namagnesowaniem w kierunku
prostopadłym. W przypadku obszarów z namagnesowaniem w płaszczyźnie
po zdjęciu zewnętrznego pola, w obu obrazach pomiarowych (remanencyj-
nych) uzyskuje się jednakowe jasności punktów. Po zastosowaniu metody
różnicowania obszar ten w wyjściowym obrazie różnicowym jest widoczny
jako ciemny. W wyniku opisanej procedury odejmowania od siebie obu ob-
razów uzyskuje się mapę namagnesowania próbki w stanie remanencyjnym.

4.4.2 Milimagnetometria optyczna

W układzie milimagnetometrii źródłem światła jest dioda półprzewod-
nikowa emitująca światło o długości fali λ = 640 nm. Za źródłem świa-
tła znajduje się polaryzator z osią polaryzacji ustawioną pod kątem 45◦ do
płaszczyzny padania wiązki. Następnie wiązka przechodzi przez modulator
fotoelastyczny, który generuje okresowe względne przesunięcie fazy mię-
dzy prostopadłymi komponentami wiązki światła spolaryzowanego. Odbita
od powierzchni próbki wiązka przechodzi dalej przez analizator i wpada do
detektora (fotodioda Si), który rejestruje zarówno sygnał stały oraz zmienny
o częstotliwości drgań modulatora. Taka konfiguracja układu pomiarowego
zapewnia wysoką czułość i redukcję szumów [118].

Zarejestrowany przez Lock-in sygnał zmienny (Ulock−in, UDC) jest od-
powiednio przeliczany na skręcenie i eliptyczność Kerra w odniesieniu do
stałego sygnału DC według:

θK =
U2 f

lock−in

UDC
, εK =

U f
lock−in

UDC
(4.2)

Ponadto układ pomiarowy rejestruje przyłożone do próbki pole magnetycz-
ne (sygnał z hallotronów). Ponieważ obie wielkości θK i εK są liniowo
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proporcjonalne do magnetyzacji, uzyskuje się w ten sposób pętle histerezy
magnetycznej. Wykorzystywany układ umożliwia pomiary w dwóch konfi-
guracjach polarnej i lateralnej. W przypadku konfiguracji polarnej, wiązka
światła pada na próbkę pod niewielkim (rzędu 2◦− 3◦) kątem względem
normalnej do powierzchni próbki przez otwór o średnicy około 2 mm znaj-
dujący się w jednym z nabiegunników. Po odbiciu od próbki, wraca podob-
ną drogą padając na zwierciadło, po czym kierowana jest do analizatora.
W konfiguracji lateralnej wiązka światła pada pod kątem ∼ 50◦ na próbkę.
Układ elektromagnesów zezwala na wytwarzanie wzajemnie prostopadłych
pól w płaszczyźnie próbki [118].

4.4.3 Mikroskopia sił magnetycznych

Obrazowanie magnetyczne badanych układów wykonywano techniką
MFM w powietrzu w temperaturze pokojowej. Stosowano dwa rodzaje prób-
ników magnetycznych o różnych momentach magnetycznych. Pierwszy emi-
tuje silne pole rozproszone (igła MESP). Z oszacowań wynosi ono oko-
ło 700 Oe. W przypadku drugiej igły magnetycznej: MESP–LM (low mo-
ment), moment magnetyczny jest mniejszy; pole rozproszone pochodzące
od igły wynosi około 250 Oe. Zaletą igły MESP jest możliwość uzyskania
silnego sygnału pomiarowego. Jednak silny moment igły może powodować
niepożądane przemagnesowanie próbek o mniejszych polach koercji. Eli-
minację tego zjawiska uzyskiwano poprzez zastosowanie igieł MESP-LM.
Stan remanencyjny próbek uzyskiwano po namagnesowaniu ich w polu ma-
gnesu stałego ok. 4,3 kOe. Rozmagnesowanie próbek przeprowadzano w si-
nusoidalnie zmiennym polu magnetycznym z malejąca amplitudą.

4.5 Podsumowanie

Strukturalną charakteryzację próbek wytworzonych w systemie MBE
przeprowadzano przy pomocy technik RHEED, XRD, XRR. Badanie i obra-
zowanie powierzchni wykonywano ex-situ przy pomocy mikroskopii AFM.
Korzystając z metod magnetooptycznych i mikroskopii MFM określono sta-
tyczne stany magnetyczne wytworzonych próbek. Pomiary synchrotronowe
pozwoliły na wyznaczenie wartości spinowego i orbitalnego momentu ma-
gnetycznego w analizowanym rodzaju atomów. Wszystkie te techniki po-
zwoliły na pełną charakteryzację strukturalną i magnetyczną badanych pró-
bek.
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W układzie wielowarstwowym warstwa znajdująca się na spodzie struk-
tury magnetycznej podobnie jak warstwa wierzchnia, przykrywająca war-
stwę magnetyczną, wpływa w sposób zasadniczy na jej właściwości magne-
tyczne [3, 119]. Powstałe interfejsy mogą dawać wkład do anizotropii po-
wierzchniowej i magnetoelastycznej. Ponadto warstwa bufora determinuje
strukturę krystaliczną warstwy magnetycznej. W niniejszej pracy badane są
głównie struktury zawierające ultracienką warstwę Co otoczoną warstwami
Au i/lub Mo. Do pełnego zrozumienia właściwości magnetycznych takich
układów istotne jest określenie typów wzrostu materiałów tworzących wie-
lowarstwę oraz wpływu jakości interfejsów na właściwości magnetyczne
Co.

W niniejszym rozdziale omówiony jest wzrost Mo(Au)/Co/Au(Mo). O-
kreślone są parametry technologiczne wpływające na morfologię kolejnych
warstw składowych, a w konsekwencji na jakość powstających interfejsów.
Dyskutowane są również relacje krystalograficzne prowadzące do epitak-
sjalnego wzrostu warstw tworzących interfejsy. Szczególna uwaga poświę-
cona jest kluczowemu efektowi prowadzącemu do indukowania się nano-
kropek magnetycznych: samoorganizującego się wzrostu wysp Au na pod-
łożu Mo.

5.1 Wzrost ciągłych warstw Mo i Au

5.1.1 Osadzanie Mo na Al2O3

Większość badanych w pracy struktur była wytwarzana na buforze Mo.
Jego rola była zatem podwójna: stanowi on podłoże dla wytwarzanych struk-
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tur oraz jego powierzchnia tworzy interfejs modyfikujący właściwości ma-
gnetyczne badanych próbek.

Gruba warstwa molibdenowa rośnie w strukturze krystalicznej typu bcc,
w grupie symetrii Im-3m ze stałą sieci równą 3,14 Å. Prace teoretyczne
wykorzystujące obliczenia w oparciu o model teorii funkcjonału gęstości
w bazie fal płaskich wskazują, że proces relaksacji powierzchni Mo(110)
jest ograniczony tylko do pierwszych warstw atomowych [120, 121]. Ukła-
dy magnetyczne opisywane w niniejszej pracy wytwarzane były na buforze
Mo o orientacji (110) hodowanym na monokrystalicznym podłożu Al2O3
(11-20) o strukturze hcp. Wysoka energia powierzchniowa i relatywnie gę-
ste upakowanie powierzchni Mo(110) powodują gładki wzrost typu warstwa
po warstwie wielu metali krystalizujących w strukturze fcc w orientacji
(111), lub hcp w orientacji (0001). Koherentny wzrost obserwowany był dla
wzajemnie równoległego ustawienia kierunków [0001] Al2O3 i [1-1-1] Mo.

Rysunek 5.1: Obrazy AFM ewolucji powierzchni Mo na Al2O3 zmienia-
jącej się od (a) do (e) z rosnącą od około 900◦C i wyżej temperaturą pod-
łoża. Temperatura jest w trudny sposób kontrolowana. Odpowiednie dobra-
nie temperatur umożliwia uzyskanie gładkiego wzrostu Mo, z widocznymi
uskokami monoatomowymi (jak na rys. (a)). Przedstawione obrazy RHEED
zarejestrowane są dla dwóch charakterystycznych morfologii powierzchni:
(f) - nieregularnej, struktury labiryntowej; (g) gładkiej, takiej jak na rys. (a).

Morfologia powierzchni warstwy Mo silnie zależy od temperatury osa-
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dzania materiału. Optymalną gładkość powierzchni uzyskiwano, gdy w cza-
sie parowania podłoże utrzymywane było w wysokiej temperaturze wy-
noszącej około 900◦C do 1000◦C. Szybkość parowania nie przekraczała
0,1 nm/s, co w połączeniu z wysoką temperaturą zapewniało optymalną dy-
fuzję atomów na powierzchni, prowadząc do niskiej szorstkości warstwy.
W ogólności, relatywnie wysoka temperatura oraz mała prędkość osadzania
są wymagane do otrzymania gładkiej epitaksjalnej struktury molibdenowej.

Optymalna temperatura przy jakiej uzyskiwano atomowo gładką po-
wierzchnię Mo wynosiła około 900◦C (850◦C w przypadku gdy próbka była
montowana bezpośrednio na molibloku, 914◦C stopni w przypadku gdy od
molibloku oddzielona była dodatkową plakietką). Obraz takiej powierzchni
przedstawiony jest na rysunku 5.1(a). Analiza obrazów RHEED rejestro-
wanych dla warstwy Mo wskazuje, że przy zbyt wysokich temperaturach
prążki są rozmyte, poszerzone, trudno definiowalne (5.1(f)). Różnią się od
dobrze zdefiniowanych uzyskanych dla gładkich powierzchni (5.1(g)). Zbyt
wysoka temperatura podłoża powoduje, że na powierzchni warstwy molib-
denowej zaczynają pojawiać się defekty w postaci dziur o średnicach oko-
ło kilkudziesięciu nanometrów, osiągających głębokości 25 nm (rys. 5.1(b),
(c); rys. 5.2). Wraz ze wzrostem temperatury ich gęstość powierzchniowa
rośnie. Dziury te układają się wzdłuż nieregularnych linii (rys. 5.1(d)). Dal-
szy wzrost temperatury prowadzi do ich koalescencji, w wyniku czego two-
rzy się struktura labiryntowa (rys. 5.1(e)) o rozmiarach rzędu kilkuset nm
(rys. 5.2).

Rysunek 5.2: Profile wykonane dla obrazów AFM struktury labiryntowej
(a), oraz z dziurami (b). Rozmiary dziur i struktury labiryntowej przedsta-
wione są na rysunkach.
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5.1.2 Osadzanie Au na Mo

Materiał Au parowano z komórki efuzyjnej utrzymywanej w tempe-
raturze 1250◦C. Prędkość parowania nie przekraczała wartości 0,1 ML/s.
Uzyskane wyniki (opublikowane w pracy [122]) wskazują, że optymalny
wzrost warstwy Au uzyskuje się, gdy jest ona osadzana na buforze Mo. Wy-
niki szczegółowych badań poświęconych jakości interfejsów oraz zależno-
ści epitaksjalnych zachodzących pomiędzy kierunkami krystalograficznymi
osadzanej warstwy zostały przedstawione w pracy [122].

Warstwa Au rośnie w kierunku (111) na podłożu Mo(110). Na inter-
fejsie Mo(110)/Au(111) równoległymi kierunkami są odpowiednio [001] ||
[1-10], oraz [1-10] || [-1-12].

Niedopasowanie parametrów sieciowych warstwy Au względem podło-
ża molibdenowego jest duże. Wzdłuż kierunku [-110]Mo wynosi 11,6%.
Warstwa Au w tym kierunku jest rozciągana. W kierunku prostopadłym
[001]Mo, niedopasowanie warstwy wynosi -8,2% w tym kierunku nastę-
puje ściskanie sieci Au. Wartości te znacznie przekraczają próg, poniżej
którego uzyskuje się wzrost typu warstwa po warstwie (Frank – van der
Merwe). Możliwym typem wzrostu warstwy Au(111) na Mo(110) staje się
typ Stranski – Krastanov (2D-3D) lub Volmer – Weber (3D). W każdym
z tych przypadków, spodziewana jest duża wartość szorstkości powierzch-
ni.

Rysunek 5.3: Obrazy AFM warstwy Au o grubości 20 nm, obraz lewy:
otrzymany po osadzeniu warstwy, prawy: otrzymany po wygrzaniu w 200◦C
przez pół godziny [122].
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Aby znacząco zminimalizować szorstkość i uzyskać gładki wzrost Au
opracowano procedurę polegającą na naparowaniu materiału na podłoże
utrzymywane w temperaturze pokojowej. W celu poprawy jakości powierzch-
ni warstwy Au, próbki były wygrzewane przez pół godziny w temperaturze
200◦C. Dzięki takiej procedurze uzyskuje się gładką powierzchnię warstwy
Au, ma strukturę fcc ze stałą sieci a = 4,07 Å. Otrzymane widma RHEED
dla warstwy Au, w kierunkach [1-12] i [1-10], przyjmują postać ostrych
prążków z odległościami między nimi odpowiadającymi stałym sieci war-
stwy Au.

Porównanie topografii warstwy Au po osadzeniu w temperaturze poko-
jowej oraz po wygrzaniu w 200◦C przedstawia rysunek 5.3. Proces wygrze-
wania powoduje rozrost atomowo gładkich obszarów, prowadząc do obniże-
nia szorstkości z wartości 0,463 nm do 0,191 nm. Wygrzewanie w wyższych
(nawet do 600◦C) temperaturach nie poprawia znacząco gładkości uzyska-
nej warstwy. W zakresie tych temperatur warstwa Au zachowuje ciągłość.

5.2 Wzrost wyspowy Au na Mo

Osadzanie Au na podłożu Mo w wysokich temperaturach prowadzi do
wykształcenia się całkowicie innej morfologii powierzchni. Duże niedopa-
sowanie sieci na interfejsie Mo(110)/Au(111) w połączeniu z podwyższoną
dyfuzją atomów Au na powierzchni Mo determinuje wzrost wyspowy typu
Volmer – Weber.

W procesie wzrostu cienkich warstw w sposób szczególny należy mieć
na uwadze występujące naprężenia w bliskości interfejsu między materia-
łami o różnych stałych sieciowych i strukturach krystalograficznych. Przy-
puszcza się, że obserwowany wzrost wyspowy znacząco redukuje energię
całkowitą warstwy w której pojawiają się naprężenia. Ważna jest również
wzajemna zależność energii swobodnych powierzchni materiałów składo-
wych oraz tworzących się interfejsów. Relacje: γP < γint + γA, lub γP '
γint + γA zachodzą odpowiednio dla typu VW i SK, gdzie γP jest energią
powierzchniową podłoża, γA energią powierzchniową osadzanej warstwy,
a γint energią interfejsu. Energia podłoża Mo (110) jest relatywnie wyso-
ka, równa 3,454 J/m2 [123]. Energia warstwy Au(111) wynosi 1,283 J/m2

[123]. Przy tak wysokiej energii, wpływ interfejsu musi być znaczący, aby
spełniona była przedstawiona powyżej relacja i wymuszony wzrost wyspo-
wy w warstwie Au. Wynika z tego, że musi ona być co najmniej równa
2,171 J/m2, co jest stosunkowo dużą wartością. Jednakże, nie ma dostęp-
nych bezpośrednich danych o wartościach tego typu energii.
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Rysunek 5.4(a) przedstawia obraz AFM powierzchni uzyskany dla ty-
powego, wyspowego wzrostu warstwy Au na podłożu Mo. Wyspy są rozło-
żone losowo na powierzchni bufora Mo. Większość z nich przyjmuje postać
ściętego ostrosłupa zawierającego w podstawie sześciokąt. Część z wysp
ma wydłużone kształty, natomiast w innych podstawa przyjmuje formę trój-
kąta. Szczegółowe badania strukturalne, których wyniki opisano w pracy
[123] pokazują, że wyspy Au są monokrystaliczne. Ich ściany tworzą ni-
skoindeksowe płaszczyzny o niskich energiach powierzchniowych. Górna
płaszczyzna jest gęsto upakowana o orientacji (111) (rys. 5.4(b)). Płaszczy-
zny boczne o kształcie prostokąta mają orientację typu (100), natomiast te
o kształcie trapezu – (111). Model takiej wyspy przedstawiony jest na ry-
sunku 5.4(b).

a) b)

Rysunek 5.4: Przykładowy obraz wysp Au na podłożu Mo, (a) wynik uzy-
skany z AFM; rozmiar skanu 10x10 µm, (b) wyznaczenie kierunków ścian
w wyspie na podstawie analizy RHEED prezentowanej w pracy [123].

W rozdziale 2.1 omówiono podstawowe klasy wzrostu wyspowego: kom-
paktowy i fraktalny. O typie wzrostu wyspy decydują relacje krystalogra-
ficzne na interfejsie pomiędzy wyspą i buforem oraz temperatura podło-
ża wpływająca na szybkość dyfuzji osadzanych atomów. Za zarodkowa-
nie wysp odpowiadają dwa elementy: defekty i rozmiar krytyczny zarodka.
Każdy z czynników jest zależny od temperatury. W niskich temperaturach
rozmiar krytyczny zarodka jest mniejszy. Defekty powierzchniowe opisane
są natomiast studnią energetyczną dla dyfundujących atomów. Tylko te, któ-
re odpowiednio obniżają ich energię mogą je pułapkować. Płytkie defekty,
które są efektywne w niskich temperaturach, nie wiążą atomów i nie dzia-
łają jako centra kotwiczące w temperaturach wysokich. W związku z tym
powierzchniowa gęstość defektów - i w konsekwencji gęstość wysp zwięk-
sza się z obniżaniem temperatury. Takie zachowanie jest wyraźnie widoczne
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na rysunku 5.5 przedstawiającym serię obrazów uzyskanych z mikroskopii
AFM. Wyniki pokazują wyraźnie zależność gęstości wysp od temperatury
i związanej z nią szybkością dyfuzji atomów Au na powierzchni Mo.

Większość wysp wytwarzanych w temperaturze 385◦C ma nieregularne,
fraktalne kształty z zaokrąglonymi krawędziami. Są one typowe dla niskich
prędkości i krótkich dróg dyfuzji. W procesie tworzenia się wyspy dyfundu-
jące atomy dołączają się do wyspy i kotwiczą się na jej krawędzi, niedaleko
miejsca styku, ze względu na niskie tempo dyfuzji oraz krótką drogę dy-
fuzji. Taki mechanizm prowadzi do tworzenia się nieregularnego kształtu
wyspy.

Rysunek 5.5: Morfologia wysp w zależności od ilości osadzanego mate-
riału i temperatury podłoża podczas procesu osadzania. Wszystkie obrazy,
uzyskane techniką AFM, mają ten sam rozmiar 5x5 µm [123].

Wyspy formujące się w temperaturze 500◦C są bardziej „kompakto-
we” i regularne z prostymi krawędziami zorientowanymi wzdłuż kierunków
krystalograficznych determinowanych przez podłoże molibdenowe. Kształt
złotych wysp jest wynikiem wyższej szybkości dyfuzji, która rośnie wraz
z temperaturą. Energia dyfundujących atomów jest wyższa od lokalnych ba-
rier energetycznych (związanych z defektami podłoża), czego efektem jest
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mniejsza gęstości wysp uzyskanych w 500◦C w porównaniu z temperaturą
385◦C. Większość kształtów wysp jest sześciokątna. W procesie powsta-
wania struktury dyfuzja wokół naroża oddzielającego sąsiednie krawędzie
wyspy wydaje się być jednakowa w obu kierunkach. Sporadyczne pojawia-
nie się trójkątnych kształtów przypisywane jest asymetrycznej szybkości
dyfuzji na sąsiednich krawędziach. Może być to spowodowane obecnością
defektów powierzchniowych zaburzających wspomnianą symetrię dyfuzji.
Wyspy przyjmują czasami mniej regularne kształty, np. połączenie trójkąt-
nego i sześciokątnego — formę hybrydowej struktury, albo w przybliżeniu
owalne kształty (rys. 5.5).

Wyższe temperatury prowadzą do wzrostu szybkości dyfuzji i rozmiaru
krytycznego zarodka oraz zmniejszenia efektywności pułapkowania dyfun-
dujących atomów przez defekty. W konsekwencji w temperaturze 800◦C
wyspy są znacząco większe, a ich gęstość powierzchniowa maleje.

Zmiana temperatury podłoża, jak również ilości osadzanego materiału
umożliwia intencjonalne kontrolowanie kształtów wysp Au, ich rozmiarów
oraz gęstości powierzchniowej. Dla ustalonej temperatury występuje raczej
słaba tendencja do wzrostu gęstości powierzchniowej wysp ze zmianą ilo-
ści osadzanego Au. Najsilniejsza jest jedynie w niskich temperaturach (dla
385◦C zmienia się od 5 do 13 µm−2 ze wzrostem osadzonego materiału
od 1 do 10 warstw atomowych). Natomiast w wysokich temperaturach jest
w przybliżeniu stała i wynosi: 3 µm−2 w 500◦C, oraz 0,6 µm−2 w 800◦C
[123]. W przypadku ustalonej ilości materiału i rosnącej temperatury pod-
łoża widoczny jest znaczący spadek gęstości wysp.

Zwiększenie ilości naparowanego materiału wpływa zdecydowanie na
zwiększenie rozmiaru uzyskanych wysp Au. Na rysunku 5.6(a) - (b), przed-
stawiono dwa obrazy SEM próbki, której warstwa Au osadzona była w po-
staci klina o grubości 0 - 4 nm. Uzyskano wyspowy wzrost o różnym roz-
miarze i rozkładzie wysp. Rozmiar wysp zwiększa się z rosnącą grubością
warstwy Au.

Wyniki uzyskane z analizy RHEED przedstawione w pracy [123] su-
gerują, że pomiędzy wyspami Au widoczna jest powierzchnia Mo, wska-
zując tym samym na występowanie mechanizmu wzrostu warstwy Au ty-
pu VW. Uzupełniającym potwierdzeniem wyspowego wzrostu Au są wy-
niki EDX (ang. Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) przedstawione na
rysunku 5.6(d). Ważną i użyteczną zdolnością techniki EDX jest mapo-
wanie promieniowania X charakterystycznego dla danych elementów ukła-
du okresowego, występujących w próbce. Metoda polega na wykrywaniu
charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego od określonego ato-
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Rysunek 5.6: (a) – (c) Obrazy SEM topografii wysp Au na powierzchni
próbki strukturyzowanej oraz (d) odpowiadający obrazowi (c) wyniki EDX.
Czerwony kolor odpowiada Au. Wyraźny kontrast chemiczny skorelowany
jest z topografią. Słaby kontrast pomiędzy wyspami odpowiada warstwie
przykrywkowej Au.

mu wskutek wzbudzenia elektronów rdzeniowych przez wiązkę elektronów
o wysokiej energii. Obok obrazu topografii uzyskanego techniką SEM (rys.
5.6(c)) przedstawiony jest obraz rozkładu występowania materiału Au w
próbce (rys. 5.6(d)). Kolor czerwony przypisany jest atomom Au. Wyraźnie
widoczne jest formowanie się wysp Au. Słaby sygnał pomiędzy wyspami
dowodzi że warstwa Au rośnie w ramach typu wzrostu VW. Zarówno dla
małych jak i dużych ilości parowanego materiału tworzone są dobrze odse-
parowane wyspy Au o wielkości zależnej od ilości naparowanego materiału.

5.3 Wzrost warstwy Co na buforze Mo i Au

Warstwa Co osadzona na podłożu Mo(110) rośnie w orientacji Nishiy-
amy – Wassermanna, tzn. Co(0001) || Mo(110) oraz [11-10]Co || [1-10]Mo.
Dla struktury hcp (aCo = 2,507 Å) niedopasowania sieci w kierunku Mo[001]
wynoszą: 20,3%, a w kierunku Mo[1-10]: 2,4%. Natomiast w przypadku

81



Struktury badanych próbek

gdy Co rośnie w strukturze f cc (aCo = 3,544 Å), niedopasowania sieci dla
tych kierunków wynoszą odpowiednio: 20,4% oraz 0,7% [124]. Przy ma-
łych pokryciach warstwa Co rośnie w postaci małych, pseudomorficznych
wysp, które zagęszczają się z rosnącą ilością materiału [125]. Wyspowy,
heksagonalny wzrost Co w zależności od ilości materiału może być trój- al-
bo dwuwymiarowy [74]. Rosnące wyspy ulegają koalescencji, tworząc peł-
ną warstwę Co na podłożu Mo(110). Dla większych grubości w temperatu-
rze pokojowej wzrost staje się typu warstwa-po-warstwie. Wygrzanie próbki
w wysokich temperaturach znacznie pogarsza strukturę powierzchni, która
ponownie przyjmuje formę trójwymiarowych, nieregularnych wysp [125].

W układzie Au/Co warstwa magnetyczna Co(0001) rośnie na podłożu
Au w orientacji: [1-10] || [11-20]. Obraz RHEED uzyskany dla cienkiej war-
stwy Co (8 Å) osadzonej w temperaturze pokojowej na gładkiej powierzchni
warstwy Au o grubości 20 nm przedstawiony jest na rysunku 5.7. Po osa-
dzeniu warstwy Co prążki na obrazie RHEED są nieco rozmyte. Odległości
między nimi odpowiadają naprężonej warstwie Co o stałej sieci 2,62 Å –
wartości pośredniej pomiędzy stałymi sieci 2,51 Å i 2,88 Å dla materiałów
objętościowych odpowiednio Co i Au. Analiza RHEED pozwala oszaco-
wać wartość niedopasowania sieci na interfejsie Au/Co wynoszące 14%. Po
wygrzaniu próbki w temperaturze 250◦C przez 30 min, pojawia się obrazie
dyfrakcyjnym rozszczepienie prążków, odpowiadające stałym sieci 2,56 Å
i 2,86 Å. Analiza topografii próbek wykonanej techniką obrazów AFM, wy-
jaśnia pojawiające się rozszczepienie jako pogorszenie jakości powierzchni
Co, a w przypadku ultracienkich warstw – utratę ich ciągłości. Wyznaczona
szorstkość powierzchni zwiększyła się z 0,181 nm dla próbki niewygrzewa-
nej do 0,206 nm po wygrzaniu [126, 122]. Obserwowany koherentny wzrost
warstwy Co na powierzchni Au, wprowadzający naprężenia rozciągające
w płaszczyźnie warstwy magnetycznej może wymuszać dodatkowy wkład
do magnetoelastycznej składowej anizotropii, omawianej w dalszej części
pracy.

5.4 Konfiguracje próbek

W niniejszej pracy badaniom poddano próbki o różnych konfiguracjach:
wielowarstwowe ciągłe, wielowarstwowe z pojedynczym klinem, wielowar-
stwowe z klinem podwójnym, warstwy o strukturze stopu oraz warstwy
strukturyzowane. Różnorodność konfiguracji wytworzonych próbek, wyni-
ka z różnorodności planowanych na nich badań. Wielowarstwy ciągłe są
układami referencyjnymi dla próbki strukturyzowanej. Takie struktury pod-
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Rysunek 5.7: Wyniki RHEED uzyskane dla warstwy Co na podłożu Au.
Lewa strona: po osadzeniu warstwy, prawa strona: po wygrzaniu w 250◦C
przez pół godziny [122].

dano badaniom MOKE oraz badaniom synchrotronowym. Do badań wyko-
nanych w Grenoble układy wielowarstw mają na celu wzmocnienie sygnału
pochodzącego od interfejsów. Warstwa stopu natomiast, stanowi warstwę
odniesienia dla wyników badań synchrotronowych, których wyniki omó-
wiono w rozdziale 7.

Aby w obrębie jednej próbki otrzymać zależność zmian namagnesowa-
nia i kształtów pętli histerezy w funkcji zmiennej grubości warstwy ma-
gnetycznej wykonano struktury z warstwą klinową. Takie układy poddano
badaniom MOKE i MFM. Układy strukturyzowane są próbkami w których
wytworzono kropki magnetyczne.

5.5 Podsumowanie

Szafirowe podłoże z nałożoną na nim (w wysokiej temperaturze około
900◦C) atomowo gładką warstwą Mo stanowi idealny bufor dla epitaksjal-
nego wzrostu warstwy Au. Warstwy Au(111) f cc o niewielkiej szorstkości,
uzyskuje się przez osadzanie materiału w temperaturze RT a następnie wy-
grzanie przez pół godziny w temperaturze powyżej 200◦C. Osadzanie war-
stwy Au w temperaturze podłoża równej 500◦C skutkuje uzyskaniem re-
gularnych, sześciokątnych wysp o rozmiarach z przedziału kilkudziesięciu
nanometrów do mikrona.

Na tak przygotowanym buforze osadzana w temperaturze pokojowej
ultra-cienka warstwa Co, charakteryzuje się gładką powierzchnią o szorst-
kości około 0,181 nm. Warstwa magnetyczna jest przykrywana warstwą Au
w celu zabezpieczenia jej przed czynnikami atmosferycznymi.

Badane układy epitaksjalne charakteryzują się dobrze zdefiniowaną struk-
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Struktury badanych próbek

turą krystaliczną oraz intencjonalnie założonymi parametrami, tj. grubością
osadzanej warstwy oraz typem wzrostu (gładki, wyspowy). Przez wyko-
rzystanie przesłony przesuwnej oraz dzięki możliwości obrotów molibloku
z zamontowanym na nim podłożem, istnieje duża swoboda w projektowaniu
układów do badań właściwości układów wielowarstwowych.

Otrzymanie samoorganizujących się wysp Au na powierzchni Mo spra-
wia, że są one dobrym kandydatem do zastosowania jako strukturyzowany
bufor pod warstwę magnetyczną, co jest wykorzystywane w realizacji ni-
niejszej pracy.
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Rozdział 6

Wpływ ciągłego bufora
i warstwy wierzchniej
na właściwości ultracienkiej
struktury Co

6.1 Wpływ przykrycia i bufora na właściwości ma-
gnetyczne warstwy Co

Właściwości wielokrotnych warstw magnetycznych są jednym z głów-
nych zagadnień, którymi zajmują się liczne grupy prowadzące badania z dzie-
dziny magnetyzmu. W pracach [3, 119, 127] badany był wpływ rodzaju war-
stwy przykrywającej na właściwości magnetyczne ultracienkiej warstwy Co
osadzonej na buforze Au. Przykrycia wybrano m.in. spośród pierwiastków
takich jak: Au, Ag i Cr. Wyniki badań wykazały silną zależność wartości po-
la koercji warstwy Co od rodzaju warstwy przykrywającej. Najwyższe pola
koercji obserwowane były w strukturach, w których warstwa przykrywająca
wykonana była z Au [3, 119, 127].

Podobnie jak warstwa wierzchnia [79, 126, 128], również rodzaj i orien-
tacja krystalograficzna warstwy spodniej (bufora) może powodować istot-
ne zmiany właściwości magnetycznych cienkich warstw magnetycznych.
W niniejszej pracy, ze względu na sposób wytwarzania nanokropek magne-
tycznych, wykazujących prostopadłe do płaszczyzny próbki namagnesowa-
nie, zasadnicza uwaga poświęcona jest określeniu wpływu warstw Au i Mo
na anizotropię magnetyczną ultracienkiej warstwy Co.
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Wpływ ciągłego bufora i warstwy wierzchniej na właściwości
ultracienkiej struktury Co

6.1.1 Próbki referencyjne: Mo/Co/Mo, Au/Co/Mo
i Au/Co/Au

Układy zawierające ciągłe warstwy składowe (rys. 6.1) stanowiły war-
stwy referencyjne dla strukturyzowanych próbek omawianych w dalszych
rozdziałach rozprawy. Próbki referencyjne oznaczono schematycznie jako:
Mo/Co/Mo
(próbka A), Au/Co/Mo (próbka B), Mo/Co/Au (próbka C) oraz Au/Co/Au
(próbka D). W układach tych warstwa kobaltu ma kształt klina o zmiennej
grubości. Analizę właściwości układów C i D przedstawiono także w roz-
dziale (6.1.2) oraz w pracy [129].

Mo

Mo Mo

MoAu

Au Au

Au

Co Co Co Co

próbka A próbka B próbka C próbka D

Rysunek 6.1: Schematyczne przedstawienie układów próbek referencyj-
nych Mo/Co/Mo (próbka A), Au/Co/Mo (próbka B), Mo/Co/Au (próbka C)
oraz Au/Co/Au (próbka D).

Mikroskopia optyczna

Rysunek 6.2 przedstawia wyniki pomiarów uzyskanych metodą magne-
tometrii magnetooptycznej dla próbek A, B i D (odpowiednio Mo/Co/Mo,
Au/Co/Mo oraz Au/Co/Au). Jasny obszar na obrazie różnicowym odpowia-
da obszarowi próbki z namagnesowaniem ustawionym w kierunku prosto-
padłym. W układzie Mo/Co/Mo nie obserwuje się jasnego obszaru co ozna-
cza, że w całym zakresie zmienności grubości Co nie występuje składowa
prostopadła namagnesowania. Zastąpienie molibdenowej warstwy buforo-
wej przez warstwę złotą powoduje, że pojawia się obszar, w którym na-
magnesowanie Co jest prostopadłe do powierzchni próbki. W strukturze,
w której warstwa Co otoczona jest z obu stron warstwami Au (próbka D)
przedział grubości, w którym obserwuje się składową prostopadłą jest naj-
większy. W układach B i D, przy pewnej charakterystycznej grubości war-
stwy kobaltu, następuje zmiana kierunku namagnesowania od prostopadłe-
go do leżącego w płaszczyźnie. Zjawisko to określa się mianem reorientacji
spinowej (ang. Spin Reorientation Transition, SRT).
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Rysunek 6.2: (a) Różnicowe obrazy remanencyjne uzyskane z pomiarów
magnetometrii magnetooptycznej wykorzystującej efekt Kerra w konfigura-
cji polarnej, dla próbek A, B oraz D. Zmiana otoczenia warstwy magnetycz-
nej z Mo na Au indukuje fazę prostopadłego namagnesowania w pewnym
zakresie grubości warstwy Co, widoczną jako zmiana jasności obrazu (rys.
(b)). Nominalną zmianę grubości schematycznie przedstawiono po prawej
stronie, zaznaczając zmianę kierunku namagnesowania zależną od grubości
Co (punkty SRT). Charakterystyczne wartości dCo przedstawione są w tek-
ście.

Milimagnetometria magnetooptyczna

Do ilościowego określenia lokalnych parametrów magnetycznych, cha-
rakteryzujących właściwości badanych próbek, użyto milimagnetometrii ma-
gnetooptycznej wykorzystującej efekt Kerra w konfiguracji polarnej. Po-
wierzchnia każdej próbki skanowana była z rozdzielczością porównywalną
z rozmiarami plamki lasera (ok. 0,3 mm). Automatyczny przesuw po po-
wierzchni był zrealizowany z krokiem 0,2 mm, wzdłuż linii zmiennej gru-
bości Co. Mały gradient grubości warstwy Co pozwalał na przyjęcie zało-
żenia, że rejestrowane pętle histerezy były z obszaru o dobrze określonej
jednorodnej grubości kobaltu, znajdującej się w strefie plamki. Dla każdej
próbki, ze zmierzonych pętli wyznaczono podstawowe parametry magne-
tyczne, zaznaczone na rysunku 6.3(a), w funkcji grubości warstwy Co.

Na rysunku 6.3(b) przedstawiono wartości remanencji (θREM) w funkcji
grubości warstwy kobaltu. W układzie Mo/Co/Mo brak jest sygnału rema-
nencji w całym zakresie grubości warstwy magnetycznej. Wynik ten po-
twierdza wcześniejszą obserwację, że w układzie Mo/Co/Mo namagneso-
wanie ułożone jest w płaszczyźnie warstwy w całej próbce. W pozostałych

87
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Rysunek 6.3: (a) Przykładowa pętla histerezy zmierzona dla próbki (B)
przy ustalonej grubości kobaltu równej 1,2 nm. Zaznaczono podstawowe
parametry magnetyczne analizowane w funkcji grubości warstwy magne-
tycznej. (b) Zależność remanencji w funkcji grubości Co dla trzech analizo-
wanych próbek referencyjnych. W układzie Au/Co/Au obszar z namagneso-
waniem w kierunku prostopadłym do powierzchni warstwy jest najszerszy.
Strzałkami ”B”i”D” zaznaczono d0 odpowiednio dla każdej z tych próbek.
Szarymi obszarami zaznaczono grubości Co, przy których występuje skła-
dowa prostopadła. W strukturze Mo/Co/Mo namagnesowanie leży w płasz-
czyźnie w całym zakresie grubości Co.

dwóch próbkach (B i D) wraz z rosnącą grubością warstwy kobaltu widocz-
ny jest liniowy wzrost pozostałościowego skręcenia Kerra. Z ekstrapolacji
zakresu sygnału zależnego liniowo od grubości warstwy Co wyznaczono
jej krytyczną grubość, dla której sygnał skręcenia Kerra przyjmuje wartość
0. Grubość klina kobaltu (we wszystkich trzech próbkach A, B, D) prze-
skalowano na podstawie przyjętej w układzie Au/Co/Au wartości d0 równej
wartości z prac [3, 118] i wynoszącej d0 = 0,28 nm.

Poniżej d0 warstwa Co jest superparamagnetyczna. Próg grubości, od
którego pojawia się sygnał Kerra (grubość d0), w układzie Au/Co/Au wy-
nosi 0,28 nm, natomiast grubość krytyczna kobaltu w układzie Au/Co/Mo
wynosi 0,43 nm. Obserwowaną różnicę tłumaczy się możliwym powstawa-
niem stopu warstw Co z Mo. Niemagnetyczne stopy powodują zmniejszenie
efektywnej grubości materiału ferromagnetyka. Oszacowana grubość stopu
odpowiada różnicy między próbkami B i D, dla których następuje zerowa-
nie się sygnału Kerra (punkt d0). Różnica wynosi 0,15 nm, co jest w dobrej
zgodności z wynikami z pracy [118]. Na obserwowaną różnicę mogą mieć
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również wpływ naprężenia warstw i różne typy wzrostu warstwy przykryw-
kowej. W skutek obserwowanych odstępstw między właściwościami ma-
gnetycznymi warstw, przeprowadzono badania strukturalne układów, które
są przedstawione w kolejnej części niniejszego rozdziału (podrozdział 6.2).

Mo/Co/Mo Au/Co/Mo Au/Co/Au Mo/Co/Au
d0 - 0,43 0,28 0,3
d1 - 0,8 0,7 0,7
d2 - 1,6 1,8 1,1

Tabela 6.1: Charakterystyczne grubości warstwy Co, przy których pojawia
się: niezerowy sygnał Kerra (d0), składowa prostopadła (d1, w nm), oraz
przejście kierunku namagnesowania z kierunku prostopadłego na kierunek
w płaszczyźnie (punkt SRT – d2). W całym zakresie dCo układ Mo/Co/Mo
jest namagnesowany w płaszczyźnie.

Rysunek 6.3(b) pokazuje, że wraz ze wzrostem grubości warstwy ko-
baltu i przy niezerowej wartości sygnału remanencyjnego w zakresie mię-
dzy d1 a d2 (szare obszary na rys. 6.3(b) oraz tabela 6.1), w próbkach B i D
występuje faza prostopadła namagnesowania. W układzie Au/Co/Mo jest to
przedział grubości 0,8 – 1,6 nm. Przykrycie kobaltu warstwą Au wzmac-
nia sygnał skręcenia Kerra oraz zwiększa zakres grubości Co z prostopadłą
składową namagnesowania do: d1 = 0,7 nm, d2 = 1,8 nm. Przy grubości d2
pojawia się punkt SRT, przy którym następuje reorientacja wektora nama-
gnesowania. W przypadku układu Au/Co/Mo punkt SRT występuje dla dCo

równej 1,6 nm, natomiast dla układu Au/Co/Au – 1,8 nm.
Rysunek 6.4 przedstawia zależność unormowanej remanencji (mr =

θREM
θKerrMAX

) i pól koercji HC od grubości warstwy Co. Zakres grubości kobaltu,
w którym mr = 1, ograniczony jest grubościami d1 i d2. Dla tego przedzia-
łu grubości warstwy magnetycznej w zerowym polu zewnętrznym próbka
(B i D) charakteryzuje się stanem monodomenowym z namagnesowaniem
skierowanym prostopadle do powierzchni warstwy i prostokątną pętlą histe-
rezy. Ze wzrostem grubości wartość mr gwałtownie spada. Jest to związane
z ustawieniem wektora namagnesowania w płaszczyźnie warstwy.

Standardowa procedura wyznaczenia parametru HC z pętli histerezy po-
lega na wyznaczeniu punktów jej przecięcia z osią poziomą, na której odło-
żona jest wartość przyłożonego pola magnetycznego. Dla próbek wykazu-
jących namagnesowanie prostopadłe jakościowa zależność HC od grubości
warstwy Co jest podobna: po gwałtownym wzroście osiąga wartość mak-
symalną po czym łagodnie maleje (rys. 6.4(b)). Zmiana rodzaju warstwy
przykrywającej wywołuje różnice w wartościach pól koercji. W przedzia-
le z prostokątną pętlą histerezy w układzie Au/Co/Au parametr HC osiąga
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Rysunek 6.4: (a) Zależność unormowanej remanencji w funkcji grubości
warstwy Co. W obszarze mr = 1 próbki B i D charakteryzowane są prosto-
kątną pętlą histerezy i są namagnesowane prostopadle. Gdy mr gwałtownie
spada namagnesowanie ułożone jest w płaszczyźnie próbki. Na rysunku (b)
przedstawiono zależność pola koercji od grubości kobaltu. Różnice w mak-
symalnych wartościach między próbką B i D zaznaczono obszarem jasno-
szarym.

wartość maksymalną HCmax = 671 Oe. Wartość HCmax dla przykrycia mo-
libdenowego jest niższa i wynosi 400 Oe.

Anizotropia magnetyczna w układach Mo/Co/Mo, Au/Co/Mo
i Au/Co/Au

Z pomiarów pętli histerezy zarejestrowanych w prostopadłym polu ma-
gnetycznym można wyznaczyć wartości stałej anizotropii w funkcji gru-
bości warstwy magnetycznej. Możliwe jest to jedynie dla próbek posia-
dających namagnesowanie w płaszczyźnie. W takim przypadku, otrzymu-
je się liniowy wzrost składowej prostopadłej magnetyzacji (proporcjonal-
nej do sygnału Kerra), aż do wartości nasycenia. Prostopadły komponent
magnetyzacji dany przez: M⊥ = MS · cosθ , wyznacza się przez rozwiąza-
nie równania na minimalizację energii z uwzględnieniem energii anizotropii
dla równowagowego kąta między M i H. Otrzymany w ten sposób stosunek
m = M⊥/MS w funkcji przykładanego pola zewnętrznego H daje histerezę,
którą porównuje się do znormalizowanego sygnału Kerra:

θKerr(H)/θKerr(H = 0) (6.1)

gdzie θKerr(H) i θKerr(H = 0) są mierzonym sygnałem Kerra (rotacją albo
eliptycznością) odpowiednio w polu H i w zerowym polu magnetycznym
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(H = 0). Proces dopasowania metodą najmniejszych kwadratów umożliwia
wyznaczenie anizotropii magnetycznej [130]. Wartość pola, przy którym
uzyskuje się nasycenie, nazywa się polem anizotropii. Na jego podstawie
można wyznaczyć stałą anizotropii efektywnej.

W przypadku ultracienkiej warstwy kobaltu, analiza bazuje na równa-
niu energii próbki wyrażonej w postaci sumy energii anizotropii i energii
w zewnętrznym polu magnetycznym [3]:

EC(θ) = K1e f f · sin2(θ)+K2 · sin4(θ)−H⊥ ·MS · cos(θ) (6.2)

Po zminimalizowaniu tego równania względem kąta θ otrzymuje się:

H⊥ =−H1e f f · cos(θ)− 4K2

MS
· sin2(θ)cos(θ) (6.3)

Przy założeniu, że K2 = 0, uzyskuje się zależność:

cos(θ) =

{
− H⊥

H1e f f
, dla H1e f f <

−2K1e f f
MS

1, dla H1e f f >
−2K1e f f

MS

(6.4)

Zakładając zerową wartość drugiej stałej anizotropii jest widoczne, że
m (m = cosθ ) jest liniową funkcją przyłożonego pola magnetycznego. Ze
znajomości wartości pola anizotropii (HA = H1e f f ) wyznaczono stałą efek-
tywnej anizotropii zgodnie z:

H1e f f =−
−2K1e f f

MS
(6.5)

O ile dla dużych grubości warstwy magnetycznej uzyskuje się niemal
idealną liniową zależność m(H), którą można opisać za pomocą samej K1e f f ,
to dla niewielkich dCo z okolic reorientacji namagnesowania zwiększa się
stosunek H2/H1e f f (pól anizotropii drugiego i pierwszego rzędu), a krzy-
wa histerezy zaczyna odbiegać od liniowości. Wówczas, należy uwzględnić
drugą stałą anizotropii, odpowiadającą za odchylenie od liniowego przebie-
gu krzywej magnesowania w okolicy H = H1e f f . Wzór (6.4) komplikuje się
do postaci wzoru (6.6) opisującego wartość znormalizowanej, prostopadłej
stałej namagnesowania w zależności od prostopadle przyłożonego pola H
[118]:
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(6.6)

Dopasowanie równania (6.6) do danych pomiarowych wymaga uwzględ-
nienia H1 i H2. Jako startową wartość H1 przyjmuje się wartość dopasowaną
w sposób opisany wyżej, natomiast startową stałą H2 przyjęto 200 Oe [118].
Z pomiarów w polu prostopadłym nie jest możliwe wyznaczenie pola ani-
zotropii w obszarze z wektorem namagnesowania prostopadłym do płasz-
czyzny próbki (w konsekwencji KS i KV ). Aby w tym obszarze wyznaczyć
anizotropię potrzebne są pomiary w skrzyżowanych polach.

Metodę wyznaczania pola anizotropii H1e f f przedstawiono graficznie na
rysunku 6.5(a). Wartość pola anizotropii jest określana jako wartość prze-
cięcia się interpolowanej linii prostej z linią poziomą odpowiadającą maksy-
malnemu skręceniu Kerra. Wyznaczone zależności H1e f f w funkcji grubości
warstwy Co przedstawiono na rysunku 6.5(b). W przypadku Mo/Co/Mo,
H1e f f przyjmuje największe bezwzględne wartości w porównaniu z po-
zostałymi dwoma próbkami, świadcząc o najsilniejszej anizotropii wymu-
szającej ułożenie namagnesowania w płaszczyźnie. Parametr H1e f f w tym
układzie nie przyjmuje wartości równej zero, w związku z tym nie wystę-
puje reorientacja namagnesowania z kierunku w płaszczyźnie do kierunku
prostopadłego. Ze zmniejszaniem się grubości warstwy Co, H1e f f rośnie,
a następnie po uzyskaniu wartości maksymalnej (nadal ujemnej) zaczyna
maleć. W przypadku dwóch pozostałych próbek (B i D) pole anizotropii ro-
śnie monotonicznie z malejącą grubością warstwy Co. Można wyznaczyć
grubość warstwy Co, dla której H1e f f przyjmuje wartość zero. Następuje
wtedy reorientacja namagnesowania do kierunku prostopadłego. Wartości
te odpowiadają wyznaczonym grubościom d2 wynoszącym 1,6 nm i 1,8 nm
odpowiednio dla układu Au/Co/Mo i Au/Co/Au.

Posługując się równaniem 6.5, z pola anizotropii można określić sta-
łą anizotropii efektywnej K1e f f . Następnie, z zależności stałej anizotropii
efektywnej od grubości warstwy magnetycznej można wyznaczyć wkłady
pochodzące od anizotropii powierzchniowej oraz objętościowej, zgodnie ze
wzorem 6.7:
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Rysunek 6.5: (a) Metoda wyznaczania wartości pola anizotropii H1e f f
z pętli histerezy mierzonych w zewnętrznym polu przykładanym wzdłuż osi
trudnej układu. Pole efektywne anizotropii jest uśrednieniem wartości wy-
znaczonych z mierzonych pętli (H+

1e f f i H−1e f f ). Wyznaczone wartości H1e f f
w funkcji grubości warstwy Co przedstawiono na rysunku (b), dla trzech
układów warstw: Mo/Co/Mo, Au/Co/Mo i Au/Co/Au.

K1e f f (d) =−2πM2
S +KV +

2KS

d
układ CGS

K1e f f (d) =−
1
2

µ0M2
S +KV +

2KS

d
układ SI

(6.7)

gdzie K1e f f – efektywna stała anizotropii, MS – magnetyzacja nasycenia,
KV – stała anizotropii objętościowej, KS – stała anizotropii powierzchnio-
wej. Wartość MS przyjęto równą wartości objętościowej warstwy kobaltu:
MS = 1,42 ·106 A/m. Wartości KS i KV wyznacza się z dopasowania funkcji
liniowej do zależności (K1e f f ·d)(d) (rys. 6.6).

Z dopasowania liniowego do danych eksperymentalnych przedstawio-
nego na rysunku 6.6, wyznaczono wartości stałych anizotropii (tabela 6.2).
Z nachylenia prostej określono wartość KV , natomiast z przecięcia z osią y
– wartość 2KS (równanie 6.6).

W układzie, w którym warstwa Co otoczona jest warstwami Au, wy-
stępuje najsilniejsza efektywna anizotropia magnetyczna. We wszystkich
trzech analizowanych układach wartości KS są zbliżone do siebie, a istot-
na różnica widoczna jest w anizotropii objętościowej. Zastąpienie złotej
warstwy przykrywkowej przez molibdenową redukuje wartość efektywnej
anizotropii. Otoczenie warstwy magnetycznej z każdej strony molibdenem
przekłada się na małą wartość KV . Możliwym wytłumaczeniem tych zmian
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Rysunek 6.6: Zależność Ke f f ·d w funkcji grubości d warstwy Co.

Mo/Co/Mo Au/Co/Mo Au/Co/Au Mo/Co/Au
KS[mJ/m2] 0,55 0,60 0,58 0,59
KV [MJ/m3] 0,15 0,47 0,61 0,09

Tabela 6.2: Wartości anizotropii powierzchniowej i objętościowej wyzna-
czone odpowiednio dla każdego z analizowanych układów próbek referen-
cyjnych: Mo/Co/Mo, Au/Co/Mo i Au/Co/Au.

jest mieszanie się materiału na interfejsach Co/Mo i tym samym redukcja
grubości warstwy magnetycznej o grubość powstałego stopu. Ponadto, na
różnicę może mieć wpływ różna struktura interfejsów między warstwami
i różne mody wzrostu, zależne od bufora i przykrycia. W celu wyjaśnienia
zmian wykonano badania strukturalne warstw omówione w podrozdziale
6.2.

6.1.2 Wpływ podłoża na anizotropię magnetyczną warstwy Co

W celu określenia wpływu rodzaju bufora na anizotropię magnetyczną
w ultracienkiej warstwie Co przykrytej warstwą Au, poddano analizie prób-
kę zawierającą dwie konfiguracje warstw (próbki C i D z rys. 6.1) o struk-
turze Mo/Co/Au oraz Mo/Co/Au. Porównanie takich rodzajów warstw jest
szczególnie istotne ze względu na sposób wytwarzania kropek magnetycz-
nych opisanych w dalszej części niniejszej rozprawy. Te dwa podłoża wy-
konano w jednym procesie technologicznym, tak jak to przedstawiono na
rysunku 6.7.
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Badania właściwości magnetycznych wykonano technikami mikrosko-
pii i milimagnetometrii z wykorzystaniem efektu Kerra, w taki sam sposób
jak to opisano dla układu próbek referencyjnych (rozdział 6.1.1). Na rysun-
ku 6.7(b) przedstawiono wyniki uzyskane z mikroskopii magnetooptycznej.

Mo

Au

Co
Au

a) b)

Rysunek 6.7: (a) Schematyczny obraz próbki. Na połowie powierzchni
podłoża Mo osadzono warstwę Au. Następnie obie części próbki przykryto
warstwą Co o grubości z przedziału 0 – 3 nm, a następnie jednorodną war-
stwą Au. Wyniki z magnetooptycznej mikroskopii przedstawiono na rysun-
ku (b). Granica pomiędzy jasnym obszarem (namagnesowanie prostopadłe)
i ciemnym po prawej stronie (namagnesowanie w płaszczyźnie) zależy od
rodzaju bufora. Ciemny obszar po lewej stronie (zakres małych grubości Co)
odpowiada stanowi superparamagnetycznemu. Zależność znormalizowanej
remanencji, wyznaczonej z pętli histerezy, w funkcji grubości warstwy Co
przedstawiono dla układu Mo/Au/Co/Au (górna część rysunku) oraz Mo-
/Co/Au (dolna część rysunku) [129].

Ze wzrostem grubości warstwy Co widoczna jest reorientacja namagne-
sowania z kierunku prostopadłego na kierunek w płaszczyźnie. Zmiana po-
jawia się przy różnych grubościach warstwy kobaltu, zależnie od rodzaju
bufora. Ciemny obszar na obrazie remanencyjnym odpowiada stanowi su-
perparamagnetycznemu próbki (lewa strona). Natomiast, ciemny obszar po
prawej stronie odpowiada ferromagnetycznemu uporządkowaniu z nama-
gnesowaniem ułożonym w płaszczyźnie próbki. Jasne obszary interpretowa-
ne są jako strefa, w której namagnesowanie próbki ułożone jest w kierunku
prostopadłym względem powierzchni.

Zależność unormowanej remanencji, w funkcji grubości warstwy ma-
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gnetycznej przedstawiono na rysunku 6.7(b) dla Au/Co/Au w górnej części
oraz dla Mo/Co/Au – w dolnej części. Dla grubości warstwy Co większej
niż 0,7 nm, namagnesowanie próbki jest prostopadłe dla obu rodzajów bufo-
ra. Przy grubości warstwy Co równej 1,1 nm, pojawia się reorientacja fazy
z kierunku prostopadłego do kierunku w płaszczyźnie, gdy bufor wykonany
jest z Mo. W układzie Au/Co/Au reorientacja spinowa zachodzi dla znacz-
nie większych grubości kobaltu (dCo = 1,8 nm). Charakterystyczne grubości
zestawiono w tabeli 6.1.

W zależności od grubości warstwy Co oraz rozpatrując jednocześnie
dwa rodzaje podłoża na którym się ona znajduje, można wyróżnić trzy wza-
jemne konfiguracje namagnesowania (rys. 6.7):

1. W regionie (I) dla grubości kobaltu z przedziału 0,7 nm – 1,1 nm,
namagnesowanie jest prostopadłe do płaszczyzny próbki niezależnie
od rodzaju bufora, na którym Co się znajduje.

2. W regionie (II) przy grubościach Co z zakresu 1,1 - 1,8 nm, nama-
gnesowanie jest zależne od bufora. Kiedy Co jest na podłożu Au, na-
magnesowanie ustawione jest w kierunku prostopadłym. Natomiast
w przypadku podłoża Mo (Mo/Co/Au) dla tego zakresu grubości Co
namagnesowanie leży w płaszczyźnie.

3. W regionie (III) przy grubościach Co większych od 1,8 nm, na obu
podłożach tzn. zarówno Au jak i Mo, namagnesowanie w warstwie
Co ułożone jest w płaszczyźnie.

Innym przedstawieniem reorientacji namagnesowania oraz zmiany z kie-
runku prostopadłego na kierunek w płaszczyźnie jest zależność K1e f f w funk-
cji grubości warstwy (rys. 6.8). Wraz ze zmianą znaku funkcji (z dodatnie-
go na ujemy) kierunek namagnesowania również ulega zmianie. Reorien-
tacja namagnesowania występuje zatem, w momencie gdy stała anizotro-
pii efektywnej przyjmuje wartość 0. Ma to miejsce dla wartości grubości
warstwy Co równej 1,1 nm i 1,8 nm, odpowiednio w układzie Mo/Co/Au
i Au/Co/Au.

Z Ke f f wyznaczono wartości KS i KV dla układów Mo/Co/Au i Au/Co/Au
(tabela 6.2). Mała wartość KV w układzie Mo/Co/Au może wynikać z inne-
go modu wzrostu Co na buforze Mo niż na Au. W celu określenia wpływu
struktury na właściwości magnetyczne układów wykonano badania struktu-
ralne.
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Rysunek 6.8: Zależność Ke f f w funkcji grubości Co. Czerwone punkty
odpowiadają układowi Mo/Au/Co/Au, niebieskie Mo/Co/Au [129].

6.2 Strukturalne właściwości warstw referencyjnych

Przedstawione powyżej wyniki pokazują, że zakres grubości warstwy
Co, w którym namagnesowanie jest prostopadłe do jej powierzchni, jest
zależne od rodzaju jej sąsiedztwa. Warstwy otaczające Co wpływają na
efektywną anizotropię magnetyczną każdego z badanych układów w róż-
ny sposób, jak to pokazano na rysunkach 6.6 i 6.8. Efektywną anizotropię
determinują wkłady pochodzące od: anizotropii kształtu (dipolowej), ani-
zotropii magnetokrystalicznej, anizotropii magnetoelastycznej i anizotropii
powierzchniowej (interfejsów). Sumaryczny wkład składowych anizotro-
pii decyduje o ostatecznym kierunku łatwym namagnesowania w próbce.
Pierwszy ze składników – anizotropia kształtu w ultracienkich, ciągłych
warstwach wymusza zawsze ustawienie wektora namagnesowania w kie-
runku leżącym w płaszczyźnie. Pozostałe komponenty powodują, że wektor
namagnesowania może być zorientowany zarówno prostopadle jak i w płasz-
czyźnie warstwy. Orientacja namagnesowania zasadniczo zależy od:

a) typu warstwy spodniej i przykrywkowej otaczających warstwę Co –
wpływających na składową magnetokrystaliczną i powierzchniową;

b) naprężeń indukowanych przez niedopasowanie sieci sąsiadujących ze
sobą warstw – wpływających na anizotropię magnetoelastyczną;

c) struktury interfejsów – wpływających na anizotropię interfejsów.
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Ze względu na obserwowane różnice właściwości magnetycznych warstw
Mo/Co/Au i Au/Co/Au podjęto badania nad określeniem zmian komponen-
tów anizotropii wynikających z rodzaju materiału bufora. W tym celu zasto-
sowano metodę RHEED oraz technikę synchrotronową – XANES . Próbki
poddane badaniom synchrotronowym zostały również dokładnie scharakte-
ryzowane strukturalnie metodami: RHEED (in-situ), oraz XRD i XRR (ex-
situ) na AGH w Krakowie.

6.2.1 Badanie wpływu naprężeń indukowanych w ultracienkiej
warstwie Co na podłożu Mo i Au

Anizotropia magnetoelastyczna - badania RHEED

Zmianę wielkości naprężeń w warstwach Co badano metodą RHEED
podczas procesu osadzania materiału, przez rejestrowanie obrazów dyfrak-
cyjnych po osadzeniu kolejnych monowarstw atomowych Co (rys. 6.9).

Uzyskane wyniki RHEED dla warstwy magnetycznej osadzonej na bu-
forze Mo charakteryzują się „kropkowatymi” obrazami dyfrakcyjnymi. Ob-
razy RHEED warstwy Co rosnącej na powierzchni Au zawierają bardzo wy-
raźne podłużne prążki. Różnica między obrazami świadczy o innym modzie
wzrostu warstwy Co w zależności od rodzaju podłoża. W układzie Mo/Co
szorstkość powierzchni jest większa w porównaniu do układu Au/Co. Wnio-
ski wyciągnięte z charakteru prążków dyfrakcyjnych RHEED są zgodne
z wynikami AFM uzyskanymi dla układów Mo/Co/Au i Au/Co/Au, przed-
stawionymi w rozdziale 5.1. Powierzchnia próbki, w której warstwa Co osa-
dzona jest na podłożu Mo ma większą chropowatość niż powierzchnia war-
stwy Co na podłożu Au.

Z odległości między prążkami dyfrakcyjnymi wyznaczono stałe sieci
osadzonych warstw. Uzyskane wartości porównano ze stałymi sieciowy-
mi układów objętościowych. Odkształcenia sieci wyznaczono na podstawie
równania:

ε =
∆a
a

=
aepi−a

a
(6.8)

gdzie wartość aepi uzyskano z pomiarów RHEED, a a jest stałą sieci mate-
riału objętościowego.

Wyznaczone odległości między prążkami dla warstwy buforowej w ukła-
dzie Mo/Co/Mo oraz kątowa symetria dyfraktogramów jednoznacznie wska-
zywały na sieć Mo typu bcc. Dla osadzonej na tym podłożu pojedynczej
monowarstwy Co, wyznaczone odległości nadal odpowiadały stałym siecio-
wym bufora Mo. Po osadzeniu 3 ML Co wyznaczone parametry sieciowe
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Rysunek 6.9: Analiza wzrostu warstwy Co na podłożu Mo (lewa strona)
i Au (prawa strona). Obrazy RHEED były rejestrowane po osadzeniu kolej-
nych mono-warstw Co. W przypadku Mo/Co obrazy mają bardziej kropko-
waty charakter, co odpowiada szorstkiej powierzchni. W przypadku Au/Co
podłużne prążki świadczą o mniejszej szorstkości powierzchni kolejnych
warstw.

zbliżyły się do wartości typowych dla warstwy Co. Jednak, nadal obserwo-
wano również prążki charakterystyczne dla bufora Mo. Ze zwiększaniem
ilości osadzonych warstw atomowych Co, intensywność prążków odpowia-
dających sieci Mo spadała, natomiast rosła tych, które były typowe dla war-
stwy Co. Uzyskany wynik jest zgodny z obserwacjami wzrostu warstwy
Co na buforze Mo przy pomocy skaningowej mikroskopii tunelowej (STM)
[124]. W początkowym etapie wzrost miał charakter pseudomorficzny, po
czym warstwa Co przyjmowała strukturę typową dla materiału objętościo-
wego. Jednoczesne występowanie prążków w obrazach RHEED, pochodzą-
cych zarówno od warstwy Mo i Co może oznaczać wyspowy charakter po-
czątkowego wzrostu warstwy Co oraz możliwość formowania stopu Co-Mo
o grubości kilku ML. W układzie Au/Co nie zaobserwowano współistnie-
nia pików pochodzących od warstwy buforowej Au i osadzonej na niej Co.
Interfejs między tymi materiałami jest ostry, dobrze zdefiniowany.

Odkształcenia struktury krystalicznej wynikające z niedopasowania pa-
rametrów sieciowych na interfejsach w funkcji grubości osadzanej warstwy,
obliczonych względem wartości dla materiału objętościowego przy pomo-
cy równania (6.8) przedstawione są na rysunku 6.10. Przedstawiono od-
kształcenia sieci Co względem wartości stałej sieci objętościowej równej
a = 2,51 Å (rys. 6.10(a)), oraz odkształcenia warstwy przykrywającej war-
stwę kobaltową na rysunku 6.10(b).
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Rysunek 6.10: a) Odkształcenia sieci Co, wynikające z niedopasowania
stałych sieciowych na interfejsie między Au/Co i Mo/Co wyznaczone na
podstawie wyników pomiarów RHEED; b) wyznaczone odkształcenia sieci
warstwy przykrywającej strukturę Co w funkcji grubości osadzonej war-
stwy. Odkształcenia sieci są niewielkie, nie przekraczają 2%.

Na interfejsie Mo/Co współczynnik sieci warstwy Co utrzymuje się na
stałym poziomie, nieprzekraczającym 2%. Oznacza to, że warstwa Co osa-
dzona na buforze Mo nie jest naprężona. Zupełnie inne zachowanie warstwy
Co jest obserwowane gdy rośnie ona na podłożu Au. Odkształcenia sieci
Co (wyznaczone na podstawie równania 6.8) są duże, szczególnie przy ni-
skich grubościach warstwy, i maleją wraz ze zwiększaniem grubości kobaltu
(rys. 6.10(a)). Przyczyną są duże wartości niedopasowania sieci między Au
i Co wynoszące ok. 14%. Obserwowane odkształcenia powodują duże zmia-
ny właściwości magnetycznych warstwy Co w pobliżu interfejsów Au/Co.
Związane są z nimi rozciągające naprężenia w płaszczyźnie warstwy, tzn.
σx = σy = σ . Naprężenia związane są z odkształceniami następującą rela-
cją:

σ =
Y

1+υ
ε (6.9)

gdzie Y – moduł Younga, υ współczynnik Poissona. Są one źródłem indu-
kowanej anizotropii magnetycznej, której wielkość wynosi:

Kσ =−3
2

λSσ (6.10)

gdzie λS jest stałą magnetostrykcji nasycenia Co. Zwiększenie odkształceń
w warstwie Co przekłada się na większe naprężenia rozciągające i wyż-
szą stałą anizotropii magnetosprężystej. W mocno naprężonej warstwie Co
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o małej grubości pojawiający się efekt magnetosprężysty daje wkład do ani-
zotropii magnetycznej i obserwowanego eksperymentalnie prostopadłego
kierunku łatwego namagnesowania.

Podobną analizę współczynnika odkształceń strukturalnych wykonano
dla warstwy przykrywającej warstwę Co (rys. 6.10 (b)). Wyniki wskazu-
ją, że zarówno dla układu Co/Mo i Co/Au odkształcenia sieci odpowiednio
Mo i Au nie przekraczają kilku procent. Na początkowym etapie wzrostu
sieć warstwy przykrywającej jest ściśnięta. Oznacza to, że warstwa Co jest
rozciągana w płaszczyźnie również przez warstwy przykrywkowe Au i Mo.
Wzrost jej grubości powoduje relaksację naprężeń, które szybko uzyskują
stan nasycenia. Dla warstwy molibdenu osadzonej na podłożu Co, podob-
nie jak dla dolnego interfejsu Mo/Co, przez około 3 pierwsze monowarstwy
osadzanego Mo prążki w obrazie dyfrakcyjnym odpowiadają zarówno sieci
Co jak również Mo. Podobnie jak w przypadku dolnego interfejsu Mo/Co
możliwe jest powstawanie stopu i/lub wzrost pseudomorficzny. Ze wzro-
stem grubości warstwy Mo maleje intensywność prążków odpowiadających
Co, rejestrowane odległości między prążkami odpowiadają wartościom ty-
powym dla grubej warstwy Mo.

Z powyższej analizy strukturalnej metodą RHEED wynika, że oprócz
chemicznego charakteru interfejsy dolny i górny odpowiednio dla każdego
z układów nie są równoważne krystalograficznie i mają duży wpływ na wy-
kazywane właściwości magnetyczne w układach warstwowych. W układzie
Au/Co/Au interfejsy są ostre ale warstwa magnetyczna na podłożu Au jest
mocno naprężona.

Dla Mo/Co/Mo dla małych grubości warstw charakterystyczne jest współ-
istnienie w obrazach dyfrakcyjnych prążków pochodzących zarówno od Co
i Mo, mogące świadczyć o szorstkim interfejsie oraz o możliwości tworze-
nia się stopu. Właściwości magnetyczne dolnego i górnego interfejsu ana-
lizowano w pracy [131] pokazując ich zdecydowane różnice. Anizotropia
magnetyczna Co w płaszczyźnie jest słabsza gdy Mo jest warstwą przy-
krywkową, niż gdy stanowi ona warstwę buforową. Może to być wynikiem
różnych modów wzrostu pseudomorficznego między tymi materiałami, albo
różnych stopów powstających odpowiednio na każdym z interfejsów. Jed-
nak na podstawie pomiarów RHEED niemożliwe jest jednoznaczne określe-
nie struktur warstwy Co na podłożu Mo. Dlatego, wykonano badania syn-
chrotronowe XANES, których wyniki są przedstawione w dalszej części
niniejszego rozdziału.
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6.2.2 Badania strukturalne interfejsów Mo/Co i Au/Co

W celu pełniejszego określenia związku pomiędzy anizotropią magne-
tyczną i strukturą interfejsów badano również próbki wielowarstwowe o róż-
nej grubości warstwy magnetycznej Co oraz różnej grubości i rodzaju prze-
kładek niemagnetycznych (Au i Mo). Próbki te zostały schematycznie przed-
stawione na rysunku 6.11. Trzykrotne powtórzenie warstwy podwójnej po-
zwoliło na uzyskanie wzmocnionego sygnału pochodzącego od interfejsów.
Dodatkowo przygotowano próbkę referencyjną (dla pomiarów XMCD, opi-
sanych w dalszej części rozprawy) w postaci stopu Co-Mo. Wykonano ją
w procesie jednoczesnego osadzania na podłożu obu materiałów. Skład prób-
ki (Co96Mo4), w której statystycznie każdy atom molibdenu był otoczony
przez atomy kobaltu uzyskany został poprzez dobranie odpowiedniej rela-
cji pomiędzy prędkościami parowania obu materiałów. We wszystkich ba-
danych układach wielokrotnych podłoże szafirowe (11-20) przykryto gru-
bą warstwą wanadu (V, 20 nm) osadzoną w temperaturze podłoża równej
600◦C uzyskując jej gładki wzrost. Wybranie V na warstwę buforową było
podyktowane koniecznością rozróżnienia materiałów bufora i tworzących
badaną strukturę wielowarstwową (Mo i Co) w celu wyeliminowania moż-
liwości przekrycia się krawędzi absorpcji atomów Mo i V w przeprowadzo-
nych na tych próbkach badaniach synchrotronowych. Jednocześnie, mate-
riał ten (V) ze względu na sieć bcc i zbliżoną stałą sieci do struktury Mo,
zapewnia uzyskanie gładkiego, koherentnego wzrostu warstwy molibdeno-
wej na takim podłożu.

Podczas procesu osadzania warstw kontrolowana była struktura krysta-
liczna próbek metodą RHEED (rys. 6.11). Obrazy rejestrowano po osadze-
niu każdej ze składowych warstw.

Wyniki RHEED uzyskane dla warstw wielokrotnych mają podobny cha-
rakter do tych dla warstw pojedynczych (rys. 6.9). Wyraźnie widoczna jest
ciągła struktura prążków dla układu Au/Co i „kropkowaty” charakter dla
Mo/Co, potwierdzając uzyskanie epitaksjalnego wzrostu wielowarstw w obu
układach. Obrazy dyfrakcyjne są powtarzalne dla kolejnej odpowiedniej
warstwy w każdym z układów (np. dla kolejnych warstw Co w układzie
Mo/Co). Obrazy wskazują na większą szorstkość powierzchni warstwy Mo
niż warstwy Co, dla której prążki są bardziej ciągłe. Jednak nie widać za-
sadniczych różnic w strukturze prążków między próbkami o różnej grubości
warstwy molibdenu. Bardzo wyraźne są natomiast różnice między próbka-
mi z przekładką Au a układami Mo/Co, sugerując gładsze interfejsy za-
równo Au/Co jaki i Co/Au. Obrazy o charakterze „kropkowatych” prążków
uzyskane dla próbki referencyjnej w postaci stopu wskazują na krystaliczną,
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dobrze uporządkowaną strukturę [108].

Struktura wielowarstwowych próbek była badana również przy pomo-
cy reflektometrii rentgenowskiej (XRR). Wyniki pokazane są na rysunku
6.12. W eksperymencie XRR wiązka X pada na próbkę pod małym kątem
(z przedziału 0−5◦). Wraz ze wzrostem kąta padania silnie maleje natęże-
nie wiązki odbitej od powierzchni próbki. Tempo spadku intensywności jest
związane z grubością i szorstkością wielowarstw. Na rysunku 6.12 widocz-
na jest wyraźna różnica między próbkami warstwowymi, a tą o strukturze
stopu.

W warstwach wielokrotnych periodycznie powtarzające się sekwencje
warstwy podwójnej powodują tworzenie się pików Bragga. Piki te oddzie-
lone są przez dwa prążki Kiessiga, które wskazują na sekwencyjną struk-
turę z potrójnym powtórzeniem dwuwarstw. Pozycje pików Bragga wy-
znaczone są przez sumaryczną grubość podstawowej warstwy podwójnej.
Gęstość prążków Kiessiga zależy od całkowitej grubości warstwy wielo-
krotnej. Różna szerokość pików Bragga może wynikać z różnej szorstkości
interfejsów lub stopnia występowania stopu. Należy nadmienić, że przy po-
mocy techniki XRR nie można rozróżnić szorstkości od mieszania się mate-
riału na interfejsie. Badania XRR pokazują, że dla wszystkich układów wie-
lowarstwowych widoczne są typowe cechy założonej struktury: piki Bragga
oddzielone dwoma prążkami Kiessiga.

Najlepiej wykształcona krzywa została uzyskana dla wielowarstwy ty-
pu Au/Co (rys. 6.12). Otrzymany wynik jest zgodny z wnioskami uzyska-
nymi z pomiarów RHEED. Brak pików Bragga dla próbki w formie stopu
jest wynikiem jej jednorodności. Mniejsza periodyczność prążków Kiessiga
spowodowana jest znacznie większą grubością całkowitą tej warstwy w po-
równaniu z warstwami wilelokrotnymi.

Ilościowy opis badanych próbek otrzymano poprzez modelowanie uzy-
skanego widma pomiarowego XRR, przeprowadzone za pomocą programu
SimulReflec (dopasowane czerwone linie na rys. 6.12). Z krzywych dopa-
sowania wyznaczono grubości warstw składowych oraz szorstkość poszcze-
gólnych interfejsów (tabela 6.3). Otrzymane parametry dobrze odpowiada-
ją wartościom założonym w procesie wytwarzania próbek. W przypadkach
„grubej” warstwy Co (próbka A1, B1, D1) wyznaczona grubość Co jest ta-
ka sama: 4 nm. Określona z pomiarów XRR grubość Mo wynosi 0,8 nm
i 1,8 nm odpowiednio dla próbek (A1) i (B1, C1). Grubość Au w prób-
ce D1 odpowiada grubości cieńszej przekładki Mo w próbce A1. Próbki
A1 i D1 wytworzono w celu porównania wpływu różnego rodzaju cienkiej
przekładki niemagnetycznej o grubości 0,8 nm (odpowiednio Mo i Au) na
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Rysunek 6.12: Wynik pomiarów XRR (czarne kółka) dla próbek A1-E1.
Dla jednorodnej próbki w formie stopu widoczne są jedynie regularne piki
o periodzie zależnym od grubości warstwy (prążki Kiessiga). Próbki war-
stwowe charakteryzowane są pikami Bragga oddzielonymi prążkami Kies-
siga. Z dopasowania krzywych (czerwone linie) do danych eksperymental-
nych wyznaczono podstawowe parametry struktury warstwowej.
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właściwości grubej warstwy Co.

Próbka dCo rmsCo dMo(dAu) rmsMo(rmsAu)

A1 4,0 0,34 0,8 0,38
B1 4,1 0,53 1,8 0,56
C1 0,9 0,42 1,9 0,32
D1 4,0 0,23 0,8 0,35

Tabela 6.3: Parametry warstw wyznaczone z pomiarów XRR; dCo – wy-
znaczona grubość warstwy kobaltu, dMo(Au) – wyznaczona grubość warstwy
molibdenu (złota); rms – parametr określający szorstkość powierzchni.

Stosunkowo dużą szorstkość powierzchni (rms – parametr określają-
cy średnią wartość kwadratową chropowatości (ang. Root Mean Square))
otrzymano dla układu Mo/Co przy dużych grubościach składowych warstw
(próbka B1). Zmniejszenie grubości Mo (próbka A1) obniża wartość szorst-
kości powierzchni każdej z warstw składowych. Istniejące szorstkości w prób-
ce (A1) odpowiadają grubości 1 – 2 warstwom atomowym. Może to być
związane z fluktuacją grubości warstw oraz mieszaniem się materiału na
interfejsie. Szorstkość warstwy Co jest mniejsza niż w przypadku warstwy
Mo, co dobrze zgadza się z przedstawionymi już wynikami z pomiarów
RHEED (rys. 6.10). Najmniejsze wartości rms uzyskano dla układu Au/Co.
Wynik ten, potwierdzony wynikami pomiarów RHEED, świadczy o gład-
szych interfejsach dla tego układu w porównaniu do Mo/Co. W pomiarach
XRR zbierany sygnał jest z powierzchni kilku milimetrów kwadratowych,
dlatego trudno jest stwierdzić czy uzyskane szorstkości kolejnych warstw
składowych są krótkiego czy długiego zasięgu.

Struktura analizowanych warstw badana była również przy pomocy wy-
sokątowej dyfrakcji rentgenowskiej XRD. Na rysunku 6.13 przedstawione
są dyfraktogramy XRD (θ − 2θ ) uzyskane dla próbek (A1 - E1) w szero-
kim zakresie pomiarowym obejmującym pierwszy i drugi rząd dyfrakcyjny
dla najsilniejszych pików struktury. Liniami pionowymi zaznaczono rów-
nież typowe pozycje pików oczekiwane dla objętościowej warstwy kobaltu
o strukturze f cc i hcp. Generalną, wspólną cechą każdego widma pomia-
rowego są dobrze widoczne silne piki pochodzące od podłoża szafirowego
oraz od warstwy wanadowej (odpowiednio dla położeń kątowych: 37◦ i 81◦

dla Al2O3, oraz 42,5◦ i 92,5◦ dla V(110) i V(220)). Natomiast intensywność
pików dyfrakcyjnych pochodzących od warstw Co istotnie zależy od konfi-
guracji badanych próbek. W próbkach warstwowych o największej zwarto-
ści Co z przekładką molibdenową (próbki A1, B1) widoczne są tylko dość
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Rysunek 6.13: Dyfraktogramy XRD uzyskane dla próbek A1 – E1. Na
każdym wykresie zaznaczono pionowymi liniami pozycje pików dyfrakcyj-
nych oczekiwanych dla Co w postaci objętościowej hcp i f cc.
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Rysunek 6.14:
Dyfraktogramy
XRD przedsta-
wiające wpływ
grubości Mo
na strukturę
krystaliczną Co.
Próbka A1: dCo
= 4 nm, dMo =
0,8 nm.
Próbka B1: dCo
= 4 nm, dMo =
1,8 nm.
Próbka E1 (stop):
dCoMo = 11 nm.

słabe i rozmyte piki pierwszego rzędu. W próbce z przekładką Au (próbka
D1) dobrze natomiast jest wykształcony pik drugiego rzędu. Pik pierwszego
rzędu ze względu na silne naprężenia rozciągające przesunął się w kierun-
ku niższych kątów i przekrywa się z pikiem pochodzącym od warstwy V.
W próbce w postaci stopu Co-Mo widoczne są wszystkie piki pierwszego
i drugiego rzędu, pochodzące od podłoża szafirowego, bufora wanadowego
oraz warstwy stopu z bardzo wysoką zawartością atomów Co. Poniżej zo-
stanie omówione bardziej szczegółowo porównanie dyfraktogramów z węż-
szego zakresu kątowego obejmującego tylko piki pierwszego rzędu.

Rysunki 6.14 – 6.16 przedstawiają wybrane zestawienia dyfraktogra-
mów XRD w celu porównania: wpływu grubości Mo na strukturę krysta-
liczną Co (rys. 6.14), wpływu cienkiego podłoża Mo i Au na strukturę Co
(rys. 6.15) oraz wpływu grubości Co osadzonego na Mo (rys. 6.16).

Na rysunku 6.14 przedstawiono niskokątowe widmo XRD dla próbek
A1, B1 i E1. Dla próbek warstwowych (A1 i B1) występują słabo wykształ-
cone, rozmyte piki o niskiej intensywności pojawiające się w okolicy pozy-
cji piku odpowiadającego hcp kobaltu (pozycja 47,5◦). Rozmyte piki wystę-
pują w innym miejscu niż dla struktury objętościowej Co, w szczególności
dla próbki B1 pewne przesunięcie w stronę niższych kątów jest zauważalne.
Może to świadczyć o rozciąganiu sieci Co w tej próbce. Możliwymi przy-
czynami przesunięć i rozmyć pików może być mała ilość materiału oraz
duży rozrzut parametru sieciowego. Zgodnie ze wzorem Scherrera, zmniej-
szenie grubości warstwy powoduje zwiększenie szerokości refleksu, co by
mogło tłumaczyć obserwowaną zależność. Dla obu tych próbek widoczna
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Rysunek 6.15:
Dyfraktogramy
XRD przed-
stawiające
wpływ cienkiej
przekładki Mo
(próbka A1: dCo
= 4 nm, dMo =
0,8 nm) i Au
(próbka D1: dCo
= 4 nm, dAu
= 0,8 nm) na
strukturę Co.

jest również periodyczna struktura dyfraktogramu. Świadczy ona o gładkiej
powierzchni badanych próbek. Próbka E1, w przeciwieństwie do dwóch po-
zostałych, wykazuje dwa wyraźne piki pochodzące od warstwy Co w pozy-
cji 44,5◦ i 47◦. Są one przesunięte względem pozycji pików dla Co f cc(111)
i Co hcp(002) objętościowej struktury, w kierunku mniejszych kątów. Wy-
nik sugeruje występowanie naprężeń rozciągających w sieci Co spowodo-
wanych domieszką atomów Mo przez możliwe ich podstawienia w węzłach
sieci Co.

Na rysunku 6.15 porównano wpływ cienkiej niemagnetycznej przekład-
ki Mo i Au na strukturę krystaliczną warstwy kobaltu o grubości 4 nm. Jak
już wspomniano – słaby i rozmyty pik od Co dla kąta 47◦ obserwowany
również dla próbki A1, może wynikać z małej ilości materiału oraz rozrzu-
tu parametru sieciowego Co, wynikającego z niedopasowania ze stałą sieci
Mo. W Au/Co (próbka D1) należy oczekiwać koherentnego wzrostu war-
stwy Co z wysokimi naprężeniami w płaszczyźnie. Dla tej struktury pojawia
się rozciągnięty pik w okolicy kąta 43,5◦. Bogata struktura w przedziale ka-
tów 39◦ - 46◦ może wynikać z nałożenia pików pochodzących od warstwy
V, od naprężonej warstwy Co oraz dobrze zdefiniowanej periodycznej struk-
tury Au/Co dającej dodatkowe piki satelitarne.

Na rysunku 6.16 zestawiono wyniki XRD dla próbek o różnej grubości
Co oddzielonych warstwami Mo o grubości 1,8 nm. W przypadku próbki
C1 praktycznie brak jest sygnału pochodzącego od kobaltu. Natomiast dla
układu z grubszą warstwą magnetyczną sygnał od kobaltu jest silniejszy
ale przesunięty w stronę niższych kątów, co ponownie świadczy o rozcią-
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Rysunek 6.16:
Dyfraktogramy
XRD przedsta-
wiające wpływ
grubości Co
w układzie wie-
lowarstwowym
Mo/Co.
Próbka C1: dCo
= 0,9 nm, dMo =
1,9 nm.
Próbka B1: dCo
= 4 nm, dMo =
1,8 nm.

gających naprężeniach występujących w płaszczyźnie warstwy Co. Drobna
struktura periodyczna dowodzi uzyskania wysokiej gładkości powierzchni
struktur.

Bardzo słaby sygnał pochodzący od warstw Co w omówionych dyfrak-
togramach spowodowany małą ilością materiału i naprężeniami pochodzą-
cymi od obecności interfejsów nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie
jaki typ sieci (fcc czy hcp) ma warstwa Co w strukturach wielokrotnych
Mo/Co.

6.2.3 Struktura krystaliczna Co w warstwach wielokrotnych Mo/Co

Anizotropia magnetokrystaliczna – XANES

W celu pełniejszej analizy struktury krystalicznej warstwy Co przepro-
wadzono badania porównawcze XANES dla dwóch układów warstwowych
Mo/Co próbki (B1 i C1). Różniły się one grubością składowej warstwy Co
(odpowiednio 4,0 i 0,9 nm), natomiast grubość przekładki Mo była taka sa-
ma i wynosiła 1,8 nm. Badania wykonano dla energii wiązki synchrotrono-
wej odpowiadającej krawędzi K kobaltu (Dodatek A).

Mierzone w eksperymencie intensywności absorpcji odpowiadają ilości
dozwolonych przejść elektronowych do niezapełnionych powłok p. W war-
stwach Co pasmo 3d jest zajęte w 70%. Kształt widma eksperymentalne-
go zależy od koordynacji wokół absorbujących promieniowanie atomów
kobaltu. Widoczne różnice w zmierzonym widmie XANES (rys. 6.17(a))
związane są z innym otoczeniem atomów Co w każdym z analizowanych
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układów Mo/Co różniących się grubością kobaltu. Są to widma niefiltro-
wane, w związku z tym widoczne są również piki dyfrakcyjne dla różnych
położeń kątowych próbki względem padającej wiązki. Na widmie widocz-
ny jest charakterystyczny pik dla energii 7718 eV obejmujący obszar pre-
edge, zróżnicowany dla obu próbek. Pojawiają się również znaczące różni-
ce w okolicy energii 7725 eV kobaltu. Pik otrzymany dla próbki C1 prze-
sunięty jest w stronę niższych energii natomiast dla próbki B1 pik jest szer-
szy i w obszarze energii wyższych. Widmo dla jeszcze wyższych wartości
energii (obejmujące już zakres EXAFS) charakteryzuje się szerokim pikiem
przy energiach około 7760 eV. W tym obszarze dla próbki B1 otrzymany
pik ma delikatnie wyższą amplitudę względem piku otrzymanego dla prób-
ki C1.

Interpretację różnic między otrzymanymi widmami dla dwóch próbek
wykonano w oparciu o publikację [132] i symulacje wykonane w programie
FDMNES [133], liczącym widmo absorpcyjne w przybliżeniu muffin-thin.

Na rysunku (rys. 6.17(b)) przedstawiono widmo Co, uzyskane dla war-
stwy Co o strukturze hcp i fcc [132]. Widoczne jest pewne podobieństwo
pomiędzy profilami absorpcji zmierzonych dla próbek B1 i C1 oraz tymi
dla warstwy kobaltu o strukturze hcp oraz wysoko temperaturowej struktury
f cc Co. W celu porównania, na rysunku 6.17 (a) i (b) zaznaczono strzałka-
mi charakterystyczne cechy obu widm. W obszarze energii przed krawędzią
(7718 eV) pojawia się pik zarówno dla struktury Co hcp jak również f cc.
Przy tej samej wartości energii istnieją różnice w wartościach absorpcji pi-
ków. Największe różnice w widmie XANES dla Co f cc i hcp występują dla
energii ok. 7725 eV. W sposób bardziej wyraźny, zaznaczono je we wstaw-
ce przedstawiającej piki w powiększonej skali. Dla Co o fazie f cc ostrzej-
szy pik przesunięty jest w stronę niższych energii (punkt B na wykresie).
Dla fazy hcp pik obejmuje zakres wyższych energii (punkt C). W obszarze
EXAFS różnice między fazami są widoczne w okolicy energii 7760 eV. Pik
otrzymany dla fazy hcp wyróżnia się większą intensywnością.

Podobny charakter widma absorpcyjnego fazy fcc i hcp Co uzyska-
no z przeprowadzonych symulacji. Uproszczony model, który zastosowano
w symulacjach polegał na obliczeniu absorpcji dla atomów Co umieszczo-
nych strukturze sieci odpowiednio fcc i hcp. Nie uwzględniono dystorsji
sieci, ani oddziaływań dalekiego zasięgu. Parametry i przykładowy skrypt
programu umieszczono w dodatku A. Wynik przedstawiony na rysunku
6.17(c) wskazuje również na przesunięcie piku w stronę niższych energii
dla fazy fcc w okolicy energii 7725 eV. Struktura Co hcp opisywana jest pi-
kiem przesuniętym w stronę energii wyższych. W obszarach pre-edge oraz
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Rysunek 6.17: (a) Zmierzone widma XANES dla dwóch próbek: B1 i C1
różniących się grubością warstwy Co osadzonej na Mo. (b) Widmo z pracy
[132] zmierzone dla dwóch objętościowych warstw Co, odpowiada struk-
turze fcc i hcp kobaltu. W ramce w powiększonej skali przedstawiono fun-
damentalne różnice między widmami dla analizowanych struktur. Faza fcc
ma przesunięty pik w kierunku niższych energii w porównaniu do fazy hcp.
Podobny wynik uzyskano z symulacji FDMNES, których widmo pokazano
na rysunku (c).

EXAFS w uzyskanym z symulacji widmie nie zaobserwowano znaczących
różnic dla obu faz Co.

Porównując uzyskane widma (rysunki 6.17(a) – (c)) dla próbek B1 i C1,
można przypisać typowe cechy faz fcc i hcp. Pozycja słabego piku w oko-
licy energii fotonów równej 7725 eV obserwowana w widmie eksperymen-
talnym dla próbki C1, jest bliższa krzywej odpowiadającej strukturze fcc.
Dla większej grubości Co (próbka B1) ilość fazy hcp się zwiększa. Widmo
eksperymentalne dla próbki B1 jest bliższe krzywej absorpcji uzyskanej dla
układu hcp kobaltu. Należy zatem wyciągnąć wniosek, że warstwa kobaltu
rosnąca na molibdenie zmienia swoją strukturę z fcc do hcp ze zwiększa-
niem grubości warstwy.
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6.3 Podsumowanie

W niniejszym rozdziale analizowano wpływ warstwy buforowej i przy-
krywającej (Mo i Au) na właściwości magnetyczne warstwy kobaltu. Naj-
ważniejszymi wnioskami przedstawionymi w rozdziale są:

1. W układzie Au/Co/Au występuje najszerszy zakres grubości warstwy
Co wykazującej namagnesowanie w kierunku prostopadłym (0,7 –
1,8 nm).

2. Dla bufora Au zmiana warstwy przykrywającej z Au na Mo, zawę-
ża ten przedział do 0,8 – 1,6 nm (układ Au/Co/Mo). Natomiast dla
warstwy przykrywkowej Au, zmiana warstwy buforowej z Au na Mo
powoduje zawężenie tego przedziału do: 0,7 - 1,1 nm (Mo/Co/Au).
Sąsiedztwo warstwy Mo z obu stron z warstwą Co powoduje, że skła-
dowa prostopadła nie pojawia się w tym układzie.

3. Rozpatrując jednocześnie układy o różnym buforze: Mo/Co/Au
i Au/Co/Au (struktury istotne do wytworzenia kropek magnetycz-
nych) i grubości Co, można wyróżnić trzy strefy o różnych wzajem-
nych konfiguracjach namagnesowania:

(a) namagnesowanie w kierunku prostopadłym w obu układach:
Mo/Co/Au i Au/Co/Au przy grubości Co dCo = (0,7 - 1,1 nm);

(b) namagnesowanie w kierunku prostopadłym w układzie Au/Co/Au,
natomiast w układzie Mo/Co/Au namagnesowanie ułożone w płasz-
czyźnie dla dCo z przedziału (1,1 nm – 1,8 nm);

(c) namagnesowanie w płaszczyźnie w obu układach dla grubości
kobaltu większych od 1,8 nm.

4. Efektywna anizotropia magnetyczna jest największa w układzie
Au/Co/Au. Zmiana rodzaju warstw sąsiednich Co wpływa głównie na
obniżenie anizotropii objętościowej.

5. Opierając się na badaniach RHEED pokazano, że warstwa kobaltu
osadzona na buforze Au jest bardzo mocno naprężona. Naprężenia
dają dodatkowy wkład do anizotropii prostopadłej w tym układzie.

6. Oba interfejsy: Mo/Co i Co/Mo nie są ostre. Wyniki RHEED wska-
zują na możliwość powstawania w pierwszych monowarstwach osa-
dzanych materiałów stopu Co-Mo lub występowanie wzrostu pseudo-
morficznego. W przeciwieństwie, Au/Co i Co/Au interfejsy są bardzo
ostre, dobrze określone.

7. Badania RHEED nie wskazują na występowanie naprężeń w warstwie
Co hodowanej na buforze Mo, pomimo różnic strukturalnych.
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8. W układach wielowarstwowych (A1-E1) najwyższa szorstkość po-
wierzchni jest dla układów Mo/Co z najgrubszą przekładką Mo. Zde-
cydowanie gładsze interfejsy są w układzie Au/Co.

9. Szorstkości powierzchni uzyskane dla próbki A1 o najmniejszej gru-
bości Mo odpowiadają zmianom o 1 – 2 warstwy atomowe co może
być związane z różną strukturą wzrostu Co na podłożu Mo.

10. Badania XRD wskazują, że we wszystkich próbkach A1-E1 parametr
sieciowy Co jest większy niż w materiale objętościowym (występo-
wanie naprężeń rozciągających).

11. Przeprowadzone na warstwowych próbkach badania XANES wska-
zały, że ultracienka warstwa Co na podłożu Mo rośnie w początkowej
fazie w strukturze bliskiej f cc. W układzie z większą grubością Co,
przyjmuje ona fazę hcp.

114



Rozdział 7

Indukowanie momentu
magnetycznego na atomach
Mo

Na granicy między warstwą magnetyczną a niemagnetyczną może wy-
stąpić hybrydyzacja elektronowa powodująca transfer ładunku między ato-
mami różnych materiałów. Pojawiająca się blisko poziomu Fermiego zmia-
na gęstości stanów wpływa na wartości spinowego i orbitalnego momen-
tu magnetycznego atomów z powierzchni warstwy magnetycznej. Zauwa-
żalnym efektem może być również indukowanie momentu magnetyczne-
go w sąsiadującej „niemagnetycznej” warstwie. W wielowarstwach tj. Co-
/Pt, Fe/Pd czy Ni/Pt w wyniku oddziaływania z metalami 3d zaobserwo-
wano indukowanie orbitalnego momentu magnetycznego na atomach Pt,
Pd [134, 135, 136]. Wyniki XMCD uzyskane dla Fe/W(5d) wskazują na
mniejszy moment magnetyczny atomów Fe na interfejsie niż we wnętrzu
warstwy magnetycznej [86, 137]. Natomiast, w przekładce W pojawia się
indukowany moment magnetyczny, zmieniający się co do wartości jak i kie-
runku w poszczególnych płaszczyznach atomowych warstwy [87]. Wyniki
prac teoretycznych [89] wskazują, że w układach z elementami grupy 4d
podobne efekty mogą również mieć miejsce.

W niniejszym rozdziale przedstawione są wyniki badań XMCD układu
Mo/Co. Należy przypuszczać, że w takim układzie wielowarstwowym wy-
stępuje hybrydyzacja powłok elektronowych Co(3d) i Mo(4d). Oczekuje
się, że hybrydyzacja istotnie modyfikuje atomowe momenty magnetyczne,
a w szczególności zaindukuje moment magnetyczny na niemagnetycznych
w strukturze objętościowej atomach Mo.
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7.1 Wyniki XMCD

Eksperyment XMCD przeprowadzono w ESRF w Grenoble, na stacji
pomiarowej ID12 przystosowanej do pomiarów absorpcji spolaryzowanej
wiązki promieniowania synchrotronowego (szczegóły eksperymentalne opi-
sano w rozdziale 4). Energia wiązki synchrotronowej odpowiada krawędzi
L2 i L3 atomów Mo. Struktura elektronowa atomów Mo: [Kr]4d55s1 wska-
zuje, że pasmo d jest w połowie zapełnione i zgonie z regułami Hunda wy-
kazuje największy moment magnetyczny wśród pierwiastków grupy 4d.

Techniką XMCD zbadano dwie próbki wielowarstwowe różniące się
grubością warstwy molibdenowej, oraz próbkę o strukturze stopu. Warstwy
kobaltu miały grubość 4 nm , a warstwy Mo - grubości 0,8 nm i 1,8 nm
odpowiednio w próbce A1 i B1. Badane próbki składały się trzech warstw
Co, z których każda sąsiadowała z obu stron z warstwą Mo. Dodatkową
próbkę referencyjną (E1) wykonano w postaci stopu, w której statystycznie
każdy atom Mo otoczony był z każdej strony atomami Co. Wszystkie prób-
ki scharakteryzowano metodami RHEED, XRD i XRR. Uzyskane wyniki
potwierdziły założoną strukturę próbek. Szczegółowe omówienie wyników
badań strukturalnych przedstawione jest w rozdziale 6.2.

W eksperymencie XMCD próbkę umieszczoną w polu magnetycznym
oświetlano (równolegle do pola magnetycznego) wiązką kołowo spolaryzo-
waną promieniowania X. Dla każdej wartości energii fotonów przy ustalo-
nej skrętności światła, wykonano pomiary absorpcji XANES. Pomiary prze-
prowadzono dla dwóch orientacji pola magnetycznego, równoległej i anty-
równoległej do kierunku polaryzacji padających fotonów. W celu uzyskania
większej statystyki pomiarowej oraz zminimalizowania wszelkich artefak-
tów wynikających z trudności przeprowadzonego eksperymentu (takich jak
przemiatanie pola magnetycznego), równoważne widmo XANES zmierzo-
no również po zmianie skręcenia wiązki, także dla dwóch wzajemnie prze-
ciwnych orientacji pola magnetycznego.

Rysunek 7.1 przedstawia widma absorpcji dla krawędzi L2,3 atomów
Mo. W opisie jednoelektronowym proces absorpcji na krawędzi L polega
na przeniesieniu elektronu ze stanów całkowicie zapełnionych 2p rdzenia
do niezajętych stanów powyżej poziomu Fermiego (4d). Ze względu ma
oddziaływanie spin-orbita stany 2p są rozszczepione na podpoziomy 2p1/2
i 2p3/2, odpowiadające krawędzi L2 i L3. Każdy z podpoziomów charaktery-
zuje się różną liczbą obsadzeń (odpowiednio 2 i 4 dla 2p1/2 i 2p3/2). Przej-
ścia pomiędzy poziomami zgodnie z regułami wyboru determinują kształt
widm absorpcji.

Na poziomie Fermiego dostępne są stany zarówno 5s jak i 4d. Z faktu,
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że reguły wyboru nie wykluczają przejścia z poziomu 2p do tych stanów,
to możliwe są przejścia zarówno do stanów s jak i d. Jednak prawdopo-
dobieństwo przejścia do stanów s jest znacznie mniejsze niż do stanów d.
W mierzonym widmie absorpcji przejścia elektronów do pustych stanów
walencyjnych typu d charakteryzują się dwoma ostrymi pikami dla pozycji
energii odpowiadającym przejściom ze stanów 2p1/2 i 2p3/2, podczas gdy
przejścia do niezajętych stanów typu s dają wkład do tzw. tła. Ponieważ mo-
ment magnetyczny pochodzi od elektronów z niezajętych powłok walencyj-
nych typu d mierzony sygnał tła jest odejmowany przez funkcję schodkową
od całościowego widma pomiarowego. Uwzględnienie liczby obsadzeń po-
ziomów rdzenia 2p3/2 i 2p1/2 powoduje, że relatywny stosunek wysokości
schodka w odejmowanej funkcji jest 2:1 dla L3 : L2. Unormowane w ten
sposób widma pomiarowe pokazano na rysunku 7.1.

Znormalizowane widma XANES odpowiednio do wartości 1 i 1,5 dla
krawędzi L3 i L2, przedstawione są na rysunku 7.1. Wszystkie trzy widma
charakteryzują się dwoma ostrymi pikami w okolicach energii L2, L3 ato-
mów Mo (dodatek A). Piki pojawiają się dla energii 2522 eV (L3) i 2625
eV (L2). Dodatkowo, w okolicy energii 2532 eV dla L3 i 2636 eV (L2) po-
jawia się wzrost intensywności, szczególnie dobrze widoczny dla próbek
warstwowych. W literaturze tego typu asymetria widma występująca w od-
ległości około 10 eV od EF nazywana jest satelitami (ang. satellite; czasami
również nazywane shoulder). W badaniach atomów Ni dla krawędzi L2,3
takie satelity przypisywano rozpraszaniom wielokrotnym [138]. W pracach
[139, 140] poświęconych związkom złożonym podobne zjawisko przypisa-
no zmianom w gęstości stanów absorbujących atomów 4d. Wynik uzyskany
dla Mo może być również elektronowego pochodzenia, związany ze zmia-
ną gęstości stanów. Jednakże szczegółowe wyjaśnienie wymaga dalszych
badań i znajduje się poza zakresem niniejszej rozprawy.

Silny wąski pik na krzywej absorpcji dla próbki B1 przy energii 2539 eV
jest wynikiem dyfrakcji Bragga zachodzącej dla tej energii i orientacji prób-
ki. Różnica między widmami XANES zarejestrowanymi dla dwóch różnych
orientacji pola magnetycznego oraz ustalonej skrętności wiązki (lub równo-
ważnie: ustalonego kierunku pola oraz prawo i lewoskrętnej wiązki X) jest
widmem XMCD. Uzyskane wyniki przedstawione są na rysunku 7.2.

Z teorii pomiarów XMCD wynika, że mierzony sygnał jest różnicą sy-
gnałów XAS (XANES) między wkładem pochodzącym od wzbudzonych
elektronów ze spinem „do góry” a elektronami ze spinem „do dołu”. Zero-
wy sygnał w widmie XMCD może być więc interpretowany jako jednako-
wa gęstość stanów ze spinami do góry i do dołu. Ekstrema na wykresie 7.2
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Rysunek 7.1: Widma XANES zmierzone dla energii promieniowania syn-
chrotronowego odpowiadającej krawędzi L2 i L3 atomów Mo dla próbek
warstwowych Co/Mo różniących się grubością warstwy Mo: (a) dMo = 1,8
nm, (b) dMo = 0,8 nm oraz próbki stopu – (c).
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A1
b)

a)
B1
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Rysunek 7.2: Sygnał XMCD uzyskany dla próbek warstwowych (a) dMo
= 1,8 nm, (b) dMo = 0,8 nm) oraz próbki stopu (c). Dla próbki B1 brak jest
sygnału magnetycznego. Dla próbek A1 i E1 widoczne są silne piki dowo-
dzące istnienia indukowanego momentu magnetycznego na atomach Mo.
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odpowiadają energiom, dla których różnice między gęstościami stanów ze
spinami do góry i spinami do dołu przyjmują wartości największe. Wyraźne
piki XMCD z rysunku 7.2 (b) i 7.2 (c) (próbki A1 i E1) dowodzą, że stany
d atomów Mo są magnetycznie spolaryzowane. Jedynie w przypadku prób-
ki z grubszą warstwą Mo (próbka B1) uzyskany sygnał jest na poziomie
szumów i uniemożliwia określenie indukowanych właściwości magnetycz-
nych.

Indukowane momenty magnetyczne na atomach Mo określane są z po-
wierzchni pod mierzonymi białymi liniami (rys. 7.1) oraz pod krzywymi
XMCD (rys. 7.2). Suma powierzchni pod krzywymi absorpcji L3 i L2 jest
proporcjonalna do liczby dziur w paśmie 4d atomów Mo. Na podstawie ob-
liczeń struktury pasmowej Mo wykonanych przez Yarasenko [141] przyję-
to, że liczba dziur pasma 4d wynosi nh = 5,46. Czynnik proporcjonalności
C = (IL3 + IL2)/nh wykorzystywany jest w regule sum do określenia warto-
ści momentów magnetycznych atomów Mo [142, 143]. Momenty wyznacza
się w magnetonach Bohra w oparciu o następujące równania:

ms = µB · (−A+2B)/C

ml =−2µB · (A+B)/3C
(7.1)

gdzie A i B są powierzchniami pod krzywymi widma XMCD (szczegó-
ły zostały podane w rozdziale 3). Dla dwóch próbek: warstwowej z cienką
przekładką Mo (A1) i próbki o strukturze stopu (E1) wyraźne intensywności
pików (niezerowe powierzchnie A i B) bezpośrednio dają informacje o róż-
nym od zera orbitalnym momencie magnetycznym atomów Mo. Ilościowa
analiza pomiarów XMCD przedstawiona jest w tabeli 7.1 i schematycznie
na rysunku 7.3.

B1 (wielowarstwa) A1 (wielowarstwa) E1 (stop)
ms ? −0,03(4)µB −0,21(7)µB

ml ? 0,005(6)µB 0,01(4)µB

Tabela 7.1: Wyznaczone wartości spinowego i orbitalnego momentu ma-
gnetycznego atomów Mo w układzie wielowarstwowym (próbka A1) oraz
w próbce w postaci stopu (E1). W układzie wielowarstwowym z grubszą
przekładką Mo rejestrowany sygnał był porównywalny z poziomem szu-
mów.

Sygnał XMCD rejestrowany w próbce B1 jest bardzo słaby (rys. 7.2 (a)).
W związku z tym dla tej próbki nie wyznaczono parametrów ms i ml . W po-
zostałych dwóch próbkach sygnał XMCD jest dobrze wykształcony, oraz
znacznie silniejszy w próbce wykonanej w postaci stopu (E1) niż w war-
stwowej próbce A1. Uzyskane dla tych próbek wartości ms i ml są różne od
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zera i wskazują na indukowany sygnał magnetyczny atomów Mo. Znak mi-
nus przy ms obu układów oznacza, że moment spinowy jest antyrównoległy
do przykładanego pola magnetycznego, a więc również do namagnesowania
w Co (rys. 7.3). W obu próbkach (A1, E1) kierunki spinowych momentów
magnetycznych są antyrównoległe do wyznaczonych orbitalnych momen-
tów atomów Mo, co jest zgodne z regułami Hunda (rys. 7.3).

Z niewielkiej wartości stosunku ml/ms (wyznaczonych na podstawie ta-
beli 7.1 i wynoszących około 0,17 i 0,05 dla A1 i E1) wynika, że wkład or-
bitalnego momentu magnetycznego do całkowitego momentu jest niewielki.
Wartości indukowanego momentu magnetycznego na atomach Mo uzyska-
ne dla próbki A1 są mniejsze w porównaniu z wynikami z prac [144, 90],
a w szczególności dwa razy mniejsze od uzyskanych dla układu Fe/Mo.
Jednak, uwzględniając fakt mniejszego spinowego momentu magnetyczne-
go Co niż Fe, wyznaczona z pomiarów XMCD polaryzacja atomów Mo
jest w dobrej zgodności z wynikami z [90]. Ponadto, na różnice może mieć
wpływ szorstkość interfejsów w układzie Mo/Co, a przez to zmiana liczny
koordynacyjnej w najbliższym otoczeniu atomów Mo. Antyrównoległe uło-
żenie indukowanego spinowego momentu magnetycznego względem przy-
kładanego pola (i namagnesowania w Co) może wynikać również z różnego
rodzaju sprzężeń między Mo i Co pojawiających się na interfejsie. W celu
głębszej analizy antyrównoległej relacji między spinowymi momentami Mo
i Co przeprowadzono pomiary LMOKE warstw wielokrotnych.

7.2 Wyniki LMOKE

Wcześniejsze badania układów Mo/Co z pojedynczą warstwą magne-
tyczną wykazały, że w warstwie Co istnieje jednoosiowa anizotropia magne-
tyczna w płaszczyźnie [118]. Jest ona zdeterminowana przez krystalogra-
ficzną symetrię interfejsu między warstwą Co a buforem bcc Mo [118, 145].
Wstępne wyniki uzyskane dla warstw potrójnych wskazują, że namagneso-
wanie każdej z warstw również jest ułożone w płaszczyźnie.

Rysunek 7.4 przedstawia porównanie procesu przemagnesowania warstw,
w zewnętrznym polu magnetycznym przykładanym w płaszczyźnie wzdłuż
osi łatwej anizotropii. Kształt pętli histerezy próbki (A1) wskazuje na sprzę-
żenie antyferromagnetyczne między kolejnymi warstwami magnetycznymi
(rys. 7.4 (a)). Trzy charakterystyczne części pętli odpowiadają wzajemnej
konfiguracji magnesowania warstw kobaltu. W stanie nasycenia namagne-
sowanie każdej z warstw skierowane jest w kierunku zewnętrznego pola ma-
gnetycznego. Zmniejszenie pola powoduje antyrównoległe ułożenie (naj-
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Rysunek 7.3: Schematyczne przedstawienie indukowanych momentów
magnetycznych (uśrednionych po wszystkich atomach Mo) w układzie (a)
wielowarstwowym z 4 ML grubością warstwy Mo; (b) próbce stopu. W obu
przypadkach indukowany orbitalny moment magnetyczny atomów Mo jest
mniejszy i antyrównoległy do spinowego momentu magnetycznego atomów
Mo, co jest zgodne z regułami Hunda. Spinowy moment magnetyczny Mo
jest antyrównoległy do momentu magnetycznego warstwy Co.

prawdopodobniej) środkowej warstwy Co. Wartość namagnesowania próbki
w takim stanie jest zredukowana do 1/3 wartości namagnesowania wystę-
pującego w próbce. Ułożenie antyrównoległe wektorów namagnesowania
w warstwach Co jest stabilne w stanie remanencyjnym. Przyłożenie pola
w kierunku przeciwnym względem początkowego nasycenia próbki, powo-
duje zmianę kierunku namagnesowania w całej próbce. Wektory obracają
się o 180◦ utrzymując antyrównoległe sprzężenie między magnetycznymi
warstwami. Dalsze zwiększanie pola magnetycznego prowadzi do nasyce-
nia próbki i ułożenie wszystkich wektorów namagnesowania równolegle
względem przykładanego pola magnetycznego.

Mniej złożony kształt pętli histerezy zarejestrowano dla próbki B1 (rys.
7.4(b)). Pętla o prostokątnym kształcie wskazuje na równoległe ułożenie na-
magnesowania w trzech warstwach magnetycznych. Taka konfiguracja jest
w zasadzie stabilna w stanie remanencyjnym próbki. Proces przełączania
wektora magnetycznego na kierunek pola przykładanego przeciwnie wzglę-
dem początkowego nasycenia próbki zachodzi jednocześnie dla wszystkich
trzech warstw magnetycznych. Jedynie, niewielkie zaokrąglenie „naroży”
pętli wskazywać może na małe odchylenia od idealnego równoległego kie-
runku wektora namagnesowania w warstwach Co.
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a) b)

Rysunek 7.4: Pętle histerezy LMOKE ilustrujące proces przemagnesowa-
nia w płaszczyźnie układów wielowarstwowych Co/Mo; (a) dMo= 0,8 nm -
antyrównoległe sprzężenia między warstwami Co; (b) dMo = 1,8 nm - rów-
noległe sprzężenia między warstwami Co.

7.3 Interpretacja wyników eksperymentalnych

Przedstawione wyniki badań warstw wielokrotnych i próbki referencyj-
nej (stopu) dotyczą dwóch zagadnień: indukowanego momentu magnetycz-
nego atomów Mo w warstwie stopu i próbce z cienką przekładką Mo (A1)
oraz magnetycznego sprzężenia między warstwami Co zaobserwowanego
w próbce A1 i B1.

Uśredniony moment magnetyczny zaindukowany na atomach Mo w prób-
ce warstwowej (A1) jest o rząd wielkości mniejszy niż w próbce wykonanej
jako stop Co-Mo (E1). Różnica tych wartości może być częściowo wyja-
śniona różną liczbą koordynacyjną atomów Mo, w dwóch rodzajach próbek.
Dla próbki stopu właściwości magnetyczne atomów Mo mogą być determi-
nowane przez hybrydyzację 4d−3d między atomami Mo-Co. Natomiast na
interfejsie między warstwą Mo a warstwą Co, hybrydyzacja 4d− 3d mo-
że być zredukowana przez hybrydyzację w płaszczyźnie 4d − 4d między
atomami Mo-Mo (wywołaną rosnącą koordynacją atomów). Przy takiej in-
terpretacji, większa szorstkość interfejsów powodowałaby większy moment
magnetyczny atomów Mo w porównaniu do układów o gładkich i ostrych
granicach międzywarstwami. Okazuje się jednak, że dla próbki B1 (z grub-
szą przekładką Mo) charakteryzującej się większą szorstkością interfejsów
względem próbki A1 (rmsB1=0,53, rmsA1=0,34, wyniki strukturalne przed-
stawione są w tabeli 6.3 w rozdziale 6.2) sygnał XMCD jest praktycznie
niewykrywalny.
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Indukowanie momentu magnetycznego na atomach Mo

Moment magnetyczny Mo może być indukowany jedynie w pierwszych
warstwach atomowych warstwy, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedz-
twie interfejsu z warstwą Co. W eksperymencie XMCD mierzony sygnał
jest uśredniony po wszystkich atomach danego pierwiastka wchodzących
w skład próbki. Przy założeniu, że indukowanie momentu magnetycznego
zachodzi jedynie na atomach z okolic interfejsu, mierzony uśredniony sy-
gnał magnetyczny (z interfejsu i z wnętrza warstwy) może być dużo niższy
dla grubszych warstw Mo. W tym ujęciu najmniejszy sygnał magnetyczny
powinien być zarejestrowany dla próbki o najgrubszej warstwie Mo (B1),
a największy ze względu na otoczenie atomów Mo atomami Co w próbce
stopu. Takie wytłumaczenie jest zgodne z otrzymanymi wynikami pomiaro-
wymi.

W interpretacji wyników nie można jednak wykluczyć potencjalnego
oscylacyjnego antyrównoległego rozkładu momentów magnetycznych warstw
atomowych Mo, wynikającego z oddziaływania typu RKKY. Za taką inter-
pretacją przemawiają obserwowane sprzężenia między warstwami magne-
tycznymi w wielowarstwowym układzie A1. Podobne zachowanie omawia-
no w kilku pracach poświęconych układowi Fe/W [87, 86, 89]. Indukowa-
ny w warstwie W moment magnetyczny na interfejsie jest antyrównoległy
do momentu magnetycznego warstwy Fe. Kolejne, głębiej położone war-
stwy atomowe cechują się naprzemienną orientacją momentu magnetycz-
nego o coraz to mniejszej wartości, podobnie do oscylacyjnego uporząd-
kowania typowego dla oddziaływań RKKY. Mniejszy moment magnetycz-
ny oraz antyrównoległe ustawienie indukowanego momentu magnetyczne-
go zaobserwowano również w warstwie V w badanym układzie V/Co [146].
Uzyskane wyniki wskazujące na antyrównoległe ułożenie momentów ma-
gnetycznych między Mo i Co oraz sprzężenia między warstwami kobaltu
sugerują podobieństwa między wynikami ze wspomnianych prac. Można
przypuszczać, że podobna relacja może występować w badanym układzie
wielowarstwowym Co/Mo. Oscylacyjne ułożenie momentów może być wy-
gaszone z rosnącą grubością warstwy. Tłumaczyłoby to różnicę w sile mie-
rzonego sygnału XMCD między próbkami.

Mechanizm indukowania momentów magnetycznych nie jest do koń-
ca poznany. Wyniki obliczeń teoretycznych przeprowadzonych dla układów
z metalami 5d (Fe/W) [89] wskazują, że najbardziej prawdopodobną przy-
czyną jest hybrydyzacja elektronów d na interfejsie. Wyniki innych prac,
dla układu Gd/W sugerują natomiast, że indukowanie spinowej polaryza-
cji w atomach W zachodzi przez zmianę objętości wokół atomów W [147],
co związane jest z różną strukturą krystaliczną supersieci i zmianą w całce
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7.3 Interpretacja wyników eksperymentalnych

przykrywania między atomami. Jednakże, autorzy Tyer et.al [89] wskazują,
że efekt hybrydyzacji spowodowany zapełnieniem pasm atomów w obję-
tości niemagnetycznych, w wyniku bliskości z atomami materiałów o sil-
nym momencie magnetycznym jest czynnikiem przeważającym nad efekta-
mi geometrycznymi. Taka sytuacja może mieć również miejsce dla metali
ze słabszym oddziaływaniem spin-orbita (4d).

Drugim zagadnieniem są sprzężenia między warstwami magnetycznymi
w wielowarstwach Co/Mo z cienką przekładką Mo. Zaproponowanych zo-
stało kilka modeli służących do wytłumaczenia natury sprzężeń międzywar-
stwowych (teoretyczny opis wybranych oddziaływań opisano w rozdziale
2). Jednym z nich jest oddziaływanie RKKY przenoszone za pośrednictwem
elektronów przewodnictwa spolaryzowanych przez moment magnetyczny
jonu. Oddziaływanie ma charakter oscylacyjny, dalekozasięgowy i anizo-
tropowy. W zależności od grubości warstwy oddzielającej warstwy magne-
tyczne powoduje równoległe albo antyrównoległe ich sprzężenie. Między-
warstwowe oddziaływanie wymienne może być również wyjaśnione w ra-
mach modelu proponowanego przez Edwardsa [148]. Model opiera się na
zależnym od orientacji spinu odbiciu elektronów od interfejsu między war-
stwą magnetyczną a niemagnetyczną. Może być on wyjaśniony przez stoją-
ce fale gęstości stanów w warstwie niemagnetycznej, spowodowane przez
tworzącą się w niej studnię kwantową (tzw. stany quantum well, QW) ogra-
niczoną warstwami magnetycznymi z równoległym ustawieniem wektora
namagnesowania. Ferromagnetyczna warstwa działa jak bariera potencjału
(o parametrach zależnych od orientacji spinów) dla uwięzionych, elektrono-
wych funkcji falowych w warstwie niemagnetycznej. Oba modele, RKKY
i QW są bardzo do siebie zbliżone. Prowadzą do podobnego oscylacyjnie
zanikającego rozkładu namagnesowania. W rzeczywistych próbkach wie-
lowarstwowych granice między warstwami nie są gładkie. Szorstkość po-
wierzchni może być modelowana jako lokalna fluktuacja grubości warstwy.
Ze względu na oddziaływania wymienne w każdej z warstw ferromagne-
tycznych kierunek ich namagnesowania nie obraca się raptownie. Czynnik
bikwadratowy sprzężenia wymiennego dobrze opisuje takie fluktuacje kie-
runku namagnesowania w warstwach [106, 149]. Tego typu oddziaływania
faworyzują wzajemne prostopadły kierunek namagnesowania w sąsiadują-
cych warstwach magnetycznych.

Przy dużych szorstkościach interfejsu i małych grubościach niemagne-
tycznej przekładki może pojawić się jej nieciągłość (rys. 7.5). Lokalne połą-
czenie antyferromagnetycznie sprzężonych warstw, nazywane efektem pin-
hole, prowadzi do równoległego ułożenia namagnesowania w warstwach
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(rys. 7.5(a)).
Dodatkową konsekwencją szorstkości interfejsów jest pojawienie się

„ładunków” magnetycznych ich powierzchni. Ze względu na oddziaływania
wymienne momenty atomów tworzących interfejs nie układają się wzdłuż
jego profilu. (rys. 7.5 (b)). Takie ładunki magnetyczne mogą powodować
magnetostatyczne sprzężenia między ferromagnetycznymi warstwami. Gdy
profile powierzchni są skorelowane, tzn. profil dolnego interfejsu jest od-
wzorowany w górnym, wówczas warstwy są sprzężone równolegle (takie
sprzężenia nazywane są orange peel). Dla nieskorelowanych profili interfej-
sów, wkład od sprzężenia typu orange peel jest tłumiony. Pokazano [150],
że losowy rozkład szorstkości interfejsów i oddziaływania magnetostatycz-
ne mogą również mieć wkład do bikwadratowego sprzężenia, prowadzącego
do prostopadłego ułożenia namagnesowania w sąsiadujących warstwach.
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Rysunek 7.5: (a) Schematycznie przedstawiony efekt pinhole. Z powo-
du dużej szorstkości warstw może pojawić się lokalne połączenie dolnej
i górnej warstwy przez niemagnetyczną warstwę oddzielającą. Na rysunku
(b) przedstawiono schematycznie efekt orange peel. Przy skorelowanych
szorstkościach dolnego i górnego interfejsu warstwy magnetyczne są sprzę-
żone równolegle.

Mechanizm odpowiedzialny za sprzężenia między warstwami Co w ukła-
dzie Mo/Co nie jest jednoznacznie określony. Oddziaływania wymienne ty-
pu RKKY i QW mogą być źródłem obserwowanych antyrównoległych rela-
cji kierunków namagnesowania między warstwami magnetycznymi. Wpływ
na sprzężenia ma również jakość powierzchni kolejnych warstw. Wyniki ba-
dań strukturalnych (przedstawione szczegółowo w rozdziale 6) wskazują,
że interfejsy dolny i górny Co/Mo i Mo/Co są szorstkie. Wyniki z RHE-
ED i XRR pokazały (rozdział 6), że w próbce wielowarstwowej z prze-
kładką Mo o mniejszej grubości (A1), warstwa Co ma gładszą powierzch-
nię niż warstwa Mo. Jej szorstkość jest większa jeśli grubość warstwy Mo
się zwiększa (próbka B1). Nierówna struktura interfejsów może urucha-
miać inne mechanizmy prowadzące do sprzężeń ferromagnetycznych lub bi-
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kwadratowych (np. mostki ferromagnetyczne, fluktuacje grubości warstwy,
orange peel). Jednak wyraźnie widoczne sprzężenie antyferromagnetyczne
warstw Co w próbce A1 eliminuje zasadniczy wkład tych mechanizmów.
Dlatego też należy przypuszczać, że oddziaływania RKKY mogą być odpo-
wiedzialne za obserwowane sprzężenia.

7.4 Podsumowanie

Badania magnetooptyczne LMOKE pokazały silne sprzężenie antyfer-
romagnetyczne pomiędzy sąsiednimi warstwami Co oddzielonymi przekład-
ką Mo o grubości 4 warstw atomowych. Wzrost grubości przekładek Mo
prowadził do sprzężenia ferromagnetycznego. W celu wyjaśnienia mecha-
nizmu odpowiadającego za obserwowane sprzężenia antyferromagnetyczne
przeprowadzono pomiary momentu magnetycznego indukowanego na ato-
mach Mo metodą XMCD. Zaindukowany (średni) moment przypadający
na atom Mo jest zorientowany antyrównolegle do namagnesowania warstw
Co. Za jego powstawanie może być odpowiedzialna hybrydyzacja elektro-
nów atomów Co i Mo tworzących interfejs. Analiza reguły sum pokazała,
że spinowe i orbitalne momenty atomu Mo są wzajemnie antyrównoległe.

Wydaje się, że za obserwowane antyferromagnetyczne sprzężnie warstw
Co może być odpowiedzialny mechanizm RKKY. Takie wytłumaczenie jest
zgodne ze niższym indukowanym momentem w układach warstwowych
w porównaniu z referencyjną warstwą w postaci stopu.
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Rozdział 8

Wpływ strukturyzowanego
bufora na przestrzenną zmianę
właściwości magnetycznych
warstwy Co – kropki
magnetyczne

W poprzednich rozdziałach rozprawy omówiono właściwości magne-
tyczne warstwy Co osadzonej na dwóch rodzajach ciągłego bufora: Mo lub
Au. Wyniki badań tych warstw wskazują, że anizotropia magnetyczna jest
bardzo czuła na typ podłoża oraz grubość warstwy Co. W szczególności
reorientacja wektora namagnesowania z kierunku prostopadłego do kierun-
ku w płaszczyźnie (punkt SRT) pojawia się przy różnych grubościach Co
zależnie od bufora.

Rysunek 8.1 ponownie przedstawia omawiane w rozdziale 6 zależno-
ści kierunku namagnesowania od konfiguracji warstw referencyjnych i od
grubości Co. Na mapie namagnesowania zaznaczono punkty SRT dla każ-
dej z referencyjnych warstw. W kontekście dalszych badań jest to istotny
wynik, który dowodzi występowania trzech charakterystycznych obszarów
zależnych od grubości Co. W strefie (I) grubość Co: dCo = (0,7 – 1,1) nm –
namagnesowanie warstwy magnetycznej osadzonej na buforze Au jak rów-
nież osadzonej na Mo jest prostopadłe do jej powierzchni. Pętla histere-
zy magnetycznej mierzonej w konfiguracji polarnej w obu przypadkach ma
prostokątny kształt.

129
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właściwości magnetycznych warstwy Co – kropki magnetyczne

W strefie (II): w zakresie dCo = (1,1 – 1,8) nm – orientacja namagne-
sowania zależy od rodzaju bufora. Warstwa Au/Co/Au charakteryzuje się
prostopadłym kierunkiem namagnesowania i prostokątną pętlą histerezy.
W układzie Mo/Co/Au namagnesowanie jest ułożone w płaszczyźnie, a cha-
rakter pętli histerezy wskazuje, że kierunek prostopadły jest kierunkiem
trudnym anizotropii magnetycznej.

W trzeciej strefie grubości Co: dCo > 1,8 nm, warstwa Co na obu pod-
łożach ma namagnesowanie w płaszczyźnie. Mierzone pętle histerezy są
typowe dla anizotropii typu łatwa płaszczyzna.

Rysunek 8.1: (a) – (c) Właściwości magnetyczne warstw referencyjnych;
(a) charakterystyczne pętle histerezy zmierzone dla warstwy Mo/Au/Co/Au
w poszczególnych przedziałach grubości Co; (b) obraz remanencyjny obu
warstw referencyjnych; (c) pętle histerezy dla warstwy Mo/Co/Au zmierzo-
ne w analogicznych przedziałach grubości warstwy Co. Rysunek (d) przed-
stawia ideę układu warstwowego, w którym oczekiwana jest przestrzenna
modyfikacja namagnesowania w warstwie Co; (e) Schematyczne przedsta-
wienie namagnesowania w obszarze magnetycznej kropki i magnetycznej
matrycy, w strefach (I)–(III).

Powyższa zależność SRT od rodzaju bufora stanowiła podstawę idei
eksperymentu, zgodnie z którą po nałożeniu warstwy magnetycznej na struk-
turyzowane podłoże w postaci wysp Au na powierzchni Mo, możliwe jest
lokalne modyfikowanie orientacji namagnesowania w warstwie kobaltowej.
Schematycznie ideę eksperymentu pokazano na rysunku 8.1(d). Kluczo-
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wym aspektem uzyskania takiej strukturyzacji magnetycznej w warstwie Co
stał się zatem wyspowy wzrost Au na podłożu Mo. Został on szczegółowo
omówiony w rozdziale 5.

8.1 Kropki magnetyczne

Kombinacja wyspowego wzrostu Au i właściwości magnetycznych dla
warstw referencyjnych (rys. 8.1(a) – (c)), pozwoliła na wytworzenie kropek
magnetycznych w ciągłej warstwie Co osadzonej na strukturyzowanym bu-
forze. Wydaje się, że powierzchnia Mo między wyspami nie jest przykryta
warstwą zwilżającą Au, co omówiono na podstawie wyników otrzymanych
z RHEED i EDX w rozdziale 5. Warstwa Co osadzona na takim struktu-
ryzowanym podłożu w istocie znajduje się na dwóch rodzajach bufora: na
powierzchni wyspy na podłożu Au, a pomiędzy wyspami – na powierzchni
warstwy Mo. Mianem kropki magnetycznej określona jest ta część warstwy
Co, która osadzona jest na powierzchni wyspy Au, natomiast matrycą na-
zwana jest ta część próbki, w której warstwa Co rośnie pomiędzy wyspami
Au bezpośrednio na powierzchni warstwy Mo (rys. 8.1(e)). Zatem, zarów-
no matryca jak i kropki mają strukturę warstwową odpowiednio Mo/Co/Au
oraz Au/Co/Au. Rozmiary kropek w płaszczyźnie warstwy wyznaczone są
przez odpowiednie rozmiary wysp Au. Oczekuje się, że konfiguracja wza-
jemnego namagnesowania kropek i matrycy będzie zależała w analogiczny
sposób od grubości warstwy Co jak dla warstw referencyjnych. Jest ona
przedstawiona schematycznie na rysunku 8.1(e).

8.2 Układ kropki magnetyczne – magnetyczna ma-
tryca

Rysunek 8.2(a) przedstawia obraz remanencyjny strukturyzowanej prób-
ki otrzymany metodą mikroskopii magnetooptycznej w konfiguracji polar-
nej. Cała powierzchnia Mo(110) pokryta jest wyspami Au. Warstwa Co ma
kształt klinowy o grubości z zakresu (0 - 3) nm.

Intensywność jasnego koloru na rysunku 8.2(a) odzwierciedla wielkość
prostopadłej składowej namagnesowania w próbce. W obrazie remanencyj-
nym można wyróżnić trzy obszary z uporządkowaniem ferromagnetycznym
o zróżnicowanej jasności zmieniającej się z grubością warstwy Co. Poni-
żej progowej grubości Co wynoszącej 0,7 nm warstwa charakteryzuje się
stanem superparamagnetycznym. Najjaśniejszy obszar widoczny jest dla
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Rysunek 8.2: (a) Obraz remanencyjny strukturyzowanej próbki uzyskany
z magnetooptycznej mikroskopii Kerra w konfiguracji polarnej. Trzy kon-
trasty świadczą o zależnej od grubości warstwy Co składowej prostopadłej
namagnesowania w próbce. Na wykresie (b) przedstawiającym zależność
mr(dCo); zaznaczono trzy obszary, dla których występują trzy dyskretne
wartości mr. Odpowiadające każdej strefie (I)–(III) pętle histerezy umiesz-
czono na rysunku (b).
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najmniejszych grubości Co: (0,7 – 1,1) nm. Dla przedziału dCo pomiędzy
1,1 nm i 1,8 nm jasność obrazu jest mniejsza. Kolor czarny widoczny jest
dla grubości warstwy Co większej od 1,8 nm. Najsilniejsze namagnesowa-
nie prostopadłe występuje dla zakresu grubości warstwy Co z przedziału od
0,7 nm do 1,1 nm, w następnym przedziale jest mniejsze, natomiast powy-
żej 1,8 nm składowa prostopadła nie występuje.

Szczegółowe badania poszczególnych obszarów wykonano metodą mi-
limagnetometrii magnetooptycznej w konfiguracji polarnej (PMOKE) mie-
rząc pętle histerezy dla strukturyzowanego układu w całym przedziale gru-
bości Co. Pomiary wykonano z krokiem 0,2 mm wzdłuż klina Co. Średnica
plamki lasera równa 0,3 mm pozwala na założenie, że w mierzonym obsza-
rze próbki grubość warstwy magnetycznej jest stała. Dla każdej zmierzonej
pętli wyznaczono jej podstawowe parametry. Na rysunku 8.2(b) przedsta-
wiona jest zależność unormowanej remanencji mr w funkcji dCo. Natomiast
na wykresie 8.3 przedstawiona jest zależność HC od grubości Co.

Wykres mr(dCo) pokazuje trzy wyraźnie plateau. W pierwszym obsza-
rze grubości Co między 0,8 nm a 1,0 nm widoczne jest wąskie wypłasz-
czenie wartości mr nieco mniejszej od 1. Drugi obszar obejmuje grubości
od 1,3 nm do 1,8 nm, w którym wartość mr jest równa 0,15. Wartość ta
odpowiada procentowemu przykryciu powierzchni Mo wyspami Au. Przy
większych grubościach Co: mr = 0.

Mierzone pętle zasadniczo różnią się między sobą zależnie od położe-
nia na próbce. Na rysunku 8.2(b) przedstawiono charakterystyczne kształty
mierzonych pętli histerez odpowiadające trzem wyróżnionym w obrazie re-
manencyjnym przedziałom grubości warstwy magnetycznej.

Dla zmierzonych pętli wyznaczono wartości HC jako punkty przecięcia
pętli histerezy z osią poziomą. Na zależności tak wyznaczonych wartości HC

w funkcji grubości Co widoczne są dwa maksima (rys. 8.3) oddzielone mini-
mum, które przypisywane jest zmianie kształtu pętli histerezy mierzonej dla
strukturyzowanego układu. Analiza pętli, na podstawie których te wartości
są wyznaczone jak również dyskusja obserwowanych różnic w wartościach
HC jest przedstawiona w kolejnych podrozdziałach. Z właściwości warstw
referencyjnych wynika, że maksimum HC po lewej stronie wykresu odpo-
wiada układowi Mo/Co/Au (magnetycznej matrycy), a drugie maksimum
(po prawej stronie) układowi Au/Co/Au (kropek magnetycznych).

W pomiarach milimagnetometrii obszar plamki lasera obejmuje kilka-
dziesiąt tysięcy kropek magnetycznych. Mierzony sygnał jest zatem wypad-
kowym pochodzącym od takiej ilości kropek oraz matrycy. Przedstawiona
zależność mr vs dCo (rys. 8.2(b)), HC vs dCo (8.3), zmienna jasność na obra-
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Rysunek 8.3: Za-
leżność HC(dCo)
dla układu struktu-
ryzowanej próbki,
wyznaczona z pętli
histerezy mierzonych
w eksperymencie
PMOKE. W pierw-
szej strefie maksi-
mum przypisywane
jest magnetycznej
matrycy, drugie
maksimum (strefa
(II)) układowi kropek
magnetycznych.

zie remanencyjnym (rys. 8.2(a)), jak również charakterystyczne kształty pę-
tli (rys. 8.2(b)), odpowiadające różnym grubościom Co, są zatem wynikiem
współistnienia różnych wzajemnych kierunków namagnesowania w krop-
kach magnetycznych a magnetycznej matrycy. Trzy strefy, skorelowane z wy-
różnionymi obszarami dla warstw referencyjnych zależnymi od grubości
Co, występują również dla próbki strukturyzowanej:

(I) dCo = (0,7 – 1,1) nm: Kropki i matryca są namagnesowane w kierunku
prostopadłym. Na obrazie remanencyjnym najjaśniejszy obszar odpo-
wiada największej wartości mr ≈ 1.

(II) dCo = (1,1 – 1,8) nm: Jasność obrazu remanencyjnego jest mniejsza
w porównaniu z obszarem (I), jednak wciąż wskazuje na różną od
zera składową prostopadłą. Zależność mr(d) jest większa od zera (mr

= 0,15). Dla tych grubości Co, kropki namagnesowane są prostopadle,
a matryca w płaszczyźnie.

(III) dCo > 1,8 nm: Na obrazie remanencyjnym obszar ten obrazowany jest
na czarno. Odpowiada on zakresowi z mr = 0. Charakterystyczny
kształt pętli dowodzi, że cała próbka ma namagnesowanie w płasz-
czyźnie.

8.2.1 Analiza pętli histerezy mierzonych w eksperymencie
PMOKE

Pętle histerezy w strukturyzowanej próbce pokazane na rysunku 8.2(b)
oraz 8.3, w pierwszym przybliżeniu można potraktować jako złożenie dwóch
pętli pochodzących od warstw referencyjnych. Sekwencje porównania pę-
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tli histerezy dla trzech grubości warstwy Co, odpowiednio z każdej strefy
(I) – (III), przestawiono na rysunku 8.4 dla: (a) warstwy referencyjnej od-
powiadającej strukturze kropek (czerwone pętle), (b) warstwy referencyj-
nej o strukturze jak matryca (niebieskie pętle), (c) strukturyzowanej próbki
(zielone pętle) i (d) otrzymane w procesie modelowania jako z kombina-
cja liniowa pętli dla warstw referencyjnych (dolny wiersz, bordowe pętle).
Przyjęte wkłady: 15% od warstwy Au/Co/Au oraz 85% dla Mo/Co/Au od-
powiadały udziałowi powierzchni kropek i matrycy w badanej próbce.

Rysunek 8.4: Pętle histerezy: dla układu referencyjnego odpowiadające-
go strukturze kropek (czerwone pętle); układu referencyjnego dla matrycy
(niebieskie pętle), mierzone eksperymentalnie w strukturyzowanej próbce
(zielone pętle) oraz wysymulowane jako kombinacja liniowa pętli warstw
referencyjnych (brązowe pętle). Poniżej przedstawiono schematyczny rysu-
nek ilustrujący namagnesowanie kropek i matrycy w zależności od obszaru
grubości warstwy Co (strefy (I), (II) i (III)) [129].
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W każdym z trzech wyszczególnionych obszarów grubości Co modelo-
wane pętle są podobne, choć nieidentyczne z mierzonymi eksperymentalnie.
W strefie (I) odpowiadającej zakresowi grubości Co: dCo = (0,7 – 1,1) nm,
wynikiem złożenia dwóch prostokątnych pętli pochodzących od warstw re-
ferencyjnych jest pętla o złożonym kształcie. Charakteryzuje się ona ogo-
nem w zakresie pól (0,7 – 1,5) kOe, remanencją znormalizowaną równą 1
oraz polem koercji około 500 Oe. Podobny jakościowo kształt ma pętla mie-
rzona eksperymentalnie. Ilościowe różnice dotyczą poszczególnych jej ele-
mentów t.j. zakresów pól, przy których występują charakterystyczne cechy
pętli. Ogon mierzonej eksperymentalnie pętli rozciąga się w zakresie pól
(1,1 – 1,7) kOe, HC natomiast wynosi około 300 Oe.

W strefie (II) kształt modelowanej pętli jest wynikiem złożenia pętli pro-
stokątnej pochodzącej od warstwy referencyjnej kropek i pętli typu trud-
na oś odpowiadającej warstwie referencyjnej matrycy. W uzyskanej mode-
lowanej histerezie charakterystyczne jest otwarcie pętli w okolicach pola
H = 0 oraz liniowy wzrost sygnału Kerra występujący ze zwiększanym po-
lem magnetycznym. W porównaniu do eksperymentalnie zmierzonej pętli
ponownie widoczne jest podobieństwo jakościowe, natomiast różnice wy-
stępują w charakterystycznych wartościach pól. Pole koercji modelowanej
pętli wynosi 200 Oe, natomiast w pętli mierzonej: 350 Oe.

W trzecim analizowanym obszarze grubości Co (strefa (III)), modelo-
wana pętla jest złożeniem dwóch pętli typu trudna oś i dość dobrze od-
zwierciedla eksperymentalnie mierzoną krzywą namagnesowania.

Różnice między pętlami dwóch ostatnich rzędów z rysunku 8.4 wyni-
kają ze złożoności badanego układu kropki-matryca. W milimagnetometrii
z wykorzystaniem magnetooptycznego efektu Kerra mierzony sygnał po-
chodzi z obszaru objętego przez padającą plamkę lasera o średnicy oko-
ło 0,3 mm [118]. Jak już wspomniano wcześniej, w jej obszarze znajdu-
je się kilkadziesiąt tysięcy kropek magnetycznych zanurzonych w magne-
tycznej matrycy. Mierzony sygnał jest więc uśrednieniem wkładu pocho-
dzącego od każdego z podsystemów. Kropki charakteryzują się pewnym
rozrzutem kształtu i wielkości, przez co mogą różnić się właściwościami
takimi jak np. pole koercji. W efekcie mogą wnosić różny wkład do mie-
rzonego, całkowitego sygnału skręcenia Kerra i wpływać na różnicę między
mierzonymi a modelowymi pętlami z rysunku 8.4. Jednakże, charaktery po-
równywanych pętli są zachowane. Przeprowadzone porównanie potwierdza
oczekiwane konfiguracje wzajemnego namagnesowania kropek i matrycy
dla trzech wyszczególnionych stref.
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Analiza kształtu pętli histerezy – proces przemagnesowania struktury-
zowanego układu

Stany magnetyczne układu kropki-matryca oraz proces jego przemagne-
sowania dla grubości Co ze strefy (I) i (II) wywnioskowany na podstawie
zmierzonych eksperymentalnie pętli histerez pokazano na rysunku 8.5.

Rysunek 8.5: Proces przemagnesowania układu kropki-matryca w ze-
wnętrznym polu magnetycznym przykładanym w kierunku prostopadłym.
Analiza wykonana dla grubości warstwy Co ze strefy (I): rysunek (a), oraz
strefy (II) - rysunek (b).

W strefie (I) (rys. 8.5(a)) układ w stanie remanencyjnym ma identyczną
konfigurację magnetyczną jak w nasyceniu. Zewnętrzne pole magnetyczne
o wartości H = 0,09 kOe przykładane do próbki w kierunku przeciwnym
do kierunku nasycenia, powoduje przemagnesowanie magnetycznej matry-
cy na kierunek przykładanego pola. Pole koercji warstwy referencyjnej Mo-
/Co/Au jest mniejsze niż HC warstwy Au/Co/Au w analizowanym zakresie
grubości Co. W związku z tym, pole koercji pętli histerezy mierzonej dla
strukturyzowanej próbki (rys. 8.5(a)) przypisywane jest polu matrycy ma-
gnetycznej.
W szerokim zakresie pól (od 0,09 kOe do 1,1 kOe) namagnesowanie kro-
pek i matrycy jest stabilne: kropki i matryca wykazują wzajemnie antyrów-
noległe namagnesowanie. Zwiększanie zewnętrznego pola magnetycznego
powoduje, że w pewnym przedziale jego wartości (od 1,1 kOe do 1,9 kOe)
przemagnesowaniu ulegają kropki magnetyczne. W tym przedziale pól mie-
rzona pętla histerezy ma charakterystyczny ogon. Przedział ten jest nazy-
wany jako SFD (ang. switching field distribution). Bardziej szczegółowe
badania (omówione niżej) wskazują, że rozciągnięty „ogon” pętli związany
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jest z rozrzutem pól koercji kropek. Przyłożone do próbki pole magnetycz-
ne wyższe od 1,9 kOe powoduje nasycenie próbki – namagnesowanie ca-
łej próbki jest wtedy skierowane zgodnie z kierunkiem przykładanego pola
(rys. 8.5(a)).

Inne zachowanie magnetyczne układu kropki-matryca jest obserwowa-
ne w zakresie grubości Co odpowiadającej strefie (II) (rys. 8.5(b)), w której
kropki mają namagnesowanie w kierunku prostopadłym a matryca w płasz-
czyźnie. Wraz ze zmniejszanym polem magnetycznym mierzony sygnał
skręcenia Kerra maleje liniowo od wartości maksymalnej. Z analizy właści-
wości warstw referencyjnych wynika, że taki przebieg związany jest z ma-
gnetyczną matrycą, której wektor namagnesowania obraca się z kierunku
prostopadłego na kierunek w płaszczyźnie. W remanencji niezerowy wkład
do mierzonego sygnału pochodzi od kropek, które w dalszym ciągu są na-
magnesowane w kierunku prostopadłym. Pole magnetyczne przykładane
w przeciwnym kierunku względem początkowego nasycenia powoduje, że
kropki magnetyczne przemagnesowują się na kierunek przykładanego pola.
Przemagnesowanie kropek przypisywane jest przedziałowi pól, w którym
występuje nachylenie pętli obejmujące zakres SFD = (0,4 – 1,5) kOe. W po-
lu przewyższającym te wartości, kropki mają namagnesowanie w kierunku
zewnętrznego pola, a matryca magnetyczna obraca się ze wzrostem pola
z kierunku w płaszczyźnie do kierunku prostopadłego. Dopiero przy polu
zewnętrznym 3,6 kOe cała próbka nasyca się, uzyskując namagnesowanie
skierowane zgodnie z zewnętrznym polem magnetycznym.

W trzeciej strefie, zarówno kropki jak i matryca mają namagnesowa-
nie w płaszczyźnie. Charakterystyczny kształt pętli – typowy dla kierun-
ku trudnego dowodzi (ostatnia kolumna na rysunku 8.4), że ze wzrostem
przykładanego pola zewnętrznego namagnesowanie całej próbki obraca się
w kierunku pola.

Analiza pętli tłumaczy również różnice w przedstawionej na rysunku
8.3 zależności wartości HC od grubości warstwy magnetycznej. Punkt prze-
cięcia pętli z osią poziomą, dający informację o wartości pola koercji, w pierw-
szej strefie odpowiada systemowi matrycy magnetycznej. Ze wzrostem gru-
bości Co mierzone pętle dla całego układu kropki-matryca, zmieniają kształt
odpowiednio przechodząc w formę odpowiadającą strefie (II). Punkt prze-
cięcia takiej pętli (wartość HC) znajduje się w przedziale SFD, dlatego jest
wartością z przedziału pól koercji kropek magnetycznych. Stąd też, mak-
simum obserwowane grubości Co około 1,6 nm (rys. 8.3) przypisywane
jest układowi kropek, jednak jest tylko uśrednioną wartością HC tego ukła-
du. Należy jeszcze uwzględnić fakt, że te wartości mogą ulegać zmianie
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w zależności od wielkości kropek magnetycznych oraz ich gęstości na po-
wierzchni, co będzie analizowane w dalszej części pracy.

Model odseparowania sygnałów MOKE od kropek i matrycy

W celu analizy właściwości magnetycznych każdego z podukładów za-
proponowano model, którego zadaniem było wydzielenie indywidualnych
sygnałów od kropek i od matrycy z sumarycznego sygnału Kerra dla struk-
turyzowanej próbki, mierzonego w konfiguracji polarnej [151].

Mierzony sygnał eliptyczności i skręcenia Kerra w konfiguracji polarnej
(rys. 8.6) można zapisać w ogólnym przypadku jako sumę skręcenia i elip-
tyczności, pochodzących od dwóch systemów:{

θ(H) = A1 ·m1(H)+A2 ·m2(H)

ε(H) = B1 ·m1(H)+B2 ·m2(H)
(8.1)

gdzie mi(H) jest unormowaną magnetyzacją każdego systemu (i = 1, 2),
Ai oraz Bi są współczynnikami magnetooptycznymi rotacji i eliptyczności.
W modelu tym przyjmuje się, że pola, w których osiągane są nasycenia dla
każdego z układów: kropek i matrycy są różne, tzn: HS1 < HS2.

Gdy zarówno kropki jak i matryca są w stanie nasycenia , tzn. przykła-
dane zewnętrzne pole H > HS2, wówczas mi obu układów wynosi 1. Mie-
rzone skręcenie i eliptyczność przyjmują maksymalne wartości. Równanie
(8.1) redukuje się do postaci:{

θmax = A1 +A2

εmax = B1 +B2
(8.2)

W zakresie pól: HS1 < H < HS2 tylko jeden z podsystemów jest w stanie
nasycenia (m1 = 1). W strefie (I) jest to układ magnetycznej matrycy, która
w tej strefie ma mniejsze pola przełączania niż kropki magnetyczne. Dla
strefy (II) relacja jest odwrotna, w stanie nasycenia są kropki magnetyczne.
W ogólności dla HS1 < H < HS2, m1 = 1 a równanie (8.1) przyjmuje postać:{

θ(H) = A1 +A2 ·m2(H)

ε(H) = B1 +B2 ·m2(H)
(8.3)

W sytuacji gdy jeden z systemów jest przemagnesowany na kierunek
przykładanego pola (HS1 < H < HS2), wygodnie jest wprowadzić parametr
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γ , definiowany jako stosunek dwóch współczynników: A2 i B2. Wychodząc
z równań (8.2) i (8.3), parametr ten przyjmuje następującą formę:

γ =
A2

B2
=

θ(H)−θmax

ε(H)− εmax
(8.4)

Po prostych przekształceniach równań (8.1 - 8.4) otrzymuje się rozwią-
zanie w postaci wyrażeń na znormalizowane wartości namagnesowania każ-
dego z systemów:

m1(H) =
γ · ε(H)−θ(H)

γ · εmax−θmax
(8.5)

m2(H) =
θ(H) · εmax− ε(H) ·θmax

B2 · (γ · εmax−θmax)
+m1(H) (8.6)

Zastosowanie modelu do danych eksperymentalnych i porównanie jego
wyników z wynikami eksperymentalnymi uzyskanymi dla warstw referen-
cyjnych pokazano na rysunkach 8.6 – 8.9. Szczegółową analizę przeprowa-
dzono dla dwóch grubości warstwy Co: dCo = 0,94 nm (strefa (I)) oraz dla
dCo = 1,55 nm (strefa (II)).

Rysunek 8.6 przedstawia zmierzoną metodą PMOKE rotację i eliptycz-
ność dla strukturyzowanej próbki dla dwóch wyszczególnionych grubości
Co. W pierwszej strefie widoczna na pętlach histerezy wartość HS1 dla kro-
pek jest wyższa od pola HS2 matrycy. W strefie drugiej relacja tych wartości
jest odwrotna. Uwzględniono to w wyznaczonym na podstawie modelu pa-
rametrze γ . Wartości tego parametru γ określono bezpośrednio z danych
eksperymentalnych na podstawie równania 8.4, jako współczynnik regresji
liniowej funkcji θ(ε) (rys. 8.6(c) – (d)). Dla grubości dCo = 0,94 nm (strefa
(I)) γ = A2

B2
= −1,34± 0,02. W strefie (II) ze względu na odwrotną relację

pomiędzy HS1 i HS2 indeksy 1, 2 w równaniach (8.1 - 8.6) zostały zamienio-
ne. W ten sposób wyznaczony współczynnik γ dla grubości dCo = 1,55 nm
wynosi: γ = A1

B1
= 5,3±0,02.

W zależności m2(H) (równanie 8.6) współczynnik B2 jest nieznany. Zo-
stał on wyznaczony przez bezpośrednie wykreślenie z danych eksperymen-
talnych równania (8.6) przyjmując założenie, że funkcja m2(H) w okolicy H
= 0 jest gładką funkcją pola magnetycznego. Na rysunku 8.7 przedstawiono
wpływ różnych wartości tego parametru na kształt wysymulowanej pętli hi-
sterezy znormalizowanego namagnesowania (m2). Wartości B2 = -1,65 i B2
= -1,45 w strefie (I) (dCo = 0,94 nm), powodują skokową zmianę m2(H)
w zakresie pól (0,5 – 1) kOe. Przyjęcie wartości B2 = -1,55, powoduje do-
bre dopasowanie pętli histerezy do wyników eksperymentalnych.
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Rysunek 8.6: Zależność skręcenia płaszczyzny polaryzacji wiązki lasera
(linie niebieskie) i eliptyczności (czarne linie przerywane) dla strukturyzo-
wanej próbki dla grubości Co: (a) dCo = 0,94 nm, konfiguracja (I) namagne-
sowania kropki-matryca; (b) dCo = 1,55 nm, konfiguracja (II) namagneso-
wania. Rysunki (c) i (d) przedstawiają liniową zależność skręcenia od elip-
tyczności, wyznaczoną odpowiednio dla grubości dCo = 0,94 nm i dCo =
1,55 nm [151].

Podobnie dla strefy (II) zmiana parametru B1 (indeksy zamieniono z po-
wodu odwrotnej relacji HS1 i HS2) prowadzi do dużych różnic w przebiegu
funkcji. Wartości B1 = 3,2 lub 3,8 powodują otwarcie pętli w okolicy pola
H = 0. Taka zależność unormowanej magnetyzacji różni się od typowego
kształtu pętli dla namagnesowania ułożonego w płaszczyźnie. W tym przy-
padku najlepsze dopasowanie uzyskano dla B1 = 3,5.

Rysunki 8.8(a) – (d) przedstawiają porównanie zmierzonych pętli histe-
rezy dla układów referencyjnych (ciągłych) z rozseparowanymi pętlami dla
kropek i matrycy uzyskanymi w oparciu o wyżej zaproponowany model.

Na rysunku 8.8(a) i (b) pokazane są krzywe dla grubości warstwy Co
0,94 nm (strefa I). Prostokątne kształty obu pętli histerezy wskazują, że za-
równo kropki jak i matryca mają namagnesowane w kierunku prostopadłym
do płaszczyzny próbki. Otrzymana pętla dla kropek (rys. 8.8(a)), ma wy-
raźne pochylenie zbocza rozciągające się w zakresie pola (1,0 - 1,9) kOe.
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Rysunek 8.7: Wpływ różnych wartości współczynnika B1 i B2 na kształt
krzywych magnesowania dla układu odpowiednio kropek (a) i matrycy (b)
wyznaczonych na podstawie równania (8.6), dla dwóch analizowanych gru-
bości warstwy Co. Na rysunku (b) w celu lepszej przejrzystości przebiegu
zależności pętle są przesunięte między sobą w osi pionowej [151].

Wartości te odpowiadają pętlom mierzonym eksperymentalnie (rys. 8.5(a)),
potwierdzając iż jest to wkład do sygnału pochodzącego od nanokropek.
Nachylenie odseparowanej pętli sugeruje, że występuje rozrzut pól koercji
kropek w przedziale określanym jako SFD. W układzie referencyjnym Au-
/Co/Au dużo węższa i prostokątna pętla dowodzi, że przemagnesowanie za-
chodzi w całej próbce referencyjnej w sposób gwałtowny, w jednej wartości
pola.

Mniejsze różnice między pętlami obserwowane są dla matrycy (rys.
8.8(b)). Modelowana pętla jest nieznacznie węższa niż histereza otrzymana
eksperymentalnie dla próbki referencyjnej Mo/Co/Au. Kształt pętli, warto-
ści charakterystycznych parametrów oraz porównywalne ostre zbocza pę-
tli dowodzą, że matryca w próbce strukturyzowanej zachowuje się bardzo
podobnie do próbki referencyjnej. Przemagnesowanie zachodzi w bardzo
wąskim zakresie przykładanych, zewnętrznych pól.

Otrzymane kształty pętli histerezy dla strefy (II) również wskazują na
podobne jak dla warstw referencyjnych relacje badanych podsystemów. Krop-
ki charakteryzują się nadal prostokątną pętlą histerezy typową dla nama-
gnesowania w kierunku prostopadłym. Porównanie pętli otrzymanych dla
kropek z pętlą otrzymaną dla warstwy referencyjnej (rys. 8.8(c)) wskazuje
na podobne różnice jakie zaobserwowano dla strefy (I). Pętla warstwy re-
ferencyjnej ma wyraźny kształt prostokątny z koercją 0,21 kOe. Z modelu
otrzymano dużo szerszą histerezę, z wartością pola koercji 1,08 kOe. Róż-
nice między wartościami HC wskazują, że do przemagnesowania kropek
magnetycznych niezbędne są dużo wyższe pola niż dla warstw referencyj-
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Rysunek 8.8: Porównanie, wyznaczonych na podstawie modelu, pętli hi-
sterezy kropek i matrycy z pętlami otrzymanymi dla warstw referencyjnych
odpowiednio Au/Co/Au i Mo/Co/Au. Na rysunkach (a), (b) porównanie
przeprowadzono dla grubości Co z (I) strefy konfiguracji namagnesowania;
na rysunkach (c) i (d) porównywane są pętle dla dCo z (II) strefy konfiguracji
namagnesowania [151].

nych. W wyniku modelowania otrzymuje się również nachyloną pętlę, co
przypisywane jest parametrowi SFD.

Zależność m1(H) dla matrycy jest typowa dla układu z anizotropią typu
trudna oś. Ekstrahowana pętla dobrze zgadza się z pętlą zmierzoną ekspery-
mentalnie dla warstwy referencyjnej jednoznacznie wskazując, że w strefie
(II) matryca jest namagnesowana w płaszczyźnie.

Analogiczną analizę właściwości magnetycznych dwóch układów: kro-
pek i matrycy i porównanie ich z warstwami referencyjnymi wykonano
dla całego przedziału grubości warstwy Co. Wartości parametrów magne-
tooptycznych wykorzystywanych w równaniach 8.5 – 8.6 (przez parametr
γ) przedstawiono na wykresie 8.9(a) w funkcji grubości warstwy magne-
tycznej dCo. Wszystkie współczynniki wyraźnie wykazują zależność linio-
wą w zakresie grubości Co 0,6 nm < dCo < 1,6 nm, w przedziale, w któ-
rym kropki charakteryzowane są namagnesowaniem ustawionym w kierun-
ku prostopadłym. Przecięcie liniowego dopasowania (przerywane linie) z osią
x określa wartość grubości krytycznej Co, powyżej której Co jest warstwą
magnetyczną. W układzie Au/Co/Au wkład magnetyczny w warstwie Co
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niezależny od jej grubości jest relatywnie mały i wynosi około 0,1 nm dla
używanej w eksperymencie PMOKE długości fali lasera. Ten efekt jest wy-
nikiem bliskości magnetycznego i niemagnetycznego materiału na inter-
fejsie. Odległość pomiędzy wspomnianymi punktami przecięcia dla ukła-
du matrycy wynosi 0,3 ± 0,15 nm. Uzyskany wynik jest w dobrej zgod-
ności z poprzednio obserwowanymi magnetycznymi tzw. dead layer rów-
nymi 0,1 ± 0,2 nm, oszacowanymi dla warstwy Co rosnącej na Mo(110)
[124]. Współczynniki magnetooptyczne: A1, A2, B1, B2 w zakresie, w któ-
rym kropki są namagnesowane w kierunku prostopadłym, wyznaczono z ich
liniowej zależności. Z otrzymanych w ten sposób ekstrahowanych pętli hi-
sterezy dla układu strukturyzowanego, wyznaczono wartości pól koercji dla
każdego z podukładu. Wartości HC porównano z wyznaczonymi polami ko-
ercji dla warstw referencyjnych w zakresie grubości obejmującym zarówno
strefę (I) jak i (II). Wyniki przedstawiono na rysunku 8.9(b).

Rysunek 8.9: (a) Zależność współczynników magnetooptycznych wystę-
pujących w równaniu (8.1) w funkcji grubości Co dla warstw Mo/Co/Au
(kolor niebieski) oraz Mo/Au/Co/Au (kolor czerwony). (b) Porównanie war-
tości pól koercji otrzymanych dla warstw referencyjnych (otwarte symbole)
z polami koercji wyznaczonymi na podstawie modelu dla systemu kropek
i matrycy w strukturyzowanej próbce (pełne symbole). Kolory odpowiadają
warstwom referencyjnym dla danego podsystemu. Konwencja kolorów jest
identyczna jak dla rysunku (a) [151].

Wartości pól koercji nanorozmiarowych kropek magnetycznych są zde-
cydowanie wyższe niż pola koercji warstwy referencyjnej Au/Co/Au. W ob-
szarze strefy (I) różnica sięga 1 kOe. W całym zakresie grubości Co, aż
do granicy reorientacji spinowej (SRT) kropki magnetyczne mają wyraźnie
wyższe pola koercji niż warstwa referencyjna. Odwrotna relacja jest ob-
serwowana dla magnetycznej matrycy. Pole koercji otrzymane z pętli od-
powiadających próbce referencyjnej (Mo/Co/Au) jest nieznacznie wyższe
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niż otrzymane dla matrycy strukturyzowanej próbki. Różnica jednak jest
niewielka - nie przekracza 200 Oe. Zakres grubości Co, w którym obser-
wowane są różnice HC, obejmuje obszar strefy (I). Powyżej dCo = 1,1 nm
namagnesowanie matrycy, podobnie jak warstwy referencyjnej Mo/Co/Au,
jest w płaszczyźnie.

8.2.2 Stany magnetyczne w układzie strukturyzowanym
(wyniki MFM)

Technika PMOKE nie pozwala na uzyskanie informacji z obszaru po-
jedynczych kropek magnetycznych. W celu zobrazowania zachowania ma-
gnetycznego pojedynczych kropek o rozmiarach kilkudziesięciu, czy kilku-
set nanometrów wykonano pomiary z wykorzystaniem techniki mikroskopii
sił magnetycznych (MFM). W tym celu stosowano dwa rodzaje igieł magne-
tycznych: MESP i MESP – LM. Pierwsza z nich (MESP) jest igłą z silnym
momentem magnetycznym i generuje silne pole rozproszone działające na
próbkę. Wynosi ono około 700 Oe. W przypadku drugiej igły magnetycznej,
MESP–LM (low moment), moment magnetyczny jest mniejszy, co powodu-
je że pole rozproszone pochodzące od igły wynosi około 250 Oe. Ponieważ
mierzony sygnał MFM zależy również od momentu magnetycznego igły,
próbniki typu MESP pozwalają na uzyskanie silniejszego sygnału MFM.

Strefa I – kropki i matryca z namagnesowaniem prostopadłym

W zakresie grubości warstwy Co (0,7 - 1,1) nm, próbka charakteryzo-
wana jest przez pętlę o kształcie przedstawionym na rysunku 8.5(a). Zarów-
no kropki jak i matryca mają anizotropię w kierunku prostopadłym. W celu
określenia stanu magnetycznego pojedynczych kropek wykonano pomia-
ry techniką MFM. Próbkę nasycono w zewnętrznym polu magnetycznym
skierowanym prostopadle. Do pomiarów użyto igły z silnym momentem
magnetycznym (MESP). Pomiary wykonywano w stanie remanencyjnym
(w nieobecności pola zewnętrznego).

Rysunek 8.10 przedstawia: (a) obraz topografii oraz dwa obrazy magne-
tyczne próbki po jej nasyceniu w polu o wartości około 4 kOe w kierun-
ku przeciwnym (b) oraz zgodnym (c) z kierunkiem namagnesowania igły.
W obrazie MFM oddziaływania odpychające pojawiające się przy przeciw-
ne namagnesowanych obszarach próbki względem skanującej igły są ob-
razowane jako jasne. Ciemny kolor odpowiada obrazowanym oddziaływa-
niom przyciągającym, występującym przy równoległych wektorach nama-
gnesowania próbki i igły. Na obrazie magnetycznym 8.10(b) kropki ma-
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gnetyczne (jasne obszary) dobrze odzwierciedlają strukturę topografii wysp
Au. Dokładnie w położeniu wyspy Au widoczny jest jasny kontrast w ob-
razie magnetycznym. Taka korelacja dowodzi wiarygodności obrazu MFM.
Obrazowanie kropek w kolorze jasnym dowodzi, że kropki mają namagne-
sowanie skierowane w kierunku prostopadłym, przeciwnie względem na-
magnesowania igły. Wyznaczony na podstawie zmierzonych pętli histere-
zy przedział pól przełączania kropek obejmuje zakres (1,0 – 1,9) kOe. Po-
le rozproszone pochodzące od igły (około 700 Oe) jest niewystarczające,
aby przemagnesować kropki magnetyczne na jego kierunek. Dlatego w sta-
nie remanencyjnym próbka charakteryzowana jest stabilnym stanem magne-
tycznym kropek o namagnesowaniu przeciwnym względem pola rozproszo-
nego skanującej igły.

Rysunek 8.10: (a) Obraz AFM przedstawiający topografię strukturyzowa-
nej próbki; (b) i (c) dwa obrazy magnetyczne MFM uzyskane po uprzednim
namagnesowaniu próbki w kierunku przeciwnym (rys. (b)) względem nama-
gnesowania igły oraz w kierunku zgodnym z kierunkiem namagnesowania
igły (rys. (c)). Rozmiar wszystkich obrazów wynosi 10×10 µm.

W uzyskanym obrazie magnetycznym kontrast między kropkami a ma-
trycą jest bardzo wyraźny. Ze zmierzonej dla tej strefy pętli histerezy (rys.
8.5(a)) wynika, że pole koercji w tym zakresie przypisywane matrycy jest
znacznie mniejsze niż pole rozproszone igły działające na próbkę. W związ-
ku z tym matryca ulega przemagnesowaniu na kierunek zgodny z nama-
gnesowaniem igły i w związku z tym obrazowana jest ciemnym kolorem,
powodując silny kontrast między kropkami a matrycą.

Pomiar MFM wykonano także dla tego samego obszaru próbki w sta-
nie remanencyjnym, po wcześniejszym jej nasyceniu w zewnętrznym po-
lu magnetycznym przykładanym prostopadle w kierunku równoległym do
namagnesowania igły 8.10(c). Brak kontrastu między kropkami a matry-
cą wynika z wzajemnie równoległych kierunków namagnesowania w całej
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próbce. Zarówno matryca jak i kropki mają namagnesowanie prostopadle,
ułożone w kierunku równoległym z namagnesowaniem igły.

Wyniki przedstawione na rysunkach 8.10(b) i (c) są bezpośrednim do-
wodem na występowanie kropek magnetycznych z namagnesowaniem pro-
stopadłym indukowanych przez strukturyzowany bufor. Uzyskane wyniki
pokazują, że badane kropki charakteryzują się jednodomenową, stabilną
strukturą w stanie remanencyjnym.

Strefa II – kropki z namagnesowaniem prostopadłym, matryca – w płasz-
czyźnie

Kształt pętli histerezy dla grubości warstwy Co (1,1 – 1,8) nm wskazuje
(rys. 8.5(b)), że tylko kropki magnetyczne mają namagnesowanie w kie-
runku prostopadłym a matryca w płaszczyźnie. Pomiary MFM wykona-
no w stanie remanencyjnym próbki po wcześniejszym jej nasyceniu w ze-
wnętrznym polu magnetycznym. Nasycenie próbki wykonano w polu przy-
kładanym w kierunku prostopadłym (o wartości około 4 kOe), dla dwóch
konfiguracji względem prostopadłego kierunku namagnesowania igły. Wy-
niki przedstawiono na rysunku 8.11.

Rysunek 8.11: (a) Obraz AFM przedstawiający topografię strukturyzowa-
nej próbki; (b) i (c) dwa obrazy magnetyczne MFM uzyskane po uprzed-
nim namagnesowaniu próbki w kierunku przeciwnym (rys. (b)) względem
namagnesowania igły oraz w kierunku zgodnym z kierunkiem namagneso-
wania igły (rys. (c)). Wyraźny kontrast na obrazach MFM (b) i (c) wynika
z prostopadłego namagnesowania kropek magnetycznych. Matryca magne-
tyczna ma kierunek namagnesowania w płaszczyźnie. Rozmiar wszystkich
obrazów wynosi 10×10 µm.

Układ kropek magnetycznych charakteryzuje się przedziałem pól prze-
łączania obejmującym zakres od (400 – 1100) Oe. Matryca magnetyczna
jest namagnesowana w płaszczyźnie. Aby przemagnesować ją na kierunek
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prostopadły potrzebne są duże pola, sięgające do 4 kOe. W eksperymencie
MFM wykorzystano igłę MESP-LM. Pole rozproszone igły (250 Oe) jest
zbyt słabe aby przemagnesować któryś z układów na kierunek pola roz-
proszonego. Igła magnetyczna z tak słabym momentem magnetycznym nie
modyfikuje stanów magnetycznych próbki i umożliwia rejestrowanie fak-
tycznego stanu remanencyjnego układu.

Na rysunku 8.11 przedstawiona jest topografia (rys. (a)) oraz dwa ob-
razy magnetyczne ((b) i (c)) otrzymane dla tego samego miejsca na prób-
ce. Przy wykonywaniu obu pomiarów MFM, używana w eksperymencie
igła ma ustalony, prostopadły kierunek namagnesowania. Wynik (b) uzy-
skano po nasyceniu próbki w polu przeciwnym względem pola igły, nato-
miast obraz (c) otrzymano po nasyceniu próbki w polu ustawionym równo-
legle do namagnesowania igły. Obrazy magnetyczne odzwierciedlają wier-
nie wszystkie szczegóły topografii. Fakt ten potwierdza, że wyspy Au defi-
niują kropki magnetyczne. Charakteryzują się one dobrze określonym, jed-
nodomenowym stanem magnetycznym. Wyraźny kontrast między kropkami
a magnetyczną matrycą, która ma namagnesowanie w płaszczyźnie, wynika
z prostopadłego namagnesowania kropek. Wszystkie kropki mają namagne-
sowanie skierowane albo „do góry” (rys. (b)) albo „do dołu” (rys. (c)), tzn.
ich namagnesowanie jest prostopadłe i skierowane przeciwnie albo zgodnie
z kierunkiem namagnesowania igły.

Strefa III – kropki i matryca z namagnesowaniem w płaszczyźnie

Trzeci obszar grubości warstwy kobaltu (powyżej 1,8 nm) charaktery-
zuje się ułożeniem wektora namagnesowania zarówno kropek jak i matrycy
w płaszczyźnie. Rejestrowana pętla histerezy w PMOKE jest typowa dla
trudnej osi. Wynik obrazowania MFM strukturyzowanej próbki dla tej gru-
bości warstwy Co przedstawiony jest na rysunku 8.12.

Obraz AFM (rys.8.12(a)) przedstawia topografię próbki, a obraz MFM
(rys. 8.12(b)) jest obrazem magnetycznym zarejestrowanym w tym samym
miejscu. Wyraźny jest brak korelacji pomiędzy topografią i sygnałem ma-
gnetycznym. Kontrast na rys. 8.12(b) jest wynikiem domen magnetycznych
o namagnesowaniu w płaszczyźnie próbki. Domeny w płaszczyźnie generu-
ją pole rozproszone, które rejestrowane jest przez magnetyczną sondę uży-
waną w eksperymencie. Brak odwzorowania topografii w obrazie magne-
tycznym dowodzi, że kształt domen oraz orientacja ich namagnesowania
nie jest w tym przypadku zdeterminowana przez topologię kropek, w prze-
ciwieństwie do strefy (I) i (II). Struktura domenowa obejmująca zarówno
kropki i matrycę jest niezależna od kształtu i rozkładu wysp Au na po-
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Rysunek 8.12: (a) Obraz AFM przedstawiający topografię strukturyzowa-
nej próbki; (b) obraz magnetyczny (MFM) uzyskany w stanie remanencyj-
nym próbki po uprzednim jej nasyceniu w zewnętrznym polu przykłada-
nym prostopadle. Brak korelacji pomiędzy topografią i szczegółami w obra-
zie MFM wynika z domen magnetycznych w płaszczyźnie próbki, których
kształt i rozmiary nie są wyznaczone przez strukturyzowany bufor. Rozmiar
obrazów wynosi 10×10 µm.

wierzchni warstwy Mo.

8.3 Bistabilne stany kropek magnetycznych

Wyniki MFM dla strefy (I) i (II) (rys. 8.10 i 8.11) pokazują kropki
magnetyczne z namagnesowaniem w kierunku prostopadłym. Charaktery-
styczną cechą wszystkich kropek jest ich stan jednodomenowy. W obszarze
powierzchni całej kropki, czyli w warstwie Co na powierzchni wyspy Au,
obserwowany jest jednakowy kolor dowodzący stabilności jej stanu magne-
tycznego w remanencji.

Kierunek namagnesowania kropek może być zmieniany przez przykła-
dane prostopadle zewnętrzne pole magnetyczne. W remanencji kropki za-
chowują kierunek wynikający z ich historii magnetycznej. W celu wery-
fikacji stabilności kropek magnetycznych wykonano pomiar MFM prób-
ki w tym samym obszarze powierzchni ale w trzech stanach: po nasyce-
niu w zewnętrznym polu prostopadłym przykładanym w dwóch kierunkach
(„do dołu” i „do góry”) oraz po rozmagnesowaniu. W tym celu próbkę
umieszczono w zewnętrznym, szybkozmiennym polu magnetycznym o ma-
lejącej amplitudzie. Pomiary MFM wykonano dla układu kropek ze strefy
(II) (dCo = 1,3 nm). Wykorzystano igłę ze słabym momentem magnetycz-
nym.
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Wpływ strukturyzowanego bufora na przestrzenną zmianę
właściwości magnetycznych warstwy Co – kropki magnetyczne

Rysunek 8.13: (a) Obraz AFM przedstawiający topografię strukturyzowa-
nej próbki; (b) i (c) dwa obrazy MFM uzyskane po uprzednim namagneso-
waniu próbki w kierunku przeciwnym (rys. (b)) względem namagnesowania
igły oraz w kierunku zgodnym z kierunkiem namagnesowania igły (rys. (c)).
Na rysunku (d) widoczny jest obraz MFM uzyskany po rozmagnesowaniu
próbki. Wyraźny kontrast na obrazach MFM wynika z prostopadłego nama-
gnesowania kropek magnetycznych. Wszystkie kropki są jednodomenowe.
Rozmiar wszystkich obrazów wynosi 6×6 µm.

Wszystkie obrazy MFM (rys. 8.13(b) – (d)) wskazują na dobre odzwier-
ciedlenie topografii (rys. 8.13 (a)) w sygnale magnetycznym. Wyraźnie za-
znaczone kropki otoczone są przez matrycę, której namagnesowanie leży
w płaszczyźnie. Wszystkie obserwowane kropki charakteryzują się stanem
jednodomenowym. Kierunki namagnesowania kropek mogą być sterowa-
ne kierunkiem zewnętrznego pola. Natomiast po rozmagnesowaniu kropki
mają losowo rozłożone kierunki namagnesowania jednak zawsze w kierun-
ku prostopadłym. Blisko siebie położone kropki są ze sobą sprzężone. Pary
nanokropek mają dwie przeciwne orientacje wektora namagnesowania: „do
góry” i „do dołu”. Przypuszcza się, że taka wzajemna konfiguracja jest wy-
nikiem oddziaływania dipolowego między blisko siebie położonymi struk-
turami. Pole odmagnesowania kropek wzmacnia ich antyrównoległe uło-
żenie. Ze względu na silną anizotropię prostopadłą nie obserwuje się tego
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8.4 Podsumowanie

efektu dla kropek nasyconych zewnętrznym polem magnetycznym o okre-
ślonym kierunku. Pole rozproszone kropki jest zbyt słabe, by obrócić nama-
gnesowanie swojego sąsiada.

Wszystkie monodomenowe kropki z namagnesowaniem prostopadłym
charakteryzowane są zatem bistabilnym stanem magnetycznym w remanen-
cji. Taki układ kropek magnetycznych jest bardzo atrakcyjny z punktu wi-
dzenia potencjalnych zastosowań. Z tego względu mechanizmy odpowie-
dzialne za przemagnesowanie oraz czynniki wpływające na obserwowany
SFD powinny być dobrze poznane.

8.4 Podsumowanie

W niniejszym rozdziale pokazano, że strukturyzowany bufor prowadzi
do zaindukowania kropek magnetycznych w osadzonej na nim ciągłej war-
stwie Co. Kropki stanowią tę część próbki, w której warstwa Co znajduje
się na powierzchni wyspy Au. Kropki otoczone są magnetyczną matrycą
utworzoną przez pozostałą część warstwy Co znajdującą się na powierzch-
ni Mo. W zależności od grubości warstwy magnetycznej wyróżnia się trzy
wzajemne konfiguracje namagnesowania między kropkami a matrycą:

(I) Kropki i matryca namagnesowane są prostopadle;
(II) Kropki namagnesowane są prostopadle a matryca w płaszczyźnie;

(III) Zarówno kropki jak i matryca posiadają namagnesowanie w płasz-
czyźnie.

W każdym z trzech wyróżnionych obszarów o różnych wzajemnych
konfiguracjach namagnesowania między kropkami a matrycą, próbka cha-
rakteryzowana jest przez trzy typowe kształty histerez. Każda z nich jest
superpozycją sygnałów magnetycznych pochodzących od dwóch analizo-
wanych podsystemów. Zaproponowany model separacji z mierzonego, ca-
łościowego sygnału PMOKE części pochodzącej oddzielnie od kropek i od-
dzielnie od matrycy, pozwolił na analizę właściwości magnetycznych tych
dwóch układów w porównaniu do ich warstw referencyjnych. Wyniki zasto-
sowanego modelu pokazały, że ograniczone rozmiarowo kropki mają znacz-
nie wyższe pola koercji względem referencyjnej warstwy ciągłej (Au/Co/Au).
Pola przełączania kropek zawierają się w przedziale pól określanym przez
SFD. Wyższe pola przełączania kropek w porównaniu z warstwą referen-
cyjną mogą być wynikiem ograniczonych wymiarów kropek, dipolowych
sprzężeń między kropkami a matrycą i wysokiej krystalicznej jakości struk-
tur, co jest typowe dla materiałów otrzymywanych metodą epitaksji. Właści-
wości matrycy magnetycznej natomiast, są podobne do referencyjnej war-
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stwy Mo/Co/Au.
Wyniki eksperymentu MFM obrazujące pojedyncze kropki są bezpo-

średnim dowodem na to, że udało się uzyskać kropki magnetyczne z na-
magnesowaniem prostopadłym, indukowane przez strukturyzowany bufor.
Uzyskane wyniki pokazują, że możliwe jest przełączanie kierunków nama-
gnesowania kropek zewnętrznym polem magnetycznym. Ich namagneso-
wane jest stabilne w stanie remanencyjnym. W badanych kropkach ważną
cechą jest obserwowana struktura jednodomenowa i bistabilny stan magne-
tyczny z namagnesowaniem w kierunku prostopadłym. Wyniki są powta-
rzalne w całym zakresie grubości Co obejmującym strefę (I) i (II).
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Rozdział 9

Przemagnesowanie
nanokropek magnetycznych

Z punktu widzenia potencjalnych zastosowań najciekawsze wydają się
być nanostruktury z prostopadłym kierunkiem namagnesowania. Właściwo-
ści magnetyczne takich struktur, ich stabilność magnetyczna oraz warunki
przy których zachodzi przemagnesowanie, jak również mechanizmy za nie
odpowiedzialne są niezwykle istotne. Analiza przemagnesowania przedsta-
wiona w niniejszej pracy dotyczy zmiany orientacji wektora namagneso-
wania w kierunku prostopadłym, który jest zmieniany z kierunku np. „do
góry” na kierunek „do dołu”. Dyskusję ograniczono do efektów kwazi-
statycznych.

9.1 Obraz makroskopowy przemagnesowania

Przemagnesowanie w skali makroskopowej w próbce strukturyzowanej
obserwowano przy użyciu polaryzacyjnego mikroskopu Kerra wyposażo-
nego w lampę halogenową i kamerę CCD. Pomiary wykonano w zerowym
polu zewnętrznym dla próbek o różnej historii magnetycznej. Obrazy pod-
dano standardowej obróbce polegającej na odjęciu od zmierzonego obrazu
(uzyskanego po przyłożeniu do próbki impulsu zewnętrznego pola magne-
tycznego), obrazu referencyjnego uzyskanego po nasyceniu próbki. Prze-
strzenny rozkład stanu magnetycznego w remanencji jest analizowany na
podstawie skali szarości uzyskanego obrazu różnicowego.

Rysunek 9.1 przedstawia ewolucję struktury domenowej podczas proce-
su przemagnesowania strukturyzowanej próbki o zakresie grubości warstwy
Co obejmującym strefę (I) tj. dCo = (0,7–1,1) nm, w której zarówno krop-
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ki magnetyczne jak i matryca mają kierunek namagnesowania prostopa-
dły do powierzchni próbki. Na prezentowanych obrazach makroskopowego
przemagnesowania, pod wpływem przykładanych pól o zadanych wielko-
ściach, przemagnesowaniu ulega tylko matryca. Obserwacja pojedynczych
kropek jest poza zdolnością rozdzielczą tej techniki magnetooptycznej. Sta-
nem wyjściowym dla wszystkich rysunków (a)–(h) jest nasycony stan na-
magnesowania w kierunku prostopadłym – „czarnym”, uzyskany w wy-
niku przyłożenia pola H⊥ < 0. Przemagnesowanie indukowane jest przez
zewnętrzne pole magnetyczne przykładane przeciwnie względem kierunku
nasycenia, H⊥ > 0.

Domeny z odwróconym kierunkiem namagnesowania obrazowane w po-
staci białych obszarów, pojawiają się dla małych i dużych grubości Co od-
powiednio przy dCo = 0,7 nm i dCo = 1,1 nm (strefa (I)). W wyniku przy-
kładania do próbki impulsów pola o coraz wyższej amplitudzie (rys. 9.1
od (a) do (e)) pozycje ścian domenowych przesuwają się do środka ana-
lizowanego obszaru grubości Co. Dwie białe domeny z odwróconym kie-
runkiem namagnesowania spotykają się przy grubości około dCo = 0,8 nm.
Pozycja i kształt ścian domenowych jest związana z lokalną wartością pola
HC. Analiza pozycji ściany domenowej w funkcji przykładanego pola ma-
gnetycznego jest jedną z metod wyznaczenia lokalnej zależności wartości
HC(d). Jest ona przedstawiona jest na wykresie 9.1(i). Średnia pozycja ścia-
ny domenowej została wyznaczona dla każdej wartości przykładanego po-
la magnetycznego. Dla porównania na wykresie 9.1(i) przedstawiono rów-
nież typową zależność HC(d), wyznaczoną ze zmierzonych pętli histerezy
uzyskanych w pomiarach milimagnetometrii opartej na magnetooptycznym
efekcie Kerra w konfiguracji polarnej (własności pętli omówiono w roz-
dziale 8.1) i przedstawionej już na rysunku 8.3. Z zależności HC(d) można
wskazać obszary o najniższym HC, w którym rozpoczyna się proces prze-
magnesowania. Przesuwanie ścian domenowych postępuje w stronę obszaru
o najwyższej wartości pola koercji, która wynosi 191 Oe dla dCo = 0,8 nm.

Mechanizm przemagnesowania w obszarach o niskich wartościach pól
koercji zdominowany jest przez zarodkowanie domen o odwróconym kie-
runku namagnesowania. Proces przemagnesowania następuje przez rozrost
początkowo małych zarodków (rys. 9.1(f)), które przy silniejszych impul-
sach (H = 130 Oe) tworzą większe odwrócone domeny (rys. 9.1(a)). Przyło-
żenie silniejszego pola powoduje, że front domen wypłaszcza się i reduko-
wana jest liczba zarodków. Dominującym mechanizmem przemagnesowa-
nia staje się wtedy propagacja ściany domenowej przesuwająca się wzdłuż
gradientu grubości klina Co (rys. 9.1(c) – (d), dla pola H = 152 i 165 Oe. Od-

154



9.1 Obraz makroskopowy przemagnesowania

Rysunek 9.1: Proces przemagnesowania (obraz PMOKE) zachodzący
w próbce strukturyzowanej z zakresu grubości warstwy Co obejmującym
strefę (I), pod wpływem impulsów pola przykładanych do próbki w kierun-
ku „białym” o wartości: (a) 130 Oe, (b) 140 Oe, (c) 153 Oe, (d) 166 Oe, (e)
179 Oe. Rozmiar obrazów 2,2 ×1,2 mm. Na rysunku (f) - (h) przedstawio-
no powiększenie o rozmiarach zdjęć: 0,22×0,175 mm szczegółów prawej
ściany domenowej, uzyskane odpowiednio dla pól (od góry): (f) 102 Oe,
(g) 153 Oe i (h) 179 Oe. Na rysunku (i) przedstawiona jest zależność HC(d)
wyznaczona z pętli histerezy (czarne punkty i linie) oraz z pozycji ściany
w funkcji wielkości przykładanego impulsu pola (niebieskie punkty).
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chylenia od liniowego charakteru ściany domenowej (rys. 9.1 (b) – (d)) jest
związane z lokalną niejednorodnością HC. Przy wartościach zewnętrzne-
go pola magnetycznego wynoszących H = 180 Oe, ponownie zarodkowanie
odwróconych domen jest mechanizmem odpowiedzialnym za przemagne-
sowanie. W obszarze tym przestrzenny gradient HC maleje i przestrzenne
fluktuacje koercji prowadzą do lokalnego zarodkowania domen.

Mechanizm przemagnesowania przez zarodkowanie oraz ruch ścian do-
menowych obserwowano dla warstw ciągłych Au/Co/Au oraz Mo/Co/Au.
Analizę ewolucji przemagnesowania przedstawiono w pracach: [80] dla ukła-
du Au/Co/Au, oraz dla układu matrycy Mo/Co/Au – [152, 153]. W obu
układach w obszarach o niskim HC dominującym mechanizmem przema-
gnesowania jest zarodkowanie, a zależność HC od grubości warstwy Co ma
maksimum dla grubości około (0,7 – 0,8) nm. Podobne cechy występują
dla próbki strukturyzowanej. Zarówno maksimum HC, zarodkowanie i pro-
pagacja ścian domenowych jest wypadkową cech warstw ciągłych. Złoże-
nie makroskopowych mechanizmów, wynikające z współistnienia dwóch
rodzajów podłoża pod warstwą Co, jest obserwowane w procesie przema-
gnesowania.

9.2 Przemagnesowanie matrycy

Przedstawiona w rozdziale 8.1.1. analiza właściwości magnetycznych
matrycy w odniesieniu do warstwy referencyjnej Mo/Co/Au, przeprowa-
dzona na podstawie pętli histerezy odseparowanych z mierzonego całko-
witego sygnału strukturyzowanej próbki, wskazuje na bardzo podobne wła-
ściwości tych dwóch badanych układów. Matryca jest ciągłą warstwą Co,
w której występują „zaburzenia” ciągłości w postaci kropek magnetycz-
nych. Ponieważ kropki powstają na powierzchni wysp Au, które są znacznie
wyższe niż grubość warstwy magnetycznej, system kropki-matryca można
w przybliżeniu traktować jako dwa osobne układy (co potwierdziły wyni-
ki z PMOKE i MFM, rozdział 8.1 i 8.2). Pętle histerezy pochodzące od
matrycy zarówno pod względem kształtu jak i w charakterystycznych pa-
rametrów, są zbliżone do tych z warstwy referencyjnej. Przemagnesowanie
z kierunku prostopadłego zachodzi przy podobnych wartościach pola ze-
wnętrznego zarówno w matrycy jak i w warstwie Mo/Co/Au. Dlatego moż-
na sądzić, że mechanizm przemagnesowania matrycy jest analogiczny jak
w układzie ciągłej warstwy referencyjnej, a kropki w procesie przemagne-
sowania pełnią rolę zbliżoną do „defektów” mogących zainicjować proces
lub zatrzymać ruch ściany domenowej. Za tym przemawiają również wy-
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niki przedstawione na rysunku 9.1, wskazując na podobieństwa w procesie
przemagnesowania z warstwą referencyjną, której wyniki omawiane były
w pracach [152, 153]. Zarodkowanie odwróconych domen i propagacja ścia-
ny domenowej jest mechanizmem odpowiedzialnym za przemagnesowanie
w układzie matrycy i Mo/Co/Au.

Na wykresie 8.9(b) przedstawiono zależność pól koercji w funkcji gru-
bości Co. Widoczne są niewielkie różnice między wartościami HC matry-
cy i warstwy referencyjnej Mo/Co/Au. Różnica ta nie przekracza 200 Oe.
Możliwe są dwa czynniki odpowiedzialne za ten efekt: (i) dipolarne sprzę-
żenie między kropkami i matrycą oraz (ii) dodatkowe miejsca zarodkowa-
nia w matrycy znajdujące się na dolnej krawędzi wysp Au. Jak wspomniano
wcześniej, w strefie (I) w stanie remanencyjnym matryca oraz kropki mają
namagnesowanie w kierunku prostopadłym. Pole rozproszone pochodzące
od każdego z układów namagnesowanych w tym samym kierunku działa
na drugi układ jak pole rozmagnesowujące. W efekcie, pole zewnętrzne ko-
nieczne do odwrócenia namagnesowania matrycy, która przemagnesowuje
się w niższych polach jako pierwsza, jest mniejsze niż w próbce referencyj-
nej. Przemagnesowana matryca (na kierunek przeciwny względem kropek),
poprzez pole odmagnesowania usztywnia kropki magnetyczne w ich stanie
pierwotnego namagnesowania. W rezultacie zewnętrzne pole magnetyczne,
niezbędne do odwrócenia kierunku namagnesowania kropek, jest wyższe
niż w ciągłej próbce referencyjnej Au/Co/Au.

Drugim czynnikiem wpływającym na różnice między HC matrycy a war-
stwy Mo/Co/Au jest struktura układu. Zaburzenia dobrze zdefiniowanej struk-
tury warstwowej w sąsiedztwie dolnych krawędzi wysp Au może lokalnie
obniżyć wartość anizotropii magnetycznej. Takie miejsca mogą działać jako
lokalne miejsca zarodkowania ułatwiające pojawienie się odwróconej do-
meny w matrycy. W konsekwencji prowadzi to do obniżenia wartości pola
koercji w matrycy względem Mo/Au/Co.

9.3 Przemagnesowanie kropek

W obszarze strefy (I) i (II) kropki magnetyczne charakteryzują się pro-
stopadłym kierunkiem namagnesowania. Mierzone pętle histerezy dla prób-
ki o grubości Co ze strefy (II) charakteryzują się pochyleniem obejmującym
przedział pól SFD = (400 – 1100) Oe (rys. 8.5(b)). Stany magnetyczne kro-
pek z HC zawierającym się w tym przedziale obrazowano w eksperymencie
MFM. Wykorzystano igłę z silnym momentem magnetycznym (pole roz-
proszone 700 Oe). W celu wzmocnienia pola rozproszonego igły pomiary
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wykonano w dodatkowym zewnętrznym polu magnetycznym ok. 300 Oe,
pochodzącym od skanera magnetycznego. Oddziałujące na próbkę pola po-
chodzące od igły i skanera sumowały się. W niniejszym rozdziale pokazano,
że ich wpływ może powodować przemagnesowanie kropek magnetycznych
o mniejszych polach koercji.

Próbkę nasycono w kierunku przeciwnym względem wspomnianych
pól zewnętrznych. W wyniku działania na kropki pola rozproszonego igły
MESP, dodatkowo wzmocnionego polem skanera magnetycznego, prawie
wszystkie kropki magnetyczne ulegają przemagnesowaniu w czasie proce-
su skanowania. Proces przemagnesowania widoczny jest na rysunku 9.2(a).

Rysunek 9.2: Dwa kolejne obrazy MFM wykonane dla strukturyzowanej
próbki o grubości Co ze strefy (II). (a) skanowanie dolnej części odbywało
się pierwszy raz: wyraźne poziome linie oddzielające dwa kolory w obsza-
rze jednej kropki wskazują na przemagnesowanie kropek z kierunku prze-
ciwnego na kierunek zgodny z namagnesowaniem igły. Przemagnesowane
kropki są stabilne magnetycznie. Kolejny pomiar (b) obrazuje je jako już
przemagnesowane (ciemny kolor). Rozmiar skanu wynosi 5×5 µm.

Pomiar MFM rozpoczęto od środka pola skanowania (rys. 9.2(a)). Kie-
runek wolnego skanu był zwrócony ku górze, a następnie zmieniał zwrot
z góry do dołu. Po zakończeniu skanu obraz został zapisany. Dlatego też,
górna połowa obrazu była skanowana dwukrotnie natomiast dolna tylko raz.
W dolnej części obrazu MFM (rys. 9.2(a)) znakomita większość kropek ob-
razowana jest dwoma kolorami. Oddzielone są one poziomą linią. Górna
część kropki obrazowana jest na jasno a dolny jej obszar obrazowany jest
na ciemno. Ostra pozioma linia oddzielająca kolor jasny od ciemnego do-
wodzi, że w wyniku skanowania próbki igłą magnetyczną następuje prze-
magnesowanie kropek z kierunku przeciwnego na kierunek zgodny z nama-
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gnesowaniem igły. Proces przemagnesowania jest procesem gwałtownym,
pojawiającym się przy pojedynczym skanie igły ponad kropką.

W czasie pomiaru MFM igła przemieszczana jest z dużą prędkością
wzdłuż poziomych linii. Wolny skan powoduje w tym samym czasie po-
wolne przesuwanie igły górę/dół mierzonego pola. Pomiar jest wykonywa-
ny dwuetapowo: w pierwszym przebiegu igły jest rejestrowana topografia
w trybie Tapping (mierzone są siły Lenarda-Jonsa), a dopiero później po
przesunięciu igły na wysokość kilkudziesięciu nm nad próbką (metoda lift),
rejestrowany jest gradient dalekozasięgowych sił magnetycznych. Proces
pełnego i gwałtownego przemagnesowania kropki zachodzi w czasie reje-
strowania pojedynczej linii topografii. Można to wywnioskować w oparciu
o dwa spostrzeżenia: (i) linia oddzielająca jasny i ciemny obszar kropki jest
pozioma oraz (ii) w dalszym etapie przemagnesowanej już kropki nie obser-
wuje się już struktury wielodomenowej. Po przejściu do kolejnej linii ska-
nowania cała kropka jest już przemagnesowana. Oznacza to, że proces prze-
magnesowania kropki nie jest dłuższy niż czas przesunięcia igły ponad jej
powierzchnią. Dla przykładu pokazanego na rysunku 9.2(a) (rozmiar krop-
ki ok. 200 nm, częstotliwość skanu 0,5 Hz, rozmiar skanowanego obszaru
5 µm) czas przemagnesowania kropki jest krótszy niż 40 ms.

Położenie linii, przy której zachodzi przemagnesowanie dla każdej z kro-
pek jest różne. Kropki, lokalnie mogą mieć miejsca o mniejszych polach
koercji, w których może rozpocząć się proces przemagnesowania. W mo-
mencie gdy igła przesuwana jest nad powierzchnią danej kropki, wówczas
sumaryczne pole działające na kropkę lokalnie może być na tyle silne, że na-
stępuje zmiana kierunku namagnesowania w całej kropce na zgodny z kie-
runkiem pola igły.

Na rysunku 9.2(b) przedstawiono kolejny pomiar MFM uzyskany w tym
samym miejscu próbki (po zakończeniu zapisu obrazu przedstawionego na
rys. 9.2(a)) po przesunięciu igły w wolnym skanie od dołu do góry. Wszyst-
kie kropki zarówno na dolnej jak i górnej części obrazu charakteryzują się
ciemnym kontrastem. Praktycznie wszystkie kropki są przemagnesowane na
kierunek zgodny z namagnesowniem igły. Jedynie najmniejsze z nich pozo-
stają w swoim pierwotnym stanie nasycenia i są obrazowane przez jasny
kolor. Pole działające na nie jest zbyt małe aby je przemagnesować. Należy
zauważyć, że wszystkie kropki są nadal jednodomenowe.
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9.4 Wpływ rozmiaru kropek na procesy przemagne-
sowania

Przebieg procesu przemagnesowania obiektów o rozmiarach submikro-
nowych oraz wartości charakterystycznych parametrów opisujących ten pro-
ces istotnie zależą są od rozmiaru oraz kształtu nanoobiektów [154, 11, 46,
59]. W celu określenia wpływu tych czynników na HC poszczególnych na-
nokropek magnetycznych, wykonano próbkę dwuklinową o zmiennej gru-
bości warstwy Au i Co. W obrębie jednej próbki otrzymano zatem, w tym
samym procesie technologicznym, zmieniający się rozmiar kropek i grubość
warstwy Co, która definiuje wzajemne namagnesowanie kropek i matrycy.

9.4.1 Wyniki MFM

Z pomiarów dwuklinowej próbki przeprowadzonych w układzie projek-
cyjnym wykorzystującym polarny efekt Kerra, uzyskano mapę obszarów
z prostopadłą do płaszczyzny próbki składową wektora namagnesowania
w stanie remenencyjnym (rys. 9.3(a)). Wzdłuż gradientu grubości warstwy
Co wyraźnie widoczne są cztery obszary o różnych kolorach w skali sza-
rości. Interpretacja mapy namagnesowania jest identyczna jak w przypad-
ku mapy przedstawionej na rysunku 8.2: obszar o najmniejszej grubości
warstwy Co (dCo < 0,7 nm) odpowiada stanowi superparamegnetycznemu,
a kolejne – strefom (I), (II), (III) o różnych konfiguracjach namagnesowania
kropka - matryca. Cechą odmienną jest gradient szarości widoczny w strefie
(II). Ze wzrostem udziału kropek magnetycznych względem matrycy rośnie
uśredniony sygnał pochodzący od składowej prostopadłej namagnesowania.
Gradientu tego nie obserwuje się w pozostałych dwóch strefach, bowiem za-
równo kropki jak i matryca są namagnesowanie prostopadle do powierzch-
ni próbki (strefa (I)) lub w płaszczyźnie próbki (strefa (III)) i wzrost po-
wierzchni kropek magnetycznych nie zmienia sygnału od składowej prosto-
padłej namagnesowania.

Określenie rozmiaru kropek magnetycznych wykonano w strefie (I) na
podstawie analizy topografii próbki uzyskanej przy pomocy techniki AFM.
Przyjmując w przybliżeniu okrągły kształt wysp wyznaczono ich średnicę
jako parametr określający rozmiar kropki. Dwa z analizowanych obrazów
AFM o różnych wielkościach kropek pokazano na rysunku 9.3(b)-(c). Roz-
kład rozmiaru kropek z trzech zaznaczonych na rysunku 9.3(a) punktów na
powierzchni próbki, pokazano na rysunku 9.3(d). Średnia wielkość kropek
rośnie wraz z grubością Au i wynosi 460, 700 i 800 nm odpowiednio w każ-
dym z trzech położeń zaznaczonych na rysunku 9.3(a).
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Rysunek 9.3: (a) Obraz remanencyjny próbki dwuklinowej. Warstwy
w kształcie klina miały grubości z zakresu: Au (0–50) ML; oraz Co = (5–
25) Å. Linią przerywaną zaznaczono grubość warstwy Co, dla której jest
analiza wpływu wielkości kropek magnetycznych na procesy ich przema-
gnesowania. Rysunki (b) – (c) są obrazami AFM powierzchni zarejestro-
wanych w punktach 1 i 3, zaznaczonych na rysunku (a). Rozkład wielkości
kropek pokazano na rysunku (d). Pętle histerezy magnetycznej zmierzone
w w punktach 1-3 przedstawione są na rysunku (e).

W każdym punkcie próbki zaznaczonym na rysunku 9.3(a) przy pomo-
cy milimagnetomerii magnetooptycznej w konfiguracji polarnej otrzymano
pętle histerezy, które przedstawiono na rysunku 9.3(e).

Mierzone pętle histerezy charakteryzują się kształtem typowym dla stre-
fy (I). Udział części sygnału pochodzącej od kropek jest wyraźny i rośnie
wraz z grubością warstwy Au. Zakresy pochylenia pętli odpowiadają prze-
działom SFD i wynoszą: (700 – 1400) Oe, (700 – 1300) Oe i (650 – 1100) Oe
odpowiednio dla pozycji 1, 2, 3 na próbce. Wartości szerokości przedziałów
SFD nie różnią się istotnie pomimo różnych miejsc na próbce, w których by-
ły rejestrowane. Jak już wspomniano w pomiarze PMOKE mierzony sygnał
jest sumą sygnałów pochodzących od kilku tysięcy kropek magnetycznych
o rozrzucie parametrów strukturalnych (różnym kształcie i wielkości), za-
nurzonych w magnetycznej matrycy. Dlatego analizę pól przełączania po-
jedynczych kropek wykonano techniką MFM. Pomiary MFM wykonano
w stanie remanencyjnym próbki w trzech punktach zaznaczonych na ry-
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sunku 9.3(a). Przed każdym pomiarem, próbka była nasycona ujemnym po-
lem (o kierunku zgodnym z namagnesowaniem igły mikroskopu) o wartości
(-1,8) kOe. Następnie przykładano impuls zewnętrznego pola w kierunku
prostopadłym dodatnim, odwrotnym względem kierunku nasycającego po-
la. Procedura pomiarowa była powtarzana dla impulsów o zwiększającej się
amplitudzie. Czas trwania impulsu wynosił dwie sekundy.

Wyniki ilustrujące przemagnesowanie kropek przedstawione są na ry-
sunku 9.4. Wszystkie kropki po nasyceniu w stanie remanencji są obrazowa-
ne jako „ciemne”, ponieważ ich namagnesowanie jest zgodne z kierunkiem
nasycającego pola. W wyniku przyłożenia dodatniego pola przemagnesowa-
ne kropki obrazowane są jako „jasne”. W eksperymencie MFM użyto igły
magnetycznej z małym momentem, która nie modyfikowała stanów magne-
tycznych kropek w czasie pomiaru.

Impulsy pola magnetycznego o amplitudzie mniejszej od 500 Oe nie
wpływają na stan magnetyczny kropek. Wszystkie nanostruktury, w każ-
dym z trzech analizowanych położeń są w stanie nasycenia i obrazowane
ciemnym kolorem. Przy zwiększanej amplitudzie impulsu przykładanego
pola stopniowo pojawiają się przemagnesowane, jasne kropki. Ilość prze-
magnesowanych obiektów zwiększa się wraz z wartością amplitudy pola.
Dla każdego położenia przemagnesowane kropki są jednodomenowe. Krop-
ki mają ustalone pola przemagnesowania (dobrze określone pola HC). Te sa-
me kropki po przemagnesowaniu w polu niższym, również są przemagne-
sowane w polu o wyższej amplitudzie impulsu. Dla impulsów większych
niż +1,5 kOe w każdym z trzech analizowanych punktów próbki wszystkie
kropki są przemagnesowane.

Analiza otrzymanych wyników MFM pozwala na określenie pól prze-
łączania pojedynczych kropek magnetycznych. Rozkłady ilości przemagne-
sowanych kropek o ustalonych rozmiarach w funkcji przyłożonego pola ze-
stawiono na wykresie 9.5(a) – (c). Najwięcej kropek o średnim rozmiarze
460 nm przemagnesowuje się w polu 880 Oe. Liczba przemagnesowanych
kropek o rozmiarze 700 nm jest największa po przyłożeniu impulsu po-
la magnetycznego o wartości 720 Oe. Najliczniejsza frakcja nanoobiektów
o największej analizowanej wielkości 800 nm przemagnesowuje się w polu
695 Oe. Wraz ze wzrostem rozmiaru kropki pola przemagnesowania przyj-
mują niższe wartości.

Do określenia parametru SFD z wyników MFM, wykorzystano staty-
stykę Gaussa. Parametr SFD określany jest przez 2σ [155, 156], gdzie σ

jest definiowane jako odchylenie standardowe w rozkładzie Gaussa. War-
tość 2σ otrzymano z dopasowania do danych eksperymentalnych krzywej
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Rysunek 9.4: Obrazy MFM kropek magnetycznych po przyłożeniu im-
pulsu pola magnetycznego o kierunku przeciwnym do nasycenia. W każ-
dej z kolumn zarejestrowane są obrazy magnetyczne z tego samego miejsca
próbki po przyłożeniu impulsu pola o amplitudzie 640 Oe, 720 Oe, 760 Oe
oraz 880 Oe (kolejno w wierszach od góry do dołu). W miejscach tych śred-
nia wielkość kropek wynosi 460 nm (lewa kolumna), 700 nm (środkowa)
i 800 nm (prawa).
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o równaniu:

f (HC) =
1√

2πσ2
· e−(HC−HC,0)

2/2σ2
(9.1)

Dla poszczególnych analizowanych położeń na próbce, wyznaczone war-
tości 2σ wynoszą: 160, 218, 225 Oe, odpowiednio dla kropek o rozmia-
rze 460, 700 i 800 nm. Najwęższą krzywą Gaussa i najmniejszym prze-
działem SFD charakteryzują się kropki magnetyczne o średniej wielkości
460 nm (rys. 9.5(a)). Największy SFD otrzymano dla największych kropek

b)

a)

d)

e)

c)

Rysunek 9.5: (a) – (c) Rozkład pól przełączania namagnesowania kropek
wyznaczony z pomiarów MFM (histogram) oraz dopasowany do wyników
eksperymentalnych rozkład normalny (linia ciągła). Na rysunku (d) przed-
stawiono pętlę histerezy skonstruowaną na podstawie ilości kropek z prze-
łączonym namagnesowaniem (wynik MFM). Zależność pól przełączania od
rozmiaru kropek przedstawiono na rysunku (e). Linia przerywana poglądo-
wo podkreśla malejący przebieg tej zależności.
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magnetycznych (rys. 9.5(c)). Może być to związane zarówno z różnym roz-
kładem wielkości: większym dla dużych kropek i mniejszym dla kropek
mniejszych. Dodatkowym czynnikiem mogą być oddziaływania dipolowe.
Większe kropki są położone bliżej siebie i oddziaływania dipolowe w ta-
kich strukturach nie mogą być pominięte. Wtedy sprzężenia między krop-
kami, wynikające z silniejszego wpływu pól rozproszonych pochodzących
od sąsiadujących kropek, stają się bardziej prawdopodobne. W przypadku
mniejszych kropek odległości między nimi są większe od ich średnicy. Od-
działywania dipolowe stają się słabsze, co może prowadzić do zawężenia
przedziału SFD.

Wyniki MFM wykorzystano również do wyznaczenia krzywych nama-
gnesowania układu kropek. W tym celu zliczono ilość przemagnesowanych
i nieprzemagnesowanych kropek magnetycznych po przyłożeniu kolejnych
impulsów zewnętrznego pola magnetycznego. Znormalizowaną wartość na-
magnesowania wyznaczono na podstawie równania:

M
MS

=
nC−nB

ntot
(9.2)

gdzie nC,nB odpowiednio odpowiada ilości kropek „ciemnych” i „jasnych”,
natomiast ntot jest liczbą całkowitej ilości kropek.

Pętle histerezy skonstruowane w ten sposób pokazano na rysunku 9.5(d),
dla dwóch skrajnych wielkości kropek: d = 460 i 800 nm. Pętla histerezy
otrzymana dla mniejszych kropek jest szersza od pętli kropek o rozmiarze
800 nm. Dowodzi to występowania wyższych pól koercji dla mniejszych
obiektów. Obrazowo zależność tę przedstawiono na wykresie 9.5(e). Przery-
wana czarna linia podkreśla zależność pola przemagnesowania od rozmiaru
kropki.

9.5 Mechanizm przemagnesowania kropek

9.5.1 Wyniki MFM

Określenie mechanizmu przemagnesowania nanokropek stało się moż-
liwe dzięki analizie wyników uzyskanych z pomiarów MFM. Przykłado-
wy obraz topografii i magnetyczny przedstawiony jest na rysunkach 9.6(a)
– (b). Pomiary MFM przeprowadzono na próbce w stanie remanencyjnym
po wcześniejszym jej nasyceniu w zewnętrznym polu magnetycznym (H =
4,3 kOe) skierowanym prostopadle i przeciwnie do kierunku namagnesowa-
nia igły. W eksperymencie wykorzystano igłę o małym momencie magne-
tycznym. Wynik zarejestrowano dla grubości Co równej 1,38 nm.
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Rysunek 9.6: (a) topografia próbki oraz (b) odpowiadający topografii obraz
MFM. Rozmiar skanu 3.2×3.2 µm. Czarnym konturem zaznaczono obszar
kropki magnetycznej, dla której na obrazie magnetycznym obserwowana
jest struktura dwudomenowa. Na rysunku (c) przedstawiono pętlę histere-
zy otrzymaną z pomiarów PMOKE odpowiadającą grubości Co, dla której
uzyskano wynik AFM/MFM (a)–(b). Przerywaną, niebieską linią zaznaczo-
no wartość 250 Oe odpowiadającą wartości pola rozproszonego, generowa-
nego przez używaną w eksperymencie MFM igłę MESP-LM.

Na rysunku 9.6(c) przedstawiono pętlę histerezy odpowiadającą badanej
w eksperymencie MFM grubości warstwy Co osadzonej na strukturyzowa-
nym podłożu ze strefy (II), w której kropki są namagnesowane w kierunku
prostopadłym a matryca w płaszczyźnie. Wartość pola rozproszonego igły
znajduje się w środku przedziału pól koercji kropek, określonego jako SFD
= (110 – 430) Oe. Część kropek magnetycznych przedstawionych na rysun-
ku 9.6(b), ma niezmieniony względem początkowego nasycenia stan ma-
gnetyczny (są obrazowane przez jasny kolor jako namagnesowane przeciw-
nie względem igły). Część kropek pod wpływem pola od skanującej igły
ulega przemagnesowaniu. Kropki takie obrazowane są ciemnym kolorem
na rysunku 9.6(b) lub dwoma kolorami oddzielonymi poziomą linią, gdy
przemagnesowanie nastąpiło w czasie rejestrowanego przebiegu igły. Wyją-
tek stanowi zaznaczona na rysunku 9.6 nanostruktura. Wyróżniona kropka
o nieregularnym kształcie charakteryzuje się dwudomenowym stanem ma-
gnetycznym. Porównując kształt kropki zaznaczony na obrazie topografii
z jej obrazem magnetycznym wyraźne widoczne są dwie domeny o prze-
ciwnych orientacjach namagnesowania w kierunku prostopadłym, oddzielo-
ne ścianą domenową. Nieregularny kształt ściany domenowej i jej ułożenie
poprzeczne względem linii skanu w eksperymencie MFM wyklucza, aby
otrzymany wynik był artefaktem indukowanym przez skanującą igłę mikro-
skopu. Taki sposób obrazowania struktury wielodomenowej świadczy, że
jest ona stabilna i nie zmienia się w czasie wielokrotnego przebiegu ma-
gnetycznej igły ponad kropką. Najbardziej prawdopodobną przyczyną po-
wstania dwudomenowej struktury kropki, jest istnienie obszaru o lokalnie
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obniżonej energii w którym, w wyniku pola magnetycznego pochodzącego
od skanującej igły, powstaje zarodek o odwróconym kierunku namagneso-
wania. Odwrócona domena rozrasta się poprzez propagację ściany dome-
nowej i odwraca kierunek namagnesowania kropki. Obserwowana ściana
domenowa kotwiczy na nieregularności struktury powodując stabilny stan
dwudomenowy.

W badanych kropkach magnetycznych obraz dwudomenowej struktury
jest zjawiskiem rzadkim. Z oszacowań wynika, że ilość wielodomenowych
kropek jest znacznie mniejsza od 1h. Jednak dzięki temu, że udało się za-
obserwować w obszarze jednej kropki ścianę domenową oddzielającą dwa
przeciwne kierunki namagnesowania można przypuszczać, że zarodkowa-
nie domeny o przeciwnym namagnesowaniu, po którym następuje propaga-
cja ściany domenowej jest podstawowym mechanizmem odpowiedzialnym
za zmianę kierunku namagnesowania nanokropek (rys. 9.6).

9.5.2 Czynniki decydujące o przemagnesowaniu w modelu za-
rodkowania i ruchu ściany domenowej

Mechanizm przemagnesowania nanokropek oparty na zarodkowaniu i pro-
pagacji ściany domenowej oraz końcowy stan po przemagnesowaniu zale-
ży od relacji pomiędzy charakteryzującymi go parametrami. Należą do nich
pole zarodkowania (nukleacji) odwróconej domeny magnetycznej (HN) oraz
pole propagacji ściany domenowej (HW ) [57, 157].

W chwili rozpoczęcia procesu zarodkowania stan nasycenia kropki w po-
lu zewnętrznym H równym polu zarodkowania H = −HN staje się niesta-
bilny. Z perspektywy bilansu energetycznego kropki, przyrost energii zwią-
zany z wytworzeniem ściany domenowej jest mniejszy niż obniżenie ener-
gii wynikające z oddziaływania magnetostatycznego odwróconego zarodka
z polem magnetycznym oraz energii odmagnesowania wynikającej z po-
wstania struktury wielodomenowej. W przypadku gdy HN > HW zewnę-
trze pole magnetyczne powodujące zarodkowanie odwróconej domeny jed-
nocześnie jest większe od pola propagacji ściany domenowej. W wyniku
przykładania zewnętrznego pola w kropce pojawia się odwrócona domena
magnetyczna, która w niezaburzony sposób rozrasta się na cały obszar krop-
ki magnetycznej (rys. 9.7(a)). Ruch propagacji ściany domenowej w polu
H > HW jest ruchem niezaburzonym, pokonującym ewentualne centra ko-
twiczące ścianę domenową.

Dla odwrotnej relacji pól: HN < HW , zewnętrzne pole może spowodo-
wać wytworzenie odwróconej domeny magnetycznej, jednak może być ono
jednocześnie niewystarczające by odwrócić namagnesowanie w całej krop-
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Rysunek 9.7: Schematyczny przebieg procesów przemagnesowania krop-
ki w zależności od relacji pomiędzy polami zarodkowania HN i propagacji
ściany domenowej HW .

ce (rys. 9.7(b)). Gdy we wnętrzu kropki występują pewne lokalne centra
mogące kotwiczyć ścianę domenową, pole powodujące powstanie zarodka
i początkowy ruch ściany domenowej może być zbyt słabe do przesunięcia
ściany poprzez to centrum. Wtedy stabilnym stanem magnetycznym mo-
że okazać się stan wielodomenowy. W przypadku nieregularnych kształtów
kropek, w których jest więcej możliwych defektów działających jako cen-
tra kotwiczące ścianę domenową, proces częściowego przemagnesowania
może doprowadzić do powstania stabilnej struktury wielodomenowej. Taka
sytuacja odpowiada zaobserwowanej na rysunku 9.6(b) strukturze magne-
tycznej wyróżnionej kropki.

9.6 Podsumowanie

Proces przemagnesowania w próbce strukturyzowanej w skali makro-
skopowej (kilku mm) rozpoczyna się w obszarach o najniższym HC przez
zarodkowanie odwróconych domen. Granice domen stają się dość gładkie
i ruch ściany domenowej w kierunku gradientu grubości warstwy Co do ob-
szarów o wyższych wartościach HC jest mechanizmem odpowiedzialnym
za przemagnesowanie. W skali nanometrowej, proces przemagnesowania
kropek obserwowano w eksperymencie MFM. Jest to proces gwałtowny za-
chodzący w pewnej, różniącej się między kropkami wartości pola. Przema-
gnesowanie zachodzi w chwili gdy pole pochodzące od igły (i ewentualnie
dodatkowego pola od skanera mikroskopu) działające na kropkę, przewyż-
sza lokalne minimum koercji. W tym miejscu kropki rozpoczyna się pro-
ces gwałtownego jej przemagnesowania. (rys. 9.2). Po przemagnesowaniu,
wszystkie kropki są stabilne oraz charakteryzują się stanem jednodomeno-
wym.

Najmniejsze rozmiarowo kropki przemagnesowują się w najwyższych
polach magnetycznych. Pole przełączania kropek maleje ze zwiększaniem
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ich średnicy. Proces przemagnesowania jednorodnej nanostruktury inicjo-
wany w jej środku przez zarodkowanie domeny a następnie ruch ściany do-
menowej w stronę krawędzi nanokropki. Proces zachodzi w jednej warto-
ści pola, prowadząc do stabilnego jednodomenowego stanu magnetycznego
przemagnesowanej struktury i prostokątnej pętli histerezy.

W mierzonych eksperymentalnie kropkach o średnicy 460 nm przedział
SFD jest mniejszy niż dla większych kropek o rozmiarze 800 nm (rys. 9.5).
W dużych kropkach widoczne poszerzenie tego przedziału może wynikać ze
wzrostu oddziaływań dipolowych między blisko położonymi między sobą
kropkami.

Mechanizmem odpowiedzialnym za przemagnesowanie uzyskanych na-
nokropek magnetycznych jest zarodkowanie domeny o odwróconym na-
magnesowaniu i ruch ściany domenowej. W strukturach o nieregularnych
kształtach i zawierających większą ilość defektów ruch ściany może być
zakotwiczony skutkując stabilnym stanem dwudomenowym. Jednak, obec-
ność defektów efektywnie kotwiczących ruch ściany domenowej w uzyska-
nych kropkach magnetycznych jest zjawiskiem rzadkim. Obserwowane na-
nostruktury wyróżniają się w stosunku do układów kropek uzyskanych in-
nymi metodami, stabilnym jednodomenowym stanem magnetycznym w re-
manencji.

Strukturyzowany układ można rozważać jako kompozytowe medium do
zapisu magnetycznego. Dobierając odpowiednią wartość przykładanego po-
la magnetycznego, możliwe jest uzyskanie (w zakresie grubości Co obejmu-
jącym (I) strefę) jednego z czterech stanów układu o różnych wzajemnych
ustawieniach wektora namagnesowania między kropkami a matrycą. Tego
typu wzajemna relacja namagnesowania podukładów może być atrakcyjna
z punktu widzenia potencjalnego zastosowania prowadzącego do zwiększe-
nia gęstości zapisu informacji na pojedynczej kropce otoczonej magnetycz-
ną matrycą.
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Rozdział 10

Procesy przemagnesowania
nanokropek o złożonej
strukturze wewnętrznej –
wyniki symulacji
mikromagnetycznych

10.1 Jednorodne kropki

Wyniki dotyczące rozkładu namagnesowania wewnątrz nanokropki, uzu-
pełniające te przedstawione dotychczas, można otrzymać z modelowania
mikromagnetycznego. W tym celu wykorzystane zostały programy OOMMF
(Object Oriented Micromagnetic Framework) oraz LLG [158, 159]. Prze-
prowadzone symulacje mikromagnetyczne polegają na rozwiązaniu równa-
nia LLG (Landau–Li fshitz–Gilbert). Teorię mikromagnetyzmu, opis dzia-
łania programów oraz parametry wejściowe opisane są w dodatku B.

W odniesieniu do obserwacji eksperymentalnych przedstawionych w po-
przednich rozdziałach, wykonano symulacje mikromagnetyczne ilustrujące
proces przemagnesowania pojedynczych, nieoddziałujących ze sobą, pro-
stopadle namagnesowanych nanokropek magnetycznych. Kształty kropek
analizowane w symulacjach odpowiadają najbardziej regularnym kształtom
kropek obserwowanym w eksperymencie (rys. 10.1). Pierwszym omawia-
nym problemem, jest przemagnesowanie jednorodnych kropek o różnych
kształtach. Symulacje przeprowadzono dla nanoobiektów o rozmiarach z za-
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kresu od 50 nm do 800 nm, o anizotropii magnetycznej jak dla warstwy Co
o grubości dCo = 1,5 nm (KC = 1,35·106 J/m3), powodującej prostopadły
kierunek namagnesowania w Co.

Rysunek 10.1: (a) Kształty kropek magnetycznych obserwowane w eks-
perymencie - obrazy AFM; (b) wybrane kształty kropek poddane analizie
w symulacjach mikromagnetycznych.

Uzyskane w symulacjach pętle histerezy dla jednorodnych w objęto-
ści kropek o różnym kształcie są prostokątne niezależnie od rozmiaru oraz
kształtu nanostruktury. Z wyliczonych pętli określono parametry przema-
gnesowania – pola HC. Przykładowe dwie pętle dla okrągłej kropki o roz-
miarze 50 i 500 nm pokazane są we wstawce na rysunku 10.2.

Z malejącym rozmiarem kropek pole przełączania (odpowiadające polu
koercji) rośnie dla wszystkich kształtów (rys. 10.2). Trójkątne kropki osią-
gają wyższe pola w porównaniu do okrągłych i sześciokątnych nanostruk-
tur. W szczególności dla 50 nm pole koercji jest równe 3,33 kOe, 2,97 kOe
i 2,92 kOe odpowiednio dla trójkątnej, okrągłej i sześciokątnej kropki. Naj-
większe kropki analizowane w symulacjach o rozmiarach 800 nm osiągają
w przybliżeniu wspólną wartość 1,5 kOe niezależnie od ich kształtu.

Struktura magnetyczna nanokropek z prostopadłym kierunkiem nama-
gnesowania w stanie remanencji oraz proces ich przemagnesowania są wy-
nikiem bilansu energetycznego między energią wymiany, anizotropii, od-
magnesowania oraz energią oddziaływania z zewnętrznym polem (energią
Zeemana). Gdy suma energii odmagnesowania i Zeemana pokonuje lokal-
nie energie wymiany i anizotropii, może pojawić się niestabilność w upo-
rządkowaniu magnetycznym, prowadząc do zarodkowania odwróconej do-
meny. Energia magnetostatyczna i odmagnesowania maleją w większym
stopniu niż przyrost energii wynikający z tworzenia się ściany domenowej.
W przypadku odwrotnej relacji tych energii oczekuje się mechanizmu prze-
magnesowania opartego na koherentnej rotacji. Odmienne kształty i rozmia-
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Rysunek 10.2: (a)
Zależność HC(d) dla
kropek jednorodnych
wyznaczona na pod-
stawie symulacji mi-
kromagnetycznych.

ry kropek powodują różny rozkład energii w ich objętości w czasie procesu
przemagnesowania. Z tego powodu oczekiwana jest różnorodność mecha-
nizmów przemagnesowania ograniczonych rozmiarowo struktur.

W kontekście pól magnetycznych zarodkowanie może pojawić się kiedy
zewnętrzne pole magnetyczne przykładane w kierunku przeciwnym wzglę-
dem namagnesowania kropki jest równe różnicy pól anizotropii i odmagne-
sowania. Namagnesowanie jest źródłem lokalnego pola odmagnesowania
HD, które zawsze jest obecne w prostopadle namagnesowanych ultracien-
kich obiektach. Wartości tego pola w danym punkcie wewnątrz ciała moż-
na policzyć całkując przyczynki od oddziaływania dipolowego po objętości
tego ciała. W ogólnym przypadku, w jednorodnie namagnesowanej prób-
ce pole odmagnesowania jest związane z namagnesowaniem czynnikiem
tensorowym. W obiektach o wysokiej symetrii, jak np. cienkich dyskach,
odmagnesowanie jest określane przez skalarne współczynniki Nx,Ny,Nz da-
jące sumę 1. Gdy rozmiar prostopadle namagnesowanej cienkowarstwowej
kropki osiąga limit nieskończonej warstwy, czynnik Nz rośnie do maksy-
malnej wartości równej 1. Dla parametrów magnetycznych użytych w sy-
mulacjach, w granicy nieskończonej płaszczyzny, oszacowane pole magne-
tyczne zarodkowania przyjmuje najmniejszą wartość równą HC = 1,20 kOe.
W ograniczonych rozmiarowo kropkach pole odmagnesowania jest mniej-
sze, co prowadzi do wzrostu pola przełączania. Dlatego wartości pól koercji
HC maleją z rosnącą średnicą kropki jak pokazano na wykresie 10.2, zbliża-
jąc się do wartości otrzymanej dla nieskończonej warstwy.

W obiektach o skończonym rozmiarze pole HD ma charakter lokalny.
W symetrycznych obiektach takich jak przyjęte do symulacji, najwyższa
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wartość pola odmagnesowania znajduje się w środku masy struktury. Dlate-
go proces przemagnesowania przez zarodkowanie domeny o odwróconym
namagnesowaniu pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego rozpo-
czyna się w środku kropki. Propagacja powstałej ściany domenowej w kie-
runku krawędzi kropki odwraca kierunek namagnesowania na przeciwny.
Proces przemagnesowania rozpoczyna się i kończy w ustalonej wartości po-
la magnetycznego dla wszystkich analizowanych jednorodnych w objętości
struktur. Szczegółowe omówienie procesu przemagnesowania kropek jest
omawiane w kolejnych podrozdziałach.

Ogólna zależność pól przełączania kropek od ich rozmiaru jest taka
sama zarówno dla uzyskanych wyników eksperymentalnych przedstawio-
nych w rozdziale 9.4, jak również wyników symulacji mikromagnetycznych
omówionych wyżej. W porównaniu do wyników MFM pola przełączania
symulowanych kropek magnetycznych są wyższe. W symulacjach kropki
o rozmiarach (500 – 800) nm osiągają pola przełączania o wartości około
1,5 kOe, podczas gdy na wykresie 9.5 pola kropek o tej średnicy wynoszą
około 700 Oe. Za różnicę odpowiadać mogą dipolowe sprzężenia między
kropkami, których nie uwzględniono w symulacjach, oraz złożona struktu-
ra wewnętrzna kropek która jest przedmiotem kolejnego rozdziału.

10.2 Kropki typu core-edge

W niniejszym rozdziale przedstawione są wyniki symulacji mikroma-
gnetycznych właściwości układów typu core-edge, w których krawędź krop-
ki jest charakteryzowana innymi parametrami anizotropii magnetycznej niż
jej wnętrze (rys. 10.3). Ilustrują one stany magnetyczne kropek oraz mecha-
nizmy ich przemagnesowania. Zaproponowany model złożonej wewnętrz-

K
C 

= 1,35 MJ/m3 K
E  

Rysunek 10.3: Model struktury kropek typu core-edge przyjęty do symula-
cji mikromagnetycznych. Anizotropia krawędzi (KE ) różni się od anizotro-
pii środka kropki (KC). Kształt tego rodzaju kropek jest identyczny z krop-
kami jednorodnymi, dyskutowanymi w rozdziale 10.1.
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nej struktury magnetycznej odzwierciedla struktury realnych kropek wytwa-
rzanych różnymi metodami. Przykładowo, w układach wytwarzanych meto-
dami litograficznymi spodziewane jest obniżenie anizotropii brzegu wsku-
tek zniszczeń strukturalnych spowodowanych stosowaną metodą [50, 47].
Z drugiej strony - wyższa anizotropia brzegu może charakteryzować wła-
ściwości epitaksjalnych kropek magnetycznych o wysokiej jakości struk-
tury krystalograficznej. Atomy krawędziowe w epitaksjalnych samoorgani-
zujących się kropkach magnetycznych mają nawet 20-krotnie wyższą ani-
zotropię magnetyczną niż atomy wnętrza [21]. Ten efekt może występo-
wać w badanych w tej pracy nanokropkach magnetycznych indukowanych
przez strukturyzowany bufor. W eksperymencie MFM obrazującym krop-
ki magnetyczne obserwowano jaśniejszy kolor brzegu niektórych kropek
w porównaniu do koloru ich wnętrza (rys. 10.4). Kontrast ten może być
wynikiem odwrócenia domeny magnetycznej w środku kropki, która przez
propagację ściany domenowej w stronę krawędzi nie przemagnesowuje ca-
łej kropki lecz tylko jej wnętrze skutkując stabilnym stanem dwudomeno-
wym. Może on być również efektem tylko chwilowego odchylenia momen-
tów magnetycznych kropki pod wpływem pola od igły magnetycznej w mo-
mencie skanowania [160]. Wynik ten jednak może świadczyć o złożonej
strukturze wewnętrznej nanokropek magnetycznych.

Symulacje mikromagnetyczne przeprowadzono dla kropek o różnym
kształcie i rozmiarze. Badane kropki różniły się także szerokością krawę-
dzi oraz jej anizotropią magnetyczną. Kropki, których anizotropia brzegu
jest większa od anizotropii wnętrza nazywane są kropkami z „sztywną”
krawędzią. Dla niższych anizotropii brzegu, kropki nazywane są kropka-
mi z „miękką” krawędzią. Trzy analizowane w symulacjach kształty kropek
wybrano ze względu na obserwowane eksperymentalnie regularne kształty
wysp Au (rys. 10.1(a): trójkąt, sześciokąt i kółko). Zewnętrzne pole magne-
tyczne powodujące odwrócenie wektora namagnesowania przykładane było
w kierunku prostopadłym do powierzchni kropek.

Zaproponowany model złożonej struktury wewnętrznej kropek może
być stosowany do układów, w których występuje łamanie symetrii na in-
terfejsie/krawędzi, jak również charakteryzujących się oddziaływaniem ty-
pu Dzyaloshinskii-Moriya, pojawiającym się na nierównoważnych interfej-
sach z silnym sprzężeniem spin-orbita (skyrmiony) [161, 162]. W struk-
turach indukowanych w ciągłej warstwie magnetycznej przez lokalne na-
świetlanie laserem [70] czy wiązką jonów [64] efekt krawędziowy może
wynikać z niejednorodności stosowanej w eksperymencie wiązki (większej
intensywności wiązki w środku naświetlanego obszaru, a mniejszej na je-
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Rysunek 10.4: Obrazy MFM uzyskane dla próbki w stanie remanencji po
nasyceniu jej przed pomiarem w polu (a) przeciwnym do kierunku wektora
namagnesowania igły (b) w kierunku zgodnym z igłą MESP-LM wykorzy-
stywaną w eksperymencie [160].

go brzegu). Dodatkowo, analiza złożonej struktury kropek może ilustrować
właściwości intencjonalnie wytwarzanych układów dwuskładnikowych ty-
pu core-shell [11, 23, 163].

10.2.1 Kropki ze zwiększoną anizotropią krawędzi

Anizotropia brzegu wyższa o 50% względem anizotropii rdzenia

W niżej opisanych wynikach symulacji przyjęto arbitralnie, że krawędź
kropki ma anizotropię magnetyczną wyższą o 50% od anizotropii rdzenia.
Jest to uzasadnione w kontekście obserwacji eksperymentalnych (rys. 10.4)
oraz wyników pracy [21]. Wartość anizotropii rdzenia przyjęto jako równą
KC = 1,35·106 J/m3. Wartość ta odpowiada anizotropii warstwy kobaltowej
o grubości 1,5 nm. Kropki magnetyczne wytworzone przez strukturyzowa-
ny bufor, przy grubości warstwy Co 1,5 nm charakteryzują się prostopadłą
składową namagnesowania.

Kropki ze „sztywną” krawędzią, której grubość wynosi 3 oraz 5 nm po-
dobnie jak nanokropki jednorodne (omawiane w rozdziale 10.1), charakte-
ryzowane są prostokątną pętlą histerezy. Pole przełączania, w którym od-
wrócony zostaje wektor namagnesowania odpowiada polu koercji. Zależ-
ność pól koercji w funkcji rozmiaru kropki przedstawiona jest na rysunku
10.5.

Wyznaczone wartości HC(d) maleją ze wzrostem średnicy kropki. Zwięk-
szenie szerokości krawędzi kropki podwyższa wartości pól przemagnesowa-
nia – szczególnie widocznie w przypadku małych kropek. Różnice te maleją
ze wzrostem średnicy. Porównanie kształtów wskazuje na odmienność kro-
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Rysunek 10.5: Za-
leżność pola koercji
od rozmiaru kropki
ze sztywną krawędzią
o szerokości te = 3 nm
i te = 5 nm. Zacho-
wanie kropek okrą-
głych (nie pokazano
na wykresie) jest bar-
dzo zbliżone do sze-
ściokątnych.

pek trójkątnych w porównaniu do dwóch pozostałych analizowanych kształ-
tów. Trójkątne kropki charakteryzują się wyższymi polami przemagnesowa-
nia.

Całkowicie inne zachowanie magnetyczne obserwuje się dla kropek za-
wierających szeroką krawędź (10 nm), (rys. 10.6). Jedynie najmniejsze obiek-
ty charakteryzują się prostokątną pętlą histerezy. Typową cechą kropek o więk-
szych średnicach jest złożony kształt pętli. Przejście z prostokątnej do pętli
o złożonej formie jest zależne od kształtu kropek. W przypadku trójkątów
przejście to ma miejsce dla większych średnic (powyżej 150 nm). Pozostałe
dwa kształty kropek już od średnicy 100 nm charakteryzowane są złożoną
pętlą histerezy. W opisie mechanizmu przemagnesowania pole koercji staje
się słabo zdefiniowanym parametrem. Dlatego do opisu wprowadzono dwa
wyróżnione pola (rys. 10.6): pole początku i końca procesu przemagneso-
wania oznaczone odpowiednio HO i HE (HO < HE).

W pierwszym etapie przemagnesowania w polu HO następuje gwałtow-
na zmiana kierunku prostopadłej składowej mz jedynie w części objętości
kropki. Podczas zwiększania zewnętrznego pola magnetycznego w zakresie
wartości (HO <H <HE) składowa mz stopniowo rośnie. W tym zakresie pól
pojawia się stabilny dwudomenowy stan magnetyczny, w którym kropki są
dalekie od stanu nasycenia. Dopiero przyłożenie wystarczająco wysokiego
pola zewnętrznego HE sprawia, że zachodzi gwałtowne przemagnesowanie
pozostałej części kropki na kierunek przykładanego pola magnetycznego.
Kropki stają się jednodomenowe i osiągają nasycenie.

Zależność pól HO i HE od kształtu i rozmiaru kropek jest przedstawiona
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Rysunek 10.6: Znormalizowane pętle histerezy dla kropek o różnych
kształtach ze sztywną krawędzią o szerokości 10 nm. Pola HO i HE są za-
znaczone na prawym rysunku [164].

na rysunku 10.7. Małe kropki są opisane przez prostokątne pętle histere-
zy (wtedy HC = HO = HE). W porównaniu do kropek o węższych krawę-
dziach proces przemagnesowania jest zapoczątkowany w wyższych polach
magnetycznych, odpowiednio: 5,68 kOe dla kropek o kształcie trójkątnym
i 4,47 kOe dla sześciokątnych struktur. Rozszczepienie na HO i HE pojawia
się przy rozmiarach 100 nm i 200 nm, odpowiednio dla: kółka i sześciokąta
oraz dla kropek trójkątnych. Generalnie, zależność HO(d) jest bardzo po-
dobna do zależności HC(d) z rysunku 10.2 i 10.5. Dla wszystkich trzech
analizowanych kształtów kropek wartości HO maleją wraz ze zwiększaniem
się ich średnicy do wartości w przybliżeniu 1,5 kOe dla 500 nm.

Rysunek 10.7: Zależność HO (otwarte symbole) i HE (zamknięte symbo-
le) od rozmiaru kropek o różnych kształtach, w których szerokość brzegu
z wyższą anizotropią wynosi 10 nm [164].
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Bardziej złożona jest zależność HE(d). Dla okrągłych struktur HE ma-
leje z rosnącym rozmiarem, natomiast dla sześciokątnych kropek obserwo-
wane jest płytkie minimum przy rozmiarze około 200 nm. Ze wzrostem
rozmiarów kropek wartość HE nasyca się na poziomie wartości 2,7 kOe.
W trójkątnych kropkach przemagnesowujących się dwustopniowo HE ro-
śnie z rozmiarem. Podobnie do poprzednich dwóch kształtów wartości HE

nasycają się, jednakże w niższych wartościach pól (2,24 kOe).
We wszystkich analizowanych przypadkach wzmocniona magnetycz-

nie krawędź nie powoduje zmian w wartości unormowanej remanencji mr.
W nieobecności zewnętrznego pola magnetycznego wszystkie kropki po na-
syceniu są jednodomenowe – unormowana remanencja mr = 1.

Różna anizotropia sztywnego brzegu

Wpływ na wartości pola przełączania i mechanizm przemagnesowania
ma zarówno szerokość brzegu z wyższą anizotropią, jak również sama war-
tość anizotropii magnetycznej sztywnej krawędzi. Na rysunku 10.8 przed-
stawiono pętle histerezy dla dwóch średnic 50 nm i 500 nm okrągłej nano-
kropki, której krawędź o szerokości 10 nm ma różne wartości anizotropii.
Sztywność magnetyczna brzegu KE była zwiększona względem anizotropii
wnętrza (KC = 1,35 ·106 J/m3) o 20%, 50%, 70%, 80% i 100%, przyjmu-
jąc wartości odpowiednio: KE = 1,62·106 J/m3; KE = 2,025·106 J/m3; KE =
2,295·106 J/m3; KE = 2,43·106 J/m3; KE = 2,7·106 J/m3.

Małe kropki (50nm, rys.10.8(a)), w których KE < 2,295·106 J/m 3, cha-
rakteryzują się prostokątną pętlą histerezy i przemagnesowują się w jednej
wartości pola. Pole koercji takich kropek rośnie z wartością anizotropii kra-
wędzi, HC = 2,97 kOe; HC = 3,9 kOe; HC = 4,62 kOe odpowiednio dla KE =
1,35 ·106 J/m3; KE = 1,62·106 J/m3; KE = 2,025·106 J/m3. Przy sztywniej-
szej krawędzi mechanizm przemagnesowania staje się dwustopniowy. Po-
czątek przemagnesowania (pole HO) w niewielkim stopniu jest zależny od
anizotropii krawędzi – HO nieznacznie rośnie z rosnącym KE . Pełne prze-
magnesowanie zachodzące w polu HE jest wyraźnie zależne od anizotropii
krawędzi i im wyższe KE , tym pośredni stan dwudomenowy jest stabilny
w większym przedziale przykładanych pól.

Dla większych kropek (500 nm – rys. 10.8(b)) sztywna krawędź do
wartości KE o 30% wyższej od anizotropii wnętrza nie powoduje odchy-
leń od prostokątnego kształtu pętli histerezy. W porównaniu do mniejszych
kropek, przejście do mechanizmu dwustopniowego pojawia się przy niż-
szych wartościach anizotropii magnetycznej krawędzi, tj. powyżej KE =
2,025·106 J/m3. Jednak pole początku przemagnesowania (HO) jest stałe
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Rysunek 10.8: Pętle histerezy magnetycznej dla kropki o średnicy 50 nm
(lewy wykres) i 500 nm (prawy wykres), w których krawędź o szerokości
10 nm ma wyższą anizotropię niż wnętrze kropki odpowiednio o 20%, 50%,
70%, 80% i 100% ( odpowiednio KE = (1,62; 2,025; 2,295; 2,43; 2,7) ·106

J/m3). Pętla uzyskana dla kropki o jednorodnej strukturze wewnętrznej (jed-
nakowa anizotropia równa KC w całej objętości kropki) przedstawiona jest
linią zieloną i opisana jako „hom” (od ang. homogeneous).

i równe HC jednorodnej kropki o tym rozmiarze wskazując, że pole po-
czątku przemagnesowania jest niezależne od anizotropii krawędzi w krop-
ce. Parametr ten (KE) jedynie wpływa na końcowy etap przemagnesowania,
poszerzając przedział pól w którym dwudomenowa struktura jest stabilna.

Wpływ szerokości brzegu

Na rysunku 10.9 przedstawiono wpływ szerokości krawędzi na warto-
ści parametrów HC, HO i HE , dla kropki o kształcie sześciokątnym o usta-
lonej wielkości równej 500 nm. Dla krawędzi o wyższej anizotropii brzegu
względem rdzenia: KE = 1,5·KC = 2,025·106 J/m3, o szerokości mniejszej
niż 5 nm brzeg nie wpływa na kształt pętli histerezy, która pozostaje prosto-
kątna (HC = HO = HE). Przy szerszych krawędziach kształt pętli histerezy
zmienia się na typowy dla dwustopniowego mechanizmu i następuje rozsz-
czepienie wartości HC na HO i HE . Wartość HE rośnie wraz ze zwiększa-
niem szerokości krawędzi i nasyca się na poziomie 2,67 kOe dla te = 10 nm.
W przeciwieństwie, wartość pola HO opisująca początkowy etap przema-
gnesowania utrzymuje się na tym samym poziomie co HC i pozostaje stałe -
niezależne od szerokości krawędzi. Podobne jakościowo zachowanie wyka-
zuje kropka sześciokątna mająca krawędź o anizotropii równej KE = 2 ·KC

= 2,7·106 J/m3. Początek procesu przemagnesowania jest utrzymany na tym
samym poziomie, utrzymując wartość HC = 1,5 kOe, dla szerokości krawę-
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Rysunek 10.9: Zależność HO i HE od szerokości krawędzi kropki sze-
ściokątnej o rozmiarze 500 nm z anizotropią wyższą o: (a) 50% (KE =
2,025·106 J/m3), (b) 100% (KE = 2,7·106 J/m3), od anizotropii wnętrza.
Czarnymi punktami zaznaczono wartości HC = HO = HE .

dzi mniejszych od 3 nm. Rozszczepienie HC na HO i HE pojawia się przy
mniejszych szerokościach tej krawędzi niż dla KE = 1,5 ·KC (rys. 10.9(a)).
Sztywniejsza magnetycznie krawędź silniej zatem wpływa na polową za-
leżność procesu przemagnesowania. Dla szerokich krawędzi nasycenie HE

osiąga wyższe wartości, ok. 5 kOe.

10.2.2 Kropki ze zmniejszoną anizotropią krawędzi

Anizotropia brzegu mniejsza o 50% względem anizotropii rdzenia

Właściwości kropek z obniżoną o 50% anizotropią krawędzi względem
anizotropii rdzenia, której wartość wynosi KE = 0,675·106 J/m3 istotnie róż-
nią się od tych charakteryzujących struktury z wyższą anizotropią krawędzi.
Jedynie w przypadku najwęższych krawędzi, te = 3 nm (rys. 10.10(a)) ob-
serwowana jest cecha wspólna z jednorodnymi kropkami – prostokątna pę-
tla histerezy. Dla wszystkich analizowanych kształtów widoczne jest jedy-
nie lekkie zaokrąglenie naroży pętli histerezy. Parametr remanencji w tym
przypadku mr = 1 wskazuje na stabilność takich struktur w nieobecności
zewnętrznego pola magnetycznego po nasyceniu. Szerokość pętli jest mniej
czuła na rozmiar kropek, ale tendencja jest zachowana, tzn. dla większych
kropek pole przemagnesowania jest niższe.

Stopień odchylenia pętli histerezy od prostokątnego kształtu jest zależny
od szerokości krawędzi o obniżonej anizotropii. Najmniejsze okrągłe i sze-
ściokątne kropki (50 nm) z krawędzią o szerokości 5 nm charakteryzowa-
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Rysunek 10.10: Znormalizowane pętle histerezy dla kropek o różnych
kształtach z miękką krawędzią o szerokości (a) 3 nm, (b) 5 nm, (c) 10 nm.

ne są pętlą histerezy, której nachylenie jest znaczne i wartość remanencji
jest wyraźnie niższa od 1 (rys. 10.10(b)). Pozostałe kropki o rozmiarach
większych od 50 nm mają zbliżone wartości pól koercji jedynie różnią się
stopniem zaokrąglenia pętli. Dla kropek trójkątnych w całym analizowanym
zakresie pętle histerezy są do siebie bardzo podobne i wykazują najmniejsze
odchylenie od prostokątnego kształtu. W porównaniu do pętli otrzymanych
dla kropek tego samego kształtu ale o mniejszej szerokości krawędzi, warto-
ści pól koercji są mniejsze, równe 670 Oe i nie zależą istotnie od wielkości
kropek.

Całkowicie inne zachowanie obserwowane jest dla kropek, w których
krawędź z obniżoną anizotropią ma szerokość te = 10 nm (rys. 10.10(c)).
Prostopadła składowa namagnesowania maleje ze zmniejszaniem zewnętrz-
nego pola magnetycznego. Nachylenie pętli histerezy jest mniejsze gdy roz-
miar kropki jest większy. W stanie remanencyjnym wartość mr dla wszyst-
kich analizowanych kształtów i rozmiarów jest mniejsza od 1, wskazując
na niestabilność namagnesowania kropek w nieobecności zewnętrznego po-
la magnetycznego względem nasycenia. W wyniku przykładania pola ze-
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wnętrznego w kierunku przeciwnym do początkowego nasycenia, w pewnej
wartości pola namagnesowanie ulega gwałtownemu odwróceniu, jednakże
kropki wciąż nie osiągają stanu nasycenia. Dla każdego z kształtów pole
koercji utrzymuje się na stałym poziomie w szerokim zakresie rozmiarów
kropek. Jedynie najmniejsze struktury (o rozmiarze 50 nm) charakteryzują
się zdecydowanie mniejszą szerokością pętli.

W przypadku kropek o mniejszej anizotropii brzegu HC znów jest do-
brym parametrem do analizy właściwości magnetycznych kropek. Rysunek
10.11 przedstawia zależność HC oraz mr w funkcji rozmiaru kropek o sze-
rokości krawędzi równej te = 3 nm oraz te = 10 nm. Wzajemna relacja pól
koercji pomiędzy sześciokątnymi (okrągłymi) kropkami i trójkątnymi staje
się odwrotna przy zmianie szerokości krawędzi. Dla najwęższych krawędzi
(te = 3 nm) wartości pól koercji są najwyższe dla struktur trójkątnych. Prze-
wyższają one pola koercji dla pozostałych kształtów o około 400 Oe (z wy-
jątkiem największych nanokropek). Jednak, dla wszystkich kształtów zależ-
ność HC(d) nie zmienia się jakościowo, tzn. pole koercji maleje z rozmia-
rem kropki. W przypadku najszerszych krawędzi kropki pole HC w struk-
turach sześciokątnych (owalnych) jest wyższe o około 200 Oe niż w trój-
kątnych oraz utrzymuje w przybliżeniu stałą wartość na poziomie 700 Oe
i 500 Oe, odpowiednio dla sześciokątów i trójkątów w zakresie wielkości
kropek między 100 a 500 nm. Jedynie dla małych 50 nm kropek wyraźny
staje się spadek wartości HC do około 100 Oe dla sześciokątów (kółek), oraz
w przybliżeniu do zera dla trójkątnych struktur.

Rysunek 10.11: (a) Zależność pola koercji HC w kropkach z miękką kra-
wędzią o szerokości 3 nm (symbole zamknięte) i 10 nm (symbole otwarte)
od rozmiaru kropki. (b) Zależność unormowanej remanencji od rozmiaru
kropki. Zachowanie okrągłych kropek jest podobne do kropek o kształcie
sześciokątnym.
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Zależność znormalizowanej remanencji w funkcji rozmiaru kropek z sze-
roką krawędzią, te = 10 nm, o obniżonej anizotropii jest przedstawiona na
rysunku 10.11(b). Wartość mr maleje gdy kropki są mniejsze w takim sa-
mym stopniu dla każdego z kształtów o średnicy do 100 nm. Największy
spadek obserwuje się dla najmniejszych kropek o rozmiarze 50 nm. War-
tość mr w przypadku sześciokątnych i owalnych kropek obniża się do 20%,
podczas gdy w strukturze trójkątnej namagnesowanie najprawdopodobniej
jest ułożone w płaszczyźnie.

10.2.3 Parametry przemagnesowania kropek typu core-edge

Kształty pętli histerezy oraz parametry odpowiedzialne za proces prze-
magnesowania (pola: HC, HO, HE) zależne są od rozmiaru kropek, szeroko-
ści krawędzi, jak również ich wartości anizotropii magnetycznej. Najwięk-
sze, omówione w poprzednich podrozdziałach dotyczą szerokiej krawędzi
(te = 10 nm) zarówno o zwiększonej jak i zmniejszonej anizotropii. Na ry-
sunku 10.12 przedstawiono zależność pól przełączania (HC, HO, HE) kropki
w kształcie kółka o dwóch skrajnych rozmiarach 50 nm i 500 nm z sze-
roką krawędzią te = 10 nm, w funkcji różnej anizotropii brzegu. Zielonym
symbolem na wykresach zaznaczono pole HC kropki, w której anizotropia
rdzenia jest równa anizotropii krawędzi (kropka jednorodna).

Wartości pól koercji małych kropek o d = 50 nm silnie zależą od ani-
zotropii krawędzi (rys. 10.12(a)) w całym jej zakresie. Przy anizotropii kra-
wędzi KE o wartości mniejszej od KE = 0,8·KC = 1,08·106 J/m3, parametr
HC przyjmuje wartości bliskie zeru. Takie kropki charakteryzują się pętlami
histerezy z remanencją mr < 1. W przedziale wartości KE = (0,8 – 1,5)·KC =
(1,08 – 2,25)·106 J/m3, wartości pola koercji są wyższe dla wyższych war-
tości anizotropii brzegu. W tym zakresie KE , kropki opisywane są prosto-
kątną pętlą histerezy i przemagnesowują się w jednej wartości pola. Dalsze
zwiększanie KE prowadzi do dwustopniowego mechanizmu przemagneso-
wania i rozszczepienia wartości HC na HO i HE . Zależność HO od anizotro-
pii brzegu jest niewielka – zauważalny jest jedynie słaby wzrost wartości ze
zwiększaniem KE . Natomiast wartości pola HE silnie rosną wraz z KE po-
wodując, że pełne przemagnesowanie kropki zachodzi w wysokich polach
sięgających 8 kOe dla KE = 2·KC = 2,7·106 J/m3.

Zwiększenie średnicy kropki sprawia, że zależność HC(KE) jest istot-
nie inna (rys. 10.12(b)). Dla mniejszej o ponad 20% anizotropii krawędzi
(KE = 0,8·KC = 1,08·106 J/m3) pole koercji jest niższe od HC jednorodnej
kropki o około 900 Oe. W tym zakresie KE , wpływ anizotropii krawędzi na
HC jest niewielki. Kropki przemagnesowują się w stałym polu HC = 800 Oe
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Rysunek 10.12: Wartości pola koercji w funkcji anizotropii krawędzi
o szerokości te = 10 nm dla okrągłych kropek o rozmiarze (a) 50 nm oraz
(b) 500 nm. Pionowa przerywana linia oddziela obszary mr < 1 i mr = 1.

dla KE = (0,3 – 0.8)·KC = (0,405 – 1,08)·106 J/m3. Pętla histerezy odpo-
wiadająca temu zakresowi KE odbiega od prostokątnego kształtu i kropki
charakteryzują się mr < 1. Przy wartości KE = 0,8·KC = 1,08·106 J/m3 pę-
tla histerezy kropek przechodzi w pętlę prostokątną, jednak wartość pola
koercji, w którym następuje przemagnesowanie jest nadal znacznie niższa
w porównaniu do HC jednorodnej kropki. W zakresie KE = (0,9 – 1,1)·KC

= (1,215 – 1,485)·106 J/m3 kropki charakteryzują się stałą wartością pola
koercji równą wartości HC = 1,5 kOe jak dla jednorodnej kropki. Zwiększe-
nie anizotropii krawędzi do KE = 1,2·KC = 1,62·106 J/m3 sprawia, że pętla
przyjmuje złożony kształt opisywany polami: HO i HE . Wartości HO(KE)
są niezależne od anizotropii krawędzi, natomiast HE silnie rośnie z KE . Dla
wartości KE = 2·KC = 2,7·106 J/m3 pole HE osiąga wartość około 5,5 kOe.

10.3 Procesy przemagnesowania kropek typu core-
edge

Kropki jednorodne, te z wyższą anizotropią krawędzi o szerokościach
3 nm lub 5 nm oraz kropki z niższą anizotropią brzegu o szerokości 3 nm
opisywane są prostokątna pętla histerezy. Ponadto, najmniejsze kropki o naj-
szerszej analizowanej krawędzi (te = 10 nm) oraz trójkątne struktury o roz-
miarze do 150 nm charakteryzują się również tą cechą. W tych wszystkich
przypadkach w stanie remanencyjnym mr = 1 a struktura monodomenowa
jest stabilna. Pomimo tego samego kształtu histerezy proces przemagneso-
wania jest różny i zależny od struktury i kształtu kropki.
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10.3.1 Małe kropki z prostokątną pętlą histerezy

Niezależnie od kształtu kropek ze sztywną krawędzią o szerokości 3 nm,
miejscem zarodkowania odwróconej domeny jest geometryczny środek struk-
tury, w którym pole odmagnesowania przyjmuje najwyższą wartość (rys.
10.13(a)). Odchylenie momentów magnetycznych od kierunku prostopadłe-
go rozprzestrzenia się w kierunku brzegów kropki i proces przemagnesowa-
nia kończy się na brzegu lub rogu kropki, zależnie od jej kształtu. Dla kro-
pek z obniżoną anizotropią krawędzi, której szerokość wynosi 3 nm, pro-
ces przemagnesowania rozpoczyna się na brzegu struktury (rys. 10.13(b)).
W dalszym etapie procesu odchylenie momentów propaguje się w coraz
większej objętość kropki i finalnie momenty magnetyczne ulegają odwró-
ceniu na kierunek przykładanego pola.

Analiza rozkładu kolorów przedstawionych na rysunku 10.13 obrazują-
cych proces przemagnesowania każdej z kropek wskazuje, że namagneso-
wanie obraca się niejednorodnie w obu analizowanych przypadkach. Na-
sycony niebieski i czerwony kolor odpowiada ustawieniu namagnesowa-
nia w kierunku prostopadłym, odpowiednio do dołu i do góry, prostopa-
dle do powierzchni kropki. Rozmyte barwy w procesie przemagnesowa-
nia wskazują, że składowa prostopadła nie przyjmuje maksymalnej wartości
i istnieje pewne odchylenie powodujące występowanie składowej namagne-
sowania w płaszczyźnie kropek. Precyzyjniejszy wgląd w chwilowy roz-
kład przestrzenny momentów magnetycznych przedstawi profil składowej
mz, wyznaczony wzdłuż średnicy okrągłej kropki podczas procesu przema-
gnesowania (rys. 10.13(b)). Został on wyznaczony w momencie, w którym
składowa namagnesowania mz przyjmuje średnią wartość równą zero, tj.
w punkcie w którym jest oczekiwany największy gradient namagnesowania
(wstawka na wykresie 10.13(b)).

Sinusoidalny kształt profili otrzymany w obu analizowanych procesach
przemagnesowania świadczy, że odwrócenie kierunku namagnesowania od-
bywa się niekoherentnie. Jest to proces pośredni między koherentną rotacją
opisaną przez model Stonera-Wohlfartha (S-W), a zarodkowaniem odwró-
conej domeny i propagacją ściany domenowej oddzielającą dwa obszary
kropki o przeciwnie zorientowanym namagnesowaniu [154]. Niekoherentny
proces obserwowany w małych kropkach wynika z braku możliwości peł-
nego rozwinięcia ściany domenowej ze względu na porównywalny rozmiar
kropek z podwójną szerokością ściany domenowej obserwowanej w ultra-
cienkich ciągłych warstwach Co [165]. Z drugiej strony w tego typu struktu-
rach oddziaływania wymienne prawdopodobnie są zbyt słabe aby utrzymać
wszystkie spiny równolegle jak w modelu przemagnesowania S-W.
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Rysunek 10.13: Etapy przemagnesowania kropek magnetycznych różne-
go kształtu o rozmiarze 50 nm i (a) sztywnej, (c) miękkiej krawędzi o sze-
rokości te = 3 nm. (b) Profile składowej prostopadłej namagnesowania mz
uzyskane dla okrągłej kropki w momencie gdy całkowita wartość mz jest
w przybliżeniu równa zero (tzn. w środkowej kropce w drugim rzędzie
wzdłuż poziomego przekroju). Ten punkt został schematycznie zaznaczo-
ny na pętli histerezy (wstawka).
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10.3.2 Kropki z większą anizotropią krawędzi

Dla ustalonego rozmiaru kropki ze sztywną krawędzią (anizotropia więk-
sza o 50%) zwiększenie szerokości brzegu prowadzi do wzrostu wartości
pola zarodkowania i wyższych pól koercji, szczególnie widocznego dla naj-
mniejszych kropek na rysunku 10.5. Ponieważ zgodnie z założeniami przy-
jętymi w stosowanym modelu, namagnesowanie nasycenia krawędzi we
wszystkich analizowanych przypadkach jest równe namagnesowaniu rdze-
nia kropki, wkład do odmagnesowania pochodzący od krawędzi o różnych
szerokościach nie wpływa na pole koercji. Widoczne zmiany wartości pola
HC w funkcji szerokości sztywnej krawędzi, muszą pochodzić od wpływu
oddziaływań wymiany rosnącego w wyniku rozwijania się ściany domeno-
wej. Są one największe dla najmniejszych kropek, ponieważ odległość mię-
dzy miejscem zarodkowania odwróconej domeny a interfejsem oddzielają-
cym rdzeń i krawędź jest najmniejsza. Powyżej pewnej krytycznej średnicy
kropki ten wpływ jest tłumiony z powodu słabszych efektów wynikających
z bliskości krawędzi. W takich przypadkach wielkość pola odmagnesowania
jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za proces zarodkowania.

Dwustopniowy proces przemagnesowania większych kropek jest od-
mienny od omawianego dla małych kropek, przemagnesowujących się nie-
koherentnie. Jednakże, zależność HO(d) możne być wyjaśniona w podobny
sposób jak zależność HC(d) dla kropek o prostokątnych pętlach histerezy,
tzn. przez wpływ pola odmagnesowania i/lub sztywności spinów z powodu
bliskości ściany domenowej. Jednak zależność wartości pola HE od wiel-
kości kropki jest znacząco inna i wyraźnie czuła na kształt badanej struktu-
ry (rys. 10.7). Trójkątne kropki przemagnesowują się w zdecydowanie niż-
szych polach niż struktury o kształcie sześciokątnym i okrągłym, dlatego
wpływ krawędzi na kształt pętli jest mniej zauważalny w tych obiektach.

Dla kropek magnetycznych z dwustopniowym procesem przemagneso-
wania relacja pomiędzy przemagnesowaną i nieprzemagnesowaną częścią
kropki, determinująca kształt pętli histerezy, zależy od jej rozmiaru i kształ-
tu. Przyjmując założenie jednakowego namagnesowania i pomijalnej sze-
rokości ściany domenowej powinna być tożsama z geometryczną relacją
pomiędzy objętością krawędzi a objętością rdzenia kropki. Dla rozmiaru
200 nm i te = 10 nm geometryczne relacje wynoszą 0,23 i 0,38 odpowied-
nio dla sześciokątów (kółek) i trójkątów. Różniące się od tych wartości re-
lacje dla pętli histerezy (rys. 10.6) wynikają z niezerowej szerokości ściany
domenowej oraz jej asymetrii względem interfejsu rdzeń/krawędź, będącej
wynikiem różnych anizotropii rdzenia i krawędzi.

Na rysunku 10.9 przedstawiono zależność HE od szerokości krawędzi
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Rysunek 10.14: Sekwencja etapów przemagnesowania kropek o różnym
kształcie i rozmiarze 200 nm, ze sztywną krawędzią o szerokości 10 nm.
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z wyższą anizotropią. Wartości HE wyraźnie nasycają się przy wzroście sze-
rokości krawędzi. Wyniki te znajdują odzwierciedlenie we wczesnych anali-
zach procesów przemagnesowania dla nieskończonych objętościowych ma-
teriałów zawierających w swojej objętości defekt o innej anizotropii [166,
167]. Model profilu anizotropii typu „studnia” jest wspólną cechą przedsta-
wionych symulacji i wspomnianych publikacji. Przewidziano w nich nasy-
cenie pola i wartości koercji, które są zgodne jakościowo z wynikami oma-
wianych symulacji.

Poszczególne etapy procesu przemagnesowania kropek o różnym kształ-
cie o rozmiarze 200 nm oraz szerokość sztywnej krawędzi 10 nm pokazano
na rysunku 10.14. Skala barw odpowiada składowej z namagnesowania. Po
zarodkowaniu odwróconej domeny w geometrycznym centrum kropki roz-
rasta się ona w kierunku krawędzi. Domena ta jest oddzielona od nieodwró-
conej części kropki 180-stopniową ścianą domenową. Wyższa anizotropia
krawędzi blokuje dalszą gwałtowną propagację ściany domenowej. W za-
kresie przykładanych pól między HO i HE stan dwu-domenowy jest stabil-
ny. Wzrost pola pomiędzy HO i HE powoduje powolny ruch ściany dome-
nowej widoczny jako nachylenie pętli histerezy w tym zakresie pól. W polu
HE , pozostała część kropki gwałtownie przemagnesowuje się osiągając na-
sycenie. W celu pełniejszej ilustracji przebiegu procesów przemagnesowa-
nia na rysunku 10.15 przedstawiono profile składowej mz namagnesowania
przeprowadzone wzdłuż przekrojów kropek. Profile są wykreślone dla za-
kończonego etapu przemagnesowania w polu HO, tj w punkcie histerezy,
w którym pionowa linia pętli łączy się z linią nachyloną pętli, gdy kierunek
namagnesowania jest zmieniany od -1 do 1. Profile wyznaczono wzdłuż
dwóch różnych kierunków: łączącego środek kropki z narożem struktury
(lewa część rysunku 10.15) oraz ze środkiem jej krawędzi (prawa strona
rys. 10.15).

Namagnesowanie centralnej części kropki na tym etapie procesu jest
całkowicie odwrócone we wszystkich analizowanych przypadkach. Obszar
odwróconej domeny jest mniejszy od powierzchni rdzenia. Profile przedsta-
wione po prawej stronie rysunku 10.15 mają zbliżony do siebie przebieg.
Efektywna szerokość krawędzi jest identyczna dla wszystkich kształtów.
Dla każdego kształtu na brzegu kropki widoczne jest delikatne odchylenie
namagnesowania od kierunku prostopadłego. Znaczące różnice w kształcie
profili widoczne są natomiast po lewej stronie wykresu. Dla okrągłej kropki,
ze względu na jej symetrię, kształt profilu jest identyczny z przedstawionym
po prawej stronie (skala w osi x wykresu po prawej i lewej stronie nie jest
równoważna). W kropkach trójkątnych i sześciokątnych ściana domenowa
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Rysunek 10.15: Profile znormalizowanej składowej prostopadłej nama-
gnesowania mz dla kropek o rozmiarze 200 nm ze sztywną krawędzią o sze-
rokości 10 nm, gdy proces przemagnesowania w polu HO jest zakończony.
Profile po lewej stronie wykresu są wyznaczone wzdłuż linii przechodzącej
przez naroże kropek, natomiast po prawej stronie – przez środek krawędzi.
Pozycja pionowych linii przerywanych odpowiada efektywnej szerokości
krawędzi dla różnych kształtów kropek.

wnika głębiej w obszar rdzenia kropki (w większym stopniu dla kropek
trójkątnych niż sześciokątnych). Dla obu tych kształtów namagnesowanie
w narożach pozostaje wciąż nieodchylone od kierunku prostopadłego, prze-
ciwnie zorientowane do namagnesowania w rdzeniu kropki.

Asymetria przedstawionych profili namagnesowania, wynikająca z róż-
nych anizotropii rdzenia i krawędzi, jest wspólną cechą omawianych prze-
krojów przedstawionych na rysunku 10.15. Widoczne różnice pomiędzy
profilami są związane z kształtem kropek. Po pierwsze, efektywna szero-
kość krawędzi wzdłuż profilu poprowadzonego przez naroża kropek jest
większa niż te = 10 nm (odpowiednio 11,6 nm i 20 nm dla sześciokąta
i trójkąta; pozycje interfejsów pomiędzy rdzeniem i krawędzią zaznaczo-
no liniami przerywanymi). Po drugie wpływ bliskości krawędzi maleje tym
wolniej, kiedy przesuwamy się od ostrego naroża w kierunku środka kropki,
im ostrzejszy jest kąt naroża. Ponadto, w kropkach wytworzonych w cien-
kiej warstwie magnetycznej szerokość ściany domenowej jest większa od
szerokości ściany domenowej w objętościowym materiale tego samego ty-
pu, w którym szerokość jest rzędu długości wymiany definiowanej jako
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AK. Szerokość ściany domenowej wyznaczona na podstawie przepro-
wadzonych symulacji zawiera się w przedziale między 30 nm do 50 nm
w zależności od kształtu i kierunku profilu. Wartość ta jest zgodna z wyni-
kami analitycznych obliczeń przedstawionych na rysunku 1 w pracy [165].

Rysunek 10.16: Profile znormalizowanej składowej prostopadłej nama-
gnesowania mz dla okrągłych kropek o różnej średnicy i szerokości kra-
wędzi z wyższą anizotropią. Przerywaną linią zaznaczono profil dla kropki
o rozmiarze 50 nm, w której ściana domenowa nie jest w pełni rozwinięta.
Pozostałe linie odpowiadają większym średnicom kropek (100 - 500 nm).
Zakreskowany obszar odpowiada krawędzi z wyższą anizotropią.

Szerokość ściany domenowej może zmieniać się wraz z rozmiarem krop-
ki i z pozycją w kropce w konsekwencji lokalnej natury (gęstości) energii
odmagnesowania. Jednak dokładniejsza analiza tego problemu pokazuje, że
ten wpływ na profil ściany domenowej jest zaniedbywalny w porównaniu do
czynników pochodzących od energii wymiany i anizotropii. Rysunek 10.16
pokazuje, że szerokość ściany domenowej nie zależy od rozmiaru kropki.
Profile są identyczne dla kropek o wszystkich rozmiarach, za wyjątkiem
najmniejszej średnicy 50 nm. Dla kropek o tym rozmiarze ściana nie jest
w pełni rozwinięta z powodu ograniczenia rozmiarowego kropki. Oszaco-
wana szerokość ściany około 35 nm jest znacznie większa niż w materiale
objętościowym, jednak jak już wspomniano wcześniej – w dobrej zgodności
z szerokością ściany otrzymaną dla cienkich warstw [165].

Na podstawie przedstawionych profili składowej mz namagnesowania
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można wyjaśnić obserwowane różnice w polach przełączania dla różnych
kształtów kropek (rys. 10.7). W analizowanej fazie procesu przemagne-
sowania, w polu HO pole rozproszone, pochodzące od rdzenia, usztywnia
nieodwrócone momenty magnetyczne, utrudniając dalsze przemagnesowa-
nie. Ten efekt jest słabszy dla trójkątnych kropek ze względu na mniejszy
udział rdzenia w całkowitej objętości kropki (wynikający z geometrycznej
relacji rdzeń/krawędź) oraz ze względu na głębszą penetrację ściany do-
menowej do rdzenia (rys. 10.15). Ponadto, ściana domenowa wytworzona
w pobliżu ostrych naroży trójkątnej kropki jest silniej zagięta, co może da-
wać wkład do dodatkowej energii. W związku z tym taka konfiguracja ścia-
ny jest mniej stabilna. Dlatego dla trójkątnych kropek HE osiąga najmniej-
szą wartość. Ponadto, trójkątne kropki są bardziej zwarte tzn. środek masy
jest ułożony bliżej interfejsu core/edge i w konsekwencji odległość między
środkiem masy a obwodem kropki jest bliższa szerokości ściany domeno-
wej. Te cechy wyjaśniają wyższy rozmiar trójkątnych kropek, przy którym
występuje rozszczepienie pola HC na HO i HE w porównaniu do dwóch po-
zostałych kształtów. W konsekwencji, kształty pętli histerezy trójkątnych
kropek w najmniejszym stopniu odbiegają od prostokątnych, a wpływ kra-
wędzi w blokowaniu ruchu propagującej ściany domenowej jest najsłabszy.

10.3.3 Kropki z mniejszą anizotropią krawędzi

Kolejne etapy procesu przemagnesowania kropek o rozmiarze 200 nm
i szerokości krawędzi te = 10 nm, mających obniżoną o 50% anizotropię
w stosunku do rdzenia, zobrazowano na rysunku 10.17. Odpowiadające
pętle histerezy pokazane zostały na rysunku 10.10. Przedstawione proce-
sy przemagnesowania obejmują zakres od stanu remanencji do nasycenia
w kierunku przeciwnym względem początkowego stanu magnetycznego krop-
ki. W stanie remanencji wartość prostopadłej składowej namagnesowania
jest niższa od wartości nasycenia, ponieważ namagnesowanie krawędzi wy-
kazuje tendencję do ułożenia w płaszczyźnie. W początkowym stadium pro-
cesu przemagnesowania zarodki z namagnesowaniem odchylonym w kie-
runku przykładanego pola pojawiają się we wszystkich narożach kropek
o kształcie trójkątnym i sześciokątnym (krok 1 na rys. 10.17). Ze wzrostem
pola część zarodków zaczyna dominować i rozrastać się z większą prędko-
ścią w stronę wnętrza kropki przez propagację ściany domenowej (krok 2).
Proces przemagnesowania kropki kończy się na przeciwnym brzegu krop-
ki (krok 3). Pozycja dominującego zarodka może być efektem warunków
symulacji. Ze względu na wymóg złamania symetrii w prowadzonych sy-
mulacjach przykładane pole jest odchylone pod kątem 3 stopni od kierunku
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Rysunek 10.17: Sekwencja etapów przemagnesowania kropek o różnym
kształcie i rozmiarze 200 nm, z miękką krawędzią o szerokości 10 nm.

prostopadłego. Pojawia się zatem składowa w płaszczyźnie, która wpływa
nieznacznie na szczegóły procesu przemagnesowania. Jednak, jak pokazano
na rysunku 10.18 zasadniczy, jakościowy przebieg przemagnesowania, opi-
sany powyżej, nie zależy od kierunku odchylenia przykładanego względem
krawędzi kropki. Ponadto, różne kierunki odchylenia pola nie wpływają na
kształt pętli histerezy i wartości pola koercji. Ekspansja dominującego za-
rodka może być wyjaśniona przez tzw. „model kroplowy” przemagnesowa-
nia (ang. droplet model) [168].

W modelu tym ściany domenowe propagujące od brzegu do wnętrza
kropek nie zachowują symetrii kropki. Spowodowane to jest wysoką ba-
rierą energii, która musi być pokonana przez propagującą ścianę od stro-
ny miękkiej krawędzi do twardego magnetycznie rdzenia. Tworzenie jednej
(lub więcej) „kropli”, która zaczyna przenikać do rdzenia, istotnie zmniejsza
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b)

a)

Rysunek 10.18: Sekwencja etapów przemagnesowania trójkątnych kropek
o rozmiarze 200 nm z miękką krawędzią o szerokości 10 nm dla różnych
kierunków odchylenia przyłożonego pola względem krawędzi kropki (we
wstawce pokazano rzut wektora pola na płaszczyznę kropki; dla rys. (a)
czerwona strzałka, dla (b) - zielona).

energię aktywacji [168]. W wyniku tego dalszy rozrost odwróconej dome-
ny przez deformowanie ściany domenowej zachodzi łatwiej i w niższych
polach.

Dodatkowym efektem zaobserwowanym w procesie przemagnesowania
w kropkach okrągłych i sześciokątnych są pewne niejednorodności ściany
domenowej przyjmujących formę lokalnych wirów (krok 3). Jednak analiza
tych obserwacji nie została objęta w niniejszej rozprawie.

Proces przemagnesowania ilustrują również profile składowej prostopa-
dłej mz namagnesowania. Rysunek 10.19 przedstawia przykładowy rozkład
namagnesowania we wnętrzu kropki o rozmiarze 200 nm w stanie rema-
nencji. Kierunki przekrojów, wzdłuż których wyznaczono profile namagne-
sowania są takie same jak dla kropek z wyższą anizotropią krawędzi (rys.
10.15). Dla okrągłej i sześciokątnej kropki profile dla obu analizowanych
kierunków są niemal identyczne (lewa i prawa strona rysunku 10.11). Na-
magnesowanie jest odchylone od kierunku prostopadłego w znaczącej czę-
ści rdzenia. Natomiast momenty magnetyczne na brzegach kropki nie są
ułożone w płaszczyźnie. W trójkątnych kropkach profil składowej mz ma
odmienny przebieg . Dla wszystkich kształtów kropek 90 stopniowa ścia-
na domenowa nie jest w pełni rozwinięta. Profil trójkątnej kropki przecho-
dzący przez środek brzegu kropki wskazuje, że wpływ krawędzi jest nieco
słabszy niż dla pozostałych kształtów kropek. Składowa mz odchylona jest
w mniejszym stopniu w obszarze rdzenia natomiast w obszarze krawędzi
kropki w większym stopniu odchylona jest od płaszczyzny (prawa strona
rys. 10.19). Dla drugiego przekroju (lewa strona 10.19) odchylenie nama-
gnesowania dla trójkątnych kropek wnika głębiej w obszar rdzenia. W na-
rożu osiąga orientację w płaszczyźnie. Dla tego kierunku w pełni rozwinię-
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ta 90-stopniowa ściana domenowa jest wyraźnie szersza. Obecność naroża
trójkątnej kropki i związana z tym bliskość interfejsu rdzeń/krawędź jest
głównym czynnikiem odpowiedzialnym za obserwowane różnice w kształ-
tach profili uzyskanymi dla trzech różnych kształtów kropek.

Rysunek 10.19: Profile znormalizowanej składowej prostopadłej nama-
gnesowania mz dla kropek o rozmiarze 200 nm z miękką krawędzią o sze-
rokości 10 nm. Profile przedstawiono dla stanu remanencyjnego kropki. Po
lewej stronie wykresu są one wyznaczone wzdłuż linii przechodzącej przez
naroże kropki, natomiast po stronie prawej – przez środek krawędzi. Pozycja
pionowych linii przerywanych odpowiada efektywnej szerokości krawędzi
dla różnych kształtów kropek.

Odwrócona relacja między profilami dla koła (sześciokąta) i trójkąta
w dwóch rozważanych kierunkach (lewa i prawa strona rys. 10.19) wyjaśnia
podobną zależność mr(d) pokazaną na rysunku 10.11(b), chociaż geome-
tryczna relacja między rdzeniem a krawędzią w tych dwóch grupach kropek
jest znacząco inna. Rozkład masy trójkątnej kropki i mniejszy wkład rdze-
nia w całej powierzchni kropki powoduje, że pole HC przyjmuje najniższe
wartości wśród wszystkich rozważanych kształtów kropek (rys. 10.11(a)).

Porównując profile przedstawione na rysunkach 10.15 oraz 10.19, wi-
doczne staje się, że wspólną cechą kropek o sztywnej i miękkiej krawędzi
jest dwudomenowy stan pojawiający się w trakcie procesu przemagnesowa-
nia. Taka wielodomenowa struktura jest stabilna w pewnym zakresie przy-
kładanego pola. Typ ściany domenowej, 180◦ albo 90◦ zależy od anizotro-
pii krawędzi, odpowiednio większej bądź mniejszej od anizotropii rdzenia.
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Taka konfiguracja magnetyczna jest konsekwencją niejednorodności anizo-
tropii wewnątrz kropki i odpowiedniej relacji między szerokością krawędzi
a rozmiarem rdzenia. Poza tymi warunkami, kropki charakteryzowane są
prostokątnymi pętlami histerezy i wykazują bistabilne stany magnetyczne.

Diagram fazowy przedstawiony na rysunku 10.20 przedstawia mechani-
zmy przemagnesowania kropek w zależności od ich rozmiaru oraz rodzaju
szerokości krawędzi. Ponieważ symulacje mikromagnetyczne wykonane są
dla dyskretnych wartości rozmiaru kropek i szerokości krawędzi, pozycja
granic oddzielających różne mechanizmy ma charakter jakościowy. Linia
pozioma oddzielająca pętlę prostokątną od nieprostokątnej zależy od wiel-
kości anizotropii (w szczególności wyniki omówione w rozdziale 10.2.3).
Niemniej jednak diagram wyraźnie przedstawia ewolucję charakterystycz-
nych cech kropek. Zarówno dla większej jak i mniejszej anizotropii kra-
wędzi mechanizmem przemagnesowania małych kropek jest mechanizm
niekoherentnej rotacji, niezależny od szerokości krawędzi. Większe krop-
ki przemagnesowują się przez zarodkowanie domeny o odwróconym nama-
gnesowaniu i ruch ściany domenowej. Jednak mechanizm ma swe odbicie
w kształcie pętli histerezy jako zależny od szerokości krawędzi i anizotro-
pii. Różnice w mechanizmach przemagnesowania trójkątnych kropek, okrą-
głych jak również o kształcie sześciokątnym są zaznaczone przerywanymi
liniami na rysunku 10.20.

10.4 Wpływ defektów na procesy przemagnesowa-
nia kropek

Źródłem defektów w nanokropkach mogą być zburzenia strukturalne,
lokalne zmiany grubości warstwy magnetycznej oraz lokalne odchylenia
wektora namagnesowania od kierunku łatwego, wynikające z obecności na-
prężeń, dyslokacji i błędów ułożenia kolejnych płaszczyzn atomowych. Zmia-
ny powstałe w defektach powodują, że procesy przemagnesowania poszcze-
gólnych kropek mogą mieć odmienne przebiegi i prowadzić do różnych sta-
bilnych stanów magnetycznych. Na podstawie wyników przedstawionych
w pracy [3], w tabeli na rysunku 10.21 przedstawiono zależność stałej ani-
zotropii od funkcji grubości warstwy kobaltu. Defekty rozumiane jako lo-
kalne zmiany grubości fluktuujące w zakresie pojedynczych monowarstw
(rys. 10.21), mogą mieć zatem duży wpływ na procesy przemagnesowania
nanostruktur.

W zależności od ilości defektów o wyższej lub niższej anizotropii pro-
ces przemagnesowania może przyjmować lokalnie różne formy takie jak:
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Rysunek 10.20: Jakościowy diagram fazowy właściwości kropek o róż-
nych kształtach (kółko, sześciokąt, trójkąt) z (a) sztywną oraz (b) miękką
krawędzią, jako zależność od rozmiaru kropki i szerokości krawędzi. Pętle
histerezy przedstawiają typowe kształty dla każdego regionu zaznaczone-
go różnymi kolorami. Niebieski obszar odpowiada niekoherentnej rotacji.
Pozostała część diagramu odpowiada procesowi przemagnesowania zacho-
dzącemu poprzez zarodkowanie i ruch ściany domenowej. Pomarańczowe
obszary reprezentują strefę, w której kropki opisywane są prostokątną pętlą
histerezy. W zielonym obszarze remanencja kropek jest mniejsza od stanu
nasycenia. W czerwonym obszarze kropki przemagnesowują się dwustop-
niowo i występują stabilne struktury wielodomenowe. Obszar zakreskowa-
ny na rysunku (a) jest wspólnym obszarem dla trójkątnych kropek charak-
teryzowanych prostokątną pętlą histerezy i okrągłych (sześciokątnych) cha-
rakteryzujących się pętlą typu złożonego.
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rotacja namagnesowania wewnątrz domen powstałych w defektach, pro-
pagacja ścian domenowych, gwałtowne przełączanie namagnesowania in-
dywidualnych ziaren itd. Określenie wpływu indywidualnych defektów je-
dynie na drodze eksperymentalnej jest trudne. Pewnym rozwiązaniem tego
problemu jest korelacja obserwacji eksperymentalnych z symulacjami mi-
kromagnetycznymi uwzględniającymi obecność defektów w analizowanej
strukturze. Z powodu dużej liczby stopni swobody opisujących defekty oraz
złamanej symetrii zjawiska te opisy się fenomenologicznie.

W niniejszej pracy podjęto również badania określenia wpływu para-
metrów defektów na stany magnetyczne i procesy przemagnesowania na-
norozmiarowych kropek magnetycznych. Szczegółowy opis danych uży-
tych w symulacjach przedstawiono w Dodatku B). Zmiennymi wielkościa-
mi przyjętymi w symulacjach są: rozmiar, gęstość defektów oraz ich anizo-
tropia przyjmująca wartości z zakresu przedstawionego w tabeli na rysunku
10.21.

4 ML 5 ML 6 ML 7 ML 8 ML
dCo[nm] 0,94 1,18 1,5 1,65 1,89
K1[MJ/m3] 1,73 1,61 1,36 1,29 1,1

Rysunek 10.21: Schematycznie przedstawione fluktuacje grubości war-
stwy Co w skali pojedynczych monowarstw. Wartości anizotropii odpowia-
dające zmianom dCo wyznaczonych na podstawie pracy [3] zestawiono w ta-
beli obok.

10.4.1 Kropki z pojedynczym defektem w środku

Wpływ pojedynczego defektu (o różnej anizotropii względem wnętrza
nanostruktury) na parametry przemagnesowania kropki był badany w pra-
cy [47, 48] dla kropek wytworzonych w układzie Pd/Co. Autorzy pokazali,
że pole przełączania kropki o rozmiarze 50 nm zależy od anizotropii oraz
od rozmiaru defektu umieszczonego w geometrycznym środku nanokrop-
ki. Natomiast położenie defektu odgrywa niewielką rolę w wartościach pól
przełączania.

Pole przełączania (swiching field, HSF ) jest polem, w którym kropka
w całej objętości jest przemagnesowana na kierunek przykładanego zewnętrz-

199



Procesy przemagnesowania nanokropek o złożonej strukturze
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nego pola, osiąga w tym polu stan nasycenia. Dla nanostruktur opisywanych
prostokątną pętlą histerezy zachodzi relacja HSF = HC. Ponieważ w niniej-
szym rozdziale rozważany jest wpływ kilku parametrów defektów (anizo-
tropia, gęstość powierzchniowa i rozmiar), analizę przeprowadzono (obok
analizy kształtów pętli i jej charakterystycznych parametrów) również w kon-
tekście osiągnięcia przez kropki stanu nasycenia (w kontekście HSF ).

W celu określenia jak pojedynczy defekt wpływa na parametry przema-
gnesowania kobaltowych nanokropek wykonano symulacje mikromagne-
tyczne dla modelu przedstawionego na rysunku 10.22. Defekt o średnicy 10
nm opisywany jest inną anizotropią magnetyczną: zwiększoną lub zmniej-
szoną o 50% względem anizotropii kropki kobaltowej i umieszczony jest
w centrum nanostruktury. Symulacje wykonano w funkcji średnicy kropki,
przy ustalonej wielkości defektu.

Rysunek 10.22: Zależność HSF dla kropek jednorodnych (czarne kółka),
kropek z defektem w środku o rozmiarze 10 nm i wyższej anizotropii (czer-
wone kółka) oraz niższej anizotropii (niebieskie kółka) od rozmiaru nano-
struktury. We wstawce przedstawiono model kropki analizowanej w symu-
lacjach. Kolorem niebieskim zaznaczono kropkę, żółtym – defekt umiesz-
czony w jej środku.

Pojedynczy defekt o średnicy 10 nm wpływa na wartości pól przełącza-
nia. Defekt o wyższej anizotropii niż anizotropia kropki utrudnia przema-
gnesowanie i powoduje wzrost wartości HSF w porównaniu z jednorodnymi
kropkami o średnicach mniejszych od 200 nm. Przy większych rozmiarach
nanostruktur wpływ defektu jest niewielki i wartości pól przełączania HSF
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są zbliżone do wartości HC uzyskanych dla jednorodnych nanokropek.
Odmienny wpływ ma defekt o obniżonej anizotropii. W całym zakre-

sie analizowanych średnic, defekt taki obniża HSF . Nawet duże obiekty
(500 nm) ulegają przemagnesowaniu w polach niższych od pól przełącza-
nia niezdefektowanej kropki.

W obu rozważanych przypadkach pętle histerezy magnetycznej miały
prostokątny kształt w związku z tym HSF i HC były tożsame.

10.4.2 Kropki typu core-edge z defektem w środku

W kolejnym etapie analizy założono, że w objętości nanostruktury wy-
stępują zmiany właściwości magnetycznych na brzegu oraz dodatkowo ist-
nieje pewien rozkład parametrów magnetycznych (tj. anizotropia) we wnę-
trzu kropki. Przyjęto model, w którym oprócz innych właściwości magne-
tycznych brzegu (zwiększonych i zmniejszonych anizotropii krawędzi) rów-
nież występuje defekt w środku kropki. Analizę przeprowadzono dla kropki
o „sztywnej” i „miękkiej” krawędzi w funkcji anizotropii defektu. Ponie-
waż, największe różnice wywołane istnieniem defektu widoczne są dla naj-
mniejszych kropek (rys. 10.22), dlatego przedstawioną analizę ograniczono
dla kropek o średnicy 50 nm. Wyniki przeprowadzonych symulacji mikro-
magnetycznych pokazano na rysunku 10.23.

Wielkość anizotropii defektu ma swoje odzwierciedlenie w kształcie pę-
tli histerezy. Anizotropia rdzenia kropki jest równa anizotropii warstwy ko-
baltu o grubości dCo = 1,5 nm, czyli KC = 1,35 ·106 J/m3. Krawędź kropki
(o szerokości 10 nm, podobnie jak w rozdziale 10.1-10.2) ma anizotropię
zwiększoną o 50% (KE = 2.025 · 106 J/m3, rys. 10.23(a)), lub zmniejszoną
o 50% (KE = 0,625 ·106 J/m3, rys. 10.23(b)) względem anizotropii rdzenia
kropki. Anizotropię defektu przyjęto jako: równą anizotropii rdzenia kropki
(Kde f = KC), zwiększoną o 50% (Kde f = 2,025 ·106 J/m3) lub zmniejszoną o
50% (Kde f = 0,625 ·106 J/m3) względem KC, lub odpowiadające anizotropii
warstwy kobaltowej o grubości 8 ML (Kde f = 1,1 ·106 J/m3) lub 4 ML (Kde f
= 1,73 ·106 J/m3) (tabela na rys. 10.21).

Dla kropek o średnicy 50 nm ze sztywną krawędzią (rys. 10.23(a)), de-
fekt o anizotropii większej od anizotropii rdzenia nie wpływa na prostokątny
kształt pętli histerezy (pierwsza i druga pętla). Powoduje jedynie zwiększe-
nie wartości pól koercji . Defekt o mniejszej anizotropii od KC, zmienia
kształt pętli histerezy na bardziej złożony (dwie skrajne pętle po prawej
stronie) i wpływa na początek przemagnesowania: im niższa anizotropia
defektu, w tym niższych polach rozpoczyna się proces przemagnesowania.
Taki defekt pełni rolę zarodka, w którym w wyniku przykładanego pola
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Rysunek 10.23: Serie pętli histerezy wyznaczonych na podstawie wyni-
ków symulacji mikromagnetycznych dla kropek typu core-edge z defektem
o średnicy 10 nm i anizotropii Kde f umieszczonym w centrum kropki o śred-
nicy 50 nm oraz (a) z wyższą lub (b) niższą anizotropią brzegu.

magnetycznego inicjowany jest proces przemagnesowania przez odchyla-
nie momentów magnetycznych na kierunek przykładanego pola. Większa
sztywność krawędzi powoduje, że odchylanie momentów nie rozprzestrze-
nia się na całą objętość kropki lecz jest hamowane przez brzeg. Proces
przemagnesowania kończy się przy wyższych wartościach przykładanych
pól. Mechanizm przemagnesowania jest mechanizmem niekoherentnej rota-
cji co jest konsekwencją ograniczonej rozmiarowości kropki, podobnie jak
to było opisywane w rozdziale 10.2.1. W każdym z przypadków sztywna
krawędź zdefektowanej kropki zapewnia stabilność magnetyczną struktury
w stanie remanencji (mr = 1).

W przypadku kropek z obniżoną anizotropią krawędzi (rys. 10.23(b)),
wpływ defektu przejawia się w odmiennych kształtach pętli histerezy oraz
różnych wartościach pól HC. Pętle histerezy, dla wszystkich analizowanych
anizotropii defektu, charakteryzują się mr < 1. Miękka magnetycznie kra-
wędź powoduje, że momenty magnetyczne na brzegu odchylają się w kie-
runku płaszczyzny. Defekt z wyższą anizotropią od KC prowadzi do otwar-
cia pętli histerezy (pierwsza i druga pętla). Wnętrze kropki w większym
przedziale pól jest sztywniejsze i ulega przemagnesowaniu na kierunek przy-
kładanego pola przy wyższych wartościach HC. Wskutek niższej anizotropii
defektu momenty magnetyczne odchylają się w całej kropce od kierunku
prostopadłego i pętla przypomina pętlę typu „trudna oś”, dwie skrajne pętle
po prawej stronie przedstawione na rysunku 10.23(b).
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10.4.3 Większa ilość defektów w kropkach

Różne metody wytwarzania nanostruktur wpływają również na ilość
występujących defektów w strukturze. Wysokiej jakości krystalicznej epi-
taksjalne kropki, które nie są narażone na żadne modyfikacje po ich wytwo-
rzeniu i mają sztywniejsze krawędzie, wyróżniają się jednodomenowymi
stanami magnetycznymi w szerokim zakresie rozmiarów (rozdział 8 i 9).
Strukturom tym przypisywana jest niewielka ilość defektów. Ze względu na
sztywniejsze krawędzie, miejscem nukleacji odwróconej domeny jest cen-
trum kropki, na co wskazują dotychczas przedstawione wyniki symulacji
mikromagnetycznych (rozdział 10.2). Kiedy tworzona jest odwrócona do-
mena, następuje jej gwałtowna ekspansja na całą powierzchnię kropki.

W układach wytwarzanych metodami post-growth (np. FIB), proces prze-
magnesowania zachodzi w inny sposób. Wskutek zastosowania metody wy-
twarzania struktura krawędzi takich kropek jest zniszczona. Wpływa to na
niższe wartości pól koercji ( rozdział 10.2). Jednakże, ze względu możli-
wość pojawienia się wewnętrznych defektów w takich kropkach, propagu-
jąca od brzegu ściana domenowa może być na nich kotwiczona, skutkując
wielodomenową stabilną strukturą magnetyczną takich kropek.

Wpływ metod wytwarzania i istnienia wewnętrznych defektów w krop-
ce poddano analizie w symulacjach mikromagnetycznych. Przyjęta anizo-
tropia kropki odpowiada grubości warstwy Co równej 1,5 nm. Na rysunku
10.24 przedstawiono wyniki numerycznych obliczeń dla procesu przema-
gnesowania okrągłych kropek o rozmiarze 100 nm. Parametry symulacji
przedstawiono w dodatku C. Rozważaniom poddano dwa przypadki:

1. epitaksjalna kropka, z małą ilością strukturalnych defektów i ze zwięk-
szoną sztywnością magnetyczną krawędzi (anizotropia krawędzi zwięk-
szona o 30% względem anizotropii kropki);

2. kropka wytworzona metodą typu post-growth, dla której zaimplemen-
towano zniszczoną strukturę krawędzi (anizotropia magnetyczna zmniej-
szona o 30%) i defekty wewnątrz kropki [169].

Defekty o dwukrotnie wyższej anizotropii od wnętrza kropki są losowo
rozłożone w jej objętości. Dodatkowym elementem uwzględnionym w sy-
mulacjach jest obecność zarodka – dodatkowego defektu o anizotropii ma-
gnetycznej niższej o 5% w porównaniu do wnętrza kropki. Zarodek umiesz-
czono wewnątrz epitaksjalnej kropki (rys. 10.24(a)) oraz na krawędzi dla
kropek otrzymywanych metodami typu post-growth (rys. 10.24(b)). Prze-
prowadzone symulacje mają za zadanie podkreślić różnice w procesach prze-
magnesowania kropek, które zawierają defekty wywołane przez różne me-
tody wytwarzania [169].
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Rysunek 10.24: Sekwencja etapów przemagnesowania dla kropek o róż-
nych parametrach anizotropii krawędzi (wyższej (a) i niższej (b)) oraz róż-
nej ilości defektów. Końcowy stan przemagnesowania jest zależny od ilości
defektów w kropce [169].

Na rysunku 10.24 przedstawiono wyniki symulacji dla dwóch przypad-
ków powyżej omówionych. Arbitralnie przyjęte wartości anizotropii kra-
wędzi i defektów, w sposób jakościowy dają informację o wpływie różnej
ilości defektów oraz metod wytwarzania kropek na ich procesy przemagne-
sowania. Różnica w przemagnesowaniu jest bardzo wyraźna. W epitaksjal-
nych obiektach proces przemagnesowania rozpoczyna się wewnątrz krop-
ki przez wytworzenie domeny o odwróconym namagnesowaniu, która roz-
przestrzenia się płynnie przez całą powierzchnię, skutkując końcowym jed-
nodomenowym stanem magnetycznym kropki. W przypadku kropek typu
post-growth, gdy krawędzie kropki są zdefektowane (mają obniżoną anizo-
tropię) odwrócona domena pojawia się na krawędzi i rozszerza się kosz-
tem nieodwróconej części kropki. Propagująca ściana domenowa może na-
potkać defekty znajdujące się wewnątrz kropki, które mogą działać efek-
tywnie jako centra kotwiczące ścianę domenową i prowadzić do powstania
wielodomenowej struktury. W konsekwencji pojawia się w kropce stabilna
struktura wielodomenowa. Z punktu zastosowań praktycznych jest to efekt
niekorzystny.

10.4.4 Wpływ parametrów defektów na procesy przemagneso-
wania kropek

Rozmiar, gęstość występowania i anizotropia defektów mogą znacząco
wpływać na proces przemagnesowania kropek. Na rysunku 10.25 przedsta-
wiono poszczególne etapy procesu przemagnesowania dla wybranego roz-
miaru kropki o średnicy 100 nm, KC = 1,35 · 106 J/m3. Analizę wykonano
dla epitaksjalnej kropki, której sztywniejsza krawędź charakteryzowana by-
ła anizotropią KE = 1,73 ·106 J/m3, te = 5 nm. W jej wnętrzu zaimplemen-
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towano defekty o anizotropii magnetycznej również równej KE . Dla usta-
lonego procentu zdefektowania kropki wynoszącego 20%, zmianie ulegał
rozmiar i liczba wewnętrznych defektów. W procesie przedstawionym na
rysunku 10.25(a) defekty losowo rozmieszczone mają promień 2 nm, a na
rysunku 10.25(b) – 15 nm.

Rysunek 10.25: Mechanizm przemagnesowania kropki o rozmiarze 100
nm, z defektami stanowiącymi 20% objętości kropki o anizotropii Kde f =
1,73 ·106 J/m3 - wyższej od anizotropii rdzenia kropki o rozmiarze a) r = 2
nm, b) r = 15 nm.

Proces przemagnesowania kropki jest zależny od wielkości defektów.
W przypadku małych rozmiarów (r = 2 nm), proces przemagnesowania za-
czyna się w centrum kropki przez zarodkowanie odwróconej domeny, któ-
ra rozprzestrzenia się na objętość całej nanostruktury poprzez propagację
ściany domenowej (rys. 10.25(a)). Występujące w objętości defekty nie za-
burzają tworzenia się zarodka odwróconej domeny w centrum nanokropki,
w którym pole odmagnesowania jest największe. Proces zachodzi w jednej
wartości pola i jest opisywany prostokątną pętlą histerezy.

W przypadku dużych defektów (rys. 10.25(b)) proces przemagnesowa-
nia rozpoczyna się w miejscu poza obszarem występowania defektów oraz
poza geometrycznym centrum kropki. Ponieważ anizotropia defektów jest
wyższa od anizotropii wnętrza, zarodkowanie następuje w obszarze gdzie
jest największe pole odmagnesowania i najniższa energia anizotropii (środ-
kowy obraz na 10.25(b)), po czym odwrócona domena przez propagację
ściany domenowej rozprzestrzenia na całą kropkę. Obserwowana deforma-
cja ściany domenowej jest korzystniejsza energetycznie niż symetryczne
rozprzestrzenianie jej w objętości kropki.

Rozmiary defektów mają również wpływ na wartości pól, w których
kropka ulega przemagnesowaniu. Na rysunku 10.26 zestawiono wartości
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pola przełączania kropki (HSF ) o średnicy 100 nm, w funkcji gęstości de-
fektów o różnym rozmiarze. Symulacje wykonane były dla epitaksjalnej
kropki, której krawędź ma wyższą anizotropię brzegu względem rdzenia.
Dodatkowo we wnętrzu kropki zaimplementowano zarodek o promieniu
2 nm z niższą anizotropią magnetyczną względem wnętrza kropki (Kzar =
0,945·106 J/m3), w którym następuje inicjacja procesu przemagnesowania.
Zmiennym parametrem w symulacjach jest gęstość defektów o anizotropii
Kde f = 1,73·106 J/m3, oraz ich rozmiar. Ze wzrostem gęstości takich de-
fektów, pole przełączania rośnie. Najmniejsze z przedstawionych defektów
(r = 2 nm) mają najsłabszy wpływ na HSF kropek.

Rysunek 10.26: Zależność pól przełączania kropki od gęstości defektów
w kropce i dla różnych rozmiarów defektów.

Wpływ wielkości defektu można zrozumieć odnosząc się do wczesnych
jednowymiarowych modeli opisanych w pracach [166, 167, 170]. Defekt
o Kde f < KC stanowi swego rodzaju studnię dla ściany domenowej powstają-
cej w jego obszarze. Jego mniejsza energia powoduje, że ściana domenowa
zostaje uwięziona w obszarze tak powstałej studni, do momentu gdy odpo-
wiednio duże pole nie zostanie przyłożone. Takie pole nazywane jest polem
odczepienia ściany domenowej (ang. depinning) z obszaru o mniejszej ener-
gii. Dla odwrotnej relacji Kde f > KC defekt pełni rolę bariery energetycznej
dla propagującej w jego kierunku ściany. Ta bariera zatrzymuje propagują-
cą ścianę, jednak nie przeszkadza w jej „powrocie” jeśli przykładane pole
zostanie odwrócone.

Małe defekty o średnicy mniejszej od szerokości ściany domenowej,
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opisywane mniejszą anizotropią od anizotropii wnętrza kropki powodują,
że w momencie kiedy ściana domenowa obejmuje obszar defektu energia
anizotropii w tym obszarze jest mniejsza. Wąska studnia efektywnie nie
zatrzymuje ruchu ściany domenowej. Ściana lokalnie odczuwa obniżenie
energii wynikające z niższej anizotropii defektu, co powoduje jedynie ła-
twiejsze przejście ściany przez defekty i zakończenie procesu przemagne-
sowania stanem jednodomenowym. Wzrost gęstości małych defektów może
jednak prowodować stabilny stan wielodomenowy. Skupiska małych defek-
tów mogą wytwarzać studnię o większych rozmiarach.

Dla większego defektu niż długość wymiany efektywnie istnieją dwa
obszary materiały: miękki i twardy magnetycznie. Dlatego odwrócona do-
mena może być tworzona pod wpływem niskiego przykładanego pola w mięk-
kim obszarze materiału, czyli w obszarze defektu o niższej anizotropii od
otaczającego go obszaru kropki. Po zarodkowaniu domeny, ściana dome-
nowa blokuje się na granicy z obszarem twardym magnetycznie i do dal-
szej propagacji wymagane jest silniejsze pole. Podobne zjawisko zachodzi
gdy defekty mają wyższą anizotropię względem wnętrza kropki i stanowią
barierę potencjału dla propagującej ściany domenowej. Proste argumenty
rozważające energie i skale długości tłumaczą, silniejszy wzrost wartości
pola przełączania z rosnącą gęstością dużych defektów w porównaniu do
niewielkiego wzrostu HSF w funkcji gęstości dla małych defektów, jak po-
kazano na rysunku 10.26.

Na rysunku 10.27 przedstawione są wyniki symulacji przeprowadzo-
nych dla epitaksjalnych kropek zawierających defekty o różniej anizotropii
przy ustalonym ich rozmiarze (r = 4 nm) i położeniu w kropce. Ich ani-
zotropię przyjęto jako równą Kde f = 1,73·106 J/m3 (rys. 10.27(a)), Kde f =
1,61·106 J/m3 (rys. 10.27(b)), Kde f = 1,35·106 J/m3 (odpowiadającej jedno-
rodnej kropce, rys. 10.27(c)), oraz Kde f = 1,1·106 J/m3 (rys. 10.27(d)). Wraz
ze wzrostem anizotropii defektów sposób przemagnesowania również ulega
zmianie. Dla większych Kde f wysokość barier związanych z nimi jest więk-
sza. Przemagnesowanie rozpoczyna się w miejscach poza defektami, o niż-
szym polu zarodkowania. Takie defekty pełnią role centrów kotwiczących
dalszy ruch ścian domenowych. Korzystniejsze energetycznie jest stworze-
nie większej liczby mniejszych zarodków i przez propagację ścian domeno-
wych ich rozrost, prowadzący do ich połączenia i przemagnesowania całej
kropki na kierunek przeciwny.

Zmniejszenie anizotropii defektów powoduje lokalne obniżenie bariery
energetycznej i prowadzi do powstania większych zarodków odwróconej
domeny i łatwiejszej propagacji ściany domenowej.
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a)

b)

c)

d)

Rysunek 10.27: Mechanizm przemagnesowania kropki o rozmiarze 100
nm, zdefektowanej w 20%, z defektami we wnętrzu kropki o anizotropii (a)
Kde f = 1,73·106 J/m3, (b) Kde f = 1,61·106 J/m3, (c) Kde f = 1,35·106 J/m3,
(d) Kde f = 1,1·106 J/m3.

10.5 Podsumowanie

W niniejszym rozdziale analizowano procesy przemagnesowania kro-
pek jednorodnych, typu core-edge oraz zdefektowanych nanostruktur.

Kropki jednorodne w objętości charakteryzowane są prostokątnymi pę-
tlami histerezy oraz procesem przemagnesowania zachodzącym w jednej
wartości przykładanego pola magnetycznego, rozpoczynającym się we wnę-
trzu kropki a następnie przez propagację ściany domenowej odwracającym
kierunek namagnesowania kropki na kierunek pola. Z rosnącym rozmiarem
kropek pola przełączania są niższe.

Inne parametry magnetyczne krawędzi względem wnętrza kropki powo-
dują, że procesy przemagnesowania kropek typu core-edge mogą różnić się
w zależności od parametrów brzegu oraz rozmiaru i kształtu nanostruktury.
Zarówno dla większej jak i mniejszej anizotropii krawędzi mechanizmem
przemagnesowania małych kropek jest mechanizm niekoherentnej rotacji.
Większe kropki przemagnesowują się przez zarodkowanie domeny o od-
wróconym namagnesowaniu i ruch ściany domenowej. Kształt pętli histere-
zy i pola w których zachodzi przemagnesowania są zależne od szerokości
krawędzi i jej anizotropii. Dla mniejszych anizotropii krawędzi od rdzenia,
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proces rozpoczyna się na brzegu nanokropki. Miękka krawędź powoduje,
że kropki w stanie remanencyjnym są niestabilne (mr < 1) a namagneso-
wanie krawędzi dąży do ułożenia w płaszczyźnie. W strukturach z sztywną
krawędzią inicjacja procesu przemagnesowania zachodzi w środku kropki.
Ze wzrostem szerokości krawędzi pojawia się przejście przemagnesowania
w dobrze określanym polu przełączania HC na mechanizm dwustopniowy
opisywany przez pola HO i HE . W takich warunkach może pojawić się dwu-
domenowa struktura. Niemniej jednak, kropki ze sztywną krawędzią w sta-
nie remanencyjnym są stabilne i jednodomenowe (mr = 1).

Pod względem kształtu najbardziej odbiegające od pozostałych są trój-
kątne kropki. Różnice w mechanizmach przemagnesowania trójkątnych kro-
pek, okrągłych jak również o kształcie sześciokątnym są zaznaczone na ry-
sunku 10.20.

Występujące we wnętrzu nanokropki defekty zaburzają istotnie proces
przemagnesowania. Defekty te mogą pełnić rolę centrów zarodkowania od-
wróconej domeny, jak również rolę centów kotwiczących ruch ściany do-
menowej. Zestawienie wpływu tych defektów przedstawiono na rysunku
10.28, wskazując jak dominujące mogą być defekty w procesie przemagne-
sowania kropki. We wnętrzu epitaksjalnej kropki zaimplementowano loso-
wo rozłożone defekty o rozmiarze 5 nm, o różnej anizotropii przyjmującej
wartości Kde f = 0,94 ·106 lub 2,5 ·106 J/m3, czyli odpowiednio mniejsze lub
większe od wnętrza kropki. Proces przemagnesowania rozpoczyna się w ob-
szarze o najmniejszej energii anizotropii i odmagnesowania. Wielodomeno-
wy stan magnetyczny ulega zmianie pod wpływem rosnącego zewnętrznego
pola magnetycznego. Defekty o wyższej energii anizotropii pozostają nie-
przemagnesowane jak pokazano na ostatnim zdjęciu z rysunku 10.28. Przy-
łożenie wyższych pól magnetycznych powoduje nasycenie w całej struktu-
rze, na zgodne z kierunkiem przykładanego pola.

Rysunek 10.28: Mechanizm przemagnesowania kropki o różnej anizotro-
pii defektów rozłożonych losowo we wnętrzu kropki. Defekty o anizotropii
mniejszej od wnętrza kropki pełnią rolę zarodków i w ich obszarze rozpo-
czyna się proces przemagnesowania. Defekty o wyższej anizotropii pełnią
role centrów kotwiczących ruch ściany domenowej.

Dla nasyconej magnetycznie kropki defekt o niższej anizotropii może
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pozwolić na zarodkowanie domeny w polu mniejszym niż pole anizotropii
niezdefektowanego obszaru. Rozmiar defektu wpływa na proces przema-
gnesowania. Niewielkie rozmiarowo defekty nie powodują dużych zmian
w HSF i mechanizmie przemagnesowania. Jednak, wraz z rosnącą gęsto-
ścią małych defektów mogą pojawić się w nanostrukturze wielodomenowe
stany. W obszarze małych defektów proces przemagnesowania może za-
chodzić w oparciu o koherentną rotację. Jednak jak wskazuje rysunek 10.28
defekty mogą również ulegać przełączeniu w wyniku przykładanego po-
la magnetycznego. Proces przemagnesowania może również być wynikiem
propagacji ściany domenowej na obszar defektu. W przypadku występo-
wania dużych rozmiarowo defektów ich rosnąca gęstość wpływa na szybki
wzrost wartości pól przemagnesowania nanoropki.

Złożoność możliwych parametrów wewnętrznych kropek, powoduje zło-
żoność mechanizmów przemagnesowania nanostruktur. Wraz z rosnącym
rozmiarem zniszczeniami struktury powodującej zmiany właściwości ma-
gnetycznych na krawędzi i we wnętrzu kropek (defektów), spodziewanym
jest większe prawdopodobieństwo uzyskania wielodomenowego stanu krop-
ki. Dlatego epitaksjalne kropki, charakteryzowane przez niewielką ilość we-
wnętrznych defektów, są stabilniejsze pod względem występowania jedno-
domenowego stanu magnetycznego.
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Rozdział 11

Zakończenie

Przedmiotem badań opisanych w niniejszej rozprawie są ferromagne-
tyczne kropki wytwarzane metodą epitaksjalnego osadzania z wiązki mole-
kularnej warstwy kobaltu na strukturyzowane podłoże w postaci samoorga-
nizujących się wysp Au na buforze Mo. Kropki magnetyczne indukowane są
w ultracienkiej warstwie Co przez wyspy Au. Nanostruktury o rozmiarach
submikronowych otoczone są magnetyczną matrycą powstałą w warstwie
Co osadzonej między wyspami na podłożu molibdenowym. Opracowana
technologia wytwarzania nanokropek umożliwia wprowadzanie intencjo-
nalnych zmian w rozmiarze oraz gęstości powierzchniowej wysp Au, a tym
samym manipulowanie właściwościami magnetycznymi uzyskanych kro-
pek.

Celem badań było wytworzenie epitaksjalnych kropek magnetycznych
oraz określenie statycznych i dynamicznych ich właściwości, jak również
czynników mających na nie wpływ. Planowano uzyskanie kompletnego opi-
su właściwości magnetycznych dla układu nanokropek w funkcji ich roz-
miaru i kształtu oraz określenie wpływu defektów strukturalnych i krawędzi
na obserwowane zjawiska.

Na podstawie badań MOKE i MFM uzyskano informacje o prostopa-
dłym, jednodomenowym stanie magnetycznym kropek. Uzyskano zależ-
ność między polami przełączania a rozmiarami nanokropek magnetycznych.
Stwierdzono, że obserwowana jednodomenowa struktura występuje w sze-
rokim zakresie rozmiarów kropek. Eksperymentalnie pokazano, że mecha-
nizmem przemagnesowania nanostruktur jest zarodkowanie domeny o od-
wróconym namagnesowaniu, po którym następuje jej rozrost poprzez gwał-
towny i niezaburzony ruch ściany domenowej Mechanizm ten został po-
twierdzony teoretycznymi obliczeniami. Dzięki wykonaniu symulacji mi-
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kromagnetycznych określono wpływ czynników takich jak rozmiar i kształt
kropki na pola i procesy przemagnesowania. Zanalizowano wpływ wewnętrz-
nych właściwości (defektów i krawędzi o zmiennych parametrach magne-
tycznych) na procesy przemagnesowania kropek. W ten sposób uzyskano
kompleksowy opis właściwości magnetycznych układu nanokropek w funk-
cji geometrycznych i wewnętrznych właściwości nanostruktur.

Ze względu na istotną rolę interfejsów w formowaniu się kropek, część
pracy poświęcono na zbadanie interfejsów Mo/Co i Au/Co. Stwierdzono, że
struktura warstwy Co osadzana na buforze Mo zależy od jej grubości (zna-
cząca ilość fazy fcc w cienkiej warstwie Co oraz dominująca faza hcp w gru-
bej warstwie Co – wyniki XANES). Stwierdzono istnienie silnych naprężeń
w warstwie Co na buforze Au (wyniki RHEED) oraz określono wartości
indukowanego momentu magnetycznego na atomach Mo (wyniki XMCD).
W badaniach szczególną uwagę poświęcono interfejsowi Mo/Co. W litera-
turze naukowej występuje stosunkowo znikoma ilość informacji dotyczą-
cych jego właściwości. Dodatkowym osiągnięciem badań było zaobserwo-
wanie sprzężeń między warstwami magnetycznymi w układzie Mo/Co. Jed-
nak precyzyjna interpretacja uzyskanych wyników wymaga dodatkowych
pomiarów, co jest planowanym etapem dalszych prac naukowych.

Do najważniejszych osiągnięć niniejszej pracy doktorskiej można
zaliczyć:

1. Wytworzenie w sposób kontrolowany układu epitaksjalnych kropek
magnetycznych o namagnesowaniu prostopadłym zaindukowanych
w ultracienkiej warstwie Co poprzez samoorganizujący się struktu-
ryzowany bufor w formie wysp Au na powierzchni Mo.

2. Określenie czynników odpowiedzialnych za jednodomenowy stan kro-
pek, zarówno w stanie remanencyjnym, jak również po procesie prze-
magnesowania. Kropki wytwarzane metodą MBE, niepoddane żad-
nym procesom po ich wytworzeniu, charakteryzują się wysoką ja-
kością krystalograficzną struktury i małą ilością defektów. Mecha-
nizmem odpowiedzialnym za przemagnesowanie jest zarodkowanie
odwróconej domeny, po której następuje gwałtowny ruch ściany do-
menowej powodujący całkowite przemagnesowanie kropki.

3. Znalezienie korelacji pomiędzy rozkładem właściwości strukturalnych
i magnetycznych. Kropki magnetyczne o mniejszych rozmiarach prze-
magnesowują się w wyższych polach. Przedział SFD jest węższy dla
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Zakończenie

mniejszych grubości Au (mniejszych kropek rozłożonych w więk-
szych odstępach między sobą). Defekty strukturalne mogą prowadzić
do złożonych procesów przemagnesowania i stabilnych wielodome-
nowych struktur.

4. Określenie wpływu struktury kropki na jej właściwości magnetycz-
ne przy pomocy przeprowadzonych symulacji mikromagnetycznych.
Zbadano wpływ różnych kształtów i rozmiarów oraz wpływ krawędzi
na remanencyjne stany magnetyczne i procesy przemagnesowania.
Zaproponowano diagram fazowy mechanizmów przemagnesowania,
w zależności od kształtu i rozmiarów kropek oraz jakości ich krawę-
dzi.

Ze względu na istotną rolę interfejsów Au/Co oraz Mo/Co przy for-
mowaniu się badanych kropek magnetycznych, przeprowadzono ana-
lizę właściwości warstw potrójnych typu X/Co/Y, gdzie warstwy X,
Y są warstwami Au lub Mo, jak również wielowarstw o analogicznej
konfiguracji. Spośród wyników uzyskanych w tej części badań należy
wyróżnić:

5. Określenie wpływu sekwencji okładek Mo lub Au na właściwości
strukturalne i magnetyczne warstwy Co oraz relacji między grubo-
ścią warstwy Co a jej strukturą krystalograficzną w układzie Mo/Co.

6. Wyznaczenie wartości indukowanego momentu magnetycznego na
atomach Mo w wielowarstwach Mo/Co oraz stopie Co-Mo.

Uzyskane wyniki wskazują na złożoność stanów oraz procesów magne-
tycznych zachodzących w skali nano dla układu kropek, różniących się od
opisanych i dobrze znanych zjawisk występujących w referencyjnych mate-
riałach ciągłych i objętościowych. Wyniki badań uzupełniają wiedzę w dzie-
dzinie nanomagnetyzmu dotyczącą właściwości magnetycznych układów
strukturyzowanych. Przedstawiają zależne od właściwości strukturalnych
różne procesy przemagnesowania. Wyniki uzyskane dla układów typu core-
edge są przydatne dla dalszego rozwoju badań tej dziedziny. Mogą być po-
mocne w interpretacji wyników eksperymentalnych dla kropek magnetycz-
nych uzyskanych różnymi technikami, indukowanych w ciągłej warstwie
wiązką jonową lub laserową oraz dla układów złożonych, w których jeden
materiał tworzy pierścień wokół kropki z innego materiału.

Z punku widzenia aplikacji intensywnie badane są układy kropek cha-
rakteryzujące się stabilną strukturą magnetyczną w stanie remanencyjnym,
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Zakończenie

które przemagnesowują się w ściśle określonych wartościach przykłada-
nego pola. Jednorodne kropki, charakteryzowane przez prostokątne pętle
histerezy oraz kropki z niewielkim wpływem krawędzi na proces przema-
gnesowania spełniają te wymagania. Uzyskane w ramach niniejszej pracy
wyniki badań wskazują, że epitaksjalne struktury ze względu na ich jedno-
rodność i stabilność magnetyczną są obiecujące w kontekście zastosowań
praktycznych. Trudnością jednak jest uzyskanie jednorodnych geometrycz-
nie epitaksjalnych kropek, periodycznie rozłożonych w przestrzeni. Dlatego
wymagane są dalsze badania nad łatwym uzyskaniem samoorganizujących,
periodycznie rozmieszczonych w dużej skali przestrzennej jednorodnych
nanokropek magnetycznych.

214



Referencje

[1] C. Chappert, K. L. Dang, P. Beauvillain, H. Hurdequint, and D. Renard,
Phys. Rev. B, vol. 34, pp. 3192–3197, Sep 1986.

[2] S. Blundell, Magnetism in Condensed Matter. Oxford Master Series in
Physics, 2001.

[3] M. Kisielewski, A. Maziewski, M. Tekielak, A. Wawro, and L. T. Baczew-
ski, Phys. Rev. Lett., vol. 89, p. 087203, Aug 2002.

[4] G. A. P. George C. Hadjipanayis, Science and Technology of Nanostructured
Magnetic Materials, 1991.

[5] J. M. D. Coey, Magnetism and Magnetic Materials, 2010.

[6] R. Waser, Nanoelectronics and Information Technology, 2012.

[7] R. S. Wagner and W. C. Ellis, Appl. Phys. Lett., vol. 4, p. 89, March 1964.

[8] Y. D. Wang, S. J. Chua, M. S. Sander, S. T. P. Chen, and C. G. Fonstad, Appl.
Phys. Lett., vol. 85, p. 816, May 2004.

[9] S. Sun, C. B. Murray, D. Weller, L. Folks, and A. Moser, Science, vol. 287,
p. 1989, March 2000.

[10] I. M. Billas, A. Châtelain, and W. A. de Heer, Science, vol. 265, p. 1682,
September 1994.

[11] T.Thomson, G. Hu, and B. Terris, Phys. Rev. Lett., vol. 96, p. 257204, June
2006.

[12] R.Zarzuela, S. Velez, J. Hernandez, J. Tejada, and V. Novosad, Phys. Rev. B,
vol. 85, p. 180401, February 2012.

[13] O. Hellwig, J. K. Bosworth, E. Dobisz, D. Kercher, T. Hauet, G. Zeltzer,
J. D. Risner-Jamtgaard, D. Yaney, and R. Ruiz, Appl. Phys. Lett., vol. 96, p.
052511, November 2010.

[14] F. S. Ma, H. S. Lim, Z. K. Wang, S. N. Piramanayagam, S. C. Ng, and M. H.
Kuok, Appl. Phys. Lett., vol. 98, p. 153107, March 2011.

[15] X. M. Liu, J. Ding, and A. O. Adeyeye, Appl. Phys. Lett., vol. 100, p.
242411, May 2012.

215



REFERENCJE

[16] D. A. Allwood, G. Xiong, C. C. Faulkner, D. Atkinson, D. Petit, and R. P.
Cowburn, Science, vol. 309, p. 5741, September 2005.

[17] R. Cowburn and M. Welland, Science, vol. 287, p. 1466, February 2000.

[18] A. Imre, G. Csaba, L. Ji, A. Orlov, and a. W. P. G. H. Bernstein, Science, vol.
311, p. 205, January 2006.

[19] L. Gross, R. R. Schlittler, G. Meyer, and R. Allenspach, Nanotechnology,
vol. 21, p. 325301, June 2010.

[20] J.-G. Zhu, Y. Zheng, and G. A. Prinz, JAP, vol. 87, p. 6668, May 2000.

[21] S. Rusponi, T. Cren, N. Weiss, M. Epple, P. Buluschek, L. Claude, and
H. Brune, Nature Mat., vol. 2, p. 546, August 2003.

[22] N. Weiss, T. Cren, M. Epple, S. Rusponi, G. Baudot, S. Rohart, A. Tejeda,
V. Repain, S. Rousset, P. Ohresser, F. Scheurer, P. Bencok, and H. Brune,
Phys. Rev. Lett., vol. 95, p. 157204, Oct 2005.

[23] S. Ouazi, S. Vlaic, S. Rusponi, G. Moulas, P. Buluschek, K. Halleux,
S.Bornemann, S. Mankovsky, J. Minar, J. B. Staunton, H. Ebert, and H. Bru-
ne, Nat. Commun., vol. 3, p. 1313, September 2012.

[24] S. Rusponi, N. Weiss, T. Cren, M. Epple, and H. Brune, Apll. Phys. Lett.,
vol. 87, p. 162514, April 2005.

[25] Y. Huttel, G. van der Laan, T. K. Johal, N. D. Telling, and P. Bencok, Phys.
Rev. B., vol. 68, p. 174405, May 2003.

[26] F. Luis, J. Bartolomé, F. Bartolomé, M. J. Martínez, L. M. García, F. Petroff,
C. Deranlot, F. Wilhelm, and A. Rogalev, J. Appl. Phys., vol. 99, p. 08G705,
2006.

[27] F. Luis, F. Bartolomé, F. . Petroff, J. Bartolomé, L. M. García, a. H. J. C. De-
ranlot, M. J. Martínez, F. W. P. Bencok, A. Rogalev, and N. B. Brookes,
Europhys. Lett., vol. 76, p. 142, 2006.

[28] C. A. Ross, M. Hwang, M. Shima, J. Y. Cheng, M. Farhoud, T. A. Savas,
H. I. Smith, W. Schwarzacher, F. M. Ross, M. Redjdal, and F. B. Humphrey,
Phys. Rev. B., vol. 65, p. 144417, March 2002.

[29] R. P. Cowburn, J. Phys. D: Appl. Phys., vol. 33, p. R1, September 2000.

[30] L. Buda, I. Prejbeanu, U. Ebels, and K. Ounadjela, Comp. Mat. Science,
vol. 24, p. 181, 2002.

[31] M. Kisielewski, A. Maziewski, and V. Zablotskii, Phys. Stat. Solid C, vol. 3,
January 2006.

[32] T. Shinjo, T. Okuno, R. Hassdorf, K. Shigeto, and T. Ono, Science, vol. 289,
p. 930, August 2000.

216



REFERENCJE

[33] Ch.-H.Huang, K.-M. Wu, J.-C. Wu, and L. Horng, J. Appl. Phys., vol. 113,
p. 103905, February 2013.

[34] G. Gubbiotti, M. Madami, S. Tacchi, G. Carlotti, H. Tanigawa, T. Ono,
L. Giovannini, F. Montoncello, and F. Nizzoli, Phys. Rev. Lett., vol. 97, p.
247203, Dec 2006.

[35] I. Neudecker, M. Kläui, K. Perzlmaier, D. Backes, L. J. Heyderman, C. A. F.
Vaz, J. A. C. Bland, U. Rüdiger, and C. H. Back, Phys. Rev. Lett., vol. 96, p.
057207, Feb 2006.

[36] P. Landeros, J. Escrig, and D. Altbir, J. Appl. Phys., vol. 100, p. 044311,
November 2006.

[37] S. Krause, G. Herzog, T. Stapelfeldt, L. Berbil-Bautista, M. Bode, and
a. R. W. E.Y. Vedmedenko, Phys. Rev. Lett., vol. 103, p. 127202, July 2009.

[38] J. Mejia-Lopez, D. Altbir, P.Landeros, J. Escrig, A. Romeno, I. V. Roshchin,
C. P. Li, M. R. Fitzsimmons, X. Batlle, and I. K. Schuller, Phys. Rev. B,
vol. 81, p. 184417, May 2010.

[39] R. P. Cowburn, D. K. Koltsov, A. O. Adeyeye, M. E. Welland, and D. M.
Tricker, Phys. Rev. Lett., vol. 83, pp. 1042–1045, Aug 1999.

[40] K. Y. Guslienko, V. Novosad, Y. Otani, H. Shima, and K. Fukamichi, Phys.
Rev. B, vol. 65, p. 024414, Dec 2001.

[41] J. Mejia-Lopez, D. Altbir, A. H. Romero, X. Batlle, I. V. Roshchin, C.-P. Li,
and I. K. Schuller, J. Appl. Phys., vol. 100, p. 104319, 2006.

[42] D. X. Niu, X. Zou, J. Wu, and Y. B. Xu, Appl. Phys. Lett., vol. 94, p. 072501,
January 2009.

[43] X. Wang, M. C. Sekhar, I. Purnama, W. Lew, S. Goolaup, and C. Cong, Thin
Solid Films, vol. 520, p. 6980, June 2012.

[44] X. F. Han, M. Grimsditch, J. Meersschaut, A. Hoffmann, Y. Ji, J. Sort, J. No-
gués, R. Divan, J. E. Pearson, and D. J. Keavney, Phys. Rev. Lett., vol. 98, p.
147202, Apr 2007.

[45] W. L. Zhang, R. J. Tang, H. C. Jiang, W. X. Zhang, B. Peng, and H. W.
Zhang, IEEE TRANS. ON MAGN., vol. 41, p. 4390, December 2005.

[46] J. M. Shaw, S. E. Russek, T. Thomson, M. J. Donahue, B. D. Terris, O. Hel-
lwig, E. Dobisz, and M. L. Schneider, Phys. Rev. B, vol. 78, p. 024414, Jul
2008.

[47] J. M. Shaw, M. Olsen, J. W. Lau, M. L. Schneider, T. J. Silva, O. Hellwig,
E. Dobisz, and B. D. Terris, Phys. Rev. B, vol. 82, p. 144437, Oct 2010.

[48] L. Kaganovskiy, S. Khizroev, and D. Litvinov, J. Appl. Phys., vol. 111, p.
033924, 2012.

217



REFERENCJE

[49] M. Bode, O. Pietzsch, A. Kubetzka, and R. Wiesendanger, Phys. Rev. Lett.,
vol. 92, p. 067201, Feb 2004.

[50] M. T. Bryan, D. Atkinson, and R. P. Cowburn, Appl. Phys. Lett., vol. 85, p.
3510, 2004.

[51] A. Hubert and R. Schäfer, Magnetic Domains: The Analysis of Magnetic
Microstructures. Springer, 1998.

[52] McGrouther and J. N. Chapman, Appl. Phys. Lett., vol. 87, p. 022507, 2005.

[53] P. Warin, J. G. R. Hyndman, J. N. Chapman, J. Ferré, J. P. Jamet, V. Mathet,
and C. Chappert, J. Appl. Phys., vol. 90, p. 3850, 2001.

[54] M. Abes, J. Venuat, D. Muller, A. Carvalho, G. Schmerber, E. Beaurepaire,
A. Dinia, and V. Pierron-Bohnes, Appl. Phys. Lett., vol. 96, p. 7420, 2004.

[55] J. W. Lau, R. D. McMichael, S. H. Chung, J. O. Rantschler, V. Parekh, and
D. Litvinov, Appl. Phys. Lett., vol. 92, p. 012506, 2008.

[56] C. Chappert, H. Bernas, J. Ferré, V. Kottler, J.-P. Jamet, Y. Chen, E. Cambril,
T. Devolder, F. Rousseaux, V. Mathet, and H. Launois, Science, vol. 280, p.
1919, June 1998.

[57] N. Kikuchi, T. Kato, S. Okamoto, O. Kitakami, N. Tezuka, and S. Sugimoto,
J. Appl. Phys, vol. 103, p. 07C510, 2008.

[58] J.-P. Jamet, S. Lemerle, P. Meyer, J. Ferré, B. Bartenlian, N. Bardou,
C. Chappert, P. Veillet, F. Rousseaux, D. Decanini, and H. Launois, Phys.
Rev. B, vol. 57, pp. 14 320–14 331, Jun 1998.

[59] J. M. Shaw, W. H. Rippard, S. E. Russek, T. Reith, and C. M. Falco, J. Appl.
Phys., vol. 101, p. 023909, 2007.

[60] V. Repain, J.-P. Jamet, N. Vernier, M. Bauer, J. Ferré, C. Chappert, J. Gierak,
and D. Mailly, J. Appl. Phys., vol. 95, p. 2614, 2004.

[61] T. Devolder, H. Bernas, D. Ravelsona, C. Chappert, S. Puzzini, J. Vogel,
J. Ferre, J.-P. Jamet, Y. Chen, and V. Mathet, Nuclear Inst. and Methods in
Phys. Research B, vol. 175, p. 375, 2001.

[62] O. Hellwig, D. Weller, A. J. Kellock, J. E. E. Baglin, and E. E. Fullerton,
Appl. Phys. Lett., vol. 79, p. 1151, 2001.

[63] T. Aign, P. Meyer, S. Lemerle, J. P. Jamet, J. Ferré, V. Mathet, C. Chappert,
J. Gierak, C. Vieu, F. Rousseaux, H. Launois, and H. Bernas, Phys. Rev.
Lett., vol. 81, pp. 5656–5659, Dec 1998.

[64] A. Maziewski, P. Mazalski, Z. Kurant, M. O. Liedke, J. McCord, J. Fassben-
der, J. Ferré, A. Mougin, A. Wawro, L. T. Baczewski, A. Rogalev, F. Wil-
helm, and T. Gemming, Phys. Rev. B, vol. 85, p. 054427, Feb 2012.

[65] V. Hoink, M. D. Sacher, J. Schmalhorst, G. Reiss, D. Engel, T. Weis, and
A. Ehresmann, Phys. Rev. B, vol. 73, p. 224428, Jun 2006.

218



REFERENCJE

[66] R. Allenspach, A. Bischof, U. Dürig, and P. Grütter, Appl. Phys. Lett.,
vol. 73, p. 3598, May 1998.

[67] T. L. Monchesky, J. Unguris, and R. J. Celotta, J. Appl. Phys., vol. 93, p.
8241, November 2003.

[68] T. J. Zhou, Y. Zhao, J. P. Wang, J. T. L. Thong, and T. C. Chong, J. Appl.
Phys., vol. 91, p. 6854, 2002.

[69] Y. Zhao, T. J. Zhou, J. P. Wang, J. T. L. Thong, X. F. Yao, and T. C. Chong,
J. Appl. Phys., vol. 93, p. 7417, 2003.

[70] J. Kisielewski, W. Dobrogowski, Z. Kurant, A. Stupakiewicz, M. Tekielak,
A. Kirilyuk, A. Kimel, T. Rasing, L. T. Baczewski, A. Wawro, K. Balin,
J. Szade, and A. Maziewski, J. Appl. Phys., vol. 115, p. 053906, December
2014.

[71] M. Zheng, M. Yu, Y. Liu, R. Skomski, S. H. Liou, D. J. Sellmyer, V. N.
Petryakov, Y. K. Verevkin, N. I. Polushkin, and N. N. Salashchenko, Appl.
Phys. Lett., vol. 79, p. 2606, September 2000.

[72] P. M. Leufke, S. Riedel, M.-S. Lee, J. Li, H. Rohrmann, T. Eimüller, P. Le-
iderer, J. Boneberg, G. Schatz, and M. Albrecht, J. Appl. Phys., vol. 105, p.
113915, 2009.

[73] A. Aktag, S. Michalski, L. Yue, R. D. Kirby, and S.-H. Liou, J. Appl. Phys.,
vol. 99, p. 093901, 2006.

[74] I. Chado, C. Goyhenex, H. Bulou, and J. P. Bucher, Phys. Rev. B, vol. 69, p.
085413, Feb 2004.

[75] H. Brune, M. Giovannini, K. Bromann, and K. Kern, Nature, vol. 394, p.
451, July 1998.

[76] S. P. Li, W. S. Lew, J. A. C. Bland, L. Lopez-Diaz, C. A. F. Vaz, M. Natali,
and Y. Chen, Phys. Rev. Lett., vol. 88, p. 087202, Feb 2002.

[77] S. N. Ahmad, S. G. Rao, S. A. Shaheen, D. Magana, and G. F. Strouse, Appl.
Phys. Lett., vol. 92, p. 112511, 2008.

[78] E. Moyen, M. Macé, G. Agnus, A. Fleurence, T. Maroutian, F. Houzé,
A. Stupakiewicz, L. Masson, B. Bartenlian, W. Wulfhekel, P. Beauvillain,
and M. Hanbücken, Appl. Phys. Lett., vol. 94, p. 233101, 2009.

[79] M. Kisielewski, A. Maziewski, A. Stupakiewicz, M. Tekielak, A. Wawro,
and L. Baczewski, J. Magn. Magn. Mat., vol. 242, p. 1081, 2002.

[80] M. Kisielewski, Z. Kurant, M. Tekielak, W. Dobrogowski, A. Maziewski,
A. Wawro, and L. T. Baczewski, Phys. Stat. Solid A, vol. 196, p. 129, March
2003.

[81] A. Stupakiewicz, Z. Kurant, A. Maziewski, L. Baczewski, A. Maneikis, and
A. Wawro, J. Magn. Magn. Mat., vol. 290, p. 242, 2005.

219



REFERENCJE

[82] O. Fruchart, J. Nozieres, and D. Givord, J. Magn. Magn. Mat., vol. 207, p.
167, 1999.

[83] M. Besse, V. Cros, A. Barthélémy, H. Jaffrès, J. Vogel, F. Petroff, A. Mirone,
A. Tagliaferri, P. Bencok, P. Decorse, P. Berthet, Z. Szotek, W. M. Temmer-
man, S. S. Dhesi, N. B. Brookes, A. Rogalev, and A. Fert, Europhys. Lett.,
vol. 60, p. 608, 2002.

[84] V. Kanchana, G. Vaitheeswaran, M. Alouani, and A. Delin, Phys. Rev. B,
vol. 75, p. 220404, Jun 2007.

[85] S. Imada, A. Higashiya, M. Okazaki, M. Kashida, A. Sekiyama, Y. Taguchi,
M. Iwama, K. Ogusi, Y. Tokurac, and S. Suga, J. El. Spec. and Rel. Phen.,
vol. 144, p. 711, Jun 2005.

[86] F. Wilhelm, P. Poulopoulos, H. Wende, A. Scherz, K. Baberschke, M. Ange-
lakeris, N. K. Flevaris, and A. Rogalev, Phys. Rev. Lett., vol. 87, p. 207202,
Oct 2001.

[87] N. Jaouen, G. van der Laan, T. K. Johal, F. Wilhelm, A. Rogalev, S. Mylonas,
and L. Ortega, Phys. Rev. B, vol. 70, p. 094417, Sep 2004.

[88] R. Tyer, G. van der Laan, W. M. Temmerman, and Z. Szotek, Phys. Rev.
Lett., vol. 90, p. 129701, Mar 2003.

[89] R. Tyer, G. van der Laan, W. M. Temmerman, Z. Szotek, and H. Ebert, Phys.
Rev. B, vol. 67, p. 104409, Mar 2003.

[90] M. A. Tomaz, G. R. Harp, E. Mayo, D. Lederman, R. Wu, and W. L. O’Brien,
J. Vac. Sci. Tech. A, vol. 16, p. 1359, 1998.

[91] K. Byrappa and T.Ohachi, Crystal Growth Technology. Springer, 2003.

[92] S. Ogura, K. Fukutani, M. Matsumoto, T. Okano, M. Okada, and T. Kawa-
mura, Phys. Rev. B, vol. 73, p. 125442, Mar 2006.

[93] M. A. Herman and H. Sitter, Molecular Beam Epitaxy. Springer, 1996.

[94] Z. Zhang and M. G. Lagally, Science, vol. 276, p. 377, April 1997.

[95] L. B. Freund and S. Suresh, Thin Film Materials. Stress, Defect Formation
and Surface Evolution. Department of Materials Science and Engineering
Massachusetts Institute of Technology, 2003.

[96] prof. Ling Zang, Wykłady Introduction to the properties of crystal surfaces.
Blackley.

[97] Y. W. Mo, J. Kleiner, M. B. Webb, and M. G. Lagally, Phys. Rev. Lett.,
vol. 66, pp. 1998–2001, Apr 1991.

[98] J. Jalkanen, O. Trushin, E. Granato, S. Ying, and T. Ala-Nissila, Eur. Phys.
J. B, vol. 66, p. 175, November 2008.

[99] A. H. Morrish, FIZYCZNE PODSTAWY MAGNETYZMU. PWN, 1970.

220



REFERENCJE

[100] a. A. W. Andrzej Szewczyk, R. Puźniak, and H. Szymczak, Magnetyzm i
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Dodatek A

Energie i symulacje widma
absorpcji XANES

A.1 Energie absorpcji

krawędź K krawędź L1 krawędź L2 krawędź L3

Poziom rdzenia 1s 2s 2p1/2 2p3/2
Co 7709 925,1 793,2 778,1
Au 80725 14353 13734 11919
Mo 20000 2866 2625 2520

Tabela A.1: Energie wiązania wyrażone w [eV] [113]

A.2 Symulacje widma XANES

Listing A.1: Kod programu FDMNES

! Fdmnes i n d a t a f i l e
! C a l c u l a t i o n f o r t h e c o b a l t K−edge i n c o b a l t hcp
! F i n i t e d i f f e r e n c e method c a l c u l a t i o n wi th c o n v o l u t i o n

Comment
K edge o f Co hcp

F i l o u t
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Sim / CoMo / Cohcp_13_out

! Energy r a n g e of c a l c u l a t i o n ( eV )
Range
−20 1 −10. 0 . 5 −5 0 . 2 5 20 1 6 0 .

Green

Edge
K

! Radius o f t h e c l u s t e r where f i n a l s t a t e
! c a l c u l a t i o n i s pe r fo rmed
Radius
8 . 5

Atom
27 2 4 0 2 3 2 7 ! 3d 7 4 s 2

Spgroup
P63 /mmc

C r y s t a l ! P e r i o d i c m a t e r i a l d e s c r i p t i o n ( u n i t c e l l )
2 . 5 1 2 . 5 1 4 . 0 7 9 0 . 9 0 . 1 2 0 .
1 0 .33333333 0 .66666667 0 . 2 5

ene rgpho
C o n v o l u t i o n
End

Powyżej przedstawiono przykładowy kod pliku wejściowego do pro-
gramu FDMNES. Po znaku (!) umieszczone są komentarze. Parametr range
określa rozmiar kroku między przedziałami energii dla których liczone jest
widmo XANES, relatywnie do danej energii określonej krawędzi. W po-
wyższym przykładzie widmo jest liczone z krokiem energii 1 eV od 20 eV
poniżej energii krawędzi absorpcji do 10 eV poniżej energii krawędzi ab-
sorpcji, itd. Absorpcja jest liczona dla krawędzi K co jest określone przez
parametr: Edge K. Parametr Green określa użycie przybliżenia „muffin-tin”.
W powyższym przykładzie widmo jest dla nie spolaryzowanego światła,
jednak można uwzględnić polaryzację dodając parametr Polarise. Istotnym
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parametrem jest Radius określający rozmiar klastra w obrębie którego li-
czone jest widmo absorpcji. W przedstawionym przykładzie rozmiar jest
ustawiony na 8,5Å. Sugeruje się, żeby obliczenia wykonać dla różnych war-
tości tego parametru. Rozmiar uznaje się za odpowiedni gdy nie ma znaczą-
cych różnic między wynikami uzyskanymi dla większego promienia klastra
(standardowo (7 – 8) jest już wystarczające). Słowo kluczowe Atom okre-
śla rodzaje atomów w krysztale. W tym przypadku są to atomy Co, opisane
przez liczbę atomową Z = 27, liczbę orbitali walencyjnych i liczby kwanto-
we n, l i liczbę obsadzeń. Powyższy przykład opisuje 3d7 4s2 atomów Co.
Pozycje atomów w krysztale dane są przez wektory sieci a, b i c oraz kąty
pomiędzy nimi wyszczególnione po komendzie Crystal, opisując położe-
nia atomów w komórce podstawowej. Można uwzględnić symetrię kryszta-
łu po komendzie Spgroup. Możliwym jest określenie absorbującego atomu
przez dodanie polecenia Absorbeur. Brak określenia tego parametru (j.w.)
oznacza, że pierwszy z atomów w liście za słowem kluczowym Crystal jest
atomem absorbującym, dla którego liczone jest widmo. Ostatnie dwa pole-
cenia: energpho – tyczy się skali energii (liczonej dla krawędzi K, 7709 eV
z krokiem jak to podaje parametr range). Convolution jest określeniem, że
w obliczeniach jest uwzględniona funkcja splotu.
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Dodatek B

Symulacje mikromagnetyczne

B.1 Elementy teorii mikromagnetyzmu

Teoria mikromagnetyzmu opisuje zarówno rozkłady namagnesowania
jak i zmiany struktury domenowej w ferromagnetycznym układzie pod wpły-
wem zewnętrznych czynników takich jak np. prąd czy pole magnetyczne.
Na podstawie tej teorii można wyjaśnić czasowo zależny proces magne-
tyzacji zachodzący w pośredniej skali długości (ok. 1 – 1000 nm [171])
między makroskopowymi rozmiarami domen magnetycznych opisywanych
w ramach teorii klasycznej, a długością stałych sieci – opisywanej mecha-
niką kwantową. Teoria mikromagnetyzmu, w której wykorzystuje się ciągły
opis namagnesowania, rozszerza klasyczną teorię o nieklasyczne efekty ta-
kie jak oddziaływanie wymiany. Ze względu na to połączenie klasycznej
teorii i mechaniki kwantowej mikromagnetyzm jest często określany teorią
półklasyczną.

Równowagowa konfiguracja namagnesowania danego ciała magnetycz-
nego wynika z minimalizacji energii całkowitej systemu, uwzględniającej
energię wymiany, anizotropii, energię magnetostatyczną i energię zewnętrz-
nego pola. Te wkłady energii, omówione w rozdziale 2 niniejszej rozprawy,
w teorii mikromagnetyzmu opisywane są przybliżeniu ciągłym, a równania
na te energie są opisane powszechnie (przykładowo: [172, 173, 5, 158, 159].
Rozkład namagnesowania może być otrzymany „statycznie” przez minima-
lizację całkowitej energii sytemu, albo „dynamicznie” przez rozwiązanie
równia LLG, co jest wykorzystywane w niniejszej pracy. Przewagą użycia
równania LLG jest to, że dostarcza ono informacji o dynamicznym procesie
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ewolucji namagnesowania.

d
−→
M

dt
=−|γ|−→M ×−→H e f f −

|γ|α
MS

−→
M × (

−→
M ×−→H e f f ) (B.1)

Równanie ruchu B.1 opisuje zmianę wektora namagnesowania w cza-
sie jako funkcję efektywnego pola magnetycznego w miejscu tego wektora
i parametrów materiałowych (t.j. namagnesowania nasycenia MS, żyroma-
gnetycznej stałej γ = 2,21·105 m/A·s, stałej tłumienia α). Pole efektywne
uwzględniane w obliczeniach jest sumą pól wymiany, anizotropii, odmagne-
sowania oraz zewnętrznego pola magnetycznego. Rysunek B.1 przedstawia
ruch namagnesowania w efektywnym polu He f f .

Pierwszy człon równani B.1 powoduje, że namagnesowanie ulega pre-
cesji wokół He f f ze skręceniem równym −−→M ×−→H e f f (rys. B.1). W tym sa-
mym czasie amplituda precesji będzie malała w czasie, z powodu czynnika
tłumiącego−−→M×(−→M×−→H e f f ), który dąży do tego by ułożyć

−→
M na kierunek

wektora He f f . Szybkość tłumienia jest związana ze stałą α . Dla większych
jej wartości etap współliniowego M i He f f jest osiągany szybciej, podczas
gdy α równe zero powoduje nieskończoną precesję

−→
M wokół He f f . Wartość

parametru α w materiałach ferromagnetycznych standardowo jest z zakresu
0,01 do 0,1. Jednak w symulacjach dla stanu równowagowego, czynnik ten
nie ma wpływu na jakość otrzymanych wyników i aby zaoszczędzić czas
obliczeń można przyjąć wyższą jego wartość.

Rysunek B.1: (a) Schematyczne przedstawienie precesji wektora M wokół
efektywnego pola He f f , (b) trajektorie znormalizowanego momentu magne-
tycznego w jednostkowej sferze dla dwóch różnych wartości stałej tłumie-
nia: czerwona linia α = 0,5; niebieska linia: α = 0,1 wyznaczone na podsta-
wie równania LLG.

Wyznaczenie efektywnego pola magnetycznego i rozwiązanie równa-
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nia B.1, można wykonać wykorzystując pakiety do symulacji tj. OOMMF
i LLG [158, 159]. Przestrzenny rozkład namagnesowania osiągany jest przez
wprowadzenie siatki podziału, w której wektor namagnesowania rozmiesz-
czony jest w tzw. komórkach. Występują dwie klasy programów modelują-
cych rozkład namagnesowania w ramach teorii mikromagnetycznej. Pierw-
szą są programy rozwiązujące równanie LLG w oparciu o metody różnic
skończonych (ang. finite difference, FD), korzystające z regularnej siatki
w której komórki są w kształcie prostopadłościanu o równej objętości. Do
tej klasy należą wspomniane programy OOMMF i LLG. Występują rów-
nież programy działające w ramach elementów skończonych (ang. finite
elements, FE), korzystające z nieregularnych siatek podziału, jednak nie są
wykorzystane w ramach niniejszej pracy.

Każda sześciokątna komórka posiada moment magnetyczny opisywany
przez ciągły wektor M(r):

M(r) = MSm(r) = MS(α1,α2,α3) (B.2)

gdzie m(r) jest kierunkowym wektorem namagnesowania na jednostkę dłu-
gości, a αi są kosinusami kierunkowym m(r). Namagnesowanie w każdej
komórce jest stałe. Ważnym elementem w implementowanej siatce podzia-
łu jest rozmiar komórek. Dla poprawności obliczeń wymogiem jest aby dłu-
gość najdłuższej krawędzi komórki była krótsza od długości wymiany sy-
mulowanego materiału. W przypadku długości wymiany dla struktury hcp
kobaltu definiowanej jako: lex =

√
A/K jest ona równa 3,2 nm. Najbardziej

czasochłonnym i wymagającym elementem obliczeń jest wyznaczenie ener-
gii magnetostatycznej, która jest oddziaływaniem dipolowym dalekiego za-
sięgu. Zaletą programów FD jest możliwość szybkiego obliczania energii
odmagnesowania przez skorzystanie z twierdzenia o splocie [174]. Obli-
czenia tej energii uwzględniają wkłady dla każdej komórki od wszystkich
pozostałych komórek. Zakładając liczbę komórek równą N liczba obliczeń
numerycznych jest rzędu N2, która przy rosnącej liczbie komórek staje się
trudna do przeprowadzenia.

B.2 Symulacje w programach OOMMF i LLG

Symulacje procesu przemagnesowania w nanorozmiarowych kropkach
wykonano w programach OOMMF i LLG [158, 159]. Dwuwymiarowa ta-
blica sześciennej siatki została wykorzystana do modelowania ultracienkiej
magnetycznej warstwy kobaltu. Rozmiar komórek był mniejszy od długo-
ści wymiany w Co (< 3,2 nm). Wysokość komórek ustalono na 1,5 nm jako
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wartość odpowiadającą grubości warstwy Co, dla której eksperymentalnie
obserwowane jest prostopadłe namagnesowane kropki magnetycznej. Dy-
namiczne obliczenia wykonano w ramach mikromagnetycznej teorii Brow-
na rozwiązując równanie LLG [173]. Temperaturowe przyczynki do energii
nie zostały w obliczeniach uwzględnione. Wartości wejściowych parame-
trów natomiast, przyjęto na równe wartościom wyznaczonym eksperymen-
talnie w temperaturze pokojowej dla układu Au/Co/Au o grubości dCo =
1,5 nm. Poddane analizie wyniki symulacji, pozwoliły wyznaczyć wartości
parametrów tj. koercja czy remanencja oraz kształty pętli histerezy rozwa-
żanej struktury.

Wartości parametrów wejściowych wynoszą: MS = 1,4·106 A/m, K1 =
1,35·106 J/m3, A = 1,3·10−11 J/m oraz wartość stałej tłumienia (stała Gil-
berta) α = 0,5. Aby złamać symetrię symulowanego problemu, symulacje
przeprowadzono w warunkach przykładanego pola magnetycznego w kie-
runku prostopadłym do powierzchni kropki, ale odchylonego o 3 stopnie od
normalnej do powierzchni w kierunku (110) w kartezjańskich współrzęd-
nych xyz.

W symulacjach badano wpływ rozmiaru oraz kształtu, jak również struk-
tury wewnętrznej kropek na procesy przemagnesowania. Analizowane roz-
miary są z przedziału 50 – 800 nm. Kształty brane pod uwagę są idealnymi
kształtami kropek obserwowanymi eksperymentalnie. Analizę wpływu kra-
wędzi na proces przemagnesowania badano stosując model innej anizotropii
brzegu (większej lub mniejszej) od anizotropii rdzenia KC = 1,35·106 J/m3.
Szerokość krawędzi zmieniano spośród wartości 3 nm, 5 nm i 10 nm. De-
fekty implementowano jako rozłożone losowo obszary kropki o anizotropii
Kde f podanej w tekście rozdziału 10.

Pliki konfiguracyjne dla programu OOMMF są napisane w języku zbli-
żonym do Tcl. W programie OOMMF model jednorodnej kropki implemen-
towano skryptowo wykorzystując w tym celu klasę ScriptAtlas. Model zło-
żonej struktury wewnętrznej kropki implementowano przez stworzenie ma-
py bitowej w zewnętrznym programie (Sacilab) a następnie zaimportowanie
go do OOMMF. Następnie, przypisano kolory do danej sekcji o zadanych
parametrach w procedurze ImageAtlas, w parametrze colormap. Parametra-
mi: ($xsize, $ysize, $thickness) implementowany jest rozmiar symulowa-
nego obszaru. Przykładowy fragment prostego pliku konfiguracyjnego jest
przedstawiony poniżej.

Listing B.1: Klasa ImageAtlas

S p e c i f y Oxs_ImageAt las : wor ld [ s u b s t {
x ra ng e {0 $ x s i z e }
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y ra ng e {0 $ y s i z e }
z r a n g e {0 $ t h i c k n e s s }
v i e w p l a n e xy
image $dot_map
colormap {

b l u e d o t
r e d edge
d e f a u l t edge
w h i t e u n i v e r s e

}
m a t c h e r r o r 0 . 0 1

} ]

Określonemu regionowi przez kolor w importowanym obrazie regionowi
przypisana była dana wartość anizotropii w procedurze UniaxialAnisotropy,
co przedstawia poniższy fragment kodu:

Listing B.2: Klasa UniaxialAnisotropy

S p e c i f y O x s _ U n i a x i a l A n i s o t r o p y [ s u b s t {
K1 { O x s _ A t l a s S c a l a r F i e l d {

a t l a s : wor ld
v a l u e s {

d o t 1 . 3 5 E6
edge 2 .025 E6

u n i v e r s e 0
}

} }
a x i s { Oxs_Un i fo rmVec to rF i e ld {

v e c t o r {0 0 1}
} }

} ]

W ramach niniejszej pracy wykonano również część obliczeń w progra-
mie LLG Micromagentic SimulatorT M, którego zadaniem było również wy-
znaczenie zmian rozkładu namagnesowania w magnetycznych nanokrop-
kach pod wpływem przykładanego pola magnetycznego. Parametry wej-
ściowe były te same jak w przypadku symulacji w programie OOMMF,
wspomniane wyżej. Program LLG Micromagentic SimulatorT M rozwijany
przez Michaela R. Scheinfein, jest narzędziem do symulacji 3D z integro-
waną grafiką, które rozwiązuje równanie LLG. Wprowadzenie parametrów
wejściowych odbywa się przez rozbudowany interfejs graficzny.
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