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1 Wstęp 

 

W ostatnich latach w wielu dziedzinach nauki takich jak fizyka, chemia, biologia 

obserwuje się rosnące zainteresowanie wytwarzaniem i badaniem obiektów o bardzo małych 

(rzędu nanometrów) rozmiarach - tak zwanych nanostruktur. Projektowanie i wytwarzanie 

nanostruktur o Ŝądanych właściwościach fizycznych często wiąŜe się z wieloma problemami i 

zagadnieniami nie tylko o charakterze technologicznym, ale równieŜ z tym, Ŝe właściwości 

fizyczne układów o rozmiarze nanometrowym mogą być, i często są, zupełnie odmienne niŜ 

właściwości układów o większym rozmiarze. W miarę obniŜania rozmiarów układów coraz 

większą rolę zaczynają odgrywać zjawiska o naturze kwantowej. Charakter tych zjawisk jest 

bardzo skomplikowany i często trudny do przewidzenia drogą teoretyczną. PoniewaŜ 

przedstawiona praca poświęcona jest wielowarstwowym metalicznym strukturom 

magnetycznym to warto jest wymienić kilka zjawisk, które zostały w nich odkryte i które 

znalazły juŜ swoje zastosowanie w praktyce. Są to między innymi zjawisko gigantycznego 

magnetooporu (ang. Giant Magnetoresistance - GMR), odkryte po raz pierwszy w 1988 r. na 

próbkach wielowarstwowych Ŝelazo/chrom i zjawisko anizotropii jednokierunkowej (ang. 

„Exchange bias”) odkryte w 1957 r. Obydwa te zjawiska są z powodzeniem wykorzystywane 

w technice, na przykład w produkcji czujników pola magnetycznego i głowic czytników do 

dysków twardych.  

Nie zawsze jednak zjawiska wykryte w nanostrukturach są korzystne i mogą być 

zastosowane w technice. Często stanowią one duŜe utrudnienia dla dalszej miniaturyzacji. Jako 

przykład moŜna przytoczyć fakt, Ŝe zmniejszenie rozmiarów cząstki ferromagnetycznej poniŜej 

pewnej wielkości prowadzi do przejścia ferromagnetyk–superparamagnetyk. Zjawisko to jest 

bardzo niekorzystne z punktu widzenia zastosowania cienkich warstw w magnetycznych 

nośnikach pamięci (w komputerowych dyskach twardych), poniewaŜ ogranicza gęstość zapisu. 

Planarne struktury cienkowarstwowe moŜna uwaŜać za najprostsze struktury ze wszystkich 

struktur niskowymiarowych, poniewaŜ ograniczony zostaje w nich tylko jeden wymiar. 

Pierwsze próby wytworzenia cienkich warstw metali w celu zbadania ich właściwości 

magnetycznych zostały podjęte przez A. Kundta [1], który badał zmianę kierunku polaryzacji 

światła po przejściu przez cienkie warstwy metali Ŝelaza, kobaltu i niklu. Do wytwarzania 

cienkich warstw Kundt uŜył metody elektrochemicznego osadzania. Obecnie do wytwarzania 

cienkowarstwowych próbek stosuje się znacznie bardziej zaawansowane metody, takie jak:  
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• osadzanie z wiązek molekularnych w ulra-wysokiej próŜni (ang. Molecular 

Beam Epitaxy - MBE) 

• osadzanie ze związków metaloorganicznych (ang. MOCVD) 

• osadzanie przy pomocy rozpylania katodowego (ang. Sputtering) 

 Rozwój tych metod jest związany przede wszystkim z postępem w technologii 

uzyskiwania wysokiej próŜni oraz rozwojem metod badawczych struktur warstwowych i ich 

powierzchni.  

Wiadomo, Ŝe właściwości magnetyczne struktur niskowymiarowych zaleŜą od 

właściwości strukturalnych. Na przykład, temperatura przejścia fazowego ferromagnetyk-

paramagnetyk zaleŜy od grubości warstwy. Szorstkość powierzchni międzywarstwowej 

odgrywa duŜą rolę w przypadku sprzęŜenia międzywarstwowego. Od napręŜenia sieci 

krystalicznej zaleŜy anizotropia magnetoelastyczna. Z tego względu wyniki badań 

strukturalnych są niezmiernie waŜne dla interpretacji rezultatów badań właściwości 

magnetycznych. W przypadku struktur wielowarstwowych moŜna wymienić następujące 

parametry strukturalne charakteryzujące warstwę i powierzchnię: 

Parametry warstwy: 

• grubość warstwy 

• kierunek krystalograficzny warstwy w przypadku warstw monokrystalicznych 

albo preferowany kierunek krystalograficzny w przypadku warstw 

teksturyzownych i stopień ich teksturyzacji 

• średni rozmiar krystalitów w przypadku warstw polikrystalicznych i 

teksturyzowanych 

• napręŜenia sieci krystalicznej  

 

Parametry powierzchni (międzypowierzchni) 

• szorstkość powierzchni międzywarstwowej. Zwykle szorstkość powierzchni 

określa się często za pomocą średniego odchylenia kwadratowego grubości 

warstwy (ang. Root Mean Square - RMS) i średniego podłuŜnego rozmiaru 

nierówności powierzchni (ang. mean lateral size) [2]. 

• Interdyfuzja materiałów w przypadku międzypowierzchni. 

. 

Struktury chrom/gadolin, jako temat prezentowanej pracy, zostały wybrane 

nieprzypadkowo. Większość prac dotyczących wielowarstw metalicznych dotyczy próbek 
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składających się z metali przejściowych (ang. Transition Metal -TM) i ich stopów. Znacznie 

mniej popularne wśród badaczy są struktury składające się z metali ziem rzadkich (ang. Rare 

Earth - RE). Prac poświęconym wielowarstwom zawierającym jednocześnie, TM i RE jest 

względnie mało, chociaŜ taka kombinacja (TM i RE) jest bardzo ciekawym tematem badań 

naukowych. Jednym z najbardziej wyraźnych przykładów korzystnego z technologicznego 

punktu widzenia, połączenia między sobą metali magnetycznych TM i RE są bardzo popularne 

w ostatnich latach magnesy stałe o składzie chemicznym SmCo i NdFeB (tak zwane magnesy 

neodymowe), które zostały wynalezione w latach 80 ubiegłego stulecia i które teraz są 

powszechnie uŜywane jako bardzo silne a jednocześnie niedrogie magnesy stałe. 

Oddziaływanie magnetyczne między atomami RE i TM w międzymetalicznych stopach 

odbywa się poprzez hybrydyzację pasm 5d (ziemia rzadka) i 3d (metal przejściowy) [3]. 

Właściwości magnetyczne ziem rzadkich i metali przejściowych mają zasadniczo róŜną naturę 

i są opisywane przez róŜny aparat teoretyczny. W obu przypadkach za spontaniczny moment 

magnetyczny odpowiada uporządkowane ustawienie spinów elektronów, z tym, Ŝe w 

przypadku metali przejściowych są to spiny elektronów przewodnictwa. Elektrony te pochodzą 

z zewnętrznych, silne zdeformowanych przez pole krystaliczne powłok elektronowych. W 

przypadku chromu jest to powłoka 3d. Bezpośrednie oddziaływanie wymiany zachodzące 

pomiędzy elektronami przewodnictwa jest przyczyną pojawienia się uporządkowania 

magnetycznego (ferro- albo antyferromagnetycznego) w metalach przejściowych. Natomiast w 

ziemiach rzadkich moment magnetyczny pochodzi od głęboko połoŜonych, częściowo 

wypełnionych powłok elektronowych 4f. Głęboko połoŜone powłoki elektronowe są mniej 

odkształcone przez pole krystaliczne niŜ powłoki zewnętrzne. Ze względu na to, Ŝe w 

lantanowcach wewnętrzne powłoki elektronowe 4f dwóch połoŜonych obok siebie atomów 

bardzo słabo przekrywają się, w ziemiach rzadkich nie występuje bezpośrednie oddziaływanie 

wymienne. Zachodzi zaś oddziaływanie wymienne pośrednie. „Mediatorem” w tego typu 

oddziaływaniach są elektrony przewodnictwa powłok zewnętrznych. Najczęściej to 

oddziaływanie opisuje się teorią opracowaną przez Ruderman-Kittel-Kasuya-Yoshida, zwaną 

jako oddziaływanie RKKY. 

2 Przegl ąd danych literaturowych dotycz ących struktur 

wielowarstwowych zawieraj ących ziemi ę rzadk ą (Nd/La, 

Gd/W, Gd/Mo, Gd/Cr, Gd/Fe). 

Szczególną cechą niektórych wielowarstw zawierających ziemią rzadką takich na 

przykład jak Gd/Y i Dy/Y jest to, Ŝe takie wielowarstwy wykazują dalekozasięgowe 
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uporządkowanie magnetyczne, które pozostaje koherentne nawet, gdy grubość przekładki 

niemagnetycznej (w danym przypadku Y) sięga 20 stałych sieci [4] [5].  

Wielowarstwy Nd/La 

Ciekawe rezultaty otrzymano dla struktur (Nd 30ML / La 10)×80 [4], w których 

dalekozasięgową, koherentną modulowaną strukturę magnetyczną obserwuje się nawet, gdy 

niemagnetyczne warstwy lantanu są w stanie nadprzewodzącym [4] [6]. Przy czym temperatura 

przejścia do stanu nadprzewodzącego takiej próbki jest bliska temperatury przejścia 

objętościowego lantanu, co moŜe sugerować, Ŝe nadprzewodzące warstwy lantanu wykazują 

nadprzewodnictwo poprzez sprzęŜenie między sobą przez warstwy antyferromagnetycznego 

Nd. Z obserwacji pików dyfrakcji neutronowej wynika, Ŝe atomy Nd w strukturze 

heksagonalnej pozostają sprzęŜone poprzez warstwę La nawet wtedy, gdy La przechodzi do 

stanu nadprzewodzącego [6]. 

Wielowarstwy Gd/W 

Z analizy prac, poświęconych strukturom wielowarstwowym Gd/W [7], [8] wynika, Ŝe 

moment magnetyczny przypadający na 1 atom gadolinu w stanie nasycenia nie jest wartością 

stałą i zaleŜy od grubości warstwy wolframowej. Zmierzony moment moŜe być zarówno 

mniejszy jak i większy od momentu atomu gadolinu objętościowego i ma oscylacyjny 

charakter. Przyczyną takiego oscylacyjnego zachowania momentu atomu gadolinu autorzy prac 

[8] i [7] wyjaśniają poprzez powstanie fali gęstości spinowej (SDW) w warstwie wolframowej. 

Amplituda takiej fali SDW zmniejsza się wraz z odległością od ferromagnetycznej warstwy 

gadolinowej. Sumaryczny moment indukowany w warstwie wolframowej będzie zaleŜał od 

grubości tej warstwy i będzie miał oscylacyjny charakter ze względu na to, Ŝe wkład od SDW 

moŜe być zarówno dodatni jak i ujemny. Moment indukowany w wolframie będzie największy, 

jeŜeli grubość warstwy odpowiada „dodatniej” części długości SDW. Według doniesień 

autorów pracy [7] indukowany moment magnetyczny w warstwie wolframowej moŜe sięgać 

wielkości 6.4 µB/(atom W) ale jest to wielkość oszacowana teoretycznie i nie potwierdzona 

Ŝadnymi wynikami doświadczalnymi.  

Wielowarstwy Gd/Mo 

W polikrystalicznych, teksturowanych wielowarstwach Gd/Mo [9] osadzonych za 

pomocą rozpylania katodowego na amorficznej warstwie buforowej węgla zaobserwowano 

zaleŜność proporcji 
E

OBS
M

M  od grubości warstw Gd, gdzie OBSM  - mierzony moment 

magnetyczny przypadający na 1 atomu Gd (w polu 7 T), BEM µ63,7= - magnetyzacja 

nasycania atomu gadolinu w przypadku próbki objętościowej. 
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Taką zaleŜność moŜna wytłumaczyć, jeŜeli przyjąć, Ŝe warstwa gadolinu składa się z trzech 

poziomów: warstwy środkowej gadolinu i dwóch obszarów granicznych z warstwą Mo. Obszar 

środkowy warstwy gadolinu jest magnetycznie „swobodny” a obszary graniczne są 

„kotwiczone” (ang. pinning) przez warstwę molibdenu [9]. Grubość obszarów „kotwiczonych” 

gadolinu zwiększa się razem ze zwiększeniem grubości zarówno warstwy gadolinu jak i 

warstwy molibdenu [9]. Taki wzrost grubości obszarów „kotwiczonych” gadolinu moŜe być 

związany z tym, Ŝe szorstkość międzypowierzchni Gd/Mo rośnie razem ze wzrostem grubości 

warstw gadolinu i molibdenu. Przyczyną zwiększenia szorstkości międzypowierzchni Gd/Mo 

moŜe być to, Ŝe wzrost warstwy molibdenu występuje w kierunku [111], w którym płaszczyzna 

równoległa do warstwy Mo nie jest płaszczyzną najgęstszego upakowania (patrz rozdział 8.1) 

[9]. 

Wielowarstwy Gd/Cr 

 Gadolin i chrom w normalnych warunkach nie tworzą stopów [10]. MoŜliwe jednak jest 

uzyskanie metastabilnych związków międzymetalicznych GdxCr1-x za pomocą jednoczesnego 

rozpylania tych dwóch metali. W przypadku, gdy x<0.2 powstały stop będzie miał strukturę 

kubiczną powierzchniowo centrowaną (ang. body centered cubic - bcc), taka sama jak czysty 

chrom. W przypadku, jeŜeli x>0.2 to gadolin wymusza powstanie struktury heksagonalnej 

gęsto upakowanej (ang. hexagonal close packed - hcp), tak jak dla czystego Gd [10]. 

 Z analizy pomiarów spektroskopii Mössbauer’a 119Sn (cienka warstwa próbkująca z 
119Sn jest ułoŜona w środku warstwy Cr), przeprowadzonej w strukturach wielowarswowych o 

następujących parametrach: (podłoŜe poliamidowe)/[Cr 20Å/119Sn 2 Å / Cr20 Å / Gd 40 Å]×30 

[11] wynika, Ŝe pole nadsubtelne w chromie (ang. Hyperfine Field - HF) w T=4.2 jest równe 

HF=30T, co jest znacznie większą wartością niŜ HF=11T dla struktury referencyjnej bez 

gadolinu, (Cr 20Å/119Sn 2 Å / Cr20 Å /]×30/Cr 40 Å) [11]. W próbce referencyjnej pole 

nadsubtelne słabo zaleŜy od temperatury i w temperaturze pokojowej jest równe HF=9T. 

Zupełnie inne temperaturowe zachowanie pola nadsubtelnego w chromie obserwuje się w 

próbce zawierającej gadolin. Dla takiej próbki pole nadsubtelne jest zerowe dla T>180K. W 

przedziale temperatur T=50-180K pole nadsubtelne jest proporcjonalne do momentu 

magnetycznego przypadającego na atom gadolinu. W miarę obniŜenia temperatury, zaczynając 

od T=50K pole nadsubtelne rośne szybciej niŜ moment magnetyczny przypadający na atom 

gadolinu. 

Takie temperaturowe zachowanie pola nadsubtelnego tłumaczy się tym, Ŝe cienkie 

warstwy Cr i Gd mają odpowiednie obniŜone temperatury Néel’a TN≈50K i Curie TC≈180K, 

dlatego w T>180K pole nadsubtelne jest zerowe. W przedziale temperatur 50-180K pole 



 10 

nadsubtelne w warstwie chromu jest indukowane wyłącznie przez ferromagnetyczną warstwę 

gadolinu i jest proporcjonalne do jego namagnesowania. W T<50K na pole nadsubtelne ma 

istotny wpływ na antyferromagnetyczne uporządkowanie w warstwie chromu. 

Wielowarstwy Gd/Fe 

Wielowarstwy Gd/Fe tworzą sztuczną strukturę ferrimagnetyczną na skutek 

antyrównoległego sprzęŜenia między momentami magnetycznymi gadolinu i Ŝelaza [12]. 

PoniewaŜ te dwa materiały mają róŜną temperaturową zaleŜność namagnesowania moŜliwe jest 

wyznaczenie temperatury kompensacji compT , w której wartość ogólnego namagnesowania 

struktury Gd/Fe jest bliska zeru [12]. Zwykle magnetyzacja ziemi rzadkiej jest większa od 

magnetyzacji metalu przejściowego w compTT < poniewaŜ temperatura Curie - CT  ziemi 

rzadkiej jest znacznie niŜsza niŜ CT  metalu przejściowego. W zaleŜności od energii 

oddziaływania wymiennego warstw i energii Zeemana (energii oddziaływania z zewnętrznym 

polem) moŜe powstać kilka struktur magnetycznych (Rys. 1), takich jak [13]: 

• „Gd-aligned” – warstwy gadolinu są namagnesowane w kierunku pola zewnętrznego a 

warstwy Fe w przeciwnym. 

• „Fe-aligned” – warstwy Ŝelaza są namagnesowane w kierunku pola zewnętrznego a 

warstwy Gd w przeciwnym. 

• „Twisted state” –„surface twisted” i „bulk twisted” [14]. Kierunek namagnesowania 

warstw Gd i Fe nie jest równoległy do kierunku pola zewnętrznego. 

• Stan, w którym niektóre momenty magnetyczne Gd są w stanie paramagnetycznym a 

momenty Fe są uporządkowane ferromagnetycznie. 

W niskich polach zewnętrznych energia wymiany między warstwami gadolinu i Ŝelaza jest 

zazwyczaj większa niŜ energia Zeemana i struktury Gd/Fe są w fazie „Gd-aligned” albo „Fe-

aligned”. W duŜych polach bardziej korzystny energetycznie jest stan kątowy (ang. twisted 

state) [12], [15], [16]  
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Rys. 1 Temperaturowa zaleŜność stanu uporządkowania ferrimagnetycznego dla struktur [(Fe 40 Å / Gd 40 

Å)4/Gd 160 Å] wynikająca z pomiarów pola „Exchange bias” HEB, T<30K – „Gd-aligned” (H EB<0), 

30K<T<90K – „surface twisted” (HEB>0), 90K<T<160K – “bulk twisted” (H EB<0), T>160K – “Fe-aligned” 

(HEB>0) [12] 

3 Oddziaływania magnetyczne mi ędzy ziemi ą rzadk ą (RE) i 

metalem przej ściowym (TM) w zwi ązkach 

międzymetalicznych (stopach) 

Z danych eksperymentalnych wynika, Ŝe w stopach zawierających ziemię rzadką i 

magnetyczny metal przejściowy momenty magnetyczne jonów lekkich RE (mniej niŜ połowa 

pasma 4f jest zapełniona) są sprzęŜone z momentami magnetycznymi TM ferromagnetycznie 

[17]. Natomiast jony cięŜkich RE (co najmniej połowa pasma 4f jest zapełniona) sprzęgają się 

z momentami magnetycznymi TM antyferromagnetycznie. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, Ŝe 

zgodnie z regułami Hunda, dla lekkich pierwiastków ziem rzadkich moment całkowity J i 

moment spinowy S są ułoŜone antyrównolegle (J=L-S) a dla cięŜkich ziem rzadkich 

równolegle (J=L+S). Z tego wynika, Ŝe sprzęŜenie między momentami spinowymi jonów ziem 

rzadkich i metali przejściowych jest zawsze antyferromagnetyczne [17]. Jednym z modeli 

opisujących oddziaływanie między jonami RE i TM jest model RKKY, w którym 

oddziaływanie wymiany zachodzi z udziałem elektronów przewodnictwa. Jednak stosowalność 

modelu RKKY w przypadku stopów RE-TM jest nadal kontrowersyjna [17]. Inny model 

oddziaływania między jonami RE i TM został zaproponowany przez Cambell’a w 1972 r [17]. 

W tym modelu zakłada się, Ŝe elektrony przewodnictwa z powłoki 5d atomu ziemi rzadkiej są 

sprzęŜone z 3d elektronami metalu przejściowego [17]. W atomach ziemi rzadkiej elektrony z 
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powłoki 5d są zawsze ustawione równolegle do elektronów z powłoki 4f. Oddziaływanie 

między elektronami z powłok d jest zawsze antyferromagnetyczne niezaleŜnie od rodzaju 

atomów biorących udział w oddziaływaniu, podobnie do mechanizmu oddziaływania 

nadwymiany. PoniewaŜ w atomach ziem rzadkich oddziaływanie 4f-5d jest zawsze 

ferromagnetyczne, antyferromagnetyczne oddziaływanie międzyatomowe RE 5d – TM 3d jest 

przyczyną istnienia ferromagnetycznego sprzęŜenia między jonami ziemi rzadkiej i metalu 

przejściowego dla lekkich pierwiastków RE i antyferromagnetycznego dla cięŜkich RE [17]. 

 
Rys. 2 Po lewej, schematyczna ilustracja oddziaływania spin-orbita w atomach RE i 

antyferromagnetycznego oddziaływania między spinowymi momentami RE i TM. Po prawej, struktura 

pasm biorących udział w antyferromagnetycznym oddziaływaniu RE 5d – TM 3d.  

 

4 ZaleŜność temperatury Curie od grubo ści warstwy 

 

Na temperaturę Curie w cienkich warstwach ma wpływ kilka czynników, przede wszystkim: 

• wymiarowość struktury magnetycznej (obniŜenie wymiarowości struktury 

magnetycznej prowadzi do spadku TC [18], [19] 

• energia powierzchniowa (międzypowierzchniowa) 

• napręŜenia sieci krystalicznej 

Teoria „finite-size scaling theory” [18] przewiduje, Ŝe dla warstwy o grubości d 

temperatura TC będzie opisana wzorem (1.1): 

λ−
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gdzie: 

 ( )∞CT  - temperatura Curie próbki objętościowej 

0d  - “microscopic scaling length ”, 
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 λ – „shift exponent” 

“Shift exponent” jest związany z długością korelacji następującym wzorem: 

ν
λ 1= , gdzie ν - długość korelacji (jeden z wykładników krytycznych) [20] 

W ogólnym przypadku „shift exponent” zaleŜy od właściwości międzypowierzchni warstwy 

magnetycznej [18]. 

W przypadku warstw wielokrotnych Gd/W [20] „shift exponent” λ i stała d0 mają następujące 

wartości: 

55.1=λ , 9.15

92.72

11

55.1

110 ===
−−

λC

d Å 

Wzór (1.1) jest zgodny z danymi doświadczalnymi tylko w przypadku względnie grubych 

warstw [18] [21]. W przypadku gadolinu są to warstwy o grubości większej niŜ 20 Å. Dla 

cieńszych warstw rzeczywista temperatura Curie jest większa niŜ wynika z zaleŜności 

teoretycznej (1.1). Zgodnie ze wzorem (1.1) temperatura Curie powinna być równa zero przy 

grubości warstwy 0dd = , w rzeczywistości jednak obserwuje się niezerową wartość TC nawet 

dla warstw o grubości kilku monowarstw atomowych. Odchylenie od wielkości przewidzianej 

wzorem (1.1) dla warstw o grubości mniejszej niŜ 20Å jest widoczne na Rys. 3. 

W pracach teoretycznych dotyczących cienkich warstw (opartych na modelu Isinga) 

autorzy Binder i Hohenberg [22] podają inną zaleŜność dla temperatury Curie (1.2):  
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Według tej zaleŜności TC(d) jest równa zero tylko w przypadku d=0. Ten fakt jednak nie 

odzwierciedla rzeczywistości, poniewaŜ z analizy danych doświadczalnych wynika, Ŝe 

temperatura Curie jest równa zeru przy grubości warstwy bliskiej grubości jednej 

monowarstwy atomowej. Autorzy pracy [18] zaproponowali dalszą modyfikację zaleŜności 

(1.2) poprzez dodanie jeszcze jednej wielkości (grubości) d’. Zmodyfikowany wzór dla 

temperatury Curie bardziej odpowiada wynikom doświadczalnym uzyskanym dla ultracienkich 

warstw Co, Ni i Co1Ni9  
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Zgodnie ze wzorem (1.3) warstwa ma zerową temperaturę przejścia fazowego przy grubości 

warstwy materiału magnetycznego d=d’. 

 

 

 
Rys. 3 ZaleŜność TC od grubości warstwy Gd. Linia przerywana – teoretyczna obliczona według wzoru 

(1.2). Punkty – dane doświadczalne dla wielowarstw Gd/W. TC została wyznaczona z wyników pomiarów 

zaleŜności namagnesowania od temperatury. Grubość przekładki W wynosiła 18 Å. Warstwy są 

polikrystaliczne i teksturowane Gd (0001) i W (110) [20]. 

 

 
Rys. 4 Temperaturowa zaleŜność wykładnika krytycznego β dla warstw Ni(111) osadzonych na W(100). 

Ostry spadek β przy grubości około 6 monowarstw atomowych odpowiada zmianie symetrii 

uporządkowania magnetycznego z typu 3D do 2D [23]. 
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Dla gadolinu zmiana wartości wykładnika γ od wartości odpowiedniej dla modelu 

Isinga trójwymiarowego do wartości dla modelu Isinga dwuwymiarowego następuje przy 

grubości warstwy około 15 monowarstw atomowych [24] 

Temperatura przejścia fazowego zaleŜy nie tylko od grubości warstwy materiału (wyraŜonej w 

monowarstwach atomowych) ale równieŜ od kierunku krystalograficznego wzrostu warstwy 

[25]. CT  jest tym wyŜsza im więcej jest najbliŜszych sąsiadów w płaszczyźnie. Dla modelu 

Isinga dla nanostruktur (nie tylko cienkich warstw) temperaturę CT  moŜna obliczyć 

analitycznie za pomocą metody „variational cumulant expansion method” [25]. 

W przypadku gadolinu temperatura reorientacji magnetycznej jak i temperatura Curie równieŜ 

zaleŜą od grubości warstwy [26]. 

5 Anizotropia magnetyczna wyst ępująca w cienkich 

warstwach 

Anizotropia magnetyczna wyznacza zaleŜność energii stanu podstawowego próbki od 

kierunku namagnesowania. W przypadku braku pola zewnętrznego kierunek namagnesowania 

spontanicznego próbki dąŜy do ustawienia się w kierunku odpowiadającym minimum energii 

anizotropii. 

Generalnie istnieją dwie podstawowe przyczyny anizotropii magnetycznej [2]: 

• Magnetyczne oddziaływanie dipolowe 

• Oddziaływanie spin-orbita 

 

Oddziaływanie dipolowe. Anizotropia kształtu. Współczynnik odmagnesowania. 

 

Dalekozasięgowe oddziaływanie dipolowe powoduje, Ŝe anizotropia próbki zaleŜy od 

jej kształtu. Dla próbki jednorodnie namagnesowanej takie oddziaływanie moŜe być 

uwzględnione za pomocą anizotropowego pola odmagnesowania MDH d

rr
×−=  gdzie dH

r
 – 

pole odmagnesowania (ang. demagnetization field), M
r

 – wektor magnetyzacji, a D  – 

współczynnik (w ogólnym przypadku - tensor) odmagnesowania. W ogólnym przypadku 

współczynnik odmagnesowania nie jest wielkością stałą i zaleŜy od kształtu próbki i od pozycji 

punktu pomiarowego w próbce. 

W przypadku nieskończonej, cienkiej warstwy, namagnesowanej równolegle do 

płaszczyzny warstwy, współczynnik odmagnesowania jest równy 0=D . Dla warstwy 

namagnesowanej prostopadle 1=D (SI) albo π4=D  (SGS). Energetycznie bardziej korzystne 
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jest, aby amplituda pola odmagnesowania wewnątrz próbki była jak najmniejsza, dlatego w 

przypadku, gdy inne składowe anizotropii magnetycznej są małe, cienkie warstwy są 

namagnesowane równolegle do płaszczyzny próbki. Oddziaływanie dipolowe, zwane inaczej 

oddziaływaniem odmagnesowania jest równieŜ przyczyną tego, Ŝe w cienkich warstwach 

zazwyczaj występuje ściana domenowa typu Néel’a, a nie typu Blocha, jak to ma miejsce w 

próbkach objętościowych. 

W przypadku próbek jednowarstwowych w kształcie dysku o doskonale gładkiej 

powierzchni warstwy ferromagnetycznej współczynnik odmagnesowania jest opisany 

zaleŜnością 

2

4
g

g
N −= π

 [27], gdzie g  jest stosunkiem grubości warstwy ferromagnetycznej do średnicy 

próbki. 

 NaleŜy pamiętać, Ŝe w przypadku próbki warstwowej chropowatość powierzchni moŜe 

znacznie zwiększyć współczynnik odmagnesowania. [28]. 

Anizotropia magnetokrystaliczna 

Teoretyczne wyjaśnienie mechanizmu powstania anizotropii magnetokrystalicznej 

zostało zaproponowane w 1954 r. przez Luis Néel’a. Przyczyną tego typu anizotropii jest 

oddziaływanie spin-orbita. Anizotropia magnetokrystaliczna jest ściśle związana z symetrią 

sieci krystalicznej. Ogólnie anizotropia magnetokrystaliczna jest duŜa w przypadku ziem 

rzadkich i mała w metalach przejściowych. Przyczyną małej anizotropii w metalach 

przejściowych jest wygaszenie momentu orbitalnego przez pole krystaliczne. W jonach ziem 

rzadkich powłoka 4f jest ekranowana w duŜym stopniu przez elektrony z powłok 5d i 6s, 

dlatego pole krystaliczne oddziałujące na powłokę 4f jest o wiele słabsze.  

W przypadku gadolinu anizotropia magnetokrystaliczna jest dość mała w porównaniu z 

anizotropią innych pierwiastków ziem rzadkich. Przyczyną tego jest fakt, Ŝe powłoka 4f w 

atomie gadolinu jest zapełniona dokładnie w połowie i ma sferyczną symetrię (L = 0 i J = S). 

Bardziej dokładnie anizotropia gadolinu jest opisana w rozdziale niniejszej pracy poświęconym 

właściwościom magnetycznym ziem rzadkich. 

Anizotropia powierzchniowa 

Wkład od tego typu anizotropii jest zauwaŜalny tylko w próbkach o obniŜonej 

wymiarowości i był przywidziany przez Néela w pracach teoretycznych w 1954 r. Istnienie 

anizotropii powierzchniowej (bardziej dokładne określenie - anizotropii 

międzypowierzchniowej) zostało udowodnione doświadczalnie w 1968 r. [1]. Przyczyną 

anizotropii powierzchniowej typu Néela jest złamanie symetrii na powierzchni (złamanie 
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symetrii oddziaływania spin-orbita [29]). Wpływ złamania symetrii otoczenia sieciowego na 

anizotropię jest szczególnie duŜy w strukturach o niskiej wymiarowości, w nanocząstkach i 

nawet pojedynczych atomach [30]. 

Anizotropia magnetoelastyczna 

NapręŜenia sieci krystalicznej są przyczyną powstania anizotropii magnetoelastycznej. 

Obecność napręŜeń w sieci krystalicznej zmienia symetrię pola krystalicznego modyfikując 

tym samym anizotropię magnetokrystaliczną. Stałe anizotropii magnetoelastycznej mogą być 

obliczone teoretycznie na podstawie znajomości stałych anizotropii magnetokrystalicznej i 

stałych magnetostrykcji dla próbki objętościowej. W cienkich warstwach napręŜenia sieci 

mogą być znaczne ze względu na niedopasowania sieciowe pomiędzy kolejnymi warstwami 

lub warstwą i podłoŜem, co moŜe prowadzić do pojawienia duŜej stałej anizotropii 

magnetoelastycznej. 

Anizotropia w cienkich warstwach 

Anizotropia cienkich warstw moŜe znacznie róŜnić się od anizotropii materiałów 

objętościowych. Na anizotropię cienkich warstw duŜy wpływ ma warstwowa struktura próbek i 

złamanie symetrii (obecność powierzchni i międzypowierzchni). Poprzez zmianę grubości 

poszczególnych warstw moŜna modyfikować anizotropię. Najbardziej spektakularnym 

przykładem zaleŜności anizotropii od grubości warstw jest zmiana kierunku namagnesowania 

od kierunku „w płaszczyźnie” (ang. in-plane) do kierunku „prostopadłego do płaszczyzny” 

(ang. out of plane) występująca w niektórych warstwach metali magnetycznych. Takie 

zjawisko nazywa się Prostopadłą Anizotropią Magnetyczną (ang. Perpendicular Magnetic 

Anisotropy) [2]. Jako przykład moŜna podać strukturę Pt3.4nm/Co(d)/Pt65nm osadzoną na 

podłoŜu Si(100)/Si3N4(350 Å), gdzie: d – grubości warstwy kobaltu [31]. 

Dla określenia anizotropii warstw często stosuje się fenomenologiczny wzór: 

θθ 4
2

2
1 coscos KKE +−= , [2] 

gdzie: E– gęstość energii związanej z anizotropią przypadająca na jednostkę objętości, K1 – 

stała anizotropii pierwszego rzędu, K2 – stała anizotropii drugiego rzędu, Θ – kąt pomiędzy 

namagnesowaniem a wektorem prostopadłym do powierzchni. Stała K2 jest zazwyczaj o wiele 

mniejsza niŜ K1 [2] i dla uproszczenia moŜna przyjąć, Ŝe K2=0. W takim przypadku 

θ2cosKE −= , 

gdzie stała anizotropii K zawiera w sobie składowe zarówno „objętościowe” - VK , jak i 

związane z wkładem od powierzchni - SK  [2]. 
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MoŜna zdefiniowac efektywną stałą anizotropii 
d

K
KK S

Veff

2+= , [2]. 

gdzie: d – grubość warstwy. Współczynnik 2 uwzględnia to, Ŝe warstwa ma dwie jednakowe 

międzypowierzchnie. Wartości KV i KS mogą być uzyskane z danych pomiarowych 

wyznaczając zaleŜność iloczynu Keff *d od d [2].  

 Warto zauwaŜyć, Ŝe wielkość 
d

KS  reprezentuje nie anizotropię magnetyczną atomów 

powierzchniowych albo międzypowięrzchniowych, lecz róŜnicę anizotropii między atomami 

powierzchni (międzypowierzchni) i atomami mającymi pełne otoczenie krystaliczne [2]. 

 
Rys. 5 ZaleŜność iloczynu (Keff×d ) od grubości warstwy kobaltowej d dla struktury 3.4nm/Co(d)/Pt 65nm 

[31] 

 

JeŜeli stała KV jest ujemna, a KS dodatnia to przy grubości warstwy
2 S

V

K
d

K

−=  [2] następuje 

reorientacja kierunku namagnesowania warstwy. Dla 
2 S

V

K
d

K

−>  magnetyzacja będzie leŜała w 

płaszczyźnie próbki, dla 
2 S

V

K
d

K

−<  magnetyzacja będzie skierowana prostopadle do 

powierzchni warstwy ferromagnetycznej. 

W ogólnym przypadku wielkości stałych KV i KS mogą być zarówno ujemne jak i 

dodatnie. Stała KV zawiera w sobie anizotropię kształtu, anizotropię magnetokrystaliczną i 

anizotropię magnetoelastyczną i jest wypadkową wszystkich tych czynników.  
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Stała KV moŜe równieŜ być zaleŜna od grubości warstwy d. Na przykład, napręŜenia 

warstwy mogą prowadzić do zaleŜności typu 
d

KV

1≈ . W przypadku, jeŜeli taka zaleŜność ma 

miejsce to w analizie danych pomiarowych trudno jest odróŜnić rzeczywisty wkład pochodzący 

od anizotropii powierzchniowej od wkładu KV. 

W cienkich warstwach na właściwości elektronowe duŜy wpływ mają stany typu 

„studnia kwantowa” [32] dlatego stała anizotropii międzypowierzchniowej moŜe zaleŜeć nie 

tylko od rodzaju materiałów międzypowierzchni, ale równieŜ od grubości niemagnetycznej 

warstwy przykrywającej. Przykładem moŜe być struktura Co/Cu, gdzie warstwa kobaltu jest 

przykryta warstwą miedzi. Stała anizotropii międzypowierzchniowej Co/Cu zaleŜy, a nawet 

zmienia znak, w zaleŜności od grubości warstwy Cu [32]. 

 

Table 1 Wielkości stałej anizotropii międzypowierzchniowej KS dla róŜnych kombinacji materiałów [1]. 

Mi ędzypowierzchnia KS (mJ m-2) 

Co/Pd 0.92 

Co/Pt 1.15 

Co/Ni 0.42 

Co/Au 1.28 

Ni/UHV -0.48 

Ni/Cu -0.22 

Fe/Ag 0.79 

Fe/Au 0.54 

Fe/UHV 0.89 

 

Anizotropia typu „Exchange bias” 

Innym typem anizotropii, który równieŜ moŜe być uwaŜany za anizotropię 

międzypowierzchniową jest anizotropia typu „exchange bias” [1]). Po raz pierwszy anizotropia 

ta została wykryta w 1956 r w ferromagnetycznych cząsteczkach Co powleczonych warstwą 

antyferromagnetycznego tlenku kobaltu CoO [1]. Generalnie anizotropia „exchange bias” moŜe 

występować nie tylko na międypowierzchni AF/FM ale równieŜ na międzypowierzchni 

ferrimagnetyk/FM, ferrimagnetyk/AF i nawet na międzypowierzchni FM/FM [12] [33]. W tym 

rozdziale opisana zostanie w szczegółach anizotropia „exchange bias” występująca na 

międzypowierzchni AF/FM. Zjawisko anizotropii „exchange bias” polega na tym, Ŝe kierunek 

namagnesowania warstwy ferromagnetycznej, znajdującej się na styku z warstwą 
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antyferromagnetyczną, jest usztywniony poprzez sprzęŜenie z warstwą antyferromagnetyczną. 

W strukturach, w których występuje zjawisko tej anizotropii moŜna zaobserwować pojawienie 

się niesymetrycznej pętli histerezy. Po schłodzeniu próbki w polu magnetycznym do pewnej 

charakterystycznej temperatury, zwanej temperaturą blokowania, pętla histerezy jest 

niesymetryczna względem punktu H=0 i jest przesunięta o wielkość
2

−+ += CC
E

HH
H  [34]. 

Wielkości EH  nazywa się polem „exchange bias” (ang. exchange bias field). Przesunięcie pętli 

histerezy zazwyczaj jest w kierunku przeciwnym do pola przyłoŜonego podczas ochładzania 

[35]. To oznacza, Ŝe pole „exchange bias” jest ujemne, HE<0. Przypadki występowania 

dodatniego pola HE są bardzo rzadkie [12] [36]. Oprócz przesunięcia pętli histerezy 

obserwowany jest równieŜ wzrost pola koercji 
2

−+ −= CC
C

HH
H  [34]. 

 
Rys. 6 Pętla histerezy dla struktury dwuwarstwowej FeF2/Fe [35] 
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Rys. 7 Schemat wyjaśniający powstanie niesymetrycznej pętli histerezy [35]. 

 

Przesunięcie pętli histerezy i wzrost pola koercji obserwuje się tylko w temperaturach 

niŜszych od temperatury Néel’a NT  warstwy antyferromagnetycznej, co jest bezpośrednim 

dowodem tego, Ŝe przyczyną pojawiania się anizotropii „exchange bias” jest oddziaływanie 

warstwy ferromagnetycznej z warstwą antyferromagnetyczną [1]. Warto zauwaŜyć, Ŝe NT  dla 

cienkiej warstwy AFM moŜe być róŜna od NT  materiału objętościowego. W zaleŜności od 

grubości warstwy antyferromagnetycznej, istniejących w niej napręŜeń i zanieczyszczeń, NT  

warstwy moŜe przybierać wielkości zarówno mniejsze jak i większe od NT  próbki 

objętościowej. 

 Jako miarę anizotropii „exchange bias” przyjmuje się wielkość zwaną „siła anizotropii 

exchange bias” (ang. strength of Exchange Bias). Siła anizotropii „exchange bias” jest opisana 

wzorem (1.4) i ma wymiarowość taką samą jak energia powierzchniowa (energia/pole 

powierzchni) [35], 

 FM FM EE M d H∆ =  (1.4) 

gdzie: MFM – magnetyzacja nasycenia ferromagnetyka, dFM – grubość warstwy ferromagnetyka. 

Warto zauwaŜyć, Ŝe zazwyczaj przyjmuje się, Ŝe siła anizotropii E∆ zaleŜy od wartości 

magnesowania nasycenia ferromagnetyka, a nie zaleŜy od jego rodzaju. Temperatura, w której 

wielkość, HE, jest równa zero jest nazywana temperaturą blokowania TB. W przedstawionej 
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poniŜej Tabela 2 zestawione są wartości E∆ , TB i TN dla wybranych tlenkowych i metalicznych 

antyferromagnetyków 

   

Tabela 2 Wielkości energii powierzchniowej ( E∆ ), temperatury blokowania (TB) i temperatury 

Néel’a (TNéel ) dla niektórych materiałów antyferromagnetycznych. 

Materiał E∆ (erg/cm2) TB(K) TNéel 

(K) 

Źródło danych 

NiO(111) (10 K) 0.31 450-500  [1] 

CoO(oxid) (10 K) 0.40-3.50 200-290  [1] 

Cr2O3(poly) 0.003 ---- 310 [1] 

α-Mn(poly)(5K) 0.08-02 50 95 [1] 

Cr(poly)(4K) 0.002 ---- 310 [1] 

Cr(100)(4K) 0 130  [1] 

Cr(100)  200-350 w zaleŜności od 

grubości warstwy Cr 

 [34] 

 

Anizotropia „exchange bias” w strukturach zawierających warstwę chromową 

Jak widać z danych zamieszczonych w Tabela 2, siła anizotropii„exchange bias”, E∆ , 

dla chromu jest dość mała w porównaniu z takimi antyferromagnetykami jak CoO albo NiO. 

Jednak w niektórych strukturach, takich np. jak Cr(100)/Permalloy obserwuje się z 

powodzeniem niezerowe wartości HE i zwiększone pole koercji HC (Rys. 8)[34]. 

 
Rys. 8 Temperaturowa zaleŜność HE (a) i HC (b) dla struktury Cr(100)dCr/Permalloy(100Å), o róŜnych 

grubościach warstwy chromowej [34]. 



 23 

 

 Jak pokazano na Rys. 8 zaleŜność )(TH E  ma oscylacyjny charakter, a połoŜenie minimów 

zaleŜy od grubości warstw chromu. EH  zmienia nie tylko amplitudę ale równieŜ swój znak, co 

moŜe być związane z temperaturową zaleŜnością długości wektora SDWQ
r

. PołoŜenie minimów 

na krzywej temperaturowej zaleŜności HE (Rys. 8) odpowiada przejściu typu „spin-flip” dla 

warstw Cr o róŜnych grubościach [34]. 

CH  równieŜ zaleŜy od grubości warstwy chromowej i jest większe dla próbek mających 

grubszą warstwę Cr. Nie obserwuje się natomiast oscylacyjnej zaleŜności temperaturowej HC 

tak, jak to ma miejsce w przypadku EH . 

 

6 Właściwo ści fizyczne metali z grupy ziem rzadkich. 

Do grupy ziem rzadkich (lantanowców) naleŜą pierwiastki, które mają częściowo 

zapełnioną powłokę 4f, oraz Lantan i Iterb. Elektrony połoŜone na powłoce 4f (Rys. 9) mają 

zasadniczy udział w powstaniu momentu magnetycznego atomu. W rozdziale tym opisane 

zostaną jedynie podstawowe właściwości fizyczne ziem rzadkich. Minimalna liczba 

elektronów na powłoce 4f jest równa 0 (Lantan), a maksymalna 14 (Iterb). Ziemie rzadkie 

moŜna podzielić na 2 grupy, lekkie (powłoka 4f jest zapełniona mniej niŜ do połowy) i cięŜkie 

(powłoka 4f jest zapełniona do połowy i więcej). Dla lekkich lantanowców zgodnie z regułami 

Hunda liczba kwantowa J  powłoki 4f jest równa SLJ −= , gdzie ∑=
i

isS -elektronowa 

składowa, ∑=
i

ilL  składowa orbitalna. Dla cięŜkich lantanowców zgodnie z regułami Hunda 

prawidłową jest zaleŜność SLJ += . Lantan i Iterb, które mają odpowiednio pustą albo 

całkowicie zapełnioną powłokę 4f, nie wykazują uporządkowania magnetycznego [37], [38]. 

Powłoka 4f w lantanowcach jest połoŜona względnie głęboko, dlatego elektrony na tej powłoce 

są ekranowane przez powłoki zewnętrzne 5s2, 5d6 i 6s2 (Rys. 10) [37]. Dla wszystkich 

pierwiastków ziem rzadkich, za wyjątkiem Ceru, elektrony powłoki 4f mogą być traktowane 

jako zlokalizowane i stan podstawowy jest zgodny z regułami Hunda [4]. Głęboko połoŜone 

powłoki 4f bardzo słabo się przekrywają z analogicznymi powłokami sąsiednich atomów w 

sieci krystalicznej, co oznacza, Ŝe bezpośrednie oddziaływanie wymiany między powłokami 4f 

dwóch sąsiadujących atomów jest bardzo słabe. 
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Rys. 9 Kształt orbitali 4f w atomach pierwiastków ziem rzadkich. 

 
Rys. 10 ZaleŜność gęstość spinów od odległości od środka atomu dla powłok 4f i 5d w atomie Gd [3]. Widać, 

Ŝe obszar przekrywania powłok 4f i 5d jest nieduŜy, co skutkuje słabym oddziaływaniem pomiędzy 

elektronami z powłoki wewnętrznej 4f i elektronami z powłoki 5d. 

 

 W odróŜnieniu od magnetycznych metali przejściowych w pierwiastkach ziem 

rzadkich momenty orbitalne głęboko połoŜonych powłok 4f nie są wygaszone przez pole 

krystaliczne. Dlatego w analizie momentu magnetycznego zawsze trzeba brać pod uwagę 

moment całkowity J=L+S [38]. Za powstanie uporządkowania magnetycznego w ziemiach 

rzadkich odpowiada mechanizm oddziaływania pośredniego, przenoszonego przez elektrony 

pasma przewodnictwa 5d-6s. Jednym z takich typów oddziaływań pośrednich jest 

oddziaływanie RKKY. Oddziaływanie RKKY pomiędzy zlokalizowanymi momentami opisuje 

się zaleŜnością: 

 
2

3 4

(2 cos(2 ) sin(2 )
( )

4
F F Fm I k R k R k R

F R
Rπ

−
=  (1.5) 
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 [45], [39], gdzie: m – masa elektronu, kF – wektor falowy na poziomie Fermiego, R – 

odległość między jonami.  

 
Rys. 11 Przykładowy przebieg funkcji (1.5) opisującej potencjał oddziaływania wymiennego RKKY 

 

Oddziaływanie RKKY ma oscylacyjny charakter (Rys. 11) i w zaleŜności od wielkości Fk R 

moŜe prowadzić zarówno do uporządkowania ferromagnetycznego jak 

antyferromagnetycznego [45]. Dla małych wielkości Fk R oddziaływanie RKKY jest 

proporcjonalne do 
1

Fk R
−  i prowadzi do uporządkowania ferromagnetycznego [45]. Dla 

duŜych Ramplituda oddziaływania zmniejsza się proporcjonalnie do 
1

R
. 

 W sieci krystalicznej oddziaływanie RKKY przyjmuje postać Heisenberga [4] 

,

( ( ))F i j i j
i j

H J k R R S S= − ∑
r r

, gdzie iS
r

, jS
r

- momenty magnetyczne odpowiednio atomów 

i oraz j , J – całka wymiany zaleŜna od odległości międzyatomowej. Dla gadolinu J jest rzędu 

11 eV [40]. Elektrony przewodnictwa, uczestnicząc w oddziaływaniu wymiany w ziemiach 

rzadkich, polaryzują się i dają dodatkowy wkład do momentu magnetycznego materiału. Na 

przykład, w Gd, w stanie ferromagnetycznym moment magnetyczny elektronów 

przewodnictwa wynosi 0.63 µB na 1 atom Gd. 

Z pomiarów fal spinowych wynika, Ŝe oddziaływanie wymiany moŜe obejmować do 6 

najbliŜszych sąsiadów [4] [41]. Dla cięŜkich ziem rzadkich, takie dalekozasięgowe 

oddziaływanie wymiany jest związane z płaską częścią powierzchni Fermiego [4].  

W niskich temperaturach lantanowce tworzą kilka róŜnych typów układów 

magnetycznych. Jedną z najbardziej ciekawych cech ziem rzadkich jest to, Ŝe oddziaływanie 

wymiany sprzyja powstaniu niewspółmiernej struktury magnetycznej [4]. Struktura takich 

układów często jest bardzo skomplikowana i ma silną temperaturową zaleŜność. Na przykład 
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Tb, Dy albo Ho podczas schładzania początkowo przechodzą do fazy antyferromagnetycznej o 

strukturze helikoidalnej, a następnie do fazy ferromagnetycznej [42], [43]. Takie przejście jest 

związane z temperaturową zaleŜnością energii wymiany i energii magnetoelastycznej [37]. 

Niewspółmiernej helikoidalnej strukturze odpowiada minimum energii fali spinowej i 

maksimum całki wymiany )(qJ  z niezerową wartością mq , która się zmniejsza dla 

pierwiastków w kolejności Ho, Dy, Tb [42].[44] Wektor falowy niewspółmiernej struktury 

magnetycznej zaleŜy od temperaturowych zmian energii poziomu Fermiego w miarę 

zwiększenia namagnesowania [4]. Wektor falowy zaleŜy od gęstości stanów dla odpowiedniej 

części powierzchni Fermiego i oddziaływania między elektronami przewodnictwa i 

momentami magnetycznymi jonów [4]. Z danych doświadczalnych wynika, Ŝe dla Ho i szeregu 

stopów Ho/Y i Ho/Lu wektor falowy struktury niewspółmiernej zaleŜy od magnetyzacji jak 

M3. 

 
Rys. 12 Uporządkowanie magnetyczne wybranych pierwiastków ziem rzadkich wyznaczone za pomocą 

dyfrakcji neutronowej. ADP – (ang. anti-phase domain structure) – przeciwfazowa struktura domenowa, 

CAM – (ang. c-axis modulated structure) – uporządkowanie magnetyczne tworzące strukturę modulowaną 

wzdłuŜ osi krystalograficznej c. [45]. 
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 Rys. 13 Temperatury przejść do stanów magnetycznych dla niektórych lantanowców. Kolor czerwony – stan 

uporządkowany z niezerowym momentem magnetycznym (ferromagnetyczny, ferrimagnetyczny albo 

antyferromagnetyczny ze słabym ferromagnetyzmem). Kolor Ŝółty – stan antyferromagnetyczny 

6.1 Właściwo ści fizyczne gadolinu. 

Gadolin jako pierwiastek został wyseparowany w 1886 r. przez francuskiego chemika 

Paul Émile Lecoq de Boisbaudran. Nazwa Gadolin pochodzi od nazwiska fińskiego chemika 

Johan’a Gadolin’a [38]. 

Czysty gadolin jest srebrzystym, błyszczącym metalem, stosunkowo stabilnym w 

suchym powietrzu. W wilgotnym powietrzu na powierzchni gadolinu tworzy się warstwa 

mechanicznie niestabilnego tlenku gadolinu, która nie chroni gadolin przed dalszym 

utlenianiem. Gadolin ma największy przekrój absorpcji neutronów wśród wszystkich 

pierwiastków, dlatego jest stosowany w awaryjnych systemach reaktorów atomowych. 

Inne moŜliwe zastosowania gadolinu związane są z jego duŜym efektem 

magnetokalorycznym. Gadolin jest dobrym kandydatem do zastosowania jako ciało chłodzące 

w lodówkach magnetycznych pracujących w niezbyt niskich temperaturach [46]. W literaturze 

są równieŜ informacje o moŜliwym zastosowaniu gadolinu w układach spintronicznych. 

Gadolin jest ferromagnetykiem z niską pracę wyjścia elektronów, co pozwala zastosować go 

jako przekładkę między warstwą ferromagnetyka i dielektryka w spinowych złączach 

tunelowych (ang. spin-tunnel contacts) [47], [48] 

Gadolin ma najwyŜszą temperaturą Curie wśród pierwiastków ziem rzadkich TC=293 K 

i jest jedynym pierwiastkiem z grupy ziem rzadkich, który posiada tylko jedną fazę 

magnetyczną w temperaturze niŜszej od o temperatury Curie (Rys. 13). Jest to prosta faza 
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ferromagnetyczna, w której momenty magnetyczne wszystkich atomów są uporządkowane 

równolegle względem siebie.  

Atom gadolinu, ma do połowy zapełnioną powłokę 4f. Moment orbitalny takiej powłoki 

jest równy zero (L=0). Ze względu na zerowy moment orbitalny anizotropia 

magnetokrystaliczna gadolinu jest mała w porównaniu z innymi pierwiastkami metali ziem 

rzadkich. W warunkach normalnych, gadolin ma strukturę krystalograficzną heksagonalną 

gęsto upakowaną (ang. hcp) (Rys. 14), jednak ta struktura nie jest idealną strukturą hcp. 

Proporcja stałych sieci c/a w strukturze idealnej hcp powinna być c/a=1.633, natomiast w 

gadolinie ta proporcja jest równa c/a=1.59 [26]. W T=12350C gadolin przechodzi do struktury 

kubicznej przestrzennie centrowanej (ang. fcc) [49]. 

 
Rys. 14 Struktura krystalograficzna gadolinu. 

Ta nieidealność struktury krystalicznej jest przyczyną tego, Ŝe oddziaływanie dipol-

dipol staje się anizotropowe, co z kolei powoduje orientację osi łatwego namagnesowania 

wzdłuŜ kierunku krystalograficznego c. Wkład od anizotropii dipolowej staje się najbardziej 

zauwaŜalny w temperaturach bliskich TC i jest przyczyną anizotropowych właściwości 

gadolinu nawet w stanie paramagnetycznym [26]. Temperaturowa zaleŜność anizotropii 

magnetokrystalicznej gadolinu ma dość skomplikowany charakter. W przedziale temperatur od 

TC do 235 K gadolin ma jednoosiową anizotropię z osią łatwego namagnesowania równoległą 

do kierunku krystalograficznego c. W TSR=225 K [42], [50] zachodzi proces przeorientowania 

(ang. spin reorientation) osi łatwego magnesowania (Rys. 15). W miarę obniŜania temperatury 

oś łatwa odchyla się od połoŜenia równoległego do osi c. Maksymalny kąt tego odchylenia 

osiągany jest w T= 180 K i stanowi on 650 [51] względem osi c [52] (Rys. 16). Przy 

ochłodzeniu próbki gadolinowej do jeszcze niŜszych temperatur kąt ten zmniejsza się i wynosi 

około 300 w temperaturach niŜszych niŜ 40 K.[26].  
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Rys. 15 Schemat temperaturowej reorientacji osi łatwego namagnesowania dla gadolinu. 

 

Rys. 16 Temperaturowa zaleŜność kąta między osią łatwego namagnesowania a osią c wyznaczona za 

pomocą następujących metod:  - dane doświadczalne uzyskane za pomocą metody momentu skręcającego 

(ang. torque method) [52],  - dane doświadczalne ekstrapolowane [52],  - dane doświadczalne uzyskane 

z dyfrakcji neutronowej (odbicia (100)) [53],  - dane doświadczalne uzyskane z dyfrakcji neutronowej 

(odbicia (002)) [53] . 

 

Energię anizotropii magnetokrystalicznej w krysztale gadolinu opisuje się wzorem 

(ogólny wzór na anizotropię dla struktury heksagonalnej): 

βαααα 6cossinsinsinsin 6
4

6
3

4
2

2
10 KKKKKEK ++++=  [54] gdzie: 

α  - kąt pomiędzy wektorem namagnesowania a osią c 

β  - kąt azymutalny 

Proces reorientacji spinowej jest związany ze zmianą znaku stałej K1 w temperaturze 

TSR. Stała K1 jest dodatnia w T> TSR i ujemna w T< TSR. Inne stałe anizotropii, takie jak K2 

oraz K3 są dodatnie w całym przedziale temperatur [42], [54]. W pobliŜu TC K1 zmienia 

proporcjonalnie do MS [42], gdzie: MS –namagnesowanie spontaniczne. 

Na anizotropię magnetokrystaliczną gadolinu mają duŜy wpływ równieŜ efekty 

magnetoelstyczne ze względu na wysoką wartość magnetostrykcji [55]. 
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7 Właściwo ści fizyczne chromu. 

Chrom jest metalem przejściowym i naleŜy do tej samy grupy pierwiastków w układzie 

okresowym, co molibden i wolfram. Atom chromu ma konfigurację elektronową [Ar]3d5s1. W 

normalnych warunkach w temperaturze powyŜej temperatury Néela chrom ma strukturę 

kubiczną przestrzennie centrowaną (ang. bcc). Stała sieci wynosi 2.88 Å. W bardzo cienkich 

warstwach tj., gdy d<4Å, wyhodowanych w strukturach wielowarstwowych Cr/Ru(hcp), 

moŜna otrzymać chrom o metastabilnej strukturze heksagonalnej gęsto upakowanej (hcp). 

Chrom w strukturze hcp jest ferromagnetykiem, o czym świadczy występowanie pętli histerezy 

magnetycznej [56]. JednakŜe w miarę wzrostu grubości warstwy chromowej, powyŜej d=10Å, 

chrom przechodzi do stabilnej antyferromagnetycznej struktury bcc [56] [57]. 

Właściwości magnetyczne chromu. 

Oprócz chromu z rodziny metali przejściowych antyferromagnetykami są tylko α-Mn 

(cub) i γ-Fe [58]. Wszystkie one naleŜą do grupy 3d. Mo i W są w tej samej grupie 

pierwiastków, co chrom i mają bardzo zbliŜony kształt powierzchni Fermiego do kształtu 

powierzchni Fermiego chromu, ale nie mają one właściwości antyferromagnetycznych. 

Wszystko to moŜe wskazywać na to, Ŝe przynaleŜność Cr do grupy 3d ma duŜe znaczenie w 

mechanizmie powstania fazy antyferromagnetycznej [58]. 

W temperaturze niŜszej od TN=311K czysty chrom jest antyferromagnetykiem z 

statyczną niewspółmierną falą gęstości spinowej (ang. incommensurate spin-density wave, I-

SDW). Amplituda takiej fali gęstości spinowej wynosi 0.5 µB/atom [61]. W przedziale 

temperatur od T=122K do T=311K fala gęstości spinowej jest poprzeczna (ang. transversal 

spin density wave, T-SDW). Faza antyferromagnetyczna chromu z poprzeczną falą gęstości 

spinowej w literaturze często się nazywa fazą AF1. Wektor falowy Q
r

 fali T-SDW jest 

skierowany wzdłuŜ jednego z równowaŜnych kierunków krystalograficznych [100], [010] albo 

[001]. Momenty magnetyczne są ustawione prostopadle do kierunku Q
r

. Schematycznie 

poprzeczna fala spinowa jest przedstawiona na Rys. 17.  
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Rys. 17 Schematyczny rysunek ustawienia momentów spinowych w przypadku poprzecznej statycznej fali 

gęstości spinowej. 

 

Struktura wielodomenowa chromu. Obserwacja domen za pomocą 

mikrodyfrakcji rentgenowskiej. 

W normalnych warunkach w fazie antyferromagnetycznej AF1 chrom ma 

wielodomenową strukturę magnetyczną, przy czym w kaŜdej domenie moŜe istnieć T-SDW 

tylko o jednym kierunku wektora falowego 
→

±Q  i jednym kierunku namagnesowania s
r

 [59]. 

Nie ma moŜliwości istnienia superpozycji fal T-SDW o róŜnych kierunkach w jednej domenie. 

Na kaŜdy kierunek wektora 
→

±Q  przypada jeden z dwóch moŜliwych kierunków ułoŜenia 

wektora s
r

. Razem moŜe istnieć 6 typów domen o róŜnych orientacjach wektorów 
→

±Q  i s
r

. Są 

to tak zwane Q-domeny i s-domeny. 

Do obserwacji struktury domenowej oraz przejścia spin-flip stosuje się metodę 

mikrodyfrakcji promieniowania rentgenowskiego [60]. 

 

 
Rys. 18 Struktura domenowa chromu obserwowana za pomocą mikrodyfrakcji rentgenowskiej [60]. 
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Struktura jednodomenowa i związane z taką struktur ą zmiany strukturalne. 

Wymuszenie struktury jednodomenowej. Q- i S- domeny. 

 Stan jednodomenowy chromu moŜna uzyskać chłodząc monokrystaliczną próbkę 

poniŜej temperatury Néela w silnym polu magnetycznym skierowany wzdłuŜ osi [100]. Pole 

magnetyczne wymusza ułoŜenie wektora falowego 
→

±Q  równolegle do kierunku przyłoŜonego 

pola
→
H [61], [59]. Uzyskane w ten sposób uporządkowanie jest Q-jednodomenowe i jest 

stabilne równieŜ po zdjęciu przyłoŜonego podczas chłodzenia pola [59]. Wektor 

namagnesowania s
r

 w takiej strukturze moŜe być równoległy do osi [010] albo [001], więc 

taka struktura nie jest s-jednodomenowa. JeŜeli do takiej Q-jednodomenowej próbki 

znajdującej się w stanie AF1 przyłoŜyć pole magnetyczne skierowane prostopadle do kierunku 

→

±Q  , na przykład w kierunku [010] to kierunek ułoŜenia spinów s
r

 będzie równoległy do 

przyłoŜonego pola. Powstaje struktura Q-s-jednodomenowa [59]. Jednocześnie z przejściem do 

stanu Q-s-jednodomenowego zachodzi równieŜ zmiana struktury krystalicznej. Układ o 

strukturze kubicznej (a=b=c) transformuje się do układu o strukturze orto-rombowej (a≠b≠c). 

W takiej strukturze wektor 
→

±Q jest równoległy do osi c, a kierunek magnetyzacji s
r

jest 

równoległy do osi a. Krawędź wzdłuŜ kierunku c jest najdłuŜsza ze wszystkich krawędzi 

(c>b>a) w temperaturze TN i staje się najkrótszą (c<a<b) w temperaturze spin-flip 

(zdefiniowanej niŜej) TSF=1220C [59] [61]. W stanie AF1 (Rys. 19) krawędź a jest krótsza niŜ 

krawędź b [59]. Do uzyskania stanu Q-jednodomenowego moŜna równieŜ zastosować 

jednoosiowe napręŜenie rozciągające, przyłoŜone do próbki wzdłuŜ jednego z kierunków 

krystalograficznych [100]. W tym przypadku wektor 
→

±Q  będzie skierowany wzdłuŜ kierunku 

rozciągania [61]. 
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Rys. 19 Orientacja wektorów 
→

±Q  i s
r

 względem osi krystalograficznych w strukturze ortorombowej Q-s-

jednodomenowej (faza AF1). 

Długość fali gęstości spinowej Λ jest temperaturowo zaleŜna i wynosi około 28 stałych 

sieci (Λ≈80 Å) w T=311 K i 21 stałych sieci (Λ≈60 Å) w T=10 K [58], [61], [34]. 

 

Przejście spin-flip. PodłuŜna fala gęstości spinowej, faza AF2. 

W temperaturze TSF=122 K zachodzi transformacja kierunku polaryzacji fali. Fala poprzeczna 

T-SDW staje się falą podłuŜną (ang. longitudial spin density waves (L-SDW)) (Rys. 20). 

Zachodzi tak zwany proces spin-flip. Przejście to ma charakter słabego (ang. weak) przejścia 

fazowego pierwszego rodzaju [61]. Faza L-SDW w literaturze często jest nazywana jako AF2. 

  
Rys. 20 Schematyczny rysunek podłuŜnej statycznej fali gęstości spinowej 

 

Wielodomenowe próbki w fazie AF2 mają strukturę kubiczną [59]. Natomiast dla próbek Q-

jednodomenowych w temperaturze TSF zachodzi kolejna transformacja strukturalna. Struktura 

ortorombowa (a≠b≠c) zamienia się w strukturę tetragonalną (a=b≠c) przy czym c<a=b. 

Pierwsze mikroskopowe dowody na istnienie antyferromagnetyzmu w chromie zostały 

uzyskane przez Shulla i Wilkinsona w 1953 r [58] [62] w wyniku badań rozpraszania 

neutronów na próbkach proszkowych. Amplituda piku (100) odpowiadała wartości momentu 

magnetycznego 0.4 µB na 1 atom materiału w T=4.2 K i była 5 razy wyŜsza niŜ sądzono na 
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podstawie oszacowań dla momentów pochodzących od struktury jądrowej (λ/2 (200)) [58]. 

Amplituda piku malała ze wzrostem temperatury, co było bezpośrednim dowodem na istnienie 

magnetycznej składowej tego piku. Na podstawie ekstrapolacji natęŜenia piku w funkcji 

temperatury uzyskano TN= 475 K.  

Bykov et al. (1959) i Corliss et al.(1959) po raz pierwszy zaobserwowali satelity magnetyczne 

(0, 0, 1±δ) odpowiadające wektorowi falowemu )1(/2 δπ ±= aQ  ukierunkowanemu wzdłuŜ 

osi [100]. Hastings (1960) analizując zmianę amplitudy pików satelitarnych wzdłuŜ kaŜdej z 

osi sześcianu udowodnił doświadczalnie zmianę polaryzacji z L-SDW na T-SDW w 

temperaturze TSF [58]. 

7.1 Właściwo ści magnetyczne cienkich warstw chromu. 

 Właściwości magnetyczne warstw chromu zaleŜą nie tylko od grubości i orientacji 

krystalograficznej, ale równieŜ w duŜej mierze od materiału, z którym warstwa chromu 

graniczy a takŜe od chropowatości międzypowierzchni. 

 Z obliczeń teoretycznych wynika, Ŝe w przypadku międzypowierzchni Cr/(próŜnia albo 

metal szlachetny) na międzypowierzchni powinna być strzałka (ang. antinode) SDW pod 

warunkiem, Ŝe ona jest gładka [61]. Z innej strony na międzypowierzchni Cr/(Mo albo inny 

metal z grupy 4d albo 5d) powinien być węzeł (ang. node) SDW. 

Z analizy badań neutronowych wynika, Ŝe w cienkich warstwach o orientacji 

krystalograficznej (100) wektor SDWQ
r

 jest prostopadły do powierzchni warstwy [34], [61]. 

Długość wektora SDWQ
r

 w warstwach jest równieŜ inna niŜ w materiale objętościowym, dla 

warstwy Cr 500 Å ta długość wynosi Λ=85 Å. 

 ZaleŜność temperatury Néela od grubości dla niewspółmiernej fali gęstości spinowej (I-

SDW) warstwy chromu opisuje się wzorem podobnym do wzoru opisującego zaleŜność 

temperatury Curie dla warstwy ferromagnetycznej. 

  

 
0

( ) ( )

( )
N N

N

T T d d

T d

λ−
 ∞ − =  ∞  

 (1.6) 

  

 gdzie d - grubość warstwy chromu, 
ν

λ 1= , gdzie ν - wykładnik krytyczny dla długości 

korelacji [61] 

 Ten wzór dobrze opisuje zaleŜność )(dTN  tylko dla 50>CRd Å. Dla warstw o 

mniejszej grubości TN spada szybciej niŜ wynikałoby to ze wzoru. To moŜe wskazywać na 



 35 

istnienie w warstwach chromu, tak zwanej „martwej warstwy” (ang. „dead layer”). 

Wprowadzając do wzoru wielkość ddl – grubość „martwej warstwy” otrzymujemy wzór dla TN 

I-SDW dobrze opisujący dane doświadczalne [61]. 

 

'

'
0

( ) ( )

( )
N N dl

N

T T d d d

T d

λ−
 ∞ − −=  ∞  

 (1.7) 

W strukturach Fe/Cr, dld  dla I-SDW wynosi od 30 do 44 Å, co odpowiada mniej więcej 

połowie długości I-SDW w niskich temperaturach. 

Inną zaleŜność temperatury Néela od grubości warstwy chromowej obserwuje się natomiast dla 

współmiernej fali gęstości spinowej (C-SDW). ZaleŜność ta dla struktury Fe/Cr [61] jest 

pokazana na Rys. 22.  

 
Rys. 21 Teoretyczna i doświadczalna zaleŜność temperatury Néela TN dla niewspółmiernej fali gęstości 

spinowej (I-SDW) chromu dla struktury [Fe 14Å/ Cr dCR]×15. Linia przerywana – obliczona według 

równania (1.6), linia ciągła – równanie (1.7). NaleŜy zwrócić uwagę, na to, Ŝe to jest zaleŜność tylko dla TN I-

SDW (niewspółmierna fala gęstości spinowej) [61]. 

 
Rys. 22 Diagram (dCR, T) pokazujący obszary istnienia róŜnych faz uporządkowania magnetycznego 

chromu w strukturach Fe/Cr(d) [61]. 
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8 Epitaksja z Wi ązek Molekularnych 

Termin „epitaksja” pochodzi od greckich wyrazów επι=”połoŜyć na coś” i 

ταξιζ=”uporządkowanie”. Ten termin został wprowadzany do słownictwa fizycznego przez 

Royera i opisuje zorientowany wzrost warstwy krystalicznego materiału na powierzchni 

kryształu [56]. Epitaksję moŜna podzielić na „homoepitaksję”, czyli epitaksja warstwy tego 

samego materiału, co podłoŜe i na „heteroepitaksję”, czyli osadzanie warstwy o innym składzie 

chemicznym niŜ podłoŜe. 

MBE jest jedną z najszerzej stosowanych technologii do osadzania cienkich warstw 

czystych materiałów. Ultrawysoka próŜnia (ang. UHV, ciśnienie gazów resztkowych jest 

niŜsze niŜ <10--10 Torr), w której się odbywa wzrost struktury krystalicznej jest bardzo waŜnym 

warunkiem i atutem stosowania tej technologii. Znikome ciśnienie gazów resztkowych 

pozwala otrzymywać wysoką czystość osadzanego materiału i przeprowadzać obserwacje oraz 

badania in-situ, wykonanie których jest niemoŜliwe w innych warunkach. Do takich, 

wymagających wysokiej próŜni metod charakteryzacji hodowanych próbek naleŜą RHEED, 

LEED oraz spektroskopia elektronów Auger’a. Jedną z głównych zalet technologii MBE jest 

to, Ŝe w jednym procesie i na jednym podłoŜu jednocześnie moŜna osadzać materiały o 

szerokim zakresie pręŜności pary i aktywności chemicznej. Oczywiście wymaga to uŜywania 

odpowiednich źródeł parowanych materiałów. Inną, waŜną zaletą technologii MBE jest to, Ŝe 

w bardzo dokładny sposób moŜna sterować gęstością strumienia parowanego materiału, co 

umoŜliwia precyzyjną kontrolę składu chemicznego i grubości osadzonych warstw. 

Ogólny schemat aparatury MBE jest podany na Rys. 23. Zwykle system MBE składa się z 

kilku komór próŜniowych, najwaŜniejsze z nich to: 

1. Komora wzrostu, w której hoduje się warstwy i przeprowadza się niektóre badania in-

situ. MoŜliwość uzyskania wysokiej próŜni w tej komorze ma decydujący wpływ na 

jakość hodowanych próbek 

2. Komora załadowcza, która spełnia funkcje komory buforowej, między komorą 

wzrostu, a pomieszczeniem laboratorium. W tej komorze przeprowadza się równieŜ 

wstępne przygotowanie podłoŜa (odgazowanie poprzez wygrzewanie). 
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Rys. 23 Ogólny schemat komory wzrostu MBE. 

Źródła wiązek molekularnych. 

  Wiązki molekularne uzyskuje się stosując odpowiednie źródło materiału. W technologii 

MBE moŜna zastosować kilka typów źródeł (komórki efuzyjna Knudsena, działa elektronowe, 

rozpylanie laserowe i inne). Typ źródła dobiera się w zaleŜności od rodzaju parowanego 

materiału. DuŜo znaczenie przy tym ma zaleŜność pręŜności par od temperatury. W przypadku 

hodowania warstw Cr/Gd zastosowano komórki efuzyjne Knudsena jako źródła atomów Cr i 

działa elektronowe jako źródła atomów Gd i Mo. Szczegółowy opis komórki Knudsna i działa 

elektronowego jest podany poniŜej. 

Komórka efuzyjna Knudsena jest źródłem termicznym o odpowiednim kształcie (Rys. 24). 

Parowanie materiału odbywa się poprzez rozgrzanie materiału do odpowiedniej temperatury w 

tyglu komórki. Jako źródło ciepła zwykle stosuje się wolframowe lub tantalowe uzwojenia, 

które znajdują się na zewnątrz tygla i nie mają kontaktu z parowanym materiałem. Tygle do 

komórek efuzyjnych wykonuje się z materiału odpornego na działanie wysokiej temperatury i 

w miarę moŜliwości chemicznie obojętnego. Często do tego celu uŜywa się szafir (Al2O3), 

pirolityczny azotek boru (PBN), grafit, wolfram i inne. Rodzaj materiału, z którego jest 

wykonany tygiel komórki efuzyjnej, nakłada ograniczenia temperaturowe na maksymalną 

temperaturę, do której moŜna rozgrzać włoŜony do tygla materiał.  
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 Rys. 24 Schematyczny rysunek komórki 

efuzyjnej Knudsena. 

 

 

 

 

 
Rys. 25 Schematyczny rysunek działa 

elektronowego. 

 

Działo elektronowe. 

Do parowania materiałów, które wymagają wysokich temperatur do uzyskania 

wystarczającej pręŜności pary (na przykład W, Mo, Ta, Nb), stosuje się działa elektronowe 

(Rys. 25), które, w odróŜnieniu od komórek efuzyjnych praktycznie nie mają Ŝadnych 

ograniczeń temperaturowych. Działa elektronowe są równieŜ niezastąpione w przypadku, gdy 

parowany materiał jest bardzo aktywny chemicznie i moŜe reagować z materiałem, z którego 

wykonany jest tygiel komórki efuzyjnej. 

Metody kalibracji i sterowania gęstością wiązki molekularnej. 

Dotychczas opracowano kilka metod kalibracji źródeł wiązek atomowych i sterowania 

prędkością parowania materiału. Wybór metody zaleŜy od rodzaju źródła materiału. W 

przypadku komórek efuzyjnych wykonuje się jej kalibrację. Komórkę rozgrzewa się do 

temperatury, w której pręŜność pary jest wystarczająco duŜa do uzyskania odpowiedniego 

strumienia materiału (około 10-2-10-3 Torr). Po uzyskaniu stabilnej temperatury komórki 

osadza się warstwa materiału na podłoŜu. Po wyjęciu próbki z układu próŜniowego określa się 

grubość napylonej warstwy. Do wyznaczenia grubości warstwy moŜna zastosować na przykład 

Niskokątową Reflektometriję Rentgenowską lub mikroskop sił atomowych AFM. W 

przypadku materiałów ferromagnetycznych ilość osadzanego materiału moŜna wyznaczyć 

przeprowadzając pomiar momentu nasycenia magnetycznego próbki w silnym polu i 

przeliczając potem moment magnetyczny na masę osadzanego materiału. Znając grubość 

osadzonej warstwy i czas osadzania materiału w łatwy sposób moŜna oszacować prędkość 

osadzania. Za jednostkę prędkości osadzania często się uŜywa Å/s. Strumień materiału z 

komórki efuzyjnej z czasem ulega zmianie przez zmniejszenie ilości materiału albo przez 
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osadzenie materiału na ściankach albo przy wylocie tygla. Dlatego waŜne jest systematyczne 

wykonanie pomiarów kalibracyjnych. 

Na ogół strumień materiału z działa elektronowego jest mniej stabilny niŜ z komórki efuzyjnej, 

dlatego wymagany jest dodatkowy układ stabilizacji gęstości wiązki. Jednym z przykładów 

takiego układu stabilizacji jest układ, w którym wykorzystuje się zjawisko Fotoemisji 

Elektronowej (ang. EIP – Electron Impact Photoemission). Podczas parowania materiału 

wiązka elektronów o małej energii przechodzi przez strumień parowanego materiału i 

powoduje emisję światła. Długość fali światła, które emituje strumień materiału zaleŜy 

wyłącznie od rodzaju materiału, który jest parowany. Natomiast intensywność światła jest 

proporcjonalna do gęstości strumienia materiału. Sygnał świetlny przechodzi przez 

odpowiednio dobrane dla kaŜdego materiału monochromatyczne filtry wycinające tło i jest 

mierzony detektorem. Dla zapewnienia stabilnej gęstości strumienia materiału, sygnał z 

detektora intensywności światła jest sprzęŜony pętlą zwrotną z układem sterującym prądem w 

dziale elektronowym, a więc stabilizowana jest moc działa elektronowego.  

 

8.1 Termodynamiczne relacje wzrostu cienkich warstw . 

Najczęściej spotykane są trzy typy wzrostu warstw materiału osadzanego na podłoŜu. 

Frank-van der Merve, Stranski-Krastanov i Volmer-Veber  

• Frank-van der Merve – ten typ wzrostu charakteryzuje się wzrostem warstwa 

po warstwie (ang. layer-by-layer) albo innymi słowy wzrost 2D. Wzrost 

następnej monowarswy rozpoczyna się dopiero po całkowitym zapełnieniu 

warstwy poprzedniej. 

• Typ wzrostu Volmer-Weber charakteryzuje się wzrostem „wyspowym”, innymi 

słowy 3D wzrostem. Następna monowarstwa materiału zaczyna rosnąć zanim 

całkowicie zapełnią się warstwy poprzednie. 

• Stranski-Krastanov – mieszany typ wzrostu. Warstwa najpierw rośnie warstwa 

po warstwie, a po osiągnięciu pewnej grubości zaczyna rosnąć wyspowo. 
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Rys. 26 Trzy główne rodzaje wzrostu warstw. 

 

Typ wzrostu konkretnej warstwy danego materiału zaleŜy od wielu czynników, a przede 

wszystkim od: 

• typu podłoŜa) i osadzanego materiału, 

• kierunku krystalograficznego podłoŜa, 

• temperatury podłoŜa, 

• prędkości osadzania. 

 

Termodynamiczne kryteria róŜnych typów wzrostu warstwy. 

 Termodynamiczne kryteria, bez uwzględnienia ewentualnych napręŜeń osadzanej 

warstwy, zostały wyznaczone przez Bauer’a [56]. Typ wzrostu jest opisywany przez 

następującą zaleŜność: 

 f i sσ σ σ σ∆ = + −  (1.8), 

gdzie: sσ , iσ  i fσ - odpowiednio energie swobodne powierzchni podłoŜa, międzypowierzchni i 

powierzchni osadzanej warstwy. 

W przypadku, gdy 0≤∆σ , energia wiązania atomów materiału osadzanego na podłoŜu 

jest większa niŜ energia wiązana atomów między sobą. Warstwa będzie rosła „warstwa po 

warstwie”, bo to odpowiada minimum energii sumarycznej, innymi słowy osadzany materiał 

będzie „zwilŜał” substrat [56]. Wzór (1.8) jest waŜny tylko do momentu osadzenia pierwszej 

warstwy atomowej. Dla następnych warstw energia międzypowierzchni iσ  i substratu sσ  jest 

juŜ inna [23]. 

W przypadku, jeŜeli 0>∆σ energia wiązania między atomami osadzanego materiału 

jest większa od energii wiązania osadzany materiał - podłoŜe. W tym przypadku materiał 

będzie rósł „wyspowo” od samego początku.  
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 NapręŜenia sieci równieŜ wnoszą wkład do energii warstwy. Energia napręŜeń (ang. 

strain energy) rośnie proporcjonalnie do grubości warstwy. W tym przypadku σ∆  moŜe być 

mniejsza od zera, jeŜeli grubość warstwy nie przekroczy pewnej charakterystycznej granicy, a 

następnie zmieni znak na dodatni w miarę wzrostu warstwy. Taki wzrost będzie wzrostem typu 

Stranskiego-Krastanova [56]. 

 Swobodna energia powierzchniowa jest zdefiniowana jako energia W, którą jest 

potrzebna do uzyskania nowej powierzchni kryształu 2S, więc 
S

W
f 2

=σ  [56]. Wartość 

swobodnej energii powierzchniowej dość trudno wyznaczyć doświadczalnie, poniewaŜ błąd 

moŜe być rzędu 30%. Swobodną energię powierzchniową oraz międzypowierzchniową moŜna 

oszacować teoretycznie wychodząc z mierzalnych wielkości fizycznych, takich jak np. ciepło 

sublimacji. Do oszacowania swobodnej energii powierzchniowej moŜna zastosować 

następującą zaleŜność empiryczną: 

4.003−≈
∆H

aσ
  

gdzie: a – stała sieci, H∆ - ciepło parowania przypadające na 1 atom. 

Energia powierzchniowa zaleŜy w duŜej mierze od rodzaju materiału. Ogólnie 

materiały magnetyczne mają wysoką energię powierzchniową ze względu na częściowo 

wypełnioną powłokę d. Metale szlachetne mają mniejszą energię powierzchniową niŜ materiały 

magnetyczne, a izolatory jeszcze mniejszą [56]. W Tabela 3 są podane energie powierzchniowe 

niektórych materiałów, w tym, Mo, Gd i Cr. 

 

Tabela 3 Przykładowe wartości energii powierzchniowej σf dla niektórych materiałów dla płaszczyzn o 

najmniejszej energii łupliwości (ang. low-energy cleavage surface) [23]. 

materiał Mo Cr Gd Al2O3 W Au Co 

σ (J m-2) 2.9 2.1 0.9 1.4 3.5 1.6 2.7 

  

Z równania (1.8) wynika, Ŝe jeŜeli róŜnica energii powierzchniowej materiałów A i B 

jest duŜa, a materiał A rośnie gładko na materiale B, to materiał B będzie rósł na materiale A 

wyspowo [23]. 

Równanie (1.8) definiuje warunki wzrostu tylko w przypadku równowagi termicznej. 

Taką równowagę trudno uzyskać w realnych warunkach. Jednak realne warunki 

nierównowagowe mogą być takŜe wykorzystane do wytwarzania warstw o gładkiej 

powierzchni. Np. osadzając gadolin na wolframowym podłoŜu w niskiej temperaturze uzyskuje 
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się względnie gładką, ale napręŜoną warstwę. Następnie poprzez wygrzewanie próbki w 

odpowiedniej temperaturze, moŜna zrelaksować napręŜenia przy zachowaniu dobrej jakości 

powierzchni warstwy [27]. Optymalna temperatura wygrzewania zaleŜy ściśle od grubości 

warstwy i jest wyŜsza dla warstw o większej grubości. Inny przykład to osadzanie warstwy 

Au(111) na Mo(110). Warstwę Au(111) o dobrej jakości powierzchni moŜna uzyskać 

osadzając materiał w temperaturze pokojowej, a następnie wygrzewając ją w Ts=2000C w ciągu 

t=30 min.  

 

 Wpływ kierunku krystalograficznego wzrostu warstwy na energię 

powierzchniową. 

Swobodna energia powierzchniowa zaleŜy teŜ od orientacji krystalograficznej 

powierzchni. Generalnie, energia powierzchniowa obniŜa się w miarę zwiększenia odległości 

międzypłaszczyznowej i zwiększenia liczby najbliŜszych sąsiadów atomu na powierzchni [56]. 

Na przykład, dla struktury bcc zaleŜność swobodnej energii powierzchniowej fσ od 

płaszczyzny krystalograficzej ma następującą postać  

)111()100()110( σσσ << [56]. 

Oznacza to, Ŝe warstwa hodowana o płaszczyźnie (110) równoległej do podłoŜa ma 

największe szanse wyrosnąć w reŜymie 2D tzn. „warstwa po warstwie”. Dla struktury 

kubicznej powierzchniowo centrowanej (ang. fcc) najbardziej energetycznie korzystna jest 

płaszczyzna (111), poniewaŜ, dla fcc )110()100()111( σσσ << . Dla struktury heksagonalnej gęsto 

upakowanej (ang. hcp) płaszczyzną o najmniejszej swobodnej energii powierzchniowej jest 

płaszczyzna (0001). 

 

Wpływ temperatury podłoŜa na wzrost warstw. 

 Wybór odpowiedniej temperatury podłoŜa ma duŜe znaczenie dla uzyskania gładkiej 

powierzchni warstw. Od temperatury podłoŜa zaleŜy przede wszystkim ruchliwość atomów na 

powierzchni. Zmieniając temperaturę podłoŜa stwarza się warunki bardziej lub mniej zbliŜone 

do warunków równowagi termicznej. Z danych literaturowych wynika, Ŝe warstwy gadolinu o 

najwyŜszej jakości uzyskuje się napylając gadolin w moŜliwie niskiej temperaturze [24], [63], 

(Rys. 27). Dla uzyskania gładkiej warstwy molibdenu na podłoŜu szafirowym wymagana jest 

odwrotnie, wysoka temperatura podłoŜa, rzędu 10000C. Optymalną temperaturę podłoŜa moŜna 

wyznaczyć doświadczalnie, osadzając materiał w róŜnych temperaturach i badając 
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powierzchnię warstwy za pomocą technik RHEED, LEED, AES albo innych dostępnych in-

situ metod.  

 
Rys. 27 Z obserwacji spektroskopii Auger’a wynika, Ŝe warstwa Gd(0001) osadzana na W(110) rośnie w 

modzie Franka-van de Merwe, jeŜeli temperatura podłoŜa Ts=320K i rośnie w modzie Stranskiego-

Krastanowa w wyŜszej temperaturze Ts=720K. Strzałkami są oznakowane momenty osadzenia pierwszych 

trzech monowarstw atomowych gadolinu [24]. 

 

Wpływ pr ędkości osadzania na jakość powierzchni. 

 Prędkość osadzania, tak samo jak temperatura podłoŜa wpływa na to o ile warunki 

wzrostu są bliskie warunkom równowagi termodynamicznej. Im większa jest prędkość 

osadzania tym mniejszy jest czas, w którym atom moŜe się poruszać po powierzchni zanim 

zostanie przykryty następną warstwą materiału. Niska temperatura podłoŜa i/albo wysoka 

prędkość osadzania prowadzą do wzrostu nierównowagowego termodynamicznie [23]. 
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9 Opis zastosowanych metod bada ń właściwo ści 

strukturalnych cienkich warstw i powierzchni. 

9.1 Dyfrakcja elektronów wysokoenergetycznych - RHE ED 

Metoda Odbiciowej Dyfrakcji Elektronów Wysokiej Energii, RHEED (ang. Reflection High 

Energy Electron Diffraction) jest jedną z najczęściej uŜywanych metod do badań struktury 

powierzchni próbki w warunkach wysokiej próŜni. 

Metoda ta ma kilka zalet takich jak [2]: 

• Obraz powstający na ekranie fluorescencyjnym moŜna interpretować bezpośrednio 

wizualnie bez uŜycia dodatkowych narzędzi i procedur. 

• RHEED moŜna uŜywać bezpośrednio podczas hodowania próbki albo podczas 

wygrzewana podłoŜa/próbki. Padająca wiązka elektronów nie wpływa na proces 

wzrostu warstwy. 

 

Informacje, które moŜna otrzymać analizując obrazy RHEED są następujące: 

• Charakter wzrostu (wyspowy, warstwa po warstwie, mieszany) 

• Monokrystaliczność warstwy. 

• Orientacje kierunków krystalograficznych podłoŜa i wyhodowanych warstw. 

• NapręŜenia w warstwie. 

• Ilość osadzonych monowarstw atomowych materiału w przypadku wzrostu w reŜymie 

„warstwa po warstwie” (tzw. „oscylacje RHEED”). 

 

Układ RHEED jest dość prosty i składa się z działa elektronowego emitującego wiązkę 

elektronów, systemu ogniskowania wiązki elektronowej i ekranu fluorescencyjnego, na którym 

w wyniku bombardowania elektronami powstaje obraz dyfrakcyjny. Obraz dyfrakcyjny jest 

monitorowany kamerą video i nagrywany na komputerze dla celów dalszej analizy. 

 

 
Rys. 28 Schematyczny rysunek układu pomiarowego RHEED 
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Energia elektronów w wiązce jest rzędu 5-150 keV. Przy takich energiach głębokość wnikania 

elektronów jest dość duŜa, ale poniewaŜ kąt padania wiązki jest bardzo mały (< 3 deg), 

głębokość wnikania ogranicza się tylko do kilku warstw atomowych i stąd charakteryzowana 

jest tylko powierzchnia warstwy. Wiązka elektronów odbija się od powierzchni próbki 

jednocześnie ulegając dyfrakcji na sieci krystalicznej. 

 Długość fali de Broglie’a elektronu jest opisana wzorem 

)1095.11(

3.12

2
62 VV

c

eV
qVm

h

e

−×+
≅








+

=λ  

Gdzie me, e, V - odpowiednio masa, ładunek i energia kinetyczna elektronu. 

W zaleŜności od charakteru badanej powierzchni obserwuje się kilka rodzajów obrazów 

dyfrakcyjnych (Rys. 29). 

 

1. W przypadku powierzchni monokrystalicznej i gładkiej (2D) obserwujemy na ekranie 

fluorescencyjnym prąŜki połoŜone równolegle względem siebie. Odległość pomiędzy 

prąŜkami obrazu dyfrakcyjnego jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości stałej sieci w 

kierunku równoległym do kierunku padania wiązki elektronowej. Korzystając z tego 

faktu moŜna w łatwy sposób wyznaczać kierunki krystalograficzne badanej powierzchni i 

obliczyć występujące napręŜenia sieci atomowej. Wzór na zaleŜność odległości 

międzypłaszczyznowej od odległości między prąŜkami albo kropkami na obrazie 

dyfrakcyjnym jest następujący: 

d

A
a = , 

 gdzie: a [Å] - jest odległością międzypłaszczyznową (proporcjonalną do stałej sieci), A - 

stała kamery układu RHEED, d -odległość między prąŜkami albo kropkami, mierzona w 

[mm] na ekranie monitora albo w pikselach w przypadku, jeŜeli obrazy dyfrakcyjne są 

analizowane na komputerze. 

2. W przypadku monokrystalicznej szorstkiej powierzchni (3D) obraz dyfrakcyjny będzie 

składał się z wydłuŜonych kropek. 

3. W przypadku powierzchni polikrystalicznej na ekranie fluorescencyjnym zobaczymy 

obraz składający się z koncentrycznych pierścieni. Taki obraz jest nazywany 

pierścieniami Debye-Scherrera (ang. Debye-Scherrer rings). JeŜeli powierzchnia jest 

teksturowana, tzn., polikrystaliczna, ale jeden z kierunków jest bardziej wyróŜniony niŜ 
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inne, to zamiast pierścieni Debye-Scherrer’a zobaczymy koncentryczne łuki. Długość 

tych łuków jest zaleŜna od stopnia steksturowania powierzchni. 

 

aa 

 

bb c 

Rys. 29 Obrazy RHEED warstwy molibdenu osadzonej na podłoŜach róŜnego typu (wyniki własne).  

a – warstwa Mo osadzona w wysokiej temperaturze podłoŜa na atomowo gładkiej powierzchni Al2O3(11-

20). PrąŜki świadczą o małej chropowatości powierzchni Mo (wzrost typu 2D). 

b – warstwa Mo osadzona w wysokiej temperaturze podłoŜa na szorstkiej powierzchni Al2O3(11-20). 

Warstwa Mo jest monokrystaliczna, ale z duŜą chropowatością, o czym świadczy „kropki” na ekranie 

monitora (wzrost typu 3D). 

c – warstwa Mo osadzona na szkle mikroskopowym w temperaturze pokojowej. Warstwa jest 

polikrystaliczna. Obraz składa się z koncentrycznych pierścieni. 

W przypadku wzrostu „warstwa po warstwie” intensywność prąŜków dyfrakcyjnych 

zaleŜy od stopnia zapełnienia górnej monowarstwy atomowej. Intensywność jest największa, 

gdy warstwa jest zapełniona całkowicie i jest najmniejsza, gdy monowarstwa jest zapełniona w 

połowie. Zjawisko to jest wykorzystywane do wyznaczania ilości osadzanych monowarstw 

podczas wzrostu. Są to tak zwane „oscylacje RHEED-owskie”. 

 

9.2 Reflektometria rentgenowska. 

 Reflektometria rentgenowska jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod 

charakteryzacji struktur cienkowarstwowych. Metoda ta polega na pomiarze intensywności 

wiązki promieniowania rentgenowskiego odbitego od próbki. Kąt padania wiązki Θ zazwyczaj 

nie przekracza kilku stopni. Przeprowadzając analizę wykresu intensywności w zaleŜności od 

kąta padania wiązki promieniowania moŜna wyznaczyć zarówno grubość poszczególnych 

warstw i szorstkość powierzchni międzywarstwowej. Schemat urządzenia do pomiaru 

Reflektometrii jest pokazany na Rys. 30. 
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Rys. 30 Schematyczny rysunek układu pomiarowego do badań rentgenowskich. 

 

 Bezpośrednia interpretacja uzyskanego wykresu intensywności jest dość trudna i 

moŜliwa tylko na prostych strukturach, na przykład dla próbki zawierającej warstwę tylko 

jednego materiału. Dla pomiarów wykonanych dla bardziej złoŜonych struktur wymagana jest 

do analizy symulacja uzyskanych wcześniej krzywych doświadczalnych przez zaleŜności 

teoretyczne. Stosując odpowiedni aparat matematyczny stworzono kilka programów 

komputerowych, które znacznie ułatwiają proces symulacji i dopasowania krzywych 

teoretycznych do danych doświadczalnych. 

 

Oddziaływanie promieniowania rentgenowskiego z materiałem. Współczynnik załamania 

wiązki rentgenowskiej. 

Dla zakresu promieniowania rentgenowskiego współczynnik załamania moŜe być uzyskany za 

pomocą klasycznej teorii dyspersji [64]. 

Czynnik rozpraszania (ang. scattering factor) opisuje się wzorem: 

 
2

2 2
0

f
ik

ω
ω ω ω

=
− −

 (1.9) 

gdzie: 

ω  – częstotliwość padającego promieniowania 

0ω  – częstotliwość rezonansowa elektronu w atomie (krawędź absorpcji) 

Współczynnik załamania f
m

e
n el

2

22
1

ω
πρ

−=  
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Ignorując we wzorze (1.9) część urojoną widać, Ŝe jeśli 0ωω <<  (przypadek widzialnego 

światła i nadfioletu) to 0<f  i 1>n . Natomiast w przypadku promieniowania 

rentgenowskiego 0ωω >> , 0>f , 1<n . W przypadku, gdy 0ωω ≈  trzeba wziąć pod uwagę 

równieŜ część urojoną czynnika rozpraszania i współczynnika załamania: 

 ''' fff += ,  

βδ in −−= 1  

gdzie '
2

22
f

m

eel

ω
πρδ = , ''

2

22
f

m

eel

ω
πρβ =  

elρ  - gęstość elektronowa 

Wielkości 'f  i ''f  dla większości pierwiastków są wyznaczone dla szerokiego zakresu 

promieniowania rentgenowskiego. 

PoniewaŜ wielkości ρ  i β  są bardzo małe, współczynnik odbicia jest duŜy tylko wtedy, gdy 

wiązka promieniowania pada pod małym kątem (rzędu kilka stopni).  

 
Rys. 31 Schematyczny rysunek fali padającej, odbitej i załamanej na granice dwóch ośrodków z róŜnymi 

współczynnikami załamania ni i nj. 

Intensywność fali odbitej i fali załamanej (Rys. 31) na doskonałej granicy dwóch materiałów 

jest opisywana przez następujące równania Fresnela [64]: 

Dla s-polaryzacji (wektor pola E jest prostopadły do płaszczyzny wiązki padającej): 

Współczynnik odbicia: 
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Współczynnik transmisji: 
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Dla P-polaryzacji (wektor pola E jest równoległy do płaszczyzny wiązki padającej): 

Współczynnik odbicia: 

 
jiij

jiij

i

ip
ji nn

nn

E

E
r

θθ
θθ

sinsin

sinsin/

+
−

==  (1.12) 

 

 

Współczynnik transmisji: 
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gdzie: iθ  - kąt padania, jθ  - kąt załamania wiązki rentgenowskiej (Rys. 31) 

 n jest współczynnikiem załamania εµ=n . W ogólnym przypadku n jest liczbą zespoloną  

n = n+ik , gdzie k jest współczynnikiem absorpcji. 

 

Dla promieniowania rentgenowskiego obserwuje się zjawisko pełnego odbicia zewnętrznego. 

Zjawisko to polega na odbiciu całej wiązki, gdy wiązka pada na powierzchnię pod bardzo 

małym kątem. Przyczyną tego zjawiska jest to, Ŝe dla zakresu rentgenowskiego współczynnik 

załamania jest większy od jedności. Maksymalny kąt cθ , tak zwany kąt krytyczny, przy którym 

zachodzi pełne odbicie moŜna obliczyć korzystając z prawa Snella: 

 
i

j

j
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n

n
=

)cos(

)cos(

θ
θ

, 
i

j
c n

n
=)cos(θ .  

Dla większości ciał stałych kąt krytyczny jest równy od 0.10 do 0.50 i zaleŜy od gęstości 

elektronowej [64]. 

Dla kątów bliskich kąta krytycznego współczynniki odbicia Fresnela mogą być zredukowane 

do zaleŜności: 
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W przypadku jednorodnej warstwy przy kątach Cθθ >  współczynnik odbicia opisany jest 

wzorem: 
4

2 2
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dla obu polaryzacji 

Opis matematyczny zjawiska odbicia fali promieniowania rentgenowskiego od struktury 

wielowarstwowej. 

Uwzględnienie niedoskonałości powierzchni międzywarswowej. 

Niedoskonałości powierzchni międzywarstwowej moŜna podzielić na dwie kategorie: 

 1) niedoskonałość związana z chropowatością międzypowierzchni, przy czym materiały nie 

są wymieszane.  

 2) niedoskonałość wynikająca z wzajemnego wymieszania materiałów. 

Z pierwszym typem niedoskonałości mamy do czynienia, gdy materiały, stanowiące warstwy, 

nie tworzą stopów i związków chemicznych między sobą. 

 Kształt powierzchni moŜna opisać wyraŜeniem: 

><−= hrhrH )()(  [64]  

)(rH  - odchylenie wysokości punktu na powierzchni od średniej wielkości >< h . Zakładając, 

Ŝe właściwości powierzchni są izotropowe moŜna przyjąć, Ŝe r zaleŜy tylko od jednego 

wymiaru. 

Miarą chropowatości jest średnie kwadratowe odchylenie wysokości powierzchni od średniej 

wartości (ang. RMS): 

∫=
max

0

2
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drrH
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σ  

Niestety, znając średnie kwadratowe odchylenie trudno cokolwiek powiedzieć o tym, jaka jest 

przestrzenna struktura nierówności powierzchni. Dla bardziej dokładnej analizy powierzchni 

moŜna uŜyć funkcji autokowariancyjnej: 

)()()( '' rrHrHrG +=  

Nawiasy łamane oznaczają średnią po 'r  

W przypadku, gdy 0=r , 2)0( σ=G , natomiast gdy 0≠r  , funkcja )(rG  opisuje jaki jest 

stopień korelacji między poszczególnymi punktami powierzchni w zaleŜności od odległości 

między nimi r . 
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Dla większości powierzchni funkcja )(rG  moŜe być opisana jako klasa funkcji: 
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l  - długość korelacji 

Wykładnik chropowatości h moŜe przyjmować wartości od 0 do 1. 

MoŜemy wprowadzić funkcję profilu p(z) [65], [66]. 
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W przypadku niedoskonałości międzypowierzchni współczynniki odbicia Fresnela opisuje się 

wzorem  

)(
_

"
iijij swrr =  gdzie 

dz

zdp
zw

)(
)( = , 

λ
θπ i

is
sin4

= , −λ długość fali promieniowania 

rentgenowskiego. 

 

Funkcje optyczne dla próbki wielowarstwowej. 

 W celu obliczenia intensywności odbicia wiązki od próbki wielowarstwowej moŜna 

posługiwać się zarówno rekursywną metodą Parrata jak i metodą transformacji macierzy [64] 

ZałóŜmy, Ŝe próbka składa się z N warstw (Rys. 32) i kaŜda warstwa ma stałą optyczną ni. 

Współczynniki optyczne (współczynnik odbicia i transmisji) dla i-ej warstwy są podane przez 

poniŜsze wzory [65]: 
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gdzie: 
λ

θπβ iii
i

nd cos2
=  współczynniki ijr  i ijt  oblicza się ze wzorów 4.12 – 4.15 
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Rys. 32 Współczynnik odbicia od całej struktury wielowarstwowej oblicza się rekursywnie, stosując po 

kolei wzory (1.14) i (1.15) do wszystkich warstw w strukturze, zaczynając od podłoŜa i kończąc na warstwie 

przykrywaj ącej. 

 

Analiza i symulacja krzywych odbić reflektometrycznych. Program do symulacji 

SimulReflec. 

 Istnieje kilka ogólnodostępnych programów pozwalających prowadzić symulację 

krzywych odbić reflektometrii rengenowskiej. np.:  

• Simulreflec (http://www-llb.cea.fr/prism/programs/simulreflec/simulreflec.html) 

• Parratt32 (http://www.hmi.de/bensc/instrumentation/instrumente/v6/refl/parratt_en.htm) 

i inne. 

 Dla potrzeb niniejszej pracy zastosowano program SimulReflec v 1.52. Program ten 

pozwala wprowadzać do obliczeń i symulacji nie tylko parametry dotyczące próbki (strukturę, 

grubość warstw i chropowatość), ale równieŜ parametry technologiczne pomiaru, takie jak 

rozbieŜność kątową (ang. angle divergence) )(FWHMδθ i stopień niemonochromatyczności 

wiązki (ang. wavelength divergence) )(FWHMδλ . 

Dla symulacji przeprowadzonych na wszystkich próbkach wybrane były wartości 0.02δθ =  i 

001.0)( =FWHMδλ , jako najbardziej zgodne z parametrami stosowanej wiązki 

rentgenowskiej. 

Symulacja krzywych odbić reflektometrii pozwala wyznaczać grubość poszczególnych warstw 

i chropowatość międzypowierzchni, ale stopień dokładności wyznaczania poszczególnych 

parametrów strukturalnych próbki nie jest jednakowy. W przypadku próbki wielowarstwowej, 

składającej się z powtarzających się warstw podwójnych, za pomocą reflektometrii moŜna z 

duŜą dokładnością wyznaczyć grubość dwuwarstwy, poniewaŜ grubość dwuwarstwy jest ściśle 

związana z pozycją charakterystycznych maksimów (piki Bragga) na krzywej odbić. 

Wyznaczenie grubości poszczególnych warstw w dwuwarstwie jest bardziej złoŜonym 

zadaniem niŜ wyznaczenie grubości dwuwarstwy. Zmiana grubości poszczególnych warstw, 
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przy zachowaniu stałej grubości dwuwarstwy, w małym stopniu wpływa na pozycję 

maksimów, ale natomiast wpływa na ich intensywność. Na przykład, jeŜeli dwuwarstwa będzie 

się składała z dwóch warstw o jednakowej grubości to na krzywej reflektometrii będzie 

widoczny tylko co drugie maksimum pochodzący od dwuwarstwy. Maksima parzyste zostaną 

„wygaszone”. Ogólnie przyjmuje się, Ŝe połoŜenia maksimów krzywej są bardziej stabilne niŜ 

ich intensywność i mniej zaleŜą, na przykład, od błędów pomiarowych i od dokładności 

ustawienia próbki w aparaturze pomiarowej reflektometrii. 

  

9.3 Spektroskopia elektronów Auger’a 

 Spektroskopia Auger’a polega na analizie widma energetycznego elektronów wtórnych 

(elektronów Auger’a) wyemitowanych ze wzbudzonych atomów. Energia elektronów Auger’a 

ściśle zaleŜy od pierwiastka chemicznego. Ten fakt pozwala wykorzystywać spektroskopię 

elektronów Auger’a do badania składu chemicznego powierzchni materiału. 

Krotki opis zjawiska emisji elektronów Auger’a. 

Elektron pierwotny o wysokiej energii zderzając się z atomem powoduje emisję 

elektronu z wewnętrznej powłoki atomu A. Wzbudzony w taki sposób atom jest niestabilny i w 

krótkim czasie zachodzi rekombinacja. Proces rekombinacji moŜe przebiegać na przykład 

przez przeskok elektronu z jednej z zewnętrznych powłok B, na powłokę A. Podczas takiego 

przeskoku pojawia się nadmiar energii równy BAAB EEE −=  [67] Ten nadmiar energii 

powoduje emisję fotonu (fluorescencja rentgenowska), albo emisję elektronu wtórnego 

(elektronu Auger’a). Oczywiście emisja elektronu Auger moŜe nastąpić tylko wtedy, gdy 

nadmiar energii ABE  jest większy niŜ energia wiązania elektronu na powłoce, z której elektron 

Auger jest emitowany. Dane doświadczalne i teoretyczne dotyczące prawdopodobieństwa 

promienistego i niepromienistego przejścia Auger moŜna znaleźć w literaturze. W przypadku 

niepromienistego procesu Auger energia elektronu wtórnego będzie wynosiła 

'
CBAABC EEEE −−= , gdzie '

CE  - energia wiązania elektronu na powłoce C. Prim oznacza, Ŝe 

energia wiązania '
CE  elektronu na powłoce C we wzbudzonym atomie jest inna niŜ energia CE  

w atomie niewzbudzonym. Obliczenie energii elektronu Auger’a dla pierwiastka o numerze 

atomowym Z moŜna wykonać korzystając z empirycznego wzoru zaproponowanego przez 

Chung’a i Jenkins’a [67]. 

{ } { })1()(
2

1
)1()(

2

1
)( ++−++−= ZEZEZEZEZEE CCBBAABC  



 54 

gdzie )1( +ZEB , )1( +ZEC - energia wiązań dla pierwiastku o numerze (Z+1). W 

przedstawionej zaleŜności energia elektronów Auger’a zaleŜy wyłącznie od numeru 

atomowego pierwiastka i nie zaleŜy od energii elektronów wzbudzających. W technice 

Augerowskiej do wzbudzenia stanów badanego materiału moŜna stosować takŜe 

promieniowanie rentgenowskie, jony i inne cząstki. 

 
Rys. 33 Schemat zjawiska emisji elektronów Auger’a. 

 

Energia elektronów wzbudzających wynosi zwykle 1-10 keV. Energia elektronów 

Auger’a jest rzędu 20-1000 eV. Dla takiej energii średnia droga rozpraszania w ciele stałym 

jest bardzo mała, dlatego elektron Auger’a ma szansę opuścić próbkę tylko wtedy, gdy został 

emitowany w warstwie przypowierzchniowej. Metoda AES jest uŜywana do badania składu 

chemicznego powierzchni. Za pomocą AES równieŜ moŜna uzyskać informację o charakterze 

wzrostu (Rys. 27). JeŜeli na przykład po napyleniu dostatecznie grubej warstwy materiału 

wciąŜ obserwuje się sygnał od podłoŜa, moŜe to świadczyć o tym, Ŝe osadzona warstwa 

pokrywa podłoŜe nierównomiernie (wzrost wyspowy). 

 

9.4 Mikroskopia Sił Atomowych. 

Mikroskop Sił Atomowych (ang. Atomic Force Microscope - AFM) jest jednym z 

urządzeń pomiarowych naleŜących do rodziny mikroskopów skaningowych (ang. Scaning 

Probe Microscope - SPM) [68]. Do tej samej rodziny naleŜą równieŜ Mikroskop Sił 

Magnetycznych (ang. MFM), Skaningowy Mikroskop Tunelowy (ang. STM) i inne. We 

wszystkich mikroskopach skaningowych skanowanie odbywa się za pomocą ostrej igły (ang. 

tip), próbkującej badaną powierzchnię.  

Pierwszy mikroskop AFM został wynaleziony względnie niedawno, w 1986 roku [68]. 

Od tego momentu został osiągnięty duŜy postęp w rozwoju tej techniki. Nowoczesne 

mikroskopy AFM pozwalają na obserwację z atomową rozdzielczością powierzchni badanej 

próbki, i takŜe na manipulację atomami [69]. 
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Rys. 34 Schematyczny rysunek opisujący działanie Mikroskopu Sił Atomowych. 

 

 W modzie „tapping mode” dźwignia z umieszczoną na niej igłą jest pobudzana do 

drgań w płaszczyźnie pionowej elementem piezoelektrycznym. Częstotliwość drgań ustawia 

się blisko częstotliwości rezonansowej. Amplituda drgań jest mierzona za pomocą odbitej od 

dźwigni (cantilever) wiązki laserowej i fotodetektora. Próbka jest umieszczona na skanerze 

piezoelektrycznym, i moŜna ją przesuwać zarówno w płaszczyźnie x-y (skanowanie) i w 

kierunku z (góra-dół). 

Podczas pomiaru powierzchnia próbki zbliŜa się do igły na tyle, Ŝe na igłę zaczynają 

działać krótkozasięgowe siły Van-der-Vaalsa, co powoduje zmianę amplitudy i częstotliwości 

rezonansowej drgania dźwigni. Im bliŜej jest igła od powierzchni tym większe jest odchylenie 

amplitudy i częstotliwości. Sterowanie AFM jest zadane poprzez sprzęŜenie zwrotne tak, Ŝeby 

podczas skanowania to odchylenie było stałe. Odbywa się to poprzez zmianę współrzędnej z. 

Zmiana współrzędnej z jest odzwierciedleniem topografii powierzchni próbki. 

 

10 Opis zastosowanych metod pomiarowych wła ściwo ści 

magnetycznych. 

10.1 Magnetometr VSM 

Magnetometr z wibrującą próbką (VSM), zwany równieŜ magnetometrem Fonera. 

Zasada działania tego typu magnetometru polega na tym, Ŝe zmienne pole magnetyczne 

wytworzone przez drgającą próbkę wytwarza siłę elektromotoryczną w cewkach pomiarowych. 

Mierzony sygnał jest proporcjonalny do wielkości całkowitego momentu magnetycznego 

próbki, amplitudy i częstotliwości drgań i stałej aparaturowej. Schematyczny rysunek 

magnetometru VSM jest pokazany na Rys. 35. Próbkę umieszcza się w stałym polu 



 56 

magnetycznym w kriostacie na długim diamagnetycznym uchwycie tak, Ŝeby próbka 

znajdowała się symetrycznie względem cewek pomiarowych. Po stabilizacji temperatury 

uchwyt razem z próbką wprowadza się w drgania za pomocą specjalnych cewek. Elektronika 

pomiarowa słuŜy do pomiaru temperatury próbki, sygnału wyjściowego na cewkach 

pomiarowych i do pomiaru wartości amplitudy i częstotliwości drgań uchwytu. Na podstawie 

tych danych pomiarowych uzyskuje się rzeczywistą wartość mierzonego momentu 

magnetycznego próbki. JeŜeli uchwyt jest wystarczająco długi to sygnał mierzony na cewkach 

pomiarowych pochodzi prawie wyłącznie od mierzonej próbki. Kalibrację magnetometru VSM 

przeprowadza się uŜywając specjalnych wzorców o znanym momencie magnetycznym. 

Regulując temperaturę próbki, natęŜenie przyłoŜonego pola i kąt połoŜenia próbki względem 

pola moŜna przeprowadzić kilka róŜnych rodzajów pomiarów takich jak pętla histerezy w 

róŜnych temperaturach albo temperaturowa zaleŜność momentu magnetycznego w polu i bez 

pola (FC-ZFC). 

 

 
Rys. 35 Schematyczny rysunek magnetometru VSM 

 

10.2 Pomiar podatno ści zmiennopr ądowej. 

Pomiar podatności zmiennoprądowej jest jedną z najbardziej prostych i skutecznych 

metod do badania statycznych i dynamicznych właściwości materiałów magnetycznych i 

nadprzewodników. Za pomocą tej metody moŜna w łatwy sposób wyznaczyć temperaturę 

przejść fazowych, a w przypadku próbki nadprzewodzącej równieŜ gęstość prądu krytycznego. 

Metoda pozwala równieŜ na uzyskanie informacji o wielu innych właściwościach 

magnetycznych próbki. Przeprowadzając analizę krzywych zaleŜności podatności 

zmiennoprądowej od temperatury moŜna wyznaczyć zaleŜność współczynników anizotropii od 
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temperatury, zmianę struktury domenowej [70] i charakter ruchu ścian domenowych, 

wykładniki krytyczne przejść fazowych [24] i inne parametry badanej próbki.  

 

Schemat układu pomiarowego magnetometru AC 

Układ pomiarowy podatności zmiennoprądowej zawiera cewkę pierwotną 

zmiennoprądową i dwie cewki wtórne pomiarowe. Cewki wtórne są nawinięte w przeciwnych 

kierunkach i włoŜone centrosymetrycznie do cewki pierwotnej tak, Ŝe cewki wtórne są 

magnetycznie sprzęŜone z cewką pierwotną. Zmienne napięcie V1 przyłoŜone do cewki 

pierwotnej, generuje zmienne pole w układzie cewek wtórnych. W nieobecności próbki 

napięcia indukowane przez zmienne pole na cewkach wtórnych są jednakowe, co do wielkości, 

ale mają przeciwny znak, przez co wzajemnie się kompensują i sygnał wyjściowy V2 jest 

równy zero [71]. Próbka włoŜona do środka pierwszej cewki wtórnej zaburza strumień 

magnetyczny przepływający w tej cewce i napięcie indukowane na pierwszej cewce juŜ nie jest 

równe, co do wielkości napięciu indukowanemu na drugiej cewce wtórnej. Pojawia się 

niezerowy sygnał wyjściowy. Wielkość sygnału wyjściowego zaleŜy przede wszystkim od 

stałej układu pomiarowego, parametrów pomiaru (częstotliwość i amplituda pola), podatności 

magnetycznej próbki, jej wielkości i współczynnika demagnetyzacji. Dodatkowo w układach 

pomiarowych AC stosuje się magnesy pola stałego i kriostat do pomiarów w niskich 

temperaturach. W niektórych układach stosuje się dodatkowe cewki zmiennego pola 

magnetycznego. Pole to jest na przykład potrzebne do wprowadzenia w ruch ścian 

domenowych (ang. depinning field) [42] w przypadku, jeŜeli pole generowane przez cewkę 

pierwotną jest zbyt słabe. W tym przypadku dodatkowe pole zmienne ma większą amplitudę 

niŜ pole pierwotne i inną częstotliwość [72]. Do osiągnięcia wysokiej czułości magnetometru 

AC wszystkie części aparatury powinny być wykonane i zmontowane z wysoką precyzją, tak 

Ŝeby zapewnić zerowy sygnał wyjściowy w nieobecności próbki. 
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Rys. 36 Schematyczny rysunek magnetometru AC: 

1 – cewka pierwotna pola zmiennego, 2a, 2b - cewki wtórne (pomiarowe), 3 – próbka zamocowana na 

uchwycie i włoŜona do środka cewki 2a, 4 – magnes pola stałego, 5 - kriostat 

 

Model matematyczny dla krzywej podatności magnetycznej dla ferromagnetyka. 

Podatność zmiennoprądowa próbki magnetycznej (nie nadprzewodzącej) składa się z 

kilku składowych, które zaleŜą od właściwości fizycznych badanej próbki i parametrów 

pomiaru (częstotliwości i amplitudy przyłoŜonego pola): 

 

Składowe części rzeczywistej podatności AC: 

1. Składowa paramagnetyczna. Istnieje w całym zakresie temperatur, zarówno jak 

temperaturach poniŜej temperatury przejścia fazowego jak i powyŜej. 

2. Składowa ferromagnetyczna. Istnieje tylko w przedziale temperatur poniŜej 

temperatury Curie. 

Składowa paramagnetyczna ( paraχ ) 

 Składowa paramagnetyczna ma potęgową zaleŜność od temperatury i opisuje się 

wzorem: 

γχχ −± ⋅= tpara 0  [24], [73] 

 

Gdzie: 

 
C

C

T

TT
t

−=  - jest to tzw. temperatura zredukowana, 

γ - wykładnik krytyczny, 
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 −+
00 ,χχ  - krytyczne amplitudy 

 Wykładnik krytycznyγ zaleŜy od modelu sieci momentów magnetycznych (model Isinga, 

Heisenberga i.t.d.), natomiast nie zaleŜy od temperatury i jest taki sam gdy materiał znajduje 

się w fazie ferromagnetycznej i paramagnetycznej [73].  

Stosunek +

−

0

0

χ
χ

 zaleŜy od modelu sieci momentów magnetycznych i w przypadku modelu Isinga 

3D wynosi: 2.0
0

0 =+

−

χ
χ

 [73] 

 

Składowa ferromagnetyczna ( domχ ) 

Przyczyną pojawienia składowej ferromagnetycznej domχ  jest skręcenie kierunku 

namagnesowania domeny i ruch ścian domenowych pod wpływem przyłoŜonego pola 

zmiennego. W przypadku słabych pól ruch ścianek domenowych jest odwracalny i podatność 

początkowa (ang. initial susceptibility) Ax  nie zaleŜy od amplitudy pola. W obszarze 

Rayleigh’a zewnętrzne pole jest wystarczająco silne, Ŝeby spowodować nieodwracalny ruch 

ścianek domenowych i rzeczywista część podatności przyjmuje postać [73]: 

 Hxx Adom α+=   

gdzie: α -stała Rayleigh’a, 

rmsHH 2= - amplituda przyłoŜonego pola. 

Obszar Reyleigh’a – obszar, w którym moŜna zastosować prawo Reyleigh’a dla magnetyzacji 

w zewnętrznym polu (ang. Reyleigh magnetization law) [74] 

Podatność początkowa Ax  zaleŜy w duŜym stopniu od anizotropii i czystości materiału 

ferromagnetycznego, poniewaŜ zanieczyszczenia materiału mają duŜy wpływ na rozmiar 

domen i ruchliwość ścianek domenowych [73]. Parametry związane ze strukturą domenową są 

trudne do obliczenia i istnieje tylko fenomenologiczny wzór do obliczania podatności 

początkowej: 

)(

)(2

TK

TM
Cx

eff

S
AA =  dla CTT < , 

gdzie: SM - spontaniczne namagnesowanie effK - stała anizotropii efektywnej. 

Efektywna anizotropia zawiera składowe anizotropii magnetokrystalicznej i 

magnetoelastycznej, anizotropii kształtu i powierzchni (międzypowierzchni). 
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Współczynnik odmagnesowania. Podatność zewnętrzna i wewnętrzna 

Podatność zewnętrzna extχ  jest podatnością próbki otrzymaną bezpośrednio jako wynik 

pomiaru, bez poprawki na współczynnik odmagnesowania [42]. Dla prawidłowej analizy 

krzywych podatności wymagane jest uwzględnienie w podatności zewnętrznej extχ  

współczynnika odmagnesowaniaN . Podatność zewnętrzna extχ  i podatność rzeczywista 

(wewnętrzna) intχ  są związane między sobą przez następujące zaleŜności: 

 int

1
1

ext

N
χ

χ

=
−

 (1.16) 

 

int

1
1ext

N
χ

χ

=
+

 (1.17) 

 

Jak widać w wzorze (1.17) współczynnik odmagnesowania nakłada ograniczenie na 

mierzalną podatność extχ . Nawet, jeŜeli podatność wewnętrzna intχ  jest bardzo duŜa, 

podatność zewnętrzna extχ  jest zawsze mniejsza niŜ 
N

1
. 

 

Podatność zmiennoprądowa dla objętościowego gadolinu 

Według danych literaturowych podatność zmiennoprądowa dla monokryształu gadolinu 

nie zaleŜy od częstotliwości i amplitudy przyłoŜonego pola w przedziałach częstotliwości 

f=10Hz–1 kHz i amplitudy pola H=8-800 A/m [42]. Natomiast w bardzo duŜym stopniu jest 

anizotropowa i zaleŜy od kierunku przyłoŜonego pola.  

Podatność w polu magnetycznym prostopadłym do osi C. 

W polu przyłoŜonym prostopadle do osi c w strukturze heksagonalnej Gd obserwuje się pik 

części rzeczywistej podatności w 291 K odpowiadający przejściu do stanu ferromagnetycznego 

(tak zwany maksimum Hopkinsona). W miarę obniŜania temperatury wartość podatności 

maleje (minimum znajduje się w T=286K), a następnie znów wzrasta. Największa wartość 

podatności jest osiągana w T=220K (Rys. 37a). 

Podatność w polu magnetycznym równoległym do osi C. 

 Podatność w polu równoległym do osi c charakteryzuje się brakiem piku w okolicy 

temperatury Curie TC. Wartość podatności wzrasta monotonicznie w miarę zmniejszenia 

temperatury i osiąga nasycenie w T=230K. (Rys. 37) 
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(a) 

Rys. 37 

 

(b) 

 (a) Podatność magnetyczna dla objętościowego gadolinu w kierunku prostopadłym i równoległym do osi 

C. Krzywe podatności bez poprawki na współczynnik odmagnesowania próbki (ang. external 

susceptibility) [42]. 

(b) Krzywe podatności magnetycznej w pobliŜu TC z uwzględnieniem współczynnika odmagnesowania 

mierzonej próbki (ang. internal susceptibility) [42]. 

 

Podatność AC dla cienkich warstw Gd. 

Dla cienkich warstw Gd przebieg krzywej AC jest nieco inny niŜ dla próbek 

objętościowych. Obserwuje się duŜą zaleŜność podatności od grubości warstwy i warunków 

wytwarzania, jak równieŜ od temperatury „post growth” wygrzewania próbki [75]. Z danych 

literaturowych moŜna wywnioskować, Ŝe generalnie dla próbek osadzonych w niskiej 

temperaturze podłoŜa (w temperaturze pokojowej) i niewygrzanych po osadzaniu gadolinu 

obserwuje się pik podatności AC znajdujący się poniŜej temperatury Curie dla materiału 

objętościowego TC=2930 C. PołoŜenie piku podatności jest ściśle związane z grubością próbki 

(Rys. 38). Dla cieńszych próbek pik jest w niŜszych temperaturach, co jest związane z 

obniŜeniem temperatury Curie dla cienkiej warstwy gadolinu.  
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Rys. 38 ZaleŜność podatności zmiennoprądowej dla warstw Gd(0001) o róŜnej grubości, osadzonych na 

monokrystalicznym W(110), grubości są podane w monowarstwach atomowych ML [24]. 

 

10.3 Reflektometria neutronowa PNR 

Reflektometria spolaryzowanych neutronów jest jedną z metod słuŜących do badania 

właściwości strukturalnych oraz magnetycznych badanej próbki. Neutron dzięki posiadanemu 

własnemu momentu magnetycznemu oddziałuje nie tylko z jądrem atomowym, ale równieŜ z 

magnetycznym momentem wytworzonym przez uporządkowane spiny elektronów. 

Reflektometria neutronowa jest przydatnym narzędziem do badania materiałów posiadających 

skomplikowaną magnetyczną strukturę (na przykład uporządkowanie helikoidalne, SDW itp).  

Oddziaływanie neutronów z jądrem atomowym 

W odróŜnieniu od kwantów promieniowania rentgenowskiego neutrony słabo oddziałują z 

elektronową strukturą badanego materiału, natomiast oddziaływanie z jądrem atomowym jest 

znacznie silniejsze niŜ to ma miejsce w przypadku fotonów. Siła oddziaływania neutronów z 

jądrem atomowym jest w duŜym stopniu zaleŜna od energii neutronu i od izotopu pierwiastka 

chemicznego wchodzącego w skład badanej próbki. Istnieje kilka typów oddziaływań neutronu 

z jądrem. Neutron na przykład moŜe zostać pochłonięty przez jądro atomowe powodując przy 

tym reakcję jądrową albo zostać rozproszony. Rozproszenie z kolei moŜe być elastyczne (z 

zachowaniem momentu pędu cząstki) albo nieelastyczne. W reflektometrii neutronowej 

uwzględniamy wyłącznie rozproszenie elastyczne neutronów. 

Miarą siły oddziaływania neutronu z jądrem atomowym jest długość rozpraszania (ang. neutron 

scattering length). W fizyce jądrowej jako jednostka długości rozpraszania jest uŜywana 

jednostka fermi, fm=10-15m. Długość rozpraszania neutronu zaleŜy przede wszystkim od 
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izotopu pierwiastka chemicznego i od energii kinetycznej neutronu. Generalnie neutrony o 

wysokiej energii mają mniejszą długość rozpraszania niŜ neutrony powolne.  

PoniewaŜ neutron ma niezerową masę spoczynkową relacje energii, prędkości i długości fali 

dla neutronów ma następującą postać: 

[ ] [ ]eVE

015.9
Å =λ ,  [ ] [ ] [ ]eVEsmv 437

Å

3956
/ ==

λ
 

Tabela 4. Długości rozpraszania neutronów i przekroje czynne dla chromu i gadolinu dla neutronów termicznych 

o prędkości v=2200 m/c. Są to dane dla naturalnych mieszanek izotopów. 

Pierwiastek Koherentna 

długość 

rozpraszania bcoh 

(fm)  

Koherentny 

przekrój 

czynny 

(barn) 

Niekoherentny 

przekrój 

czynny (barn) 

Ogólny 

przekrój 

czynny (barn) 

Przekrój 

czynny 

absorpcji σa 

(barn)  

Cr 3.635 1.66 1.83 3.49 3.05 

Gd 6.5-13.82i 29.3 151 180 49700 

 

Dla materiału litego współczynnik załamania fali neutronowej jest opisywany zaleŜnością 
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gdzie: N – gęstość atomowa materiału, cohb  - koherentna długość rozpraszania, aσ  - przekrój 

czynny absorcji, λ  - długość fali de Brogile neutronu. Dla większości materiałów, podobnie 

jak w przypadku promieniowania rentgenowskiego, współczynnik załamania dla neutronów 

jest trochę mniejszy od jedności. To jest przyczyną powstania zjawiska pełnego zewnętrznego 

odbicia neutronów w przypadku bardzo małych kątów padania wiązki neutronowej. 

 

Oddziaływanie neutronów z polem magnetycznym i momentem namagnesowania 

badanego materiału. 

Moment magnetyczny neutronu jest antyrównoległy do jego spinu i wynosi -1.913µN (gdzie: 

µN – magneton jądrowy). Z polem magnetycznym w próŜni neutrony oddziałują dipolowo. W 

przypadku propagacji fali neutronowej w ośrodku, w którym istnieją momenty magnetyczne, 

momenty te prowadzą do powstania dodatkowej składowej czynnego przekroju rozpraszania. 

Przyczyną powstania magnetycznej składowej czynnego przekroju rozpraszania mogą być 

zarówno momenty magnetyczne powłok elektronowych, jak i momenty magnetyczne jąder 

atomów.  
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Dla materiałów namagnesowanych równolegle do płaszczyzny próbki współczynnik załamania 

jest zaleŜny od kierunku ustawienia spinu neutronu 

( )
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gdzie: µ - średnie namagnesowanie przypadające na jeden atom, C=0.2645×10-12 (cm/µB) – jest 

stałą. 

Układ pomiarowy reflektometrii neutronowej. 

Układ pomiarowy reflektometrii neutronowej jest podobny do układu pomiarowego 

reflektometrii rentgenowskiej. Jako źródło neutronów najczęściej są uŜywane reaktory 

atomowe albo materiał, który emituje neutrony w wyniku zderzeń z wysokoenergetycznymi 

protonami (ang. spallation source). Jako analizator intensywności promieniowania 

spolaryzowanych neuronów moŜe być zastosowany detektor gazowy na 3He. 

 

Rys. 39 Schematyczny rysunek ustawień kierunków przyłoŜonego pola H i kierunków 

polaryzacji odbitej wiązki neutronowe R+ i R [91]. 

 

10.4 Rentgenowski kołowy dichroizm magnetyczny - XM CD 

Kołowy Dichroizm Magnetyczny w zakresie energii fal rentgenowskich, (ang. X-Ray 

Magnetic Circular Dichroizm, XMCD) jest jedną z nielicznych metod umoŜliwiającą 

niezaleŜny pomiar momentu magnetycznego atomów poszczególnych pierwiastków 

wchodzących w skład badanej próbki. Jest to metoda selektywna zarówno „pierwiastkowo” 

(ang. Element Selective) jak i „powłokowo” (ang. Shell Selective Method) Oznacza to, Ŝe 

wynikiem pomiaru XMCD jest informacja o wielkości momentu magnetycznego, zarówno 

spinowego jak i orbitalnego, elektronów obsadzających badaną powłoką elektronową badanego 

pierwiastku. Jest to niewątpliwie duŜą zaletą XMCD jako narzędzia pomiarowego, szczególnie 

w przypadku pomiarów indukowanego momentu magnetycznego. 

Efekt XMCD polega na tym, Ŝe w pobliŜu krawędzi absorpcji materiał z niezerowym 

momentem magnetycznym ma róŜne współczynniki absorpcji dla promieniowania o 

lewoskrętnej i prawoskrętnej polaryzacji kołowej. Ze względu na symetrię zjawisko XMCD 
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zachodzi tylko wtedy, gdy moment magnetyczny próbki ma składową równoległą do kierunku 

propagacji fali rentgenowskiej. Dichroizm magnetyczny został przewidziany teoretycznie w 

1985 r na podstawie modelu dla elektronów 4f w ziemiach rzadkich [76]. 

Przyczyną efektu XMCD jest przekaz spinu fotonu do fotoelektronu w procesie 

absorpcji fotonu na powłokach elektronowych [76] Proces XMCD moŜna opisać za pomocą 

modelu dwuetapowego [77] Opiszemy ten model bardziej szczegółowo na przykładzie 

krawędzi L2,3 dla metali przejściowych. Na pierwszym etapie promieniowanie kołowo 

spolaryzowane wzbudza elektrony z orbitali 2p3/2 i 2p1/2. Wzbudzone elektrony są spinowo 

spolaryzowane. Polaryzacja elektronów zaleŜy zarówno od orbitali, na której znajdował się 

elektron (2p1/2 czy 2p3/2) jak i od kierunku polaryzacji promieniowania (Tabela 5). 

 

Tabela 5 ZaleŜność polaryzacji fotoelektronów od polaryzacji padającego promieniowania i orbitali w 

przypadku kraw ędzi L2,3. 

 L2 (2p1/2), 

j=l+s 

L3 (2p3/2), 

j=l-s 

prawo- Do góry Do dołu 

lewo- Do dołu Do góry 

  

Na drugim etapie powłoka walencyjna 3d działa jako selektywny detektor elektronów 

spinowo-spolaryzowanych. Elektron o polaryzacji „spin-up” ma większe prawdopodobieństwo 

przejścia do powłoki 3d niŜ elektron o polaryzacji „spin-down” ze względu na większą liczbę 

swobodnych stanów w powłoce 3d (Rys. 40). Ogólnie przyjmuje się, Ŝe spin fotonu jest 

równoległy do kierunku propagacji fali w przypadku polaryzacji kołowej prawoskrętnej i 

przeciwległy do kierunku propagacji w przypadku polaryzacji lewoskrętnej [78]. 
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Rys. 40 Schematyczny rysunek przedstawiający proces XMCD 

 

Spinowa i orbitalna składowa momentu magnetycznego powłoki elektronowej moŜe 

być wyznaczona stosując do otrzymanego widma XMCD tzw. reguły sumowania (ang. Sum 

rules) [78]. 

Moment orbitalny: 
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Moment spinowy: 
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gdzie: 

c - liczba orbitalna stanu początkowego  

l – liczba orbitalna stanu końcowego 

n – liczba elektronów na powłoce stanu końcowego 

nlnh −+= 24  - liczba dziur na powłoce stanu końcowego 
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ZS  - wartość oczekiwana operatora spinowego 

ZL  - wartość oczekiwana operatora orbitalnego 

ZT  - wartość oczekiwana magnetycznego operatora dipolowego 

Tabela 6 Wartości: c - liczba orbitalna stanu początkowego, l-liczba orbitalna stanu końcowego, n - liczba 

elektronów na powłoce stanu końcowego, nh - liczba dziur na powłoce stanu końcowego dla krawędzi Gd 

(M 4,5) i Cr (L 2,3). 

 c l n nh 

Gd (M4,5) 2 3 7 7 

Cr (L2,3) 1 2 5 5 

 

W przypadku krawędzi M4,5 ziem rzadkich ZT  wynosi [80]: 
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Opis techniki pomiarowej i warunków przeprowadzonego pomiaru XMCD . 

Istnieje kilka sposobów pomiaru współczynnika absorpcji promieniowania 

rentgenowskiego: 

1. Pomiar bezpośredni natęŜenia wiązki przechodzącej przez próbkę moŜna 

zastosować tylko dla promieniowania „twardego” (> 4 keV) i dla cienkich 

próbek, poniewaŜ głębokość wnikania takiego promieniowania jest rzędu kilku 

mikrometrów [81]  

2. Pomiar strumienia elektronów wtórnych (elektronów Auger) (ang. Total 

Electron Yield - TEY) pochodzących w wyniku relaksacji atomów 

wzbudzonych z warstwy przypowierzchniowej próbki. Jest to metoda 

powierzchniowo czuła, poniewaŜ głębokość próbkowania jest ograniczona przez 

drogę swobodną elektronów Auger (około 20 Å w ciele stałym) [94]. Mierzony 

jest prąd płynący od próbki do uziemienia, który jest proporcjonalny do 

współczynnika absorpcji przy stałym natęŜeniu intensywności wiązki 

promieniowania (Rys. 41). 

3. Pomiar intensywności promieniowania fluorescencyjnego (ang. Fluorescence 

Yield - FY). Głębokość próbkowania przy zastosowaniu tej metody jest 

znacznie większa niŜ w przypadku TEY ze względu na dłuŜszą drogą swobodną 

fotonów promieniowania fluorescencyjnego w porównaniu z drogą swobodną 
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elektronów Auger. Wadą metody FY jest jednak niekorzystny stosunek poziomu 

szumu do poziomu sygnału [81]. 

 
Rys. 41 Schematyczny rysunek procesu pomiarowego XMCD-TEY 



 69 

 

11 Opis projektu bada ń 

Zrealizowany w ramach niniejszej pracy doktorskiej projekt badawczy zakładał 

wytworzenie i zbadanie właściwości strukturalnych i magnetycznych próbek 

wielowarstwowych składających się z wielokrotnych powtórzeń warstw podwójnych Cr/Gd. 

 Istotnym zadaniem było dobranie moŜliwie optymalnych warunków osadzania warstw, tak 

Ŝeby uzyskać międzypowierzchnię Cr/Gd o najmniejszej chropowatości. Korzystając z 

technologii hodowania warstw MBE opracowanie optymalnych warunków wzrostu warstw 

moŜe być realizowane przez dobranie odpowiedniego podłoŜa o korzystnym kierunku 

krystalograficznym, temperatury podłoŜa podczas wzrostu poszczególnych warstw i prędkości 

osadzania materiału czy teŜ wygrzewania otrzymanych struktur w odpowiedniej temperaturze. 

 Celem badań strukturalnych było przede wszystkim wyznaczenie realnej grubości 

osadzonych warstw i chropowatości międzypowierzchni, wyznaczenie kierunków 

krystalograficznych wzrostu warstw i ich struktury krystalograficznej. Jednocześnie waŜnym 

zagadnieniem jest zbadanie zaleŜności szorstkości interfejsu Cr/Gd od grubości warstw Cr i Gd 

i od ilości osadzonych dwuwarstw. Badania te zostały zrealizowane za pomocą technik 

pomiarowych takich jak dyfrakcja i reflektometria rentgenowska i mikroskopia sił atomowych. 

Drugim zasadniczym element pracy stanowią jednak badania właściwości magnetycznych. 

Celem pracy w obrębie badań magnetycznych było: 

1. Zbadanie konfiguracji spinowej i sprzęŜenia magnetycznego w strukturze 

cienkowarstwowej Gd/Cr złoŜonej z antyferromagnetycznego Cr i silnego 

ferromagnetyka jakim jest gadolin oraz odpowiedz na pytanie czy istnieje moment 

indukowany na atomach Cr znajdujących się na międzypowierzchni z Gd i 

określenie typu, zasięgu i źródeł oddziaływania magnetycznego 

antyferromagnetyczny Cr / ferromagnetyczny Gd. 

2. Zbadanie zaleŜności wybranych właściwości magnetycznych od grubości warstwy 

Cr w układzie Cr/Gd, zwłaszcza koercji i temperatury krytycznej Tc oraz 

anizotropii magnetycznej poprzez pomiary zaleŜności namagnesowania od pola 

magnetycznego i temperatury M(H) i M(T) 

3. Zbadanie właściwości magnetycznych Gd w cienkich warstwach, zwłaszcza 

oszacowanie momentu spinowego i orbitalnego  

4. Zbadanie korelacji pomiędzy strukturą cienkiej warstwy a jej właściwościami 

magnetycznymi poprzez wykonanie warstw Cr/Gd na róŜnych podłoŜach i o 
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róŜnych orientacjach i poprzez wytwarzanie warstw w róŜnych temperaturach 

podłoŜa. 

5. Zbadanie zmian strukturalnych i magnetycznych warstw Cr/Gd wygrzanych w 

róŜnych temperaturach poprzez pomiar podatności zmiennoprądowej AC i 

dokonanie analizy jednorodności magnetycznej takich wygrzanych struktur. 

 

Właściwości magnetyczne otrzymanych próbek takie jak zaleŜności M(H) (M(T) v (w polu 

magnetycznym i bez) zostały wyznaczone za pomocą magnetometru z wibrującą próbką (ang. 

VSM) i reflektometrii neutronowej. Temperatura Curie gadolinu, została wyznaczona w 

pomiarach podatności zmiennoprądowej (ang. AC Susceptibility). Wykorzystane takŜe zostały 

zaawansowane techniki badawcze: synchrotronowe jak dichroizm magnetyczny XMCD oraz 

reflektometria spolaryzowanych neutronów PNR, których źródłem jest reaktor atomowy.  
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11.1 Opis procesu wytwarzania warstw wielokrotnych Cr/Gd 

Wszystkie próbki zostały wytworzone w Laboratorium Heterostruktur Magnetycznych 

ON3.4 w IF PAN. Wytwarzanie próbek odbywało się metodą epitaksji z wiązek molekularnych 

MBE w systemie firmy „RIBER EVA 32”. Jako podłoŜa były uŜywane monokrystaliczne „epi-

ready” podłoŜa Al2O3(11-20) firmy CrysTec i podłoŜa MgO(100) firmy Crystal. Przed 

włoŜeniem do systemu MBE podłoŜa były przygotowane według następującej procedury: 

Przygotowanie podłoŜa MgO 

1. Płukanie w czystym metanolu (bez ultradźwięków) 

2. Suszenie strumieniem czystego azotu 

Przygotowanie podłoŜa Al2O3 

1. Płukanie w acetonie w płuczce ultradźwiękowej 

2. Płukanie w metanolu w płuczce ultradźwiękowej 

3. Kilkakrotne płukanie w wodzie dejonizowanej w płuczce ultradźwiękowej 

4. Krótkotrwałe (około 5 sek.) trawienie w mieszance H2SO4+H2O2+H2O2 (1:1:2) 

5. Kilkakrotne płukanie w wodzie dejonizowanej w płuczce ultradźwiękowej 

6. Suszenie strumieniem czystego azotu 

Przed transferem podłoŜa do komory wzrostu był przeprowadzony proces odgazowania 

podłoŜa poprzez wygrzewanie go w komorze załadowczej w Ts=3000C w czasie nie mniejszym 

niŜ 30 min. Procedura ta pozwala utrzymać próŜnię w komorze wzrostu na wysokim poziomie. 

Warstwa buforowa Mo 200Å była osadzana przy temperaturze podłoŜa Ts≈970-10000C 

(według wskazań termopary) w przypadku podłoŜa szafirowego i Ts=7000C dla podłoŜa MgO. 

Prędkość osadzania molibdenu wynosiła 0.45 Å/s. 

Wielowarstwy Cr/Gd były osadzane w pokojowej temperaturze podłoŜa, za wyjątkiem 

jednej próbki S478, dla której temperatura podłoŜa wynosiła Ts=2500C. 

Prędkość napylenia chromu z komórki efuzyjnej wynosiła 0.318 Å/s. 

Prędkość napylania gadolinu przy uŜyciu działa elektronowego wynosiła 0.83 Å/s, za 

wyjątkiem jednej próbki, S622, dla której prędkość osadzania Gd wynosiła 0.083 Å/s. 

Obserwacje RHEED były przeprowadzone po napyleniu kaŜdej warstwy buforowej Mo, 

jak równieŜ po napyleniu pierwszych kilku dwuwarstw Cr/Gd na niektórych próbkach. 

KaŜda próbka (za wyjątkiem próbek, na których zastały przeprowadzone badania 

powierzchni mikroskopem sił atomowych) została przykryta warstwą zabezpieczającą chromu 

o grubości nominalnej 100Å. Taka grubość warstwy jest wystarczająco duŜa, Ŝeby 

zabezpieczyć górną warstwę gadolinu przed utlenianiem.  
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12 Charakteryzacja strukturalna warstw wielokrotnyc h 

Cr/Gd 

12.1 Wzrost warstwy buforowej Mo na Al 2O3 

 

Al 2O3 ma strukturę heksagonalną [82], stałe sieci wynoszą a=4.76Å, c=12.99Å [82].  

Molibden ma strukturę krystalograficzną kubiczną przestrzennie centrowaną (bcc), stała 

sieci wynosi 3.147 Å.  

Kierunek krystalograficzny wzrostu warstwy molibdenu jest uzaleŜniony od typu i 

orientacji krystalograficznej podłoŜa. Na monokrystalicznym podłoŜu Al2O3 o orientacji (11-

20) molibden rośnie monokrystalicznie w orientacji (110). Oś Mo [11-1], która leŜy w 

płaszczyźnie próbki, jest równoległa do osi Al2O3 [1-100] [29], [83], natomiast oś Mo [1-1-1] 

jest równoległa do osi Al2O3 [0001] [37]. Na podłoŜu Al2O3 (1-102) Mo rośnie o orientacji 

(001) o strukturze tak zwanej „Self-Assembly Vicinal Surface” [84]. Taka struktura 

charakteryzuje się tym, Ŝe kierunek molibdenu [001] nie jest prostopadły do powierzchni 

podłoŜa, a jest odchylony o 3.70 [84]. Z danych literaturowych wynika, Ŝe warstwy o 

najmniejszej chropowatości uzyskuje się osadzając Mo na Al2O3 przy wysokiej temperaturze 

podłoŜa [84]. 

PoniŜej przedstawione są obrazy dyfrakcyjne RHEED uzyskane na warstwie Mo 200 Å 

osadzonej na podłoŜu Al2O3 (11-20). 

   
Rys. 42 Obrazy dyfrakcyjne RHEED na warstwie Mo 200Å osadzonej na Al2O3 (11-20) w temperaturze 

podłoŜa CTsub
01000≅  

 

Na zdjęciach RHEED (Rys. 42) widoczne są prąŜki pochodzące od poszczególnych 

orientacji płaszczyzny (110) górnej warstwy molibdenu. Szerokość prąŜków jest nieduŜa, co 

świadczy o tym, Ŝe szorstkość powierzchni jest względnie mała. Symulacja krzywych odbić 

reflektometrii (Rys. 43 -Rys. 45) równieŜ potwierdza bardzo małą ~1 Å szorstkość warstwy 

buforowej Mo. MoŜna więc uznać, Ŝe otrzymana warstwa buforowa Mo jest atomowa gładka. 
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Badania i analiza obrazów RHEED (Rys. 42) i XRD (Rys. 46) wykazują, Ŝe warstwa Mo jest 

monokrystaliczna i pozbawiona napręŜeń. Poszerzenie pików pochodzących od płaszczyzn Mo 

(110) na krzywej XRD jest związane wyłącznie z ograniczoną grubością warstwy molibdenu 

200 Å (wzór Scherrer’a). 

Na (Rys. 43 - Rys. 45) przedstawiono krzywe reflektometrii rentgenowskiej dla 

poszczególnych próbek wielowarstwowych Gd/Cr wraz z dopasowaniami teoretycznymi 

uzyskanymi przy uŜyciu programu Simulreflec. Podano takŜe wartości grubości i szorstkości 

poszczególnych warstw składowych uzyskanych z symulacji.  

Widać, Ŝe szorstkość międzypowierzchni Cr/Gd (RMS=3.5Å) jest niewiele większa niŜ stała 

sieciowa chromu 2.88 Å , więc moŜna uznać Ŝe nierówności międzypowierzchni Cr/Gd są 

monoatomowe. Z wyników symulacji XRR wynika równieŜ, Ŝe szorstkości powierzchni 

warstwy gadolinu osadzonej na chromie i warstwy chromowej osadzonej na gadolinie są 

jednakowe. Znacznie większa natomiast jest szorstkość (RMS≈10Å) górnej (przykrywającej) 

warstwy chromowej. Przyczyną pogorszenia jej jakości jest utlenianie na powietrzu i 

powstawanie tlenku chromu Cr2O3. Z połoŜenia pików braggowskich określono grubości 

poszczególnych warstw składowych podane w opisach rysunków poniŜej.  

Na Rys 46 przedstawiono wyniki wysokokątowej dyfrakcji rentgenowskiej XRD dla struktury. 

Al 2O3/Mo200/(Cr30/Gd30)×15/Cr100. Widać, Ŝe płaszczyzny Gd(0001) i Mo(110) są 

równoległe do powierzchni próbki. Piki pochodzące od Cr(110) nie są wyraźnie widoczne, bo 

przekrywają się ze znacznie bardziej intensywnymi pikami od Mo(110) – moŜna natomiast 

zauwaŜyć na Rys. 46 poszerzenie podstawy piku Mo(110) w okolicy 44deg sugerujące 

obecność piku Cr(110). 

 

S 600 Thickness 

Å 

Roughness 

RMS (Å) 

Al 2O3 ---- 1 

Mo(buffer)  191 1 

Cr (multilayer)  27.3 3.5 

Gd (multilayer)  23.5 3.5 

Cr (cap layer) 85 10 

 
 

Cr2O3 2 9 

Rys. 43 Pomiar Reflektometrii i wyniki symulacja dla struktury osadzonej na Al2O3 o nominalnych 

grubościach warstw: Mo 200 Å / (Cr 30 Å/Gd 30 Å)×15 / Cr 100 Å 
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S 602 Thickness 

Å 

Roughness 

RMS (Å) 

Al 2O3 ---- 1 

Mo(buffer)  199 1 

Cr (multilayer)  18.6 3.5 

Gd (multilayer)  27 3.5 

Cr (cap layer) 85 10 

 
 

Cr2O3 1 6 

Rys. 44 Pomiar Reflektometrii i symulacja dla struktury osadzonej na Al2O3 o nominalnych grubościach 

warstw Mo 200 Å / (Cr 20 Å/Gd 30 Å)×15 / Cr 100 Å 

 

S 603 Thickness 

Å 

Roughness 

RMS (Å) 

Al 2O3 ---- 1 

Mo(buffer)  192 1 

Cr (multilayer)  10.5 2 

Gd (multilayer)  25 3.5 

Cr (cap layer) 85 5 

 
 

Cr2O3 4 3 

Rys. 45 Pomiar Reflektometrii i symulacja dla struktury osadzonej na Al2O3 o nominalnych grubościach 

warstw Mo 200 Å / (Cr 10 Å/Gd 30 Å)×15 / Cr 100 Å 
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Rys. 46 Dyfraktogram dla struktury. Al 2O3/Mo200/(Cr30/Gd30)×15/Cr100. 

 

12.2 Wzrost pierwszej warstwy Cr na Mo (110) 

 Z analizy obrazów RHEED (Rys. 47) wynika, Ŝe wzrost warstwy Cr na buforze Mo 

odbywa się w kierunku [110]. Cr zachowuje strukturę bcc i wszystkie kierunki 

krystalograficzne warstwy Cr pokrywają się z odpowiednimi kierunkami warstwy Mo. Jednak 

analiza obrazów RHEED wskazuje, Ŝe morfologia powierzchni Cr jest inna niŜ morfologia 

powierzchni Mo. Obrazy są bardziej „kropkowate” i kropki są dość szerokie. To świadczy o 

tym, Ŝe powierzchnia Cr jest bardziej szorstka niŜ powierzchnia Mo. Z symulacji danych 

reflektometrii rentgenowskiej wynika, Ŝe szorstkość warstwy chromowej jest większa niŜ 

szorstkość warstwy Mo, ale i tak wynosi tylko 3.5 Å (Rys. 43 - Rys. 45) w porównaniu do 1 Å 

dla Mo. 

 

   
Rys. 47 Zdjęcia RHEED dla warstwy Cr 30Å o orientacji (110), osadzonej na warstwie Mo 200 Å.  

 

12.3 Wzrost warstwy Gd na Cr 

Z danych literaturowych wynika, Ŝe gadolin w strukturach wielowarstwowych ma 

tendencję do wzrostu w kierunku [0001]. Przykładem mogą być warstwy wielokrotne Y/Gd 

osadzone na szklanym podłoŜu [85] i warstwy Gd/Mo osadzone na amorficznej warstwie 
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buforowej węgla [9]. W przypadku warstw wielokrotnych, Gd/Mo zaobserwowano zaleŜność 

teksturyzacji warstwy gadolinu od grubości warstwy. Wzrost warstwy w kierunku [0001] 

występuje tylko dla względnie grubych warstw (> 30 Å). Dla warstw o mniejszej grubości 

kierunek Gd [0001] jest odchylony od kierunku prostopadłego do powierzchni próbki [9]. DuŜe 

znaczenie podczas wzrostu warstwy Gd odgrywa temperatura podłoŜa. Według danych 

literaturowych, niska temperatura podłoŜa sprzyja wzrostowi „warstwa po warstwie”, 

natomiast podwyŜszona temperatura podłoŜa prowadzi do wzrostu wyspowego. Przykładem 

tego jest wzrost Gd na monokrystalicznym W(110) [24] gdzie pomiar amplitudy sygnału 

Auger’a podczas wzrostu warstwy pokazuje, Ŝe warstwa hodowana w T=320 K rośnie gładko 

(warstwa po warstwie), natomiast warstwa wyhodowana w T=720 K wykazuje wzrost typu 

Kranskiego-Krastanova. 

 

Wzrost pierwszej warstwy Gd na Cr 

 Z analizy krzywej XRD (Rys. 46) wynika, Ŝe w przypadku osadzenia gadolinu na 

warstwie chromu w temperaturze pokojowej, kierunek (0001) jest „głównym” kierunkiem 

wzrostu warstwy Gd. Jest to zgodne z przewidywaniami teoretycznymi (patrz rozd. 8). Nie 

obserwowano pików pochodzących od innych kierunków. Z obserwacji obrazów RHEED 

wynika, Ŝe prąŜki są bardzo rozmyte i o słabej intensywności. To moŜe sugerować, Ŝe 

szorstkość warstwy Gd jest większa niŜ szorstkość warstwy Cr. Jednak nie potwierdza się to w 

symulacjach krzywej reflektometrii rentgenowskiej poniewaŜ najlepsze dopasowanie krzywej 

doświadczalnej i teoretycznej uzyskuje się, gdy szorstkość międzypowierzchni (Gd/Cr) jest 

równa 3.5 Å czyli podobna jak dla warstw Cr. 

 
Rys. 48 Obraz dyfrakcyjny RHEED dla warstwy Gd 30 Å osadzonej na warstwie chromowej. 

 

12.4 Wzrost nast ępnych warstw Cr/Gd 

 Obrazy RHEED uzyskane na warstwach chromowych osadzonych na warstwie Gd 

(Rys. 49), są inne niŜ obraz RHEED uzyskany na warstwie Cr (Rys. 47) osadzonej na buforze 

Mo. Kropki są bardziej rozmyte i gorzej widoczne. To świadczy o tym, Ŝe powierzchnia 
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warstwy Cr osadzonej na warstwie Gd ma inny charakter niŜ warstwy Cr osadzonej na 

warstwie Mo. Na wykresie dyfrakcyjnym XRD (Rys. 46) nie obserwuje się pików 

pochodzących od warstwy chromowej. To jest związane prawdopodobnie z tym, Ŝe piki 

pochodzące od płaszczyzn Cr(110) i Cr(220) przekrywają się ze znacznie większym pikami 

pochodzącymi od Mo(110) i Mo(220), a innych pików nie ma ze względu na teksturyzację 

warstw chromowych w kierunku Cr[110] prostopadłym do powierzchni próbki. Dokładniejsze 

porównanie morfologii powierzchni warstw chromowych podane jest w rozdziale 

poświęconym badaniom mikroskopii AFM. 

 
Rys. 49 Obraz RHEED na górnej warstwie Cr struktury Al2O3/Mo200/Cr30/Gd30/Cr30 (próbka S705b) 

 

12.5 Wzrost wielowarstw Cr/Gd na monokrystalicznym podło Ŝu MgO (100) 

W celu zbadania wpływu podłoŜa na jakość hodowanych warstw wyhodowano kilka 

próbek na monokrystalicznym MgO(100). MgO ma strukturę kubiczna, stała sieci wynosi 

4.212 Å. 

Parametry wzrostu były takie same jak przy hodowaniu próbek na podłoŜu Al2O3 za wyjątkiem 

temperatury podłoŜa podczas osadzania warstwy buforowej Mo 200Å. Temperatura podłoŜa 

wynosiła Tsub=7000C według wskazań termopary (vs Tsub≈10000C podczas osadzania Mo na 

Al 2O3). Następnie próbka była ochładzana do temperatury pokojowej i kontynuowano wzrost 

warstw Cr/Gd oraz warstwy przykrywającej Cr. Z obserwacji RHHED’a i dyfrakcji 

wysokokątowej XRD (Rys. 51) wynika, Ŝe molibden na podłoŜu MgO(100) rośnie w kierunku 

[001] prostopadłym do powierzchni próbki. Kierunek wzrostu warstwy gadolinowej Gd[0001] 

jest taki sam jak w przypadku osadzenia warstw Gd w próbkach osadzonych na podłoŜu Al2O3, 

o czym świadczy porównanie pików przedstawionych na Rys. 46 i Rys. 51. 
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Rys. 50 Obraz RHEED uzyskany na warstwie Mo(100) 200 Å osadzonej na monokrystalicznym podłoŜu 

MgO(100) 

 
Rys. 51 Dyfraktogram dla próbki osadzonej na podłoŜu MgO(100) o grubościach nominalnych 

MgO/Mo200/(Gd20/Cr20)×25/Cr100.  

 

Z symulacji krzywych reflektometrii rentgenowskiej [86] przedstawionych na Rys 52 

wynika, Ŝe szorstkość międzypowierzchni Cr/Gd dla próbek wyhodowanych na MgO 

(RMS≈7Å) jest większa niŜ dla próbek wyhodowanych na Al2O3 (RMS≈3.5Å) (Rys. 43 - Rys. 

45). Dla próbki hodowanej na podłoŜu MgO widać teŜ tylko dwa rzędy pików Braggowskich 

wobec czterech rzędów obecnych dla próbek hodowanych na podłoŜu Al2O3, co potwierdza 

większą szorstkość międzypowierzchni w warstwach wielokrotnych osadzanych na MgO. 

Są dwie moŜliwe przyczyny pogorszenia gładkości międzypowierzchni Cr/Gd w 

przypadku próbek osadzonych na podłoŜu MgO, a mianowicie: 

• Powierzchnia podłoŜa MgO jest bardziej szorstka niŜ powierzchnia Al2O3. 

Tlenek magnezu jest bardzo higroskopijny, wchłanianie wody podczas mycia 

MgO w metanolu i podczas wkładania podłoŜa do systemu MBE moŜe być 

przyczyną niekorzystnych zmian strukturalnych na powierzchni podłoŜa. 
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• Z obserwacji RHEED’a wynika, Ŝe Mo na podłoŜu MgO(100) rośnie w 

kierunku krystalograficznym [100] prostopadłym do powierzchni próbki. 

Płaszczyzna (100) nie jest płaszczyzną najgęstszego upakowania dla bcc Mo. 

Według danych literaturowych [9] to moŜe być przyczyną zwiększonej 

chropowatości warstwy Mo. 

Najprawdopodobniej w tym przypadku role odgrywają obie te przyczyny. 

 

S 478 Thickness 

Å 

Roughness 

RMS (Å) 

MgO ---- 4.6 

Mo(buffer)  190 6.3 

Gd (multilayer)  13.9 7.8 

Cr (multilayer)  17.9 5.5 

Cr (cap layer) 99 4.9  
 Cr2O3 15 4 

Rys. 52 Pomiar reflektometrii i dopasowanie krzywych dla próbki osadzonej na MgO o nominalnych 

grubościach Mo 200 Å / (Gd 20 Å/Cr 20 Å)×25 / Cr 100 Å 

 

12.6 Wpływ temperatury podło Ŝa podczas osadzania warstw na 

międzypowierzchni ę Cr/Gd. 

 Zbadano wpływ temperatury podłoŜa na wzrost warstw wielokrotnych Cr/Gd. Jedna z 

próbek, o parametrach nominalnych MgO/Mo200/(Gd20/Cr20)×25/Cr została wyhodowana w 

temperaturze podłoŜa Tsubs=2500C tzn, bufor Mo był napylony jak poprzednio w temperaturze 

7000C, a następnie warstwy wielokrotne Cr/Gd były hodowane w temperaturze 2500C.Z 

pomiarów reflektometrii rentgenowskiej przedstawionych na Rys 53 wynika, Ŝe taka 

podwyŜszona temperatura hodowania pogarsza jakość międzypowierzchni Cr/Gd. Na 

uzyskanym wykresie reflektometrii rtg nie obserwuje się wcale pików braggowskich 

pochodzących od dwuwarstw, co moŜe świadczyć o tym, Ŝe szorstkość międzypowierzchni jest 

bardzo duŜa i nie moŜna tu mówić o istnieniu struktury wielowarstwowej. Obecne są tylko piki 

od tzw. oscylacji Kissiga pochodzące od całkowitej grubości osadzonych warstw. Na krzywej 

wysokokątowej dyfrakcji rentgenowskiej (Rys. 54) widać piki pochodzące od płaszczyzn 

Cr(002) a dla Gd od płaszczyzn Gd(0002) i Gd(20-23), Pojawienie się piku Cr(002), którego 

nie było widać na krzywej XRD dla próbki Cr/Gd osadzanej w temperaturze pokojowej 

świadczy o tym, Ŝe w wysokiej temperaturze wzrostu atomy Cr tworzą duŜe wydzielenia 
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wyspowe, które są widoczne jako piki o większej amplitudzie. Jednocześnie obecność dwóch 

pików o róŜnej orientacji Gd dla wysokiej temperatury wzrostu świadczy o tym, Ŝe kierunek 

[0001] nie jest kierunkiem preferowanym dla wzrostu warstwy gadolinowej i występuje 

mieszanina krystalitów o róŜnych orientacjach MoŜna wiec wysnuć wniosek, ze niŜsza 

temperatura osadzania zapewnia lepsza jakość warstw wielokrotnych Cr/Gd.  

 
Rys. 53 Pomiar reflektometrii rtg XRR dla próbki osadzonej na podłoŜu MgO w Tsub=2500C o grubościach 

nominalnych Mo 200 Å / (Gd 20 Å/Cr 20 Å)×25 / Cr 100 Å. 

 
Rys. 54 Pomiar XRD dla próbki osadzonej na podłoŜu MgO w Tsub=2500C o grubościach nominalnych Mo 

200 Å / (Gd 20 Å/Cr 20 Å)×25 / Cr 100 Å. 

 

12.7 Wpływ pr ędkości osadzania gadolinu na jako ść międzypowierzchni Cr/Gd 

Istnieją doniesienia naukowe, Ŝe powolne osadzanie z prędkością (1.0 Å/min (0.017 

Å/s)) gadolinu na chromie sprzyja powstaniu gładkiej powierzchni warstwy [87]. śeby 

sprawdzić tą hipotezę została wyhodowana próbka (S622) o strukturze Al2O3/Mo200Å/ 
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(Cr10Å/Gd 30 Å)×25/Cr100Å. Prędkość osadzania Gd w temperaturze pokojowej była 

zmniejszona o 10 razy w porównaniu ze wszystkimi innymi próbkami i wynosiła 0.1 Å/s. 

Prędkość osadzania chromu była taka sama jak dla wszystkich innych próbek. PoniŜej na Rys. 

55 są przedstawione wyniki pomiaru Reflektometrii i symulacji dla tej próbki. 

S 622 Thickness 

Å 

Roughness 

RMS (Å) 

Al 2O3 ---- 1 

Mo(buffer)  280 1 

Cr (multilayer)  12.3 2 

Gd (multilayer)  31 2 

Cr (cap layer) 85 2 

 
 

Cr2O3 4 5 

Rys. 55 Pomiar Reflektometrii i symulacja dla próbki o nominalnych grubościach 

Al 2O3/Mo200Å/(Cr10Å/Gd30Å)×15 /Cr100Å dla prędkości osadzania Gd 0.1 A/s 

 

Jak widać z tabeli parametrów symulacji dla próbki wyhodowanej przy niskiej prędkości 

osadzania gadolinu (Rys. 55), chropowatość międzypowierzchni Cr/Gd i Gd/Cr dla tej próbki 

wynosi 2Å i jest niŜsza niŜ wartość 3.5 Å dla próbki o takich samych grubościach 

nominalnych, ale wyhodowanej przy większej prędkości osadzania Gd. Sugeruje to, Ŝe niŜsza 

prędkość osadzania jest w tym przypadku korzystniejsza z punktu widzenia szorstkości 

międzypowierzchni, gdyŜ atomy metalu mają więcej czasu na znalezienie minimum energii 

poprzez migracje po powierzchni poprzedniej warstwy tworząc układ atomów o większej 

gęstości upakowania.  

12.8 Wyznaczanie grubo ści warstw gadolinu i chromu za pomoc ą fluorescencji 

rentgenowskiej. 

Obok reflektometrii rentgenowskiej do wyznaczania grubości warstw składających się 

na próbkę wielowarstwową porównawczo zastosowana była metoda wykorzystująca zjawisko 

fluorescencji rentgenowskiej. Wyznaczenie grubości jest w tym przypadku trzyetapowym 

procesem: 

1. Kalibrowanie aparatury pomiarowej na próbkach wzorcowych. 

2. Wyznaczenie względnej zawartości materiałów składających się na próbkę - jest to 

wyznaczenie procentowej zawartości gadolinu i chromu. 
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3. Obliczenie grubości warstw gadolinowych i chromowych na podstawie wyznaczonych 

zawartości tych materiałów. 

Uzyskane wyniki widm fluorescencyjnych dla kilku próbek Cr/Gd podane są na Rys. 56 

 
Rys. 56 Widmo fluorescencyjne dla próbek S 600, S 602 i S 603. Dane normalizowane do maksimów Cr(Kα) 

 

Grubość warstw gadolinu i chromu została wyliczona rozwiązując następujący system 

równań liniowych: 

Cr Gd bid d d+ = , Cr cap Cr Gd

Gd Gd Cr

d N d MOL MD

d MOL MD

⋅ + ⋅=
⋅

 

gdzie: dCr, dGd – grubości warstw odpowiednio chromu i gadolinu, dbi, dcap – grubości 

odpowiednio dwuwarstwy Cr/Gd i górnej warstwy przykrywkowej chromu (wielkości te są 

wyznaczone z symulacji danych reflektometrii). N – liczba dwuwarstw, MOLCr, MOLGd – 

zawartości molowe chromu i gadolinu w próbce (wyznaczane z pomiaru fluorescencji 

rentgenowskiej). MDCr, MDGd – gęstości atomowe chromu i gadolinu (
3.02

8.33
Gd

Cr

MD

MD
= ). 

Tabela 7  

Wyniki dotyczące grubość warstw chromu i gadolinu uzyskane z symulacji krzywych reflektometrii i 

fluorescencji rentgenowskiej. 

Numer 

próbki 

Cr nominal 

(Å) 

Cr Reflekt 

(Å) 

Cr Fluoresc 

(Å) 

Gd nominal 

(Å) 

Gd Reflekt 

(Å) 

Gd Fluoresc 

(Å) 

S 600 30 27.3 24.67 30 23.5 26.13 
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S 602 20 18.6 16.53 30 27 29.25 

S 603 10 10.5 9.85 30 25 25.66 

 

 

 
Rys. 57 Porównanie wyników dotyczących grubości warstw dla próbek S 600, S 602 i S 603 otrzymanych za 

pomocą symulacji krzywych reflektometrii i pomiaru fluore scencji rentgenowskiej. 

 

Jak widać na Rys. 57 i porównując dane z Tabela 7 otrzymane tymi dwoma metodami 

wyniki grubości warstw składowych są dość zgodne, a róŜnice nie przekraczają kilku procent 

w zaleŜności od próbki. Dla próbki S603 ta zgodność jest wręcz bardzo dobra. 

Reflektometria rentgenowska jest jednak metodą bardziej dokładną niŜ fluorescencja 

rentgenowska, dlatego w dalszej części niniejszej pracy, podczas analizy wyników badań 

magnetycznych bierzemy pod uwagę wyniki dopasowania krzywych reflektometrii, a nie 

wyniki pomiarów fluorescencji. 

 

12.9 Badanie powierzchni warstw za pomoc ą mikroskopu AFM 

 Prowadząc symulacje krzywych reflektometrii rentgenowskiej (Rys. 43 - Rys. 45) 

zakładano, Ŝe szorstkość międzypowierzchni Cr/Gd jest jednakowa dla wszystkich dwuwarstw 

Cr/Gd w granicach jednej próbki. To znaczy, Ŝe szorstkość międzypowierzchni pierwszej 

dwuwarstwy (przy warstwie buforowej Mo) jest taka sama jak szorstkość ostatniej 

dwuwarstwy (przy warstwie przykrywkowej Cr). Twierdzenie to niekoniecznie musi być 
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słuszne, poniewaŜ szorstkość międzypowierzchni moŜe się zmieniać w miarę osadzenia 

kolejnych warstw. Aby zbadać tendencję zmiany szorstkości w zaleŜności od ilości dwuwarstw 

zostało przeprowadzone badanie powierzchni próbek Mikroskopem Sił Atomowych AFM. 

Specjalnie do tego typu badań zostały wyhodowane 3 próbki o następujących parametrach 

nominalnych: 

• S705a Al2O3 / Mo 200 / Cr 30 

• S705b Al2O3 / Mo 200 / Cr 30 / Gd 30 / Cr 30 

• S705b Al2O3 / Mo 200 / (Cr 30 / Gd 30)×5 / Cr 30 

Próbki te były wytworzone w jednym procesie na jednym molibloku operując przesłoną 

przesuwną. Pozwoliło to osiągnąć identyczne warunki wzrostu dla wszystkich trzech próbek. 

śeby zminimalizować wpływ rozrzutu jakości podłoŜa na parametry próbki, wszystkie próbki 

były wyhodowane na trzech kawałkach uzyskanych z pocięcia jednego kawałka większego 

podłoŜa Al2O3. Ze względu na to, Ŝe badania przeprowadzono ex-situ i na duŜą reaktywność 

chemiczną gadolinu badano tylko górną warstwę chromową, której grubość we wszystkich 

próbkach wynosiła 30 Å.  

 Badanie AFM zostało przeprowadzone ex-situ bezpośrednio po wyjęciu próbek z 

komory próŜniowej. Pomiar przeprowadzono w reŜymie „taping mode” 

 Z analizy uzyskanych obrazów AFM wynika, Ŝe szorstkość powierzchni chromowej 

jest bardzo zbliŜona do szorstkości uzyskanej z dopasowania krzywych reflektometrii, co 

świadczy o dobrej wiarygodności dopasowania. Nie zaobserwowano równieŜ znaczącej 

zaleŜności szorstkości powierzchni próbki od liczby dwuwarstw Cr/Gd. 

 Mimo, Ŝe szorstkość powierzchni (RMS) wszystkich próbek (S705 a, b, c) jest zbliŜona, 

obserwuje się róŜnicę w charakterze chropowatości powierzchni. Dla próbki S705a 

powierzchnia jest mniej „ziarnista” niŜ dla próbek S705b i S705c. Jest to o związane z tym, Ŝe 

w próbce S705a badana warstwa chromu została osadzona bezpośrednio na warstwie 

buforowej Mo, a w próbkach S705b i S705c - na warstwie gadolinowej. Zmianę charakteru 

powierzchni dobrze widać na zdjęciach AFM (Rys. 58). 
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Numer próbki, 

parametry 

nominalne, 

szorstkość 

Obraz AFM (widok od góry) Obraz AFM (widok trójwymiarowy) 

S705A 

Al 2O3/ Mo 

200/ Cr 30 

 

3.3 Å (RMS) 

  

S705B 

Al 2O3/ Mo 

200/ Cr 30/ Gd 

30 / Cr 30 

 

2.6 Å (RMS) 

  

S705C 

Al 2O3/ Mo 

200/ (Cr 30/ 

Gd 30)×5 / Cr 

30 

2.8 Å (RMS) 

  
Rys. 58 Obraz powierzchni próbek S705(A,B,C) obserwowany za pomocą mikroskopu sił atomowych. 
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13 Charakteryzacja magnetyczna warstw wielokrotnych  

Cr/Gd 

W tym rozdziale zostaną przedstawione wyniki badań magnetycznych struktur Cr/Gd, 

ich interpretacja oraz analiza porównawcza otrzymanych wyników z wynikami opisanymi w 

literaturze. 

13.1 Rodzaje przeprowadzonych bada ń i metody ich przeprowadzenia. 

Wyhodowane próbki zostały zbadane następującymi technikami: 

Pomiary na magnetometrze VSM: 

1. ZaleŜność namagnesowania od przyłoŜonego pola M(H) (pętle histerezy) 

Metoda pomiaru: Próbka początkowo została ochłodzona w zerowym polu do 

T=5K, a następnie stopniowo zwiększając temperaturę przeprowadzono pomiary 

pętli histerezy w ustalonych temperaturach. Pole magnetyczne zmieniano B=± 0.5T. 

Mierzono w zakresie temperatur od 5K do 250K. 

2. Temperaturowa zaleŜność namagnesowania w polu magnetycznym. 

Metoda pomiaru: Próbkę schłodzono w zerowym polu do T=5K. Następnie na kilka 

sekund zostało przyłoŜone silne pole o wartości B=1T w celu nasycenia próbki. 

Pomiar był przeprowadzony w polu B=0.01T i B=0.6T (dla niektórych próbek). 

3.  Pomiar namagnesowania ZFC-FC. 

Metoda pomiaru: Próbka została schłodzona w zerowym polu w przypadku ZFC 

albo w polu B=0.01T w przypadku FC. Minimalna temperatura wynosiła 5K. 

Pomiar namagnesowania przeprowadzono zwiększając temperaturę próbki w polu 

B=0.01T. 

4. Temperaturowa zaleŜność remanencji magnetycznej. 

Metoda pomiaru: Próbka schłodzona w zerowym polu a następnie na kilka sekund 

przyłoŜone pole B=1T. Pomiar namagnesowania przeprowadzono podgrzewając 

próbkę w zerowym polu. 

Badania przeprowadzone na magnetometrze podatności zmiennoprądowej 

1. Temperaturowa zaleŜność podatności zmiennoprądowej. 

Metoda pomiaru: Próbka schłodzona w zerowym polu. Pomiar przeprowadzono 

podgrzewając próbkę w zmiennym polu f=180Hz, H=2Oe (f=1000Hz, f=10000 Hz, 

H=10Oe). Mierzono była zarówno rzeczywista i urojona część podatności AC. 
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13.2 Pomiar M(H) (p ętle histerezy) 

We wszystkich próbkach wykazano istnienie anizotropii typu łatwa płaszczyzna [86]. 

Na Rys. 59 widać, Ŝe pętle histerezy w przypadku pola równoległego do płaszczyzny próbki są 

bardziej szerokie i mniej pochylone niŜ pętle histerezy uzyskane dla kątów przyłoŜonego pola 

150 i 300 względem płaszczyzny próbki, i to wskazuje na to, Ŝe kierunek łatwego 

namagnesowania leŜy w płaszczyźnie próbki, chociaŜ nie jest to typowy dla takiej sytuacji 

prostokątny kształt pętli histerezy. Przyczyną takiej anizotropii jest dominujący wkład od 

anizotropii kształtu, która sprzyja ułoŜeniu wektora namagnesowania w płaszczyźnie próbki. 

Jak jednak wynika z badań rentgenowskich warstwy gadolinowe są steksturowane w kierunku 

[0001] prostopadłym do płaszczyzny próbek. Kierunek [0001] jest jednocześnie kierunkiem 

łatwego namagnesowania dla objętościowych próbek gadolinu. Z tego faktu mogłoby wynikać, 

Ŝe obok anizotropii kształtu, wymuszającej kierunek równoległy do płaszczyzny, powinien być 

równieŜ wkład od prostopadłej anizotropii magnetokrystalicznej. Pochylony kształt pętli 

histerezy mierzonych w polu przyłoŜonym równolegle do płaszczyzny próbki moŜe być 

wytłumaczony przez współistnienie anizotropii kształtu i anizotropii magnetokrystalicznej 

gadolinu, preferującej kierunek łatwego namagnesowania bliski kierunkowi 

krystalograficznemu c (patrz Rys. 16), czyli bliski normalnej do powierzchni próbki. 

 
Rys. 59 Kątowa zaleŜność namagnesowania próbki Al2O3/Mo200/(Cr20/Gd30)×15/Cr100 od pola. Pomiar 

przeprowadzono w T=5K. Pole było przyłoŜone pod kątem 0, 15 i 30 stopni względem płaszczyzny próbki. 
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Rys. 60 Pętle histerezy w róŜnych temperaturach dla próbki o nominalnych parametrach 

Al 2O3/Mo200/(Cr30/Gd30)×15/Cr100. Pole magnetyczne jest przyłoŜone równolegle do powierzchni próbki. 

 

Na Rys. 60 przedstawiono ewolucje namagnesowania nasycenia oraz pola koercji wraz ze 

wzrostem temperatury w zakresie od 5 do 150 K. Następuje silny spadek namagnesowania z 

temperaturą i widać, Ŝe temperatura Curie próbki jest niewiele wyŜsza niŜ 150 K. 

13.3 ZaleŜność pola koercji od grubo ści warstw chromu i temperatury. 

W próbkach wyhodowanych na podłoŜu szafirowym została zbadana zaleŜność pola 

koercji od grubości warstwy chromowej [86]. Jak widać na Rys. 61 próbki zawierające grubszą 

warstwę chromu mają większe pole koercji. Takie zjawisko moŜna wytłumaczyć większą siłą 

kotwiczenia ścian domenowych dla grubszej warstwy chromu i większą ilością defektów 

pełniących role centrów pinningu. Podobna zaleŜność pola koercji CH  od grubości warstwy 

chromowej CRd  była obserwowana wcześniej przez Yanga i Chiena [34], dla struktur 

Cr/Permalloy.  

Na Rys. 61 przedstawiono zaleŜność pola koercji HC od temperatury dla trzech próbek 

warstw wielokrotnych Cr/Gd z róŜną grubością przekładki chromowej. Ze wzrostem 

temperatury pole koercji silnie maleje, zwłaszcza spadek ten jest znaczny w zakresie 

temperatur od 5 do 40 K. ZaleŜność ta jest podobna dla wszystkich trzech próbek.  
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Rys. 61 Przebieg pętli histerezy dla próbek o róŜnych grubościach warstwy chromowej. PoniewaŜ 

nominalna grubość warstwy gadolinowej we wszystkich próbkach jest wielkością stałą, wartość 

namagnesowania próbek została przeliczona na cm2 powierzchni. Pomiar przeprowadzono w T=5K. 

 
Rys. 62 Temperaturowa zaleŜność pola koercji dla próbek o róŜnych grubościach warstwy chromowej.  

13.4 Pomiar ZFC/FC i temperaturowej zale Ŝności namagnesowania w słabym 

polu 

Warunki przeprowadzonego pomiaru ZFC/FC podane są na str. 86. Temperatura 

minimalna wynosiła 5K a pole magnetyczne podczas chłodzenia FC i podczas pomiaru 

B=0.01T. Na krzywej ZFC (Rys. 63) obserwuje się maksimum w temperaturze Tp=55K.  

Porównując wykresy temperaturowej zaleŜności pola koercji dla wielowarstwy 

Cr30/Gd30 (Rys. 62) i wyniki pomiaru ZFC/FC do tej samej próbki (Rys. 63) nietrudno 

zauwaŜyć Ŝe siła koercji badanej próbki w T=55K jest bliska przyłoŜonemu polu podczas 

pomiaru ZFC (B=0.01T), stąd moŜna przypuścić Ŝe maksimum na krzywej ZFC w 

temperaturze Tp=55K jest związany z przemagnesowaniem próbki w wyniku 
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przekroczenia siły koercji próbki przez przyłoŜone pole magnetyczne podczas pomiaru 

ZFC. 

 
Rys. 63 Pomiar namagnesowania (M vs T) i pomiar ZFC/FC w polu B=0.01 T. Maksimum pola w T=55K 

odpowiada sile koercji próbki HC w przyłoŜonym polu w tej temperaturze. 

 

Z zaleŜności M(T) przedstawionej na Rys. 64 trudno wyznaczyć temperaturę Curie dla 

wielowarstwowych próbek Cr/Gd. Krzywa namagnesowania M(T) jak i krzywa FC mają 

zupełnie inny charakter niŜ wynika to ze wzoru Brillouina dla ferromagnetyków. Dlatego 

niezbędne było przeprowadzenie pomiaru podatności zmiennoprądowej w celu wyznaczenia 

temperatury krytycznej badanego układu. Analizując wykresy na Rys. 64 widać, Ŝe w miarę 

wzrostu temperatury najszybciej spada magnetyzacja dla próbki z najgrubszą warstwą 

chromową (Cr30/Gd30), natomiast najwolniej dla próbki z najcieńszą warstwą chromową 

(Cr30/Gd30). Jest to sytuacja odwrotna niŜ dla zaleŜności pola koercji od grubości warstwy 

chromowej (Rys. 61, Rys. 62), gdzie siła koercji jest większa dla próbek z grubszą warstwą Cr. 

Trzeba zwrócić uwagę, Ŝe poniewaŜ dane na wykresach Rys. 64 są znormalizowane według 

wzoru )0(
)()( == TM

TMTM  podane wykresy odzwierciedlają „dynamikę” zaleŜności 

namagnesowania od temperatury, a nie wartość namagnesowania próbki czy moment 

magnetyczny przypadający na atom gadolinu.  
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Rys. 64 Pomiar temperaturowej zaleŜności magnetyzacji w polu B=0.01T dla próbek o jednakowej grubości 

warstwy Gd i róŜnej grubości warstwy Cr. Dane normalizowane według wzoru M(T)=M(T)/M(T=5K), 

13.5 Moment magnetyczny przypadaj ący na 1 atom Gd. 

Z zaleŜności namagnesowania od pola magnetycznego przedstawionych na rysunkach 65-

67,znajac pole powierzchni próbki, ilość dwuwarstw Cr/Gd i rzeczywistą grubość warstw Gd, 

został obliczony moment magnetyczny przypadający na 1 atom Gd dla róŜnych próbek 

(Gd30/Cr(d=10,20,30)) przy załoŜeniu, Ŝe Cr jest całkowicie niemagnetyczny. 

  
Rys. 65 Moment magnetyczny przeliczony na atom Gd 

dla próbki Al 2O3/Mo200/(Cr30/Gd30)×15/Cr100. 

Rys. 66 Moment magnetyczny przeliczony na atom 

Gd dla próbki Al 2O3/Mo200/(Cr30/Gd30)×15/Cr100. 
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Rys. 67 Moment magnetyczny przeliczony na atom Gd dla 

próbki Al 2O3/Mo200/(Cr10/Gd30)×15/Cr100. 

 

Obliczenia przeprowadzono biorąc namagnesowanie nasycenia kaŜdej próbki w T=5K i w polu 

B=0.5T. Wyniki obliczeń są podane w Tabela 8 . Jak dobrze widać z tej tabeli, moment 

magnetyczny MGd atomu gadolinu w wielowarstwach Cr/Gd jest niŜszy niŜ wartość MGd=7.63 

µB/at dla gadolinu objętościowego.  

Dyskusja na temat obniŜonego momentu magnetycznego zostanie przedstawiona w rozdziałach 

poświęconych wynikom reflektometrii neutronowej (PNR) i XMCD. 

 

Tabela 8 Wartość momentu magnetycznego MGd przypadającego na 1 atom gadolinu. 

Numer próbki, grubości 

warstw nominalne 

Grubości warstw 

faktyczne 

Wartość MGd (µB) 

S 600, Cr 30 / Gd 30 Cr 27.3 / Gd 23.5 7.067 

S 602, Cr 20 / Gd 30 Cr 18.6 / Gd 27 6.256 

S 603, Cr 10 / Gd 30 Cr 10.5 / 25 7.111 

 

13.6 Pomiar podatno ści zmiennopr ądowej 

Pomiary podatności zmiennoprądowej (AC) zostały przeprowadzone dla próbki o 

strukturze nominalnej Al2O3/Mo200/(Cr30/Gd30)x15/Cr100. Celem tych badań było 

wyznaczenie temperatury Curie próbki niewygrzanej (as grown), a takŜe zbadanie wpływu 

wygrzewania próbki na jej właściwości magnetyczne. Pomiar przeprowadzono w zakresie 

temperaturowym T=5÷300K. NatęŜenie i częstotliwość zmiennego pola magnetycznego 

przyłoŜonego rownolegle do płaszczyzny probki wynosiły odpowiednio HAC=2 Oe i f=180Hz.  
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Wykres podatności AC dla próbki niewygrzanej przedstawiony jest na Rys. 68. Widać, 

Ŝe maksimum składowej rzeczywistej podatności AC znajduje się w temperaturze T=112 K, i 

moŜna wnioskować, Ŝe jest to temperatura Curie badanej próbki. Szerokość rzeczywistej 

składowej piku podatności AC wynosi FWHM≈83K i jest znacznie większa niŜ szerokość piku 

podatności AC dla gadolinu objętościowego (Rys. 37). Na podstawie danych literaturowych 

(Rys. 38) i danych własnych moŜna przypuścić Ŝe zmniejszenie grubości warstwy Gd wpływa 

na zwiększenie szerokości piku podatności AC. Ze względu na duŜy poziom szumu w sygnale 

podatności AC trudno wyznaczyć dokładne połoŜenie maksimum składowej urojonej 

podatności AC (Rys. 68), znajduje się ono w okolicach temperatury Curie badanej próbki 

TC=112K. 

 

 

Rys. 68 Rzeczywista i urojona składowa podatności zmiennoprądowej dla niewygrzanej próbki 

Al 2O3/Mo200/(Cr30/Gd30)x15/Cr100. Zarówno w części rzeczywistej jak i urojonej obserwuje się tylko 

jedno maksimum w temperaturze T=112K. PołoŜenie tego piku odpowiada temperaturze Curie badanej 

próbki. 

Z doniesień literaturowych wynika, Ŝe wygrzewanie „post growth” próbek 

zawierających warstwy gadolinu, takich na przykład jak warstwy wielokrotne Gd/W [88] lub 

pojedyncze warstwy Gd osadzone na monokrystalicznym wolframie W(110)/Gd 300 Å [75], 

W/Gd 7ML [24] ma duŜy wpływ na przebieg krzywej podatności AC. Przede wszystkim pod 

wpływem wygrzewania zmienia się pozycja maksimum podatności, szerokość piku i jego 

amplituda, co jest odzwierciedleniem zmian strukturalnych i co za tym idzie magnetycznych w 

próbce. W miarę zwiększenia temperatury pozycja maksimum zawsze przesuwa się w kierunku 

wyŜszych temperatur. Amplituda piku i jego szerokość natomiast jest funkcją temperatury 

wygrzewania i grubości warstwy gadolinowej [24], [73]. Zmiany przebiegu krzywej podatności 
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AC po wygrzaniu próbki są niewątpliwie rezultatem zmian strukturalnych zachodzących w 

próbce pod wpływem temperatury. Takimi zmianami mogą być: zmiana morfologii 

powierzchni warstwy gadolinowej (zmniejszenie lub zwiększenie szorstkości), destrukcja 

warstwy (powstanie „wysp” czy klasterów [24]) i relaksacja powstałych podczas osadzania 

warstwy napręŜeń. 

Wygrzewanie próbki o strukturze nominalnej Al2O3/Mo200/(Cr30/Gd30)x15/Cr100 

zostało przeprowadzone w komorze załadowczej systemu MBE w warunkach wysokiej próŜni 

(P<108 Torr). Próbka została wygrzana kolejno w temperaturach Tanne=3000, 4000, 5000C. Czas 

wygrzewania wynosił kaŜdorazowo 30 min. Po kaŜdym wygrzaniu przeprowadzono pomiar 

podatności AC. Rzeczywiste składowe wyników pomiarów podatności AC przedstawione są 

na Rys. 69. Na tym wykresie widać, Ŝe: 

• pozycja piku krzywej podatności AC po wygrzaniu próbki w temperaturach 

Tanne=3000C i Tanne=4000C przesuwa się w stronę wyŜszych temperatur, a po 

wygrzaniu próbki w Tanne=5000C przesunięcie piku jest bardzo nieznaczne 

∆T≈1 K. 

• amplituda piku podatności AC rośnie po wygrzaniu próbki w Tanne=3000C, ale 

wzrost jest nieduŜy (+4%). Po następnym wygrzaniu w temperaturze 

Tanne=4000C i amplituda piku nieznacznie maleje (-25%) i maleje znacząco (-

78%) po wygrzaniu próbki w Tanne=5000C. 

• w próbkach wygrzanych, oprócz piku „głównego” – odpowiadającego 

temperaturze Curie, występuje równieŜ w przedziale temperatur T≈(37K-60K) 

lokalne maksimum krzywej podatności AC. Dla próbki wygrzanej w 

Tanne=5000C amplituda tego lokalnego piku jest większa niŜ amplituda piku 

„głównego”. Szczególnie dobrze ten pik jest widoczny na Rys. 71. Trudno 

wnioskować o istnieniu tego piku dla próbki niewygrzanej ze względu na 

przekrycie pozycji tego piku z szerokim pikiem „głównym”.  

• w próbce wygrzanej w Tanne=5000C (Rys. 69 i Rys. 71) występuje jeszcze 

jeden pik na krzywej podatności AC w temperaturze T=253 K. Jest to 

temperatura wyŜsza od temperatury Curie badanej próbki TC=160 K. 
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Rys. 69 Składowa rzeczywista podatności zmiennoprądowej (AC) dla próbki niewygrzanej (kolor czarny), 

wygrzanej w Tanne=3000C (białe kółka), Tanne=4000C (kolor czerwony) i Tanne=5000C (kolor niebieski). 

 

Tabela 9 PołoŜenie i amplituda piku „głównego” odpowiadającego temperaturze Curie (Rys. 69) w 

zaleŜności od temperatury wygrzewania dla próbki S 600 Al2O3 / Mo 200 / (Cr 30/Gd 30)×15/ Cr 100 

Temperatura wygrzewania 

próbki 

PołoŜenie piku Amplituda 

piku emu/Oe 

(x10-6) 

Względna 

amplituda 

piku %  

Bez wygrzewania T=112 K 1.24 100% 

Tanne=3000C T=140 K 1.30 104% 

Tanne=4000C T=159 K 9.4 75% 

Tanne=5000C T=160 K 0.28 22% 

 

 Interpretacja zaleŜności połoŜenia i amplitudy piku „głównego” od temperatury 

wygrzewania próbki została oparta na mechanizmie zmian strukturalnych zachodzących w 

warstwie gadolinowej [27]. Ilustracja tego mechanizmu dla przypadku badanej próbki jest 

pokazana na Rys. 70. Za temperaturę krytyczną wygrzewania warstwy uwaŜamy 

temperaturę po wygrzaniu w której, amplituda „głównego” piku podatności AC jest 

maksymalna. W wyniku wygrzewania do takiej krytycznej temperatury następuje zmniejszenie 

liczby defektów i relaksacja warstwy Gd, co skutkuje zwiększeniem temperatury Curie próbki i 

zmniejszeniem szerokości piku „głównego” [27]. RównieŜ w wyniku takiego wygrzewania 

prawdopodobnie moŜe zachodzi proces wygładzania międzypowierzchni Cr/Gd, co z kolei 

moŜe skutkować wzrostem amplitudy piku „głównego” poprzez zmniejszanie współczynnika 

odmagnesowania (pod warunkiem, Ŝe pole magnetyczne podczas pomiaru podatności AC jest 

równoległe do płaszczyzny warstwy). W przypadku, gdy temperatura wygrzewania jest 
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większa od temperatury krytycznej następuje prawdopodobnie degradacja struktury 

wielowarstwowej poprzez powstawanie duŜych klasterów gadolinu, co skutkuje dalszym 

zwiększeniem temperatury Curie, poniewaŜ efektywna grubość klasterów Gd, od których 

zaleŜy TC próbki jest większa niŜ grubość gadolinowej warstwy pierwotnej w próbce 

niewygrzanej (Rys. 70). Jednocześnie, po wygrzaniu w temperaturze wyŜszej od temperatury 

krytycznej następuje zmniejszeniem amplitudy piku „głównego”, poniewaŜ klastry mają 

większy współczynnik odmagnesowania niŜ struktura warstwowa. Z danych literaturowych 

wynika, Ŝe temperatura krytyczna wygrzewania powinna zaleŜeć od grubości warstwy [24]. Na 

przykład dla pojedynczej warstwy Gd 5 ML (≈28 Å), osadzonej na monokrystalicznym W(110) 

temperatura krytyczna wygrzewania wynosi 500 K (2270 C), natomiast dla warstwy o grubości 

50-100 ML (280-572 Å) temperatura krytyczna wynosi 800 K (5270 C) [24]. Dla badanej 

próbki Al2O3/Mo200/(Cr30/Gd30)x15/Cr100 temperatura krytyczna wygrzewania wynosi 

około 3000C jak to moŜna zaobserwować na Rys. 69 gdzie amplituda piku ”głównego” rośnie 

po wygrzaniu w Tanne=3000C i następnie maleje po wygrzaniu w wyŜszych temperaturach. 

 
Rys. 70 Prawdopodobny mechanizm zmian strukturalnych pod wpływem wygrzewania na strukturę 

warstwy gadolinowej w strukturze (Cr30/Gd30). Gdzie d1, d2, d3 – efektywna grubość warstwy Gd. 

Wygrzanie w Tanne=3000C powoduje relaksację napręŜeń warstwy gadolinowej i prawdopodobnie 

wygładzenie międzypowierzchni. Wygrzewanie w wyŜszych temperaturach skutkuje destrukcją struktury 

warstwowej z powstawanie klastrów gadolinu o efektywnej grubości większej niŜ pierwotna grubość 

warstwy gadolinowej d3>d1. 

 

O ile pochodzenie piku „głównego” wiąŜe się z temperaturą przejścia fazowego 

(temperaturą Curie), pochodzenia pików 1 i 2 na krzywej podatności AC (Rys. 69) dla próbki 

wygrzanej w temperaturach Tanne=(3000, 4000, 5000)C i pochodzenie piku nr 2 dla próbki 
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wygrzanej w Tanne=5000C jest nie do końca jasne. Dla ustalenia dokładnej pozycji pików 1 i 2 

dla próbki wygrzanej w Tanne=5000C, a takŜe dla wyjaśnienia czy istnieje zaleŜność przebiegu 

krzywej podatności AC od częstotliwości pola, został przeprowadzony dodatkowy pomiar 

podatności AC w polu o częstotliwościach f=1 kHz i f=10 kHz. NatęŜenie pola zostało takie 

same jak w poprzednich pomiarach podatności AC, czyli HAC=2 Oe. Wyniki pomiaru są 

przedstawione na Rys. 71.  

 
Rys. 71 Podatność AC w polu o częstotliwości 1 kHz i 10 kHz dla próbki S 600 Al2O3 / Mo 200 / (Cr 30/Gd 

30)×15/ Cr 100 wygrzanej w temperaturze 500 C. 

 

Zaobserwowano bardzo małą zaleŜność połoŜenia pików podatności AC od 

częstotliwości pola. Maksima dla częstotliwości f=10 kHz są przesunięte trochę w stronę 

wyŜszych temperatur (Rys. 71). Przesunięcie to jest na tyle małe, Ŝe mieści się w granicach 

błędu pomiarowego. Pomiary podatności AC przeprowadzone w polu o częstotliwościach f=1 

kHz i f=10 kHz (Rys. 71) są znacznie mniej obarczone szumem pomiarowym niŜ pomiar 

przeprowadzony w polu o częstotliwości f=180 Hz (Rys. 69), co pozwala definitywnie 

wyznaczyć połoŜenia wszystkich pików podatności AC na skali temperaturowej dla próbki 

wygrzanej w temperaturze Tanne=5000C. Są to:Tmain peak=160K, Tpeak1=37K, Tpeak2=253K. 

Według danych literaturowych w strukturach warstwowych składających się z 

pojedynczej warstwy Gd(0001) osadzonej na monokrystalicznym W(110) [26] obserwuje się 

pik w temperaturze niŜszej od temperatury Curie. Pozycja piku i jego amplituda bardzo zaleŜy 

od grubości warstwy Gd (Rys. 72a) a takŜe od temperatury wygrzewania próbki „post-growth” 

(Rys. 72b). Dla niewygrzanych próbek Gd/W pik znajdujący się poniŜej TC obserwuje się tylko 

dla warstw gadolinu o grubości większej niŜ dGd=250Å (Rys. 72a). Przyczyną pojawienia się 
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tego piku dla „grubych” warstw Gd jest prawdopodobnie temperaturowa reorientacja kierunku 

łatwego namagnesowania warstwy gadolinu (tak jak jest to dla Gd objętościowego patrz Rys. 

37) i powstawanie struktury domenowej z niezerową prostopadłą składową namagnesowania 

[26]. Dla gadolinu objętościowego w zakresie temperatur 293-230K kierunkiem łatwego 

namagnesowania jest oś krystalograficzna c, która w rozpatrywanym w tej pracy przypadku 

warstw Gd(0001) jest prostopadła do powierzchni próbki. W niŜszych niŜ 230K temperaturach 

zachodzi reorientacja osi łatwego namagnesowania, czyli oś łatwa odchyla się od osi c w 

zakresie kątów do 650 (Patrz rozdział 6.1, str 27, oraz Rys. 37) tak, Ŝe magnetokrystaliczna oś 

łatwego namagnesowania nigdy nie jest prostopadła do osi krystalograficznej c. co oznacza, Ŝe 

w próbkach warstwowych Gd(0001) zawsze będzie występować „współzawodnictwo” 

anizotropii magnetokrystalicznej, preferującej prostopadłe namagnesowanie próbki i 

anizotropii kształtu, preferującej namagnesowanie równoległe do powierzchni próbki. 

Anizotropia magnetokrystaliczna jest przyczyną powstawania prostopadłej składowj 

namagnesownia w „grubych” warstwach Gd(001)/W(110) w temperaturze, która ścisle zaleŜy 

od grubości warstwy Gd i od termicznej historii próbki, tzn. temperatury jej wygrzewania. 

Według autorów pracy [26] „gruba” warstwa Gd(0001)/W(110) znajduje się w stanie z 

namagnesowaniem równoległym do płasczyzny próbki w niskich temperaturach, natomiast w 

stanie z niezerową prostopadłą składową namagnesowania w przedziale temperatur w zakresie 

od temperatury piku podatności AC związanego z tą reorentacją osi namagnesowania do 

temperatury Curie.  

Natomiast dla cieńszych warstw Gd(0001) dGd<250Å, osadzonych na 

monokrystalicznym W(100) został zaobserwowany tylko jeden pik odpowiadający przejściu 

paramagnetyk/ferromagnetyk. Dotyczy to zarówno próbek niewygrzanych jak i wygrzanych 

[26], [24], [89]. Analogicznie dla cienkich warstw Gd równieŜ w warstwach wielokrotnych 

(W26Å)/Gd40Å)x30, poza pikiem głównym pochodzącym od przejścia fazowego 

ferromagnetyk/paramagnetyk nie obserwuje się Ŝadnych innych pików podatności AC, nawet 

po wygrzaniu próbki w temperaturze Tanne=6000C [88]. To mogłoby sugierować, Ŝe w cienkich 

warstwach Gd wkład od anizotropii magnetokrystalicznej jest wiele mniejszy niŜ w grubych 

warstwach Gd i nie ma on większego wpływu na kierunek łatwego namagnesowania próbki, 

poniewaŜ w takim przypadku znacznie większą rolę odgrywa anizotropia kształtu, która 

preferuje ułoŜenie namagnesowania równoległe do płaszczyzny warstwy niezaleŜnie od 

temperatury próbki. 
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a 

 

b 

 Rys. 72 

a - Temperaturowe zaleŜności podatności magnetycznej dla niewygrzanych struktur 

Gd(0001)/W(110) dla róŜnych grubości warstw Gd. Pomiar przeprowadzono na magnetometrze magneto-

optycznym (MOKE). Zmienne pole magnetyczne ν=350Hz, H=1 Oe było przyłoŜone równolegle do warstwy 

podczas pomiaru [26].  

 b - Temperaturowe zaleŜności podatności magnetycznej dla wygrzanej struktury Gd(0001)/W(110) 

w zaleŜności od temperatury wygrzania. Grubość warstwy Gd wynosiła 65 nm. Sposób pomiaru jak opisano 

wyŜej [26]. 

  

Biorąc pod uwagę opisane wyŜej dane literaturowe dotyczące anizotropii w warstwach 

zawierających Gd(0001) moŜna wysunąć hipotezę, Ŝe istnienie piku 1 na (Rys. 71) w 

temperaturze Tpeak1=37K jest związane z temperaturową zmianą anizotropii gadolinu w 

wygrzanej próbce (Cr30Å/Gd30Å)x15 i reorentacją kierunku łatwego namagnesowania, tzn. 

pojawienie się prostopadłej składowej namagnesowania i co za tym idzie struktury domenowej. 

Jednak nie jest jasne, dlaczego pik 1 (Rys. 69, Rys. 71) występuje na krzywej temperaturowej 

zaleŜności podatności AC dla wygrzanych struktur (Cr30Å/Gd30Å)x15, a nie ma go dla 

wygrzanych warstw wielokrotnych (W26Å)/Gd40Å)x30 [88]. MoŜna przepuszczać, Ŝe 

wygrzanie w temperaturze Tanne>3000C powoduje degradację międzypowierzchni w przypadku 

Cr/Gd, co skutkuje zmniejszeniem anizotropii kształtu, powodując, Ŝe anizotropia 

magnetokrystaliczna zaczyna odgrywać większą rolę i pojawia się przejście do struktury 

magnetycznej ze składową namagnesowania prostopadłą do powierzchni próbki w 

temperaturze niŜszej od temperatury Curie. 
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Inną moŜliwą przyczyną pojawienie się piku 1 na krzywych podatności AC (Rys. 69, 

Rys. 71) moŜe być obecność w badanych próbkach antyferromagnetycznego chromu. 

Temperatura Néela warstwy chromowej w badanej strukturze (Cr30/Gd30) moŜe być znacznie 

obniŜona w porównaniu z temperatura Néela chromu objętościowego (TNéel=311K) ze względu 

na ograniczoną wymiarowość warstwy chromowej (Rys. 21, Rys. 22). MoŜna więc 

przypuśczać, Ŝe temperatura pkiu 1 Tpeak1=37K odpowiada temperaturze przejścia fazowego do 

stanu antyferromagnetycznego warstwy chromowej znajdującej się w próbce wygrzanej w 

temperaturze Tanne=5000C.,  

Pik 2 (powyŜej TC) istnieje na krzywej podatności AC (Rys. 69, Rys. 71) tylko dla 

próbki wygrzanej w Tanne=5000 C. Dla próbki niewygrzanej albo wygrzanej w niŜszej 

temperaturze tego piku nie ma. Przyczyna pojawienia się piku 2 moŜe być związana z tym, Ŝe 

w rezultacie wygrzewania w tak wysokiej temperaturze Tanne=5000C powstają większe 

krystality Gd, które mają odpowiednio wyŜszą temperaturę Curie. Wygrzewanie próbki w 

Tanne=5000C moŜe takŜe skutkować utratą ciągłości warstwy Gd i pojawieniem się innej fazy 

magnetycznej Gd ( tzn Gd o innej temp Curie) lub stopu typu „mechanical alloy” Gd-Cr. Warto 

dodać, Ŝe występowanie takich nieduŜych maksimów na krzywych podatności 

zmiennoprądowej w obszarze zarówno poniŜej TC jak i powyŜej TC obserwuje się takŜe na 

przykład w strukturach wielowarstwowych Fe/U [90]. Ale autorzy publikacji [90] teŜ nie 

podają przyczyny pojawienia się tych maksimów. Podsumowując rozwaŜania dotyczące 

przyczyny pojawianie się pików 1 i 2 (Rys. 71) moŜemy wysunąć następujące hipotezy: 

•  za pojawienie się piku 1 (Rys. 71) odpowiedzialna moŜe być temperaturowa 

zaleŜność anizotropii magnetokrystalicznej gadolinu i powstanie domenowej 

struktury magnetycznej z niezerową prostopadłą składową namagnesowania. 

RownięŜ pojawienie się piku 1 (Rys. 71) moŜe być związane z przejściem do 

stanu antyferromagnetycznego cienkiej warstwy chromowej o obniŜonej 

temperaturze Néela.  

• odpowiedzialne za pojawienie się piku 2 (Rys. 71) jest powstawanie w wyniku 

wygrzewania próbki „duŜych” krystalitów z duŜą grubością efektywną. Mogą to 

być na przykład krystality, które powstały w wyniku lokalnego łączenia między 

sobą dwóch sąsiadujących warstw gadolinowychgadolinowych tzw. mostki. 

Oczywiście podane powyŜej hipotezy wymagają dalszej weryfikacji doświadczalnej.  
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13.7 Struktura magnetyczna układu Cr/Gd uzyskana pr zy uŜyciu reflektometrii 

spolaryzowanych neutronów. 

Pomiary reflektometrii spolaryzowanych neutronów PNR przeprowadzone zostały w 

Instytucie Hahn-Meitnera w Berlinie na reflektometrze V6. Pomiar został wykonany na 

próbkach wielowarstwowych o strukturze MgO/Cr60/(Gd30/Cr30)×15/Cr60 w przedziale 

temperatur od 12 do 300K zarówno w przyłoŜonym polu i jak i bez pola magnetycznego. Pole 

było przyłoŜone prostopadle do wiązki neutronów i równolegle do płaszczyzny próbki. 

UŜywana długość fali neutronowej to λ=4.66 Å. Spinowo zaleŜna intensywność 

promieniowania odbitego dla polaryzacji dodatniej i ujemnej zdefiniowanej jako (R+, R-) była 

mierzona detektorem gazowym 3He. [91]. 

Autor tej rozprawy nie brał bezpośredniego udziału w pomiarach PNR, było to na 

początku jego działalności w IFPAN, ale uczestniczył w pracach związanych z symulacjami i 

interpretacją wyników, a takŜe pomiarami reflektometrii rtg i badaniami strukturalnymi. 

Dokładne grubości warstw chromu i gadolinu oraz ich szorstkość zostały wyznaczone z 

analizy i symulacji krzywych reflektometrii rentgenowskiej (Rys. 73). 

 Thickness 

(Å) 

 

Roughness 

(RMS, Å) 

MgO ---- 5.1 

Cr (buffer) 66.5 7.5 

Gd (multilayer) 30 5.2 

Cr (multilayer) 37.5 5.3 

Cr (cap layer) 74.1 5.7 

Cr2O3 15 6 

Rys. 73 Wyniki eksperymentalne i symulacja wyników reflektometrii rentgenowskiej uzyskanych dla 

próbki o parametrach nominalnych MgO / Cr 60 / (Gd 30 / Cr 30)×15 / Cr60 

 

Grubość warstwy chromowej w dwuwarstwie oraz w warstwie buforowej i górnej warstwie 

ochronnej okazała się nieco większa niŜ grubość nominalna (37.5 Å vs 30 Å dla dwuwarstwy i 

66.5 Å vs 60 Å dla warstwy buforowej). Szorstkość zarówno dla warstw Gd jak i Cr była 

podobna i wynosiła 5.3 Å (RMS) Pomiar reflektometrii neutronowej przeprowadzonej w 

temperaturach wyŜszych od 200K wykazał brak uporządkowania magnetycznego. W niskich 

temperaturach dopiero po przyłoŜeniu niezerowego pola magnetycznego obserwuje się 



 102 

pojawienie asymetrii spinowej odbitych neutronów zdefinowanej jako −+

−+

+
−=

RR

RR
S . Wielkość 

S zaleŜy od natęŜenia przyłoŜonego pola. Pomiar był przeprowadzony w temperaturze T=12K 

dla kąta padania wiązki neutronowej odpowiadającego maksimum Braggowskiemu dla 

struktury wielowarstwowej w danej próbce, Qz=0.946 nm-1 (gdzie )sin(
4 θ
λ
π=zQ ) w polu 

zmieniającym się od -0.234 do 0.234 T. ZaleŜność S od H jest pokazana na Rys. 74. Wartość 

pola koercji dla T=12K wynosi 0.06 T i jest bliska wartości pola koercji uzyskanej podczas 

pomiaru VSM (Rys. 62). 

  

 
Rys. 74 Pętla histerezy uzyskana dla próbki MgO / Cr 60 / (Gd 30 / Cr 30)×15 / Cr60. Pomiar PNR 

przeprowadzono w T=12K przy kącie padania wiązki neutronowej Q=0.946 nm-1 (maksimum Braggowski). 

 

Do wyznaczenia szczegółów struktury magnetycznej próbki, takich jak namagnesowanie 

nasycenia warstw gadolinu i chromu został przeprowadzony pomiar reflektometrii neutronowej 

w polu o indukcji B=0.234 T, było to maksymalna osiągalna indukcja pola dla danej aparatury 

pomiarowej. Pomiar przeprowadzono w temperaturze T=12K i zakresie kątowym Q od 0 do 

1.30 nm-1. Wyniki pomiaru razem z krzywymi dopasowania podane są na Rys. 75 
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Rys. 75 Pomiar PNR w temperaturze T=12K i polu B=0.234T oraz krzywe dopasowania dla próbki MgO / 

Cr 60 / (Gd 30 / Cr 30)×15 / Cr60 

 

Najlepsze dopasowanie krzywych pomiarowych przez krzywe teoretyczne udało się uzyskać 

zakładając, Ŝe średni moment magnetyczny atomu gadolinu jest równy 3.3 µB/at, a moment 

magnetyczny atomu chromu wynosi 0.15 µB/at. Kierunki namagnesowania warstwy 

gadolinowej i chromowej są ułoŜone przeciwlegle względem siebie. SprzęŜenie 

antyferromagnetyczne między warstwą Gd i Cr jest zgodne z danymi literaturowymi 

dotyczącymi sprzęŜenia między jonami ziem rzadkich i metali przejściowych (rozdział 3). 

Uzyskana podczas dopasowania wartość średniego momentu magnetycznego jonu gadolinu 

MGd=3.3 µB jest znacznie mniejsza niŜ wartość MGd=7.63 µB dla jonu gadolinu objętościowego. 

Jest to wynik dość nieoczekiwany, poniewaŜ wartość MGd wynoszącą około 6 µB/at uzyskana z 

pomiarów VSM dla struktury o parametrach nominalnych Cr 30 / Gd 30 (patrz rozdział 13.5) 

jest znacznie większa niŜ uzyskana z pomiarów PNR. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, Ŝe 

przypadku pomiaru PNR i VSM pomiar był przeprowadzony w róŜnych temperaturach i przy 

róŜnym maksymalnym polu magnetycznym (T=5K, B=0.5 T w przypadku VSM i T=12K, 

B=0.234 T w przypadku PNR). Ponadto moment Gd szacowany z pomiarów M(H) uzyskano 

przy załoŜeniu Ŝe wypadkowy moment magnetyczny Cr wynosi zero. Jedną z moŜliwych 

przyczyn tak małej wartości MGd w przypadku pomiaru PNR moŜe być teŜ to, Ŝe magnetyzacja 

warstwy gadolinowej nie jest przestrzennie jednorodna. Atomy gadolinu znajdujące się w 

pobliŜu międzypowierzchni są zdezorientowane względem środkowej części warstwy, 

poniewaŜ pole 0.234 T nie jest wystarczające silne Ŝeby wymusić równoległe ułoŜenie 

momentów magnetycznych wszystkich atomów gadolinu w temperaturze T=12K. Jest to 
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proces podobny do procesu występującego w warstwach wielokrotnych Gd/Mo [9] ,gdzie 

obserwuje się moment magnetyczny przypadający na atom Gd mniejszy niŜ w materiale 

objętościowym. Autorzy pracy [9] tłumaczą to niejednorodnością namagnesowania warstwy 

Gd (patrz rozdział 2 niniejszej pracy). Nie moŜna takŜe wykluczyć częściowego utlenienia 

próbki ze względu na stosunkowo małą grubość warstwy przykrywającej Cr = 60 A i czas 

pomiędzy wytworzeniem próbki i pomiarami PNR. Uzyskana w wyniku symulacji wartość 

namagnesowania chromu 0.15µB/atom jest niŜsza niŜ amplituda gęstości fali spinowej dla 

chromu objętościowego 0.5 µB/atom (patrz rozdział 7). Oprócz tego uzyskana wartość 

0.15µB/atom jest porównywalna z dokładnością pomiaru wynoszącą ±0.1µB, dlatego trudno 

definitywnie wnioskować o istnieniu indukowanego momentu magnetycznego Cr w strukturze 

cienkowarstwowej Cr/Gd, ale wyniki sugerują moŜliwość istnienia takiego momentu.  

Właściwości magnetyczne w układzie TM/Gd są determinowane głównie przez elektrony d 

poprzez sprzęŜenie 3d-5d z powodu silnego sprzęŜenia 4f-5d [92]. Rozpatrując problem 

indukowania momentu magnetycznego w Cr w układzie Cr/Gd moŜna stwierdzić, Ŝe ze 

względu na strukturę elektronową gadolinu w układzie metal przejściowy/RE, w tym 

przypadku Cr/Gd, nie jest moŜliwe bezpośrednie oddziaływanie pomiędzy elektronami 3d 

chromu i 4f gadolinu, a tylko moŜna brać pod uwagę oddziaływanie pośrednie poprzez 

elektrony 5d ziemi rzadkiej. ToteŜ prawdopodobnym mechanizmem indukowania momentu 

magnetycznego w chromie na międzypowierzchni z Gd jest hybrydyzacja orbitali 3d chromu z 

5d Gd sprzęŜonych z 4f, gdzie zlokalizowany jest główny moment magnetyczny ziemi 

rzadkiej. Takie pośrednie sprzęŜenie było obserwowane przez innych autorów w układzie 

Gd/Co [93]  

Wyniki uzyskane przy uŜyciu techniki PNR nie dały więc jednoznacznej odpowiedzi na temat 

powstawania indukowanego momentu magnetycznego w Cr na interfejsie z Gd i wobec tego, 

aby zweryfikować tę hipotezę zostały podjęte pomiary badanych struktur cienkowarstwowych 

Cr/Gd za pomocą magnetycznego rentgenowskiego dichroizmu kołowego (XMCD), który 

pozwala na bezpośredni i niezaleŜny pomiar stanu uporządkowania magnetycznego obu 

elementów składowych badanej struktury. 

 

13.8 Wyniki pomiarów XMCD 

Pomiar XMCD na próbkach Cr/Gd został przeprowadzony na synchrotronie (High 

Energy Accelerator Research Organization, TSUKUBA, Japonia). Jako metoda pomiaru 

widma XAS została zastosowana metoda TEY (total electron yield- patrz Rozdział 10.4). Kąt 

padania wiązki rentgenowskiej wynosił 700 względem normalnej do powierzchni próbki. Pole 
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magnetyczne B=0.16T było skierowane wzdłuŜ padającej wiązki. Wymiary wiązki padającej 

wynosiły 0.5 mm (w pionie) i 3 mm (w poziomie). Próbka była umieszczona w kriostacie na 

zimnym palcu chłodzonym ciekłym helem. Z przyczyn technicznych związanych z konstrukcją 

uchwytu najniŜsza temperatura, którą udało się uzyskać w układzie pomiarowym wynosiła 

KT 70≅ (według wskazań termopary umieszczonej na zimnym palcu) i w tej temperaturze 

został przeprowadzony pomiar XMCD. Badana próbka miała następującą strukturę 

warstwową: Al2O3/ Mo200/ (Gd30/Cr10)×6/ Pt20. Platyna została tym razem wybrana jako 

warstwa przykrywkowa ze względu na obojętność chemiczną platyny (nie utleniania się w 

powietrzu) i na to, Ŝe na chromie warstwa platynowa rośnie gładko, bez powstawania wysp, co 

zapewnia skuteczną ochronę górnej warstwy chromowej przed utlenianiem. Niska szorstkość 

(RMS < 3 Å) przykrywkowej warstwy platynowej została udowodniona przeprowadzając 

badania na mikroskopie AFM (Rys. 76). 

 
Rys. 76 Obraz powierzchni warstwy przykrywkowej Pt 20 Å Struktura Al 2O3/ 

Mo200/ (Gd30/Cr10)×6/ Pt20 

Otrzymane doświadczalnie widma XAS (Rys. 77) dla Gd na krawędzi absorpcji M4,5 dla 

energii 1182 – 1210 eV wymagały wprowadzenie poprawki polegającej na odjęciu od widma 

XAS składowej tła (ang. continuum) [94]. Dobrym przybliŜeniem matematycznym 

„continuum” jest funkcja schodkowa ( )Efstep  typu: 

( ) ( )( ) ( )( )
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gdzie następujące wartości zostały dobrane empirycznie: 
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Po odjęciu od danych doświadczalnych podanej wyŜej funkcji schodkowej otrzymujemy 

widmo XAS bez tła (Rys. 78). Aby obliczyć spinowy i orbitalny moment atomu gadolinu 

stosujemy do otrzymanej krzywej reguły sumowania opisane w rozdziale 10.4 niniejszej pracy 

Jako wartości graniczne do obliczania całek w równaniach (4.20 i 4.21) zostały przyjęte 

wartości (1170÷1200 eV) dla piku M5 i (1200÷1230 eV) dla piku M4. 

  
Rys. 77 Widmo XAS dla polaryzacji prawo- i 

lewoskrętnej dla Gd dla próbki wielowarstwowej 

Al 2O3/ Mo200/ (Gd30/Cr10)×6/ Pt20, sygnał 

róŜnicowy XMCD i korekcyjna funkcja schodkowa 

Rys. 78 Widmo XAS dla próbki wielowarstwowej 

Al 2O3/ Mo200/ (Gd30/Cr10)×6/ Pt20 po odjęciu 

korekcyjnej funkcji schodkowej 

Moment magnetyczny powłoki 4f gadolinu obliczony za pomocą reguł sumowania na 

podstawie danych doświadczalnych XMCD wynosi: 

moment spinowy: BSM µ14.1=   

moment orbitalny: BLM µ4.0=  

pełny moment: BLSTOT MMM µ54.1=+=  

Całkowity moment magnetyczny atomu Gd zmierzony za pomocą XMCD okazał się 

znacznie mniejszy niŜ moment uzyskany z pomiarów VSM BGdM µ9.3=  przeprowadzanego w 

podobnych warunkach pomiarowy (T=70K, B=0.15T). Przyczyna takiej rozbieŜności w 

wynikach XMCD i VSM moŜe być związane z precyzją pomiaru rzeczywistej temperatury 

próbki w kriostacie pomiarowym XMCD. Temperatura70 K była zmierzona przez termoparę 

umieszczona na „zimnym palcu”, a wiadomo, Ŝe istnieje duŜy gradient temperatury pomiędzy 

zimnym placem a szafirowym podłoŜem próbki ze względu na słaby kontakt termiczny i niską 

przewodność cieplną szafiru. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe porównując tak uzyskany moment magnetyczny Gd z wartościami 

uzyskanymi z pomiarów pętli histerezy w róŜnych temperaturach ( patrz Rys. 65 - Rys. 67), 
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podobny moment magnetyczny ok. 1.5 µB w porównywalnym polu magnetycznym uzyskano z 

pomiaru M(H) przeprowadzonego w temperaturze 120 K i wobec tego wydaje się, iŜ to była 

właśnie realna temperatura próbki podczas pomiaru XMCD. Przeprowadzono takŜe pomiar 

XAS dla krawędzi L2,3 chromu. Uzyskany sygnał XMCD (Rys. 79) jest jednak zbyt słaby i 

zaszumiony, Ŝeby na jego podstawie moŜna było wnioskować odnośnie momentu 

magnetycznego atomów Cr. Przyczyną niskiego sygnału XMCD od chromu jest 

najprawdopodobniej zbyt wysoka temperatura próbki podczas pomiaru, jest ona niewiele 

niŜsza od temperatury Curie badanej struktury Cr/Gd, co skutkuje znacznym obniŜeniem 

namagnesowania próbki.  

 
Rys. 79 Widmo XAS Cr dla polaryzacji prawo- i 

lewoskrętnej dla próbki wielowarstwowej Al2O3/ 

Mo200/ (Gd30/Cr10)×6/ Pt20, sygnał róŜnicowy 

XMCD 

 

 Planowane są w związku z tym pomiary XMCD w temperaturze helowej i w wysokim 

polu magnetycznym 2T, ale układ spełniający te wymagania jest w Europie obecnie tylko w 

ESRF w Grenoble i jest on trudno dostępny ze względu na bardzo duŜą ilość aplikacji.  

W niedługiej przyszłości sytuacja jednak ulegnie zmianie, gdyŜ jest na ukończeniu podobny 

układ budowany na synchrotronie w Lund w Szwecji, a takŜe niskotemperaturowa linia XMCD 

jest juŜ na ukończeniu na synchrotronie w Tsukubie w Japonii. To zwiększy dostępność czasu 

pomiarowego i urealni plany badawcze odnośnie próbek Gd/Cr, ale trudno jest w chwili 

obecnej podać konkretne ramy czasowe ukończenia takich pomiarów.  
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14 Podsumowanie i Wnioski: 

W pracy wykonano serię próbek wielowarstwowych Cr/Gd osadzonych na 

molibdenowym buforze na podłoŜach monokrystalicznych Al2O3(11-20) i MgO(100). 

Próbki wykonano w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk metodą epitaksji z wiązek 

molekularnych MBE. Dobrane zostały optymalne parametry hodowania próbek, takie jak 

prędkość osadzania i temperatura podłoŜa, przy których uzyskuje się warstwy o 

najmniejszej szorstkości międzypowierzchni. Powierzchnię osadzonych warstw zbadano 

in-situ za pomocą dyfrakcji elektronów o wysokiej energii (RHEED) pod kątem struktury i 

morfologii powierzchni oraz spektroskopii elektronów Auger (AES) pod kątem składu 

chemicznego i obecności ewentualnych zanieczyszczeń lub tlenków. 

Badania strukturalne ex-situ przeprowadzono przy wykorzystaniu technik dyfrakcji i 

reflektometrii rentgenowskiej, oraz zastosowano fluorescencję rentgenowską, badania 

powierzchni warstw wykonano za pomocą mikroskopu sił atomowych AFM.  

Magnetyczne właściwości próbek zostały określone w oparciu o wyniki klasycznej 

magnetometrii czyli z magnetometru z wibrującą próbką (VSM) i magnetometru 

podatności zmiennoprądowej a takŜe przy uŜyciu technik zaawansowanych jak 

reflektometria spolaryzowanych neutronów i magnetyczny dichroizm kołowy XMCD. 

• Zbadany został wpływ typu i orientacji krystalograficznej podłoŜa na chropowatość 

warstw metalicznych. Dla próbek wyhodowanych na podłoŜu szafirowym o orientacji 

(11-20) chropowatość międzypowierzchni okazała się mniejsza niŜ dla próbek 

wyhodowanych na podłoŜu MgO(100). Z pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej wynika, 

Ŝe gadolin rośnie w kierunku (0001) prostopadłym do podłoŜa niezaleŜnie od 

pierwotnej orientacji krystalograficznej podłoŜa i warstwy buforowej i ma strukturę 

heksagonalna hcp. Ze względu na małą grubość warstw chromowych za pomocą 

dyfrakcji rentgenowskiej trudno wyznaczyć orientację krystalograficzną chromu. 

• Udowodniono, Ŝe podwyŜszenie temperatury podłoŜa do Tsub=2500C podczas osadzania 

warstw chromowo-gadolinowych prowadzi do istotnego pogorszenia jakości 

międzypowierzchni Cr/Gd. 

•  Wykazano mierzalny wpływ prędkości osadzania gadolinu w zakresie prędkości 0.1 - 1 

Å/s na gładkość międzypowierzchni Cr/Gd. 

• We wszystkich badanych próbkach Cr/Gd stwierdzono anizotropię magnetyczną typu 

łatwa płaszczyzna - przyczyną tego jest dominujący wpływ anizotropii kształtu nad 

anizotropią magnetokrystaliczną gadolinu. 
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• Stwierdzono istnienie zaleŜności pola koercji od grubości warstwy chromowej. W 

przypadku próbek zawierających grubszą warstwę chromu obserwuje się większe pole 

koercji, co moŜe być związane z „kotwiczącymi” właściwościami 

antyferromagnetycznego Cr (efekt typu„exchange bias”). 

• Temperatura Curie cienkich warstw gadolinu w układzie Cr/Gd, oszacowana z 

pomiarów podatności zmiennoprądowej, jest znacznie mniejsza niŜ temperatura Curie 

materiału objętościowego. Malejąca zaleŜność temperatury Curie od grubości warstwy 

jest zgodna z przewidywaniami teoretycznymi. 

• Zaobserwowano wzrost temperatury Curie po wygrzaniu „post growth” próbek. Taki 

wzrost jest związany prawdopodobnie ze zmianami strukturalnymi warstw 

gadolinowych. Zaproponowano model takich zmian strukturalnych.  

Przy wygrzewaniu w temperaturze poniŜej pewnej temperatury krytycznej następuje 

wygładzanie powierzchni warstw gadolinowych, co skutkuje wzrostem temperatury 

Curie oraz wzrostem amplitudy piku podatności zmiennoprądowej. Wygrzewanie w 

wyŜszych temperaturach prowadzi do powstania duŜych krystalitów Gd i destrukcji 

struktury wielowarstwowej, a ponadto pojawiają się dodatkowe piki sugerujące 

powstanie innych faz magnetycznych np. duŜych wydzieleń Gd o wyŜszej temperaturze 

Curie czy teŜ mechanicznych stopów Cr-Gd związanych z duŜą szorstkością 

międzypowierzchni. 

• Przeprowadzone symulacje krzywych eksperymentalnych reflektometrii 

spolaryzowanych neutronów PNR potwierdzają znaczne obniŜenie temperatury Curie 

dla cienkich warstw gadolinu w porównaniu do Gd objętościowego. Otrzymany średni 

moment magnetyczny dla gadolinu w cienkiej warstwie jest niŜszy od momentu 

materiału objętościowego. Przyczyną tego są efekty rozmiarowe i dezorientacja 

momentów gadolinu znajdujących się w pobliŜu warstwy chromowej. Uzyskany z 

symulacji średni moment magnetyczny atomu chromu jest mały i bliski błędu 

pomiarowego. Jednak symulacje wyników PNR sugerują występowanie takiego 

momentu w chromie,  

• W oparciu o pomiary XMCD próbek Cr/Gd w temperaturze ok. 70 K (według wskazań 

termopary, ale realna temperatura próbki mogła być wyŜsza)stwierdzono wyraźny 

sygnał XMCD dla Gd świadczący o jego ferromagnetycznym uporządkowaniu – 

moment spinowy oszacowano na 1.14 µB/at, a moment orbitalny na 0.4 µB/at, moment 

całkowity Gd 1.54 µB/at.  
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• Ze względu na wysoką temperaturę podczas pomiaru (nieduŜo niŜszą od TC badanej 

struktury warstwowej Cr/Gd) nie udało się potwierdzić hipotezy o występowaniu 

momentu indukowanego Cr na międzypowierzchniach z Gd za pomocą pomiaru 

XMCD – sygnał XMCD dla Cr był na poziomie szumów. Weryfikacja postawionej 

hipotezy wymaga pomiarów na linii synchrotronowej XMCD dysponującej 

moŜliwością pomiaru w temperaturze helowej i w polu magnetycznym wystarczającym 

do nasycenia próbek. Takie pomiary są zaplanowane w najbliŜszej przyszłości. 
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