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Wstęp
Ultracienkie warstwy magnetyczne cieszą się od lat zainteresowaniem naukowców ze
względu na ich unikatowe właściwości w porównaniu z dobrze scharakteryzowanymi
materiałami litymi.
Właściwości ultracienkich warstw magnetycznych bardzo silnie zaleŜą od ich
grubości, sposobu wytwarzania i późniejszej obróbki, struktur zarówno warstwy buforowej
jak i warstwy pokrycia [BLA94]. Zmieniając grubość warstwy magnetycznej lub strukturę
otaczających ją warstw moŜna uzyskać zmianę magnetycznej anizotropii, co moŜe skutkować
w zmianie uporządkowania magnetycznego np. reorientacją spinów (SPT spin reorientation
transition) pomiędzy kierunkiem prostopadłym do powierzchni i w płaszczyźnie warstwy,
drastycznymi zmianami rozmiarów struktury domenowej. W magnetycznych nanostrukturach
wielowarstwowych zaobserwowano nowe, fascynujące efekty takie jak oscylacja sprzęŜenia
wymiennego pomiędzy warstwami czy gigantyczny magnetoopór [HIM98],….
Zmiana orientacji spinów pod wpływem zmiany grubości d warstwy magnetycznej
badana była początkowo w nanostruktorach Ŝelaza i kobaltu [GÜN94, SPE95, HIM98,
ALL02]. Badano równieŜ wpływ warstwy przykrywającej na zmianę (i) magnetycznej
anizotropii w płaszczyźnie warstwy - w pracach [WEB95, HOP98] opisywano moŜliwości
zmian tej anizotropii w kobalcie przy jego pokryciu niewielką ilością miedzi, częścią warstwy
atomowej Cu; (ii) magnetycznej anizotropii prostopadłej - badano w tym celu pokrycie Co
warstwami Au, Cu, Pd, Pt, Ag, i W [BEA94, ENG94, DUD99, HYO02]; (iii) temperatury
Curie - w pracy [VOL00] pokazano zmianę tej temperatury w ultracienkim Ŝelazie pokrytym
miedzią.
Sygnalizowane wyŜej prace były prowadzone in-situ. Interesujące jest jednakŜe podjęcie
badań próbek ex-situ gdyŜ zwiększa to moŜliwości pomiarowe oraz materiały takie mogą być
znacznie łatwiej wykorzystane w technice. Badania ex-situ wymagają wykonania bardziej
złoŜonej struktury warstwy przykrywającej magnetyczną nanostrukturę tak aby ją
zabezpieczyć przed utlenianiem. Według mego rozeznania w pracy [KIS02] wykonano takie
pierwsze badania ex-situ wpływu pokrycia warstwą srebra na magnetyczną anizotropię
ultracienkiego kobaltu. W pracy [KIS02] wykazano, Ŝe pokrycie Co 1 nm warstwą Ag
zmienia magnetyczną anizotropię i koercję kobaltu. Niniejsza rozprawa jest swego rodzaju
kontynuacją badań rozpoczętych w pracy [KIS02]. W rozprawie postawiono szereg zadań
takich jak zbadanie wpływu róŜnych materiałów pokrywających X (=Ag, Cr, Mo, V) na
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właściwości Co zarówno magnetyczne jak i magnetooptyczne. Intrygujące było pytanie czy
istnieje korelacja pomiędzy szybkościami zmian tych właściwości w funkcji grubości dX
materiału pokrycia. Interesujące wydawało się równieŜ sprawdzenie na ile podobny jest
wpływ obu miedzypowierzchni Co-X – X-Co na właściwości kobaltu.
Systematyczne badania właściwości ultracienkich warstw w zaleŜności od struktury
ich otoczenia stanowią duŜe wyzwanie dla eksperymentatorów. Jak sygnalizowano wyŜej
właściwości warstw zaleŜą od wielu parametrów takich jak np. grubość nanostruktury
magnetycznej d czy grubość dX warstwy pokrycia materiałem X. W standardowych badaniach
takich materiałów konieczne jest wytworzenie wielu próbek róŜniących się grubościami d, dX
co często istotnie utrudnia lub uniemoŜliwia podjęcie prac. Istotnym postępem było
opracowanie w IFPAN technologii wytwarzania warstw typu pojedynczy klin oraz klin
podwójny [WAW02, KIS02, KIS02a]. Klinowe próbki z jednej strony ułatwiają pomiary, z
drugiej strony wymagają jednak stosowania technik pomiarowych z odpowiednią
rozdzielczością przestrzenną – w płaszczyźnie warstwy. W badaniach próbek klinowych
wykorzystano dotychczas róŜnorodne techniki : (i) skaningowej elektronowej mikroskopii z
analizą polaryzacji SEMPA [SPE95] do analizy zmienności struktury domenowej w klinach
Co, (ii) mikroskopii XPEEM (Photoelectron emission microscopy) wykorzystującej efekt
dichroizmu kołowego promieniowania X w badaniach spinowej reorientacji w Ni [KUC00]
czy sprzęŜenia wymiennego w układach Ni/Cu/Co [KUC02]; (iii) magnetooptyczne [VOL00,
KIS02]. Techniki magnetooptyczne wydają się szczególnie przydatne w badaniach lokalnych
właściwości warstw z poprzeczną strukturyzacją typu pojedynczy lub podwójny klin, schodki.
W pracy [KIS02] wykorzystano dwa magnetooptyczne układy pomiarowe do badania próbek
typu podwójny klin Co i Ag : (i) magnetometryczny milimagnetometr umoŜliwiający pomiar
(w funkcji pola H⊥ prostopadłego i H// w płaszczyźnie warstwy) kąta θ K skręcenia
płaszczyzny światła (wykorzystując polarny efekt Kerra) z wybranego obszaru próbki
ograniczanego

diafragmą

(o

powierzchni

rzędu

2

mm2),

(ii)

magnetooptyczny

mikromagnetometr wykorzystujący polarny efekt Kerra w polaryzacyjnym mikroskopie z
moŜliwością rejestracji obrazów remanencyjnych.
Dla realizacji podstawowego celu rozprawy jakim jest zbadanie wpływu róŜnych
materiałów pokrywających X (=Ag, Cr, Mo, V) na właściwości Co zarówno magnetyczne jak
i magnetooptyczne postawiono m.in. następujące zadania:
(i)

Rozwinąć

techniki

magnetooptycznej

milimagnetometrii

i mikromagnetometrii oraz metody analizy uzyskiwanych wyników
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doświadczalnych. Milimagnetometr wykorzystywany do rejestracji
wyników prezentowanych w rozprawie umoŜliwiał automatyczną
rejestrację w funkcji połoŜenia xy sygnału z obszaru o powierzchni rzędu
0.1mm2 w konfiguracjach polarnego, wzdłuŜnego i polarnego efektu
Kerra. Mierzony sygnał pozwalał wyznaczyć kąt skręcenia płaszczyzny
polaryzacji i eliptyczność światła odbitego od próbki.
(ii)

Opracować model opisującego zmienność kąta skręcenia płaszczyzny
polaryzacji i eliptyczność światła odbitego od próbki w zaleŜności od
struktury badanych próbek w tym grubości kobaltu i warstw
przykrywających.

Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów - czterech podstawowych rozdziałów 1-4, wstępu
i podsumowania, czterech dodatków, spisu prac autora oraz literatury wykorzystywanej w
pracy.
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Rozdział 1.
Metody

wytwarzania

i

właściwości

strukturalne

ultracienkich warstw

1.1 Metoda wytwarzania warstw
•

Epitaksja z wiązki molekularnej (MBE – Molecular Beam Epitaxy)

Z uwagi na metodę wytwarzania próbek badanych w niniejszej pracy główna uwaga
skupiona zostanie na technice MBE.

MBE (Molecular Beam Epitaxy - epitaksja z wiązek molekularnych) jest bardzo
wyrafinowaną techniką. UmoŜliwia ona osadzanie bardzo cienkich warstw o ściśle określonej
strukturze krystalograficznej.
Epitaksja jest procesem, w którym uporządkowanie rosnącej warstwy zaleŜy od struktury i
jakości podłoŜa. Grubość warstw epitaksjalnych wynosić moŜe od pojedynczej monowarstwy
do dziesiątek mikrometrów. Mechanizm osadzania warstw polega ogólnie na skierowaniu
strumienia atomów na przygotowane wcześniej podłoŜe. Rodzaj podłoŜa ma decydujący
wpływ na właściwości strukturalne osadzanych warstw. Warstwy polikrystaliczne naparowuje
się na polikrystaliczne lub szklane podłoŜa natomiast monokrystaliczne warstwy moŜna
wytworzyć tylko na podłoŜach monokrystalicznych.
Sam proces epitaksjalnego wzrostu warstw jest wypadkową kilku zjawisk,
przebiegających na powierzchni podłoŜa.
•

adsorpcja,

•

dyfuzja po powierzchni,

•

interdyfuzja,

•

nukleacja,

•

kondensacja,

Powierzchnia podłoŜa moŜe być podzielona na szereg wyróŜniających się aktywnością
chemiczną miejsc w których atomy wiązki molekularnej mogą silnie oddziaływać z podłoŜem
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(centrów nukleacji). Są to wyróŜnione miejsca adsorpcyjne a takŜe defekty powierzchniowe,
takie jak: stopnie, załamania, wakancje, itp..
Po osiągnięciu powierzchni podłoŜa, zwykle o niŜszej temperaturze, atomy mogą ponownie
się od niej oderwać (desorbować). Zaadsorbowane atomy wymieniają energię z atomami
podłoŜa aŜ do osiągnięcia stanu równowagi termodynamicznej. Procesy adsorpcji moŜna
podzielić na dwa rodzaje: fizysorpcję, w której atomy adsorbatu i adsorbenta przyciągają się
jedynie siłami van der Waalsa oraz chemisorpcję, gdy zachodzi transfer elektronowy
pomiędzy atomami warstwy i podłoŜa, czyli gdy reakcja chemiczna decyduje o procesie
wzrostu.
Potrzeba utrzymania jednorodnego strumienia wiązki molekularnej na całej odległości
pomiędzy źródłem a podłoŜem, oraz wymagania związane z czystością warstwy wymuszają
utrzymywanie w komorze MBE ultra wysokiej próŜni. Warunki takie pozwalają na
zmniejszenie ilości gazów resztkowych, co daje nam jednocześnie wydłuŜenie średniej drogi
swobodnej atomów wiązki molekularnej oraz zwiększa czystość warstwy poprzez
zmniejszenie prawdopodobieństwa osadzania atomów gazów resztkowych przy małej
szybkości wzrostu rzędu kilku warstw na minutę.

1.2 Mechanizmy wzrostu cienkich warstw
Zakładając, za [BAU58] Ŝe proces wzrostu warstw zachodzi w stanie równowagi
termodynamicznej, struktura krystalizujących na powierzchni warstwy atomów zaleŜeć
będzie od całkowitej energii swobodnej układu γ, a dokładniej od stosunku:

γ pow + γ pow / int
γ epi

(1.1)

gdzie: γpow – energia swobodna powierzchni warstwy podłoŜa, γpow/int – energia swobodna
warstwy przejściowej, γepi – energia swobodna warstwy epitaksjalnej.
W przypadku, gdy wyraŜenie 1.1 osiąga wartości >1 osadzany materiał formował będzie
trójwymiarowe wyspy (wzrost typu Volmera – Webera) (rys1.1c), dla wartości <1 mamy do
czynienia ze wzrostem warstwa po warstwie (wzrost typu Franka – van der Merwe) (rys1.1a).
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Mechanizm wzrostu epitaksjalnego typu Franka – van der Merwe stanowi rzadki wyjątek
występujący głównie w przypadku homoepitaksji, w przypadku wzrostu heterostruktur
przewaŜa raczej wzrost mieszany - w postaci trójwymiarowych wysp, poprzedzony wzrostem
warstwa po warstwie. Jest to tzw. wzrost typu Stranskiego-Krastanova (rys1.1b) wartośc
wyraŜenia (1.1) wyliczona dla tego typu wzrostu wynosi ≈1 .

a)

b)

c)

Rys.1.1 Schemat mechanizmów wzrostu a) Frank-Van der Merwe, b) Stranski-Krastanow,
c) Volmera-Webera
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1.3 Faza początkowa wzrostu

W przypadku warstw ultracienkich z zakresu grubości do kilku monowarstw istotnym
czynnikiem jest niedopasowanie stałych sieci podłoŜa i adsorbatu wyraŜane jako:

ε=

a pod − a epi
a epi

(1.2)

gdzie: a pod – stała sieci w płaszczyźnie podłoŜa, a epi – stała sieci w płaszczyźnie warstwy
naparowywanej. W przypadku ε>0 mamy do czynienia z występowaniem w rosnącej
warstwie napręŜeń rozciągających w płaszczyźnie i ściskających w kierunku wzrostu. Dla ε<0
występują napręŜeniami ściskające w płaszczyźnie i rozciągające w kierunku wzrostu.
W początkowej fazie wzrostu stała sieci warstwy naparowywanej ulega deformacji
dopasowując się do stałej sieci podłoŜa. Etap ten nazywany jest wzrostem pseudomorficznym.
Warstwa odkształcając się gromadzi energię spręŜystą, aŜ do osiągnięcia energii niezbędnej
do powstania dyslokacji krawędziowych. Grubość warstwy, przy której powstają dyslokacje
określa się jako grubość krytyczną dC.

1.4 Relacje epitaksji
Pojęcie relacji epitaksji odnosi się do najbardziej korzystnej z punktu widzenia
niedopasowania stałych sieci i właściwości chemicznych atomów wzajemnej orientacji osi
krystalograficznych warstwy naparowywanej i podłoŜa.
Jeśli warstwa i podłoŜe pod względem niedopasowania i własności chemicznych mają tą
samą strukturę krystalograficzną, wówczas najkorzystniejsze jest równoległe ułoŜenie
wszystkich osi krystalograficznych warstwy i podłoŜa. Ten typ wzrostu jest często określany
mianem epitaksji bezpośredniej, a jej przykładami mogą być wzrost bcc Fe (110) na bcc
W(110) lub fcc Ni (100) na fcc Cu (100).
Jeśli warstwa i podłoŜe mają róŜne struktury krystalograficzne, wówczas istnieje kilka
moŜliwości wzrostu epitaksjalnego. Pierwsza z nich to taka, w której hodowana warstwa
porzuca swoją równowagową strukturę i krystalizuje w strukturze podłoŜa – nazywamy ją
epitaksją metastabilną. Przykładem moŜe być tutaj wzrost Fe w strukturze fcc (w stanie
równowagi Fe krystalizuje w strukturze bcc) na podłoŜu z fcc Cu.
Drugą i znacznie częściej spotykaną moŜliwością wzrostu epitaksjalnego dla roŜnych struktur
krystalograficznych warstwy i podłoŜa jest taka reorientacja sieci osadzanej warstwy w
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płaszczyźnie wzrostu, aby zminimalizować niedopasowanie sieciowe. Dla przykładu moŜna
podać tutaj wzrost bcc Fe (100) o stałej sieci a = 0.286 nm na podłoŜu fcc Ag (100) o stałej
sieci a = 0.408 nm. Wzrost bezpośredni prowadziłby do niedopasowania wynoszącego 42.6%,
podczas gdy po obrocie sieci Fe o 45º względem Ag niedopasowanie wynosi 0.1% [7].
W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z materiałami, których stałe sieciowe materiału
osadzanego znacznie róŜnią się od stałych sieciowych podłoŜa tak, Ŝe wzrost z dopasowaniem
sieciowym jeden do jednego nie jest moŜliwy, wówczas epitaksja osiągana jest przez
dopasowanie odpowiednich wielokrotności stałych sieciowych materiału osadzanego i
podłoŜa w dwóch kierunkach krystalograficznych. Przykładem moŜe być wzrost hcp Gd
(0001) na warstwie bcc Cr (110).W ogólności relację epitaksji, w której zachodzi
równoległość kierunków krystalograficznych hcp[1100] // bcc[110] lub hcp[1120] // bcc[001]
nazywa się relacją Nishiyamy-Wassermanna.

1.4 Metody charakteryzacji próbek in-situ

1.4.1 RHEED –Dyfrakcja odbiciowa elektronów o wysokich energiach
RHEED jest prostym w konstrukcji i podstawowym układem wykorzystywanym do
charakterystyki wzrostu cienkich warstw w układach do epitaksji z wiązki molekularnej. W
skład

dyfraktometru

wchodzą

dwa

elementy:

działo

elektronowego

oraz

ekran

fluorescencyjny. Strumień elektronów o energiach rzędu 10 – 50keV (λ ~ 0.2 – 1.2 Å) pada
na powierzchnię próbki pod małym kątem (rzędu 1-3°), po odbiciu na ekranie
fluoroscencyjnym rejestrowany jest obraz dyfrakcyjny. Przy takiej konfiguracji dyfrakcja
elektronów następuje na kilku zewnętrznych warstwach atomowych.
RHEED w szybki sposób pozwala odróŜnić czy w przypadku hodowanego materiału mamy
do czynienia ze strukturą polikrystaliczną czy monokrystaliczną. W przypadku gładkiej
warstwy monokrystalicznej otrzymamy cienkie prąŜki, dla warstwy szorstkiej zaobserwujemy
regularny układ kropek, natomiast w przypadku warstwy polikrystalicznej uzyskamy obraz
składający

się

ze

współosiowych

okręgów.

W

interesujących

nas

strukturach

monokrystalicznych na podstawie uzyskiwanych na dyfraktometrze prąŜków dyfrakcyjnych
moŜemy ocenić zarówno odległości międzyatomowe jak i kierunki krystalograficzne, a co za
tym idzie moŜemy ocenić strukturę w jakiej krystalizuje warstwa.
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Podczas obrotu wokół osi prostopadłej do powierzchni określone płaszczyzny atomowe
stanowią siatkę dyfrakcyjną dla padającej wiązki elektronów. Powstający obraz dyfrakcyjny
ma ścisły związek z jakością powierzchni.
Metoda ta pozwala w na bezpośredni pomiar struktury, oraz daje moŜliwość obserwacji
dynamiki wzrostu.
Dodatkowo całkowite natęŜenie obrazu dyfrakcyjnego podczas wzrostu nie jest stałe i
zmienia się w zaleŜności od procentowej wartości wypełnienia określonej warstwy pokrycia.
Pomiar natęŜenia daje zaleŜność oscylacyjną z maksimami dla pełnego pokrycia i minimami
dla pokrycia 50%. Jak juŜ wcześniej wspomniano obserwacja właśnie tej zaleŜności pozwala
kontrolować szybkość wzrostu epitaksjalnego.

a)

b)

Rys 1.2 Ilustracja b) zaleŜności natęŜenia obrazu dyfrakcyjnego od a) pokrycia powierzchni w
trakcie wzrostu epitaksjalnego [ART02]

1.4.2 AES – Spektroskopia elektronów Augera
Technika ta bazuje na pomiarze widma elektronów wtórnych, zwanych elektronami
Augera, wybijanych przez elektrony pierwotne o energiach rzędu 2-3 keV. Elektrony
pierwotne padając na powierzchnię próbki ulegają zderzeniom nieelastycznym, część energii
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tracona podczas tego procesu powoduje emisję elektronu z wewnętrznego poziomu
energetycznego K. W procesie relaksacji następuje przejście elektronu z poziomu wyŜszego L
na niŜszy K oraz emisja elektronu z poziomu wyŜszego L lub M. O ile energia pierwszego
elektronu jest bliŜej nieokreślona zaleŜna od geometrii zderzenia i energii elektronu
pierwotnego, o tyle energia drugiego elektronu ma juŜ konkretną wartość:
E=EK-EL-EM
KaŜdy pierwiastek charakteryzuje się kilkoma energiami E związanymi z przejściami
elektronów między powłokami. Analiza widma elektronów Augera pozwala na identyfikację
składu chemicznego próbki. Najczęściej technika ta wykorzystywana jest do sprawdzania
czystości chemicznej podłoŜa i osadzonego materiału. JeŜeli jednak dobrać energię wiązki
pierwotnej tak, aby głębokość wnikania elektronów wynosiła kilka warstw atomowych, to
analizując rejestrowany sygnał elektronów Augera po osadzaniu kolejnych warstw moŜemy
pokusić się o analizę morfologii i charakteru wzrostu.

1.5 Charakterystyka układu MBE oraz struktury wytwarzanych warstw

1.5.1 Opis układu MBE wykorzystywanego do produkcji warstw
Układy warstwowe badane w niniejszej pracy wytwarzanie były w przy pomocy układu MBE
w Laboratorium Fizyki i Wzrostu Struktur Niskowymiarowych Instytutu Fizyki PAN w
Warszawie. Układ składał się z dwóch komór: załadowczej i wzrostu. W obu komorach (przy
uŜyciu pomp jonowych ze wspomaganiem sublimatorami tytanowymi) moŜliwe jest
osiągnięcie próŜni 10-10 Torra.
Odparowanie materiałów odbywa się przy wykorzystaniu trzech komórek efuzyjnych i
dwóch dział elektronowych. Jedno działo jest wyposaŜone w obrotowy tygiel umoŜliwiający
załadowanie czterech róŜnych materiałów. W rezultacie system MBE umoŜliwia wytwarzanie
próbek (na ogół układów warstwowych) z wykorzystaniem ośmiu róŜnych materiałów
znajdujących się w komórkach efuzyjnych i działach elektronowych. Grubość wytwarzanej
warstwy „X” regulowana jest czasem nanoszenia materiału X. Czas ten zmieniano
wykorzystując przesłony znajdujące się nad źródłami. PodłoŜa na których wytwarzano
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warstwy mocowane były na specjalnym uchwycie (molibdenowym bloku), który moŜna
obracać wokół osi prostopadłej do powierzchni warstw oraz wygrzewać do temperatury 1200
K. Dodatkowo w niewielkiej odległości nad podłoŜem (~2mm) znajduje się specjalna
przesłona z moŜliwością liniowego przesuwu za pomocą, której realizowany jest wzrost
warstw klinowych. Korzystając z tej przesłony oraz obrotu uchwytu podłoŜa wykonywano
równieŜ bardziej złoŜone struktury – np. próbki z układem podwójnych, prostopadłych do
siebie klinów (w pracy [KIS02] były to kliny Co i Ag).

Komora

wzrostu

wyposaŜona

jest

w

układ

odbiciowej

dyfrakcji

wysokoenergetycznych elektronów (RHEED) oraz układ do pomiaru i analizy widma
elektronów Augera (AES).

1.5.2 Charakterystyka badanych próbek
Wcześniejsze badania ultracienkich warstw Co w róŜnych kombinacjach podłoŜa i przykrycia
wykazały ogromny wpływ procesów osadzania kobaltu na właściwości magnetyczne
nanostruktur Co. Widoczne to jest np. poprzez bardzo duŜe róŜnice stałych anizotropii
wyznaczanych dla próbek wytwarzanych w róŜnych warunkach – tabela 1.1 z pracy [BLA94]

Co/Au(l11)

Co/Ag
Co/Cu(l11)

Co(l 1 1)/Mo(110)
Co/Pt(l11)

Co/Pt(100)
Co/Pt(l10)
Co/V

KS [mJ/m2]
0.42
0.53
0.45
1.28
0.34
0.2, 0.3
0.16
-0.02
0.53
0.53
0.10,0.12
0.3, 0.2
0.42
0.50, 0.58
0.76
0.27
1.15
0.31
0.20
0.37
1.05

KV [MJ/m3]
-0.43

-0.73
-0.97
-0.93
-1.19

Tabela 1.1
Porównanie stałych anizotropii
powierzchniowej i objętościowej Co w
zaleŜności od rodzaju pierwiastka
otaczającego [BLA94]

-0.8
- 0.84, - 0.87
-0.63
-0.10, -0.7
-0.92
-0.7
-0.77
- 1.0
-0.73
-0.91
-1.1

13

Próbki opisane w kolejnych rozdziałach zostały wytworzone w ramach programu
(realizowanego z udziałem autora rozprawy) optymalizacji struktury poszczególnych warstw,
rodzaju podłoŜa oraz warunków wzrostu. Wstępne badania wykonano na czterech rodzajach
płytek podłoŜa z: miki, szafiru, krzemu i szkła. Najlepsze warstwy kobaltu uzyskano na
dwóch pierwszych podłoŜach, które zostały niŜej opisane. Najwięcej uwagi poświęcono
właściwościom Co wytworzonym na buforze Au. Warstwy Co w otoczeniu Au były
traktowane jako warstwy referencyjne. Na podstawie literatury [OEP97, SPE95] spodziewano
się wpływu warunków termicznych wytwarzania warstw na ich właściwości magnetyczne.
MoŜna oczekiwać wpływu zmienianej termicznie struktury warstwy buforowej na
właściwości warstwy magnetycznej. Interesujące były na przykład informacje z prac [OEP97,
SPE95], w których opisano poprawę jakości (zwiększenie zakresu grubości Co występowania
fazy prostopadłej) warstw Co. Optymalizowano więc temperaturę wzrostu i wygrzewania
zarówno warstwy buforowej jak warstwy kobaltu. Podstawowe prace wykonano na
warstwach Co osadzanych w IFPAN (techniką MBE opisaną wyŜej) na podłoŜach szafiru.
Dodatkowo badano równieŜ warstwy Co wytwarzane (techniką MBE w AGH i IKFP PAN w
Krakowie) na buforze Au nałoŜonym na podłoŜu z miki. Układy pomiarowe w Krakowie
pozwalały dodatkowo na badanie techniką STM in-situ procesu wzrostu i efektów
wygrzewania warstw Au i Co.

1.5.2.1 Wzrost struktur na podłoŜu z miki
Próbki wytwarzane na podłoŜu z miki uzyskiwano w zespole prof. dr hab.
J.Koreckiego w Krakowie w Akademii Górnicz-Hutniczej i w Instytucie Katalizy i
Fizykochemii Powierzchni PAN. Do wytwarzania warstw wykorzystano metodę epitaksji z
wiązki molekularnej (MBE) Dodatkowo w trakcie procesu wytwarzania prowadzone były
badania topograficzne powierzchni metodą in-situ, przy uŜyciu skaningowego mikroskopu
tunelowego (STM) firmy Burleigh.
Najpierw około 100nm warstwę złota osadzano termicznie na podłoŜu z miki.
Następnie podłoŜe to umieszczono w układzie MBE gdzie warstwę złota poddano kilku
cyklom bombardowania jonami argonu i wygrzewania w temperaturze 600ºC tak by uzyskać
dobrej jakości powierzchnię Au (111) z monoatomowej gładkości tarasami o rozmiarach
rzędu mikrometra (rys.1.3a).
Na tak przygotowanym podłoŜu osadzano warstwę magnetyczną kobaltu, która
krystalizowała w strukturze hcp. Taki wzrost kobaltu wymuszony był płaszczyzną wzrostu
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buforowej warstwy Au(111). Na rysunki 1.3.b widoczna jest powierzchnia próbki po
naniesieniu 0.8 nm Co. Atomy kobaltu tworzyły „wysepki” o rozmiarach poprzecznych rzędu
6 nm. Widoczna jest samoorganizacja kobaltu w postaci długich “łańcuchów” ustawianych
pod kątem 1200. Wygrzewanie przez godzinę w temperaturze 250ºC spowodowało, Ŝe
struktura wysp Co staje się mniej wyraźna i rozmiar najmniejszych widocznych struktur
wzrasta do około 14 nm (Rys 1.3 b. i c), powodując jednocześnie wyrównanie powierzchni
Co.
W końcowym etapie procesu wytwarzania próbek warstwę magnetyczną pokrywano
ochronną warstwą złota o grubości 80 Å

Rys 1.3.Obrazy in-situ a) bufora złotego, oraz 0.8 nm warstwy Co b) bezpośrednio po
osadzeniu i c) po wygrzaniu przez 1h w temperaturze 250ºC. Rozmiar widocznego obszaru na
obrazkach wynosi 500x500 nm2. [KIS02]

Bardziej szczegółowa analiza powierzchni warstw Co [SPI02] od czasu wygrzewania
wykazała stopniowe polepszanie powierzchni Co w zaleŜności od długości trwania procesu
(rys 1.4) Bezpośrednio po osadzeniu wartość szorstkości warstwy wyliczona z obszaru o
rozmiarach 100x100nm2 wynosiła 0.34nm. Pod wpływem wygrzewania ziarnistość struktury
staje się mniej wyraźna i maleje ilość widocznych poziomów atomowych. Mimo iŜ, 15
minutowe wygrzewanie w temperaturze 520K jest w stanie zredukować szorstkość prawie
dwukrotnie (0.175nm), to wygrzane w czasie 60 minut daje szorstkość rzędu 0.13nm oraz
obserwuje się skoki rzędu dwóch promieni atomowych Co na dystansie setek nanometrów.
Obserwacje struktury domenowej w warstwach Au/Co/Au osadzanych na podłoŜu z
miki wykazały duŜo więcej magnetycznych defektów niŜ w podobnych warstwach
osadzanych na podłoŜu z szafiru. Z tego względu w pracy skoncentrowano się na badaniach
warstw Co wytwarzanych na podłoŜu z szafiru.
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b)

c)

wysokość [nm]

a)

odległość
[nm]

odległość
[nm]

odległość
[nm]

Rys 1.4.Obrazy in-situ cztero atomowej warstwy Co a) bezpośrednio po osadzeniu w
temperaturze pokojowej, b) po wygrzaniu (15min/520K) i c) wygrzaniu (60min/520K).
Rozmiar widocznego na obrazkach obszaru wynosi 500x500 nm2. Wykresy dolne
przedstawiają zaleŜności wysokości dla linii zaznaczonych na obrazach STM [SPI02].

Rezultaty pomiarów magnetycznych i magnetooptycznych uzyskanych na próbkach Co na
podłoŜu z miki nie stanowią głównego tematu pracy, nie zostały więc umieszczone w
niniejzostały więc umieszczone w dodatku X.

1.5.2.2 Wzrost struktur Co na buforze Au i Mo osadzanych na podłoŜe Al2O3
Celem, prowadzonych w ramach tej rozprawy badań, było określenie wpływu rodzaju
warstw buforowej i przykrycia na właściwości magnetyczne ultracienkiego kobaltu. Jako
podłoŜa wykorzystano jednostronnie polerowane płytki (o grubości 0.3 mm) szafiru Al2O3 o
orientacji krystalograficznej ( 1120 ). Warstwy kobaltu wytwarzano na dwóch rodzajach
warstw buforowych: Au (wykorzystywanych w poprzednich pracach [KIS03, KIS03a]) i Mo.

Bufor Au
W wyniku optymalizacji procesów technologicznych [WAW02] zdecydowano się na
następującą strukturę warstwy buforowej Au. W celu poprawy jakości warstwy Au na
podłoŜe szafirowe nakładano najpierw warstwę Mo(110) o grubości 20nm. Warunkiem
koniecznym do uzyskania warstwy Mo o gładkiej powierzchni było utrzymanie maksymalnie
wysokiej temperatury podłoŜa podczas osadzania, w przypadku badanych próbek temperatura
osadzania wynosiła 1000ºC. Bufor Au był osadzany w temperaturze pokojowej na opisanej
wyŜej warstwie Mo(110). 20nm warstwa złota rosła w kierunku (111). W celu uzyskania
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optymalnej gładkości bufora Au, warstwa Au była wygrzewana w temperaturze 200ºC przez
30 minut. Efekt wygrzewania widoczny jest na rysunku 1.5. Na rysunku tym przedstawiono
obrazy AFM dwóch warstw Au zarejestrowane bezpośrednio po osadzeniu (rys 1.5 a) i po
wygrzaniu Au w temperaturze 200°C (rys 1.5 b). Analiza powierzchni wykazała, Ŝe pod
wpływem wygrzewania uzyskano zmniejszenie szorstkości od wartości początkowej 0.463
nm do 0.191 nm, przy zwiększeniu długości korelacji od 64.2 nm do 126.6 nm.
a

b

Rys. 1.5 Obraz AFM 20 nm warstwy Au osadzonej na 20 nm Mo : a) przed wygrzaniem i b)
po wygrzaniu w temperaturze 200ºC. Rozmiar widocznego na obrazkach obszaru wynosi
1x1µm2.Skala szarości odpowiada 2nm [WAW02].

Bufor Mo
Bezpośrednio na podkładce szafirowej (identycznie jak w przypadku wytwarzania
bufora Au) osadzano warstwę Mo o grubości 20nm. Aby zapewnić optymalną gładkość
powierzchni bufora molibdenu osadzano Mo na podkładce podgrzanej do temperatury około
1000ºC.
Na tak spreparowanym buforze osadzano warstwę kobaltu. Prowadzono badania mające na
celu optymalizacją jakości warstwy Co. Wykonano serię próbek róŜniących się warunkami
wytworzenia warstw kobaltu
•

kobalt osadzany w temperaturze pokojowej (RT)

•

kobalt osadzany w temperaturze pokojowej i wygrzany w temp (RT+200ºC)

•

kobalt osadzany na podłoŜu o temperaturze 500ºC (500ºC)

Pomiary szorstkości warstwy Co (rys.1.6) wykazały, Ŝe dodatkowe wygrzewanie w 200ºC
kobaltu nie poprawia jego jakości. Osadzanie kobaltu na ogrzanym do temperatury 500ºC
buforze znacznie pogarsza jakość warstwy.
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Rys.1.6 Zmiana szorstkości powierzchni od grubości warstwy kobaltu osadzanej na buforze
Mo(110) w zaleŜności od sposobu osadzania Co.

a

b

c

d

Rys 1.7 Obrazy AFM warstwy Co osadzonej na buforze Mo a) 1ML, b) 1 nm c) 2 nm c) 20
nm. Rozmiar widocznego na obrazkach obszaru wynosi 1x1µm2.
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Z rysunku 1.7 widać iŜ kobalt rośnie na Mo w postaci wydłuŜonych wysepek. Analiza
obrazów AFM dla struktur kobaltu osadzanych na molibdenie pokazała występowanie
preferencji kierunku w tak wytworzonych warstwach.
Na tak spreparowanych warstwach buforowych osadzano w temperaturze pokojowej
magnetyczną warstwę kobaltu, oraz w dalszej kolejności: Mo lub Au (w przypadku bufora
Mo); lub V, Mo, Cr, Au (w przypadku bufora Au).

Na jednym z etapów badań sprawdzano równieŜ wpływ wygrzewania wytworzonej
próbki na właściwości magnetyczne Co. Tego typy pomiary przeprowadzono dla warstw Co
w otoczeniu Au. Serię próbek o następującej strukturze: buforAu(111), warstwa Co w postaci
klina o grubościach od 0 do 2.4 nm, wygrzewano przez godzinę w temperaturach 150ºC,
250ºC i 300ºC, wytworzono równieŜ jedną warstwę referencyjną której nie wygrzewano. Tak
przygotowane próbki scharakteryzowano za pomocą technik RHEED i AES, a następnie
pokryto zabezpieczającą warstwą Au o grubości 8 nm.
Po wygrzaniu w temperaturze 250ºC zaobserwowano w obrazie dyfrakcyjnym
RHEED rozszczepienie prąŜków (rys 1.8 d), odpowiadające stałym sieci 2.54 Å i 2.84 Å gdy
w przypadku próbki bez wygrzewania (rys 1.8 b) widoczny był pojedynczy prąŜek
odpowiadający stałej sieci 2.72 Å. Jednocześnie analiza obrazów AFM (rys 1.8 a, c) wykazała
pogorszenie jakości powierzchni Co, zwiększyła się szorstkość z 0.181 nm dla próbki nie
wygrzewanej do 0.206 nm po wygrzaniu i zmniejszeniu uległa długość korelacji z 86.3 nm do
83.3 nm.

19

a

b

c

d
2.84 Å
2.54 Å

Rys 1.8 Obrazy AFM i RHEED warstwy Co osadzonej na buforze Au a,b) bezpośrednio po
osadzeniu i po c,d) wygrzaniu w temperaturze 250ºC. Obszar widoczny na obrazkach AFM
(a, c) wynosi 1x1µm

NatęŜenie elektronów Augera [a.u]

a)

b)
Au

Co

Energia [eV]

Rys 1.9 Widmo emisyjne elektronów Augera uzyskane z pomiarów powierzchni Co próbki
a) nie wygrzewanej i b) wygrzanej w temperaturze 250ºC.
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Porównanie widm ze spektroskopii elektronów Augera (rys 1.9) pokazało pojawienie się, w
przypadku warstw wygrzewanych (rys 1.9 a), w widmie emisyjnym prąŜków pochodzących
od złota. Jest to interpretowane jako efekt wtapiania Co w warstwę Au, co skutkuje
pojawieniem się na badanej powierzchni Au. Koreluje to z wynikami RHEED, gdzie
widoczne rozszczepienie odpowiada 2.54 Å i 2.84 Å, przy stałych sieci dla płaszczyzn Co
(0001) hcp i Au (111) fcc odpowiednio 2.51 Å i 2.88 Å.

1.5.2.3 Struktura badanych próbek
Podstawowymi układami wykorzystywanymi w badaniach wpływu pokrycia na
właściwości magnetyczne i magneto-optyczne ultracienkiego kobaltu były tak zwane
„podwójne kliny”, geometria próbki zaproponowana w pracy [KIS02]. W procesie ich
wytwarzania zastosowano moŜliwość liniowej zmiany pozycji przesłony sterowanej silnikiem
krokowym znajdującej się tuŜ nad powierzchnią próbki. Dobranie odpowiedniej prędkości
przesuwu umoŜliwiało nakładanie warstw o róŜnych gradientach grubości. W próbkach typu
podwójny klin na opisanej wcześniej warstwie podłoŜa osadzano klin kobaltu o gradiencie
grubości równoległym do jednej z krawędzi podkładki szafirowej. Następnie po obrocie
podłoŜa o kąt 90° nanoszono warstwę interesującego nas materiału (Ag, Cr, Mo lub V),
pozostawiając dodatkowo niepokrytą część klina kobaltu stanowiącą obszar referencyjny. Na
koniec całą próbki pokrywano dodatkową warstwą złota o grubości 8nm w celu
zabezpieczenia przed wpływem czynników atmosferycznych. Strukturę próbki typu podwójny
klin przedstawiono schematycznie na rys 1.10.
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obszar X
obszar „złoty”

8nm
dX(y)

Au
X

z

d(x)

y

Co(0001)

20nm

x
Au(111)

20nm

Mo(110)
szafir( 1120 )
Rys 1.10. Schematyczne przedstawienie układów typu podwójny klin. Zaznaczony na szaro
materiał X = Ag, Cr, Mo, V

Pozostawienie paska o pewnej szerokości (około 2mm), gdzie klin Co nie był pokryty
warstwą materiału X pozwalało na uzyskanie w kaŜdej z próbek obszaru gdzie ferromagnetyk
był otoczony z obu stron Au. Podejście tego typu umoŜliwia łatwe porównywanie pomiędzy
sobą poszczególnych układów poprzez porównanie właściwości w referencyjnych obszarach
„złotych”. Dodatkową zaletą tego typu rozwiązania jest posiadanie w „jednym kawałku” serii
próbek róŜniących się grubością Co i X wytworzonych dokładnie w tych samych warunkach,
co w wypadku wytwarzania próbek płaskich ze względów technologicznych byłoby
niemoŜliwe.
Szczegółowa informacja na temat próbek z podwójnym klinem wykorzystanych w badaniach
znajduje się w tabeli C.1 w dodatku C.

Kolejnym

typem

próbek

wykorzystywanych

przy

porównaniu

właściwości

magnetycznych i magneto-optycznych Co w zaleŜności od typu warstw otaczających były
kliny pojedyncze wytwarzane jak próbki opisane wyŜej, z tą róŜnicą, Ŝe osadzano tylko jeden
klin Co w kierunku x, natomiast w kierunku y następowa skokowa zmiana podłoŜa lub
pokrycia. Manipulując odpowiednio przesłoną umieszczoną nad próbką moŜna było, w
zaleŜności od otoczenia, uzyskać na jednym podłoŜu do trzech róŜnych rodzajów klinów.
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Dzięki temu uzyskano serię próbek charakteryzujących się zróŜnicowaniem okładek. W
dalszej części pracy autor posługiwał się będzie poniŜszą nomenklaturą:
•

Au/Co(d)/Au

w przypadku próbek klinowych Co w otoczeniu Au

•

Au/Co(d)/Mo

klin Co osadzony na podłoŜu Au z pokryciem Mo

•

Mo/Co(d)/Au

klin Co osadzony na podłoŜu Mo z pokryciem Au

•

Mo/Co(d)/Mo

klin Co w otoczeniu Mo

KaŜda wykonana w opisany sposób próbka z pojedynczym klinem zawierała obszar
referencyjny Au/Co(d)/Au.
Szczegółowa informacja na temat próbek z pojedynczym klinem wykorzystanych w
badaniach znajduje się w tabeli C.2 w dodatku C.
Szczegółowa informacja na temat próbek płaskich wykorzystanych w badaniach
znajduje się w tabeli C.3 w dodatku C.
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Rozdział 2.
Charakterystyka energetyczna magnetyków

Całkowita energia swobodna ferromagnetyka
Wielkością fizyczną charakteryzującą właściwości magnetyczne materiału jest
magnetyzacja

M,

definiowana

jako

wektorowa

suma

elementarnych

momentów

magnetycznych, wnoszonych przez poszczególne jony magnetyczne, przypadająca na
jednostkę objętości ciała [MOR70]. Współrzędne wektora magnetyzacji M(r) przedstawia się
zazwyczaj we współrzędnych sferycznych (Rys. 2.1) w postaci:
 M x   M sin θ cos ϕ 

 

M(r) =  M y  =  M sin θ sin ϕ 

 


 M z   M cos θ

(2.1)

gdzie zmienne M, θ i ϕ są w ogólności funkcjami połoŜenia. W dalszych rozwaŜaniach
zakładać będziemy, Ŝe długość wektora M jest stała – nie zaleŜy od połoŜenia r. Z tego
względu, często wygodnie jest posługiwać się wektorem jednostkowym zorientowanym w
kierunku M, który moŜemy zdefiniować jako:
→
 sin θ cos ϕ 

M 
m=
=  sin θ sin ϕ 
M 

 cos θ


(2.2)

z
M
Mz

θ
Mx

My

φ

x

y
Rys.2.1. Wektor magnetyzacji w kartezjańskim układzie współrzędnych.
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Magnetyczny stan ferromagnetyka, zdeterminowany jest przez minimum jego
całkowitej energii swobodnej, którą dla materiału znajdującego się w zewnętrznym polu
magnetycznym H moŜemy zapisać w postaci:
Etot = E0 + Eex + Ea + EH + Ed + Eσ

(2.3)

gdzie:
E0 – opisuje energię niezaleŜną od stanu namagnesowania ciała;
Eex – energia wymiany;
Ea – energia anizotropii magnetycznej;
EH – energia zeemanowska;
Ed – energia odmagnesowania;
Eσ – energia magnetostrykcji.

2.1 Energia swobodna wymiany
Energia wymiany nie ma analogii w fizyce klasycznej, chociaŜ jej pochodzenie ma
charakter elektrostatyczny. WyraŜa ona róŜnicę energii oddziaływania kulombowskiego
układu, w którym elektrony mają spiny ustawione równolegle, bądź antyrównolegle. Ze
względu na zasadę Pauliego nie moŜna zmienić względnych kierunków dwóch spinów bez
wprowadzenia zmiany przestrzennego rozkładu ładunku. Zmiana rozkładu przestrzennego
ładunku wywołuje zmianę energii kulombowskiej układu, jak gdyby zachodziło bezpośrednie
sprzęŜenie między kierunkami sąsiednich spinów. Energię oddziaływania i-tego i j-tego
atomu o spinach odpowiednio Si i Sj opisuje się wzorem Eex=-2JSi·Sj, gdzie J – całka
wymiany [MOR70]

2.2. Energia anizotropii magnetycznej
Energia anizotropii magnetycznej definiowana jest jako praca wymagana do zmiany
ustawienia wektora namagnesowania z kierunku wzdłuŜ osi łatwej do innego kierunku.
Największy wkład do energii całkowitej w materiałach badanych w pracy mają trzy rodzaje
anizotropii; (i) anizotropia magnetokrystaliczna, związana z istnieniem w krysztale
wyróŜnionych kierunków, (ii) anizotropia ultracienkich warstw, związana z istotnym
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wkładem do energii całkowitej energii pochodzącej od atomów przypowierzchniowych oraz
(iii)

anizotropia

indukowana

występującymi

napręŜeniami

w

cienkich

warstwach

wywołanymi niedopasowaniem stałych sieci poszczególnych warstw.

2.2.1. Anizotropia magnetokrystaliczna
Energia anizotropii magnetokrystalicznej ma ścisły związek z przestrzennym,
periodycznym rozkładem atomów w sieci krystalograficznej ferromagnetyka. Przejawem
występowania tego typu anizotropii są róŜnice w procesach magnesowania w zaleŜności od
kierunku pola zewnętrznego względem kierunków krystalograficznych. Charakterystyczne
krzywe magnesowania metali grupy 3d przedstawiono na rys 2.2 [MOR70].

a)

b)

c)

[0001]

[111]

[100]

[100]

[111]

[1000]

Rys.2.2. Krzywe magnesowania
a) Ŝelaza bcc ([100] – oś łatwa magnesowania, [111] – oś trudna magnesowania),
b) niklu fcc ([111] – oś łatwa magnesowania, [100] – oś trudna magnesowania),
c) kobaltu hcp ([0001] – oś łatwa magnesowania, [1000] – oś trudna magnesowania).
Energię anizotropii krystalicznej wyraŜa się poprzez szereg potęgowy funkcji
trygonometrycznych kątów, jakie tworzy wektor namagnesowania z głównymi osiami
kryształu.

Anizotropia magnetokrystaliczna struktury hcp
W przypadku kobaltu typowym rodzajem struktury krystalograficznej przy wzroście
epitaksjalnym np. na Au (111) [WAW02] jest struktura najgęstszego upakowania hcp.
WyraŜenie na anizotropię dla tego rodzaju struktury przedstawia się następująco:
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K u = K u 0 + K u1 sin 2 θ + K u 2 sin 4 θ + ( K u 3 + K u' 3 cos 6φ ) sin 6 θ + ...

(2.4)

gdzie θ kąt pomiędzy osią c [0001] a kierunkiem wektora namagnesowania, φ kąt
wyznaczający azymut wektora namagnesowania w płaszczyźnie prostopadłej do osi c, Kui (i =
1,2,3…) stałe anizotropii struktury heksagonalnej, Ku0 – energia niezaleŜna od kierunku
namagnesowania.
Przykładowe wartości stalych anizotropii przedstawiono w tabeli 2.1. [BRU93]
Tabela 2.1 Stałe anizotropii magnetokrystalicznej dla Co(hcp).
Co(hcp) [erg cm-3]
Ku1

7.66×106

Ku2

1.05×106

Ku3

-

Ku3’

1.2×105

Przy załoŜeniu Ku2, Ku3, Ku3’ = 0, gdy Ku1>0, wyraŜenie na energię
magnetokrystaliczną osiąga minimum dla θ = 0° lub θ = 180°, co równowaŜne jest ze
spontanicznym ustawieniem wektora namagnesowania równolegle do osi c [0001]. Kierunek
ten w dalszej części tekstu nazywany jest osią łatwą. Dla Ku1<0 minimum energii osiągane
jest dla θ = 90°, nie występuje Ŝaden wyróŜniony kierunek w płaszczyźnie prostopadłej do osi
c, taki przypadek nazywany jest dalej łatwą płaszczyzną. Wykresy zaleŜności Ku od kąta θ w
opisanych powyŜej przypadkach przedstawiono na rysunku 2.3.

a)

b)

Rys.2.3. ZaleŜność stałej anizotropii Ku w funkcji kąta θ dla a) Ku1>0, b) Ku1<0 przy
zaniedbaniu pozostałych stałych anizotropii
Uwzględnienie,

pociąga

za

sobą

zmiany

w

zachowaniu

spontanicznego

namagnesowania. Przy Ku1>0 i Ku2<0 wektor namagnesowanie ustawia się pod pewnym
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kątem do osi c. Jest to tak zwany stoŜek łatwego magnesowania lub łatwy stoŜek. Związane
jest to z osiąganiem lokalnego minimum funkcji energii magnetokrystalicznej dla kąta θ ≠ 0°
(Rys.2.4).

Rys.2.4. Przykładowa zaleŜność stałej anizotropii Ku w funkcji kąta θ dla Ku1<0,

Ku2 = 0.8 |Ku1|. Minimum energii dla tego przypadku osiągane jest dla θ =52.2° i θ =127.8°.

Anizotropia magnetokrystaliczna struktury fcc (bcc)
W przypadku

kryształów kubicznych takich jak Fe, Ni wyraŜenie na anizotropię

magnetokrystaliczną przybiera postać:

K c = K c 0 + K c1 (α12α 22 + α 22α 32 + α 32α12 ) + K c 2α12α 22α 32 + K c 3 (α12α 22 + α 22α 32 + α 32α12 ) 2 + ...
(2.5)
gdzie αi kosinusy kierunkowe wektora namagnesowania względem głównych osi
krystalograficznych, Kci (i = 1,2,3…) stałe anizotropii struktury kubicznej, Kc0 – energia
niezaleŜna od kierunku namagnesowania.
Ze względu na regularną symetrię tego typu kryształów wiele wyrazów rozwinięcia w
szereg nie pojawia się w wyraŜeniu na energię. Wynika to warunku niezmienniczości
względem dowolnych dwóch kosinusów kierunkowych α. Dodatkowo wyraŜenie to musi być
niezmiennicze względem zmiany znaku dowolnego α i dlatego nie zawiera wyrazów
nieparzystych i mieszanych. Z tych przyczyn pierwszym członem, jaki się pojawia jest wyraz
czwartego rzędu.
Uwzględniając symetrię kubiczną kryształu

1
1
K c = K c1 ( sin 4 θ + cos 4 θ − f1 (θ , φ )) +
4
3
1
+
K c 2 ( 2 sin 6 θ sin 2 3φ + cos 2 θ f 2 (θ ) + 6 f1 (θ , φ ) f 2 (θ ))
108

(2.6)
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gdzie:

f1 (θ , φ ) =

2
cosθ sin 3 θ sin 3φ
3

f 2 (θ ) = 2 cos 2 θ + 3 sin 2 θ

(2.7)
(2.8)

2.2.2. Anizotropia cienkich warstw
W przypadku cienkich warstw dodatkowy, i zarazem bardzo istotny wkład do
anizotropii daje tzw. anizotropia powierzchniowa [GRA93]. Źródłem jej jest złamanie
symetrii przy powierzchni próbki. Jej wkład prowadzi do zaleŜności stałej anizotropii
jednoosiowej Ku1 od grubości d warstwy ferromagnetycznej
Efektywną stałą anizotropii opisuje równanie:

K u1eff (d ) = K1V − 2πM S2 + ( K1Su + K1Sd ) / d

(2.9)

gdzie MS jest namagnesowaniem nasycenia, K1V oznacza stałą anizotropii objętościowej,

K1Su – stałą anizotropii powierzchniowej związaną z górną powierzchnią warstwy, K1Sd – stałą
anizotropii powierzchniowej związaną z dolną powierzchnią warstwy, zaś d - grubość
warstwy.
Dla kobaltu hcp w otoczeniu Au typowe stałe anizotropii powierzchniowej wynoszą
[KI03] K1S = 0.57 mJ/m2, K1V = 0.63 MJ/m3 gdzie K1S =(K1Su +K1Sd)/2 (średnia wartość
anizotropii powierzchniowej).
W wyniku zmiany znaku wartości efektywnej stałej anizotropii przy pewnych
grubościach d kobaltu hcp obserwowane jest przejście typu łatwa oś – łatwa płaszczyzna. Dla
układu Au/Co/Au charakterystyczną grubością przejścia jest d = 1.79 nm [KIS03].

3.2.3. Anizotropia indukowana napręŜeniami
W przypadku cienkich heterostruktur epitaksjalnych, w skład których wchodzą
warstwy z materiałów róŜniących się istotnie stałymi sieci w obszarach interfejsu powstają
znaczne napręŜenia wnoszące istotny wkład do całkowitej energii ferromagnetyka.
W analizowanych w niniejszej pracy cienkich warstwach kobaltu przyjęto dwa
scenariusze wzrostu na Mo(110): i) hcp Co(0001), ii) fcc Co(111), ilustruje to rysunek 2.5.
PołoŜenia kobaltu hcp na Mo (rys 2.5a) zostały wyrysowane na podstawie pracy [PRO04],
podobna jest konfiguracja atomów Co i W [FRI95]. W przypadku Co fcc i hcp na Mo
niedopasowania stałych sieci w kierunku podłoŜa Mo[001] są podobne, natomiast dla
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kierunku prostopadłego ( Mo[110] ) nie tylko róŜnią się co do wartości, lecz równieŜ co do
zwrotu indukowanego niedopasowaniem napręŜenia. Przy załoŜeniu stałych sieciowych
hcp
fcc
równych a Co = 2.507 Å, a Co = 3.544 Å oraz a Mo = 3.147 Å wartości niedopasowania w

odpowiednich kierunkach liczone ze wzoru:

f i = ( aiCo − aiMo ) / aiMo

(2.10)

zamieszczone są w Tabeli 2.2.
Tabela 2.2. Wartości niedopasowania stałych sieci Mo i Co (hcp i fcc).

a Mo = 3.147Å
Co hcp

Co fcc

2.507

3.544

fx

-20.3 %

-20.4 %

fy

-2.4 %

0.7 %

aCo [Å]

gdzie fx, fy określają niedopasowania stałych sieci w kierunkach podłoŜa Mo[001] i Mo[110]

a)

b)
[1120]Co
[001]Mo

a Mo

[110]Co
[001]Mo

a Mo

aCo
[110]Mo

2
aCo
2

[112]Co

[1100]Co

3aCo

2a Mo

[110]Mo

2

2
aCo
5

2a Mo

Rys. 2.5. Porównanie stałych sieci w układach a) hcp Co(0001)/Mo(110) [PRO04] i b) fcc
Co(111)/Mo(110). Puste kółka połoŜenie atomów Co, pełne kółka połoŜenie atomów Mo.
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Rozdział 3
Opis

metod

pomiarowych

stosowanych

do

badań

właściwości magnetycznych

3.1 Metody magneto-optyczne
W pracy wykorzystano dwa podstawowe układy pomiarowe – magnetometry
wykorzystujące magneto-optyczny efekt Kerra:
(i) magneto-optyczny mili-magnetometr

-

do

badania przebiegu

procesów

magnesowania w róŜnych konfiguracjach pól magnetycznych. Układ ten pozwalał równieŜ na
wyznaczanie składowych magnetyzacji prostopadłych do powierzchni warstwy oraz
równoległych do niej, jak równieŜ na skanowanie powierzchni próbki z rozdzielczością rzędu
dziesiątych części milimetra. Dzięki temu moŜliwe było uzyskiwania map przestrzennych
takich parametrów jak: pole koercji, maksymalne skręcenia Kerra, pozostałościowe skręcenia
Kerra.
(ii) magnetooptyczny mikro-magnetometr zbudowany w oparciu o polaryzacyjny
mikroskop Kerra; w zestawie tym pole magnetyczne przykładane było głównie prostopadle
do powierzchni próbki. Większość pomiarów - wizualizacji struktur domenowych wykonano w zerowym polu magnetycznym dla próbek o róŜnej historii magnetycznej.

3.1.1 Milimagnetometria magneto-optyczna
Podstawowym układem stosowanym do charakteryzacji próbek był magnetometr
magneto-optyczny, którego schemat przedstawiono na rysunku 4.1. bazujący na metodzie
modulacyjnej.

Źródłem światła w układzie jest dioda półprzewodnikowa emitująca spójną wiązkę
światła o długości λ=640nm. Za źródłem światła znajduje się polaryzator z osią polaryzacji
ustawioną pod kątem 45° do płaszczyzny padania wiązki. Sercem układu jest modulator

fotoelastyczny, w którym głównym elementem jest odpowiednio wycięta krzemionka (SiO2),
połączona z piezoelektrycznym kryształem kwarcu. Modulowany sinusoidalnie (50 kHz)
kryształ kwarcu wywołuje zmienną w czasie dwójłomność krzemionki, tworząc w ten sposób
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optyczną anizotropię. W efekcie zmienna w czasie dwójłomność generuje okresowe względne
przesunięcie fazy δ między prostopadłymi komponentami wiązki światła spolaryzowanego.
To względne przesunięcie fazy ma ogólną postać:

δ ≈ sin ω t
gdzie ω jest rezonansową częstością kątową, wyraŜoną przez 2 π f (f = 50kHz).
Próbka w zaleŜności od wykorzystywanej konfiguracji pól mocowana była
(i)

W konfiguracji polarnej pól na uchwycie umoŜliwiającym przesuw próbki w
płaszczyźnie w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach. W takiej konfiguracji
wykorzystywano

elektromagnes

wytwarzający

zaleŜności

w

od

rodzaju

stosowanych nabiegunników pole do 20 kOe. Wiązka światła padała na próbkę
pod niewielkim kątem (rzędu 2°-3°), poprzez otwór o średnicy około 2mm
znajdujący się w jednym z nabiegunników. Następnie wracała tą samą drogą i po
odbiciu od zwierciadła kierowana była do analizatora.
(ii)

W konfiguracji pól w płaszczyźnie światło padało pod kątem ~50° na próbkę
przymocowaną

do

specjalnie

skonstruowanego

mechanizmu

obrotowego

umoŜliwiającego pomiary w pełnym zakresie kątów w płaszczyźnie. W
konfiguracji tej wykorzystywano układ dwóch elektromagnesów wytwarzających
wzajemnie prostopadłe pola w płaszczyźnie próbki, przy czym kierunek jednego z
wytwarzanych pól leŜał w płaszczyźnie padania światła.

Analizator krystaliczny, pryzmat Glana-Taylora za pomocą którego moŜna wybrać rodzaj
mierzonej polaryzacji. W zaleŜności od ustawienia osi polaryzacji względem płaszczyzny
padania światła mierzona była polaryzacja „s” – oś polaryzacji analizatora w płaszczyźnie
padania, lub „p” - oś polaryzacji analizatora prostopadła do płaszczyzny padania.

Detektor stanowiła fotodioda Si. Detektor posiada wyjścia stałej składowej sygnału DC oraz
zmiennej AC. Sygnał AC jest rejestrowany na woltomierzu selektywnym (Lock-in)
synchronizowanym na częstotliwości modulacji PEM.
Ostateczna wersja magnetooptycznego milimagnetometru umoŜliwiała komputerowe
sterowanie:
(i)

dwóch składowych pola magnetycznego generowanego przez
elektromagnesy;

(ii)

zmianę połoŜenia laserowej plamki na próbce (skanowanie jej
powierzchni co pozwalało na tworzenie map róŜnych parametrów
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charakteryzujących krzywe magnesowania (np. θK,.... zdefiniowane
na rysunku 3.3)
(iii)

obrót próbki wokół osi prostopadłej do jej powierzchni

Układ pomiarowy pozwalał na rejestrację:
(i)

wartości składowych pól magnetycznych (odczyt z hallotronów)

(ii)

składowych stałej i zmiennej sygnału z „Lock-in”a
Przesów próbki

próbka

Polaryzator
45°

Analizator
0° lub 90°
detektor

Laser 640 nm

Modulator
0°

AC
DC

Elektromagnes

Modulator
PEM - 90
DC

Ref
60V/5A
AC
Lock-in Sr830 (IEEE-488)
interfejs
IEEE-488

Kepco 50V/8A

Rys. 3.1. Schemat układu magnetooptycznego mili-magnetometru.

3.1.1.1 Opis matematyczny modulacji światła
NatęŜenie światła zmodulowanego moŜemy zapisać w postaci:

I = I 0 + I S sin δ + I C cos δ

(3.1)

gdzie δ = δ 0 + δ A sin ωt . δ A - amplituda modulacji, ω - częstość modulacji
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JeŜeli amplituda modulacji nie jest mała, dokonujemy rozwinięcia na funkcje Bessela:
∞

sin δ = 2∑ J 2 k −1 (δ A ) sin[(2k − 1)ωt ]

(3.2)

k =1

∞

cos δ = J 0 (δ A ) + 2∑ J 2 k (δ A ) cos(2kωt )

(3.3)

k =1

gdzie J i (ξ ) jest funkcją Bessela pierwszego rodzaju. Wówczas modulowane natęŜenie

światła moŜna rozłoŜyć na szereg Fouriera kolejnych harmonicznych częstości modulacji ω:
I = I 0' + I ω sin ωt + I 2ω cos 2ωt

(3.4)

Składowa sygnału detektora o częstości ω, rejestrowana przez nanowoltomierz selektywny
Lock-in dostrojonego do częstości modulacji, jest proporcjonalna do eliptyczności Kerra
( ε K ∝ I ω ), natomiast składowa o częstości 2ω jest proporcjonalna do skręcenia Kerra
( θ K ∝ I 2ω ).
Wykorzystując formalizm Jonesa moŜemy zapisać:

vv v v
EO = AS M P EI

(3.5)

gdzie kolejno od lewej mamy:
•

•

E I – wektor opisujący stan światła na wejściu
v
P – macierz polaryzatora
v
M – macierz modulatora
v
S – macierz opisująca odbicie od powierzchni próbki
v
A – macierz analizatora

•

E O – stan światła na wyjściu układu

•
•
•

gdzie macierz modulatora opisuje się następująco:
iδ / 2
cos 2 φ + e − iδ / 2 sin 2 φ
v e
M =  iδ / 2
− e −iδ / 2 ) sin φ cos φ
 (e

(e iδ / 2 − e − iδ / 2 ) sin φ cos φ 

e iδ / 2 sin 2 φ + e −iδ / 2 cos 2 φ 

(3.6)

Po uwzględnieniu ustawienia osi polaryzatora ( α = 45 o ) i modulatora ( φ = 0 o ) otrzymujemy:
 E S   cos 2 α
 =
 E   sin α cos α
 p 

sin α cos α  rss

sin 2 α  rsp

rps  e iδ / 2

rpp  0

0 1 2 1 2  E Si 

 
e −iδ / 2 1 2 1 2  E Pi 

(3.7)
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α – kąt ustawienia osi analizatora (w zaleŜności od mierzonej polaryzacji wynosi 0° dla
polaryzacji s, 90° dla polaryzacji p).
Mierzony sygnał magnetooptyczny moŜe być wyraŜony jako:

If

if =

(3.8)

I DC

gdzie f – ω lub 2ω, IDC – sygnał stały.
Zarejestrowany przez Lock-in sygnał ( U lock −in , U DC ) jest odpowiednio przeliczany
[POS07] na skręcenie i eliptyczność Kerra w odniesieniu do stałego sygnału DC według:

θk =
εk =

2f
U lock
−in

U DC

f
U lock
−in

U DC

(3.9)

(3.10)

PoniewaŜ obie wielkości θ k i ε k są liniowo proporcjonalne do magnetyzacji,
r
mierzone jako funkcja pola magnetycznego H dają krzywą histerezy.
Wykorzystanie powyŜszego układu pozwalało na pomiar efektów magnetooptycznych:
skręcenia i eliptyczności Kerra, w polaryzacji „s” i „p”. Układ pomiarowy pozwalał na
zmianę: kata padania światła, orientacji płaszczyzny polaryzacji światła względem
płaszczyzny padania, nabiegunników magnesów. MoŜliwy był pomiar krzywych histerez w
trzech konfiguracjach:
•

prostopadłej, polarnej – gdy zewnętrzne pole magnetyczne jest prostopadłe do
płaszczyzny próbki,

•

wzdłuŜnej – gdy zewnętrzne pole magnetyczne jest równoległe do płaszczyzny próbki
i leŜy w płaszczyźnie padania światła,

•

poprzecznej – gdy zewnętrzne pole magnetyczne jest równoległe do płaszczyzny
próbki i prostopadłe do płaszczyzny padania światła.

Opisane powyŜej konfiguracje pól przedstawiono schematycznie na rysunku 3.2 gdzie: H⊥ –
pole przykładane prostopadle do próbki, H|| – pole w płaszczyźnie próbki, φH – kierunek
przyłoŜonego pola zewnętrznego w płaszczyźnie względem wyróŜnionej osi, p – polaryzacja

światła w płaszczyźnie padania; s – polaryzacja światła prostopadła do płaszczyzny padania,
n – normalna do powierzchni, α - kąt padania światła
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a)

n

b)

n

c)

p

H⊥

s

p

s

α

α

φH H||

φH H||

Rys. 3.2. Schemat konfiguracji pól wykorzystywanych w pomiarach milimagnetooptycznym.
a) konfiguracja prostopadła, b) konfiguracja wzdłuŜna, c) konfiguracja poprzeczna.
MoŜna zauwaŜyć, Ŝe w przypadku konfiguracji porzecznej pola (rys. 3.2 c) nie
mierzymy poprzecznego efektu Kerra. Przy takim ustawieniu układu rejestrowane są zmiany
wzdłuŜnego efektu Kerra pod wpływem pola przyłoŜonego poprzecznie do płaszczyzny
padania światła. Poprzeczny efekt Kerra jest związany ze zmianą współczynnika odbicia w
zaleŜności od kierunku wektora namagnesowania w próbce [HUB98].

3.1.1.2 Pomiary w konfiguracji polarnej
Analiza wyników pomiarów w konfiguracji z polem prostopadłym polegała na:
(i) wyznaczeniu podstawowych parametrów charakteryzujących krzywą magnesowania
przedstawionych na rys 3.3:
•

pole koercji – HC

•

pozostałościowe skręcenie Kerra – θK,P,REM

•

maksymalne skręcenie Kerra – θK,P,MAX

(ii) wyznaczeniu w próbkach z magnetyzacją ustawioną w płaszczyźnie próbki pól
anizotropii:
•

efektywnego pola anizotropii H1eff (=2 K1eff/MS gdzie wartość Kus1eff jest zdefiniowana
wzorem 2.9)

•

drugiego pola anizotropii H2 (=4K2/MS)
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Rys 3.3. Przykładowe krzywa magnesowania zmierzone w konfiguracji prostopadłej z
zaznaczonymi parametrami magnetycznymi i magnetooptycznymi (c), polem koercji HC,
pozostałościowym skręceniem Kerra θK,P,REM, maksymalnym skręceniem Kerra θK,P,MAX.
Pomiar dokonano w próbce nr 666 Au/Co/Au

Na rys 3.4. przedstawione są wartości maksymalnego θK,P,MAX i pozostałościowego
θK,P,REM skręcenia Kerra w zaleŜności od grubości kobaltu d. Widoczny jest liniowy wzrost
maksymalnego skręcenia Kerra. Więcej informacji na temat zaleŜności eliptyczności i
skręcenia światła odbitego od struktury próbki podano w dodatku A i B. Ekstrapolując do zera
zaleŜność θK,P,MAX(d) moŜna wyznaczyć charakterystyczną grubość d0, dla której następuje
zerowanie sygnału Kerra.
Korzystając z θK,P,MAX i θK,P,REM wyznacza się parametr mr⊥ znormalizowanej
pozostałościowej magnetyzacji prostopadłej do warstwy mr⊥=θK,P,MAX/θK,P,REM Wyliczone
wartości mr⊥ zaznaczone są trójkątami na rys 3.4. Widoczny zakres grubości kobaltu w
którym mr⊥=1 odpowiada prostokątnym krzywym histerezy (rys4.3b), w zerowym polu
próbka pozostaje w stanie monodomenowym z magnetyzacją skierowaną prostopadle do
powierzchni warstwy. Zmniejszając grubość poniŜej dRL próbka w zerowym polu ulega
częściowemu rozmagnesowaniu. Próbka ulega rozmagnesowaniu równieŜ przy grubościach
większych od dRH Grubości dRL i dRH definiowane są jako wartości grubości warstwy
magnetycznej, dla której następuje odejście od prostokątnego charakteru krzywej
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magnesowania. Ogólnie zakres grubości dRL<d<dRH wyznacza nam obszar, dla którego
stosunek θK,REM/θK,MAX= 1
Dla większych grubości mr⊥=0, co jest związane z ustawieniem wektora namagnesowania w
płaszczyźnie warstwy (mr⊥=cos (H=0)).
RozwaŜmy teraz przypadek nanostruktury charakteryzującej się mr⊥=0, co jest
związane z ustawieniem magnetyzacji w płaszczyźnie warstwy. Jest to zwykle obszar
związany z rotacyjnym charakterem krzywej magnesowania, (koherentną rotacją wektora
namagnesowania) w próbkach z preferowaną łatwą płaszczyzną magnesowania. W tym
przypadku pole magnetyczne H⊥ wymusza w procesie magnesowania rotację magnetyzacji.
Do pełnego nasycenia próbki w kierunku normalnym konieczne jest przyłoŜenie stosunkowo
duŜego pola nawet rzędu 15 kOe (wartość ta zaleŜy od grubości warstwy magnetycznej). Do
opisu krzywych magnesowania (rys. 3.5) moŜna wykorzystać dwa parametry: (i) maksymalną
wartość skręcenia Kerra θK,P,MAX oraz (ii) efektywne pole magnetycznej anizotropii HA
(wartość wyznaczona z liniowej interpolacji początkowej krzywej magnesowania do
θK,P,MAX). Przy załoŜeniu, Ŝe proces magnesowania związany jest z rotacją wektora
magnetyzacji w kierunku przyłoŜonego pola magnetycznego moŜna wyznaczyć na podstawie
krzywych magnesowania parametry opisujące magnetyczna anizotropie. RozwaŜmy w tym
celu energię próbki w postaci sumy trzech członów:
ETOT(θ)= K1effsin2(θ)+K2sin4(θ)-H⊥MScosθ

3.11a

z których dwa pierwsze opisują magnetyczna anizotropie, trzeci energie próbki w polu
magnetycznym. Minimalizując energię względem θ moŜna powiązać
H⊥ =-H1effcos(θ)-4K2/MS sin2(θ) cos(θ)

3.11b

gdzie H1eff=2K1eff/MS. Przy pominięciu drugiej stałej anizotropii wzór ten upraszcza się do
postaci
cos(θ)=-H⊥ /H1eff (gdy H1eff<-2K1eff/MS)

(3.11c)

cos(θ)=1 (gdy H1eff>-2K1eff/MS)

(3.11d)

oraz

Znormalizowana prostopadła składowa magnetyzacji m=cos(θ) zaleŜy, więc liniowo od
przyłoŜonego pola magnetycznego (przy K2=0). Definiowana wyŜej wartość pola anizotropii
HA =H1eff. Mierzona wartość skręcenia Kerra θK,P związana jest z M relacją
M=θK,P/θK,P,MAX

(3.12)
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Rys. 3.4 ZaleŜność od grubości kobaltu d: (i) maksymalnego skręcenia Kerra θK,P,MAX, (ii)
pozostałościowego skręcenia Kerra θK,P,REM (kwadraty) i (iii) unormowanej remanencji
(θK,P,REM/θK,P,MAX) (trójkąty). Pomiary wykonano w próbce 345 w obszarze Au/Co/Au.; na
rysunku zaznaczono charakterystyczne grubości dRL, dRH.
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Rys 3.5 Przykładowa krzywa magnesowania zmierzona w konfiguracji prostopadłej w próbce
(nr 666 Au/Co(d=2.32nm)/Au) z wektorem magnetyzacji w płaszczyźnie warstwy.
Dopasowane wartości H1eff = -5.2kOe, H2 = 1.2kOe.
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3.1.1.3 Pomiary we wzdłuŜnej i poprzecznej konfiguracji pól
Nanostruktury, w których wektor magnetyzacji ustawiony jest w płaszczyźnie
warstwy charakteryzowano

przy wykorzystaniu

dwóch

konfiguracji

„wzdłuŜnej

i

„poprzecznej” wiązki światła względem pola magnetycznego. Konfiguracje te określono na
rysunku 3.2b,c.

3.1.2. Mikroskopia magnetooptyczna
Wizualizacja struktur magnetycznych wykonywana była przy uŜyciu polaryzacyjnego
mikroskopu Kerra w konfiguracji polarnej. Identycznie jak w przypadku milimagnetometrii
magneto-optycznej tak i tu wykorzystywane jest zjawisko Kerra. W przypadku mikroskopii
wykorzystano jedynie efekt polarny, umoŜliwiający rejestracje prostopadłej do powierzchni
próbki składowej wektora namagnesowania.
Zasadniczą część układu stanowi odbiciowy mikroskop polaryzacyjny firmy Jenapol
wyposaŜony w chłodzoną kamerę CCD (Charge Coupled Devices) i elektromagnes do
wytwarzania pola prostopadłego do płaszczyzny próbki.
Polaryzator znajduje się za kondensorem mikroskopu, zaś analizator za obiektywem.
Oba te elementy mogą być obracane niezaleŜnie wokół wspólnej osi optycznej kondensora i
obiektywu, dzięki czemu moŜna uzyskać dowolne wzajemne ustawienie tych elementów
Polaryzator zaopatrzony jest w podziałkę kątową o elementarnej działce 1º, która słuŜy do
określania jego połoŜenia względem analizatora.

Źródłem oświetlenia w tym układzie jest lampa halogenowa emitująca światło białe.
Pierwszym elementem na drodze biegu promieni świetlnych jest matówka słuŜąca do
usunięcia z pola widzenia obrazu włókna Ŝarówki poprzez rozmycie go. Tak przygotowana
wiązka przechodzi następnie przez polaryzator, gdzie zostaje liniowo spolaryzowana.
Kierowana jest dalej poprzez pryzmat światłodzielący, obiektyw, na próbkę, skąd po odbiciu
powraca poprzez obiektyw, pryzmat analizator, biegnie do kamery CCD, gdzie jest
rejestrowany obraz. Sygnał z kamery doprowadzany jest do sprzęŜonej z komputerem karty
graficznej Frame Grabber. Karta przetwarza sygnał analogowy na cyfrowy zapisywany
następnie w pamięci komputera.
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Sterowanie impulsami pola H⊥ odbywa się za pośrednictwem komputera przy
wykorzystaniu specjalnych programów napisanych w LabView. Rejestracja obrazów
domenowych (określenie liczby sumowań, sposobu róŜnicowania obrazów …) odbywa się
poprzez dostarczone przez producenta kamery oprogramowanie. Dalsza analiza obrazów
wyjściowych wykonywana jest w środowisku MATHEMATICA®
Podstawowym problemem przy wizualizacji struktur domenowych jest wydobycie
kontrastu magnetycznego. Głównymi czynnikami stojącymi na przeszkodzie przy realizacji
obrazowania magnetycznego są:
•

niejednorodny rozkład oświetlenia na powierzchni próbki, róŜnice natęŜenia światła
rejestrowanego związane z tym problemem wielokrotnie przekraczają poziom zmian
jasności sygnału związany z efektem magnetooptycznym

•

poziom szumów elementu światłoczułego kamery CCD.

Rozwiązaniem problemu niejednorodności oświetlenia jest metoda polegająca na
róŜnicowaniu dwóch obrazów. Obraz odniesienia rejestrowany jest po przemagnesowaniu
próbki w maksymalnym polu. Następnie wykonywany jest pomiar po przemagnesowaniu w
polu o przeciwnym zwrocie. Oba obrazy rejestrowane po wyłączeniu zewnętrznego pola
magnetycznego dają nam informację o pozostałości magnetycznej w próbce. Oznaczając jako
I- i I+ odpowiednio obrazy rejestrowane umownie w polu o kierunku ujemnym (obraz
odniesienia) i kierunku dodatnim (obraz struktury domenowej) oraz stosując procedurę:
P(i,j)=(I+(i,j) - I-(i,j))/(I+(i,j) + I-(i,j))

3.13

gdzie P(i,j) – zaczernienie pojedynczego punktu (piksela) o współrzędnych (i,j). Tego typu
procedura umoŜliwia zmniejszenie wpływu niejednorodności oświetlenia, oraz wpływa na
podwyŜszenie magnetycznego kontrastu.
Zastosowanie tej metody pomiarowej dla przypadku próbek z klinową warstwą
ferromagnetyka pozwalało w szybki sposób zorientować się w zakresach występowania w
próbce obszarów o anizotropii typu łatwa oś lub łatwa płaszczyzna. Zaczernienie
pojedynczego punktu P(i,j) obrazu remanencyjnego jest proporcjonalne do iloczynu θK,P,MAX*
mr⊥.maksymalnego kąta skręcenia polarnego Kerra i znormalizowanej wartości składowej
prostopadłej magnetyzacji. W przypadku obszarów z namagnesowaniem w płaszczyźnie
uzyskamy w obu obrazach jednakowe jasności punktów odpowiadających zerowej
pozostałości mr⊥. Maksymalny sygnał P(i,j) (obszar jasny) rejestrowany jest w obszarze
próbki z prostokątna krzywą magnesowania – gdy mr⊥=1. W obszarze tym dodatkowo
zaleŜność jasności punktu P(i,j) daje informacje o jakościowym charakterze zmian skręcenia
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maksymalnego θK,P,MAX w zaleŜności od róŜnych czynników takich jak grubości warstwy
magnetycznej bądź warstwy przykrywającej. W celu zilustrowania metody na rysunku 3.6
przedstawiono wyniki uzyskane w próbce 345 Au/Co (d)/Ag (dAg)/Au.
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Rys. 3.6 Obraz remanencyjny (a) próbki 345 z podwójnym klinem Co i Ag. b) ilustruje
zmianę sygnału P wzdłuŜ linii stałej grubości srebra (dAg=6 nm) zaznaczonej na obrazie linią
kropkowaną dla y=9mm, c) ilustruje zmianę sygnału P wzdłuŜ linii y=1.5mm gdzie struktura
próbki ma postać: Au/Co(d)/Ag(dAg=0)/Au. [KIS02].
W części a rys 3.6 widzimy bezpośredni rezultat zastosowania procedury wyliczenia jasności
punktów P(i,j) z obrazów remanencyjnych I- i I+. Dodatkowo w częściach b i c zilustrowano
graficznie zmienność parametru P(i,j) w funkcji grubości kobaltu wzdłuŜ zaznaczomych linii
z części a. W obszarze jasnym obrazu remanencyjnego widoczny jest liniowy wzrost sygnału
P ze wzrostem grubości kobaltu. Wychodząc poza granice tego obszaru sygnał P gwałtownie
maleje, co jest związane z rozmagnesowywaniem próbki. Zaznaczone na wykresach 3.6 b i c
wartości dRL i dRH są więc granicznymi wartościami zakresu grubości Co w którym : (i) oś
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łatwa magnetycznej anizotropii jest prostopadła do powierzchni próbki; (ii) próbka nie
rozmagnesowuje się spontanicznie, pozostaje stan magnetycznego nasycenia w zerowym
polu. Jest to zakres grubości z prostokątną krzywą histerezy (mr⊥=1). Prosta analiza
poziomów jasności P(i,j) obrazu remanencyjnego daje nam szybką informacje o grubościach
dRL i dRH. Grubość dRH jest bliska grubości, dla której zeruje się stała efektywnej anizotropii
K1eff. PołoŜenie linii dRH(x,y) pozwala więc na określenie granicy K1eff (x,y). Wartości dRL i
dRH mozna teŜ wyznaczyć analizując zaleŜność od grubości d i struktury warstwy
pokrywającej unormowanej remanencji wyznaczanej z pomiarów krzywych histerez, co
analizowane będzie dokładniej w rozdziale 4.

3.2 Spektroskopia FMR
W ferromagnetyku momenty magnetyczne są silnie sprzęŜone ze sobą. Z tego względu
r
w równaniu ruchu uwzględniamy precesję nie oddzielnych momentów magnetycznych µ ,
lecz wektora namagnesowania.
r
M =

∑ µr

(3.14)

V

Pole magnetyczne występujące w równaniu ruchu jest całkowitym polem efektywnie
r
działającym na moment magnetyczny, czyli pochodzi nie tylko od pola zewnętrznego B , ale
r
takŜe od tzw. pola wewnętrznego. Dlatego efektywne pole H ef w monokrystalicznym
ferromagnetyku ma często inny kierunek i wartość niŜ pole zewnętrzne.
Rezonans ferromagnetyczny nastąpi wtedy, gdy częstotliwość pola zmiennego
przyłoŜonego prostopadle do pola stałego będzie równa częstotliwości precesji magnetyzacji.
Maksymalne, rezonansowe, pochłanianie energii następuje przy częstości rezonansowej ωR
gdy spełniony jest następujący warunek [MOR70] wykorzystujący drugie pochodne energii
swobodnej E:

−γ
ϖR =
M S sin θ 0

∂2E ∂2E  ∂2E
−
∂ϕ∂ϕ ∂θ∂θ  ∂ϕ∂θ





2

(3.15a)

dla połoŜenia równowagi statycznej.
∂E ∂E
=
= 0,
∂ϕ ∂θ

(3.15b)
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Spektrometr FMR pracuje w paśmie X mikrofal od 8 GHz do 12 GHz, przy czym
częstotliwość pracy wynosi zwykle ok. 9,5 GHz.
W skład spektrometru FMR wchodzą 3 bloki:
•

mikrofalowy,

•

pola magnetycznego,

•

detekcji.

Blok mikrofalowy generuje fale elektromagnetyczne o częstotliwości z pasma X.
Mikrofale po odbiciu od próbki znajdującej się we wnęce rezonansowej rejestrowane są przez
diodę detekcyjną.
Blok pola magnetycznego słuŜy do wytworzenia indukcji pola magnetycznego B,
które narasta liniowo w czasie. Jako sygnał odniesienia do fazoczułej detekcji linii w bloku
detekcji, wykorzystuje się układ modulacji stałego pola elektromagnesu przez sinusoidalne
zmienne pole magnetyczne o częstotliwości kilka kHz.
Blok detekcji słuŜy do wykrycia i wzmocnienia sygnału z diody mikrofalowej.
Przedwzmacniacz– konwencjonalny wzmacniacz napięcia zmiennego, dopasowuje sygnał z
diody do wejścia nanowoltomierza selektywnego. Element ten poprawia stosunek sygnału do
szumu, dzięki zastosowaniu filtru RC, ograniczającego pasmo częstotliwości mierzonego
sygnału. Woltomierz homodynowy pełni podobną funkcję, ale dzięki zastosowaniu w nim
układu detekcji fazoczułej (układ fazowego niwelowania szumów, synchronizujący
przełączanie kierunku prądu z częstotliwością prądu mierzonego), umoŜliwia wzmacnianie
sygnału nawet mniejszego od szumu.
Próbkę i zamknięty nią falowód umieszcza się w zewnętrznym polu magnetycznym
B0. Zmieniając pole magnetyczne B, przy zachowaniu stałej częstotliwości rejestrujemy
zdolność odbijającą próbki, która zaleŜy od przenikalności magnetycznej badanego obiektu.
W zewnętrznym stałym polu B0 na moment magnetyczny, który nie jest do niego równoległy,
jest wywierana para sił. Pod jej wpływem zaczyna on doznawać precesji. Jeśli częstość
precesji stanie się zgodna z częstością zewnętrznego, przemiennego pola magnetycznego B,
to będą spełnione warunki wymagane dla rezonansu. Z rezonansem ferromagnetycznym
związany jest wzrost przenikalności magnetycznej, co z kolei obniŜa zdolność odbijającą.
Pomiar tej ostatniej przy zmianie B0 informuje o wystąpieniu rezonansu.
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Rozdział 4.
Wyniki pomiarów

4.1 Wpływ struktury pokrycia na
i magneto-optyczne warstw kobaltu

właściwości

magnetyczne

NiŜej opisane są wyniki badań wpływu struktury pokrycia (Ag, Mo, V, Cr i Au)
warstwy Co na stan polaryzacji wiązki światła odbitego od powierzchni próbki. Mierzono θK,P
– kąt skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła odbitego w „polarnej” konfiguracji: wiązka
liniowo spolaryzowanego światła oraz pole magnetyczne przykładano prostopadle do
powierzchni próbki.

4.1.1 Pokrycie Ag/Au
Magnetooptyczna mikromagnetometria próbki 345.
Z analizy obrazów remanencyjnych próbki nr.345 [KIS02] (podwójny klin Co, Ag)
moŜna wnioskować o zmniejszaniu skręcenia Kerra ze wzrostem grubości przykrycia Ag.
Analiza obrazów remanencyjnych nanostruktur pozwala na szybkie uzyskanie
informacji o przestrzennej zmienności parametrów magnetycznych i magnetooptycznych
badanej próbki (rys 3.6). Do uzyskania ilościowej, lokalnej informacji o tych parametrach
uŜyteczne jest wykorzystanie techniki magnetooptycznej milimagnetometrii. Na rysunku 4.1
przedstawione są krzywe histerez zarejestrowane dla wybranych punktów w próbce 345 w
części Au/Co/Au. Na rys. 4.1.d zaznaczono dodatkowo dla przypomnienia punkty
charakteryzujące krzywą histerezy
θK,P,MAX – maksymalne skręcenie Kerra wyznaczane z pomiarów w polarnej konfiguracji pola
θK,P,REM – pozostałościowe skręcenie Kerra (remanencja) wyznaczane z pomiarów w polarnej
konfiguracji pola
HC – pole koercji.

45

b)

H [kOe] 1.5

-1.5

0.03

H [kOe] 1.5

-1.5

d=0.6nm

d=0.9nm
-0.03

0.03

d)

0.03

ΘK,P,REM

ΘK,P,MAX

-0.03

c)

ΘK,P
[deg]
K,P [deg]

0.03

K,P[deg]
[deg]
ΘK,P

a)

-1.5

-0.03

H [kOe] 1.5

d=1.5nm

ΘK,P
K,P[deg]
[deg]

K,P [deg]
ΘK,P

HC
-1.5

-0.03

H [kOe] 1.5

d=1.8nm

Rys. 4.1 Przykładowe krzywe magnesowania zarejestrowane dla próbki 345 dla wybranych
grubości Co zarejestrowane w obszarze bez przykrycia srebrem z zaznaczonymi na rysunku d
charakteryzującymi pętle histerezy parametrami: skręceniem maksymalnym Kerra (θK,P,MAX),
pozostałościowym skręceniem Kerra θK,P,REM i polem koercji (HC).

Właściwości magnetooptyczne
Porównując pętle histerezy widoczny jest wzrost maksymalnego skręcenia Kerra
θK,P,MAX ze wzrostem grubości d kobaltu. Na rys 4.2 zilustrowano zmienność θK,P,MAX(d) w
obszarach próbki dla dAg=0nm i dAg=6nm. W badanym zakresie d jest to wzrost liniowy.
Ekstrapolując do zera zaleŜność θK,P,MAX(d) wyznaczono charakterystyczną grubość d0, dla
której następuje zerowanie sygnału Kerra. W przypadku rozpatrywanej próbki zarówno w
obszarze z przykryciem Au jak i Ag wartość ta jest w granicach błędów taka sama i wynosi
d0=0.28nm.
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Rys. 4.2 ZaleŜności maksymalnego skręcenia Kerra w obszarach Au/Co/Au i Au/Co/Ag
wyznaczone na podstawie pomiarów w konfiguracji polarnej w próbce 345. Linie ciągłe jest
to wynik dopasowania funkcji liniowej do punktów eksperymentalnych.
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Rys. 4.3 Zmiana kąta maksymalnego skręcenia Kerra θK,P,MAX w funkcji grubości przykrycia
Ag w próbce 345 a) Obraz remanencyjny z zaznaczonymi „ścieŜkami” wzdłuŜ których
wykonano pomiary krzywych magnesowania; b) skręcenie θK,P,MAX wyznaczone wzdłuŜ tych

ścieŜek.

47

W celu zbadania wpływu struktury pokrycia na kąt skręcenie Kerra wyznaczono θK,P,MAX w
funkcji grubości pokrycia srebra dAg przy stałej grubości kobaltu. W tym celu zmierzono
krzywe magnesowania w konfiguracji polarnej Kerra wzdłuŜ wybranych „ścieŜek”, ilustruje
to rysunek 4.3a. Ze wzrostem grubości srebra widoczne jest zmniejszanie wartości θK,P,MAX w
całym zakresie zmian dAg. Jest to warte podkreślenia zwłaszcza w porównaniu ze zmianami
właściwości magnetycznych pod wpływem struktury pokrycia – widoczne jest to na rysunku
4.3a. Granica pomiędzy obszarem jasnym i ciemnym (obszarem z namagnesowaniem
odpowiednio prostopadłym i w płaszczyźnie warstwy) zaleŜy od grubości d i dAg. Granica ta
odpowiada obszarowi z anizotropią magnetyczną bliską zeru. Na podstawie kształtu tej
krzywej moŜna wnioskować, Ŝe zmiany magnetycznej anizotropii są zaniedbywalne
zwiększając dAg powyŜej około 1.5 nm. Bardziej precyzyjna analiza zmienności właściwości
magnetycznych od dAg przedstawiona jest dalszej części rozprawy.
Do opisu zmienności θK,P,

MAX

(d,dAg) wykorzystano formalizm macierzy 4x4 Yeh’a, który

został bardziej szczegółowo opisany w dodatku B. W modelu tym uwzględniono strukturę
próbki oraz parametry optyczne i magnetooptyczne poszczególnych warstw: (i) podłoŜe; (ii)
warstwa Mo ,(iii) warstwę pokrywającą złota, (iv) warstwa magnetyczna Co.
Korzystając z formalizmu Yeh’a wyliczono wartości θK,P,MAX (d(x),dAg(y)) przy
uwzględnieniu struktury naszej próbki oraz parametrów optycznych i magnetooptycznych z
prac [JOH72, JOH74, NES80], rys. 4.4. Na rysunku 4.5 wykreślono teoretyczne wartości
θK,P,MAX (d(x)=const,dAg(y)) przy trzech wybranych grubościach kobaltu. Wyliczone

teoretycznie zaleŜności θK,P,

MAX

(d(x),dAg(y)) dobrze opisują zmienność eksperymentalnie

wyznaczonych θK,P, MAX (d(x),dAg(y)).
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Rys. 4.4 a) mapa maksymalnej wartości kąta skręcenia Kerra θK,P,MAX (d(x),dAg(y))
θ(d(x),dAg(y)) w konfiguracji polarnej wyliczona z wykorzystaniem formalizmu Yeh’a na

podstawie stałych optycznych i magnetooptycznych [JOH72, JOH74, NES80], w oparciu o
schemat b) próbki 345 .
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Rys. 4.5. Zmiana kąta maksymalnego skręcenia Kerra θK,P,MAX w funkcji grubości przykrycia
Ag w próbce 345 wyliczona dla wybranych grubości Co przy uŜyciu formalizmu Yeh’a. Linia
czerwona d=1.4 nm, linia zielona d=1 nm, Linia czerwona d=0.6 nm,
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Struktura domenowa, krzywe koercji
Analiza krzywych magnesowania pozwoliła na wyznaczenie zmienności pól koercji
HC w funkcji grubości Co. ZaleŜność HC(d) w próbce 345 w obszarach Au/Co/Au i Au/Co/Ag
przedstawiono na rysunku 4.6 a. Charakterystyczną cechą w przypadku obszarów „złotego” i
„srebrnego” jest występowanie maksymalnej wartości pola koercji dla kobaltu o grubości
d=0.8nm. Dodatkowo pokrycie srebrem powoduje zmniejszenie wartości maksymalnej pola
koercji do wartości HC,MAX=280 Oe, jest to ponad dwukrotny spadek w porównaniu z
wartością HC,MAX=630 Oe dla obszary „złotego”.
Na rys. 4.6 b przedstawione są w 6x3 elementowej tabeli obrazy struktur domenowych
zarejestrowane w sześciu wybranych obszarach z przykryciem Au próbki 345. Tabela
obrazów ilustruje proces przemagnesowania klina. Próbka w stanie wyjściowym –
monodomenowym namagnesowana jest, dla ustalenia uwagi, polem H⊥<0 (obszar czarny).
Do próbki przykładane były następnie impulsy pola H⊥>0 o czasie trwania 500 ms i kolejno
wzrastającej amplitudzie, której wartośc zaznaczono w lewym górnym rogu rysunku.
Struktura domenowa pojawiała się w postaci sieci białych domen w obszarze o największej
grubości Co (kolumna 6) w pobliŜu grubości reorientacji magnetyzacji od prostopadłej do
płaszczyzny. Ze wzrostem amplitudy pola wzrastała gęstość tych domen i ich objętość. W
efekcie ze wzrostem pola H⊥ zwiększał się przemagnesowany biały obszar co widoczne jest w
trzech kolejnych wierszach tabeli w kolumnie 6. Precyzyjna analiza tych domen nie była
moŜliwa ze względu na submikronowy rozmiar struktury domenowej w pobliŜu d1 [KIS04,
SPE95]. Ze wzrostem pola przemagnesowany biały obszar przesuwa się do obszaru Co w
którym dominuje proces magnesowania poprzez ruch ściany domenowej – kolumny 4, 5. Przy
dalszym wzroście pola obserwowany jest pojawienie się i rozwój struktury domenowej w
obszarze o niewielkich grubościach Co – kolumna 1. Ostatecznie proces przemagnesowania
kończy się w obszarze o największej koercji kolumny 2, 3.
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Rys 4.6. ZaleŜność a) pola koercji od grubości Co w próbce 345 w obszarze: (i) „złotym”
dAg=0 (trójkąty) i (ii) „srebrnym” (dAg=6nm) (kółka). Wartości HC pojedynczych punktów
wyznaczono magnetooptycznym milimagnetometrem z obszarów o wielkości około 2 mm2 b)
struktury domenowej w części próbki z przykryciem Au, w obszarach o grubościach Co z
zakresów zaznaczonych kwadratami na osi d z części a rysunku [MAZ04]. Obrazy
umieszczone są w tablicy, w której kolumny odpowiadają wyróŜnionym obszarom próbki,
wiersze kolumny odpowiadają róŜnym wartościom pola H⊥, którego amplitudę zaznaczono w
lewym górnym rogu.
Dokonano analizy ilości centrów nukleacji (nMAX) i wymiaru fraktalnego (fd) ściany
domenowej w funkcji grubości d kobaltu. Procedura wyznaczenia nMAX polegała na podziale
kaŜdego zarejestrowanego obrazu SD na 130 prostokątnych sąsiadujących ramek rozmiarach
(0.0034×036) mm. Następnie zliczano centra nukleacji w kaŜdej z ramek i konstruowano dla
pojedynczego zdjęcia wykres zaleŜności ilości centrów nukleacji od połoŜenia. KaŜdy tak
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skonstruowany wykres charakteryzował się istnieniem maksimum ilości centrów nukleacji dla
pewnej charakterystycznej grubości d. Wartość ta brana była jako wartość nMAX. W ogólności
ilość centrów nukleacji zaleŜy od grubości d warstwy kobaltu, amplitudy zewnętrznego pola
H⊥ wytwarzającego strukturę domenową. Dla ustalonej grubości d początkowo obserwujemy
wzrost ilości centrów nukleacji wraz ze wzrostem amplitudy pola. Następnie rozrastające się z
centrów nukleacji domeny łączą się i dalszy wzrost amplitudy H⊥ powoduje zmniejszenie
liczby centrów nukleacji.
Wymiar fraktalny (fd) ściany domenowej wyznaczano standardową metodą
pudełkową [KUD96]. Na obrazie struktury domenowej wyróŜniano połoŜenie ściany
domenowej. Wymiar fd wyliczano metodą iteracyjną. W n-tym kroku iteracji obraz dzielono
siatką o rozmiarze s(n). Zliczano ilość elementów N(s(n)), w których znajduje się fragment

ściany domenowej. W kolejnym kroku n+1 zmniejszano rozmiar siatki s(n+1) i wyznaczamy
kolejną wartość N(s(n+1)). Wymiar fraktalny wyznaczano na podstawie zaleŜności:
fd =

d ln( N ( s ))
d ln(s −1 )

(4.1)

Na rysunku 4.7 przedstawiona jest zaleŜność nMAX i fd w funkcji grubości Co. Widoczny jest
wzrost obu tych parametrów zbliŜając się z grubością Co do granicy : i) reorientacji
namagnesowania od kierunku prostopadłego do płaszczyzny warstwy, ii) przejścia do stanu
superparamagnetycznego.
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Rys. 4.7.Koncentracja centrów nukleacji nMAX (okręgi) i wymiar fraktalny fd (trójkąty)
wyznaczona dla części szafir/Au/Co/Au.
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Informacje z rys 4.6 zostały wykorzystane do opracowania metody wyznaczania
zaleŜności pola koercji od grubości warstwy kobaltu w próbkach typu klin z wykorzystaniem
obrazów pozostałościowej struktury domenowej. Standardowa procedura wyznaczenia
parametru HC z krzywej histerezy w konfiguracji polarnej w układach magnetooptycznych
polega na wyznaczeniu punktów przecięcia krzywej θK,P(H⊥) z osią pola, czyli inaczej
mówiąc wyznaczeniu pola magnetycznego, dla którego rzut wypadkowego wektora
namagnesowania, w obszarze „widzianym” przez plamkę lasera, na kierunek prostopadły do
powierzchni próbki jest równy 0. W przypadku pomiarów krzywych histerezy w konfiguracji
polarnej ferromagnetyka z osią łatwego magnesowania prostopadłą do płaszczyzny próbki,
dla którego przemagnesowanie odbywa się poprzez ruch ścian domenowych moŜemy
powiedzieć, Ŝe pole koercji jest to pole, dla którego w obszarze próbkowania określonym

średnicą wiązki lasera, mamy do czynienia z występowaniem w jednakowych ilościach
domen magnetycznych z namagnesowaniem równoległym i antyrównoległym do kierunku
pola zewnętrznego.
W przypadku próbek z warstwą magnetyczną Co w postaci klina, na przewaŜającym
obszarze w zakresie występowania fazy prostopadłej mamy do czynienia z przemieszczaniem
się ściany domenowej pod wpływem zewnętrznego pola H⊥. Jak sugerują wyniki pomiarów
przedstawione na rys 4.6b, ruch ten odbywa się z obszarów o niskiej koercji (d=0.5nm,
d=2nm dla części szafir/Au/Co/Au) w kierunku obszaru powyŜszych grubości kobaltu d=0.8
nm. Rejestrując obrazy struktury domenowej po działaniu zewnętrznego pola magnetycznego
i określając pozycję ścian domenowych w funkcji pola (ścian koercji) wyznaczono zaleŜność
HC(d). Wynik przedstawiono na wykresie (Rys 4.8), dla porównania zestawiono je z
wynikami pomiarów pola koercji
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Rys 4.8. ZaleŜność pola koercji od grubości Co wyznaczona wzdłuŜ linii zmian grubości Co
w obszarze „złotym” przy zerowej grubości pokrycia srebrem z pomiarów skręcenia Kerra

θK,P(H⊥) (trójkąty) oraz pozycji ściany domenowej (czarne romby), w porównaniu z
parametrem unormowanej remanencji (mr⊥(d)=θK,P,REM(d)/θK,P,MAX(d))
Wyznaczając połoŜenie ścian koercji w całym zakresie zmienności grubości Co jak i
przykrycia moŜemy zrekonstruować w szybki sposób przestrzenny rozkład koercji w całym
obszarze próbki. Przykładowe ściany koercji dla próbki 345 na tle obrazu remanencyjnego
przedstawiono na rys 4.9. PołoŜenie ściany koercji zaleŜy od grubości d (w naszym
przypadku zaleŜnej od x) oraz grubości pokrycia dX(w naszym przypadku zaleŜnej od y).
PołoŜenie tej ściany moŜna powiązać ze zmiennością pola koercji HC(d,dX) wzorem 4.2
[KIS03]
H C ( x, y ) = H CAu ( x) + [ H CX ( x ) − H CAu ( x )] ∗ [1 − exp( −

d X ( y)
)]
*
d Hc

(4.2)

*
gdzie d Hc
jest grubości charakterystyczną zmian pola koercji.

PołoŜenia linii ścian koercji zostały opisane krzywymi teoretycznymi z wykorzystaniem
*
wzoru 4.2 z dopasowanym parametrem d Hc
=0.8 nm. Analiza zmiany (w funkcji pola

magnetycznego H⊥) połoŜenia ściany koercji pozwala na określenie zmienności H CAu ( d ( x ))
oraz H CAg ( d ( x )) .
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Rys 4.9 Obraz remanencyjny próbki 345 a) struktury wytworzonej impulsem pola
prostopadłego 350 Oe o czasie trwania 900 ms oraz obraz remanencyjny b) z zaznaczonymi
kółkami przykładowymi ścianami koercji wytworzonymi impulsami pola H⊥ o czasie trwania
900ms. Czerwoną przerywaną linią zaznaczono linie d1(x(d), y(dAg)) (K1eff(x(d), y(dAg)) = 0)
oraz wartość dRH w obszarze Au/Co/Au

Anizotropia magnetyczna
Jak widać z rysunku 4.9 moŜna łatwo określić granicę reorientacji namagnesowania
pomiędzy ustawieniem prostopadłym i w płaszczyźnie. W okolicy tej granicy zeruje się
efektywna anizotropia K1eff(d, dAg). Granica ta opisuje więc linię d1(d, dX) zaleŜną od
grubości d(w naszym przypadku zaleŜnej od x) oraz grubości pokrycia dX(w naszym
przypadku zaleŜnej od y). ZaleŜność zmian efektywnej anizotropii od pozycji (x,y) na próbce
moŜna opisać wzorem [KIS02]:
X
Au
K 1eff ( x, y ) = K 1Au
eff ( x ) + [ K 1eff ( x ) − K 1eff ( x )] ∗ [1 − exp( −

d X ( y)
)]
d K*

(4.3)

1eff

gdzie, d K* 1eff jest grubością charakterystyczną zmian efektywnej stałej anizotropii.
PołoŜenia linii d1(x, y) zostało opisane krzywą teoretyczną z wykorzystaniem wzoru 5.2
z dopasowanym parametrem d K* 1eff =1 nm.
Ag
W celu wyznaczenia K1Au
eff (x) i K1eff (x) wykonano pomiary krzywych magnesowania (w

funkcji pola magnetycznego H⊥i H║ przykładanego prostopadle i w płaszczyźnie warstwy).z
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uŜyciem polarnego efektu Kerra, zbierając sygnał z wybieranych diafragmą (o powierzchni
kilku mm2 ) z obszarów referencyjnych „złotych” (dAg=0) i „srebrnych” (dAg=6nm) [KIS02].
Do wyznaczonych w ten sposób krzywych magnesowania dopasowano stałe anizotropii K1eff i
K2 Wyniki takich badań uzyskanych na próbce 345 ilustruje rys. 4.10. Widoczne jest
zmniejszenie, pod wpływem pokrycia srebrem, grubości d1 (gdzie K1eff(d1)=0) opisującej
reorientację magnetyzacji.

3

K1eff [MJ/m ]

0.4

0.2

0

d [nm]

-0.2
0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Rys. 4.10 ZaleŜność efektywnej stałej anizotropii dla układów Au/Co/Au (trójkąty) Au/Co/Ag
(kółka). Pomiary wykonane na próbce 345 [KIS02].

Po

wyznaczeniu

*
d Hc
,

H CAu ( d ( x )) ,

H CAg ( d ( x ))

oraz

K1Au
eff (d(x)) ,

K1Ag
eff (x)

i

d K* 1eff odtworzono przestrzenne rozkłady pola koercji H C (d ( x), d Ag ( y )) i stałej K1 (d(x),d Ag ( y))
(K1 = K1eff+4πMS) rys. 4.11 (wykorzystano wzory 4.2, 4.3). Rysunek ten ilustruje moŜliwość
lokalnej

modyfikacji

magnetycznych

właściwości

ultracienkiej

warstwy

Co

przy

wykorzystaniu odpowiedniej struktury przykrycia tej warstwy.
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a)

b)
d [nm]

Log[K1]

HC [Oe]

yAg [mm]
yAg [mm]
x [mm]

Rys. 4.11 Przestrzenny rozkład a) pola koercji i b) pierwszej stałej anizotropii magnetycznej
K1 odtworzony dla próbki 345.

4.1.2 Pokrycie Mo, V, Cr
W pierwszej części niniejszego rozdziału główną uwagę poświęcono analizie zmian
właściwości magnetycznych i magneto-optycznych w zaleŜności od struktury pokrycia Au,
Ag w układzie z klinem podwójnym kobaltu i srebra.. W drugiej części rozdziału zbadano
wpływ przykrycia X (gdzie X = Mo, V, Cr) z wykorzystaniem próbek typu podwójny klin Co
i. X. DuŜo informacji moŜna wydobyć z bezpośredniej analizy obrazów remanencyjnych.
Obrazy remanencyjne podwójnych klinów Co i. X (rys. 4.12) pozwalają sformułować
następujące wnioski: (i) przesunięcie linii dRH (granicy zerowania efektywnej stałej
anizotropii) w kierunku mniejszych grubosci Co (podobnie jak w przypadku pokrycia
srebrem, rys. 4.9); (ii) przesunięcie linii dRL w stronę większych grubości Co, czego w tak
oczywisty sposób nie widać w przypadku pokrycia Ag (rys 4.9); (iii) w przypadku materiałów
Cr, Mo, V zmiany parametru dRL następują pod wpływem znacznie mniejszych grubości
przykrycia dX w porównaniu z dAg dla pokrycia Ag.
W celu określenia wpływu struktury pokrycia na dRL i dRH dokonano analizy obrazów
remanencyjnych pod kątem zakresu występowania obszaru z mr⊥=1. Porównanie przesunięcie
punktów dRL, dRH oraz zakresu występowania obszaru z unormowaną remanencją mr⊥=1,

∆P=dRH-dRL ze zdjęć w obszarach remanencyjnych w części z przykryciami Ag, V, Mo, Cr z
obszarem referencyjnym Au/Co/Au przedstawiono w tabeli 4.1.
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Rys. 4.12 Obrazy uzyskane techniką mikroskopii polaryzacyjnej dla próbek podwójnego
klinu Co z a) Cr, b) V i c) Mo.
Tabela 4.1. Zestawienie wartości charakteryzujących obrazy remanencyjne oraz d0 dla próbek
z przykryciem Au, Cr, V, Mo w odniesieniu do obszaru Au/Co/Au. (∆PAu = 1.12nm)
Skalowanie grubości dokonano na podstawie klina kobaltu z obszaru „złotego” próbki 345
[KIS02], w klinie tym dRL = 0.61nm i dRH =1.73nm
d0 [nm]

dRL [nm]

dRH [nm]

∆P [nm]

Au

0.28

0.61

1.73

1.12

Ag

0.28

0.66

1.32

0.66

Cr

0.44

0.79

1.48

0.69

Mo

0.43

0.78

1.55

0.77

V

0.44

0.78

1.56

0.78

Na podstawie pomiarów θK,P,MAX(d) przeanalizowano dla przykryć Cr, Mo, V wartość

d0. Podobnie jak w przypadku dRL stwierdzono przesunięcie tej wartości w kierunku
większych grubości d o około 0.16nm. Porównanie przebiegu skręcenia maksymalnego w
funkcji grubości warstwy Co θK,P,MAX(d) z obszarów z przykryciem Mo, V, Cr w odniesieniu
do obszaru referencyjnego Au/Co/Au przedstawiono na rys 5.11.
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Rys. 4.13 ZaleŜności maksymalnego skręcenia Kerra θK,P,MAX(d) w funkcji grubości kobaltu
w obszarach a)Au/Co/Mo, b)Au/Co/V c) Au/Co/Cr w odniesieniu do układu Au/Co/Au
wyznaczone na podstawie pomiarów w konfiguracji polarnej w próbkach nr704, 666, 391.
Istnienie przesunięcia w występowaniu obszarów z niezerową remanencją zakres
dRL<d<dRH (obrazy remanencyjne rys 4.12) jak i grubości d0 (Rys. 4.13) wytłumaczyć moŜna
jako efekt powstawania stopów o atomowej grubości Co z materiałem przykrywającym.
Niemagnetyczne

stopy

powodują

zmniejszenie

efektywnej

grubości

materiału

ferromagnetyka. Efektu takiego nie obserwowano w przypadku układu Co/Ag gdzie
praktycznie nie istnieje mieszanie materiałów [ASM92]. Efekt ten został zaobserwowany
jedynie w przypadku materiałów, dla których zgodnie z diagramami fazowymi istnieje
moŜliwość powstawania stopów (Cr, Mo, V)
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Rys. 4.14 ZaleŜności maksymalnego skręcenia Kerra θK,P,MAX(x) w funkcji przykrycia a) Mo,
b) V wyznaczone na podstawie pomiarów w konfiguracji polarnej w próbkach nr704, 666
ZaleŜności skręcenia maksymalnego skręcenia Kerra (rys. 4.14) od grubości warstw
pokrywających typu Mo, V wykazuje w początkowym obszarze przykrycia zmianę skokową
(dla 0<dX<0.16nm), natomiast dla dX>0.16nm mamy do czynienia z typową zmianą sygnału
pod wpływem wzrostu grubości warstwy przykrywającej X.
Pomiary koercji w funkcji grubości kobaltu próbkach z przykryciem Mo, V i Cr
wykazały istnienie przesunięcia połoŜenia maksymalnej wartości koercji (Rys 4.15)
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Rys 4.15 Wyniki pomiarów pola koercji w funkcji grubości Co próbki a) 391 w obszarze
Au/Co/Au i Au/Co/Cr(dCr=1.2 nm), b) 704 w obszarze Au/Co/Au i Au/Co/Mo(dMo=4.5 nm)
c) 666 w obszarze Au/Co/Au i Au/Co/V(dV=2 nm)
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Do analizy próbek z przykryciem V i Mo zastosowano zautomatyzowany układ
milimagnetometrii magnetooptycznej, pozwalający na prosty pomiar krzywych histerezy na
całym obszarze próbki. Wykonano skanowanie próbek ze skokiem w kierunkach x i y 0.2mm,
co odpowiada zmianie grubości kobaltu o 0.05nm.
Pomiary eliptyczności i skręcenia osi polaryzacji wiązki światła rys 4.16 pozwoliły na
podstawie modelu [POS07] zakładającego istnienie mieszania warstw CoMo i CoV na
wyznaczenie grubości niemagnetycznego stopu na około 0.16 nm
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a)
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Rys. 4.16 ZaleŜność – mapa eliptyczności w próbce 704 podwójny klin Co/Mo: a) punkty
doświadczalne; b) punkty doświadczalne (niebieskie) i punkty dopasowane korzystając z
modelu Yah’a (czerwone).

Wpływ grubego pokrycia na magnetyczną anizotropię prostopadłą do
powierzchni warstwy
Przeanalizujmy obrazy remanencyjne (rysunki 4.9, 4.12) wykonane na próbkach typu
podwójny klin: Co, warstwa pokrycia materiałem X. Magnetyczna anizotropia nie ulega
zmianie przy wzroście grubości pokrycia dX powyŜej grubości, większej od d K* 1eff
zdefiniowana wzorem 4.3. W celu zbadania wpływu pokrycia materiałem X na właściwości
magnetyczne Co badano próbki w których występowały odpowiednio duŜe obszary z grubym
pokryciem X. Ułatwiało to skanowanie w magnetooptycznym milimagnetometrze duŜą
plamką światła (jak sygnalizowano wyŜej często była to diafragma o rozmiarach rzędu
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8

2mm2). Przykładowe zaleŜności K1eff od grubości d Co wyznaczone z pomiarów krzywych
magnesowania w polu H⊥ H|| przedstawiono na rysunku 4.17. Na rysunku tym podane są
zaleŜności K1eff(d) wyliczone dla Co pokrytego grubym Cr (dCr=2.7 nm). ZaleŜność tą moŜna
porównać z K1eff(d) wyznaczone dla układów Au/Co/Au dAu=8 nm i Au/Co/Ag (dAu=8 nm,
dAg=6 nm) [KIS02]
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Rys. 4.17 ZaleŜność efektywnej stałej anizotropii dla układów Au/Co/Au (trójkąty)
Au/Co/Ag (kółka) i Au/Co/Cr (kwadraty) [KIS02], pomiary wykonane na próbkach 345
i 391 Wstawka ilustruje zmienność K1eff(1/d). Wartość d w przypadku układów Au/Co/Au i
Au/Co/Ag była grubością technologiczną, w przypadku Au/Co/Cr była zmniejszona o wartość
0.16 nm – grubość stopu CoCr.
Z dopasowania zaleŜności:
K1eff(d)=-2 MS2+K1V+2 K1S /d

(4.3)

gdzie K1eff – efektywna stała anizotropii, MS – magnetyzacja nasycenia (1420 Oe), K1V –
wkład objętościowy do anizotropii, K1S - wkład powierzchniowy do anizotropii; moŜna
wyznaczyć wartości stałych anizotropii na dwa sposoby uwzględniając: (i) technologiczną
wartość grubości d uzyskano K1V = (0,61 ± 0.05) MJ/m3, K1S =(0,51 ± 0.03) mJ/m2; (ii)
efektywną grubość Co zmniejszoną o grubość stopu, na podstawie wartości podanych w tabeli
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4.1 korekta ta wynosiła 0.16 nm, na tej podstawie wyliczono K1V = (0.68 ± 0.04) MJ/m3,
K1S =(0.40± 0.05) mJ/m2.
W tabelce 4.2 podano wartości K1V, K1S wyznaczone dla róŜnych grubych pokryć X
(=Au, Ag, Cr, Mo, V) z uwzględnieniem efektywnej grubości Co zmniejszonej o grubość
stopu w przypadkach pokrycia Cr, Mo i V.
Tabelka 4.2. Zestawienie wyznaczonych wartości stałych anizotropii dla grubego pokrycia X
(=Au, Ag, Cr, Mo, V) warstwy Co osadzanej na buforze Au.
Struktura próbki

K1V [MJ/m3]

K1S [mJ/m2]

Au/Co/Au

0,63 ± 0,04

0,57 ± 0,03

Au/Co/Ag

0,62 ± 0,06

0,42 ± 0,04

Au/Co/Cr

0,61 ± 0,05

0,51 ± 0,03

Au/Co/Mo

0.45 ± 0.05

0.64 ± 0.09

Au/Co/V

0.49 ± 0.04

0.58 ± 0.06

Wpływ grubości pokrycia dX na magnetyczną anizotropię prostopadłą do
powierzchni warstwy
Określenie zmienności stałych anizotropii w funkcji d i dX nie jest proste z
eksperymentalnego punktu widzenia. W przypadku próbek w postaci klinów podwójnych Co,
warstwa pokrycia X konieczne jest zastosowanie magnetometru z wysoką rozdzielczością
przestrzenną.

W

pracy

[KIS02]

wykorzystano

analizę

obrazu

remanencyjnego

umoŜliwiającego wyznaczenie tylko jednej linii grubości d1(dX), linii określającej obszar
próbki z zerowaniem się efektywnej stałej anizotropii. W niniejszej pracy zastosowano
technikę magnetooptycznej milimagnetometrii z wykorzystaniem plamki światła (o średnicy
ok. 0.3 mm) znacznie mniejszej niŜ stosowanej w pracy [KIS02]. Komputerowo sterowano
połoŜeniem x,y plamki światła na próbce, co pozwalało na rejestrację x,y map róznych
parametrów magnetycznych i magnetooptycznych, jakie moŜna wyznaczyć z krzywych
magnesowania. Ograniczeniem była moŜliwość wyznaczania stałej anizotropii K1eff(x,y)
jedynie w zakresie grubości d kobaltu z anizotropią typu łatwa płaszczyzna. Wówczas stałe
anizotropii K1eff i K2 moŜna wyznaczyć z pomiarów krzywych histerezy w funkcji pola
prostopadłego H⊥, korzystając ze wzoru 4.3
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Na rysunku 4.18 b) i d) pokazano zmienność wyznaczonych w ten sposób stałych anizotropii
jednoosiowej K1eff i K2 w funkcji grubości przykrycia dMo i dV dla róŜnych grubości kobaltu.
Do opisu zmian anizotropii pod wpływem pokrycia Mo (próbka 704) i V (próbka 666)
uŜyto zaleŜności (4.3).
Z dopasowania serii linii K1eff (x = const., y) otrzymano wartość grubości
charakterystycznej d K* 1eff odpowiednio dla: Mo 0.12 nm; V 0.14 nm. W przypadku pokrycia
Ag wartość ta wynosiła d K* 1eff ~1 nm.
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Rys. 4.18 Schematy próbek a), c) z zaznaczonymi schematycznie liniami pomiarowymi, oraz
wyniki wyznaczenia stałych anizotropii w funkcji przykrycia b) Mo i d) V.

W celu wykonania precyzyjniejszej analizy zmian anizotropii jednoosiowej w układzie
szafir/Au/Co(d)/V(dV) wytworzono próbkę o wybranym zakresie zmian grubości Co i V.
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10

Grubość klina Co zmieniała się w zakresie grubości 1.4 – 2.2 nm, natomiast grubość V w
zakresie 0 – 0.3 nm. Na rysunku 4.19 przedstawiono obraz remanencyjny części próbki
zarejestrowany w najciekawszym, z punktu widzenia zmian magnetycznej anizotropii,

0.25 nm

obszarze grubości Co i V.

V

Co

5.65 mm

1.4 nm

2.2 nm
3.2nm

7.15 mm

Rys. 4.19 Obraz remanencyjny części próbki 677 szafir/Au/Co(d)/V(dV). Czerwoną linią
zaznaczono obszar mocowania próbki wykluczony z analizy.
Na podstawie pomiarów krzywych histerezy w polu H⊥ prześledzono przebieg zmienność
anizotropii jednoosiowej układu szafir/Au/Co(d)/V(dV) w obszarze z osią łatwego
magnesowania w płaszczyźnie próbki. Na rys. 4.20 przedstawiono kilka linii zmian
anizotropii magnetycznej pod wpływem przykrycia V dla wybranych grubości Co. Z obrazu
remanencyjnego, jak i pomiarów magnetycznej anizotropii (rys. 4.19, rys. 4.20) widać
wyraźnie, Ŝe zmiany mierzonych parametrów zachodzą w zakresie grubości V do około 0.15
nm. Linie K1eff(x=const, y) zostały opisane teoretyczną zaleŜnością 5.2 z dopasowania
otrzymano wartość parametru d K* 1eff =0.08 nm.
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Na podstawie wzoru 4.3 i stałych anizotropii wyznaczonych w obszarach referencyjnych Au i
V oraz grubości d K* 1eff odtworzono, w całej próbce, rozkład (x,y) anizotropii magnetycznej z
uwzględnieniem pierwszej i drugiej stałej anizotropii rys 4.21. Na tej podstawie określono
połoŜenie na próbce obszarów z uporządkowaną magnetyzacją: i) w płaszczyźnie warstwy
(d>d2), ii) pod kątem do płaszczyzny, obszar z anizotropią typu łatwy stoŜek (d1<d<d2) iii)
prostopadle do powierzchni warstwy (d<d1)
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Rys. 4.20 Przebieg zmienności pierwszej efektywnej stałej anizotropii K1eff (puste symbole) i
drugiej stałej anizotropii K2 (pełne symbole) od grubości dV warstwy przykrywającej w
próbce 677 dla wybranych grubości d Co.
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Rys. 4.21 Odtworzenie zmienności pierwszej efektywnej stałej anizotropii K1eff od grubości
dV warstwy przykrywającej dla wybranych grubości d Co. Liniami przerywanymi zaznaczono
grubości d1(d,dV) (K1eff(d,dV) = 0) i d2(d,dV) (K1eff(d,dV) = –2 K2).

Zmiany w strukturze domenowej indukowane przykryciem V i Mo
Analiza charakteru zmian struktury domenowej od grubości d kobaltu dla róŜnych
rodzajów przykrycia wykazała identyczne zachowanie, jak obserwowane w przypadku zmian
dla struktur z obszaru szafir/Au/Co/Au. Interesujące obserwacje poczyniono w przypadku
struktur domenowych rejestrowanych dla stałej grubości d kobaltu pod wpływem zmiany
grubości dX (X=V, Mo) przykrycia. Zmiany struktury domenowej zilustrowano na rysunkach
4.22 c i d. Historię pomiarów przedstawiono schematycznie na rys 4.22 a i b. W pierwszej
części eksperymentu po wytworzeniu w próbce polem H⊥<0 stanu monodomenowego
rejestrowano obraz odniesienia. Następnie w zaleŜności od wybranej metody rejestrowano: i)
obraz po zadziałaniu na próbkę impulsem (lub serią impulsów) pola H⊥>0 o amplitudzie
zbliŜonej do wartości pola koercji dla badanego obszaru, oraz długości trwania tak dobranej,
by uzyskać w obszarze widzenia strukturę domenową (SD), ii) obraz po rozmagnesowaniu
zanikającym ekspotencjalnie do zera impulsem polem prostopadłym do powierzchni próbki o
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amplitudzie początkowej H⊥>HC i sinusoidalnie zmieniającym się w czasie. Rozmiar
obszarów widocznych na rysunku 4.22: c) w przypadku pokrycia V wynosi 100×100µm2, d)
w przypadku pokrycia Mo wynosi 220×170µm2. W przypadku obu rodzajów przykrycia
obserwowano szybką zmianę rozmiarów struktury domenowej jak i ilości centrów nukleacji
przy czym zmiany te były wyraźniejsze w przypadku przykrycia V (rys. 4.22 c).
Dodatkowo analiza obrazów remanencyjnych wykazała istnienie anizotropowego wzrostu
struktury domenowej w strukturze szafir/Au/Co/Mo (4.23 b), przy jednoczesnym braku
występowania anizotropii SD w przypadku struktur domenowych uzyskanych w układzie
szafir/Au/Co/V (4.23 a),. Więcej informacji o anizotropii występujące w płaszczyźnie
warstwy zawartych jest w dalszej części tego rozdziału.
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a)

HC

c)

H⊥

b)
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referencyjny

dV=0Å

dV=0.2Å

H⊥

t

t

SD

SD
HC
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obraz
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dMo=3 Ǻ

dMo=15 Ǻ

dV=0.8Å

4.22. Ilustracja zmian w strukturach domenowych przy stałej grubości kobaltu wywołanych
przykryciem wanadem (c) (pomiar na próbce 677) i molibdenem (d) (pomiar na próbce 677) o
zmiennych grubościach. Struktury wytworzone a) stałymi impulsami pola (lewa kolumna c i
d) i b) polem H⊥ zmieniającym się sinusoidalnie o zanikającej ekspotencjalnie amplitudzie
(prawa kolumna c i d)
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4.23. Porównanie struktur domenowych uzyskanych w układach: a) szafir/Au/Co/V i b)
szafir/Au/Co/Mo. Analiza kierunku wzrostu SD (wstawki) wykazała istnienie anizotropowego
wzrostu struktury domenowej w układzie szafir/Au/Co/Mo

4.2 Wpływ struktury podłoŜa i pokrycia na właściwości magnetyczne i
magneto-optyczne warstw Co
Kolejnym etapem badań było porównanie kombinacji otoczeń Mo i Au na
właściwości magnetyczne i magnetooptyczne kobaltu. Badano próbki typu Au/Co/Mo
Mo/Co/Au i Mo/Co/Mo pod kątem charakterystycznych parametrów (takich jak m.in. d0,,dRL,
dRH) w celu porównana ich z układem referencyjnym Au/Co/Au.
Wstępnej charakterystyki dokonano na wytworzonych specjalnie w tym celu serii
próbek w postaci klinów kobaltu w róŜnych kombinacjach otoczek Mo i Au.. Operując
odpowiednio przesłonami podczas produkcji warstw metodą MBE. Wytworzono trzy próbki
klinowe Co o następujących strukturach:
próbka:
•

453 – Mo/Co/Au i Au/Co/Au (rys. 4.24a)

•

454 – Mo/Co/Au, Mo/Co/Mo i Au/Co/Au (rys. 4.24b)

•

467 – Mo/Co/Au, Au/Co/Mo i Au/Co/Au (rys. 4.24c)

Zdjęcia remanencyjne opisanych układów przedstawiono na rys. 4.24. Określenie obszarów
zakodowano kolorowymi wstawkami , gdzie kolor pomarańczowy określa molibden, kolor

Ŝółty – złoto, kolor niebieski – kobalt. Granice pomiędzy obszarami zaznaczono białą
przerywaną linią. W kaŜdej z przedstawionych próbek górna warstwa Mo wynosiła 10 nm.
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ZauwaŜyć moŜna, Ŝe w przypadku, gdy do czynienia mamy z kobaltem otoczonym z
obu stron molibdenem (rys 4.24b) nie obserwujemy występowania obszaru ze składową
prostopadłą do płaszczyzny próbki. Dodatkowo porównując układ gdzie podłoŜem lub
przykryciem jest molibden obserwujemy w obydwu przypadkach zmianę grubości dRL i dRH
względem warstwy referencyjnej Au/Co/Au, z tym, Ŝe Mo jako podłoŜe wpływa bardziej
znacząco na zmianę dRH, natomiast Mo jako pokrycie wywołuje większe zmiany w przypadku
dRL (rys. 4.24c), w tabeli 4.3 zestawiono parametry charakterystyczne d0, dRL, dRH próbek z
pojedynczym klinem Co w róŜnych kombinacjach otoczenia Au i Mo.
Tabela 4.3 Zestawienie parametrów dla róŜnych kombinacji otoczenia Au i Mo
Struktura próbki

d0 [nm]

dRL [nm]

dRH [nm]

Au/Co/Au

0.28

0.61

1.73

Mo/Co/Au

0.35

0.68

1.09

Au/Co/Mo

0.43

0.83

1.49

Mo/Co/Mo

0.46

–

–

10

b
)

a
)

c
)

5

0
0

x[mm] 0

5
2.4 nm

30n
Co

x[mm] 0

5
2.4 nm

30n
Co

5

x[mm]
3 nm

20n
Co

Rys.4.24 Porównamie obrazów remanencyjnych układów klina Co w róŜnych kombinacjach
otoczenia Au, Mo. W próbkach a) 453, b)454 i c) 467.
W celu wyznaczenia ilościowych zmian skręcenia Kerra dokonano pomiarów
krzywych magnesowania próbki 467 wzdłuŜ gradientu klina Co. W przypadku wszystkich
badanych obszarów stwierdzono liniową zaleŜność skręcenia maksymalnego Kerra od
grubości Co. NajniŜsza wartość rejestrowanego sygnału występowała w przypadku
przykrycia Ekstrapolując do zera zaleŜność θK,P,MAX(d) wyznaczono charakterystyczne
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grubość d0, zerowania sygnału Kerra. Podobnie jak w przypadku dRL najniŜsza wartość d0
występuje dla przykrycia Mo.
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b
)
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/Au/Co/Au
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5
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0
5

x[mm]
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20nm
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0.2 0.4 0.6 0.8

1

1.2 1.4 1.6 1.8
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Rys.4.25. Porównanie pomiarów maksymalnego skręcenia Kerra w funkcji grubości warstwy
Co (b) w zaleŜności od kolejności osadzania warstw Au, Mo.
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Rysunek 4.26 ZaleŜność efektywnego pola anizotropii w funkcji grubości d kobaltu
wyznaczona dla układu szafir/Mo/Co/Mo i szafir/Mo/Co/Au. Wstawka ilustruje zmienność
K1eff(1/d)
Tabela 4.4 Zestawienie wartości objętościowych (K1V) i powierzchniowych (K1S) stałych
anizotropii dla kobaltu w róŜnych kombinacjach otoczek Mo i Au

szafir/Mo/Co/Au

szafir/Mo/Co/Mo

szafir/Au/Co/Mo

K1V [MJ/m3]

0.03 (0.08)

-0.04 (0.04)

0.45 (0.05)

K1S [mJ/m2]

0.59 (0.09)

0.49 (0.05)

0.64 (0.09)
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Anizotropia magnetyczna w płaszczyźnie
Geometria struktury domenowej w procesie przemagnesowania kobaltu osadzanego na
podłoŜu molibdenowym (rys 4.27 a i b) była odmienna od geometrii struktury domenowej
kobaltu w otoczeniu Au (rys 4.6 b). W tej próbce proces przemagnesowania skorelowany był
z gradientem klina kobaltu. Odmienne zachowanie zaobserwowano w próbkach gdzie
warstwa klina Co osadzana była bezpośrednio na Mo (rys 4.27 a i b). Kierunek wzrostu
struktur domenowych został skorelowany z pomiarami RHEED stwierdzono, Ŝe
preferowanym kierunkiem w przypadku tego typu struktur jest kierunek [001] podłoŜa Mo.

b)

a)

d

Co

0.6

c)

0.8

[110]

[ 110]

d

Co

0.5

0.75

d)

1.0

[110]

d [nm]

[ 111]
EMA

Co
Mo

EMA
[001]

Co
Mo

[001]

[111]

Rys.4.27. Zdjęcia struktur domenowych w okolicy obszaru o maksymalnej koercji obszarów z
podłoŜem Mo próbek a) 453 i b) 467.
W celu dokładniejszej analizy obserwowanego zachowania w przypadku wzrostu struktur
domenowych na podłoŜu Mo dokonano pomiarów płaszczyznowych z wykorzystaniem metod
magneto-optycznych i rezonansu ferromagnetycznego na serii próbek płaskich o strukturze
Mo/Co(d)/Au.
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RozwaŜmy proces magnesowania warstw kobaltu osadzanych na standardowym buforze
Mo(110). Metodę analizy danych eksperymentalnych opisano na przykładzie wyników
uzyskanych na próbce 592 Mo/Co(d=31nm)/Au. Do nasycenia tej próbki w polu
prostopadłym H⊥ konieczne było przyłoŜenie pola o amplitudzie rzędu 15 kOe (rys 4.28).

H┴ [kOe]

Rys 4.28 Unormowana krzywa magnesowania próbki 592 Mo(110)/Co(d=31nm)/Au w polu
prostopadłym H⊥.
Proces magnesowania próbki 592 w funkcji pola H|| przykładanego w płaszczyźnie
warstwy pokazany jest na rysunkach 4.29 i 4.30. Przykładowe krzywe magnesowania
pokazane są na rysunkach 4.29a-c i 4.30a-c. Wybrano trzy charakterystyczne orientacje pola
ϕH=0, ϕH=450, ϕH=900. W konfiguracji wzdłuŜnej (rys.4.29) mierzono składowa
magnetyzacji wzdłuŜ kierunku przyłoŜonego pola. Krzywą histerezy zwykle charakteryzuje
się korzystając z trzech parametrów: (i) HC|| – pola koercji, θK,L,REM, (ii) wielkości
proporcjonalnej do wartości maksymalnej magnetyzacji - θK,L,MAX w przypadku pomiarów
efektu Kerra w konfiguracji wzdłuŜnej, oraz (iii) wielkości proporcjonalnej do magnetyzacji
w zerowym polu θK,L,REM =θK, L(H=0). ZaleŜności kątowe tych parametrów przedstawione są
na rysunkach 4.29d,e.
W konfiguracji poprzecznej (rys.4.30) mierzony sygnał proporcjonalny jest do
składowej magnetyzacji w płaszczyźnie próbki w kierunku prostopadłym do kierunku
przyłoŜonego pola magnetycznego. Analizując krzywe z 4.28, 4.29 i 4.30 wnioskujemy, Ŝe w
płaszczyźnie warstwy mamy jedną oś łatwą magnetyzacji, która jest zorientowana wzdłuŜ
kierunku ϕ=0, zaś oś trudna wzdłuŜ ϕ=900.

75

φH=90°

θK,L

a)

H|| [kOe]

θK, L, MAX

φH=45°

θK,L

b)

θK, L, REM

H|| [kOe]

90°
60°

d)

30
20

φH

30°

c)

φH=0°

θK,L

10
0°

θK, L, MAX [mdeg]
θK, L, REM [mdeg]

H|| [kOe]

90°
60°

0.15

e)
0.1
30°

φH

0°
HC [kOe]

Rys. 4.29. Ilustracja procesu magnesowania w konfiguracji wzdłuŜnej w próbce 592
szafir/Mo(110)/Co(d=31nm)/Au. a-c przykładowe krzywe magnesowania dla wybranych
kątów w płaszczyźnie. d) zaleŜność θK,L,REM, i θK,L,MAX wartości skręcenia Kerra (polaryzacja
s) w zerowym polu oraz wartości maksymalnej tego skręcenia i e) pola koercji w funkcji kąta
ϕH opisującego orientację pola magnetycznego H║ przyłoŜonego w płaszczyźnie.
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W celu uzyskania pełniejszej informacji o przestrzennym procesie magnesowania
wykonano pomiary w konfiguracji poprzecznej – rys. 4.30.
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Rys. 4.30. Ilustracja procesu magnesowania w konfiguracji poprzecznej w próbce 592
Mo(110)/Co(d=31nm)/Au. a-c przykładowe krzywe magnesowania dla wybranych kątów w
płaszczyźnie. d) zaleŜność θK,T,REM, wartości skręcenia Kerra (polaryzacja s) w zerowym polu
oraz wartości maksymalnej tego w funkcji kąta ϕH opisującego orientację pola
magnetycznego H║ przyłoŜonego w płaszczyźnie.
Występowanie

jednoosiowej

symetrii

w

płaszczyźnie

mierzonych

parametrów

magnetycznych i magneto-optycznych obserwowano na całej serii próbek, gdzie warstwa Co
osadzana była bezpośrednio na podłoŜu Mo. Na rysunku 4.31 przedstawiono typowe krzywe
histerezy mierzone dla tego rodzaju próbek, w których grubość d kobaltu była większa od d1 .
W pomiarach w konfiguracji polarnej obserwowano typową rotacyjną krzywą histerezy,
natomiast w pomiarach w konfiguracji wzdłuŜnej obserwowano typowe krzywe związane z
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występowaniem osi łatwej (rys 4.31 b – krzywa zaznaczona linią) i trudnej (rys 4.31 b –
krzywa zaznaczona kółkami) magnesowania. Charakterystyczne zachowanie unormowanej
remanencja mr|| oraz pola koercji HC|| obserwowane tak jak wyŜej dla próbki
szafir/Mo(110)/Co(d=31nm)/Au,

przedstawiono

na

rys

4.32

w

przypadku

próbki

szafir/Mo(110)/Co(d=3nm)/Au.

a)

b)

m

m

H|| [kOe]

H⊥ [kOe]

Rys. 4.31. Typowe pętle histerezy zmierzone w polarnej a) i wzdłuŜnej b) konfiguracji Kerra
dla próbki szafir/Mo/Co/Au o grubości kobaltu 1.5 nm W przypadku wzdłuŜnej konfiguracji
Kerra (b) przedstawiono krzywe histerezy mierzone w kierunku osi łatwej magnesowania
(linia) i w kierunku osi trudnej magnesowania (kółka).

90°

a)

mr||

b)

45°

90°
HC|| [kOe]
45°

φH

φH
0°
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Rys. 4.32. ZaleŜność wartości a) unormowanej remanencja mr|| i b) pola koercji w funkcji kąta
ϕH opisującego orientację pola magnetycznego H║ przyłoŜonego w płaszczyźnie w próbce o
strukturze szafir/Mo/Co/Au (d=3 nm).
W przypadku próbki o grubości kobaltu 100 nm nie zaobserwowano występowania
anizotropii parametrów magnetycznych i magnetooptycznych. Dla całego zakresu kąta φH
charakter krzywych histerez nie zmieniał się. Typową zmierzoną krzywą histerezy
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przedstawiono na rys 4.33. Rysunek 4.34 przedstawia zaleŜność remanencja magnetycznej

ε|K,L [mdeg]

obserwowanej w zaleŜności od orientacji pola w płaszczyźnie.

H|| [kOe]

Rys. 4.33. Typowa krzywa histerezy zmierzona we wzdłuŜnej konfiguracji pól dla próbki
szfir/Mo(110)/Co/Au dla próbki o grubości Co 100 nm.
90°

εK,L,REM

45°

φH
0°

Rys. 4.34. ZaleŜność pozostałości magnetycznej w funkcji kąta ϕH opisującego orientację
pola

magnetycznego

H║ przyłoŜonego

w

płaszczyźnie,

w

próbce

o

strukturze

szafir/Mo/Co/Au (d=100 nm).
Mechanizm przemagnesowania próbki polem w płaszczyźnie zaleŜy od orientacji H║
względem osi łatwej. MoŜna wyróŜnić dwa skrajne przypadki:
(i)

H║ wzdłuŜ osi łatwej, proces przemagnesowania związany jest wówczas z
nukleacją i stopniowym powiększaniem się domen o orientacji zgodnej z
przyłoŜonym polem, zjawisko to jest podobne do przemagnesowania
opisywanego w [FER97] i będzie precyzyjniej opisywane w końcu tego
rozdziału;
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(ii)

H║

wzdłuŜ osi trudnej magnetyzacji; proces magnesowania zachodzi

wówczas poprzez rotacje wektora magnetyzacji w kierunku przyłoŜonego
pola magnetycznego. Proces ten moŜna w prosty sposób opisać
matematycznie.
Do opisania procesu magnesowania w polu H║ przyłoŜonym w kierunku osi trudnej
magnetyzacji w płaszczyźnie rozwaŜmy dwa człony energii całkowitej ETOT próbki: energię
magnetycznej

anizotropii

EA

(=K1effsin2(θ) +Kinsin2(ϕ)sin2(θ))

oraz

energię

EH ( -H║Mcos(ϕ−ϕH)) w polu magnetycznym H║. Przy załoŜeniu połoŜenia magnetyzacji w
płaszczyźnie ETOT oraz (ϕH =900) wyraŜenie na energię całkowitą ETOT próbki sprowadza się
do postaci:
ETOT = EA + EH = Kinsin2(ϕ)-H║Msinϕ

4.4a

Minimalizując energię całkowitą moŜna określić znormalizowaną składową magnetyzacji
wzdłuŜ przyłoŜonego pola H║
cosϕ = H║ /Hin
cosϕ = 1

( gdy H║ <Hin)
( gdy H║ ≥Hin)

4.4b
4.4c

gdzie Hin=2Kin/M.
W konfiguracji równoległej znormalizowana wartość magnetyzacji cosϕ wiąŜe się z
mierzonymi wartościami skręcenia związkiem
cosϕ =θK/ θK,MAX

4.5

Wspominana wcześniej anizotropia ustawienie struktur domenowych w przypadku
układu szafir/Au/Co/Mo prezentowana na rysunkach 4.22 d i 4.23 b była równieŜ badana
opisaną powyŜej metodą. Pomiarów dokonano na próbkach z płaską warstwą Co, co
umoŜliwiło porównanie wyników uzyskanych metodami magnetooptycznymi z pomiarami
wykonanymi metodą FMR. Dla porównania zbadano równieŜ anizotropię w płaszczyźnie w
próbkach typu szafir/Au/Co/Au, gdzie nie obserwowano występowania preferencji w
badanych strukturach domenowych. Maksymalne pole anizotropii w tego typu układach
zarejestrowano dla kobaltu o grubości d=2 nm przykrytego Mo wynosiło ono 171 Oe. Wykres
zmienności pól anizotropii w funkcji grubości warstwy Co przedstawiono na rysunku 4.13.
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Przebieg zmienności pól anizotropii w płaszczyźnie wskazuje na istnienie wyraźnego
maksimum dla wspomnianej grubości d kobaltu i szybkiego zaniku dla mniejszej, jak i
większej grubości warstwy Co.
Zaskakujące było zaobserwowanie magnetycznej anizotropii w płaszczyźnie warstw
Co w otoczeniu złota (szafir/Au/Co(d)/Au). Efekt ten tłumaczy się niedokładnością wycięcia
podłoŜa Al2O3. Niewielka niedokładność przygotowania podłoŜa daje juŜ wcześniej
opisywany efekt występowania dodatkowej anizotropii w płaszczyźnie związany z istnieniem
tzw. struktury schodkowej (vicinal) [STU06].

szafir/Au/Co/Au - FMR

Hin [Oe]

180
160
140

szafir/Au/Co/Au - MOKE
szafir/Au/Co/Mo - FMR
szafir/Au/Co/Mo - MOKE

120
100
80
60
40
20

d [nm]

0
0

2

4

6

8

Rys.4.35. Pola anizotropii w płaszczyźnie warstwy wyznaczone dla układów
szafir/Au/Co/Au (krzyŜyki) i szafir/Au/Co/Mo (kwadraty) z pomiarów magnetooptycznych
(linia ciągła) i rezonansu ferromagnetycznego (linia przerywana).
Podstawowe badania anizotropii w płaszczyźnie warstwy prowadzone były na układach gdzie
warstwa kobaltu była osadzana bezpośrednio na podłoŜu molibdenowym, gdzie spodziewano
się występowania wyróŜnionego kierunku w płaszczyźnie związanego z wspominanymi w
rozdziale 3 napręŜeniami indukowanymi niedopasowaniem stałych sieci Co i Mo.
Wykonano pomiary krzywych magnesowania w polu H|| przykładanym w kierunku osi
trudnej dla próbek płaskich szafir/Mo/Co(d)/Au i szafir/Mo/Co(d)/Mo o róŜnej grubości d
kobaltu. Korzystając z metody opisanej wyŜej wyznaczono Hin (d), uzyskane wyniki ilustrują
rysunki 4.35 i 4.36 (dla porównania zestawiono je z wynikami uzyskanymi na układach
szafir/Au/Co/Mo i szafir/Au/Co/Au). W układach Co osadzanego bezpośrednio na molibdenie
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i przykrytego warstwą Au stwierdzono istnienie silnej jednoosiowej anizotropii w
płaszczyźnie warstwy. Maksymalne zmierzone pole anizotropii wynosiło Hin=1.55 kOe dla

Hin [kOe]

warstwy Co o grubości d=1.8 nm. Jest to wyraźny efekt

a) 1.6
1.2

szafir/Au/Co/Au
szafir/Au/Co/Mo
szafir/Mo/Co/Au
szafir/Mo/Co/Mo

0.8
0.4
d [nm]

0
0

2

3

4

Hin [kOe]

b) 1.6

1

1.2

5

6

7

szafir/Au/Co/Au
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szafir/Mo/Co/Au
szafir/Mo/Co/Mo

0.8
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d [nm]
0
0
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2
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Rys. 4.36 Wyniki pomiarów pola anizotropii w płaszczyźnie warstw Co dla wszystkich
kombinacji przykrycie – podłoŜe Au, Mo. Wyniki uzyskano na układach do pomiaru a)
magnetooptycznego efektu Kerra i b) rezonansu ferromagnetycznego
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4.3 Dynamika procesów przemagnesowania warstw Mo/Co/Au
z anizotropią w płaszczyźnie

Dynamiczne procesy magnesowania były intensywnie badane w układach cienkich warstw
charakteryzujących

się

występowaniem

prostopadłej

do

płaszczyzny

osi

łatwego

magnesowania i prostokątną krzywą histerezy [FER97]. UŜywając podobnej procedury
opisanej we wspomnianej pracy zmierzono dynamiczne procesy magnesowania dla układów
Mo/Co/Au, w próbkach z osią łatwego magnesowania w płaszczyźnie. Po przemagnesowaniu
układu w polu o amplitudzie H||, duŜo większym od pola koercji HC||, przyłoŜonym w
płaszczyźnie próbki i równoległym do osi łatwego magnesowania, przykładano impuls pola
magnetycznego o wartości zbliŜonej, lecz nieco mniejszej do pola koercji w kierunku
przeciwnym do wcześniej przyłoŜonego impulsu przemagnesowującego próbkę. Proces
przemagnesowania silnie zaleŜał od wartości pola H||D. Na rysunku 4.37 przedstawiono
przykładowe znormalizowane wyniki pomiarów ewolucji namagnesowania od czasu

m(t)=Μ(t)/ΜS dla próbek o grubości Co d=1.5nm i d=3nm. Dla próbki o grubości d=1.5nm
przebieg zmienności namagnesowania moŜna opisać wzorem

m(t) = m0+∆m(1-Exp[-t/τ])

(4.6)

gdzie m0 – początkowy stan namagnesowania, τ – czas relaksacji.
Czas relaksacji opisuje prawo Arrheniusa
τ = τ0*exp[-∆E/kBT]

(4.7)

gdzie τ0 – czas charakterystyczny, ∆E – róŜnica energii pomiędzy stanem początkowym i
końcowym, kB – stała Boltzmana, T – temperatura w kelwinach. Zmiana energii w układzie
opisuje się wzorem ∆E = -2VB (H||D-HC||) MS. Rozpatrując zaleŜność
ln[τ/τ0] = -∆E/kBT,

(4.8)

moŜna wyznaczyć objętość Barkhausena (objętość o jaką następuje jednorazowy przeskok
namagnesowania). Na rysunku 4.38 przedstawiono zaleŜność (4.8) dla pomiarów
wykonanych na próbce o d=1.5nm wyznaczona na podstawie dopasowania zaleŜności
Ln(τ/τ0) od H||D-HC|| (rys. 4.38) objętość Barkhausena wynosi: VB=3175 nm3. Wyznaczona
wartość objętości Barkhausena jest bliska wcześniej wyznaczonym wartościom w
ultracienkim kobalcie [TEK05, FER97] i układach Pt/Co [KIS02].
W przypadku próbki o grubości kobaltu d=3 nm (rys. 4.37 b, d, f) wyniki pomiaru
dynamicznego procesu magnesowania świadczą o następujących po sobie gwałtownych
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skokach struktury domenowej na duŜych obszarach próbki w porównaniu z obserwowanymi
skokami w próbce o grubości kobaltu d=1.5 nm.

d = 1.5nm

d = 3nm

a)

b)

H||D = 51Oe

H||D = 76Oe
d)

m

c)

H||D = 52Oe

H||D = 77Oe
f)

e)

H||D = 54Oe

H||D = 77Oe
t(s)

Rys. 4.37. Przykładowe zaleŜności unormowanego wzdłuŜnego skręcenia Kerra θK,L w
funkcji czasu dla wybranych pól przemagnesowujących H||D zmierzone na próbkach z
warstwą Co o grubości 1.5 nm (a,c,e) i 3 nm (b,d,f).

4

Ln(τ/τ0)

3
2
1
0

-8

-6

-4

(H||D - HC||) [Oe]

-2

0

Rys. 4.38. ZaleŜności Ln(τ/τ0) od H||D-HC|| wyznaczona dla próbki o grubości 1.5nm
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Podsumowanie
Praca przedstawia wyniki badań wykonanych technikami magnetooptycznej magnetometrii
oraz spektroskopii FMR właściwości ultracienkich warstw Co w przypadku róŜnych rodzajów
przykrycia (Ag, Cr, Mo, V), oraz w zaleŜności od kombinacji występowania interfejsów
kobaltu z molibdenem i złotem.
1. Zbadano wpływ struktury pokrycia (warstwa metalu X o grubości dX, gdzie
X=Ag,Mo,V,Cr, pokryta 8nm warstwą Au) na właściwości magnetyczne i
magnetooptyczne warstw kobaltu. W bezpośrednim pomiarze określono zmiany
stałych magnetycznej anizotropii K1eff(d=const,dX) i K2(d=const,dX) w funkcji dX dla
pokrycia kobaltu molibdenem i wanadem. Z dotychczasowych badań [KIS02] znana
była tylko przybliŜona zaleŜność K1eff (d, dX)=0 wyznaczona na podstawie analizy
obrazu remanencyjnego podwójnego klina Co i Ag.
(i) wykazano, Ŝe zmiany parametrów magnetycznych (magnetycznej anizotropii,
pola koercji) moŜna opisać z wykorzystaniem wykładniczej funkcji exp(-dX/d*).
Dla X=Mo,V,Cr wyznaczono d* rzędu 0.1 nm co jest wielkością znacznie
mniejszą od d* (rzędu 1nm) wyliczoną dla X=Ag [KIS02, KIS03].
(ii) wykazano, Ŝe zmiany parametrów magnetooptycznych ( θ K - kąt skręcenie
płaszczyzny polaryzacji, ε K - eliptyczność światła w efekcie Kerra) zachodzą w
całym zakresie zmienności grubości dX w odróŜnieniu od sygnalizowanych wyŜej
zmian magnetycznej anizotropii i pola koercji. Zmienność parametrów
magnetooptycznych ε K i θ K w zaleŜności od struktury badanych próbek (w tym
grubości d i dX) opisywano z wykorzystaniem formalizmu macierzy Yeha.
ZaleŜności teoretyczne ε K (d,dX) i θ K (d,dX) dobrze opisują eksperymentalnie
wyznaczone zaleŜności ε K (d,dX) i θ K (d,dX)

2. Z

pomiarów

magnetycznych

i

magnetooptycznych

zapostulowano

istnienie

„niemagnetycznej warstwy – stopu” w układach Mo-Co (oraz Co-V, Co-Cr)
3. Wykazano nierównowaŜność „interfejsów” Mo-Co i Co-Mo.
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4. Zaobserwowano i zbadano, w funkcji grubości d, efekt magnetycznej anizotropii Hin
w płaszczyźnie warstwy Co osadzanej na podłoŜu Mo(110). Pole Hin osiągało
maksymalną wartość około 1.5 kOe przy grubości 2nm.
5. Przy grubościach Co d (>d1) zaobserwowano efekt opóźnienia magnetycznego przy
przemagnesowaniu warstw polem przykładanym w płaszczyźnie, wyznaczono
objętość Berkhausena
6. Rozwinięto

oprogramowanie

do

analizy

obrazów

rozkładów

magnetyzacji

rejestrowanych z wykorzystaniem magnetooptycznej mikromagnetometrii i milimagnetometrii. Analizę obrazów wykorzystywano do określania między innymi
przestrzennych rozkładów pola koercji, magnetycznej anizotropii, skręcenia
maksymalnego i pozostałościowego.
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Dodatki
A - Formalizm Jones’a
Przy polaryzacji eliptycznej wektor pola elektrycznego zakreśla ślad elipsy w
płaszczyźnie prostopadłej do wektora falowego w danym punkcie. Taki stan najłatwiej
uzyskać gdy rozpatrzy się superpozycję dwóch róŜniących się w fazie fal propagowanych
wzdłuŜ osi z, przy wektorze pola elektrycznego równoległym do płaszczyzny xy.
Polaryzacja eliptyczna charakteryzowana jest przez cztery parametry, określone gdy
patrzymy na przeciw kierunku wektor falowego k :
-

azymut θ a ( −π / 2 ≤ θ a < π / 2) kąt pomiędzy osią x i główną osią elipsy; znak θ a jest
dodatni gdy orientacja jest przeciwna do ruchu wskazówek zegara (rysunek A.1);

-

eliptyczność e - stosunek długości połówki mniejszej osi elipsy b do długości połówki
większej osi a: e = ± b / a = tan ∈ , gdzie ∈ to kąt eliptyczności ( −π / 4 ≤∈≤ π / 4) ;
znak e zaleŜy od konwencji – dodatni gdy orientacja jest zgodna z ruchem wskazówek
zegara;

-

amplituda E00 = a 2 + b 2 - całkowita amplituda fali;

-

faza absolutna δ 0 – kąt pomiędzy początkowym połoŜeniem wektora elektrycznego

E(t=0) i głównej osi elipsy. Kąt ten mierzy się poprzez rzut E(t=0) na koło o średnicy
równej połowie głównej osi elipsy.

y
y’

a

x’

∈

θa
x

b

Rysunek.A.1 Polaryzacja eliptyczna.
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Wielkościami charakteryzującymi polaryzację światła są: azymut θ a i eliptyczność ∈ .
W podejściu Jones’a polaryzację światła charakteryzuje wektor w dwu wymiarowej
przestrzeni wektorowej, którego składowe dane są w określonej bazie konstruowanej poprzez
dwa liniowo niezaleŜne wektory, odpowiadające róŜnym polaryzacjom. Najczęściej wybiera
się bazę odpowiadającą dwóm ortogonalnym stanom polaryzacji.

J1† J†2 = J†2 J1† = 0,

1

gdzie krzyŜ oznacza sprzęŜenie hermitowskie.
KaŜdy stan polaryzacji moŜe być opisany jako liniowa superpozycja dwóch
ortogonalnych składników 1 i 2 o amplitudach a1 i a2 oraz przesuniętych w fazie o

δ = δ 2 − δ 1 . Nie wychodząc poza bazę i zakładając Ŝe tanα a = a2 / a1 moŜna zapisać
znormalizowany wektor Jones’a:

 cosα a 
J12 = 
,
iδ 
sinα ae 

2

Wektory ortogonalne moŜna opisać uŜywając współrzędnych w bazie liniowych
polaryzacji Eˆ X i EˆY .
Kartezjańskie bazy liniowych polaryzacji:

 1
Eˆ X =   ,
0 

0 
EˆY =   .
 1

3

Sferyczne bazy prawo i lewoskrętnej polaryzacji kołowej (RCP i LCP):

1 1
Eˆ R =
 ,
2 i 

1  1
Eˆ L =
 .
2  −i

4

Przejście z bazy do bazy realizowane jest za pomocą macierzy przejścia:

Eˆ R


Eˆ L  = Eˆ x

Eˆ y  Fˆ XY →LR ,

5

88

gdzie:

1  1 1
Fˆ XY →LR =

.
2  −i i 

6

Przejście w drugą stronę wygląda następująco:

1 1 i 
−1
FˆLR → XY = Fˆ XY
→LR =

.
2 1 −i

7

UŜywając do transformacji wektorów Jones’a mamy:

 Eˆ 
JLR =  L  = FˆLR → XY
Eˆ R 

Eˆ X 
  = FˆLR → XY J XY .
 EˆY 

8

Istotna jest równieŜ macierz rotacji o kąt θ a :

cosθ a
R(θ a ) = 
 sinθ a

− sinθ a 
,
cosθ a 

9

przy załoŜeniu, Ŝe:

R(θ a )−1 = R( −θ a ).

10

W przypadku reprezentacji kartezjańskiej moŜemy otrzymać polaryzację eliptyczną (z
zadanymi θ a i ∈ ) w następujący sposób. Mamy elipsę z główną osią równoległą do x, z
zadanym kątem eliptycznym θ a . Azymut będzie wtedy opisany jako przeciwna do ruch
wskazówek zegara rotacja elipsy.

cosθ a
J XY = 
 sinθ a

− sinθ a  cos ∈ cosθ a cos ∈ −isinθ a sin ∈
=
.
cosθ a  isin ∈ sinθ a cos ∈ +icosθ a sin ∈

11
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Przy opisie całkowitej polaryzacji eliptycznej uŜywa się znormalizowanego wektora
Jons’a w bazie kartezjańskiej, gdy określone są parametry α a i δ . Pozwalają one na
wyjaśnienie w jaki sposób ortogonalne polaryzacje w bazach moŜna połączyć razem:

tan2θ a = tan 2α a cos δ ,

12

sin 2 ∈= sin 2α a sin δ

13

Zadany jest wektor Jones`a w układzie kartezjańskim. Przechodzimy do bazy kołowej
polaryzacji:



π

cos  + ∈ eiθa 

1  (cos ∈ − sin ∈)e  
4

.
=
=

− iθ a 
2 (cos ∈ + sin ∈)e  
π
 − iθ a 
cos  + ∈ e 
4



iθ a

JLR

14

MoŜna równieŜ opisać ten wektor jako kombinację wektorów opisujących fale RCP i
LCP.

 Eˆ   cos α a 
JLR =  L  = 
.
iδ 
ˆ
ER  sinα ae 

15

Porównując wyraŜenia 14 i 15 otrzymamy:

tanα a =

aL
π
 1 + tan ∈
= tan  + ∈ =
aR
4
 1 − tan ∈

16

δ = δ R − δ L = −2θ a .

17

oraz

Z powyŜszych wyraŜeń (16 i 17) widać, Ŝe fala spolaryzowana eliptycznie jest
opisywana jako suma fal LCP i RCP oraz azymut θa wiąŜe się z róŜnicą faz δ = δ R − δ L fali
RCP i LCP, a eliptyczny tan ∈ powodowany jest róŜnicą amplitud:

θa = −

δ

1
= − (δ R − δ L ),
2
2

18

tanα a − 1
.
tanα a + 1

19

tan ∈=

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe mamy do czynienia z wyjątkowym przypadkiem opisu
parametrów θ a i ∈ . Normalnie charakteryzowane są one jak wyraŜenia 12 oraz 13.
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Wektory Jones’a mają dwie składowe dzięki czemu moŜemy otrzymać informację
zarówno o stanie polaryzacji jak i amplitudzie oraz przesunięciu fazowym fali.
W przypadku podejścia reprezentacji płaszczyznowej dzielimy elementy zrenormalizowanego
wektora Jones’a przez pierwszy element, otrzymując w drugim:

χ12 = tanα aeiδ ,

20

oraz co do wartości absolutnej:

χ12 = tanα a =

a2
,
a1

arg( χ12 ) = δ 2 − δ 1 = δ .

21
22

KaŜdy stan polaryzacji jest reprezentowany przez jeden punkt w przestrzeni. Wektor
Jones’a jest zdefiniowany w odniesieniu do określonej bazy, a parametr całkowitej
polaryzacji χ XY wiąŜe się z tą samą bazą.
Parametr χ XY z dowolną eliptyczną polaryzacją w odniesieniu do bazy kartezjańskiej
otrzymujemy z 11:

χ XY =

EˆY sinθ a cos ∈ +icosθ a sin ∈ tanθ a + i tan ∈
=
=
.
Eˆ X cosθ a cos ∈ −isinθ a sin ∈ 1 − i tanθ a tan ∈

Kąty θ a i ∈ muszą być bardzo małe ( θa

23

1, ∈ 1), wtedy rozpisując w szereg

Taylor’a i biorąc pierwszy człon, przy załoŜeniu tanθ a ≈ θ a , tan ∈≈∈ , otrzymujemy:

χ XY ≈ θ a + i ∈

24

Dla kołowej reprezentacji parametr χ przedstawia się następująco:

χ LR =

Eˆ R
π

= tan  + ∈ e −2iθa .
ˆ
E
4


25

L

Z powyŜszych wyraŜeń moŜemy wyliczyć azymut θ a i eliptyczność ∈ :
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tan ∈=

χ LR − 1
,
χ LR + 1

26

1
2

θ a = − arg( χ LR ).

27

Opis stanów polaryzacji po przejściu przez elementy optyczne.

Dane są dwa układy współrzędnych:
1 – x(I), y(I), z(I) – fala padająca,
2 – x(O), y(O), z(O) – fala przechodząca przez element optyczny (jak na rysunku A.2).
Osie z(I), z(O) pokrywają się z wektorem falowym fali padającej. MoŜna więc zapisać:

J(O ) = TJ(I )

28

gdzie J(I) to wektor Jones’a opisujący układ 1, J(O) – układ 2, T – macierz Jones’a
opisująca polaryzację wywołaną elementem optycznym.

y(I)

y(O)
x(I)
z(I) J(I)

x(O)
T

J(O)

z(O)

Rysunek A.2 Transformacja stanu polaryzacji po przejściu przez element optyczny.
W przypadku gdy mamy więcej elementów polaryzujących, moŜemy zapisać:

J(nO ) = Tn J(nI−)1 = Tn J(nO−1) = Tn Tn −1J(nI−) 2 = K = Tn Tn −1 K T1J1( I ) .

29

gdzie w drugim układzie i-ty element musi być identyczny z (i+1) elementem w pierwszym
układzie. W ogólnym wypadku gdy własności elementów polaryzujących wyraŜone są w
odniesieniu do baz ortogonalnych polaryzacji U i V, a chcemy Ŝeby macierz T wyraŜona była
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w odniesieniu do nowej pary elementów P i Q, macierz Jones’a powinna być zdefiniowana
podobnie jak w przypadku 5:
−1
UV ˆ
T PQ = FˆUV
FUV →PQ .
→PQ T

30

Dzięki podstawowej macierzy transmisji Jones’a rzeczywisty system optyczny moŜe być
doskonale opisany fizycznie. Uzyskujemy istotne informacje na temat mechanizmów
optycznych interakcji w spolaryzowanym układzie.
Oto przykład macierzy Jones’a który są często uŜywany jest w układach skonfigurowanych
magneto-optycznie:
-

liniowy polaryzator z kątem α a względem osi x:

Tpol

XY

 cos2 α a
=
sinα a cos α a

sinα a cosα a 
,
sin2 α a 

Tpol

LR

1 1
=  −2iα
2 e a

e 2iαa 
.
1 

31

Inne uŜyteczne konfiguracje moŜna znaleźć w publikacji [Nyvlt].
Wychodząc z definicji padające światło moŜe być liniowo spolaryzowane w
płaszczyźnie padania (polaryzacja p) lub w kierunku prostopadłym do tej płaszczyzny
(polaryzacja s). Optyczne środowisko próbki w przypadku odbicia i transmisji poprzez próbkę
moŜe być opisane dzięki formalizmowi Jones’a, z uŜyciem polaryzacji s i p:

 rss
J(spR ) = 
rps

rsp  ( I )
J = SRsp J(spI ) ,
rpp  sp

32

 tss
J(spT ) = 
t ps

t sp  (I )
(I )
J = STsp Jsp
,
t pp  sp

33

sp
Macierze Jones’a Ssp
dają pełen opis własności magneto-optycznych
R , ST

próbki, zaś elementy macierzowe są amplitudami odbicia i transmisji fal typu s i p. W
przypadku próbki izotropowej te są diagonalne, co powoduje identyczność fal typu s i p.
Elementy diagonalne odpowiadają za własności strukturalne próbki i własności optyczne
poszczególnych warstw multipletu. JeŜeli próbka jest namagnesowana, nie-diagonalne
elementy stają się w ogólności niezerowe.
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B - Formalizm Yeh’a
Typowe ilościowe wyliczenia w przypadku efektów magneto-optycznych w układach
ultracienkich moŜna wykonać stosując trzy kroki:

•

rozwiązanie równań Maxwell’a lub równań falowych dla kaŜdej anizotropowej
warstwy,

•

znalezienie zaleŜności brzegowych dla granic między warstwowych,

•

wyliczenie współczynników odbiciowych i stałych magneto-optycznych.

W tym celu stosuje się najczęściej odpowiednie formalizmy macierzowe, opisujące
zaleŜności na granicy warstw. W rozdziale tym opisany będzie formalizm Yeh’a macierzy

4×4, bazujący na modach głównych w anizotropowej próbce. Podejście to umoŜliwia
rozwiązanie problemu propagacji fali elektromagnetycznej w systemie wielowarstwowym.
Rozwiązanie równań Maxwell’a w systemach magneto-optycznych.
Rozpatrywana będzie struktura m jednorodnych, przestrzennie nieskończonych warstw
o grubości d, idealnie rozseparowanych. Zerowa i warstwa m+1 są izotropowe. Wewnętrzna
warstwa n (n=0, ... ,m+1) opisywana jest przez tensor dielektryczny ε ( n ) oraz przez tensor

przenikalności µ% ( n ) :

ε (n)

(n )
(n )
(n )
 ε xx

ε xy
ε xz
 (n )
(n )
(n ) 
=  ε yx ε yy ε yz  ,
(n )
 ε zx
ε zy( n ) ε zz( n ) 


µ% ( n )

(n)
 µ xx
 (n)
=  µ yx
(n)
 µ zx


(n )
(n )

µ xy
µ xz
(n )
(n ) 
µ yy µ yz  .
µ zy( n ) µ zz( n ) 

34

Układ współrzędnych orientujemy jak na rysunku B.1, gdzie oś z jest normalna do
powierzchni.
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x

(0)
y
(1)

dn
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.

(n)
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.
.

(m)

z

Rysunek B.1 Magneto-optyczny system wielowarstwowy.
Rozwiązanie równania monochromatycznej fali płaskiej ma postać:

(

)

E( n ) = E(0n ) exp i ω t − k ( n ) ⋅ r  ,

35

gdzie k ( n ) jest wektorem propagacji fali elektro-magnetycznej:

(

)

k ( n ) = k x ix + k y iy + k z( n )iz = k0N( n ) = k0 N x ix + Ny iy + Nz( n )iz ,

36

gdzie k0 = ω / c = 2π / λ jest numerem falowym dla próŜni, a ix , iy , iz są wektorami
jednostkowymi. Zgodnie z prawem Snell’a, propagacja fali w kaŜdym ośrodku wyraŜa się za
pomocą tych samych zaleŜności tangensa składowych wektora falowego. Składowe k x i k y
(takŜe N x oraz N y ) są stałe wzdłuŜ granicy dzielącej dwie warstwy próbki, a ich wartości
otrzymywane są z indeksów odbicia i kąta padania na próbkę, jeŜeli rozpatrujemy przypadek
izotropowy. JeŜeli wybierzemy układ współrzędnych taki, Ŝe wektor falowy k ( n ) leŜy w
płaszczyźnie yz, wtedy kx = 0, Nx = 0.
W ten sam sposób jak wektor elektryczny E(0n ) , moŜna zdefiniować wektor pola

magnetycznego H(0n ) , elektryczny wektor przesunięcia D(0n ) oraz wektor indukcji magnetycznej

B(0n ) , które powiązane są następującymi zaleŜnościami:
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D(0n ) = ε 0ε ( n )E(0n )

37

B(0n ) = µ0 µ% ( n )H(0n ) .
Wykorzystując całkowity tensor dielektryczny o postaci:

ε = ε′ −

i

ε 0ω

σ%

38

moŜna zapisać równania Maxwell’a:

k ( n ) × H(0n ) + ωε 0ε ( n )E(0n ) = 0

39

k ( n ) × E(0n ) − ωµ0 µ% ( n )H(0n ) = 0

40

Rozpatrując równania 39 oraz 40, moŜna wnioskować Ŝe wektor D(0n ) jest prostopadły
do k ( n ) i H(0n ) , zaś wektor B(0n ) - prostopadły do k ( n ) i E(0n ) . Rozpisując iloczyn wektorowy w
powyŜszych równaniach otrzymujemy:

k

(n )

×E

(n )
0

% E
= k0N
(n)

(n)
0

 0

= k0  Nz( n )
 −N y


−Nz( n )

0
0

Ny 

0  E(0n ) ,
0 

41

równania 39 i 40 moŜna zapisać jako:

% ( n )H( n ) = − ε 0 ε ( n )E( n ) ,
N
0
0

µ0

H(0n ) =

ε 0 ( n ) −1 % ( n ) ( n )
( µ% ) N E0 .
µ0

42

43

Z wyraŜeń 42 oraz 43 moŜna wyprowadzić formę macierzową:

(

N
% ( n ) µ% ( n )


)

−1

% ( n ) + ε ( n )  E( n ) = 0.
N
 0

44
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Rozwiązując równanie 44 ze względu na

Nz( n )

dla danych wartości

Ny

(z prawa Snell’a), otrzymujemy odpowiednik równania czwartego rzędu dla Nz( n ) .
Te cztery rozwiązania N (jzn ) , j = 1,K,4 , odpowiadają czterem propagacjom fali w kaŜdej
warstwie,

określanym

mody

jako

podstawowe

(rys

B.2).

Dwie

fale

(n )
(n)
( k1( n ) , k (n)
3 ) przechodzą wzdłuŜ jednego kierunku, zaś dwie kolejne ( k 2 , k 4 ) w przeciwnym

. Mody podstawowe polaryzacji są określone dla kaŜdej próbki i nie zmieniają się podczas
propagacji. Polaryzacje podanych wyŜej par fali są do siebie wzajemnie ortogonalne.

k (2n )
k (4n )

(n)

y

k (3n )
k1( n )

z
Rysunek B.2 Mody podstawowe w n-tej warstwie.
Do opisania tensora dielektrycznego wykorzystuje się kilka symetrii jego składowych
oraz kwadratowe wyraŜenia na mody podstawowe. Dla dowolnych Ny moŜemy zapisać:

ε yz = −ε zy , ε xzε yx = −ε xy ε zx ,

45

µ yz = − µ zy , ε xy µ xy − ε yx µ yx = 0, µ yz ( ε xz µ xz − ε zx µ zx ) = 0.

46

Dla kaŜdego wektora k (jn ) rozwiązując równanie 44 moŜna znaleźć wektor pola
elektrycznego E(jn0) oraz z równania 43 wektor pola magnetycznego H(jn0) .
JeŜeli wektor pola elektrycznego zapisać jako:

E(jn0) = A(j n )e(jn ) ,

47

wprowadzone zostaną e(jn ) - znormalizowane mody podstawowe polaryzacji oraz A(j n )
- całkowita amplituda j-tego modu w (n)-tej warstwie. Analogicznie wprowadzamy wektor
pola magnetycznego:
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H(jn0) =

ε0 (n ) (n )
A h ,
µ0 j j

(

h(jn ) = µ% ( n )

)

−1

% ( n )e ( n ) .
N
j

48

Warunki graniczne w postaci macierzowej.

W

przypadku

kaŜdego

złącza

pomiędzy

warstwami,

składowe

tangensów

kierunkowych pola magnetycznego i elektrycznego, pozostają niezmienne. MoŜna więc
zapisać warunki graniczne dla (n, n+1) złącza:

E(xn −1) = E(xn ) ,

E(yn −1) = E(yn ) ,

H(xn −1) = H(xn ) ,

H(yn −1) = H(yn ) ,

49

gdzie E( n ) oraz H( n ) to odpowiednio całkowity wektor pola elektrycznego i
magnetycznego. Oba wektory moŜna rozpisać jako sumę cząstkowych pól czterech modów
propagacji w warstwie. Obrazuje to rysunek B.3, a dokładne przekształcenia moŜna znaleźć w
pracy [POS97]
4

A(n-1)

(n-1)

(n)

E( n −1) = ∑ A(j n −1)e(jn −1)
•
•

j =1

4

(

E( n ) = ∑ A(j n )e(jn ) exp ik0N njz d n
j =1

dn

)

4

∑A
A(n) •

j =1

(n)
j

e(jn )

(n+1)

z
Rysunek B.3 Warunki graniczne dla złącza (n-1)/(n).
Korzystając z rysunku B.3 moŜna wprowadzić wyraŜenie macierzowe:

ˆ ( n −1) A( n −1) = D
ˆ ( n )P( n ) A( n ) ,
D

50

98

gdzie

A( n )

 A1( n ) 
 (n) 
A
=  2( n )  oraz
 A3 
 ( n ) 
 A4 

ˆ (n)
D

 e1( nx ) e(2nx) e(3nx) e(4nx) 
 (n )

h1y h(2ny) h(3ny) h1( ny ) 

,
= (n)
 e1y e(2ny) e(3ny) e(4ny) 
 ( n )

(n)
(n)
(n ) 
 h1x h2 x h3 x h4 x 

51

są wektorami całkowitych amplitud, odpowiadającym odpowiednio czterem
propagowanym modom oraz macierzy dynamicznej.
WyraŜenie:

 eik0N1z dn

 0
=
 0

 0
(n )

P

(n )

0

0

(n )

e ik 0 N 2 z d n
0

0
e

0

ik0N3( nz )d n

0



0 

0 

(n)
eik0N4 z dn 
0

52

jest diagonalną macierzą propagacji. Jej elementy to czynniki propagacji,
odpowiadające czterem modom. Wykorzystując zaleŜność 50 moŜna wyznaczyć całkowitą
amplitudę wektora A( n −1) :
−1

ˆ ( n −1)  D
ˆ ( n )P( n ) A( n ) .
A( n −1) = D


53

Relację między wektorami całkowitych amplitud między warstwą powierzchniową (0)
a (m+1), przedstawionymi na rysunku B.4, moŜna opisać następującym wyraŜeniem:
−1

−1

−1

−1

ˆ (0)  D
ˆ (1)P(1) D
ˆ (1)  K D
ˆ ( n −1)  D
ˆ ( n )P( n ) D
ˆ (n )  D
ˆ ( n +1) K
A(0) = D







−1

% ( m +1).
ˆ ( m )P( m ) D
ˆ (m)  D
ˆ ( m +1) A( m +1) = MA
KD
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% to macierz całkowita systemu wielowarstwowego:
gdzie M
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 M% 11

%
% =  M21
M
 %
 M31
 M%
 41

M% 12
M%

22

M% 13
M%

M% 32
M%

M% 33
M%

42

23

(0)
(1)

43

•

M% 14 

M% 24 
.
M% 34 
M% 44 
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A(0)

D̂ (0)
D̂

(1)

, P(1)

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

(n -1)
(n)
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

(n-1)

, P(n-1)

D̂

(n)

, P(n)

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

(m)
(m+1)

D̂

•

A(m+1)

D̂

(m)

, P(m)

D̂

(m+1)

, P(m+1)

Rysunek B.4 Szkic systemu wielowarstwowego.

Współczynniki odbicia i transmisji.
Elementy macierzy 55 odpowiadają współczynnikom odbicia i transmisji, te zaś
wynikają ze zmierzonych wielkości magneto-optycznych. RozwaŜmy przypadek propagacji
fali padającej na próbkę wielowarstwową. Fale padające A1(0) , A3(0) , fale odbite A2(0) , A4(0) oraz
fale przechodzące przez próbkę A1( m(0)+1) , A3( m +1) przedstawione są na rysunku B.5.
A2
(0)
(0)
A1 , A3
x
A4(0)

y
M%
A( m +1) , A( m +1) = 0

A3( m +1)

z

( m +1)
1

A

Rysunek B.5 Opis graficzny współczynników odbicia i transmisji. Zakładamy Ŝe
składowe wektorów falowych dla A2 ( A1 ) są większe niŜ wartości dla A4 ( A3 ) .
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W tej konfiguracji nie występuje propagacja w kierunku odwrotnym w warstwie
(m+1):

A2( m +1) = A4( m +1) = 0.

56

Wykorzystując równanie 57 moŜna zapisać następujące zaleŜności:

A1(0) = M% 11A1( m +1) + M% 13 A3( m +1)
A(0) = M% A( m +1) + M% A( m +1)
2

21 1

(0)
3

( m +1)
31 1

A

A4(0)

23

3

57

= M% A
+ M% 33 A3( m +1)
= M% 41A1( m +1) + M% 43 A3( m +1)

Przednie współczynniki odbicia i transmisji moŜna więc zdefiniować jako stosunki
całkowitych amplitud, wyraŜone za pomocą zaleŜności 57:

r12 =

t11 =

A2(0)
A1(0)

A1( m +1)
A1(0)

,

r14 =

A3( 0 ) =0

,

t13 =

A3( 0 ) =0

A4(0)
A1(0)

r32 =

,
A3( 0 ) = 0

A3( m +1)
A1(0)

,

A2(0)
A3(0)

t 31 =

A3( 0 ) =0

r34 =

,
A1( 0 ) = 0

A1( m +1)
A3(0)

,
A1( 0 ) = 0

A4(0)
A3(0)

t 33 =

,

58

A1( 0 ) = 0

A3( m +1)
A3(0)

.

59

A1( 0 ) = 0

Często zdarza się, Ŝe konieczne jest zdefiniowanie tylnej propagacji fali w próbce z
odpowiednimi wartościami współczynników odbicia i transmisji. Problem ten dokładnie
opisany jest w pracy [POS97].
Ośrodki izotropowe – mody podstawowe i współczynniki złącz granicznych.
Zwykle warstwy wierzchnie są ośrodkami izotropowymi. Najczęściej mamy tu do
czynienia z powietrzem o współczynniku załamania równym 1. Tensor napręŜeń w przypadku
próbki izotropowej jest reprezentowany przez macierz diagonalną:

ε 0 0


εˆ =  0 ε 0  ,
0 0 ε 



60
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gdzie ε = n 2 .
Składowa wektora N równoległa do powierzchni (składowa y) zaleŜy od kąta padania
wiązki światła (rys B.8):

N y = n sinα .

61

Istotne jest określenie składowych z w przypadku czterech modów podstawowych.
Mają one postać:

Nz1 = n 2 − Ny2 = n cos α ,
Nz 2 = − n 2 − Ny2 = −n cos α ,
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Nz 3 = Nz1 = n cos α ,
Nz 4 = Nz 2 = −n cos α .

N1, N3

N2, N4

α

x

y

warstwa izotropowa
złącze graniczne

z

Rysunek B.6 Kierunki wektorów modów podstawowych w próbce izotropowej.
Wykorzystując wyraŜenia 44, 47 oraz 48 moŜna zanleźć polaryzacje modów
podstawowych w próbce izotropowej, w postaci fali typu s i p. Na tej podstawie zaś moŜliwe
jest określenie macierzy D oraz D-1:

 1

n cos α
ˆ
D=
 0

 0

1

0

−n sinα

0

0

cos α

0

−n

0 

0 
.
cos α 

n 
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C – Zestawienie próbek wykorzystywanych w pracy

Tabela C.1 Zestawienie próbek typu podwójny klin.
Próbka

PodłoŜe

Klin Co

Klin X

x[mm] – d[nm]

y[mm] – dX[nm]

345

X=Ag:
y = 0 - 3 – dX =0
x=0-10 – d = 0-2

y = 3 - 7 – dX =0- 6
y = 7 - 10 – dX =6

391

X=Cr:
Au(111)

x=0-10 – d = 0-2

Mo(110)
666

y=0 - 2 – dX =0
y=2 - 10 – dX =0- 3
X=V:

Al2O3( 1120 )
x=0-10 – d = 0-2.5

y=0 - 2 – dX =0
y=2 - 10 – dX =0-2.4

677

PodłoŜe o rozmiarach 10×10mm

x=0-2 – d = 0

wygrzewanie: 200°C/1h

x=2-8 – d = 1-1.5

y = 0-2 – dX =0

x=8-10 – d = 2

y = 2 - 8 – dX =0-0.3

X=V:

y = 8-10 – dX =2
704

x=0-8 d = 0-2
x=8-10 d = 6

X=Mo:
y = 0 - 2 – dX =0
y = 2 - 8 – dX =0 - 2
y = 8 - 10 – dX =4.5

Całość układu pokryta 8nm warstwą Au.
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Tabela C.2 Zestawienie próbek typu pojedynczy klin.
Próbka

453

struktura

Klin Co

y[mm]

x[mm] – d[nm]

0<y<7
Al2O3/Mo/Au/Co(d)/Au

x=0-8 – d=0-2.4
x=8-10 – d=3

7<y<10
Al2O3/Mo/Co(d)/Au
454

0<y<5
Al2O3/Mo/Au/Co(d)/Au
5<y<8
Al2O3/Mo/Co(d)/Au
8<y<10
Al2O3/Mo/Co(d)/Mo/Au

467

0<y<1
Al2O3/Mo/Co(d)/Au
1<y<7.5
Al2O3/Mo/Au/Co(d)/Au
7.5<y<10
Al2O3/Mo/Au/Co(d)/Mo/Au

Grubość warstwy buforowej Mo wynosi 20nm
Grubość warstwy buforowej Au wynosi 20nm
Grubość warstwy przykrywającej Mo wynosi 4.5nm
Grubość warstwy przykrywającej Au wynosi 8nm
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Tabela C.3.a Zestawienie próbek płaskich, podłoŜe Mo, pokrycie Au.
Próbka

struktura

Uwagi

numer
464

Al2O3/ 20Mo/ Co1,0 / Au10

465

Al2O3/ 20Mo/Co1,5 / Au10

466

Al2O3/ 20Mo/Co2,0 / Au10

488

Al2O3/ 20Mo/Co0,8 / Au10

489

Al2O3/ 20Mo/Co1,0 / Au10

490

Al2O3/ 20Mo/Co1,2 / Au8

491

Al2O3/ 20Mo/Co1,5 / Au10

504

Al2O3/ 20Mo/Co1,5 / Au8

515

Al2O3/ 20Mo/Co1,4 / Au8

516

Al2O3/ 20Mo/Co1,6 / Au8

517

Al2O3/ 20Mo/Co1,8 / Au8

518

Al2O3/ 20Mo/Co2,0 / Au8

519

Al2O3/ 20Mo/Co2,5 / Au8

520

Al2O3/ 20Mo/Co6,0 / Au8

529

Al2O3/ 20Mo/Co0,6 / Au8

530

Al2O3/ 20Mo/Co0,8 / Au8

531

Al2O3/ 20Mo/Co1,2 / Au8

532

Al2O3/ 20Mo/Co1,5 / Au8

541

Al2O3/ 20Mo/Co3,0 / Au8

542

Al2O3/ 20Mo/Co4,0 / Au8

543

Al2O3/ 20Mo/Co5,0 / Au8

549

Al2O3/ 20Mo/Co3,0 / Au8

550

Al2O3/ 20Mo/Co3,5 / Au8

551

Al2O3/ 20Mo/Co6,0 / Au8

552

Al2O3/ 20Mo/Co10 / Au8

592

Al2O3/ 20Mo/Co31 / Au8

606

Al2O3/ 20Mo/Co10 / Au8

608

Al2O3/ 20Mo/Co100 / Au8
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Tabela C.3.b Zestawienie próbek płaskich, podłoŜe Au, pokrycie Mo.
Próbka

struktura

Uwagi

numer
521

Al2O3/ 20Mo / Au20 / Co0,9 / 4.5Mo/
Au8

522

Al2O3/ 20Mo / Au20 / Co1,1 / 4.5Mo/
Au8

523

Al2O3/ 20Mo / Au20 / Co1,3 / 4.5Mo/
Au8

524

Al2O3/ 20Mo / Au20 / Co1,6 / 4.5Mo/
Au8

525

Al2O3/ 20Mo / Au20 / Co1,8 / 4.5Mo/
Au8

526

Al2O3/ 20Mo / Au20 / Co6,0 / 4.5Mo/
Au8

528

Al2O3/ 20Mo / Au20 / Co2,0 / 4.5Mo/
Au8

Tabela C.3.c Zestawienie próbek płaskich, podłoŜe Au, pokrycie Au.
Próbka

struktura

numer

Uwagi

503

Al2O3/ 20Mo / Au20 / Co2,0 / Au8

508

Al2O3/ 20Mo / Au20 / Co1,4 / Au8

509

Al2O3/ 20Mo / Au20 / Co1,6 / Au8

510

Al2O3/ 20Mo / Au20 / Co1,8 / Au8

511

Al2O3/ 20Mo / Au20 / Co2,0 / Au8

512

Al2O3/ 20Mo / Au20 / Co2,5 / Au8

513

Al2O3/ 20Mo / Au20 / Co6,0 / Au8

591

Al2O3/ 20Mo / Au20 / Co31 / Au8

605

Al2O3/ 20Mo / Au20 / Co10 / Au8

607

Al2O3/ 20Mo / Au20 / Co100 / Au8
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Tabela C.3.d Zestawienie próbek płaskich, podłoŜe Mo, pokrycie Mo.
Próbka

struktura

numer

Uwagi

500

Al2O3/ 20Mo/Co1,0 / 20Mo/Au8

501

Al2O3/ 20Mo/Co1,5 / 20Mo/Au8

502

Al2O3/ 20Mo/Co2,0 / 20Mo/Au8

534

Al2O3/ 20Mo/Co0,6 / 20Mo/Au8

535

Al2O3/ 20Mo/Co0,8 / 20Mo/Au8

536

Al2O3/ 20Mo/Co1,2 / 20Mo/Au8
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D – Spis stosowanych oznaczeń
α – kąt ustawienia osi analizatora względem osi polaryzacji światła
v
A – macierz analizatora
v
M – macierz modulatora
v
S – macierz opisująca odbicie od powierzchni próbki
v
P – macierz polaryzatora
a pod – stała sieci w płaszczyźnie podłoŜa
a epi – stała sieci w płaszczyźnie warstwy naparowywanej
E I – wektor opisujący stan światła na wejściu układu
E O – wektor opisujący stan światła na wyjściu układu

ε K – eliptyczność
θ K – kat skręcenia płaszczyzny światła

aCofcc – stała sieci kobaltu w strukturze fcc
hcp
aCo
– stała sieci kobaltu w strukturze hcp

α - kąt padania światła względem normalnej do powierzchni
θK,L,MAX – maksymalne skręcenie Kerra wyznaczane z pomiarów w wzdłuŜnej konfiguracji
pola

θK,L,REM – pozostałościowe skręcenie Kerra (remanencja) wyznaczane z pomiarów w
wzdłuŜnej konfiguracji pola

θK,P,MAX – maksymalne skręcenie Kerra wyznaczane z pomiarów w polarnej konfiguracji pola
θK,P,REM – pozostałościowe skręcenie Kerra (remanencja) wyznaczane z pomiarów w polarnej
konfiguracji pola

θK,T,MAX – maksymalne skręcenie Kerra wyznaczane z pomiarów w poprzecznej konfiguracji
pola

θK,T,REM – pozostałościowe skręcenie Kerra (remanencja) wyznaczane z pomiarów w
poprzecznej konfiguracji pola

aMo – stała sieci molibdenu
d – grubość warstwy kobaltu
d1 - grubość warstwy kobaltu określająca spinową reorientację (Ku1eff(d1)=0)
dX - grubość warstwy pokrycia gdzie X – Mo, Ag, V, Cr;

108

d0 – grubość charakterystyczna warstwy magnetycznej poniŜej której zanika sygnał Kerra
dAg – grubość warstwy srebra
dAu – grubość warstwy złota

dC – grubość krytyczna warstwy, przy której powstają dyslokacje
d H* C – grubość charakterystyczna warstwy pokrywającej wpływającej na zmiany pola koercji
(wzór 4.2)

d K* 1eff – grubość charakterystyczna warstwy pokrywającej wpływającej na zmiany anizotropii
magnetycznej (wzór 4.3)
dMo – grubość warstwy molibdenu
dRH –maksymalna wartości grubości warstwy magnetycznej, dla której następuje odejście od
prostokątnego charakteru krzywej magnesowania
dRL –minimalna wartości grubości warstwy magnetycznej, dla której następuje odejście od
prostokątnego charakteru krzywej magnesowania
dV – grubość warstwy wanadu
Eσ – energia magnetostrykcji
E0 –energia niezaleŜna od stanu namagnesowania ciała
Ea – energia magnetycznej anizotropii;
Ed – energia odmagnesowania
Eex – energia wymiany
EH – energia zeemanowska
EK – energia elektronu z powłoki K
EL – energia elektronu z powłoki L
EM – energia elektronu z powłoki M
ETOT – energia całkowita układu
fd – wymiar fraktalny

fx – parametr niedopasowania stałych sieci kobaltu w kierunku podłoŜa Mo[001]
fy – parametr niedopasowania stałych sieci kobaltu w kierunku podłoŜa Mo[110]

H⊥ – zewnętrzne pole magnetyczne przykładane prostopadle do płaszczyzny próbki
H|| – zewnętrzne pole magnetyczne przykładane w płaszczyźnie próbki
H||D – pole przemagesowania przyłoŜone w płaszczyźnie próbki
H1eff – efektywne pole anizotropii (=2 K1eff/MS)
H2 – drugie pole anizotropii (=4 K2/MS)
HC – pole koercji prostopadłej
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HC|| – pole koercji płaszczyznowej
Hin – pole anizotropii w płaszczyźnie (=2 Kin/MS)

K1Sd – stała anizotropii powierzchniowej związaną z dolną powierzchnią warstwy
K1Su – stała anizotropii powierzchniowej związaną z górną powierzchnią warstwy
K1S – stała anizotropii powierzchniowej uśredniona (=(K1Sd + K1Su)/2)
K1eff – efektywne stała anizotropii jednoosiowej pole anizotropii (definicja 2.9)

K1V – stałą anizotropii objętościowej
kB – stała Boltzmana

Kc0 – stała anizotropii struktury kubicznej niezaleŜna od stanu namagnesowania
Kci (i = 1,2,3…) – stałe anizotropii struktury kubicznej
Ku0 – stała anizotropii struktury heksagonalnej niezaleŜna od stanu namagnesowania
Kui (i = 1,2,3…) – stałe anizotropii struktury heksagonalnej

M – wektor magnetyzacji
MS – namagnesowaniem nasycenia

m – wektor jednostkowy w kierunku M
m0 – początkowy stan namagnesowania
mr|| – znormalizowana pozostałościowa magnetyzacja w płaszczyźnie
mr⊥ – znormalizowana pozostałościowa magnetyzacja prostopadła do powierzchni warstwy

n – wektor jednostkowy prostopadły do powierzchni próbki
p – polaryzacja światła w płaszczyźnie padania
s – polaryzacja światła prostopadła do płaszczyzny padania

T – temperatura w kelwinach
VB – objętość Berkhausena

γepi – energia swobodna warstwy epitaksjalnej
γpow – energia swobodna powierzchni warstwy podłoŜa
γpow/int – energia swobodna warstwy przejściowej
δ – względne przesunięcie fazy między prostopadłymi komponentami wiązki światła
spolaryzowanego

∆E – róŜnica energii pomiędzy stanem początkowym i końcowym
ε – współczynnik niedopasowania stałych sieci podłoŜa i warstwy epitaksjalnej
λ – długość fali światła
φH – kierunek przyłoŜonego pola zewnętrznego w płaszczyźnie względem wyróŜnionej osi
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