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Streszczenie
Obiekty o zredukowanej rozmiarowości, do których zaliczaja˛ si˛e badane
nanorozmiarowe kropki magnetyczne, ze wzgl˛edu na ograniczenie w nich
pewnych charakterystycznych długości oraz znaczny udział atomów formujacych
˛
ich kraw˛edzie lub powierzchnie, wykazuja˛ inne właściwości fizyczne
niż materiał obj˛etościowy (lity). Badane struktury magnetyczne wytworzone sa˛ w ultracieniej warstwie kobaltu naniesionej na strukturyzowane podłoże w postaci epitaksjalnych wysp Au samoorganizujacych
˛
si˛e na powierzchni Mo. Kropki o rozmiarach w płaszczyźnie z zakresu od kilkudziesi˛eciu
nanometrów do mikrona maja˛ prostopadły wzgl˛edem płaszczyzny próbki
kierunek namagnesowania. Może on być zmieniony na kierunek w płaszczyźnie przez zwi˛ekszanie grubości osadzanego materiału magnetycznego,
jak również przez zmian˛e rodzaju warstwy podłoża lub warstwy przykrywajacej.
˛
Unikatowa˛ właściwościa˛ badanych nanostruktur jest jednodomenowy
stan magnetyczny, istotny w przypadku zastosowań praktycznych. Wyst˛epuje on dla szerokiego zakresu kropek zarówno w remanencji jak i po przemagnesowaniu. Przypuszcza si˛e, że jest on efektem małej ilości defektów
strukturalnych.
Niniejsza praca doktorska poświ˛econa jest określeniu czynników strukturalnych determinujacych
˛
statyczne i dynamiczne właściwości kropek epitaksjalnych oraz mechanizm ich przemagnesowania. Należy do nich zaliczyć kształt i wielkość kropek, odmienna˛ od wn˛etrza kropek anizotropi˛e
magnetyczna˛ ich kraw˛edzi oraz defekty strukturalne. W wyniku podj˛etych
badań, kontrolowana zmiana takich parametrów jak rozmiar kropki czy rodzaj i jakość interfejsu, pozwoli na intencjonalne modyfikowanie właściwości wytwarzanych struktur. Drugim problemem szeroko dyskutowanym
w pracy jest określenie właściwości magnetycznych warstw referencyjnych
Au/Co/Au i Mo/Co/Au dla układu strukturyzowanego. Określenie czynników strukturalnych odpowiedzialnych za obserwowane różnice anizotropii magnetycznej w tych układach, pozwoli pełniej zrozumieć przyczyny
przestrzennych zmian właściwości ultracienkiej warstwy Co osadzonej na
1

strukturyzowanym podłożu, prowadzacych
˛
do zaindukowania kropek magnetycznych. Dodatkowym zagadnieniem omawianym w tej pracy jest indukowanie si˛e momentu magnetycznego na atomach Mo wskutek efektu
bliskości z warstwa˛ Co w układach wielowarstwowych Mo/Co.
Badane próbki wykonywane były w Instytucie Fizyki PAN metoda˛ epitaksji z wiazki
˛ molekularnej (MBE). Opracowana technologia pozwala na
kontrolowanie takich parametrów charakteryzujacych
˛
kropki jak: rozmiar
w płaszczyźnie, g˛estość powierzchniowa, orientacja namagnesowania. Badania właściwości interfejsów Mo/Co i Au/Co w warstwach referencyjnych,
odpowiedzialnych za zjawisko strukturyzacji magnetycznej, wykonano przy
pomocy technik strukturalnych i synchrotronowych (XRR, XRD, RHEED,
XANES oraz XMCD). Analiza topografii strukturyzowanego układu prowadzona była głównie przy pomocy mikroskopii sił atomowych (AFM). Badania statycznych właściwości magnetycznych przeprowadzono przy pomocy
technik magnetooptycznych (MOKE) oraz mikroskopii sił magnetycznych
(MFM). Wyniki eksperymentalne zostały zasymulowane przy pomocy obliczeń mikromagnetycznych (pakiety OOMMF, LLG). Przeprowadzenie symulacji mikromagnetycznych pozwoliło na określenie wpływu czynników
strukturalnych, wpływajacych
˛
na stan magnetyczny kropek oraz mechanizmy odpowiedzialne za ich przemagnesowanie, które nie moga˛ być wyznaczone bezpośrednio na drodze eksperymentalnej. Należa˛ do nich m.in.
punktowe defekty strukturalne czy stan kraw˛edzi kropek.
Praca doktorska składa si˛e z 10 rozdziałów. W pierwszym oraz drugim
rozdziale zamieszczono szereg informacji zaczerpni˛etych z literatury na temat właściwości strukturalnych i magnetycznych układów strukturyzowanych oraz układów cienkowarstwowych, jak również wprowadzenie dotyczace
˛ indukowania momentu magnetycznego na niemagnetycznych w obj˛etości atomach. W rozdziale trzecim opisane sa˛ zjawiska fizyczne wykorzystywane w technikach eksperymentalnych. W rozdziale czwartym opisano szczegóły doświadczalne i zastosowana˛ aparatur˛e badawcza.˛ Rozdział
piaty
˛ przedstawia opis struktur badanych próbek w oparciu o opublikowane już prace, jak również oryginalne wyniki badań powierzchni struktur
analizowanych warstw. W rozdziale szóstym przedstawione sa˛ oryginalne
wyniki badań strukturalnych i magnetycznych warstw referencyjnych uzyskane przez autora pracy, a także ich analiza. Rozdział siódmy poświ˛econy jest analizie zjawiska indukowania momentu magnetycznego niemagnetycznych w obj˛etości atomów Mo, badanego przy pomocy rentgenowskiego magnetycznego dichroizmu kołowego (XMCD). W rozdziałach 8 i 9
przedstawione sa˛ wyniki badań eksperymentalnych poświ˛econych właści2

wościom magnetycznym nanorozmiarowych kropek epitaksjalnych i procesom ich przemagnesowania oraz wpływowi rozmiaru na charakterystyczne
parametry opisujace
˛ kropki (np. HC ). W obszernym rozdziale 10 przedstawione sa˛ wyniki symulacji mikromagnetycznych ilustrujace
˛ procesy przemagnesowania jednorodnych w obj˛etości kropek, kropek typu core-edge
oraz kropek zdefektowanych. Prac˛e doktorska˛ zamyka podsumowanie oraz
dyskusja proponowanych dalszych kierunków badań. W dodatku A przedstawiono charakterystyczne energie dla kraw˛edzi K i L wykorzystywane
w badaniach synchrotronowych, oraz opis i kod programu do symulacji
widma absorpcji atomów Co w strukturze fcc i hcp. W dodatku B opisano
sposób przeprowadzenia symulacji mikromagnetycznych oraz kod przykładowego programu. W dodatku C przedstawiono spis publikacji i wystapień
˛
autora.

3

4

Abstract
Investigated magnetic nanodots as well as other objects with reduced sizes have physical properties that differ from volume material (bulk) owing
to the confinement of some characteristic lengths and the significant contribution of atoms forming the edges or surfaces. The aim of this work is to
describe the factors affecting the static and dynamic properties of epitaxial
magnetic nanodots. The investigated structures are induced in an ultrathin,
continuous Co layer, deposited on a structured buffer. The dots, ranging
from a few hundred nanometers to a micron in lateral size, display a perpendicular direction of magnetization to the sample plane. A monodomain
magnetic state is a unique feature of investigated nanostructures. It is most
likely the effect of the low amount of structural defects.
The aim of this work is to describe the influence of geometrical and
structural factors on magnetic properties and on reversal mechanisms of the
dots. Among them are: the shape and size of the dots, a stronger magnetic anisotropy at their edge and structural defects. Consequently, intentional
modifications of parameters such as the dot size and type of interfaces allow
for desired changes of the properties of fabricated structures. Another concern of this work is to determine the magnetic properties of reference layers
for the structured system: Au/Co/Au and Mo/Co/Au. The determination of
the factors responsible for the observed differences in magnetic anisotropy
allows one to understand the reason for changes in magnetic properties of
ultrathin layers deposited on a structured buffer. An additional purpose is to
check whether, in multilayer systems, Mo/Co is a possible way of inducing
magnetic moments in atoms Mo, as a result of the proximity of cobalt atoms
to the nonmagnetic in bulk atoms Mo.
The molecular beam epitaxy (MBE) sample fabrication method allows
the control of the characteristic parameters of the dots, such as: lateral size, surface density or magnetization orientation. The magnetization configuration and the domain structure is investigated by: magnetooptical magnetometry (MOKE) and magnetic force microscopy (MFM). In this work,
5

properties of the interfaces Mo/Co and Au/Co, which are substantially responsible for magnetic structuring, are investigated by structural methods
and synchrotron techniques (RHEED, XRD, XRR, XANES and XMCD).
The experimental results are compared with the simulated ones by micromagnetic calculations (using software such as OOMMF and LLG). The results of the simulations enable the influence of parameters, which cannot be
estimated directly from the experiment.
The PhD thesis consists of 10 chapters. The first and second chapters
contain a range of information taken from literature about structural and
magnetic properties of patterned and thin film systems, as well as the introduction to mechanisms of a magnetic moment induced on nonmagnetic
(in volume) atoms. The third chapter outlines the physical phenomena used
in the experimental methods, while the fourth chapter describes details of
experiments and equipment used by the author. Chapter five presents a description of the reference samples based on previously published works as
well as on original results. In the sixth chapter an analysis of magnetic property reference layers is presented. The seventh chapter is devoted to the
analysis of the induction of the magnetic moment in nonmagnetic in volume atoms Mo, carried out on the basis of results from synchrotron research
(XMCD). In chapters 8 and 9 the results of experimental studies dedicated
to the magnetic properties of epitaxial nanosized dots and their reversal of
magnetization processes, are shown. The impact of size on the characteristic
parameters describing the dots (i.e. HC ) is also mooted. Chapter 10 extensively presents the results of the micromagnetic simulations of magnetization
reversal processes for homogeneous in volume dots, core-edge dots, and
dots with defects. A Summary and discussion of proposed further research
is to be found at the end of this doctoral thesis. In appendix A, the characteristic energies for K and L edges used in synchrotron research are depicted
as well as a description of the code program that simulates absorption spectra of Co atoms in phase fcc and hcp. Appendix B contains a description of
how to simulate micromagnetic problems. A part of input file of the sample
program is shown as the example. Appendix C provides a list of the author’s
publications and presentations.
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Rozdział 1

Wprowadzenie
1.1

Wprowadzenie do nanostrukturyzacji

Wielokrotne struktury cienkowarstwowe (ang. multilayers, modulated
films) sa˛ intensywnie badane od lat siedemdziesiatych
˛
ubiegłego stulecia.
Poczatek
˛ zainteresowań takimi układami zwiazany
˛
jest z rozwojem techniki
osadzania cienkich warstw, jaka˛ jest metoda epitaksji z wiazki
˛ molekularnej. Pozwala ona na bezprecedensowa˛ kontrol˛e wzrostu kryształów w warunkach ultrawysokiej próżni. Otrzymywane warstwy wyróżniaja˛ si˛e dobrze
zdefiniowanym monokrystalicznym charakterem oraz cechuja˛ si˛e interfejsami o ostrym profilu chemicznym i strukturze wynikajacej
˛ z relacji krystalograficznych sasiaduj
˛
acych
˛
ze soba˛ warstw składowych.
Znaczaca
˛ cz˛eść badań poświ˛econych wielokrotnym strukturom cienkowarstwowym obejmuje układy o właściwościach magnetycznych. Znalazły
one ważne zastosowanie poczatkowo
˛
w dziedzinie zapisu magnetycznego,
a w późniejszym czasie w spintronice – nowej, intensywnie rozwijajacej
˛ si˛e
gał˛ezi elektroniki w pełni wykorzystujacej
˛ właściwości elektronu tzn. jego
ładunek elektryczny oraz spin. Dzi˛eki niej nastapił
˛ dynamiczny rozwój nowych technologii informatycznych (np. głowice do odczytu zapisu na twardych dyskach, czy pami˛eci MRAM), jak również gał˛ezi przemysłu zajmujacych
˛
si˛e konstruowaniem sensorów. Szczególne zainteresowanie budza˛ te
struktury, które charakteryzuja˛ si˛e namagnesowaniem prostopadłym do powierzchni warstw. Właściwość ta została odkryta po raz pierwszy w układzie Au/Co [1]. Do tej grupy materiałów z namagnesowaniem prostopadłym
należy zaliczyć układy przestrzennie strukturyzowane, których właściwości
opisane sa˛ w niniejszej rozprawie.
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1.1.1

Właściwości cienkich warstw vs warstwy obj˛etościowe

Ultracienkie struktury wzbudzaja˛ szczególne zainteresowanie ze wzgl˛edu na ich wyjatkowe
˛
właściwości magnetyczne, istotnie inne od właściwości materiałów obj˛etościowych. Różnice sa˛ konsekwencja˛ redukcji grubości warstw składowych i wynikajacego
˛
z tego znaczacego
˛
wzrostu udziału atomów powierzchniowych. Przykładowo, w układzie złożonym z pi˛eciu warstw atomowych (np. Co), górna i dolna warstwa zawiera 40% atomów majacych
˛
inne otoczenie atomowe w porównaniu do trzech warstw
wewn˛etrznych.
W przypadku powierzchni swobodnych, w wyniku złamania trójwymiarowej symetrii kryształu zmieniaja˛ si˛e właściwości elektronowe i magnetyczne powierzchni. Obniżenie ilości najbliższych sasiadów
˛
wokół atomu
na powierzchni zmniejsza szerokość pasma i prowadzi do zwi˛ekszenia g˛estości stanów na poziomie energii Fermiego. Wpływa to na kryterium Stonera i wyst˛epowanie ferromagnetyzmu w układzie. W przypadku interfejsów mi˛edzy dwoma różnymi materiałami może mieć miejsce hybrydyzacja
modyfikujaca
˛ struktur˛e elektronowa˛ atomów. Wskutek odmiennej struktury krystalograficznej i/lub niedopasowania parametru sieciowego sasiaduj
˛
a˛
cych ze soba˛ warstw, na interfejsie moga˛ powstawać napr˛eżenia prowadza˛
ce do odkształceń sieci. Powyższe czynniki powoduja,˛ że atomy znajdujace
˛
si˛e na powierzchni warstwy lub na interfejsie maja˛ odmienne właściwości
magnetyczne niż atomy z wn˛etrza warstwy. Ze wzgl˛edu na wspomniany
znaczny udział atomów powierzchniowych wzgl˛edem atomów obj˛etościowych, ich wkład do mierzonych właściwości układów cienkowarstwowych
staje si˛e niezwykle istotny.
Ważnym zjawiskiem wyst˛epujacym
˛
w magnetycznych układach cienkowarstwowych jest odmagnesowanie wynikajace
˛ ze wzajemnych oddziaływań dipolowych poszczególnych obszarów warstwy. Wektor namagnesowania cienkowarstwowej struktury przyjmuje określona˛ orientacj˛e [2, 3] opisana˛ w kategoriach anizotropii magnetycznej. Charakterystyczne jest także zwi˛ekszenie w układach zredukowanych wartości spinowego i orbitalnego momentu magnetycznego, w porównaniu do materiałów obj˛etościowych
[2, 4] . Ponadto, ograniczenie rozmiarowe niemagnetycznego (w postaci obj˛etościowej) materiału składowego warstwy wielokrotnej (np. Pd, Pt, W czy
V), może skutkować mierzalnym, indukowanym, wskutek efektu bliskości,
momentem magnetycznym atomów tych przekładek.
W modulowanych układach cienkowarstwowych cz˛esto obserwowanym
i badanym zjawiskiem sa˛ magnetyczne sprz˛eżenia mi˛edzywarstwowe. Przykładowo, oscylacje mi˛edzy antyrównoległym i równoległym ułożeniem wek8
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tora namagnesowania w sasiednich
˛
warstwach magnetycznych w funkcji
grubości przekładki niemagnetycznej tłumaczy si˛e mechanizmem wymiennym typu RKKY (Rudermann, Kittel, Kasuya, Yosida) [5]. W innym uj˛eciu obserwowane oscylacje można wyjaśnić przy pomocy formowania si˛e
studni kwantowych (ang. quantum well, QW) o odmiennych parametrach
dla poszczególnych podpasm elektronowych o przeciwnie zorientowanych
spinach. W przypadku szorstkich interfejsów może pojawiać si˛e sprz˛eżenie magnetostatyczne, wynikajace
˛ z oddziaływań dipolowych poprzez niemagnetyczna˛ przekładk˛e (ang. orange-peel) [5]. W niektórych układach,
w których obie warstwy składowe maja˛ właściwości magnetyczne (np. system typu ferromagnetyk/antyferromagnetyk) wyst˛epuje zjawisko exchange
bias [5].
Układy wielowarstwowe, w których warstwy składowe maja˛ grubości
mniejsze niż charakterystyczne długości opisujace
˛ właściwości transportowe (średnia droga swobodna, długość dyfuzji spinu), wykazuja˛ wyjatkowe
˛
cechy niespotykane w materiałach obj˛etościowych. Jedna˛ z nich jest gigantyczny magnetoopór (ang. giant magnetoresistance, GMR) zależny od
orientacji namagnesowania w poszczególnych magnetycznych warstwach
składowych. Wi˛eksza wartość oporu jest obserwowana kiedy momenty magnetyczne sasiednich
˛
warstw sa˛ wzajemnie antyrównoległe, natomiast przy
równoległym ułożeniu - mierzony opór w próbce maleje. Efekt ten jest konsekwencja˛ zależnego od kierunku spinu rozpraszania elektronów przewodnictwa na interfejsach i/lub w warstwach ferromagnetycznych [6]. Zastapie˛
nie metalicznej, niemagnetycznej przekładki warstwa˛ izolatora prowadzi do
wytworzenia złacza
˛ tunelowego, w którym analogicznie do GMR obserwuje si˛e efekt tunelowania magnetycznego (ang. tunelling magnetoresistance,
TMR). Struktury takie sa˛ podstawa˛ działania pami˛eci typu MRAM.

1.1.2

Układy strukturyzowane

Strukturyzacja przestrzenna układów cienkowarstwowych prowadzi do
uzyskania obiektów o zredukowanych wymiarach w dwóch lub trzech kierunkach. Ze wzgl˛edu na wzrost udziału atomów ulokowanych na powierzchni (interfejsach) oraz na kraw˛edziach, jak również ze wzgl˛edu na efekty
odmagnesowania b˛edace
˛ konsekwencja˛ kształtu strukturyzowanego układu,
obiekty takie wykazuja˛ odmienne właściwości magnetyczne w porównaniu z odpowiednimi warstwami ciagłymi.
˛
W zależności od relacji pomi˛edzy grubościa˛ warstwy a rozmiarami w płaszczyźnie (ang. aspect ratio)
oraz zredukowana˛ rozmiarowościa,˛ otrzymuje si˛e struktury jednowymiarowe (paski, cylindry) lub zerowymiarowe (kropki). Należy nadmienić, że
9
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analogiczne obiekty, również badane intensywnie, można otrzymywać na
innej drodze niż strukturyzacja cienkich warstw. Zaliczaja˛ si˛e do nich klastery (zerowymiarowe) oraz nanodruty (jednowymiarowe) wytwarzane metoda˛
gaz-ciecz-ciało stałe (ang. vapor-liquid-soilid, VLS) [7, 8]. W najmniejszych
czasteczkach
˛
o rozmiarach kilku nanometrów (ang. nanoparticles, clusters),
atomy obdarzone sa˛ bardzo silnym momentem magnetycznym w przeliczeniu na atom [9, 10]. Jednak, ze wzgl˛edu na efekt superparamagnetyczny
namagnesowanie takich nanoczastek
˛
jest niestabilne w czasie w temperaturze pokojowej i w konsekwencji poważnie ogranicza ich zastosowanie praktyczne.

Nanokropki
Alternatywa˛ sa˛ nanokropki magnetyczne, czyli obiekty o niewielkim
rozmiarze w płaszczyźnie z przedziału od kilkunastu/kilkudziesi˛eciu do kilkuset nanometrów. Moga˛ one znaleźć zastosowanie praktyczne np.: w zapisie magnetycznym pokonujac
˛ ograniczenie superparamagnetyzmu [11, 12,
13], w propagacji fal spinowych w kryształach magnonicznych [14, 15] albo w wykorzystaniu takich struktur do budowania systemów logicznych
[16, 17, 18, 19, 20]. Wspomniana wcześniej znaczaca
˛ liczba atomów o zaburzonej symetrii otoczenia tworzacych
˛
powierzchnie, interfejsy i kraw˛edzie, zasadniczo modyfikuje właściwości magnetyczne nanokropek. Jedna˛
z takich cech jest ekstremalnie wysoka anizotropia prostopadła oraz moment magnetyczny atomów znajdujacych
˛
si˛e na obwodzie i powierzchni samoorganizujacych
˛
si˛e kropek [21, 22, 23]. Charakteryzuja˛ si˛e one również
wysoka˛ polaryzacja˛ emitowanych elektronów (do 80%), i moga˛ być wykorzystane jako układy wykazujace
˛ efekt magnetooporu [24]. Ze wzgl˛edu
na polaryzacj˛e atomów warstwy wierzchniej, elektrony moga˛ pośredniczyć
w oddziaływaniach sprz˛egajacych
˛
ze soba˛ namagnesowanie sasiaduj
˛
acych
˛
ze soba˛ kropek [25, 26, 27].
Stosowane różne techniki wytwarzania, kształt, rozmiar i g˛estość powierzchniowa wpływaja˛ na struktur˛e domenowa˛ oraz mechanizmem przemagnesowania kropek. W przypadku zastosowań praktycznych wymagane
jest szczegółowe określenie mechanizmów i szybkości przemagnesowania
oraz warunków, w których nanokropki wykazuja˛ stabilny stan magnetyczny.
Badania powyższych właściwości oraz określenie czynników za nie odpowiedzialnych należa˛ do jednego z podstawowych zagadnień w dziedzinie
nanomagnetyzmu.
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Nanokropki z namagnesowaniem w płaszczyźnie
Przeważajaca
˛ liczba doniesień literaturowych z dziedziny nanomagnetyzmu obejmujacej
˛ strukturyzowane układy magnetyczne, dotyczy nanokropek z namagnesowaniem w płaszczyźnie. Nanostruktury wykazuja˛ różnorodność stabilnych stanów magnetycznych, poczynajac
˛ od jednodomenowych przez wirowe (ang. vortex), po stabilne wielodomenowe konfiguracje [28, 29]. W małych kropkach dominujace
˛ oddziaływania wymiany
powoduja,˛ że charakteryzuja˛ si˛e one jednodomenowa˛ struktura˛ magnetyczna.˛ Ze wzrostem średnicy kropek pojawiajace
˛ si˛e na kraw˛edziach ładunki
magnetyczne prowadza˛ do zaburzenia stanu jednodomenowego (odpowiada za to m.in. tzw. anizotropia konfiguracyjna [29]). Kosztem energii wymiany w pobliżu kraw˛edzi struktury orientacja momentów magnetycznych
odzwierciedla kształt nanokropki [30, 31, 29].
Wirowy układ spinów jest cz˛esto obserwowanym stanem magnetycznym w kropkach o kształcie dysku [32]. Spiny ułożone sa˛ w płaszczyźnie
w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (stany CW i CCW). W środku takiej struktury tworzy si˛e prostopadły komponent namagnesowania mogacy
˛ również przyjać
˛ dwie orientacje. Szereg
badań poświ˛econych jest określeniu chiralności wiru w nanodyskach wytworzonych z różnych materiałów oraz procesów przemagnesowania pod
wpływem zewn˛etrznego pola magnetycznego przykładanego w płaszczyźnie dysku. Jednakże, ze wzgl˛edu na trudności kontrolowania pojawiajacych
˛
si˛e stanów CW i CCW proponowane sa˛ struktury o nieco zmodyfikowanej
geometrii tj. np. asymetryczne dyski magnetyczne, w których łatwiejsze jest
określenie warunków anihilacji wiru [33]. Innym rozwiazaniem
˛
sa˛ elementy w kształcie pierścieni [34]. Z powodu braku rdzenia można uzyskać warunki jednorodnego przemagnesowania. W zależności od geometrycznych
parametrów pierścieni obserwuje si˛e różnorodność remanencyjnych stanów
magnetycznych, z których najcz˛estszym jest zamkni˛ety wir, tzw. vortex state, oraz dwudomenowy układ tzw. onion state [35, 36]. W konfiguracji typu
vortex brak jest pola magnetycznego rozprzestrzeniajacego
˛
si˛e poza struktur˛e. Wyst˛epuje wtedy brak oddziaływań mi˛edzy sasiaduj
˛
acymi
˛
obiektami,
które mogłyby zaburzać wzajemnie ich stan namagnesowania co sprawia,
że pierścienie magnetyczne staja˛ si˛e atrakcyjne dla ich potencjalnego wykorzystania w urzadzeniach
˛
do zapisu magnetycznego. Zwi˛ekszanie rozmiaru,
niezależnie od kształtu kropek, prowadzi do pojawienia si˛e wielodomenowego stanu magnetycznego [30].
Bogactwo i złożoność wyst˛epujacych
˛
struktur magnetycznych w nanokropkach prowadzi również do różnorodnych procesów przemagnesowania.
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Poszczególne mechanizmy zależa˛ m.in. od wewn˛etrznej struktury kropek,
ich rozmiaru i kształtu. Można wyróżnić model koherentny, niekoherentny obrót wektora namagnesowania oraz zarodkowanie domeny o odmiennej orientacji namagnesowania i jej rozrost poprzez propagacj˛e ściany domenowej. W zależności od budowy wewn˛etrznej kropek dany mechanizm
powoduje różne pośrednie stany magnetyczne oraz stabilne w czasie konfiguracje namagnesowania. W zależności od rozmiaru i kształtu kropek moga˛
wyst˛epować wirowe, koherentne lub mieszane stany magnetyczne (tzw. stan
„S” lub „C”) [37, 38, 39, 40, 41]. W trójkatnych
˛
kropkach obserwowane sa˛
konfiguracje typu „V” [42, 43]. Prostokatny
˛ i rombowy kształt nanoobiektów ma duży wpływ na szybkość procesu przemagnesowania. W strukturach
z zw˛eżonymi narożami tłumione jest równoczesne zarodkowanie wielu domen oraz ruch ściany domenowej, co wpływa m.in. na czas przemagnesowania [44, 45].
Nanokropki z namagnesowaniem prostopadłym
Druga˛ grup˛e stanowia˛ strukturyzowane układy magnetyczne z anizotropia,˛ w której łatwa oś jest prostopadła do płaszczyzny [46, 47, 48, 49].
Budza˛ one duże zainteresowanie ze wzgl˛edu na możliwość opracowania
i wytworzenia nowej generacji dysków magnetycznych majacych
˛
strukturyzowana˛ budow˛e (ang. bit patterned madia, BMP) i oferujacych
˛
zapis magnetyczny o nieosiagalnej
˛
obecnie g˛estości rz˛edu 40 Tb/cal2 [48]. Pomimo
dużego potencjału w praktycznym zastosowaniu układy strukturyzowane
z prostopadła˛ anizotropia˛ magnetyczna˛ sa˛ rozpoznane w mniejszym stopniu
w porównaniu do nanostruktur z namagnesowaniem w płaszczyźnie. Jednodomenowe lub wielodomenowe konfiguracje namagnesowania wyst˛epuja˛
w takich obiektach zależnie od wzajemnej relacji mi˛edzy polem zarodkowania a polem propagacji ściany domenowej [11]. Stabilność namagnesowania oraz czas przemagnesowania zależa˛ od rozmiaru, kształtu i wewn˛etrznej
struktury kropek.
Jednym z kluczowych parametrów w zastosowaniu strukturyzowanych
układów cienkowarstwowych jest rozkład pól przemagnesowania (ang. switching field distribution, SFD). Wielkość ta jest zależna od wewn˛etrznych,
fizycznych parametrów charakteryzujacych
˛
kropki magnetyczne. Pod wpływem lokalnych fluktuacji anizotropii, namagnesowania, wymiany czy sprz˛eżenia magnetostatycznego, wartości pól przemagnesowania nanoobiektów
o podobnych parametrach geometrycznych moga˛ istotnie różnić si˛e pomi˛edzy soba˛ [50, 51]. Różnice w polach przełaczania
˛
(koercji) moga˛ również
wynikać ze zmian właściwości natury zewn˛etrznej, takich jak: rozbieżno12
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ści w rozmiarze i kształcie kropek, albo z efektów kraw˛edziowych [50].
W konsekwencji nanostruktury podobne w kształcie, rozmiarze, wytwarzane w jednym procesie ulegaja˛ przemagnesowaniu przy różnych wartościach
przykładanego pola, prowadzac
˛ tym samym do poszerzenia przedziału pól
opisanych parametrem SFD.
Defekty
Różnice w zachowaniu magnetycznym kropek ułożonych w struktury
periodyczne (ang. arrays) sa˛ m.in. wynikiem defektów strukturalnych, których wpływ na właściwości magnetyczne badanych obiektów jest wcia˛ż
słabo poznany. Defekty obniżajace
˛ anizotropi˛e moga˛ pełnić rol˛e centrów,
w których powstaja˛ zarodki domen o przeciwnym namagnesowaniu. Z kolei defekty, które podwyższaja˛ wartość anizotropii magnetycznej moga˛ prowadzić do kotwiczenia ruchu ścian domenowych. Generalnie, do przyczyn
powstawania defektów należy zaliczyć fluktuacje grubości warstwy magnetycznej, bład
˛ ułożenia warstw atomowych (ang. stacking fault), wakansy,
dyslokacje, czy zniszczenia wyhodowanej struktury wynikajace
˛ ze stosowanej technologii (np. lift-off ). Obecność defektów prowadzi do różnic w wartościach pól przemagnesowania poszczególnych elementów układów periodycznych. SFD stanowi jedna˛ z krytycznych barier w implementacji prostopadle namagnesowanych nanostruktur tworzacych
˛
BMP oraz w wykorzystaniu ich w spintronice. Dlatego też określenie wpływu defektów na
procesy przemagnesowania jest niezwykle istotne.

1.1.3

Metody wytwarzania nanokropek

Nanoukłady wytwarzane sa˛ metodami tzw. bottom up i top down. Stosuje si˛e wiele rozwiazań
˛
prowadzacych
˛
do otrzymania periodycznych układów strukturyzowanych: przez wykorzystanie masek mechanicznych, metody trawienia jonowego (np. ang. focus ion beam, FIB), metody litograficzne lub lift-off, lokalne indukowanie specyficznych właściwości poprzez
naświetlanie wiazk
˛ a˛ laserowa,˛ jonowa˛ lub elektronowa,˛ wykorzystanie samoorganizacji materiału magnetycznego na podłożach o powierzchni np.
schodkowej (ang. vicinal) oraz wykorzystanie strukturyzowanego bufora.
Litografia
Do otrzymania siatki nanoobiektów powszechnie wykorzystywana˛ technika˛ jest technologia lift-off (podejście top down). Przez naświetlanie jed13
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norodnej warstwy magnetycznej zogniskowana˛ wiazk
˛ a˛ jonowa˛ (FIB) i wykorzystanie rezystu, lub przez naparowanie materiału przez maski warstwy
metalicznej uzyskuje si˛e układ nieciagłych
˛
nanorozmiarowych struktur [52,
53, 54, 55, 56, 57]. Litografia jest procesem, w którym struktury uzyskuje
si˛e przez pokrycie próbki rezystem i naświetlanie go według odpowiedniego wzorca. Padajaca
˛ wiazka
˛
zmienia lokalnie właściwości rezystu (pozytywowego lub negatywowego). Nast˛epnie usuwana jest mniej odporna cz˛eść
rezystu i trawionego materiału prowadzac
˛ do uzyskania założonej formy periodycznej struktury. Wyróżnia si˛e dwa podstawowe rodzaje selektywnego
naświetlania – zogniskowana˛ wiazk
˛ a˛ elektronowa˛ lub za pomoca˛ masek.
Jednym z ciekawszych rozwiazań
˛
jest zastosowanie masek w formie g˛esto
upakowanych kulek o średnicy kilkuset nanometrów. Otrzymywany w tej
technologii układ materiału magnetycznego, odpowiada kształtowi luk maski, przez która˛ był on naparowywany na podłoże [17, 58, 46, 59].
Jony
Układy strukturyzowane można uzyskać poprzez naświetlanie warstw
ciagłych
˛
zogniskowana˛ wiazk
˛ a˛ jonów wzdłuż ustalonej ścieżki. W warstwach wielokrotnych bombardowanie jonami prowadzi głównie do rozmycia ostrych profili chemicznych interfejsów. Zależnie od stosowanej dozy
anizotropia prostopadła naświetlanego obszaru może być obniżona [53, 60,
56], może mieć zmieniony kierunek osi łatwej z prostopadłego na leżacy
˛ w
płaszczyźnie [47, 61, 54] lub ferromagnetyczne właściwości moga˛ zmienić
si˛e na paramagnetyczne [62, 63]. Ostatnio uzyskano również efekt odwrotny. W warstwie o namagnesowaniu leżacym
˛
w płaszczyźnie zostało wyindukowane namagnesowanie prostopadłe. Ze wzrostem dozy jonów zaobserwowano pi˛eć reorientacji spinowych pomi˛edzy płaszczyznowym i prostopadłym kierunkiem namagnesowania [64]. W układach wielowarstwowych,
naświetlanie może modyfikować sprz˛eżenie mi˛edzywarstwowe oraz wpływać na zjawisko exchange bias [65].
Elektrony
Innym czynnikiem modyfikujacym
˛
właściwości magnetyczne warstw
jest wiazka
˛
elektronowa. Podobnie, jak w przypadku naświetlania jonami
również pod wpływem wiazki
˛ elektronów obserwowano reorientacj˛e namagnesowania warstwy Co na buforze Pt z kierunku leżacego
˛
w płaszczyźnie
do kierunku prostopadłego [66]. Jednocześnie o rzad
˛ wielkości gwałtownie wzrósł rozmiar struktury domenowej [66]. W warstwie Fe osadzonej na
14
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podłożu GaAs naświetlanie wiazk
˛ a˛ elektronów powodowało 90◦ reorienatacj˛e spinowa˛ w płaszczyźnie warstwy [67]. Efekt wytłumaczony został obniżeniem wielkości wpływu centrów kotwiczacych
˛
stabilizujacych
˛
metastabilna˛ orientacj˛e namagnesowania. Obserwowano również efekt indukowania stanu ferromagnetycznego pod wpływem wiazki
˛ elektronowej. W metastabilnych amorficznych materiałach CoC oraz Co(TaC) naświetlanie wiaz˛
ka˛ elektronów spowodowało zmian˛e struktury krystalicznej wskutek uruchomionych procesów dyfuzyjnych [68, 69]. Z powodu ujemnej entropii
mieszania nast˛epowała segregacja bogatych w Co wytraceń
˛
posiadajacych
˛
właściwości ferromagnetyczne.
Laser
Kolejna˛ metoda˛ strukturyzacji jest modyfikacja ciagłej
˛
warstwy magnetycznej za pomoca˛ litografii laserowej (interferencyjnej). Naświetlanie wiaz˛
ka˛ laserowa˛ sprawia, że topografia nie zmienia si˛e natomiast zależnie od mocy lasera może być modyfikowane uporzadkowanie
˛
magnetyczne warstwy.
Podobnie do naświetlania jonami, metoda ta również wprowadza zaburzenia struktury krystalicznej, powoduje mieszanie si˛e materiałów na interfejsach prowadzac
˛ do lokalnych zmian właściwości magnetycznych warstwy
[70, 71, 72, 73]. Najcz˛eściej spotykanymi w literaturze materiałami poddanymi strukturyzacji ta˛ metoda,˛ sa˛ warstwy Pt/Co/Pt lub warstwy wielokrotne Pt/Co. Wykorzystuje si˛e je ze wzgl˛edu na obserwowana˛ w nich silna˛
anizotropi˛e magnetyczna,˛ powodujac
˛ a˛ ustawienie wektora namagnesowania
w kierunku prostopadłym do powierzchni. W zależności od dawki i nat˛eżenia wiazki
˛ padajacej
˛ na próbk˛e, naświetlony obszar może charakteryzować
si˛e namagnesowaniem prostopadłym z obniżonym polem koercji. Może też
zmienić kierunek namagnesowania z prostopadłego na leżacy
˛ w płaszczyźnie lub stać si˛e paramagnetykiem [61, 63].
Samoorganizacja
Skłonność do samoorganizacji materiału magnetycznego podczas procesu wzrostu jest wykorzystywana jako kolejny sposób wytwarzania regularnych magnetycznych struktur. Istota˛ metody jest wykorzystywanie dyfuzji materiału magnetycznego, którego atomy sa˛ kotwiczone w specyficznych miejscach podłoża stanowiac
˛ zarodek do dalszego wzrostu kropki. Takimi cechami charakterystycznymi podłoża sa:
˛ rekonstrukcja, powierzchnia
schodkowa, sieć dyslokacji czy struktura Morie. Przykładowo uzyskiwane sa˛ regularnie ułożone wyspy naparowanego Co na powierzchni Au(111)
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√
o charakterystycznej rekonstrukcji 22 × 3, na kraw˛edziach tarasów wysoko indeksowanej powierzchni Au(788) oraz na regularnej sieci dyslokacji
wytworzonej wskutek niedopasowania parametru sieciowego dwuwarstwowego bufora Cu/Pt [74, 75].
Strukturyzowany bufor
Ostatnia˛ z omawianych w niniejszym przegladzie
˛
metoda˛ otrzymywania dyskretnych nanostruktur magnetycznych jest zastosowanie przestrzennie strukturyzowanego bufora. Najcz˛eściej podłoże półprzewodnikowe jest
przygotowane w postaci periodycznego układu wytrawionych chemicznie
słupków prostopadłych do jego płaszczyzny. Warstwa magnetyczna osadzona na powierzchniach słupków, stanowiaca
˛ kropki, ze wzgl˛edu na ograniczona˛ rozmiarowość charakteryzuje si˛e odmiennymi właściwościami niż
warstwa znajdujaca
˛ si˛e na podłożu pomi˛edzy słupkami (matryca). Inna˛ metoda˛ strukturyzacji podłoża może być przestrzennie zmieniajaca
˛ si˛e jego
budowa krystaliczna. Przykładem takim może być intencjonalnie zmodulowane podłoże GaAs [76], cz˛eściowo pokryte ultracienka˛ warstwa˛ NiO.
Struktura Cu/Ni/Cu hodowana na tak przygotowanym podłożu ma budow˛e
monokrystaliczna˛ (na GaAs) lub polikrystaliczna˛ (na NiO), a jej namagnesowanie układa si˛e odpowiednio prostopadle lub równolegle do płaszczyzny
warstwy. Zaproponowana została również strukturyzacja podłoża poprzez
pokrycie jej różnymi zwiazkami
˛
organicznymi [77]. Wskutek odmiennej
zwilżalności tych zwiazków
˛
osadzana warstwa permaloju rosła w formie
ciagłej
˛
warstwy lub klastrów, wykazujac
˛ odpowiednio właściwości ferromagnetyczne lub superparamagnetyczne. Wydaje si˛e, że najbardziej zbliżona˛
metoda˛ otrzymywania kropek magnetycznych w stosunku do eksperymentu
opisanego w niniejszej rozprawie było wykorzystanie podłoża w formie samoorganizujacych
˛
si˛e wysp Au na powierzchni Si [78]. Osadzona warstwa
Co reagowała chemiczne z powierzchnia˛ podłoża Si prowadzac
˛ do powstania niemagnetycznego krzemku kobaltu. Jednocześnie ta cz˛eść warstwy,
która osadzona została na powierzchni wysp Au tworzyła kropki magnetyczne. Należy jednak nadmienić, że w porównaniu z kropkami opisanymi
w tej rozprawie kropki uzyskane przez grup˛e francuska˛ charakteryzowały
si˛e znacznie gorszymi właściwościami magnetycznymi. Sygnał mierzony
metoda˛ magnetooptyczna˛ wykorzystujac
˛ a˛ efekt Kerra (MOKE) był na poziomie szumów. Ponadto, wskazywał on na namagnesowanie kropek leżace
˛
w płaszczyźnie próbki. Dla porównania kropki analizowane w niniejszej
rozprawie wykazuja˛ namagnesowanie prostopadłe, dajac
˛ jednocześnie wyraźny i silny sygnał pomiarowy.
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1.2 Indukowanie momentu magnetycznego w warstwach
niemagnetycznych
Chemicznie przygotowane podłoże może pełnić rol˛e bufora do wzrostu
ograniczonych struktur, ale równie dobrze może odpowiadać za przestrzenne zmiany właściwości magnetycznych w ciagłej
˛
warstwie. Znane sa˛ przypadki, że utlenione podłoże albo warstwa bufora wytworzona przez zagnieżdżenie w niej organicznych molekuł wpływa na tworzenie kropek magnetycznych. Strukturyzowane podłoża przygotowane w formie wysp jednego materiału rosnacego
˛
na powierzchni innego materiału moga˛ przestrzennie zmienić właściwości warstwy magnetycznej nałożonej na tak powstały
strukturyzowany bufor. Z powodu różnych modów wzrostu i reakcji chemicznych pojawiajacych
˛
si˛e na interfejsach pomi˛edzy magnetyczna˛ warstwa˛ a podłożem, moga˛ pojawić si˛e różne właściwości w warstwie magnetycznej.
W ramach niniejszej pracy wytworzono układy strukturyzowane (kropki magnetyczne) o rozmiarach nanometrowych metoda˛ strukturyzacji podłoża. Wykorzystywana metoda dokonuje modyfikacji właściwości magnetycznych ultracienkich warstw ciagłych,
˛
jednorodnych, przy pomocy bufora i warstwy przykrywajacej.
˛
Realizuje si˛e ja˛ metoda˛ MBE (ang. molecular
beam epitxy), poprzez parowanie warstwy magnetycznej na odpowiednio
już przygotowana˛ wcześniej powierzchni˛e. Jest kilka sposobów na strukturyzowanie podłoża, można je uzyskać przez zastosowanie np. litografii
odciskowej badź
˛ wcześniej selektywnie trawione podłoże lub też (jak to
ma miejsce w poniższym przypadku) przez samoorganizujacy
˛ si˛e wzrost
strukturalny. Podczas, gdy dwie pierwsze metody strukturyzacji podłoża sa˛
dość cz˛esto spotykane w literaturze to na temat strukturyzacji przez samoorganizujacy
˛ si˛e bufor doniesień jest niewiele. W niniejszej pracy badane
sa˛ heterostruktury wytworzone w układzie MBE w postaci ciagłej
˛
warstwy
magnetycznej Co nakładanej na strukturyzowane podłoże warstwy niemagnetycznej w postaci wysp Au na powierzchni warstwy Mo, modyfikujacej
˛
właściwości magnetyczne ultracienkiego Co.

1.2

Indukowanie momentu magnetycznego w warstwach niemagnetycznych

Ponieważ kropki magnetyczne w warstwie Co indukowane sa˛ przez strukturyzowany bufor w postaci wysp Au na podłożu Mo, rola interfejsów Mo/Co
i Au/Co jest kluczowa w tym procesie. Interfejs Au/Co jest dość dobrze rozpoznany, natomiast na temat układu Mo/Co jest znacznie mniej informacji
[79, 80]. Jest on szczególnie interesujacy
˛ ze wzgl˛edu na różniace
˛ si˛e struktury krystalograficzne warstw składowych (hcp Co vs bcc Mo) oraz ich para17
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metry sieciowe. Badania przedstawione w niniejszej rozprawie poświ˛econe
sa˛ również niebadanemu do tej pory indukowaniu momentu magnetycznego
na atomach Mo pod wpływem efektu bliskości z magnetyczna˛ warstwa˛ Co.
Właściwości magnetyczne ultracienkich struktur warstwowych sa˛ zdeterminowane przez magnetyzm powierzchni i interfejsów. Wynika to ze znaczacego
˛
udziału powierzchniowych warstw atomowych tworzacych
˛
interfejs. W takim przypadku należy przypuszczać, że w badanym układzie wyst˛epuje silna hybrydyzacja powłok elektronowych 3d kobaltu i 4d molibdenu. Trzeba też zauważyć, że w metalach z grupy d właśnie elektrony sa˛
odpowiedzialne za właściwości magnetyczne. Oczekuje si˛e zatem, że wspomniana hybrydyzacja istotnie modyfikuje atomowe momenty magnetyczne,
a w szczególności zaindukuje moment magnetyczny na niemagnetycznych
w strukturze litej atomach przekładki (bufora) Mo.
Wpływ hybrydyzacji na anizotropi˛e magnetyczna˛ obserwowano w warstwach magnetycznych osadzonych na buforze Mo i W. Pomimo identycznych struktur krystalograficznych (bcc) oraz prawie takich samych parametrów sieci oś łatwa materiału magnetycznego nałożonego na te podłoża jest
zorientowana wzdłuż różnych kierunków krystalograficznych [81, 82].
Jedna˛ z szeroko stosowanych technik pozwalajacych
˛
na wyznaczenie
momentu magnetycznego na atomach jest rentgenowski magnetyczny dichroizm kołowy (ang. X-ray magnetic circular dichroism, XMCD). Metoda
ta jest bardzo czuła ze wzgl˛edu na sygnał pochodzacy
˛ jedynie od określonego rodzaju atomu. Indukowanie momentu magnetycznego na atomach Mo
badane było głównie w materiałach jednorodnych. Szczególne zainteresowanie budzi struktura kryształu Sr2 FeMoO6 , którego właściwości półmetaliczne sa˛ istotne ze wzgl˛edu na potencjalne zastosowania w spintronice jako
źródło silnie spolaryzowanych elektronów. Właściwości magnetyczne tego
materiału wytłumaczone zostały wysokospinowym stanem atomu Fe oraz
uwspólnieniem elektronu typu s [83]. Zaindukowany moment na atomie Mo
wynosił -0,32µB i był sprz˛eżony antyrównolegle z momentem magnetycznym atomu Fe. Obserwacje eksperymentalne indukowanego momentu magnetycznego na atomach Mo, zostały potwierdzone przez teoretyczne obliczenia ab initio [84]. Innym układem struktur, któremu poświ˛econe były
badania indukowania momentu magnetycznego na atomach Mo sa˛ układy
typu R2 Mo2 O7 , gdzie R jest atomem ziemi rzadkiej. Wysoki moment magnetyczny Mo (1,54µB ) wyznaczono gdy podstawnikiem R były atomy Sm
[85].
Indukowanie momentu magnetycznego badane było również w strukturach wielowarstwowych zawierajacych
˛
składniki metaliczne z grupy d, nie18
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magnetyczne w postaci obj˛etościowej. Głównie były to warstwy W (wolframu). Warstwy Mo badane były pod tym katem
˛
sporadycznie. Znaczny moment magnetyczny (0,2µB ) zmierzono w niemagnetycznych przekładkach
W i Ir, oddzielajacych
˛
cienkie warstwy magnetyczne żelaza [86]. Badania
wykazały, że warstwy W sa˛ sprz˛eżone antyferromagnetycznie, podczas gdy
Ir – ferromagnetycznie wzgl˛edem sasiednich
˛
warstw Fe. Ponadto w atomach W, które maja˛ powłok˛e 5d zapełniona˛ mniej niż do połowy, spinowe
i orbitalne momenty magnetyczne sa˛ sprz˛eżone antyrównolegle w przeciwieństwie do trzeciej reguły Hund’a.
Oscylacyjne ułożenie momentów magnetycznych w warstwie W, wyznaczono w wielowarstwowej strukturze Fe/W [87]. W pierwszej warstwie
atomowej W od strony interfejsu, moment magnetyczny atomów W (równy
0,4µB ) jest ustawiony antyrównolegle wzgl˛edem momentu magnetycznego
warstwy Fe, podobnie do wyników przedstawionych w pracy [86]. W drugiej warstwie atomowej, moment magnetyczny przyjmuje mniejsza˛ wartość
i zorientowany jest antyrównoległe wzgl˛edem pierwszej warstwy atomowej
W. Kolejne, gł˛ebiej położone warstwy atomowe cechuja˛ si˛e naprzemienna˛
orientacja˛ momentu magnetycznego, podobnie do oscylacyjnego uporzad˛
kowania typowego dla oddziaływań RKKY. Znacznie wi˛eksze od przewidywań teoretycznych mierzone momenty magnetyczne atomów W, tłumaczy
si˛e wyższa˛ liczba˛ koordynacyjna˛ Fe wokół atomów W wynikajac
˛ a˛ z szorstkości interfejsów [88, 89].
W układzie wielowarstwowym Fe/Mo [90] oszacowany moment magnetyczny na atomie Mo wynosił 0,4µB i był zorientowany antyrównolegle
wzgl˛edem momentów magnetycznych warstw Fe.
Ze wzgl˛edu na brak w literaturze naukowej informacji dotyczacych
˛
indukowanego momentu magnetycznego na atomach Mo w układach Co/Mo,
w niniejszej pracy przedstawione sa˛ wyniki badań polaryzacji magnetycznej
atomów Mo w układzie wielowarstw Co/Mo. Badania wykonano technika˛
XMCD, na kraw˛edzi absorpcji L2,3 atomów Mo.
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Rozdział 2

Wst˛ep teoretyczny
2.1

Epitaksjalny wzrost układów cienkowarstwowych

Specyficzne właściwości struktur o ograniczonej rozmiarowości, rozwój technik pozwalajacych
˛
na ich wytworzenie oraz coraz powszechniejsze ich zastosowanie w urzadzeniach
˛
komercyjnych powoduje gwałtowny
wzrost zainteresowania układami cienkowarstwowymi. W wytwarzaniu ultracienkich materiałów szczególne korzyści oferuje technologia epitaksjalnego wzrostu. Umożliwia ona wytworzenie układów warstw o wysokiej jakości krystalograficznej. Wśród technik epitaksjalnego wzrostu wyróżnia
si˛e trzy typy technik epitaksjalnych: epitaksj˛e z fazy ciekłej, fazy gazowej,
a w szczególności z wiazek
˛
molekularnych (MBE) - wykorzystywana˛ do
wytwarzania badanych w pracy próbek. Metoda ta umożliwia otrzymanie
złożonych układów wielowarstw z precyzyjna˛ kontrola˛ ich grubości (w skali pojedynczych monowarstw), orientacji krystalograficznej i domieszkowania. Proces wzrostu warstwy zachodzi w warunkach ultrawysokiej próżni
(UHV) zapewniajac
˛ balistyczny transport atomów niereagujacych
˛
z atomami gazów resztkowych.

2.1.1

Epitaksja i wzrost cienkich warstw

Epitaksja˛ nazywany jest proces wzrostu na podłożu monokrystalicznym
warstwy o wymuszonej przez to podłoże strukturze krystalicznej. Wyróżnia
si˛e dwa rodzaje epitaksji: homoepitaksj˛e – wzrost warstwy na podłożu tego samego materiału oraz heteroepitaksj˛e czyli wzrost warstwy na podłożu
z innego materiału.
W procesie wytwarzania struktury strumień atomów (molekuł) pada na
21
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odpowiednio dobrane i przygotowane podłoże o określonej orientacji krystalograficznej i określonej temperaturze. W ultrawysokiej próżni atomy,
wskutek balistycznego transportu bez zderzeń mi˛edzy soba,˛ docieraja˛ do powierzchni podłoża. Nast˛epuje kondensacja materiału, atomy zajmuja˛ równowagowe dla danych warunków pozycje. W zależności od relacji energii
mi˛edzy molekułami podłoża a padajacymi,
˛
tworzy si˛e warstwa o określonej
morfologii. Oprócz relacji energetycznych, również struktura powierzchni
podłoża ma wpływ na wzrost warstwy. Wyst˛epowanie dużej szorstkości,
tarasów, uskoków oraz defektów strukturalnych istotnie wpływa na jakość
uzyskiwanej warstwy. Adsorbowanie atomu, tworzenie si˛e wakansu na tarasie, adsorbowanie dimeru oraz wi˛ekszej ilości atomów tworzacych
˛
wysp˛e,
dyfuzja powierzchniowa wzdłuż tarasu, uskoków oraz defektów kraw˛edzi
składaja˛ si˛e na skomplikowane mechanizmy zachodzace
˛ w procesie osadzania.
Wzrost w systemie MBE jest zależny od licznych czynników: g˛estości strumienia atomów, temperatury oraz rodzaju podłoża i stanu jego powierzchni. Dobór tych parametrów pozwala na odpowiednie manipulowanie pr˛edkościa˛ i zasi˛egiem dyfuzji powierzchniowej atomów, dzi˛eki czemu
można wytworzyć warstwy o atomowo gładkiej powierzchni oraz o określonej orientacji krystalograficznej.
W zależności od temperatury podłoża zaadsorbowany atom porusza si˛e
po powierzchni warstwy z różna˛ pr˛edkościa˛ i na różna˛ odległość. W przypadku silnie obniżonej ruchliwości atom osadza si˛e w miejscu, w którym został zaadsorbowany. Powstaje warstwa o słabo rozwini˛etej strukturze krystalograficznej. Ponieważ długość dyfuzji jest funkcja˛ temperatury wraz z jej
wzrostem rośnie odległość przemieszczajacych
˛
si˛e adatomów. Przy dużej
ruchliwości (wysokiej temperaturze), adatomy osiagaj
˛ a˛ miejsca równowagi na kraw˛edziach warstw monoatomowych podłoża. W takim przypadku,
osadzane atomy układaja˛ si˛e na uskokach kraw˛edzi zamiast formować dwuwymiarowe wyspy (rys. 2.1(a)). Powyżej pewnej temperatury krytycznej,
obserwowany jest wzrost w jednym kierunku wszystkich uskoków atomowych (tzw. płyni˛ecie kraw˛edzi (ang. step flow)). Poniżej temperatury krytycznej, na płaskich tarasach mi˛edzy ich kraw˛edziami pojawiaja˛ si˛e zarodki
dwuwymiarowe, a wzrost warstwy zachodzi przez łaczenie
˛
si˛e zarodków
mi˛edzy soba.˛ Taki typ wzrostu jest nazywany dwuwymiarowym zarodkowaniem [91].
W dwuwymiarowym typie wzrostu o powstaniu zarodka decyduje bilans energetyczny wchodzacych
˛
w jego skład atomów. Powyżej pewnej wielkości zarodka jego całkowita energia jest niższa niż suma energii składo22

2.1 Epitaksjalny wzrost układów cienkowarstwowych

(a) Ilustracja wzrostu typu step flow i zarodkowania dwuwymiarowych wysp [91], (b) sekwencje ewolucji kształtów wysp w zależności
od symetrii dyfuzji wokół naroża wyspy [92]; (c) Dyslokacyjna relaksacja
napr˛eżeń na interfejsie wywołanych niedopasowaniem stałych sieci kryształu (O) osadzonego na podłożu (S) równych odpowiednio a0 i aS [93].

Rysunek 2.1:

wych atomów. Wówczas wkład energetyczny atomów kraw˛edzi maleje, a zarodek staje si˛e stabilny. Poniżej tej wielkości natomiast, zarodek jest niestabilny i może ulec rozpadowi. Rozmiar krytyczny zarodka zależy od temperatury wzrostu. Ze wzrostem temperatury coraz wi˛ecej atomów przyłacza
˛
si˛e do niego tworzac
˛ centrum dla wzrostu wi˛ekszych wysp [94].
Wyróżnia si˛e dwie klasy kształtów wysp: kompaktowy i fraktalny [94,
92]. O typie wzrostu wyspy decyduje temperatura, szybkość dyfuzji atomu oraz sieć krystalograficzna powierzchni [94, 91]. Fraktalny typ wzrostu charakteryzuje si˛e różnokierunkowa˛ orientacja˛ nieregularnych kraw˛edzi
i kształtów. W przypadku regularnych wysp, pr˛edkość dyfuzji, która jest
zależna od kierunków krystalograficznych, decyduje o ostatecznym kształcie wyspy. W regularnych wyspach atomy łatwo przemieszczaja˛ si˛e wzdłuż
ścian tworzacych
˛
struktur˛e. Jeśli wysokość bariery energetycznej przejścia
przez naroże oddzielajace
˛ sasiednie
˛
ściany wyspy jest niska, wtedy dyfuzja
jest symetryczna. Anizotropowa dyfuzja wymusza ruch atomów w jednym
kierunku. Wtedy jedna z kraw˛edzi jest „dobudowywana” w wi˛ekszym stopniu niż pozostałe i wyspa jest wydłużana w jednym z kierunków [92], przyj23
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mujac
˛ wydłużony kształt. Wyniki symulacji przedstawione w [92] wskazuja,˛ że dla izotropowej dyfuzji kraw˛edzi wyspy przyjmuja˛ struktur˛e sześciokatna
˛ (rys. 2.1(b)).

2.1.2

Niedopasowania na interfejsie

W wyniku heteroepitaksji na interfejsie oddzielajacym
˛
dwie warstwy
pojawiaja˛ si˛e napr˛eżenia. Moga˛ one wynikać z różnej rozszerzalności cieplnej nakładanych na siebie materiałów. W przypadku osadzania i badania
układów w temperaturze pokojowej sa˛ one czynnikiem pomijalnym. Innym
przyczynkiem powstajacych
˛
napr˛eżeń jest niedopasowanie sieciowe osadzanych na sobie materiałów wynikajace
˛ z różnych struktur krystalograficznych i parametrów sieciowych. Różnica wielkości stałych sieci pomi˛edzy
tworzac
˛ a˛ si˛e warstwa˛ i podłożem opisywana jest za pomoca˛ parametru niedopasowania. Współczynnik ten jest zdefiniowany jest w nast˛epujacy
˛ sposób:
aw − a p
η=
· 100%
(2.1)
ap
gdzie aw i a p sa˛ stałymi sieci odpowiednio warstwy i podłoża. W przypadku
gdy η jest dodatnie wówczas obserwowane sa˛ napr˛eżenia rozciagaj
˛ ace,
˛ jeśli
wartość jest ujemna to tworzona warstwa jest ściskana.
O wzajemnym ułożeniu osi krystalograficznych warstwy i podłoża decyduje m.in. wartość parametru niedopasowania sieciowego. Przy zachowaniu ciagłości
˛
sieci krystalograficznej warstwy osadzanej i podłoża, powstały
interfejs jest koherentny. Warstwy idealnie pasuja˛ do siebie pod wzgl˛edem
odległości mi˛edzypłaszczyznowych i charakteryzuja˛ si˛e niewielkim parametrem η. W takim przypadku otrzymywany jest najlepszej jakości wzrost
epitaksjalny określany jest jako epitaksja bezpośrednia.
W sytuacji gdy osadzane materiały różnia˛ si˛e strukturami krystalograficznymi, może pojawić si˛e wzrost pseudomorficzny (tzw. epitaksja metastabilna). W takim przypadku osadzana warstwa rośnie w strukturze podłoża.
Przy odpowiedniej grubości osadzanej warstwy, elastyczne napr˛eżenia staja˛
si˛e jednorodne na całej obj˛etości materiału. Energia napr˛eżenia na jednostk˛e obj˛etości jest stała, a energia napr˛eżeń na jednostk˛e powierzchni interfejsu rośnie liniowo z grubościa˛ osadzanego materiału. Warstwa odkształca
si˛e aż do momentu gdy rozpocznie si˛e relaksacja powstajacych
˛
napr˛eżeń.
Relaksacja jest efektem zaniku powstałych napr˛eżeń niezdefektowanej sieci lub pojawienia si˛e dyslokacji (rys. 2.1(c)). Przy niewielkich grubościach
warstw zazwyczaj obserwowany b˛edzie pseudomorficzny typ wzrostu, natomiast przy zwi˛ekszaniu grubości wpływ dyslokacji może być dominuja˛
24
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cy. Pojawienie si˛e dyslokacji powoduje, że interfejs staje si˛e półkoherentny.
W pewnych warunkach moga˛ tworzyć si˛e cz˛eściowe dyslokacje. Wówczas
pojawiaja˛ si˛e bł˛edy ułożenia materiału.
Innym mechanizmem relaksacji napr˛eżeń jest zmiana powierzchniowej
morfologii. Poczatkowo
˛
płaska powierzchnia wysoce napr˛eżonego kryształu b˛edzie da˛żyć do wygi˛etego kształtu aby zredukować elastyczna˛ energi˛e
systemu. Obniżenie napr˛eżeń może być również dokonane przez reorientacj˛e osi krystalicznej osadzonej warstwy w płaszczyźnie wzrostu, która zminimalizuje niedopasowanie sieciowe. Różne struktury krystalograficzne powierzchni tworzacych
˛
interfejs powoduja,˛ że rozkład napr˛eżeń w płaszczyźnie może być izotropowy. W strukturach metalicznych cz˛esto ma miejsce
osadzanie warstwy g˛esto upakowanej fcc lub hcp na podłoże bcc o orientacji (110). Jeśli relacja pomi˛edzy kierunkami jest nast˛epujaca:
˛ fcc[1-11] ||
bcc[001] i fcc[-211] || bcc[-110] to taki wzrost nazywa si˛e trybem
Nishiyamy-Wassermana. W przypadku równoległych kierunków: fcc[1-10] ||
bcc[1-11] wzrost opisuje model Kurdjumova-Sachsa [95].

2.1.3

Rodzaje wzrostu cienkich warstw

Pod poj˛eciem energii interfejsu określa si˛e t˛e cz˛eść energii swobodnej,
która pojawia si˛e przy kontakcie powierzchni różnych materiałów. Energi˛e powierzchniowa˛ opisuje si˛e jako przyrost energii atomów powierzchniowych, spowodowany niewysycaniem wiazań
˛ [96]. Płaszczyzny atomowe
o najwi˛ekszej g˛estości atomów maja˛ najmniejsza˛ energi˛e powierzchniowa.˛
W strukturze bcc najniższa˛ energi˛e powierzchniowa˛ ma powierzchnia (110),
w sieci fcc: (111) a w przypadku hcp: (0001). W metalach typowa energia
powierzchniowa jest o rzad
˛ wielkości wi˛eksza od energii mi˛edzypowierzchniowej (interfejsu).
W poczatkowej
˛
fazie wzrostu cienkiej warstwy powstaja˛ na podłożu
grupy zarodków zbudowanych z kilkunastu atomów. W kolejnym etapie zarodki rozrastaja˛ si˛e w sposób zależny od energii oddziaływań osadzanych
atomów z podłożem. Relacje mi˛edzy energiami powierzchniowymi: adsorbatu γA , podłoża γP i interfejsu γint przedstawia poniższy wzór [96, 97]:
γP = γint + γA · cos(δ )

(2.2)

Różne tryby wzrostu cienkich warstw przedstawione sa˛ na rysunku 2.2.
Diagram fazowy wzrostu warstw w funkcji oddziaływań mi˛edzyatomowych
tworzacych
˛
interfejs oraz niedopasowania parametru sieciowego widoczny
jest na rysunku 2.3 [98]. Wzrost warstwa po warstwie (typu: Frank-van der
25
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Merve, FM, rys. 2.2(b)) charakteryzujacy
˛ si˛e interfejsami o wysokiej gładkości zachodzi, gdy oddziaływania sa˛ przyciagaj
˛ ace
˛ lub słabo odpychajace
˛
a parametry sieciowe obu materiałów maja˛ zbliżone wartości (niedopasowanie poniżej 4%). Wtedy ma miejsce dobra zwilżalność na interfejsie (rys.
2.2(a)). W kategoriach energetycznych relacja energii powierzchniowych
przyjmuje postać γP > γint + γA . Nowo wytworzona powierzchnia osadzanego materiału obniża całkowita˛ energi˛e układu.

(a) Schematyczne przedstawienie konfiguracji napi˛eć powierzchniowych, (b)–(d) różne rodzaje mechanizmów wzrostu epitaksjalnego: (b) Frank - van der Merwe, (c) Stranski – Krastanov, (d) Volmer –Weber.

Rysunek 2.2:

W przypadku oddziaływań przyciagaj
˛ acych
˛
lecz dla wi˛ekszego niedopasowania parametru sieciowego pojawia si˛e wzrost typu Stranski-Krastanov
(rys. 2.2(c)), charakteryzujacy
˛ si˛e wi˛eksza˛ szorstkościa˛ powierzchni. Energia podłoża jest wtedy porównywalna z suma˛ energii interfejsu oraz rozwijajacej
˛ si˛e powierzchni osadzanego materiału: γP ∼
= γint + γA . Za wzrost
wartości po prawej stronie równania odpowiedzialny jest wtedy głównie
czynnik natury spr˛eżystej.
Trójwymiarowy wzrost wyspowy (typ: Volmer-Weber, VW) wyst˛epuje
w przypadku silnych oddziaływań odpychajacych.
˛
Wpływ niedopasowania
sieciowego nie odgrywa wtedy istotnego znaczenia. Zwilżalność podłoża
przez materiał osadzany jest wtedy bardzo mała. Energia interfejsu przyjmuje wysokie wartości i daje najwi˛ekszy wkład do bilansu energetycznego.
Relacje energii opisane równaniem γP < γint + γA powoduja,˛ że układ da˛
ży do zachowania nieprzykrytej powierzchni podłoża majacego
˛
relatywnie
niska˛ energi˛e powierzchniowa.˛
26
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Diagram
fazowy przedstawiajacy
˛
różne rodzaje wzrostu
cienkich warstw w zależności od niedopasowania
sieciowego (misfit) i parametru oddziaływania
energetycznego mi˛edzy
atomami
osadzanymi
a podłoża (FM - Frank
- van der Merwe, SK Stranski – Krastanov,
VW - Volmer –Weber)
[98].
Rysunek 2.3:

2.2

Magnetyzm ciała stałego

2.2.1

Elementy teorii magnetyzmu

Podstawowa˛ wielkościa˛ fizyczna˛ charakteryzujac
˛ a˛ właściwości struktur
→
−
magnetycznych jest magnetyzacja M . Parametr ten definiowany jest jako
wektorowa suma elementarnych momentów magnetycznych, przypadajaca
˛
na jednostk˛e obj˛etości [99]. W uj˛eciu makroskopowym, stan magnetyczny
→
−
kryształu określany jest funkcja˛ położenia M (r). Funkcja przypisuje każdemu punktowi w krysztale wielkość i kierunek wektora namagnesowania.
Materiały magnetyczne dzieli si˛e pod wzgl˛edem uporzadkowania
˛
momentów magnetycznych. Materiał, który w stanie podstawowym wykazuje
równoległe ułożenie spinów nazywany jest ferromagnetykiem. W antyferromagnetykach sasiednie
˛
momenty magnetyczne sa˛ ustawione antyrównolegle. Ferrimagnetykami sa˛ materiały, w których wyst˛epuja˛ co najmniej dwie
sprz˛eżone mi˛edzy soba˛ (ferro- lub antyferromagnetycznie) podsieci, przy
czym atomy poszczególnych podsieci maja˛ różne momenty magnetyczne
[100]. Wyróżnia si˛e również szkła spinowe, w których momenty magnetyczne sa˛ zamrożone w kierunkach losowych, jak również złożone struktury helikoidalne (spiralne, śrubowe), w których momenty magnetyczne sa˛
sprz˛eżone z najbliższymi sasiadami
˛
ferromagnetycznie, a z nast˛epnymi –
antyferromagnetycznie.
Pojawienie si˛e określonego porzadku
˛
zwiazane
˛
jest z istnieniem oddziaływań mi˛edzy momentami magnetycznymi. Wytłumaczenie ferromagnety27
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zmu zaproponował Weiss, którego model opisany jest za pomoca˛ zlokalizowanych momentów magnetycznych [99]. Według tej klasycznej teorii,
w ferromagnetyku istnieje pole wymiany (nazywane również polem molekularnym lub polem Weissa), które porzadkuje
˛
momenty magnetyczne równolegle wzgl˛edem siebie. Pole to jest proporcjonalne do wektora namagne→
−
sowania M .
W uj˛eciu kwantowym czynnikiem porzadkuj
˛
acym
˛
ułożenie spinów jest
oddziaływanie wymiany, powstajace
˛ wskutek nakładania si˛e funkcji falowych zlokalizowanych na sasiednich
˛
atomach [99]. Maja˛ one natur˛e oddziaływań elektrostatycznych pomi˛edzy elektronami (oddziaływań Coulomba),
na które nałożona została zasada Pauliego, według której elektrony znajdujace
˛ si˛e w tym samym obszarze przestrzeni nie moga˛ mieć identycznych
stanów kwantowych.
Gdy elektrony sasiaduj
˛
acych
˛
atomów magnetycznych bezpośrednio oddziałuja˛ mi˛edzy soba,˛ typ oddziaływania wymiany nazywa si˛e wymiana˛
bezpośrednia˛ ponieważ w oddziaływaniu nie pośredniczy dodatkowy atom.
W przypadku gdy nakładanie si˛e funkcji falowych sasiednich
˛
atomów jest
małe (np. dla atomów metali ziem rzadkich o zlokalizowanych elektronach 4 f ), wówczas bezpośrednia wymiana nie stanowi dominujacego
˛
mechanizmu odpowiedzialnego za właściwości magnetyczne układu. Dla tej
klasy materiałów oddziaływania typu pośredniej wymiany (nadwymiana,
RKKY, podwójna wymiana) sa˛ odpowiedzialne za wyst˛epowanie magnetyzmu [101].
W modelu Heisenberga oddziaływania bezpośredniej wymiany Hex , pomi˛edzy dwoma atomami i, j ze spinami Si i S j jest opisane równaniem:
→
− →
−
Hex = −2J · Si · S j

(2.3)

gdzie parametr J jest nazywany całka˛ wymiany i zwiazany
˛
jest z przekrywaniem si˛e rozkładu ładunku pochodzacego
˛
od atomu i, j. Znak całki wymiany
definiuje uporzadkowanie
˛
spinów elektronów w układzie. Ferromagnetyzm
pojawia si˛e kiedy całka wymiany J > 0, natomiast dla J < 0 w układzie
wyst˛epuje ułożenie antyferromagnetyczne.
Relacja mi˛edzy znakiem całki wymiany a odległościa˛ mi˛edzy jadrami
˛
atomowymi (rab ) jest zależna od sieci krystalicznej. Obliczenia dla metali przejściowych, których wyniki przedstawione na rysunku 2.4, znane sa˛
jako relacja Bethego-Slatera. Całki wymiany staja˛ si˛e dodatnie gdy odległość mi˛edzyatomowa rab rośnie wzgl˛edem promienia niezapełnionej powłoki d(rd ). Taka sytuacja zachodzi dla ferromegnetycznych metali 3d: Fe,
Co, Ni. W przypadku Mn i Cr całka wymiany jest ujemna ponieważ stosu28
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Krzywa Bethego-Slatera opisujaca
˛ relacj˛e całki wymiany
w funkcji proporcji mi˛edzyatomowej odległości rab do promienia powłoki
d – rd [101, p. 62].
Rysunek 2.4:

nek (rab /rd ) jest niższy od krytycznej wartości i pojawia si˛e wtedy uporzad˛
kowanie antyrównoległe [101].
Przy opisie metali przejściowych (jak np. Co), model zlokalizowanych
elektronów nie jest poprawny ze wzgl˛edu na zdelokalizowany charakter
elektronów przewodnictwa. Dlatego, w opisie ferromagnetycznych właściwości materiałów przewodzacych
˛
wprowadza si˛e model pasmowy. W modelu tym, rozpatruje si˛e podpasma ze spinami w gór˛e i w dół. Przyjmuje
si˛e, że w ferromagnetyku istnieje wewn˛etrzne pole wymienne, różne od zera nawet w nieobecności pola zewn˛etrznego. W wyniku działania tego pola,
każdy elektron uzyskuje dodatkowa˛ energi˛e. Elektrony o momentach magnetycznych skierowanych zgodnie z kierunkiem pola maja˛ energi˛e równa:
˛
−µB , elektrony zaś ze spinem skierowanym przeciwnie: +µB . W j˛ezyku
teorii pasmowej oznacza to, że na osi energii podpasma elektronowe ze spinami w gór˛e i w dół sa˛ wzgl˛edem siebie przesuni˛ete. Jest to tzw. rozszczepienie wymienne pasm elektronowych. Ponieważ poziom Fermiego musi
być wspólny dla obu podpasm, cz˛eść elektronów przemieszcza si˛e pomi˛edzy podpasmami powodujac
˛ wypadkowy moment magnetyczny pochodza˛
cy od ich spinów. Moment ten jest źródłem wspomnianego pola wymiennego. Niejednakowe obsadzenie obu podpasm powoduje jednak wzrost energii kinetycznej całego układu. Całkowita zmiana energii jest zatem suma˛
dodatkowej energii kinetycznej oraz energii wymiany. Bilans obu składowych decyduje o uporzadkowaniu
˛
magnetycznym w układzie. Opisywany
jest równaniem Stonera w postaci równania wyznaczajacego
˛
kryterium powstania ferromagnetyzmu:
Spełnienie kryterium Stonera wymaga istnienia silnego oddziaływania
U i dużej g˛estości stanów przy poziomie Fermiego. Duża g˛estość stanów
29
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Wartości
parametru
Stonera U, g˛estości
stanów na atom
g(EF ) na poziomie
energii
Fermiego,
oraz U · g(EF ) jako
funkcja liczby atomowej Z. Jedynie
Co, Ni, Fe spełniaja˛
kryterium
Stonera
dla uporzadkowania
˛
ferromagnetycznego
[101].
Rysunek 2.5:

pojawia si˛e dla waskiego
˛
pasma, gdyż g(EF ) ∼ 1/W , gdzie W oznacza szerokość pasma. Rysunek 2.5 pokazuje, że tylko Fe, Ni i Co spełniaja˛ kryterium Stonera i sa˛ ferromagnetykami, co jest spowodowane przez duża˛ g˛estość stanów na poziomie energii Fermiego. W ogólności, ferromagnetyzm
pasmowy pojawia si˛e gdy spontaniczne rozsuni˛ecie podpasm elektronów
ze spinem ↑ i ↓ pozwoli zmniejszyć całkowita˛ energi˛e układu elektronów
[99, 101].
g(EF ) ·U ≥ 1

(2.4)

gdzie: U jest miara˛ energii Coulomba, g(EF ) jest g˛estościa˛ stanów na atom
na poziomie Fermiego.

Energia ferromagnetyka
Poza energia˛ wymiany w ferromagnetycznej próbce istotne sa˛ również
wkłady pochodzace
˛ od innych przyczynków energii. Całkowita˛ energi˛e materiału ferromagnetycznego znajdujacego
˛
si˛e w polu magnetycznym przed30
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stawia si˛e jako sum˛e energii swobodnych [99]:
Etot = Eex + Ea + EH + Ed + Eσ + E0

(2.5)

gdzie: Eex energia wymiany, Ea energia anizotropii krystalicznej, EH jest
energia˛ zwiazan
˛ a˛ z magnesowaniem próbki w zewn˛etrznym polu magnetycznym, Ed – energia własna namagnesowania w polu magnetycznym ferromagnetyka, Eσ - energia magnetostrykcji i E0 – inne przyczynki do energii.

2.2.2

Anizotropia magnetyczna

Z uwagi na energi˛e wymiany najbardziej korzystne energetycznie jest
równoległe ustawienie spinów w warstwie. Oddziaływanie wymiany jest
izotropowe, dlatego w nieobecności czynników anizotropowych, w określonej obj˛etości energia wymiany jest taka sama dla każdego kierunku wektora namagnesowania. W rzeczywistych warstwach pojawia si˛e łamanie niezmienności energii wywołane efektami anizotropowymi. Uwzgl˛ednienie oddziaływań anizotropowych sprawia, że pewne kierunki namagnesowania
próbki sa˛ korzystniejsze energetycznie wzgl˛edem innych. Momenty magnetyczne preferuja˛ ustawianie si˛e wzdłuż tych wybranych kierunków. Efektem
anizotropii magnetycznej jest zmiana energii wewn˛etrznej wywołanej zmiana˛ orientacji momentów magnetycznych.
Zależność przestrzenna g˛estości energii swobodnej może być wykreślona jako powierzchnia w przestrzeni. W takiej reprezentacji, g˛estość energii
nieuwzgl˛edniajaca
˛ efektów anizotropowych jest sfera.˛ Odzwierciedla ona
izotropowy charakter energii wymiany (rys. 2.6(a)). W przypadku anizotropowego systemu pojawia si˛e modyfikacja kształtu powierzchni energii swobodnej. Widoczne jest to jako wgł˛ebienie na wykresie, odpowiadajace
˛ tzw.
kierunkowi łatwemu, który reprezentuje energetycznie faworyzowany kierunek (rys. 2.6(b)). Namagnesowanie ustawia si˛e wzdłuż tych łatwych kierunków aby zminimalizować energi˛e swobodna˛ systemu. Odwrotnie, ustawienie momentu w kierunku wypukłych, maksymalnych powierzchni jest
nazywane ustawieniem w kierunku trudnym [102].
Źródła anizotropii
W ogólności, sa˛ dwa źródła pojawiajacej
˛ si˛e anizotropii magnetycznej. Pierwszym jest dalekozasi˛egowe oddziaływanie dipolowe, które wnosi
wkład do tzw. anizotropii kształtu. W próbkach cienkowarstwowych to oddziaływanie odpowiada za ustawienie wektora namagnesowania w jej płasz31
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Łamanie
sferycznej
symetrii
energii
swobodnej
przez
anizotropowe efekty,
w
jego
wyniku
tworza˛ si˛e łatwe
i trudne kierunki
magnetyzacji.
Rysunek 2.6:

czyźnie. Drugim źródłem anizotropii jest oddziaływanie spin–orbita, przez
które moment orbitalny zmodyfikowany przez obecność pola krystalicznego
sieci sprz˛ega ze soba˛ spinowy moment magnetyczny. W przypadku metali, pod poj˛eciem sprz˛eżenia spin-orbita rozumie si˛e również oddziaływanie
spinu w˛edrownego elektronu z polem elektrycznym pochodzacym
˛
od sieci jonów oraz pozostałych elektronów. W wyniku tego sprz˛eżenia, ustawienie momentów magnetycznych odzwierciedla symetri˛e kryształu. Momenty
układaja˛ si˛e wzdłuż charakterystycznych kierunków danej sieci krystalicznej (rys. 2.7)[5].
Preferowana orientacja wektora namagnesowania wzgl˛edem osi krystalicznych nazywana jest anizotropia˛ magnetokrystaliczna.˛ Wynika ona z oddziaływania namagnesowania z polem krystalicznym sieci [103]. Uwzgl˛ednienie czynników zewn˛etrznych takich jak np. deformacja sieci pod wpływem przyłożonych napr˛eżeń powoduje, że kierunki łatwe anizotropii ulegaja˛ zmianie. Pojawia si˛e wówczas dodatkowa tzw. indukowana anizotropia
magnetyczna, jaka˛ jest na przykład anizotropia magnetoelastyczna wyst˛epujaca
˛ cz˛esto w układach wielowarstwowych, w których pojawiaja˛ si˛e napr˛eżenia wywołane niedopasowaniem parametrów sieciowych warstw składowych. W zależności od aktywnego czynnika wyróżnia si˛e także anizotropi˛e
indukowana˛ warunkami wzrostu czy światłem.
Czynnikiem wzmacniajacym
˛
efekt łamania symetrii w próbce, jest redukcja grubości warstwy magnetycznej. W przypadku cienkich warstw łamanie symetrii wynikajace
˛ ze zmiany otocznia atomów znajdujacych
˛
si˛e
na interfejsie istotnie modyfikuje anizotropi˛e i prowadzi to pojawienia si˛e
znaczacego
˛
wkładu pochodzacego
˛
od tak zwanej anizotropii powierzchniowej. Wszystkie wymienione powyżej składniki daja˛ wkłady do efektywnej
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Rysunek 2.7: Krzywe magnesowania kryształów żelaza, kobaltu i niklu
w różnych kierunkach krystalograficznych [5].

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

Anizotropia magnetokrystaliczna
Pole krystaliczne o określonej symetrii sieci oddziałuje z momentem
orbitalnym, a poprzez sprz˛eżenie spin-orbita również ze spinem. Gdy oddziaływanie sieć-orbita, czyli wpływ pola krystalicznego jest dominujace,
˛
orbitalny moment p˛edu jest sztywno zwiazany
˛
z siecia.˛ Anizotropia jest determinowana przez zmian˛e energii spin-orbita, która jest proporcjonalna do
−
→
− →
→
−
L · S . Orbitalny moment p˛edu L jest usztywniony a spinowy moment
→
−
→
−
p˛edu S zmienia si˛e z M . W drugim przypadku, gdy oddziaływanie spinorbita przeważa nad oddziaływaniem sieci z momentem orbitalnym, wektor
→
−
→
−
L sztywno poda˛ża za S i energia anizotropii pochodzi od zmian orientacji
→
−
mi˛edzy wektorem L wzgl˛edem sieci, tzn. od zmian energii elektronowych
funkcji falowych w polu krystalicznym. Anizotropowy wkład do energii pochodzi wi˛ec od zmian w przykrywaniu si˛e elektronowych funkcji falowych.
Orbitale elektronowe rozciagni˛
˛ ete w przestrzeni przez zwiazany
˛
z elektronami spin, sztywno da˛ża˛ za zmiana˛ orientacji namagnesowania w próbce.
Wskutek wyst˛epowania anizotropii magnetokrystalicznej procesy namagnesowania do stanu nasycenia charakteryzuja˛ si˛e odmiennymi przebiegami dla różnych kierunków krystalograficznych (rys. 2.7). G˛estość energii
anizotropii magnetokrystalicznej jest funkcja˛ wektora magnetyzacji wzgl˛edem głównych osi krystalograficznych próbki:
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Ea = K · f (α1 , α2 , α3 )

(2.6)

gdzie: K jest stała˛ anizotropii, a f jest funkcja˛ zależna˛ od cosinusów kierun→
−
kowych α1 , α2 , α3 i orientacji wektora M .
W przypadku kryształów kubicznych energia anizotropii Ecub jest zdefiniowana jako:
Ecub = K · (α12 α22 + α22 α32 + α32 α12 ) + (K2 · α12 α22 α32 )

(2.7)

gdzie α1 , α2 , α3 sa˛ kosinusami kierunkowymi odpowiadajacymi
˛
kraw˛edziom
kubicznej struktury. Dla kryształów o symetrii heksagonalnej energia Ehex
opisana jest wzorem:
Ehex = K0 + K1 sin2 θ + K2 sin4 θ + K3 sin6 θ + ...

(2.8)

→
−
gdzie θ jest katem
˛
pomi˛edzy wektorem M a preferowanym (łatwym) kierunkiem.
W wi˛ekszości przypadków anizotropi˛e struktur heksagonalnych i kryształów, które maja˛ jedna˛ oś o wysokiej symetrii, można opisać modelem anizotropii jednoosiowej, w którym pod uwag˛e brane sa˛ dwa pierwsze składniki równania 2.8 (K1 , K2 ). Diagram fazowy przedstawiony na rysunku 2.8
dla modelu jednoosiowego ilustruje orientacj˛e namagnesowania w funkcji
stałych anizotropii pierwszego i drugiego rz˛edu (K1 , K2 ). W zależności od
znaku i wartości stałych anizotropii w próbce sa˛ obserwowane różne stany
magnetyczne.

Rysunek 2.8:

Magnetyczny diagram fazowy dla układów jednoosiowych

[5].
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Pomijajac
˛ czynniki wyższego rz˛edu niż K1 (które w przypadku układów cienkowarstwowych sa˛ relatywnie małe), gdy K1 > 0, energia przyjmuje dwa minima: dla θ = 0 lub θ = π. Wtedy namagnesowanie układa
si˛e wzdłuż osi anizotropii i mamy do czynienia z anizotropia˛ typu łatwa oś.
W drugim przypadku gdy K1 < 0, istnieje jedno minimum dla θ = π/2. Namagnesowanie przyjmuje wtedy każda˛ możliwa˛ konfiguracj˛e w płaszczyźnie xy. Jest to anizotropia typu łatwa płaszczyzna. Na rysunku 2.9 wykreślone sa˛ powierzchnie g˛estości energii dla obu przypadków przy ograniczeniu
do stałej anizotropii pierwszego rz˛edu. Jeśli stała anizotropii drugiego rz˛edu jest istotna, wówczas pojawiaja˛ si˛e dodatkowe równowagowe konfiguracje namagnesowania. Przykładem jest konfiguracja typu łatwy stożek, która
wyst˛epuje w strukturach gdy: K1 < 0 i K2 > −K1 /2 i jest przedstawiona na
rysunku 2.8.

Rysunek 2.9: Powierzchnie stałej energii anizotropii w modelu jednoosiowym (a) K1 > 0, z osia˛ łatwa˛ skierowana˛ w kierunku osi z (powierzchnia
g˛estości energii wykreślona dla parametrów: K0 = 0.1, K1 = 1, K2 = 0);
(b) K1 < 0, płaszczyzna xy jest płaszczyzna˛ łatwego namagnesowania (powierzchnia g˛estości energii wykreślona dla parametrów: K0 = 1.1, K1 =
−1, K2 = 0).

Inna˛ użyteczna˛ wielkościa,˛ cz˛esto stosowana˛ do opisu anizotropii, jest
pole anizotropii, którego definicja jest nast˛epujaca:
˛
Han =

2 · Ke f f
MS

(2.9)

Pole anizotropii jest naturalna˛ miara˛ siły efektu anizotropii, Han jest polem jakie jest wymagane aby obrócić wektor namagnesowania z kierunku
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osi łatwej na kierunek osi trudnej.

Anizotropia magnetoelastyczna
Kolejnym istotnym efektem jest zależność mi˛edzy magnetyzmem a napr˛eżeniami sieci krystalicznej. Istnienie magnetoelastycznego sprz˛eżenia powoduje, że kryształ może ulec deformacji zależnej od jego stanu namagnesowania. Takie zjawisko nazywane jest magnetostrykcja.˛ Zjawisko odwrotne, czyli zmiana kierunku namagnesowania pod wpływem przyłożonych
napr˛eżeń, nazywane jest efektem Villariego. Powoduje ona zmian˛e efektywnej anizotropii poprzez dodatkowy wkład zwany anizotropia˛ megnetoelastyczna.˛ Oba te zjawiska zwiazane
˛
sa˛ z magnetoelastycznymi właściwościami materii. Jak już wspomniano w warstwach b˛edacych
˛
pod wpływem
zewn˛etrznego napr˛eżenia powodujacego
˛
odkształcenia sieci, pojawiaja˛ si˛e
zmiany w oddziaływaniu spin-orbita. W wyniku zmienionego pola krystalicznego pojawiaja˛ si˛e pewne kierunki w krysztale, wzgl˛edem których momenty magnetyczne preferuja˛ swe ustawienia. Tworzy si˛e dodatkowy wkład
zwany anizotropia˛ megnetoelastyczna˛ indukowana˛ napr˛eżeniami [102].

Anizotropia kształtu
Dalekozasi˛egowe oddziaływania dipolowe sprawiaja,˛ że energia anizotropii może zależeć również od geometrii układu. W próbce o skończonym
→
−
rozmiarze na jej granicy pojawiaja˛ si˛e nieciagłości
˛
wektora M . Powstałe
na kraw˛edzi nieskompensowane ładunki magnetyczne wywołuja˛ powsta−
→
nie pola rozproszonego na zewnatrz
˛ próbki oraz pola rozmagnesowania Hd
→
−
wewnatrz
˛ próbki skierowanego przeciwnie do magnetyzacji M . Ten dodatkowy wkład wpływa na równowagowa˛ orientacj˛e namagnesowania próbki
i nosi nazw˛e anizotropii kształtu [104]. Energia próbki w jej własnym polu
rozproszonym opisana jest zależnościa:
˛
Ed = −

1
2

Z

→
− −
→
M · Hd dV

(2.10)

−
→
Wyznaczenie wartości pola rozmagnesowania Hd w próbce o dowolnym kształcie jest trudne, ponieważ jest to funkcja oddziaływań dipolowych zależnych od położenia w strukturze. Można pokazać, że w przypadku obiektów symetrycznych pole rozmagnesowania opisywane jest równa−
→
→
− →
−
→
−
niem: Hd = − N · M , gdzie N jest tensorem rozmagnesowania zależnym od
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geometrii układu:
→
−
N =

Nx 0 0
0 Ny 0
0 0 Nz

W przypadku sfery Nx = Ny = Nz = 1/3, a dla nieskończonego w osi
z cylindra tensor wynosi Nx = Ny = 1/2, Nz = 0. Natomiast, w przypadku
nieskończonej, płaskiej płaszczyzny Nz = 1 a pozostałe czynniki Nx = Ny =
0. Dzi˛eki temu energia anizotropii (równanie 2.10) wyrażona na jednostk˛e
obj˛etości może być wyrażona (w układzie CGS) przez:
Ed = −2π · MS2 cos2 θ

(2.11)

gdzie MS jest namagnesowaniem w nasyceniu, a θ jest katem
˛
mi˛edzy namagnesowaniem a osia˛ z. Ten wynik jest istotny dla cienkich warstw i wielowarstw magnetycznych. Energia anizotropii jest minimalna jeśli θ = 90◦ .
Oznacza to, że anizotropia kształtu faworyzuje ustawienie wektora namagnesowania w płaszczyźnie warstwy. Jeśli wektor namagnesowania leży
w płaszczyźnie to jedynie na końcach struktury można si˛e spodziewać nieskompensowanych ładunków. Przy założeniu nieskończoności struktury te
ładunki sa˛ pomijalne a pole odmagnesowania jest minimalne. W przypadku
gdy warstwa jest namagnesowana prostopadle, ładunki magnetyczne two−
→
rza˛ si˛e na górnej i dolnej powierzchni dajac
˛ wkład do pola Hd wewnatrz
˛
struktury.
Dla metali przejściowych grupy 3d, ze wzgl˛edu na duża˛ wartość MS ,
V
stała anizotropii kształtu KShape
∝ −MS2 < 0 jest na tyle duża, że zazwyV
czaj ma dominujacy
˛ charakter KShape > K1 wzgl˛edem anizotropii magnetokrystalicznej. Powoduje to, że namagnesowanie ustawia si˛e w płaszczyźnie
warstwy dla układu magnetycznego cienkiego filmu [101].

2.2.3

Efekty rozmiarowe w cienkich warstwach

Redukcja wymiarów materiału magnetycznego sprawia, że układy takie
charakteryzuja˛ si˛e innymi właściwościami niż odpowiednie materiały obj˛etościowe. We właściwościach magnetycznych pojawia si˛e wi˛ekszy wkład
pochodzacy
˛ od atomów powierzchniowych i kraw˛edziowych. Przykładowo,
w nanometrowych klastrach/czasteczkach
˛
magnetycznych 40% wszystkich
atomów stanowia˛ atomy powierzchniowe. Łamanie symetrii dla tych atomów zwi˛eksza anizotropi˛e powierzchniowa,˛ która jest proporcjonalna do
stosunku powierzchni do obj˛etości materiału [105].
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Istotna jest również doskonałość struktury niskowymiarowej. Szorstkość powierzchni czy wyst˛epowanie tarasów ma wpływ na anizotropi˛e magnetyczna.˛ Na powierzchniach i na kraw˛edziach moga˛ pojawiać si˛e dodatkowe ładunki magnetyczne wpływajace
˛ na wypadkowy kierunek namagnesowania w warstwie oraz na sprz˛eżenia mi˛edzywarstwowe, omówione
w dalszej cz˛eści pracy.
Zgodnie z reguła˛ Hunda, moment magnetyczny w atomie jest maksymalny gdy możliwie wiele elektronów ma równolegle ustawione spiny. Jednak, zgodnie z zasada˛ Pauliego takie ustawienie spinów wymusza zajmowanie przez elektrony różnych stanów orbitalnych. W metalach funkcje falowe
elektronów pasmowych sa˛ zmodyfikowane prowadzac
˛ tym samym do obniżenia efektywnego momentu spinowego przypadajacego
˛
na atom. Zmniejszanie wymiarowości sprawia, że atomy na interfejsach i kraw˛edziach takich układów maja˛ zmodyfikowana˛ struktur˛e elektronowa˛ wskutek złamania symetrii otoczenia. Ewoluuje ona w kierunku struktury typowej dla swobodnego atomu powodujac
˛ w efekcie wzrost spinowego momentu magnetycznego.
Redukcja ilości atomów otoczenia prowadzi też do zw˛eżenia pasm, w wyniku czego uzyskuje si˛e zwi˛ekszenie g˛estości stanów na poziomie Fermiego
[2]. Opierajac
˛ si˛e na kryterium Stonera (równanie 2.4) niewielkie podwyższenie g˛estości stanów w materiałach niemagnetycznych w obj˛etości może
prowadzić do pojawienia si˛e stanu ferromagnetycznego w układzie o zredukowanej wymiarowości. Taka zjawisko może wystapić
˛ dla pierwiastków,
które sa˛ bliskie spełnienia kryterium Stonera istnienie ferromagnetyzmu tj.
dla V, Cr, Pd, Pt, [2].
Kolejnym efektem obniżenia wymiarowości jest modyfikacja anizotropii magnetycznej. Układy cienkowarstwowe moga˛ mieć znacznie zwi˛ekszona˛ wartość efektywnej anizotropii. W przypadku atomów kraw˛edziowych
anizotropia osiaga
˛ nawet kilkadziesiat
˛ razy wi˛eksza˛ wartość, dochodzac
˛ do
poziomu kilku meV/atom, w porównaniu do materiału ferromagnetycznego,
w którym wartość ta jest rz˛edu µeV/atom [104]. Atomy tego typu wnosza˛
własny istotny wkład do energii anizotropii, stanowiacy
˛ przyczynek do anizotropii powierzchniowej oraz interfejsu (nazywanej również anizotropia˛
typu Néela).
Anizotropia magnetyczna w układzie cienkowarstwowym - opis fenomenologiczny
W fenomenologicznym opisie anizotropii jednoosiowej, g˛estość energii
anizotropii w układach cienkowarstwowych wyrażona jest prosta˛ zależno38
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ścia:
˛
E = Ke f f · sin2 θ

(2.12)

W zależności od wartości stałej anizotropii możliwe sa˛ tylko dwie orientacje osi łatwych. Stała Ke f f jest współczynnikiem anizotropii, który zawiera przyczynki do anizotropii różnego pochodzenia: magnetokrystalicznego,
magnetoelastycznego, powierzchniowego i kształtu. W przypadku dodatniej wartości Ke f f preferowany kierunek namagnesowania jest prostopadły
do powierzchni próbki. Dla Ke f f ujemnego namagnesowanie jest ustawione
w płaszczyźnie. Dla cienkich warstw, ze wzgl˛edu na inna˛ symetri˛e otoczenia atomów powierzchniowych w porównaniu do atomów obj˛etościowych,
wartość anizotropii powierzchniowej różni si˛e od wartości obj˛etościowej.
Stała anizotropii efektywnej może zatem zostać rozdzielona na przyczynek powierzchniowy KS i obj˛etościowy KV . Wzór na efektywna˛ anizotropi˛e
przyjmuje nast˛epujac
˛ a˛ postać (w układzie CGS):
Ke f f = KV +

2 · KS
− 2π · MS2
d

(2.13)

gdzie d jest grubościa˛ warstwy ferromagnetycznej. We wzorze (2.13) drugi
składnik określa wkład od dwóch identycznych powierzchni (interfejsów).
W ogólności każda powierzchnia wnosi osobny wkład KdS do anizotropii
efektywnej. Wielkości KS i KV moga˛ być wyznaczone eksperymentalnie z liniowej zależności (Ke f f + 2πMS2 ) · d w funkcji grubości d. Można również
S
określić grubości warstwy krytycznej dc = − 2·K
epuje reKV , przy której nast˛
orientacja wektora namagnesowania (ang. Spin Reorientation Transition SRT), z kierunku prostopadłego do płaszczyzny warstwy do kierunku w jej
płaszczyźnie ze wzrostem grubości, jak przedstawiono na rysunku 2.10.
Czynniki wpływajace
˛ na anizotropi˛e magnetyczna˛ w ultracienkich warstwach
Silna anizotropia obserwowana w ultracienkich warstwach nie musi być
jedynie zwiazana
˛
ze złamaniem symetrii na interfejsie. W rzeczywistości,
w wielu przypadkach próbki epitaksjalne w wyniku niedopasowania stałych sieci warstw składowych sa˛ mocno napr˛eżone. Powoduje to dodatkowy wkład magnetoelastyczny do efektywnej anizotropii [104]. Wkład ten,
opisany jako zależność g˛estości energii magnetycznej anizotropii od napr˛eżeń, może być wr˛ecz decydujacy
˛ dla właściwości magnetycznych epitaksjalnych ultracienkich warstw. Całkowita energia odkształceń elastycznych
jest proporcjonalna do odkształcanej obj˛etości i wraz ze wzrostem grubości warstwy rośnie. W takich układach, przy koherentnym sposobie wzrostu
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Liniowa zależność Ke f f · d w funkcji grubości warstwy
ferromagnetycznej d [101].

Rysunek 2.10:

anizotropia magnetoelastyczna wnosi swój wkład do składowej obj˛etościowej KV . Jednak przy pewnej krytycznej grubości warstwy, wygenerowanie
sieci dyslokacji może być korzystniejsze energetycznie. W takim przypadku
napr˛eżenia sa˛ relaksowane w okolicach interfejsów – w obszarach niekoherentnego wzrostu. Wtedy anizotropia magnetoelastyczna wnosi swój wkład
do składowej powierzchniowej KS .
Innymi czynnikami wpływajacymi
˛
lokalnie na anizotropi˛e obj˛etościowa˛
sa˛ defekty strukturalne np. wakansy czy bł˛edy ułożenia warstw atomowych
(ang. stacking fault). Moga˛ one odchylać oś anizotropii wprowadzajac
˛ lokalne fluktuacje w procesie przemagnesowania [47].
Fluktuacje grubości warstwy magnetycznej pojawiajace
˛ si˛e na etapie
wzrostu warstw sa˛ kolejnym czynnikiem wpływajacym
˛
na zmiany parametru Ke f f , który jest zależny od grubości warstwy magnetycznej. W warstwach metalicznych takie fluktuacje wyst˛epuja˛ dość powszechnie niezależnie od techniki wytwarzania warstw. Bezpośrednia˛ konsekwencja˛ wyst˛epowania tych fluktuacji jest szorstkość interfejsów. Obniża ona zawsze
wielkość anizotropii bez wzgl˛edu na jej znak. Charakterystycznymi wielkościami opisujacymi
˛
szorstka˛ powierzchni˛e jest: σ - średnie odchylenie od
gładkiej powierzchni, oraz długość korelacji – lc , opisujaca
˛ rozmiar tarasów
badź
˛ kraterów w płaszczyźnie. Wzgl˛edna zmiana anizotropii powierzchniowej (∆KS ) spowodowana obecnościa˛ szorstkości powierzchni opisana jest
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zależnościa:
˛
∆KS −2σ
=
KS
lc

(2.14)

Wielkość zmian w układzie kubicznym, przy typowych wartościach: σ =
1 - 2 ML (monowarstwy) i lc = 10 ML wynosi około 20%. Podobny wpływ
na anizotropi˛e magnetyczna˛ może mieć również krótkozasi˛egowa interdyfuzja wyst˛epujaca
˛ w okolicy interfejsów już wytworzonych warstw wielokrotnych. Prowadzi ona do wzrostu szorstkości interfejsów pogarszajac
˛ ich
jakość w stosunku do stanu tuż po wytworzeniu struktury.
Oprócz efektów wynikajacych
˛
jedynie ze złamania symetrii otoczenia
atomów na powierzchni warstwy magnetycznej należy również wziać
˛ pod
uwag˛e wzajemna˛ modyfikacj˛e elektronowa˛ sasiaduj
˛
acych
˛
ze soba˛ atomów
warstwy magnetycznej i np. niemagnetycznej, określanej mianem hybrydyzacji elektronowej. Oprócz wkładu do anizotropii powierzchniowej oddziaływania te zmieniaja˛ momenty magnetyczne atomów tworzacych
˛
interfejs.
W szczególności moga˛ powodować indukowanie momentu magnetycznego
na atomach, które sa˛ niemagnetyczne w materiale obj˛etościowym. Znaczne
indukowane momenty magnetyczne obserwuje si˛e w atomach Pt i Pd.

2.2.4

Struktura domenowa i krzywa histerezy magnetycznej

Ze wzgl˛edu na energi˛e odmagnesowania w ferromagnetycznej próbce
z namagnesowaniem w kierunku prostopadłym, w nieobecności zewn˛etrznego pola magnetycznego, jednolity stan magnetyczny jest niekorzystny.
Ustawienie magnetyzacji wewnatrz
˛ próbki w taki sposób aby namagnesowanie całej próbki było równe zeru powinno skutecznie zminimalizować
energi˛e magnetostatyczna.˛ Dlatego momenty magnetyczne w materiale ferromagnetycznym w pewnych warunkach moga˛ grupować si˛e w małe obszary zwane domenami magnetycznymi. Wewnatrz
˛ każdej domeny momenty
magnetyczne wszystkich atomów sa˛ wzajemnie równoległe, jednakże kierunki wektora namagnesowania poszczególnych domen moga˛ być różne. Po
przyłożeniu pola magnetycznego nast˛epuje zmiana konfiguracji domen, co
prowadzi do zmiany wypadkowego namagnesowania materiału. Z obecnościa˛ domen magnetycznych wia˛że si˛e jednak wzrost energii wymiany, dlatego w magnetyku o skończonych rozmiarach geometrycznych może powstać
optymalna ilość domen magnetycznych. Domeny magnetyczne zorientowane sa˛ w taki sposób, by całkowita energia swobodna Etot osiagała
˛
minimum.
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Rysunek 2.11: Przykład p˛
etli histerezy z zaznaczeniem charakterystycznych parametrów opisujacych
˛
p˛etl˛e, tj.
HC i mr .

Histereza magnetyczna
Proces przemagnesowania próbki w zewn˛etrznym polu magnetycznym
obrazowany i opisywany jest za pomoca˛ p˛etli histerezy magnetycznej. W silnych zewn˛etrznych polach wszystkie momenty magnetyczne sa˛ równoległe,
a wartość namagnesowania jest maksymalna i nazywana magnetyzacja˛ nasycenia MS . Zależność temperaturowa tego parametru jest wynikiem wpływu termicznych fluktuacji niszczacych
˛
równoległe ułożenie momentów magnetycznych. W temperaturze Curie uporzadkowanie
˛
ferromagnetyczne zostaje całkowicie zniszczone i momenty magnetyczne układaja˛ si˛e w losowym kierunku.
W zerowym zewn˛etrznym polu namagnesowanie próbki jest określane
parametrem remanencji. W wyniku przykładania zewn˛etrznego pola w przeciwnym kierunku do wektora namagnesowania próbki przy pewnej wartości pola, zwanym polem koercji (HC ), wypadkowe namagnesowanie b˛edzie
równe zero. Dalszy wzrost przykładanego, zewn˛etrznego pola magnetycznego prowadzi do nasycenia namagnesowania próbki w kierunku przykładanego H (rys. 2.11).

2.2.5

Oddziaływania mi˛edzywarstwowe

W strukturach wielowarstwowych składajacych
˛
si˛e z warstw ferromagnetycznych rozdzielonych warstwami niemagnetycznymi oprócz zjawisk
zwiazanych
˛
bezpośrednio z anizotropia˛ magnetyczna˛ obserwuje si˛e również
pośrednie magnetyczne sprz˛eżenia mi˛edzywarstwowe. W ich wyniku namagnesowanie składowych warstw ferromagnetycznych może być wzajemnie
antyrównoległe lub prostopadłe (ortogonalne). Z kolei w wyniku bezpośredniego sasiedztwa
˛
warstwy antyferromagnetycznej i ferromagnetycznej pojawia si˛e kierunkowe sprz˛eżenie określone nazwa˛ exchange bias.
Zaproponowane zostały różne mechanizmy pośredniego sprz˛eżenia mi˛e42
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dzywarstwowego. Należy do nich zaliczyć oddziaływania RKKY (Rudermanna, Kittela, Kasuyi,Yosidy), dipolowe wynikajace
˛ z szorstkości interfejsów lub pomi˛edzy ścianami domenowymi poszczególnych magnetycznych
warstw składowych, czy też wskutek tworzenia si˛e mostków (ang. pinholes)
łacz
˛ acych
˛
warstwy ferromagnetyczne poprzez nieciagłe
˛ przekładki niemagnetyczne.
RKKY - oscylacyjne oddziaływanie wymienne w wielowarstwach
Jednym z rodzajów oddziaływań prowadzacych
˛
do sprz˛eżeń mi˛edzywarstwowych jest oddziaływanie RKKY. Ma ono charakter wymiany pośredniej, która zachodzi z udziałem elektronów przewodnictwa spolaryzowanych przez moment magnetyczny jonu. Elektrony te oddziałuja˛ z momentem magnetycznym kolejnego jonu. Powyższy opis z powodzeniem stosuje si˛e również do wyjaśnienia sprz˛eżenia pomi˛edzy metalicznymi warstwami ferromagnetycznymi poprzez niemagnetyczna przekładk˛e. Ma ono
charakter oscylacyjny, dalekozasi˛egowy i anizotropowy. Okres oscylacji oraz
znak sprz˛eżenia wymiennego RKKY wyst˛epujacego
˛
w układzie cienkowarstwowych struktur magnetycznych jest zwiazany
˛
z rodzajem i struktura˛
krystalograficzna˛ niemagnetycznej przekładki [101]. W konsekwencji może
prowadzić do sprz˛eżeń zarówno ferro- jak i antyferromagnetycznych, w zależności od odległości mi˛edzy kolejnymi jonami (warstwami) magnetycznymi (rys. 2.12). Sprz˛eżenie jest opisywane całka˛ wymiany JRKKY (r), b˛edac
˛ a˛ funkcja˛ odległości mi˛edzy sprz˛eganymi momentami magnetycznymi
(równanie 2.15).
cos(2kF r)
JRKKY ∝
(2.15)
r3
Energi˛e sprz˛eżenia wymiennego na jednostk˛e powierzchni można opisać wyrażeniem:
EIEC = −JBL

M1 · M2
= −JBL cos(ϕ1 − ϕ2 )
| M1 | · | M2 |

(2.16)

gdzie ϕi jest katem
˛
namagnesowania w odpowiedniej warstwie, a (ϕ1 − ϕ2 )
katem
˛
pomi˛edzy kierunkami wektorów namagnesowana sasiednich
˛
warstw
ferromagnetycznych [101]. Ten typ sprz˛eżenia nazywany jest biliniowym,
w którym kat
˛ pomi˛edzy kierunkami namagnesowania M1 i M2 wynosi 0◦ lub
180◦ stopni. W układzie uzyskuje si˛e uporzadkowanie
˛
ferromagnetyczne dla
JBL > 0, a antyferromagnetyczne dla JBL < 0.
W niektórych przypadkach należy również uwzgl˛ednić składnik zawierajacy
˛ kwadratowa˛ zależność. Wtedy równanie opisujace
˛ energi˛e sprz˛eżenia
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Mi˛edzywarstwowe
sprz˛eżenie mi˛edzy dwoma ferromagnetycznymi cienkimi warstwami
opisane mechanizmem RKKY. W zależności od grubości niemagnetycznej
przekładki oddzielajacej
˛
warstwy
magnetyczne, dla J > 0 i J < 0
sprz˛eżenie jest odpowiednio ferromagnetyczne lub antyferromagnetyczne
[101].
Rysunek 2.12:

przyjmuje postać:
EIEC = −JBL

M1 · M2
M1 · M2
− JBQ (
)2 =
| M1 | · | M2 |
| M1 | · | M2 |

(2.17)

2

= −JBL cos(ϕ1 − ϕ2 ) − JBQ cos (ϕ1 − ϕ2 )
gdzie JBQ jest stała˛ bikwadratowego sprz˛eżenia. Jeśli ta składowa sprz˛eżenia odgrywa dominujac
˛ a˛ rol˛e, namagnesowanie warstwach jest wzajemnie
prostopadłe. Jego obecność jest zazwyczaj zwiazana
˛
z niedoskonałościami
struktury układu wielowarstwowego [106] i zależy od grubości mi˛edzywarstwy [101].
Sprz˛eżenia dipolowe
Niedoskonałość strukturalna warstw wielokrotnych może być również
źródłem dipolowych sprz˛eżeń mi˛edzywarstwowych. Wywołane jest ono wzajemnym oddziaływaniem ładunków magnetycznych pojawiajacych
˛
si˛e na
nierównościach interfejsów mi˛edzy magnetycznymi warstwami a niemagnetyczna˛ przekładka˛ (ang. orange-peel coupling). Jeżeli interfejs oddzielajacy
˛ warstwy jest szorstki, w wyniku silnego oddziaływania wymiennego
w warstwie ferromagnetycznej wektor namagnesowania nie może poda˛żać
za kształtem tej powierzchni. W efekcie, na interfejsie pojawiaja˛ si˛e nieskompensowane ładunki magnetyczne, które sa˛ źródłem oddziaływań magnetostatycznych. Jeśli szorstkości sasiednich
˛
interfejsów w układzie wielowarstwowym sa˛ skorelowane (rys. 2.13), wtedy faworyzowane jest równoległe ustawienie spinów w warstwach ferromagnetycznych. W przeciwnym
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wypadku, przy nieskorelowanych szorstkościach, wypadkowe oddziaływanie wnosi wkład do przyczynku bikwadratowego [6].

Korelacja szorstkości sasiednich
˛
interfejsów prowadzaca
˛
do ferromagnetycznego sprz˛eżenia warstw magnetycznych. F - warstwa ferromagnetyczna, S - warstwa nieferromagnetyczna.

Rysunek 2.13:
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Rozdział 3

Zjawiska fizyczne
wykorzystywane w technikach
eksperymentalnych
3.1
3.1.1

Badania strukturalne
Dyfrakcja i reflektometria rentgenowska

Dyfrakcja promieni X (ang. X-Ray Diffraction – XRD), jest jedna˛ z podstawowych technik badań struktury krystalicznej. W wyniku oddziaływania
promieniowania rentgenowskiego z materia˛ dochodzi m.in. do rozpraszania
promieniowania na krysztale. Ponieważ w krysztale atomy tworza˛ regularna˛ sieć, rozproszone fale ulegaja˛ interferencji. Ilościowo zjawisko to jest
opisane równaniem Bragga. Mierzone widmo jest funkcja˛ intensywności
promieniowania ugi˛etego na płaszczyznach kryształu w zależności od kata
˛
padania wiazki
˛ promieniowania. Na podstawie otrzymanego widma można wyznaczyć podstawowe parametry strukturalne kryształu takie jak odległości mi˛edzypłaszczyznowe, dane o symetrii sieci i rozmiarach komórki
elementarnej, czy informacje o pozycjach atomów w komórce.
Inna˛ metoda˛ wykorzystywana˛ w badaniach strukturalnych, stosowana˛
głównie w badaniu cienkich warstw oraz układów wielowarstwowych, jest
powierzchniowo czuła reflektometria promieniowania X (ang. X-Ray Reflectometry, XRR). W tej metodzie mierzona jest intensywność odbitej wiazki
˛
promieniowania X od powierzchni próbki, padajacej
˛ na nia˛ pod małymi ka˛
tami (ang. grazing angle). Do pomiarów reflektometrycznych wykorzystuje
si˛e monochromatyczna˛ wiazk˛
˛ e promieniowania X. Odbicie od powierzchni
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Rysunek 3.1: Informacje
uzyskiwane
z profilu XRR [107].

i interfejsów wynika z różnych g˛estości elektronowych na kolejnych warstwach próbki, które odpowiadaja˛ różnym indeksom odbicia w klasycznej
optyce. Z pomiaru uzyskuje si˛e informacje o g˛estości, grubości warstw składowych struktury, szorstkości powierzchni i interfejsów.
Analiza uzyskanego widma XRR dostarcza informacji o strukturalnych
parametrach cienkich warstw (rys. 3.1). Poniżej pewnego kata
˛ padania promieniowania (tzw. kata
˛ krytycznego θc ), pojawia si˛e zjawisko całkowitego odbicia. Powyżej θc wiazka
˛
zaczyna wnikać w głab
˛ materiału i wraz
ze wzrostem kata
˛ padania silnie maleje nat˛eżenie wiazki
˛
odbitej od powierzchni próbki. Spadek intensywności (rys. 3.1), jest zwiazany
˛
z grubościa˛ i szorstkościa˛ warstwy lub warstw w przypadku analizy widma otrzymanego dla struktury wielowarstwowej. Pojawiajace
˛ si˛e oscylacje nazywane pra˛żkami Kiessiega wynikaja˛ z interferencji wiazki
˛
cz˛eściowo odbitej
od podłoża wraz z wiazk
˛ a˛ odbita˛ od powierzchni układu warstwowego. Kat
˛
krytyczny i amplituda oscylacji dostarcza informacji o g˛estości badanego
materiału. Amplituda oscylacji zależy od różnicy mi˛edzy g˛estościami badanego materiału a podłoża. Przy wi˛ekszych różnicach g˛estości można spodziewać si˛e wi˛ekszych amplitud oscylacji [107]. Dla warstw wielokrotnych
obecność periodycznie powtarzajacych
˛
si˛e sekwencji warstw manifestuje
si˛e w postaci dodatkowych pików Bragga. Ich położenie jest zwiazane
˛
z periodem badanych układów warstwowych. Pomiary wykonywane sa˛ w zakresie niskich katów
˛
0◦ − 5◦ . Ta metoda doświadczalna, nie pozwala niestety
na odróżnienie stopu powstałego na interfejsie od interfejsu o ostrym profilu chemicznym jednakże z pewna˛ szorstkościa.˛ Z odległości mi˛edzy pikami
pozwala natomiast wyznaczyć grubość warstwy, co wyznacza si˛e obliczajac
˛
środki pików a nast˛epnie dopasowujac
˛ różnic˛e do katów
˛
θ [107].
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3.1.2

Odbiciowa dyfrakcja elektronów wysokoenergetycznych

Niskokatowa
˛
dyfrakcja wysokoenergetycznych elektronów (ang. Reflection High Energy Electron Diffraction, RHEED) jest metoda˛ pomiarowa,˛
z której uzyskuje si˛e informacje o jakości powierzchni badanych struktur.
Technika pozwala na określenie symetrii struktury materiału, stałych sieci i ewentualnych jej napr˛eżeń oraz obserwacj˛e in-situ dynamiki wzrostu.
W metodzie RHEED wykorzystywana jest wiazka
˛ elektronów o energii 10 –
12 keV. Elektrony padaja˛ na próbk˛e pod bardzo małym katem,
˛
rz˛edu 1◦ −3◦
i ulegaja˛ dyfrakcji na płaszczyznach prostopadłych do jej powierzchni (rys.
3.2). Niewielki kat
˛ padania oraz duża energia elektronów powoduje, że gł˛ebokość ich wnikania ograniczona jest do pojedynczych warstw atomowych
powierzchni próbki. Odbita wiazka
˛
tworzy na ekranie fluorescencyjnym obraz dyfrakcyjny, rejestrowany za pomoca˛ kamery CCD. Rodzaj obrazu dyfrakcyjnego zależy od struktury powierzchni badanej próbki. W przypadku
warstwy monokrystalicznej przy pewnych katach
˛
położenia próbki wzgl˛edem padajacej
˛ wiazki
˛ elektronów płaszczyzny atomowe b˛eda˛ stanowiły odpowiednia˛ siatk˛e dyfrakcyjna.˛ W przypadku gładkich powierzchni uzyskiwany obraz przyjmuje postać długich, cienkich pra˛żków (ang. streak). Koncentrycznie ułożone pierścienie dyfrakcyjne świadcza˛ o polikrystalicznej
strukturze powierzchni. Wzór w postaci regularnie ułożonych kropek jest
charakterystyczny dla monokrystalicznych szorstkich powierzchni.

Rysunek 3.2:

Schemat RHEED [108].

Z otrzymanego obrazu dyfrakcyjnego uzyskuje si˛e informacj˛e o odległościach płaszczyznowych, o kierunku i sposobie wzrostu oraz o morfologii powierzchni. Odległość d mi˛edzy pra˛żkami jest proporcjonalna do odpowiedniej stałej sieci odwrotnej. Współczynnik proporcjonalności (tzw. stała
kamery) wyznaczana jest przez obserwacje obrazów RHEED otrzymanych
na monokryształach o dobrze znanych parametrach sieciowych. Wówczas,
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odległość płaszczyzn mi˛edzyatomowych w osadzanej warstwie wyznacza
si˛e z zależności:
A
a=
(3.1)
d
gdzie: A – oznacza stała˛ kamery rejestrujacej
˛ obraz, d – odległość pomi˛edzy
pra˛żkami dyfrakcyjnymi w milimetrach, natomiast a – stała˛ sieci określona˛
w nanometrach.
Na podstawie uzyskanych pomiarów stałych sieci rejestrowanych podczas wzrostu kolejnych pojedynczych warstw, można szacować napr˛eżenia
indukowane przez niedopasowania sieciowe nanoszonych kolejno struktur.
Rejestrujac
˛ obrazy RHEED podczas wzrostu epitaksjalnych struktur, można
monitorować typ wzrostu warstw. Intensywność obrazów zmienia si˛e sinusoidalnie w czasie wraz ze wzrostem warstw i jest maksymalna dla pełnej
warstwy, tak jak to przedstawiono na rysunku 2.1(a) w rozdziale 2.

3.2

Mikroskopia sił atomowych

Mikroskopy SPM (ang. Scanning Probe Microscope, SPM) sa˛ grupa˛ instrumentów umożliwiajacych
˛
detekcj˛e oddziaływań wyst˛epujacych
˛
pomi˛edzy igła˛ pomiarowa˛ a badana˛ powierzchnia˛ znajdujac
˛ a˛ si˛e w odległości kilku do kilkuset nanometrów od skanujacego
˛
ostrza. Obrazowanie powierzchni próbek nast˛epuje poprzez przestrzenna˛ rejestracj˛e sił tych oddziaływań
w czasie skanowania powierzchni przez sond˛e. W zależności od rodzaju rejestrowanej siły wyróżnia si˛e różne typy mikroskopii, jak np.: mikroskopi˛e
sił atomowych czy sił magnetycznych.
Kiedy igła mikroskopu jest zbliżana do próbki narasta oddziaływanie
mi˛edzy atomami igły a badanej powierzchni. Zarówno siła oddziaływań
jak również ich charakter (przyciagaj
˛ acy
˛ lub odpychajacy)
˛ zmienia si˛e wraz
z odległościa.˛ Relacja ta jest opisywana zależnym od odległości potencjałem Lenarda-Jonesa, (rys. 3.3). Przy dużych dystansach mi˛edzy igła˛ i powierzchnia˛ pojawiajace
˛ si˛e siły maja˛ charakter przyciagaj
˛ acy.
˛ W wyniku
zbliżania igły powłoki elektronowe atomów igły i powierzchni zaczynaja˛
si˛e wzajemnie elektrostatycznie odpychać.
W układzie pomiarowym igła oddziałujaca
˛ z próbka˛ umieszczona jest
na elastycznej dźwigni (ang. cantilever). Na dźwigni˛e skierowana jest wiaz˛
ka laserowa, która odbita od dźwigni pada na czterostrefowy fotodetektor
czuły na zmian˛e pozycji plamki laserowej. Zmiana położenia odbitej wiaz˛
ki ma miejsce gdy pojawiaja˛ si˛e oddziaływania igły z powierzchnia˛ próbki.
W zależności od typu pracy mikroskopu rejestrowany jest nacisk igły na
50

3.2 Mikroskopia sił atomowych

Rysunek 3.3: Rozkład oddziaływań mi˛
edzy igła˛ próbnika a powierzchnia˛
w zależności od odległości mi˛edzy nimi oraz zasi˛eg działania poszczególnych oddziaływań [109].

powierzchni˛e próbki lub amplituda drgań dźwigni. Rejestrowana przez fotodetektor zmiana pozycji plamki przekładana jest na wielkość zmian tych
oddziaływań (rys. 3.4). Nat˛eżenie wywołanego fotopradu
˛ jest wejściowym
sygnałem do p˛etli sprz˛eżenia zwrotnego, dzi˛eki któremu poprzez odpowiedni ruch skanera – elementu umożliwiajacego
˛
precyzyjny przesuw próbki
wzgl˛edem próbnika – stabilizowana jest wielkość określonych oddziaływań.
Na podstawie napi˛ecia przyłożonego do piezoelementu skanera wywołujacego
˛
jego ruch, tworzony jest komputerowo obraz badanej powierzchni
[110].
W zależności od wybranego oddziaływania mi˛edzy igła˛ a powierzchnia˛
wyróżnia trzy podstawowe tryby pracy mikroskopu: kontaktowy (ang. contact mode, CM), bezkontaktowy (ang. non-contact mode, NCM) oraz przerywany (ang. tapping mode, TM). W mikroskopach pracujacych
˛
w trybie
kontaktowym ostrze jest w tak bliskiej odległości od powierzchni próbki,
że pojawiaja˛ si˛e mi˛edzy nimi stosunkowo silne oddziaływania odpychajace.
˛
W skali mikroskopowej funkcje falowe elektronów z powłok zewn˛etrznych
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Rysunek 3.4:

Schemat układu AFM [109].

atomów ostrza i powierzchni zaczynaja˛ si˛e przekrywać. W skali makroskopowej próbnik wywiera nacisk na powierzchni˛e próbki. Rejestracja wychylenia dźwigni przy znanych jej parametrach spr˛eżystych, pozwala stabilizować wartości sił działajacych
˛
na sond˛e. W modzie bezkontaktowym ostrze
pozostaje w pewnej odległości od powierzchni zmieniajacym
˛
si˛e w zakresie
od kilku do kilkudziesi˛eciu nanometrów. Dźwignia mikroskopu jest wprawiona w drgania własne. Pod wpływem mierzonych sił oddziaływań o charakterze przyciagaj
˛ acym
˛
zmianie ulega cz˛estotliwość rezonansowa dźwigni
i dobroć jej drgań [110]. Zmiany tych wielkości sa˛ podstawa˛ do stabilizowania wysokości ostrza nad powierzchnia˛ próbki. Tryb pracy typu przerywanego kontaktu jest podobny do trybu bezkontaktowego AFM. Różnica˛
jest mniejsza odległość na jakiej dźwignia wprawiona jest w drgania swobodne i zdecydowanie wi˛eksza amplituda. W poszczególnych cz˛eściach cyklu drgania, igła podlega naprzemiennie oddziaływaniu sił odpychajacych
˛
i przyciagaj
˛ acych.
˛
Determinuja˛ one efektywna˛ wielkość amplitudy drgań
igły. W czasie skanowania amplituda ta jest stabilizowana poprzez stosowny ruch skanera w kierunku prostopadłym do powierzchni próbki.

3.2.1

Mikroskopia sił magnetycznych (MFM)

Zastosowanie magnetycznego ostrza umożliwia rejestrowanie struktury
magnetycznej próbek. Mikroskop sił magnetycznych (MFM) pracuje w bezkontaktowym trybie rezonansowym. Dźwignia z igła˛ magnetyczna˛ wprawiona jest w drgania o cz˛estotliwości bliskiej rezonansowej z dana˛ amplitu52
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da˛ Ad i cz˛estotliwościa˛ ωd . Zmiany właściwości rezonansowych spowodowane sa˛ gradientem rozproszonego pola magnetycznego, którego źródłem
jest struktura magnetyczna badanej próbki.
W trybie pracy NCM drgajac
˛ a˛ dźwigni˛e mikroskopu można rozpatrywać jako oscylator harmoniczny [110]. Przyjmuje si˛e, że dźwignia jest nieważka˛ spr˛eżyna˛ o stałej k, na końcu której zamocowane
p jest ostrze o masie
m, drgajac
˛ a˛ z cz˛estotliwościa˛ rezonansowa˛ ω0 = k/m. Swobodna cz˛estotliwość oscylacji zostaje zaburzona gdy masa znajdzie w gradiencie pola siły. W przypadku sił przyciagaj
˛ acych,
˛
czyli dodatniego gradientu siły
(F 0 > 0), zmniejszona b˛edzie stała spr˛eżystości: ke f f = k −F 0 . Zmiana stałej
k wywołana gradientem siły powodujepprzesuni˛ecie cz˛estotliwości rezonansowej drgajacej
˛ igły do wartości ωr = (k − F 0 )/m. Odwrotnie, w przypadku sił odpychajacych
˛
(F 0 < 0) przesuni˛ecie w cz˛estotliwości jest dodatnie.
W liniowym przybliżeniu przesuni˛ecie cz˛estotliwości można zapisać jako:
∆ω = ωr − ω0 =

ω0 F 0
2k

(3.2)

Amplituda, faza drgań oraz cz˛estotliwość rezonansowa w zakresie zmian
majacych
˛
miejsce przy pomiarach MFM (zmiany cz˛estotliwości rezonansowej rz˛edu 60 kHz wynosza˛ kilka Hz) w przybliżeniu zależa˛ liniowo od
gradientu siły. Zmiany tych parametrów rejestrowane w czasie skanowania
badanej próbki i przy wsparciu komputerowej analizy sygnału sa˛ przekładane na przestrzenny rozkład namagnesowania próbki prezentowany na ogół
w postaci mapy. Do najcz˛eściej stosowanych metod pomiarowych zalicza
si˛e: detekcj˛e amplitudowa˛ (ang. amplitude modulation, AD), detekcj˛e fazowa˛ (ang. phase detection, PD) lub modulacj˛e cz˛estotliwościowa˛ (ang. frequency modulation, FM). W trybie AD mierzona jest zmiana amplitudy dźwigni przy ustalonej cz˛estotliwości piezoelementu wymuszajacego
˛
jej drgania.
Zmiana ta jest spowodowana przesuni˛eciem krzywej rezonansowej, wywołanym gradientem rozproszonego pola, wzgl˛edem osi cz˛estotliwości drgań
(rys. 3.5(a)). W porównaniu z dwoma pozostałymi trybami detekcja amplitudowa charakteryzuje si˛e najgorszym stosunkiem mierzonego sygnału
do szumu. Detekcja fazowa i modulacja cz˛estotliwościowa charakteryzuja˛
si˛e znacznie wi˛eksza˛ dokładnościa˛ pomiarowa.˛ W warunkach rezonansowych faza drgań piezoelementu jest przesuni˛eta o 90◦ w stosunku do fazy drgań dźwigni. Wskutek pojawienia si˛e gradientu pola zmienia si˛e faza
drgajacej
˛ dźwigni. Jako sygnał pomiarowy rejestrowane jest to przesuni˛ecie
fazowe przy ustalonej cz˛estotliwości piezoelementu (rys. 3.5(b)). Jak już
wspomniano pojawienie si˛e gradientu pola magnetycznego zmienia również cz˛estotliwość rezonansowa˛ drgajacej
˛ dźwigni. W trybie pomiarowym
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FM stabilizowane jest 90-cio stopniowe przesuni˛ecie fazy pomi˛edzy drganiami wymuszajacego
˛
piezoelementu i dźwigni próbnika. Dźwignia próbnika znajduje si˛e wtedy w rezonansie. Taka stabilizacja wymaga odpowiedniego dostrojenia cz˛estotliwości piezoelementu, która jest rejestrowana jako
sygnał pomiarowy (rys. 3.5(b)).

Tryby pracy MFM, (a) tryb AD, przesuni˛ecie amplitudy dla
ustalonej cz˛estotliwości piezoelementu; (b) tryb detekcji fazowej i modulacji cz˛estotliwościowej.
Rysunek 3.5:

Ponieważ siła oddziaływań dipolowych, które mierzone sa˛ w technice MFM, zależy od odległości próbnika od powierzchni próbki, odseparowanie sygnału magnetycznego od zaburzajacej
˛ go topografii mierzonej
powierzchni jest bardzo istotnym zadaniem. Pozwala na to znacznie wi˛ekszy zasi˛eg sił magnetycznych od sił van der Waalsa, które odpowiadaja˛ za
niemagnetyczne oddziaływania próbnika z powierzchnia.˛ W czasie pomiaru
sygnału magnetycznego próbnik powinien znajdować si˛e w stałej odległości od powierzchni próbki. Takie warunki pomiarowe na ogół realizuje si˛e
w dwustopniowym algorytmie pomiarowym. W pierwszym etapie topografia próbki mierzona jest w trybie TM. Dla każdej linii pomiarowej rejestrowany jest profil powierzchni. W drugim etapie, w czasie którego mierzony
jest sygnał magnetyczny, igła odsuwana jest od powierzchni próbki na określona˛ wysokość, a nast˛epnie uruchamiany jest skan ponad jej powierzchnia˛
po profilu zarejestrowanym w czasie pomiaru topografii (ang. lift mode).

3.3

Magnetooptyczny efekt Kerra

Liniowo spolaryzowana wiazka
˛
światła padajaca
˛ na magnetyczna˛ powierzchni˛e, w wyniku oddziaływania wektora pola elektrycznego wiazki
˛
z namagnesowaniem próbki, po odbiciu od magnetycznego materiału do54

3.3 Magnetooptyczny efekt Kerra

Schematyczne
przedstawienie efektu Kerra.
Liniowo spolaryzowana wiaz˛
ka światła jest odbita od próbki magnetycznej. Polaryzacja
odbitej wiazki
˛ światła jest obrócona o kat
˛ Kerra - θK , eliptyczność Kerra jest wyznaczana przez miar˛e kata
˛ εK .
Rysunek 3.6:

znaje skr˛ecenia i zmiany polaryzacji. Efekt ten jest nazwany magnetooptycznym efektem Kerra (MOKE). W ogólności polaryzacja odbitej wiazki
˛
jest eliptyczna, a główna oś elipsy jest skr˛econa wzgl˛edem osi wiazki
˛ padajacej.
˛
To skr˛ecenie polaryzacji jest opisywane przez kat
˛ Kerra. Drugim
parametrem opisujacym
˛
wiazk˛
˛ e jest eliptyczność Kerra, zdefiniowana jako
stosunek długości dłuższej i krótszej osi elipsy (rys. 3.6). W metodzie MOKE gł˛ebokość, z jakiej jest zbierana informacja o stanie magnetycznym warstwy, jest ograniczona do gł˛ebokości penetracji padajacego
˛
światła. W przypadku metalicznych próbek gł˛ebokość penetracji jest rz˛edu 20 nm. Dlatego
zbierany sygnał jest z pierwszych kilkudziesi˛eciu warstw monoatomowych,
a technika pomiarowa jest adekwatna do badania magnetycznych struktur
cienkowarstwowych.

3.3.1

Pochodzenie magnetooptycznego efektu Kerra

Padajac
˛ a˛ liniowo spolaryzowana˛ wiazk˛
˛ e światła można opisać jako superpozycj˛e dwóch kołowo przeciwnie spolaryzowanych wiazek.
˛
Generalnie, światło przechodzac
˛ przez magnetyczny ośrodek ulega zjawisku dwójłomności optycznej powodujacej
˛ rotacj˛e Kerra oraz dichroizmu kołowemu
odpowiedzialnego za wyst˛epowanie eliptyczności Kerra. Rotacja jest konsekwencja˛ przesuni˛ecia w fazie mi˛edzy dwoma kołowo spolaryzowanymi
wiazkami,
˛
wynikajacego
˛
z różnych pr˛edkości propagacji prawo- i lewoskr˛etnie spolaryzowanej wiazki
˛ przechodzacej
˛ przez próbk˛e. Dichroizm kołowy jest spowodowany różnymi współczynnikami absorpcji dla prawo- i
lewoskr˛etnej wiazki
˛ światła przechodzacej
˛ przez ośrodek. W ogólności oba
efekty wyst˛epuja˛ w magnetycznym ośrodku, przez który przechodzi wiazka
˛
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światła powodujac
˛ pojawienie si˛e efektu Kerra.
Makroskopowy opis efektu sprowadza si˛e do analizy dielektrycznych
właściwości ośrodka na który pada światło. Wiazka
˛
przez swoja˛ dwoista˛
elektromagnetyczna˛ natur˛e może oddziaływać z materia˛ zarówno przez pole elektryczne jak i magnetyczne. Cz˛estotliwości optyczne światła powoduja,˛ że oddziaływanie składowej magnetycznej jest pomijalne, tensor przenikalności magnetycznej jest równy 1. Dominujacy
˛ wpływ na oddziaływanie
pochodzi od pola elektrycznego, który jest opisywany przez ε tensor przenikalności dielektrycznej. W ogólnym przypadku, spełnienie symetrii odwrócenia w czasie w tensorze jest spełnione tylko przez pole magnetyczne
ε(E, H) = ε(E, −H), co wia˛że właściwości magnetyczne ośrodka z właściwościami optycznymi [111].
W uj˛eciu mikroskopowym wyjaśnienie magnetooptycznego efektu obejmuje oddziaływania pola elektrycznego światła z elektronami ośrodka. Rozważajac
˛ jedynie klasyczny ruch elektronów, gdy próbka jest oświetlana przez
liniowo spolaryzowana˛ wiazk˛
˛ e światła, elektrony przewodnictwa oscyluja˛
wokół osi polaryzacji, absorbujac
˛ i emitujac
˛ dalej cz˛eść padajacego
˛
promieniowania. W niemagnetycznym materiale odbite światło ma t˛e sama˛ polaryzacj˛e jak padajaca
˛ wiazka,
˛
ze wzgl˛edu na symetri˛e oddziaływania materiału
z prawo- i lewoskr˛etna˛ wiazk
˛ a˛ padajacego
˛
światła. Innymi słowy stałe dielektryczne materiału sa˛ identyczne dla obu polaryzacji kołowych wiazki.
˛
Namagnesowanie próbki łamie wspomniana˛ symetri˛e. Na drgajace
˛ elektrony działa siła Lorentza prowadzac
˛ do dodatkowych drgań elektronów skierowanych prostopadle do namagnesowania i wektora elektrycznego padajacej
˛ fali. W rezultacie oś drgań elektronów jest odchylona od płaszczyzny
polaryzacji wiazki
˛ padajacej
˛ [51]. Dlatego fala odbita nie jest w fazie z padajacym
˛
światłem, a skr˛ecenie płaszczyzny polaryzacji jest proporcjonalne
do namagnesowania obszaru z którego jest zbierany sygnał.
W kwantowym opisie efektu Kerra wyst˛epujacym
˛
w materiałach ferromagnetycznych należy uwzgl˛ednić oddziaływanie wymienne oraz oddziaływanie spin-orbita. Odpowiednio przesuwa ono poziomy energetyczne elektronów ze spinami „do góry” i „w dół” oraz rozszczepia poziomy zdegenerowane. Brak tych oddziaływań lub ich indywidualne wyst˛epowanie nie
prowadzi do złamania symetrii przejść pomi˛edzy poziomami spełniajacych
˛
reguły wyboru dla promieniowania o polaryzacji lewo- i prawoskr˛etnej. Dopiero jednoczesne wyst˛epowanie obu oddziaływań powoduje zróżnicowana˛ absorpcj˛e promieniowania dla obu przeciwnie zorientowanych polaryzacji kołowych, której wynikiem jest zjawisko Kerra. Szczegółowy schemat
przejść elektronowych dla poszczególnych oddziaływań jak na rys. 3.7.
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Schematyczne przedstawienie absorpcji prawo- i lewoskr˛etnie spolaryzowanego światła dla elektrycznych przejść dipolowych z pasma d do stanów typu p, tak jak to zaznaczono strzałkami. Po prawej stronie „widma absorpcji” dla prawo- i lewoskr˛etnego kołowo spolaryzowanego promieniowania. (a) Absorpcja dla układu z uwzgl˛ednieniem oddziaływania spin-orbita i oddziaływania wymiany. (b) Absorpcja dla sprz˛eżenia
spin-orbita. (c) Absorpcja w układzie jedynie z oddziaływaniem wymiennym [112].
Rysunek 3.7:
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3.3.2

Rodzaje magnetooptycznego efektu Kerra

Wyróżnia si˛e trzy rodzaje magnetooptycznego efektu Kerra: polarny,
wzdłużny i poprzeczny. Sa˛ one zdeterminowane jest przez kierunek przyłożonego pola magnetycznego wzgl˛edem płaszczyzny próbki oraz płaszczyzny padania świtała. Polarny efekt wyst˛epuje kiedy namagnesowanie
jest skierowane w kierunku normalnym do płaszczyzny próbki (rys. 3.8).
W przypadku wzdłużnego i poprzecznego efektu Kerra namagnesowanie
próbki jest ustawione w płaszczyźnie warstwy. Wzdłużny efekt Kerra
(LMOKE) wyst˛epuje jeśli namagnesowanie próbki jest równoległe do płaszczyzny padania wiazki
˛ światła. Natomiast poprzeczny efekt Kerra (TMOKE) ma miejsce, gdy namagnesowanie jest prostopadłe do płaszczyzny padania światła. W zasadzie, w tym efekcie nie obserwuje si˛e zmian skr˛ece-

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

nia i eliptyczności sygnału Kerra, tylko mierzona jest zmiana intensywności
światła o polaryzacji typu p, czyli polaryzacji liniowej równoległej do płaszczyzny padania światła (polaryzacja liniowa typu s wyst˛epuje gdy wektor
fali E jest prostopadły wzgl˛edem płaszczyzny padania światła). W wi˛ekszości przypadków wzdłużny efekt Kerra charakteryzuje si˛e wi˛eksza˛ czułościa˛ w stosunku do poprzecznego, w którego przypadku rejestrowana jest
zmiana płaszczyzny polaryzacji.

3.4
3.4.1

Techniki synchrotronowe
Właściwości promieniowania synchrotronowego

Przyśpieszone do pr˛edkości relatywistycznych elektrony, podlegajace
˛
dodatkowemu przyśpieszeniu dośrodkowemu traca˛ swoja˛ energi˛e w posta58
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ci emitowanego promieniowania, posiadajacego
˛
o kilka rz˛edów wielkości
wi˛eksza˛ intensywność w porównaniu do innych konwencjonalnych źródeł
promieniowania elektromagnetycznego. Widmo promieniowania synchrotronowego charakteryzuje si˛e szerokim zakresem energii fotonów, oraz może być spolaryzowane liniowo, kołowo lub eliptycznie. Przyśpieszone elektrony poruszaja˛ si˛e w przestrzennie rozdzielonych pakietach tzw. paczkach
elektronowych. Dzi˛eki temu promieniowanie jest emitowane w formie krótkich impulsów. Zmieniajac
˛ długość i odległości mi˛edzy paczkami można
manipulować struktura˛ czasowa˛ promieniowania. Wszystkie te cechy powoduja,˛ że w wielu przypadkach pomiarowe techniki synchrotronowe nie
znajduja˛ dla siebie alternatywy.

3.4.2

XANES (X-ray Absorption Near Edge Spectroscopy)

W procesie absorpcji opisywanym prawem Bouguer’a, nat˛eżenie promieniowania elektromagnetycznego przechodzacego
˛
przez próbk˛e wynosi:
I = I0 e−µd

(3.3)

gdzie: I0 jest intensywnościa˛ padajacego
˛
promieniowania, d grubościa˛ próbki, I intensywnościa˛ promieniowania przechodzacego
˛
przez próbk˛e, µ –
współczynnikiem absorpcji wyznaczonym przez prawdopodobieństwo pojawiania si˛e procesu. Współczynnik µ jest funkcja˛ zależna˛ od liczby atomowej Z badanego pierwiastka i odwrotnie proporcjonalny do energii padaja˛
cego promieniowania elektromagnetycznego E. Proporcjonalność µ (w przybliżeniu) do Z 4 powoduje, że przy danej grubości próbki i odpowiednio dobranej energii E padajacego
˛
promieniowania można selektywnie próbkować
elementy układu okresowego. Materiały zawierajace
˛ atomy o dużej liczbie
atomowej Z pochłaniaja˛ kwanty promieniowania efektywniej niż substancje
składajace
˛ si˛e z pierwiastków o małym Z. Wysokoenergetyczna wiazka
˛ synchrotronowa jest absorbowana przez materi˛e w procesie fotoelektrycznym,
w którym foton jest pochłaniany przez elektron. Nast˛epnie elektron w wyniku absorpcji jest przenoszony na wyższy poziom energetyczny. Warunkiem
pojawienia si˛e zjawiska absorpcji dla elektronów rdzenia jest wi˛eksza energia padajacych
˛
fotonów od energii wia˛żacej
˛ elektron. W takim przypadku
elektron może być usuni˛ety ze stanu podstawowego, stajac
˛ si˛e fotoelektronem. Energie wiazania
˛
elektronów rdzenia dla poszczególnych pierwiastków sa˛ dost˛epne na stronie [113], oraz dla wybranych materiałów przedstawione w dodatku A.
Przy określonej energii padajacego
˛
promieniowania powodujacej
˛ powstanie fotoelektronu jednocześnie pozostaje dziura na poziomie rdzenia
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atomu. Dziura ta jest nast˛epnie wypełniona promieniście przez elektrony
z wyższych energetycznie poziomów, albo niepromieniście w przypadku
zajścia zjawiska Augera. Intensywność promieniowania jest proporcjonalna
do liczby fotonów tworzacych
˛
wiazk˛
˛ e. Emitowane promieniowanie fluorescencyjne jest charakterystyczne dla danego atomu i jest wykorzystane do
analizy i określenia koncentracji atomów w badanym systemie.
Jeśli energia fotonów jest wystarczajaca
˛ aby wzbudzić elektron rdzenia do continuum powyżej poziomu Fermiego, wówczas pojawia si˛e ostry
wzrost wartości współczynnika absorpcji widoczny na widmie absorpcyjnym jako kraw˛edź (rys. 3.9(a)). Kraw˛edzie nazywane sa˛ w notacji Sommerfielda, w której kraw˛edź K odpowiada wzbudzeniu elektronu z poziomu 1s
(n = 1). Kraw˛edź typu L odpowiada przejściom ze stanu 2s (n = 2, l = 0;
L1 ), 2p1/2 (n = 2, l = 1/2; L2 ), 2p3/2 (n = 2, l = 3/2; L3 ) itd., co schematycznie przedstawiono na rysunku 3.9(b).
Spektroskopia absorpcyjna XAS badź
˛ XAFS, (ang. X-ray Absorption
Spectroscopy, X-ray Absorption Fine Spectroscopy) wykorzystuje promieniowanie X o energiach pozwalajacych
˛
na wzbudzenie elektronu rdzenia.
Próbka jest oświetlana monochromatyczna˛ wiazk
˛ a˛ promieniowania synchrotronowego, której energia może być dostrajana w pobliżu energii jonizacji
próbki. Badana jest zmiana współczynnika absorpcji µ w funkcji energii
E, która jest bliska albo nieznacznie wi˛eksza od kraw˛edzi absorpcji. Intensywność absorpcji promieniowania jest determinowana przez dost˛epne stany w powłoce walencyjnej. Współczynnik wyrażony jest przez złota˛ reguł˛e Fermiego, która określa prawdopodobieństwo przejścia elektronu ze stanu podstawowego do końcowego, uwzgl˛edniajac
˛ ilość dost˛epnych stanów
w stanie końcowym. Element macierzowy w regule Fermiego, w pierwszym przybliżeniu może być przedstawiony w postaci iloczynu skalarnego operatora p˛edu absorbujacego
˛
elektronu i potencjału wektorowego pola
promieniowania elektromagnetycznego. W spektroskopii rentgenowskiej do
analizy przejść elektronowych stosuje si˛e przybliżenie dipolowe, w którym
zakłada si˛e niezmienny w obj˛etości atomu potencjał wektorowy. W ramach
tego przybliżenia uzyskano dipolowe reguły wyboru dla procesu wzbudzania:
∆l = ±1; ∆m = ±1, 0.
(3.4)
gdzie l jest orbitalna˛ liczba˛ kwantowa,˛ m - magnetyczna˛ liczba˛ kwantowa.˛
Dipolowe reguły wyboru daja˛ informacj˛e o dozwolonych przejściach
elektronowych do niezapełnionych powłok. Dla kraw˛edzi K, L1 (powłoki
1s, 2s), sa˛ to przejścia do niezapełnionych powłok typu p (l = 1). Natomiast dla kraw˛edzi L2 , L3 (powłoka 2p) do stanów typu s (l = 0) lub d
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3.9: (a) Zależność absorpcji od energii padajacych
˛
fotonów;
wzbudzenia z poziomu 1s wymagaja˛ wi˛ekszych energii wiazki
˛ niż z wyższych poziomów energetycznych [114]. (b) Diagram przedstawia przejścia
elektronów rdzenia dla odpowiednich kraw˛edzi absorpcji [114]. (c) Widmo
XAS µ(E) uzyskane dla kraw˛edzi K atomów Ti. Widoczne sa˛ dwa regiony –
XANES widmo bliskie kraw˛edzi absorpcji i EXAFS rozciagni˛
˛ eta struktura
widma absorpcyjnego promieniowania X. W obszarze XANES zaznaczono
charakterystyczne piki kraw˛edzi i przed kraw˛edzia,˛ które analizowane sa˛ na
podstawie pomiarów XANES [115].
Rysunek

(l = 2), przy czym wzbudzenia do stanów s sa˛ dużo mniej prawdopodobne
niż wzbudzenia do stanów typu d.
W metodzie XAS w zależności od energii rentgenowskie widmo absorpcyjne dzieli si˛e na dwa zakresy. Pierwszy z nich stanowi przedział energii
o szerokości około 30 eV wokół kraw˛edzi absorpcji. Obszar ten nazywany
jest XANES (X-ray Absorption Near Edge Spectroscopy).
Kształt widm XANES zależny jest od rodzaju i koordynacji atomów
wokół badanego centrum absorpcji. W metodzie XANES mierzona jest nieobsadzona g˛estość stanów i dlatego zależy od lokalnej geometrii struktury.
W widmie widoczny jest rozkład elektronowych i chemicznych stanów wokół absorbujacego
˛
atomu (rys. 3.9(c)).
Drugi zakres widma XAS mieści si˛e w przedziale od ok. 50 eV do ok.
1000 eV za kraw˛edzia˛ absorpcji i reprezentuje rozciagni˛
˛ eta˛ struktur˛e wid61
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ma absorpcyjnego promieniowania X tzw. EXAFS (ang. Extended X-ray
Absorption Fine Structure). EXAFS dostarcza informacji o liczbie i rodzaju
sasiaduj
˛
acych
˛
atomów, ich odległości od atomu centralnego oraz wzgl˛ednym nieporzadku
˛
strukturalnym.

3.4.3

XMCD (X-ray Magnetic Circular Dichroism)

Polaryzacja promieniowania elektromagnetycznego daje możliwość pomiaru dichroizmu – zróżnicowanej absorpcji fotonów w zależności od rodzaju ich polaryzacji. Efekt XMCD (ang. X-ray Magnetic Circular Dichroism) jest absorpcja˛ kołowo spolaryzowanego promieniowania X zależna˛ od
kierunku namagnesowania próbki oraz skr˛ecenia kołowej polaryzacji padajacego
˛
promieniowania:
µ = µ(Z, E) + µ(M, σ )

(3.5)

Efekt XMCD, nazwany jest cz˛esto jako magnetooptyczny efekt Kerra rozszerzony do energii promieniowania X [116]. Podobnie jak w efekcie MOKE, spełnienie określonych reguł wyboru przy ustalonej polaryzacji spinowej powoduje selektywność absorpcji zależna˛ od rodzaju i stanu magnetycznego próbki. W zależności od skr˛etności polaryzacji wiazki
˛ elektromagnetycznej fotony posiadaja˛ moment p˛edu równy +h̄ lub −h̄. Jest to kluczowe dla wyst˛epowania efektu, w którym moment p˛edu fotonu oddziałuje
ze spinem elektronów w próbkowanym materiale.
W metalach przejściowych 3d całkowita liczba przejść elektronów do
wyższych stanów zależy od ilości pustych stanów d powyżej poziomu Fermiego (liczba dziur walencyjnych) oraz liczby stanów rdzenia ze spinem
„o góry” i „do dołu”. W jednoelektronowym modelu poziomy rdzenia ze
wzgl˛edu na oddziaływanie spin-orbita sa˛ rozszczepione na stany 2p3/2 oraz
2p1/2 dajace
˛ wkład do widma eksperymentalnego kraw˛edzi L3 i L2 (rys.
3.10).
Polaryzacja fotonów prowadzi do selektywnej absorpcji zależnej od relacji spinu elektronu i momentu p˛edu fotonu. Gdy kierunki spinu fotonu
i namagnesowania w próbce sa˛ współliniowe uzyskiwany jest najsilniejszy
efekt XMCD. Dichroizm jest wynikiem różnicy mierzonych intensywności
przejść elektronowych p → d, dla padajacych
˛
fotonów z dodatnim i ujemnym momentem p˛edu i przy ustalonym namagnesowaniu próbki. Otrzymywane w eksperymencie XMCD różne intensywności moga˛ być wytłumaczone przy pomocy tzw. modelu dwuetapowego (ang. two-step, rys. 3.10).
Zakłada on brak zmiany kierunku spinu wzbudzonego elektronu. W pierwszym kroku, fotoelektrony sa˛ wzbudzane ze zlokalizowanych wewn˛etrznych
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Rysunek 3.10: Schematyczne przedstawienie efektu XMCD dla kraw˛edzi L2,3 dla metali przejściowych 3d.
W pierwszym kroku absorpcja lewo(prawo) skr˛etnego, kołowo spolaryzowanego światła prowadzi poprzez
sprz˛eżenie spin-orbita ( j = l + s) na
poziomie rdzenia do polaryzacji fotoelektronów ze spinem „do góry” („do
dołu”) na kraw˛edzi L3 . W drugim kroku, pasmo walencyjne d działa jako
detektor spinowy. Ponieważ spin musi być zachowany, lewoskr˛etnie spolaryzowane światło próbkuje głównie
duża˛ liczb˛e niezaj˛etych stanów d ze
spinem „do góry”, zgodnym z kierun~ W zwiazkiem namagnesowania M.
˛
ku z tym, przekrój czynny absorpcji dla dwóch skr˛eceń wiazki
˛
różni
si˛e z powodu nierównowagi elektronów ze spinem „do góry” i „do dołu”
w paśmie walencyjnym d. Efekt jest
odwrotny dla kraw˛edzi L2 z powodu
przeciwnego sprz˛eżenia spin-orbita na
poziomie rdzenia ( j = l − s).

powłok atomu (dla metali grupy 3d z powłoki p). Ze wzgl˛edu na zasad˛e zachowania momentu p˛edu nast˛epuje przekazanie momentu p˛edu od fotonu do
elektronu. Jeżeli elektron jest wzbudzany z poziomu rozszczepionego przez
oddziaływanie spin-orbita, wtedy nast˛epuje cz˛eściowe przekazanie momentu p˛edu do spinu przez sprz˛eżenie spin-orbita oraz do momentu orbitalnego.
Wzbudzony elektron zyskuje polaryzacj˛e. Ma ona różne znaki dla różnych
momentów zaabsorbowanych fotonów. Ponieważ sprz˛eżenia spin-orbita dla
poziomów 2p3/2 (L3 ) i 2p1/2 (L2 ) sa˛ przeciwne, również polaryzacja spinowa dla obu kraw˛edzi b˛edzie miała przeciwne znaki. Powłoka rdzenia może
być traktowana jako źródło spinowo spolaryzowanych elektronów.
W drugim kroku modelu, powłoki walencyjne rozszczepione wskutek
oddziaływania wymiennego z nierównomiernie obsadzonymi stanami elektronowymi ze spinem w gór˛e i w dół działaja˛ jako detektor dla spinowego
i orbitalnego momentu fotoelektronu. Dla optymalnej detekcji kwantyzacja
osi powłoki walencyjnej powinna mieć ten sam kierunek z osia˛ kwantyzacji
spinu fotoelektronu.
W eksperymencie wykorzystujacym
˛
efekcie dichroizmu magnetycznego uzyskiwana jest inna intensywność absorpcji promieniowania dla elek63
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Efekt XMCD przedstawiony dla kraw˛edzi absorpcji L atomów Fe. Dla kołowo spolaryzowanego promieniowania w relacji skr˛etności do namagnesowania w próbce,
uzyskiwane sa˛ różne intensywności
absorpcji; kolory odpowiadaja˛ wzajemnym kierunkom k i M [117, p.
390].

Rysunek 3.11:

tronów ze spinem ułożonym równolegle wzgl˛edem padajacej
˛ wiazki,
˛
w porównaniu do intensywności uzyskanej dla ustawienia antyrównoległego (rys.
3.11).
Równoważny wynik jest uzyskiwany przy ustalonej polaryzacji wiazki
˛
padajacej
˛ i zmiennym kierunku namagnesowania w próbce. Różnica w intensywności zmierzonych krzywych absorpcji (nazywanych białymi liniami) uzyskanych dla antyrównoległej i równoległej orientacji namagnesowania próbki i spinu padajacych
˛
fotonów, jest bezpośrednio proporcjonalna
do atomowego momentu magnetycznego. Intensywność przejść elektronów
rdzenia do pasma walencyjnego pod wpływem absorpcji promieniowania
jest proporcjonalna do całkowitej liczby pustych stanów d. Stanowi to jedna˛
z podstawowych reguł, wchodzacych
˛
w skład tzw. reguły sum, przedstawionej na rysunku 3.12(a).
Reguła sum
Stosujac
˛ reguły sum można odseparować spinowy i magnetyczny moment badanego atomu. Intensywność absorpcji wiazki
˛ promieniowania, odzwierciedla właściwości pasma walencyjnego przypadajace
˛ na atom, tj.: stopień obsadzenia stanu elektronowego, spinowe i orbitalne momenty magnetyczne. Reguła sum opisuje zależność sygnału XMCD od wartości spinowego i orbitalnego momentu magnetycznego (rys. 3.12). Ilościowe wielkości
uzyskuje si˛e poprzez scałkowanie pól powierzchni pod pikami absorpcyjnymi w znormalizowanych widmach zarejestrowanych dla różnych orientacji wzajemnych momentu p˛edu spolaryzowanego fotonu i namagnesowania próbki, a nast˛epnie ich odj˛ecie (różnica odpowiednich pól opisana jest
wielkościami A i B). Znajac
˛ te wielkości oraz korzystajac
˛ ze wzorów zamieszczonych w dolnej cz˛eści rysunku 3.12 można wyznaczyć: ilość dziur,
a także moment magnetyczny i spinowy przypadajacy
˛ na próbkowany ro64
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dzaj atomu.

Rysunek 3.12: Schematyczne przedstawienie procesu absorpcji, uzyskanych widm i intensywności określajacych
˛
jakościowo właściwości pasma
walencyjnego, tzn. liczb˛e pustych stanów (Nh ), spinowy moment magnetyczny ms oraz orbitalny moment magnetyczny mo . Dół: mierzone widmo absorpcji i relacja mi˛edzy właściwościami pasma walencyjnego [117,
p. 398].
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Rozdział 4

Opis technik
eksperymentalnych
Badane struktury magnetyczne wytwarzano metoda˛ MBE w układzie
firmy Riber lub w układzie Prevac, zainstalowanych w IF PAN.
Aparatura Riber składa si˛e z dwóch komór: komory wzrostu i komory
załadowczej. Obie wyposażone sa˛ w pompy jonowe pozwalajace
˛ na uzyskanie ultrawysokiej próżni (UHV - 10−10 Torra). Cienkowarstwowe próbki
wytwarzane były w komorze wzrostu poprzez naparowanie odpowiednich
materiałów na zamontowane na molibloku podłoża. Materiały sa˛ parowane
z komórek efuzyjnych (Knudsena) lub z dział elektronowych. Układ wyposażony jest w trzy komórki efuzyjne i dwa działa (jedno z nich jest czterotyglowe), które sa˛ wypełnione materiałami.
Układ Prevac jest znacznie bardziej złożony. Oprócz komory wzrostu
wyposażony jest dodatkowo w 3 inne podukłady, połaczone
˛
ze soba˛ przez
komor˛e dystrybucyjna.˛ Komora wzrostu wyposażona jest w osiem komórek efuzyjnych i dwa działa elektronowe, z których każde zawiera sześć
tygli. W komorze działa jonowego można przeprowadzać in-situ modyfikacje struktury wykonanych układów warstwowych poprzez bombardowanie wiazk
˛ a˛ jonów gazów szlachetnych o energiach do 25 keV. W komorze charakteryzacji przy pomocy technik magnetooptycznych wykorzystujacych
˛
zjawisko Kerra, możliwe jest wykonanie pomiarów magnesowania
próbek in-situ w temperaturze pokojowej w polach do 3,6 kOe oraz rejestracja mapy namagnesowania w stanie remanencyjnym. Układ wyposażony jest również w komor˛e SPM, w której zamontowany jest mikroskop
VT AFM/STM XA 50/500 firmy Omicron. Pozwala on na obrazowanie powierzchni w warunkach UHV, w trybach pracy mikroskopii sił atomowych
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(AFM), mikroskopii sił magnetycznych (MFM) oraz mikroskopii tunelowej (STM). W okresie realizacji niniejszej pracy układ Prevac był na etapie
uruchamiania i testowania, dlatego też znaczna wi˛ekszość badanych próbek
była wykonana w układzie Riber, a pomiary przeprowadzane były ex-situ.
W procesie wytwarzania struktur niezwykle istotne jest dobranie parametrów wzrostu tj. szybkości parowania i ilości osadzanego materiału oraz
temperatury podłoża. Pr˛edkość osadzania jest kontrolowana w czasie procesu wzrostu warstwy przy pomocy wagi kwarcowej oraz urzadzeń
˛
wykorzystujacych
˛
spektroskopi˛e emisyjna˛ (Sentinel, Riber) lub spektroskopi˛e masowa˛ (MKS, Prevac). Dwie ostatnie techniki wykorzystywane sa˛ do stabilizacji pracy dział elektronowych. Inna˛ metoda˛ kontroli szybkości osadzania
jest określenie eksperymentalnie parametrów wzrostu na podstawie pomiaru
grubości próbek kalibracyjnych. Pomiar grubości jest wykonywany ex-situ
technika˛ mikroskopii sił atomowych. Taka metoda wyznaczania pr˛edkości
parowania materiałów stosowana jest do bardziej stabilnych źródeł jakimi
sa˛ komórki efuzyjne. W obu układach istnieje możliwość utrzymywania
(w czasie wytwarzania próbek) wysokiej temperatury podłoża: do 1000◦ C
i 1400◦ C odpowiednio w systemie Riber i Prevac.
W obu układach struktura wytwarzanych warstw monitorowana jest podczas procesu ich wzrostu przy pomocy dyfrakcji wysokoenergetycznych
elektronów (RHEED). Źródła parowania materiałów maja˛ przesłony, dzi˛eki którym możliwe jest wytwarzanie warstw z szerokiej gamy konfiguracji
strukturalnej. Szczególnie użyteczna jest przesłona liniowa, w która˛ wyposażone sa˛ oba układy. Zmiana jej położenia wzgl˛edem podłoża w czasie
parowania materiału powala uzyskiwać klinowy lub schodkowy profil poszczególnych warstw składowych. Taka struktura próbek umożliwia szybkie i wiarygodne pomiary właściwości magnetycznych w funkcji grubości
wybranych warstw, przy pomocy technik lokalnie próbkujacych
˛
takich jak
np. MOKE czy MFM.

4.1

Procedura wytwarzania próbek

Badane w pracy próbki wytwarzano na podłożach szafirowych, jednostronnie polerowanych o orientacji (11-20). Po standardowej procedurze odtłuszczania powierzchni podłoża, trawienia w mieszaninie H2 O, H2 O2 oraz
st˛eżonego H2 SO4 w stosunku 2 : 1 : 1, płukania w wodzie zdejonizowanej
i suszenia w strumieniu czystego azotu, umieszczano je w komorze załadowczej układu MBE. Nast˛epnie, w celu usuni˛ecia z powierzchni podłoża zaadsorbowanych gazów, przeprowadzano wst˛epne wygrzewanie w tem68
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peraturze do 400◦ C. Po osiagni˛
˛ eciu odpowiednich warunków w komorze
wzrostu, tzn. wysokiej próżni i temperatury podłoża oraz intensywności
strumieni parowanych materiałów, wykonywano próbki. Standardowe pr˛edkości osadzania materiałów były niższe od 0,1 nm/s. W procesie wykorzystywano możliwość zmiany pozycji przesłony liniowej sterowanej silnikiem
krokowym, znajdujacej
˛ si˛e tuż nad powierzchnia˛ próbki. Dobranie odpowiedniej pr˛edkości przesuwu umożliwiało uzyskiwanie warstw o różnych
gradientach grubości.

4.2

Badania strukturalne ex-situ

Badania strukturalne ex-situ prowadzono metodami XRD i XRR, głównie na aparaturze dyfrakcyjnej X’Pert-MPD wyposażonej w anod˛e Cu i grafitowy monochromator. Pomiary XRD wykonano w konfiguracji θ − 2θ ,
z krokiem skanowania równym 0, 04◦ , natomiast w pomiarach XRR ustawiony krok pomiarowy wynosił 0, 004◦ . Do zobrazowania topografii powierzchni wykorzystywana była mikroskopia sił atomowych AFM.

4.3

Badania synchrotronowe

Eksperyment XANES i XMCD był przeprowadzony na synchrotronie
w Grenoble (beamline ID12). Źródłem kołowo spolaryzowanej wiazki
˛ promieniowania rentgenowskiego był undulator Helios-II emitujacy
˛ pierwsza˛
harmoniczna˛ o energii z zakresu 2–6 keV. Kołowa polaryzacja wiazki
˛ jest
bardzo wysoka – wynosi 97%. Jednak po przejściu przez podwójny kryształ Si (111) monochromatora stopień polaryzacji znacznie spada do 12%
i 4% odpowiednio dla energii fotonów 2523 eV (kraw˛edź L3 Mo) oraz 4%
dla energii 2629 eV (kraw˛edź L2 Mo). Tak znaczny spadek polaryzacji monochromatycznej wiazki
˛ wynikał z małej różnicy pomi˛edzy katem
˛
padania
wiazki
˛ na monochromator i katem
˛
Brewstera. Badania XMCD prowadzone były w temperaturze pokojowej w polu magnetycznym 0,9 T. Promieniowanie X i przykładane pole magnetyczne były wzajemnie równoległe,
natomiast kat
˛ pod jakim padała wiazka
˛
X na powierzchni˛e próbki wynosił
15◦ .
Widma XANES były rejestrowane poprzez pomiar fluorescencji (ang.
total fluorescence yield, TFY) z krzemowa˛ fotodioda˛ zamontowana˛ wewnatrz
˛ komory próżniowej. Widma XMCD otrzymano przez przełaczanie
˛
kierunku pola magnetycznego dla każdej energii padajacych
˛
fotonów z wid69
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ma XANES. Aby minimalizować bład
˛ pomiarowy, widma XMCD zapisywano również po zmianie skr˛ecenia polaryzacji wiazki.
˛

4.4

Badania właściwości magnetycznych

Jedna˛ z podstawowych metod badania właściwości struktur magnetycznych była magnetooptyczna technika wykorzystujaca
˛ efekt Kerra. Dost˛epny
na Uniwersytecie w Białymstoku szeroko rozbudowany układ pomiarowy
umożliwia charakteryzowanie próbki metoda˛ mikroskopii magnetooptycznej oraz milimagnetometrii – mierzacej
˛ p˛etle histerezy skr˛ecenia płaszczyzny polaryzacji i eliptyczności w funkcji przykładanego zewn˛etrznego pola
magnetycznego. Pomiary były wykonywane w temperaturze pokojowej.

4.4.1

Mikroskopia magnetooptyczna

Zobrazowanie struktur magnetycznych uzyskano w układzie opartym na
optycznym mikroskopie polaryzacyjnym. Pomiary wykonano w zerowym
polu magnetycznym dla próbek o różnej historii magnetycznej. Konfiguracja układu umożliwiała rejestrowanie prostopadłej do powierzchni próbki
składowej namagnesowania. W eksperymencie zapisywano obrazy remanencyjne uzyskane po nasyceniu próbki w zewn˛etrznym polu magnetycznym skierowanym prostopadle, raz w kierunku „do góry” a nast˛epnie w kierunku „do dołu”. Źródłem światła jest lampa halogenowa, emitujaca
˛ światło
białe. Spolaryzowana liniowo wiazka
˛
światła skierowana na próbk˛e po odbiciu, przechodzi przez obiektyw i analizator i trafia do kamery CCD [118].
Różnicowe obrazy remanencyjne
Zastosowanie mikroskopii optycznej, wykorzystujacej
˛ polarny efekt Kerra do analizy próbek z klinowa˛ warstwa˛ magnetyczna,˛ pozwala na uzyskanie
w szybki sposób informacji o zakresach grubości warstwy Co, dla których
namagnesowanie jest prostopadłe do jej powierzchni lub leży w jej płaszczyźnie. W metodzie tej rejestruje si˛e obrazy remanencyjne, których barwa
(o różnym stopniu szarości) odpowiada wielkości kata
˛ skr˛ecenia płaszczyzny polaryzacji padajacego
˛
światła. Kat
˛ skr˛ecenia jest proporcjonalny do
składowej namagnesowania prostopadłej do płaszczyzny warstwy. Po przyłożeniu w kierunku prostopadłym do powierzchni próbki pola magnetycznego, skierowanego w kierunkach wzajemnie przeciwnych, obszary z prostopadła˛ składowa˛ namagnesowania w stanie remanencyjnym zachowuja˛ kierunek namagnesowania skierowany zgodnie z przykładanym polem. Zapisa70
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ne cyfrowo obrazy dla obu konfiguracji pomiarowych poddawane sa˛ procedurze ich odejmowania, w której dla każdej pozycji piksela w obrazie (x,y)
oblicza jest intensywność z zależności:
I(x, y) =

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

(4.1)

gdzie Iw (x, y) i Ib (x, y) sa˛ obrazami remanencyjnymi próbki, otrzymanymi
po nasyceniu w polu prostopadłym raz w kierunku „białym” (np. „do góry”)
a nast˛epnie „czarnym” (w kierunku przeciwnym). Lokalna skala szarości
jest proporcjonalna do lokalnej wartości mr θK , gdzie mr – oznacza remanencj˛e, a θK oznacza rotacj˛e Kerra [79]. Jasny kontrast w obrazie różnicowym jednoznacznie identyfikuje obszary z namagnesowaniem w kierunku
prostopadłym. W przypadku obszarów z namagnesowaniem w płaszczyźnie
po zdj˛eciu zewn˛etrznego pola, w obu obrazach pomiarowych (remanencyjnych) uzyskuje si˛e jednakowe jasności punktów. Po zastosowaniu metody
różnicowania obszar ten w wyjściowym obrazie różnicowym jest widoczny
jako ciemny. W wyniku opisanej procedury odejmowania od siebie obu obrazów uzyskuje si˛e map˛e namagnesowania próbki w stanie remanencyjnym.

4.4.2

Milimagnetometria optyczna

W układzie milimagnetometrii źródłem światła jest dioda półprzewodnikowa emitujaca
˛ światło o długości fali λ = 640 nm. Za źródłem światła znajduje si˛e polaryzator z osia˛ polaryzacji ustawiona˛ pod katem
˛
45◦ do
płaszczyzny padania wiazki.
˛
Nast˛epnie wiazka
˛
przechodzi przez modulator
fotoelastyczny, który generuje okresowe wzgl˛edne przesuni˛ecie fazy mi˛edzy prostopadłymi komponentami wiazki
˛ światła spolaryzowanego. Odbita
od powierzchni próbki wiazka
˛
przechodzi dalej przez analizator i wpada do
detektora (fotodioda Si), który rejestruje zarówno sygnał stały oraz zmienny
o cz˛estotliwości drgań modulatora. Taka konfiguracja układu pomiarowego
zapewnia wysoka˛ czułość i redukcj˛e szumów [118].
Zarejestrowany przez Lock-in sygnał zmienny (Ulock−in , UDC ) jest odpowiednio przeliczany na skr˛ecenie i eliptyczność Kerra w odniesieniu do
stałego sygnału DC według:
θK =

2f
Ulock−in
,
UDC

εK =

f
Ulock−in
UDC

(4.2)

Ponadto układ pomiarowy rejestruje przyłożone do próbki pole magnetyczne (sygnał z hallotronów). Ponieważ obie wielkości θK i εK sa˛ liniowo
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proporcjonalne do magnetyzacji, uzyskuje si˛e w ten sposób p˛etle histerezy
magnetycznej. Wykorzystywany układ umożliwia pomiary w dwóch konfiguracjach polarnej i lateralnej. W przypadku konfiguracji polarnej, wiazka
˛
światła pada na próbk˛e pod niewielkim (rz˛edu 2◦ − 3◦ ) katem
˛
wzgl˛edem
normalnej do powierzchni próbki przez otwór o średnicy około 2 mm znajdujacy
˛ si˛e w jednym z nabiegunników. Po odbiciu od próbki, wraca podobna˛ droga˛ padajac
˛ na zwierciadło, po czym kierowana jest do analizatora.
W konfiguracji lateralnej wiazka
˛
światła pada pod katem
˛
∼ 50◦ na próbk˛e.
Układ elektromagnesów zezwala na wytwarzanie wzajemnie prostopadłych
pól w płaszczyźnie próbki [118].

4.4.3

Mikroskopia sił magnetycznych

Obrazowanie magnetyczne badanych układów wykonywano technika˛
MFM w powietrzu w temperaturze pokojowej. Stosowano dwa rodzaje próbników magnetycznych o różnych momentach magnetycznych. Pierwszy emituje silne pole rozproszone (igła MESP). Z oszacowań wynosi ono około 700 Oe. W przypadku drugiej igły magnetycznej: MESP–LM (low moment), moment magnetyczny jest mniejszy; pole rozproszone pochodzace
˛
od igły wynosi około 250 Oe. Zaleta˛ igły MESP jest możliwość uzyskania
silnego sygnału pomiarowego. Jednak silny moment igły może powodować
niepożadane
˛
przemagnesowanie próbek o mniejszych polach koercji. Eliminacj˛e tego zjawiska uzyskiwano poprzez zastosowanie igieł MESP-LM.
Stan remanencyjny próbek uzyskiwano po namagnesowaniu ich w polu magnesu stałego ok. 4,3 kOe. Rozmagnesowanie próbek przeprowadzano w sinusoidalnie zmiennym polu magnetycznym z malejaca
˛ amplituda.˛

4.5

Podsumowanie

Strukturalna˛ charakteryzacj˛e próbek wytworzonych w systemie MBE
przeprowadzano przy pomocy technik RHEED, XRD, XRR. Badanie i obrazowanie powierzchni wykonywano ex-situ przy pomocy mikroskopii AFM.
Korzystajac
˛ z metod magnetooptycznych i mikroskopii MFM określono statyczne stany magnetyczne wytworzonych próbek. Pomiary synchrotronowe
pozwoliły na wyznaczenie wartości spinowego i orbitalnego momentu magnetycznego w analizowanym rodzaju atomów. Wszystkie te techniki pozwoliły na pełna˛ charakteryzacj˛e strukturalna˛ i magnetyczna˛ badanych próbek.
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Rozdział 5

Struktury badanych próbek
W układzie wielowarstwowym warstwa znajdujaca
˛ si˛e na spodzie struktury magnetycznej podobnie jak warstwa wierzchnia, przykrywajaca
˛ warstw˛e magnetyczna,˛ wpływa w sposób zasadniczy na jej właściwości magnetyczne [3, 119]. Powstałe interfejsy moga˛ dawać wkład do anizotropii powierzchniowej i magnetoelastycznej. Ponadto warstwa bufora determinuje
struktur˛e krystaliczna˛ warstwy magnetycznej. W niniejszej pracy badane sa˛
głównie struktury zawierajace
˛ ultracienka˛ warstw˛e Co otoczona˛ warstwami
Au i/lub Mo. Do pełnego zrozumienia właściwości magnetycznych takich
układów istotne jest określenie typów wzrostu materiałów tworzacych
˛
wielowarstw˛e oraz wpływu jakości interfejsów na właściwości magnetyczne
Co.
W niniejszym rozdziale omówiony jest wzrost Mo(Au)/Co/Au(Mo). Określone sa˛ parametry technologiczne wpływajace
˛ na morfologi˛e kolejnych
warstw składowych, a w konsekwencji na jakość powstajacych
˛
interfejsów.
Dyskutowane sa˛ również relacje krystalograficzne prowadzace
˛ do epitaksjalnego wzrostu warstw tworzacych
˛
interfejsy. Szczególna uwaga poświ˛econa jest kluczowemu efektowi prowadzacemu
˛
do indukowania si˛e nanokropek magnetycznych: samoorganizujacego
˛
si˛e wzrostu wysp Au na podłożu Mo.

5.1
5.1.1

Wzrost ciagłych
˛
warstw Mo i Au
Osadzanie Mo na Al2 O3

Wi˛ekszość badanych w pracy struktur była wytwarzana na buforze Mo.
Jego rola była zatem podwójna: stanowi on podłoże dla wytwarzanych struk73
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tur oraz jego powierzchnia tworzy interfejs modyfikujacy
˛ właściwości magnetyczne badanych próbek.
Gruba warstwa molibdenowa rośnie w strukturze krystalicznej typu bcc,
w grupie symetrii Im-3m ze stała˛ sieci równa˛ 3,14 Å. Prace teoretyczne
wykorzystujace
˛ obliczenia w oparciu o model teorii funkcjonału g˛estości
w bazie fal płaskich wskazuja,˛ że proces relaksacji powierzchni Mo(110)
jest ograniczony tylko do pierwszych warstw atomowych [120, 121]. Układy magnetyczne opisywane w niniejszej pracy wytwarzane były na buforze
Mo o orientacji (110) hodowanym na monokrystalicznym podłożu Al2 O3
(11-20) o strukturze hcp. Wysoka energia powierzchniowa i relatywnie g˛este upakowanie powierzchni Mo(110) powoduja˛ gładki wzrost typu warstwa
po warstwie wielu metali krystalizujacych
˛
w strukturze fcc w orientacji
(111), lub hcp w orientacji (0001). Koherentny wzrost obserwowany był dla
wzajemnie równoległego ustawienia kierunków [0001] Al2 O3 i [1-1-1] Mo.

Obrazy AFM ewolucji powierzchni Mo na Al2 O3 zmieniajacej
˛ si˛e od (a) do (e) z rosnac
˛ a˛ od około 900◦ C i wyżej temperatura˛ podłoża. Temperatura jest w trudny sposób kontrolowana. Odpowiednie dobranie temperatur umożliwia uzyskanie gładkiego wzrostu Mo, z widocznymi
uskokami monoatomowymi (jak na rys. (a)). Przedstawione obrazy RHEED
zarejestrowane sa˛ dla dwóch charakterystycznych morfologii powierzchni:
(f) - nieregularnej, struktury labiryntowej; (g) gładkiej, takiej jak na rys. (a).
Rysunek 5.1:

Morfologia powierzchni warstwy Mo silnie zależy od temperatury osa74

5.1 Wzrost ciagłych
˛
warstw Mo i Au
dzania materiału. Optymalna˛ gładkość powierzchni uzyskiwano, gdy w czasie parowania podłoże utrzymywane było w wysokiej temperaturze wynoszacej
˛ około 900◦ C do 1000◦ C. Szybkość parowania nie przekraczała
0,1 nm/s, co w połaczeniu
˛
z wysoka˛ temperatura˛ zapewniało optymalna˛ dyfuzj˛e atomów na powierzchni, prowadzac
˛ do niskiej szorstkości warstwy.
W ogólności, relatywnie wysoka temperatura oraz mała pr˛edkość osadzania
sa˛ wymagane do otrzymania gładkiej epitaksjalnej struktury molibdenowej.
Optymalna temperatura przy jakiej uzyskiwano atomowo gładka˛ powierzchni˛e Mo wynosiła około 900◦ C (850◦ C w przypadku gdy próbka była
montowana bezpośrednio na molibloku, 914◦ C stopni w przypadku gdy od
molibloku oddzielona była dodatkowa˛ plakietka).
˛ Obraz takiej powierzchni
przedstawiony jest na rysunku 5.1(a). Analiza obrazów RHEED rejestrowanych dla warstwy Mo wskazuje, że przy zbyt wysokich temperaturach
pra˛żki sa˛ rozmyte, poszerzone, trudno definiowalne (5.1(f)). Różnia˛ si˛e od
dobrze zdefiniowanych uzyskanych dla gładkich powierzchni (5.1(g)). Zbyt
wysoka temperatura podłoża powoduje, że na powierzchni warstwy molibdenowej zaczynaja˛ pojawiać si˛e defekty w postaci dziur o średnicach około kilkudziesi˛eciu nanometrów, osiagaj
˛ acych
˛
gł˛ebokości 25 nm (rys. 5.1(b),
(c); rys. 5.2). Wraz ze wzrostem temperatury ich g˛estość powierzchniowa
rośnie. Dziury te układaja˛ si˛e wzdłuż nieregularnych linii (rys. 5.1(d)). Dalszy wzrost temperatury prowadzi do ich koalescencji, w wyniku czego tworzy si˛e struktura labiryntowa (rys. 5.1(e)) o rozmiarach rz˛edu kilkuset nm
(rys. 5.2).

Profile wykonane dla obrazów AFM struktury labiryntowej
(a), oraz z dziurami (b). Rozmiary dziur i struktury labiryntowej przedstawione sa˛ na rysunkach.

Rysunek 5.2:
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5.1.2

Osadzanie Au na Mo

Materiał Au parowano z komórki efuzyjnej utrzymywanej w temperaturze 1250◦ C. Pr˛edkość parowania nie przekraczała wartości 0,1 ML/s.
Uzyskane wyniki (opublikowane w pracy [122]) wskazuja,˛ że optymalny
wzrost warstwy Au uzyskuje si˛e, gdy jest ona osadzana na buforze Mo. Wyniki szczegółowych badań poświ˛econych jakości interfejsów oraz zależności epitaksjalnych zachodzacych
˛
pomi˛edzy kierunkami krystalograficznymi
osadzanej warstwy zostały przedstawione w pracy [122].
Warstwa Au rośnie w kierunku (111) na podłożu Mo(110). Na interfejsie Mo(110)/Au(111) równoległymi kierunkami sa˛ odpowiednio [001] ||
[1-10], oraz [1-10] || [-1-12].
Niedopasowanie parametrów sieciowych warstwy Au wzgl˛edem podłoża molibdenowego jest duże. Wzdłuż kierunku [-110]Mo wynosi 11,6%.
Warstwa Au w tym kierunku jest rozciagana.
˛
W kierunku prostopadłym
[001]Mo, niedopasowanie warstwy wynosi -8,2% w tym kierunku nast˛epuje ściskanie sieci Au. Wartości te znacznie przekraczaja˛ próg, poniżej
którego uzyskuje si˛e wzrost typu warstwa po warstwie (Frank – van der
Merwe). Możliwym typem wzrostu warstwy Au(111) na Mo(110) staje si˛e
typ Stranski – Krastanov (2D-3D) lub Volmer – Weber (3D). W każdym
z tych przypadków, spodziewana jest duża wartość szorstkości powierzchni.

Rysunek 5.3: Obrazy AFM warstwy Au o grubości 20 nm, obraz lewy:
otrzymany po osadzeniu warstwy, prawy: otrzymany po wygrzaniu w 200◦ C
przez pół godziny [122].
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5.2 Wzrost wyspowy Au na Mo
Aby znaczaco
˛ zminimalizować szorstkość i uzyskać gładki wzrost Au
opracowano procedur˛e polegajac
˛ a˛ na naparowaniu materiału na podłoże
utrzymywane w temperaturze pokojowej. W celu poprawy jakości powierzchni warstwy Au, próbki były wygrzewane przez pół godziny w temperaturze
200◦ C. Dzi˛eki takiej procedurze uzyskuje si˛e gładka˛ powierzchni˛e warstwy
Au, ma struktur˛e fcc ze stała˛ sieci a = 4,07 Å. Otrzymane widma RHEED
dla warstwy Au, w kierunkach [1-12] i [1-10], przyjmuja˛ postać ostrych
pra˛żków z odległościami mi˛edzy nimi odpowiadajacymi
˛
stałym sieci warstwy Au.
Porównanie topografii warstwy Au po osadzeniu w temperaturze pokojowej oraz po wygrzaniu w 200◦ C przedstawia rysunek 5.3. Proces wygrzewania powoduje rozrost atomowo gładkich obszarów, prowadzac
˛ do obniżenia szorstkości z wartości 0,463 nm do 0,191 nm. Wygrzewanie w wyższych
(nawet do 600◦ C) temperaturach nie poprawia znaczaco
˛ gładkości uzyskanej warstwy. W zakresie tych temperatur warstwa Au zachowuje ciagłość.
˛

5.2

Wzrost wyspowy Au na Mo

Osadzanie Au na podłożu Mo w wysokich temperaturach prowadzi do
wykształcenia si˛e całkowicie innej morfologii powierzchni. Duże niedopasowanie sieci na interfejsie Mo(110)/Au(111) w połaczeniu
˛
z podwyższona˛
dyfuzja˛ atomów Au na powierzchni Mo determinuje wzrost wyspowy typu
Volmer – Weber.
W procesie wzrostu cienkich warstw w sposób szczególny należy mieć
na uwadze wyst˛epujace
˛ napr˛eżenia w bliskości interfejsu mi˛edzy materiałami o różnych stałych sieciowych i strukturach krystalograficznych. Przypuszcza si˛e, że obserwowany wzrost wyspowy znaczaco
˛ redukuje energi˛e
całkowita˛ warstwy w której pojawiaja˛ si˛e napr˛eżenia. Ważna jest również
wzajemna zależność energii swobodnych powierzchni materiałów składowych oraz tworzacych
˛
si˛e interfejsów. Relacje: γP < γint + γA , lub γP '
γint + γA zachodza˛ odpowiednio dla typu VW i SK, gdzie γP jest energia˛
powierzchniowa˛ podłoża, γA energia˛ powierzchniowa˛ osadzanej warstwy,
a γint energia˛ interfejsu. Energia podłoża Mo (110) jest relatywnie wysoka, równa 3,454 J/m2 [123]. Energia warstwy Au(111) wynosi 1,283 J/m2
[123]. Przy tak wysokiej energii, wpływ interfejsu musi być znaczacy,
˛ aby
spełniona była przedstawiona powyżej relacja i wymuszony wzrost wyspowy w warstwie Au. Wynika z tego, że musi ona być co najmniej równa
2,171 J/m2 , co jest stosunkowo duża˛ wartościa.˛ Jednakże, nie ma dost˛epnych bezpośrednich danych o wartościach tego typu energii.
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Rysunek 5.4(a) przedstawia obraz AFM powierzchni uzyskany dla typowego, wyspowego wzrostu warstwy Au na podłożu Mo. Wyspy sa˛ rozłożone losowo na powierzchni bufora Mo. Wi˛ekszość z nich przyjmuje postać
ści˛etego ostrosłupa zawierajacego
˛
w podstawie sześciokat.
˛ Cz˛eść z wysp
ma wydłużone kształty, natomiast w innych podstawa przyjmuje form˛e trójkata.
˛ Szczegółowe badania strukturalne, których wyniki opisano w pracy
[123] pokazuja,˛ że wyspy Au sa˛ monokrystaliczne. Ich ściany tworza˛ niskoindeksowe płaszczyzny o niskich energiach powierzchniowych. Górna
płaszczyzna jest g˛esto upakowana o orientacji (111) (rys. 5.4(b)). Płaszczyzny boczne o kształcie prostokata
˛ maja˛ orientacj˛e typu (100), natomiast te
o kształcie trapezu – (111). Model takiej wyspy przedstawiony jest na rysunku 5.4(b).
a)

b)

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

Rysunek 5.4:

W rozdziale 2.1 omówiono podstawowe klasy wzrostu wyspowego: kompaktowy i fraktalny. O typie wzrostu wyspy decyduja˛ relacje krystalograficzne na interfejsie pomi˛edzy wyspa˛ i buforem oraz temperatura podłoża wpływajaca
˛ na szybkość dyfuzji osadzanych atomów. Za zarodkowanie wysp odpowiadaja˛ dwa elementy: defekty i rozmiar krytyczny zarodka.
Każdy z czynników jest zależny od temperatury. W niskich temperaturach
rozmiar krytyczny zarodka jest mniejszy. Defekty powierzchniowe opisane
sa˛ natomiast studnia˛ energetyczna˛ dla dyfundujacych
˛
atomów. Tylko te, które odpowiednio obniżaja˛ ich energi˛e moga˛ je pułapkować. Płytkie defekty,
które sa˛ efektywne w niskich temperaturach, nie wia˛ża˛ atomów i nie działaja˛ jako centra kotwiczace
˛ w temperaturach wysokich. W zwiazku
˛
z tym
powierzchniowa g˛estość defektów - i w konsekwencji g˛estość wysp zwi˛eksza si˛e z obniżaniem temperatury. Takie zachowanie jest wyraźnie widoczne
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na rysunku 5.5 przedstawiajacym
˛
seri˛e obrazów uzyskanych z mikroskopii
AFM. Wyniki pokazuja˛ wyraźnie zależność g˛estości wysp od temperatury
i zwiazanej
˛
z nia˛ szybkościa˛ dyfuzji atomów Au na powierzchni Mo.
Wi˛ekszość wysp wytwarzanych w temperaturze 385◦ C ma nieregularne,
fraktalne kształty z zaokraglonymi
˛
kraw˛edziami. Sa˛ one typowe dla niskich
pr˛edkości i krótkich dróg dyfuzji. W procesie tworzenia si˛e wyspy dyfundujace
˛ atomy dołaczaj
˛
a˛ si˛e do wyspy i kotwicza˛ si˛e na jej kraw˛edzi, niedaleko
miejsca styku, ze wzgl˛edu na niskie tempo dyfuzji oraz krótka˛ drog˛e dyfuzji. Taki mechanizm prowadzi do tworzenia si˛e nieregularnego kształtu
wyspy.

Morfologia wysp w zależności od ilości osadzanego materiału i temperatury podłoża podczas procesu osadzania. Wszystkie obrazy,
uzyskane technika˛ AFM, maja˛ ten sam rozmiar 5x5 µm [123].

Rysunek 5.5:

Wyspy formujace
˛ si˛e w temperaturze 500◦ C sa˛ bardziej „kompaktowe” i regularne z prostymi kraw˛edziami zorientowanymi wzdłuż kierunków
krystalograficznych determinowanych przez podłoże molibdenowe. Kształt
złotych wysp jest wynikiem wyższej szybkości dyfuzji, która rośnie wraz
z temperatura.˛ Energia dyfundujacych
˛
atomów jest wyższa od lokalnych barier energetycznych (zwiazanych
˛
z defektami podłoża), czego efektem jest
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mniejsza g˛estości wysp uzyskanych w 500◦ C w porównaniu z temperatura˛
385◦ C. Wi˛ekszość kształtów wysp jest sześciokatna.
˛
W procesie powstawania struktury dyfuzja wokół naroża oddzielajacego
˛
sasiednie
˛
kraw˛edzie
wyspy wydaje si˛e być jednakowa w obu kierunkach. Sporadyczne pojawianie si˛e trójkatnych
˛
kształtów przypisywane jest asymetrycznej szybkości
dyfuzji na sasiednich
˛
kraw˛edziach. Może być to spowodowane obecnościa˛
defektów powierzchniowych zaburzajacych
˛
wspomniana˛ symetri˛e dyfuzji.
Wyspy przyjmuja˛ czasami mniej regularne kształty, np. połaczenie
˛
trójkat˛
nego i sześciokatnego
˛
— form˛e hybrydowej struktury, albo w przybliżeniu
owalne kształty (rys. 5.5).
Wyższe temperatury prowadza˛ do wzrostu szybkości dyfuzji i rozmiaru
krytycznego zarodka oraz zmniejszenia efektywności pułapkowania dyfundujacych
˛
atomów przez defekty. W konsekwencji w temperaturze 800◦ C
wyspy sa˛ znaczaco
˛ wi˛eksze, a ich g˛estość powierzchniowa maleje.
Zmiana temperatury podłoża, jak również ilości osadzanego materiału
umożliwia intencjonalne kontrolowanie kształtów wysp Au, ich rozmiarów
oraz g˛estości powierzchniowej. Dla ustalonej temperatury wyst˛epuje raczej
słaba tendencja do wzrostu g˛estości powierzchniowej wysp ze zmiana˛ ilości osadzanego Au. Najsilniejsza jest jedynie w niskich temperaturach (dla
385◦ C zmienia si˛e od 5 do 13 µm−2 ze wzrostem osadzonego materiału
od 1 do 10 warstw atomowych). Natomiast w wysokich temperaturach jest
w przybliżeniu stała i wynosi: 3 µm−2 w 500◦ C, oraz 0,6 µm−2 w 800◦ C
[123]. W przypadku ustalonej ilości materiału i rosnacej
˛ temperatury podłoża widoczny jest znaczacy
˛ spadek g˛estości wysp.
Zwi˛ekszenie ilości naparowanego materiału wpływa zdecydowanie na
zwi˛ekszenie rozmiaru uzyskanych wysp Au. Na rysunku 5.6(a) - (b), przedstawiono dwa obrazy SEM próbki, której warstwa Au osadzona była w postaci klina o grubości 0 - 4 nm. Uzyskano wyspowy wzrost o różnym rozmiarze i rozkładzie wysp. Rozmiar wysp zwi˛eksza si˛e z rosnac
˛ a˛ grubościa˛
warstwy Au.
Wyniki uzyskane z analizy RHEED przedstawione w pracy [123] sugeruja,˛ że pomi˛edzy wyspami Au widoczna jest powierzchnia Mo, wskazujac
˛ tym samym na wyst˛epowanie mechanizmu wzrostu warstwy Au typu VW. Uzupełniajacym
˛
potwierdzeniem wyspowego wzrostu Au sa˛ wyniki EDX (ang. Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) przedstawione na
rysunku 5.6(d). Ważna˛ i użyteczna˛ zdolnościa˛ techniki EDX jest mapowanie promieniowania X charakterystycznego dla danych elementów układu okresowego, wyst˛epujacych
˛
w próbce. Metoda polega na wykrywaniu
charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego od określonego ato80
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(a) – (c) Obrazy SEM topografii wysp Au na powierzchni
próbki strukturyzowanej oraz (d) odpowiadajacy
˛ obrazowi (c) wyniki EDX.
Czerwony kolor odpowiada Au. Wyraźny kontrast chemiczny skorelowany
jest z topografia.˛ Słaby kontrast pomi˛edzy wyspami odpowiada warstwie
przykrywkowej Au.
Rysunek 5.6:

mu wskutek wzbudzenia elektronów rdzeniowych przez wiazk˛
˛ e elektronów
o wysokiej energii. Obok obrazu topografii uzyskanego technika˛ SEM (rys.
5.6(c)) przedstawiony jest obraz rozkładu wyst˛epowania materiału Au w
próbce (rys. 5.6(d)). Kolor czerwony przypisany jest atomom Au. Wyraźnie
widoczne jest formowanie si˛e wysp Au. Słaby sygnał pomi˛edzy wyspami
dowodzi że warstwa Au rośnie w ramach typu wzrostu VW. Zarówno dla
małych jak i dużych ilości parowanego materiału tworzone sa˛ dobrze odseparowane wyspy Au o wielkości zależnej od ilości naparowanego materiału.

5.3

Wzrost warstwy Co na buforze Mo i Au

Warstwa Co osadzona na podłożu Mo(110) rośnie w orientacji Nishiyamy – Wassermanna, tzn. Co(0001) || Mo(110) oraz [11-10]Co || [1-10]Mo.
Dla struktury hcp (aCo = 2,507 Å) niedopasowania sieci w kierunku Mo[001]
wynosza:
˛ 20,3%, a w kierunku Mo[1-10]: 2,4%. Natomiast w przypadku
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gdy Co rośnie w strukturze f cc (aCo = 3,544 Å), niedopasowania sieci dla
tych kierunków wynosza˛ odpowiednio: 20,4% oraz 0,7% [124]. Przy małych pokryciach warstwa Co rośnie w postaci małych, pseudomorficznych
wysp, które zag˛eszczaja˛ si˛e z rosnac
˛ a˛ ilościa˛ materiału [125]. Wyspowy,
heksagonalny wzrost Co w zależności od ilości materiału może być trój- albo dwuwymiarowy [74]. Rosnace
˛ wyspy ulegaja˛ koalescencji, tworzac
˛ pełna˛ warstw˛e Co na podłożu Mo(110). Dla wi˛ekszych grubości w temperaturze pokojowej wzrost staje si˛e typu warstwa-po-warstwie. Wygrzanie próbki
w wysokich temperaturach znacznie pogarsza struktur˛e powierzchni, która
ponownie przyjmuje form˛e trójwymiarowych, nieregularnych wysp [125].
W układzie Au/Co warstwa magnetyczna Co(0001) rośnie na podłożu
Au w orientacji: [1-10] || [11-20]. Obraz RHEED uzyskany dla cienkiej warstwy Co (8 Å) osadzonej w temperaturze pokojowej na gładkiej powierzchni
warstwy Au o grubości 20 nm przedstawiony jest na rysunku 5.7. Po osadzeniu warstwy Co pra˛żki na obrazie RHEED sa˛ nieco rozmyte. Odległości
mi˛edzy nimi odpowiadaja˛ napr˛eżonej warstwie Co o stałej sieci 2,62 Å –
wartości pośredniej pomi˛edzy stałymi sieci 2,51 Å i 2,88 Å dla materiałów
obj˛etościowych odpowiednio Co i Au. Analiza RHEED pozwala oszacować wartość niedopasowania sieci na interfejsie Au/Co wynoszace
˛ 14%. Po
◦
wygrzaniu próbki w temperaturze 250 C przez 30 min, pojawia si˛e obrazie
dyfrakcyjnym rozszczepienie pra˛żków, odpowiadajace
˛ stałym sieci 2,56 Å
i 2,86 Å. Analiza topografii próbek wykonanej technika˛ obrazów AFM, wyjaśnia pojawiajace
˛ si˛e rozszczepienie jako pogorszenie jakości powierzchni
Co, a w przypadku ultracienkich warstw – utrat˛e ich ciagłości.
˛
Wyznaczona
szorstkość powierzchni zwi˛ekszyła si˛e z 0,181 nm dla próbki niewygrzewanej do 0,206 nm po wygrzaniu [126, 122]. Obserwowany koherentny wzrost
warstwy Co na powierzchni Au, wprowadzajacy
˛ napr˛eżenia rozciagaj
˛ ace
˛
w płaszczyźnie warstwy magnetycznej może wymuszać dodatkowy wkład
do magnetoelastycznej składowej anizotropii, omawianej w dalszej cz˛eści
pracy.

5.4

Konfiguracje próbek

W niniejszej pracy badaniom poddano próbki o różnych konfiguracjach:
wielowarstwowe ciagłe,
˛
wielowarstwowe z pojedynczym klinem, wielowarstwowe z klinem podwójnym, warstwy o strukturze stopu oraz warstwy
strukturyzowane. Różnorodność konfiguracji wytworzonych próbek, wynika z różnorodności planowanych na nich badań. Wielowarstwy ciagłe
˛
sa˛
układami referencyjnymi dla próbki strukturyzowanej. Takie struktury pod82
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Rysunek 5.7: Wyniki RHEED uzyskane dla warstwy Co na podłożu Au.
Lewa strona: po osadzeniu warstwy, prawa strona: po wygrzaniu w 250◦ C
przez pół godziny [122].

dano badaniom MOKE oraz badaniom synchrotronowym. Do badań wykonanych w Grenoble układy wielowarstw maja˛ na celu wzmocnienie sygnału
pochodzacego
˛
od interfejsów. Warstwa stopu natomiast, stanowi warstw˛e
odniesienia dla wyników badań synchrotronowych, których wyniki omówiono w rozdziale 7.
Aby w obr˛ebie jednej próbki otrzymać zależność zmian namagnesowania i kształtów p˛etli histerezy w funkcji zmiennej grubości warstwy magnetycznej wykonano struktury z warstwa˛ klinowa.˛ Takie układy poddano
badaniom MOKE i MFM. Układy strukturyzowane sa˛ próbkami w których
wytworzono kropki magnetyczne.

5.5

Podsumowanie

Szafirowe podłoże z nałożona˛ na nim (w wysokiej temperaturze około
900◦ C) atomowo gładka˛ warstwa˛ Mo stanowi idealny bufor dla epitaksjalnego wzrostu warstwy Au. Warstwy Au(111) f cc o niewielkiej szorstkości,
uzyskuje si˛e przez osadzanie materiału w temperaturze RT a nast˛epnie wygrzanie przez pół godziny w temperaturze powyżej 200◦ C. Osadzanie warstwy Au w temperaturze podłoża równej 500◦ C skutkuje uzyskaniem regularnych, sześciokatnych
˛
wysp o rozmiarach z przedziału kilkudziesi˛eciu
nanometrów do mikrona.
Na tak przygotowanym buforze osadzana w temperaturze pokojowej
ultra-cienka warstwa Co, charakteryzuje si˛e gładka˛ powierzchnia˛ o szorstkości około 0,181 nm. Warstwa magnetyczna jest przykrywana warstwa˛ Au
w celu zabezpieczenia jej przed czynnikami atmosferycznymi.
Badane układy epitaksjalne charakteryzuja˛ si˛e dobrze zdefiniowana˛ struk83
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tura˛ krystaliczna˛ oraz intencjonalnie założonymi parametrami, tj. grubościa˛
osadzanej warstwy oraz typem wzrostu (gładki, wyspowy). Przez wykorzystanie przesłony przesuwnej oraz dzi˛eki możliwości obrotów molibloku
z zamontowanym na nim podłożem, istnieje duża swoboda w projektowaniu
układów do badań właściwości układów wielowarstwowych.
Otrzymanie samoorganizujacych
˛
si˛e wysp Au na powierzchni Mo sprawia, że sa˛ one dobrym kandydatem do zastosowania jako strukturyzowany
bufor pod warstw˛e magnetyczna,˛ co jest wykorzystywane w realizacji niniejszej pracy.
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Rozdział 6

Wpływ ciagłego
˛
bufora
i warstwy wierzchniej
na właściwości ultracienkiej
struktury Co
6.1

Wpływ przykrycia i bufora na właściwości magnetyczne warstwy Co

Właściwości wielokrotnych warstw magnetycznych sa˛ jednym z głównych zagadnień, którymi zajmuja˛ si˛e liczne grupy prowadzace
˛ badania z dziedziny magnetyzmu. W pracach [3, 119, 127] badany był wpływ rodzaju warstwy przykrywajacej
˛ na właściwości magnetyczne ultracienkiej warstwy Co
osadzonej na buforze Au. Przykrycia wybrano m.in. spośród pierwiastków
takich jak: Au, Ag i Cr. Wyniki badań wykazały silna˛ zależność wartości pola koercji warstwy Co od rodzaju warstwy przykrywajacej.
˛
Najwyższe pola
koercji obserwowane były w strukturach, w których warstwa przykrywajaca
˛
wykonana była z Au [3, 119, 127].
Podobnie jak warstwa wierzchnia [79, 126, 128], również rodzaj i orientacja krystalograficzna warstwy spodniej (bufora) może powodować istotne zmiany właściwości magnetycznych cienkich warstw magnetycznych.
W niniejszej pracy, ze wzgl˛edu na sposób wytwarzania nanokropek magnetycznych, wykazujacych
˛
prostopadłe do płaszczyzny próbki namagnesowanie, zasadnicza uwaga poświ˛econa jest określeniu wpływu warstw Au i Mo
na anizotropi˛e magnetyczna˛ ultracienkiej warstwy Co.
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6.1.1

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

Układy zawierajace
˛ ciagłe
˛ warstwy składowe (rys. 6.1) stanowiły warstwy referencyjne dla strukturyzowanych próbek omawianych w dalszych
rozdziałach rozprawy. Próbki referencyjne oznaczono schematycznie jako:
Mo/Co/Mo
(próbka A), Au/Co/Mo (próbka B), Mo/Co/Au (próbka C) oraz Au/Co/Au
(próbka D). W układach tych warstwa kobaltu ma kształt klina o zmiennej
grubości. Analiz˛e właściwości układów C i D przedstawiono także w rozdziale (6.1.2) oraz w pracy [129].
próbka A

próbka B

próbka C

próbka D

Mo

Mo

Au

Au

Co

Co

Co

Co

Mo

Au

Mo

Au

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

Mikroskopia optyczna
Rysunek 6.2 przedstawia wyniki pomiarów uzyskanych metoda˛ magnetometrii magnetooptycznej dla próbek A, B i D (odpowiednio Mo/Co/Mo,
Au/Co/Mo oraz Au/Co/Au). Jasny obszar na obrazie różnicowym odpowiada obszarowi próbki z namagnesowaniem ustawionym w kierunku prostopadłym. W układzie Mo/Co/Mo nie obserwuje si˛e jasnego obszaru co oznacza, że w całym zakresie zmienności grubości Co nie wyst˛epuje składowa
prostopadła namagnesowania. Zastapienie
˛
molibdenowej warstwy buforowej przez warstw˛e złota˛ powoduje, że pojawia si˛e obszar, w którym namagnesowanie Co jest prostopadłe do powierzchni próbki. W strukturze,
w której warstwa Co otoczona jest z obu stron warstwami Au (próbka D)
przedział grubości, w którym obserwuje si˛e składowa˛ prostopadła˛ jest najwi˛ekszy. W układach B i D, przy pewnej charakterystycznej grubości warstwy kobaltu, nast˛epuje zmiana kierunku namagnesowania od prostopadłego do leżacego
˛
w płaszczyźnie. Zjawisko to określa si˛e mianem reorientacji
spinowej (ang. Spin Reorientation Transition, SRT).
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Rysunek 6.2: (a) Różnicowe obrazy remanencyjne uzyskane z pomiarów
magnetometrii magnetooptycznej wykorzystujacej
˛ efekt Kerra w konfiguracji polarnej, dla próbek A, B oraz D. Zmiana otoczenia warstwy magnetycznej z Mo na Au indukuje faz˛e prostopadłego namagnesowania w pewnym
zakresie grubości warstwy Co, widoczna˛ jako zmiana jasności obrazu (rys.
(b)). Nominalna˛ zmian˛e grubości schematycznie przedstawiono po prawej
stronie, zaznaczajac
˛ zmian˛e kierunku namagnesowania zależna˛ od grubości
Co (punkty SRT). Charakterystyczne wartości dCo przedstawione sa˛ w tekście.

Milimagnetometria magnetooptyczna
Do ilościowego określenia lokalnych parametrów magnetycznych, charakteryzujacych
˛
właściwości badanych próbek, użyto milimagnetometrii magnetooptycznej wykorzystujacej
˛ efekt Kerra w konfiguracji polarnej. Powierzchnia każdej próbki skanowana była z rozdzielczościa˛ porównywalna˛
z rozmiarami plamki lasera (ok. 0,3 mm). Automatyczny przesuw po powierzchni był zrealizowany z krokiem 0,2 mm, wzdłuż linii zmiennej grubości Co. Mały gradient grubości warstwy Co pozwalał na przyj˛ecie założenia, że rejestrowane p˛etle histerezy były z obszaru o dobrze określonej
jednorodnej grubości kobaltu, znajdujacej
˛ si˛e w strefie plamki. Dla każdej
próbki, ze zmierzonych p˛etli wyznaczono podstawowe parametry magnetyczne, zaznaczone na rysunku 6.3(a), w funkcji grubości warstwy Co.
Na rysunku 6.3(b) przedstawiono wartości remanencji (θREM ) w funkcji
grubości warstwy kobaltu. W układzie Mo/Co/Mo brak jest sygnału remanencji w całym zakresie grubości warstwy magnetycznej. Wynik ten potwierdza wcześniejsza˛ obserwacj˛e, że w układzie Mo/Co/Mo namagnesowanie ułożone jest w płaszczyźnie warstwy w całej próbce. W pozostałych
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(a) Przykładowa p˛etla histerezy zmierzona dla próbki (B)
przy ustalonej grubości kobaltu równej 1,2 nm. Zaznaczono podstawowe
parametry magnetyczne analizowane w funkcji grubości warstwy magnetycznej. (b) Zależność remanencji w funkcji grubości Co dla trzech analizowanych próbek referencyjnych. W układzie Au/Co/Au obszar z namagnesowaniem w kierunku prostopadłym do powierzchni warstwy jest najszerszy.
Strzałkami ”B”i”D” zaznaczono d0 odpowiednio dla każdej z tych próbek.
Szarymi obszarami zaznaczono grubości Co, przy których wyst˛epuje składowa prostopadła. W strukturze Mo/Co/Mo namagnesowanie leży w płaszczyźnie w całym zakresie grubości Co.
Rysunek 6.3:

dwóch próbkach (B i D) wraz z rosnac
˛ a˛ grubościa˛ warstwy kobaltu widoczny jest liniowy wzrost pozostałościowego skr˛ecenia Kerra. Z ekstrapolacji
zakresu sygnału zależnego liniowo od grubości warstwy Co wyznaczono
jej krytyczna˛ grubość, dla której sygnał skr˛ecenia Kerra przyjmuje wartość
0. Grubość klina kobaltu (we wszystkich trzech próbkach A, B, D) przeskalowano na podstawie przyj˛etej w układzie Au/Co/Au wartości d0 równej
wartości z prac [3, 118] i wynoszacej
˛ d0 = 0,28 nm.
Poniżej d0 warstwa Co jest superparamagnetyczna. Próg grubości, od
którego pojawia si˛e sygnał Kerra (grubość d0 ), w układzie Au/Co/Au wynosi 0,28 nm, natomiast grubość krytyczna kobaltu w układzie Au/Co/Mo
wynosi 0,43 nm. Obserwowana˛ różnic˛e tłumaczy si˛e możliwym powstawaniem stopu warstw Co z Mo. Niemagnetyczne stopy powoduja˛ zmniejszenie
efektywnej grubości materiału ferromagnetyka. Oszacowana grubość stopu
odpowiada różnicy mi˛edzy próbkami B i D, dla których nast˛epuje zerowanie si˛e sygnału Kerra (punkt d0 ). Różnica wynosi 0,15 nm, co jest w dobrej
zgodności z wynikami z pracy [118]. Na obserwowana˛ różnic˛e moga˛ mieć
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również wpływ napr˛eżenia warstw i różne typy wzrostu warstwy przykrywkowej. W skutek obserwowanych odst˛epstw mi˛edzy właściwościami magnetycznymi warstw, przeprowadzono badania strukturalne układów, które
sa˛ przedstawione w kolejnej cz˛eści niniejszego rozdziału (podrozdział 6.2).

d0
d1
d2

Mo/Co/Mo
-

Au/Co/Mo
0,43
0,8
1,6

Au/Co/Au
0,28
0,7
1,8

Mo/Co/Au
0,3
0,7
1,1

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

Rysunek 6.3(b) pokazuje, że wraz ze wzrostem grubości warstwy kobaltu i przy niezerowej wartości sygnału remanencyjnego w zakresie mi˛edzy d1 a d2 (szare obszary na rys. 6.3(b) oraz tabela 6.1), w próbkach B i D
wyst˛epuje faza prostopadła namagnesowania. W układzie Au/Co/Mo jest to
przedział grubości 0,8 – 1,6 nm. Przykrycie kobaltu warstwa˛ Au wzmacnia sygnał skr˛ecenia Kerra oraz zwi˛eksza zakres grubości Co z prostopadła˛
składowa˛ namagnesowania do: d1 = 0,7 nm, d2 = 1,8 nm. Przy grubości d2
pojawia si˛e punkt SRT, przy którym nast˛epuje reorientacja wektora namagnesowania. W przypadku układu Au/Co/Mo punkt SRT wyst˛epuje dla dCo
równej 1,6 nm, natomiast dla układu Au/Co/Au – 1,8 nm.
Rysunek 6.4 przedstawia zależność unormowanej remanencji (mr =
θREM
θKerrMAX ) i pól koercji HC od grubości warstwy Co. Zakres grubości kobaltu,
w którym mr = 1, ograniczony jest grubościami d1 i d2 . Dla tego przedziału grubości warstwy magnetycznej w zerowym polu zewn˛etrznym próbka
(B i D) charakteryzuje si˛e stanem monodomenowym z namagnesowaniem
skierowanym prostopadle do powierzchni warstwy i prostokatn
˛ a˛ p˛etla˛ histerezy. Ze wzrostem grubości wartość mr gwałtownie spada. Jest to zwiazane
˛
z ustawieniem wektora namagnesowania w płaszczyźnie warstwy.
Standardowa procedura wyznaczenia parametru HC z p˛etli histerezy polega na wyznaczeniu punktów jej przeci˛ecia z osia˛ pozioma,˛ na której odłożona jest wartość przyłożonego pola magnetycznego. Dla próbek wykazujacych
˛
namagnesowanie prostopadłe jakościowa zależność HC od grubości
warstwy Co jest podobna: po gwałtownym wzroście osiaga
˛ wartość maksymalna˛ po czym łagodnie maleje (rys. 6.4(b)). Zmiana rodzaju warstwy
przykrywajacej
˛ wywołuje różnice w wartościach pól koercji. W przedziale z prostokatn
˛ a˛ p˛etla˛ histerezy w układzie Au/Co/Au parametr HC osiaga
˛
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(a) Zależność unormowanej remanencji w funkcji grubości
warstwy Co. W obszarze mr = 1 próbki B i D charakteryzowane sa˛ prostokatn
˛ a˛ p˛etla˛ histerezy i sa˛ namagnesowane prostopadle. Gdy mr gwałtownie
spada namagnesowanie ułożone jest w płaszczyźnie próbki. Na rysunku (b)
przedstawiono zależność pola koercji od grubości kobaltu. Różnice w maksymalnych wartościach mi˛edzy próbka˛ B i D zaznaczono obszarem jasnoszarym.
Rysunek 6.4:

wartość maksymalna˛ HCmax = 671 Oe. Wartość HCmax dla przykrycia molibdenowego jest niższa i wynosi 400 Oe.
Anizotropia magnetyczna w układach Mo/Co/Mo, Au/Co/Mo
i Au/Co/Au
Z pomiarów p˛etli histerezy zarejestrowanych w prostopadłym polu magnetycznym można wyznaczyć wartości stałej anizotropii w funkcji grubości warstwy magnetycznej. Możliwe jest to jedynie dla próbek posiadajacych
˛
namagnesowanie w płaszczyźnie. W takim przypadku, otrzymuje si˛e liniowy wzrost składowej prostopadłej magnetyzacji (proporcjonalnej do sygnału Kerra), aż do wartości nasycenia. Prostopadły komponent
magnetyzacji dany przez: M⊥ = MS · cosθ , wyznacza si˛e przez rozwiaza˛
nie równania na minimalizacj˛e energii z uwzgl˛ednieniem energii anizotropii
dla równowagowego kata
˛ mi˛edzy M i H. Otrzymany w ten sposób stosunek
m = M⊥ /MS w funkcji przykładanego pola zewn˛etrznego H daje histerez˛e,
która˛ porównuje si˛e do znormalizowanego sygnału Kerra:
θKerr (H)/θKerr (H = 0)

(6.1)

gdzie θKerr (H) i θKerr (H = 0) sa˛ mierzonym sygnałem Kerra (rotacja˛ albo
eliptycznościa)
˛ odpowiednio w polu H i w zerowym polu magnetycznym
90

6.1 Wpływ przykrycia i bufora na właściwości magnetyczne warstwy
Co
(H = 0). Proces dopasowania metoda˛ najmniejszych kwadratów umożliwia
wyznaczenie anizotropii magnetycznej [130]. Wartość pola, przy którym
uzyskuje si˛e nasycenie, nazywa si˛e polem anizotropii. Na jego podstawie
można wyznaczyć stała˛ anizotropii efektywnej.
W przypadku ultracienkiej warstwy kobaltu, analiza bazuje na równaniu energii próbki wyrażonej w postaci sumy energii anizotropii i energii
w zewn˛etrznym polu magnetycznym [3]:

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

(6.2)

Po zminimalizowaniu tego równania wzgl˛edem kata
˛ θ otrzymuje si˛e:
H⊥ = −H1e f f · cos(θ ) −

4K2
· sin2 (θ )cos(θ )
MS

(6.3)

Przy założeniu, że K2 = 0, uzyskuje si˛e zależność:

cos(θ ) =

(
− HH⊥
, dla H1e f f <
1e f f
dla H1e f f >

1,

−2K1e f f
MS
−2K1e f f
MS

(6.4)

Zakładajac
˛ zerowa˛ wartość drugiej stałej anizotropii jest widoczne, że
m (m = cosθ ) jest liniowa˛ funkcja˛ przyłożonego pola magnetycznego. Ze
znajomości wartości pola anizotropii (HA = H1e f f ) wyznaczono stała˛ efektywnej anizotropii zgodnie z:
H1e f f = −

−2K1e f f
MS

(6.5)

O ile dla dużych grubości warstwy magnetycznej uzyskuje si˛e niemal
idealna˛ liniowa˛ zależność m(H), która˛ można opisać za pomoca˛ samej K1e f f ,
to dla niewielkich dCo z okolic reorientacji namagnesowania zwi˛eksza si˛e
stosunek H2 /H1e f f (pól anizotropii drugiego i pierwszego rz˛edu), a krzywa histerezy zaczyna odbiegać od liniowości. Wówczas, należy uwzgl˛ednić
druga˛ stała˛ anizotropii, odpowiadajac
˛ a˛ za odchylenie od liniowego przebiegu krzywej magnesowania w okolicy H = H1e f f . Wzór (6.4) komplikuje si˛e
do postaci wzoru (6.6) opisujacego
˛
wartość znormalizowanej, prostopadłej
stałej namagnesowania w zależności od prostopadle przyłożonego pola H
[118]:
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√
3
2 · (−3 · H1 H2 − 3H22 )
q
m=−
+
3H2 · (27HH22 + 729H 2 H22 + 4(−3H1 H2 − 3H22 ))1/3
q
(27HH22 + 729H 2 H22 + 4(−3H1 H2 − 3H22 ))1/3
√
3 3 2H2

(6.6)

Dopasowanie równania (6.6) do danych pomiarowych wymaga uwzgl˛ednienia H1 i H2 . Jako startowa˛ wartość H1 przyjmuje si˛e wartość dopasowana˛
w sposób opisany wyżej, natomiast startowa˛ stała˛ H2 przyj˛eto 200 Oe [118].
Z pomiarów w polu prostopadłym nie jest możliwe wyznaczenie pola anizotropii w obszarze z wektorem namagnesowania prostopadłym do płaszczyzny próbki (w konsekwencji KS i KV ). Aby w tym obszarze wyznaczyć
anizotropi˛e potrzebne sa˛ pomiary w skrzyżowanych polach.
Metod˛e wyznaczania pola anizotropii H1e f f przedstawiono graficznie na
rysunku 6.5(a). Wartość pola anizotropii jest określana jako wartość przeci˛ecia si˛e interpolowanej linii prostej z linia˛ pozioma˛ odpowiadajac
˛ a˛ maksymalnemu skr˛eceniu Kerra. Wyznaczone zależności H1e f f w funkcji grubości
warstwy Co przedstawiono na rysunku 6.5(b). W przypadku Mo/Co/Mo,
H1e f f przyjmuje najwi˛eksze bezwzgl˛edne wartości w porównaniu z pozostałymi dwoma próbkami, świadczac
˛ o najsilniejszej anizotropii wymuszajacej
˛ ułożenie namagnesowania w płaszczyźnie. Parametr H1e f f w tym
układzie nie przyjmuje wartości równej zero, w zwiazku
˛
z tym nie wyst˛epuje reorientacja namagnesowania z kierunku w płaszczyźnie do kierunku
prostopadłego. Ze zmniejszaniem si˛e grubości warstwy Co, H1e f f rośnie,
a nast˛epnie po uzyskaniu wartości maksymalnej (nadal ujemnej) zaczyna
maleć. W przypadku dwóch pozostałych próbek (B i D) pole anizotropii rośnie monotonicznie z malejac
˛ a˛ grubościa˛ warstwy Co. Można wyznaczyć
grubość warstwy Co, dla której H1e f f przyjmuje wartość zero. Nast˛epuje
wtedy reorientacja namagnesowania do kierunku prostopadłego. Wartości
te odpowiadaja˛ wyznaczonym grubościom d2 wynoszacym
˛
1,6 nm i 1,8 nm
odpowiednio dla układu Au/Co/Mo i Au/Co/Au.
Posługujac
˛ si˛e równaniem 6.5, z pola anizotropii można określić stała˛ anizotropii efektywnej K1e f f . Nast˛epnie, z zależności stałej anizotropii
efektywnej od grubości warstwy magnetycznej można wyznaczyć wkłady
pochodzace
˛ od anizotropii powierzchniowej oraz obj˛etościowej, zgodnie ze
wzorem 6.7:
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(a) Metoda wyznaczania wartości pola anizotropii H1e f f
z p˛etli histerezy mierzonych w zewn˛etrznym polu przykładanym wzdłuż osi
trudnej układu. Pole efektywne anizotropii jest uśrednieniem wartości wy−
+
znaczonych z mierzonych p˛etli (H1e
f f i H1e f f ). Wyznaczone wartości H1e f f
w funkcji grubości warstwy Co przedstawiono na rysunku (b), dla trzech
układów warstw: Mo/Co/Mo, Au/Co/Mo i Au/Co/Au.
Rysunek 6.5:

2KS
układ CGS
d
1
2KS
K1e f f (d) = − µ0 MS2 + KV +
układ SI
2
d
K1e f f (d) = −2πMS2 + KV +

(6.7)

gdzie K1e f f – efektywna stała anizotropii, MS – magnetyzacja nasycenia,
KV – stała anizotropii obj˛etościowej, KS – stała anizotropii powierzchniowej. Wartość MS przyj˛eto równa˛ wartości obj˛etościowej warstwy kobaltu:
MS = 1, 42 · 106 A/m. Wartości KS i KV wyznacza si˛e z dopasowania funkcji
liniowej do zależności (K1e f f · d)(d) (rys. 6.6).
Z dopasowania liniowego do danych eksperymentalnych przedstawionego na rysunku 6.6, wyznaczono wartości stałych anizotropii (tabela 6.2).
Z nachylenia prostej określono wartość KV , natomiast z przeci˛ecia z osia˛ y
– wartość 2KS (równanie 6.6).
W układzie, w którym warstwa Co otoczona jest warstwami Au, wyst˛epuje najsilniejsza efektywna anizotropia magnetyczna. We wszystkich
trzech analizowanych układach wartości KS sa˛ zbliżone do siebie, a istotna różnica widoczna jest w anizotropii obj˛etościowej. Zastapienie
˛
złotej
warstwy przykrywkowej przez molibdenowa˛ redukuje wartość efektywnej
anizotropii. Otoczenie warstwy magnetycznej z każdej strony molibdenem
przekłada si˛e na mała˛ wartość KV . Możliwym wytłumaczeniem tych zmian
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Rysunek 6.6:

KS [mJ/m2 ]
KV [MJ/m3 ]

Zależność Ke f f · d w funkcji grubości d warstwy Co.
Mo/Co/Mo
0,55
0,15

Au/Co/Mo
0,60
0,47

Au/Co/Au
0,58
0,61

Mo/Co/Au
0,59
0,09

Wartości anizotropii powierzchniowej i obj˛etościowej wyznaczone odpowiednio dla każdego z analizowanych układów próbek referencyjnych: Mo/Co/Mo, Au/Co/Mo i Au/Co/Au.

Tabela 6.2:

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

6.1.2

Wpływ podłoża na anizotropi˛e magnetyczna˛ warstwy Co

W celu określenia wpływu rodzaju bufora na anizotropi˛e magnetyczna˛
w ultracienkiej warstwie Co przykrytej warstwa˛ Au, poddano analizie próbk˛e zawierajac
˛ a˛ dwie konfiguracje warstw (próbki C i D z rys. 6.1) o strukturze Mo/Co/Au oraz Mo/Co/Au. Porównanie takich rodzajów warstw jest
szczególnie istotne ze wzgl˛edu na sposób wytwarzania kropek magnetycznych opisanych w dalszej cz˛eści niniejszej rozprawy. Te dwa podłoża wykonano w jednym procesie technologicznym, tak jak to przedstawiono na
rysunku 6.7.
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Badania właściwości magnetycznych wykonano technikami mikroskopii i milimagnetometrii z wykorzystaniem efektu Kerra, w taki sam sposób
jak to opisano dla układu próbek referencyjnych (rozdział 6.1.1). Na rysunku 6.7(b) przedstawiono wyniki uzyskane z mikroskopii magnetooptycznej.
a)

b)

Au
Co

Au

Mo

(a) Schematyczny obraz próbki. Na połowie powierzchni
podłoża Mo osadzono warstw˛e Au. Nast˛epnie obie cz˛eści próbki przykryto
warstwa˛ Co o grubości z przedziału 0 – 3 nm, a nast˛epnie jednorodna˛ warstwa˛ Au. Wyniki z magnetooptycznej mikroskopii przedstawiono na rysunku (b). Granica pomi˛edzy jasnym obszarem (namagnesowanie prostopadłe)
i ciemnym po prawej stronie (namagnesowanie w płaszczyźnie) zależy od
rodzaju bufora. Ciemny obszar po lewej stronie (zakres małych grubości Co)
odpowiada stanowi superparamagnetycznemu. Zależność znormalizowanej
remanencji, wyznaczonej z p˛etli histerezy, w funkcji grubości warstwy Co
przedstawiono dla układu Mo/Au/Co/Au (górna cz˛eść rysunku) oraz Mo/Co/Au (dolna cz˛eść rysunku) [129].
Rysunek 6.7:

Ze wzrostem grubości warstwy Co widoczna jest reorientacja namagnesowania z kierunku prostopadłego na kierunek w płaszczyźnie. Zmiana pojawia si˛e przy różnych grubościach warstwy kobaltu, zależnie od rodzaju
bufora. Ciemny obszar na obrazie remanencyjnym odpowiada stanowi superparamagnetycznemu próbki (lewa strona). Natomiast, ciemny obszar po
prawej stronie odpowiada ferromagnetycznemu uporzadkowaniu
˛
z namagnesowaniem ułożonym w płaszczyźnie próbki. Jasne obszary interpretowane sa˛ jako strefa, w której namagnesowanie próbki ułożone jest w kierunku
prostopadłym wzgl˛edem powierzchni.
Zależność unormowanej remanencji, w funkcji grubości warstwy ma95
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gnetycznej przedstawiono na rysunku 6.7(b) dla Au/Co/Au w górnej cz˛eści
oraz dla Mo/Co/Au – w dolnej cz˛eści. Dla grubości warstwy Co wi˛ekszej
niż 0,7 nm, namagnesowanie próbki jest prostopadłe dla obu rodzajów bufora. Przy grubości warstwy Co równej 1,1 nm, pojawia si˛e reorientacja fazy
z kierunku prostopadłego do kierunku w płaszczyźnie, gdy bufor wykonany
jest z Mo. W układzie Au/Co/Au reorientacja spinowa zachodzi dla znacznie wi˛ekszych grubości kobaltu (dCo = 1,8 nm). Charakterystyczne grubości
zestawiono w tabeli 6.1.
W zależności od grubości warstwy Co oraz rozpatrujac
˛ jednocześnie
dwa rodzaje podłoża na którym si˛e ona znajduje, można wyróżnić trzy wzajemne konfiguracje namagnesowania (rys. 6.7):
1. W regionie (I) dla grubości kobaltu z przedziału 0,7 nm – 1,1 nm,
namagnesowanie jest prostopadłe do płaszczyzny próbki niezależnie
od rodzaju bufora, na którym Co si˛e znajduje.
2. W regionie (II) przy grubościach Co z zakresu 1,1 - 1,8 nm, namagnesowanie jest zależne od bufora. Kiedy Co jest na podłożu Au, namagnesowanie ustawione jest w kierunku prostopadłym. Natomiast
w przypadku podłoża Mo (Mo/Co/Au) dla tego zakresu grubości Co
namagnesowanie leży w płaszczyźnie.
3. W regionie (III) przy grubościach Co wi˛ekszych od 1,8 nm, na obu
podłożach tzn. zarówno Au jak i Mo, namagnesowanie w warstwie
Co ułożone jest w płaszczyźnie.
Innym przedstawieniem reorientacji namagnesowania oraz zmiany z kierunku prostopadłego na kierunek w płaszczyźnie jest zależność K1e f f w funkcji grubości warstwy (rys. 6.8). Wraz ze zmiana˛ znaku funkcji (z dodatniego na ujemy) kierunek namagnesowania również ulega zmianie. Reorientacja namagnesowania wyst˛epuje zatem, w momencie gdy stała anizotropii efektywnej przyjmuje wartość 0. Ma to miejsce dla wartości grubości
warstwy Co równej 1,1 nm i 1,8 nm, odpowiednio w układzie Mo/Co/Au
i Au/Co/Au.
Z Ke f f wyznaczono wartości KS i KV dla układów Mo/Co/Au i Au/Co/Au
(tabela 6.2). Mała wartość KV w układzie Mo/Co/Au może wynikać z innego modu wzrostu Co na buforze Mo niż na Au. W celu określenia wpływu
struktury na właściwości magnetyczne układów wykonano badania strukturalne.
96

6.2 Strukturalne właściwości warstw referencyjnych

Zależność Ke f f w funkcji grubości Co. Czerwone punkty
odpowiadaja˛ układowi Mo/Au/Co/Au, niebieskie Mo/Co/Au [129].

Rysunek 6.8:

6.2

Strukturalne właściwości warstw referencyjnych

Przedstawione powyżej wyniki pokazuja,˛ że zakres grubości warstwy
Co, w którym namagnesowanie jest prostopadłe do jej powierzchni, jest
zależne od rodzaju jej sasiedztwa.
˛
Warstwy otaczajace
˛ Co wpływaja˛ na
efektywna˛ anizotropi˛e magnetyczna˛ każdego z badanych układów w różny sposób, jak to pokazano na rysunkach 6.6 i 6.8. Efektywna˛ anizotropi˛e
determinuja˛ wkłady pochodzace
˛ od: anizotropii kształtu (dipolowej), anizotropii magnetokrystalicznej, anizotropii magnetoelastycznej i anizotropii
powierzchniowej (interfejsów). Sumaryczny wkład składowych anizotropii decyduje o ostatecznym kierunku łatwym namagnesowania w próbce.
Pierwszy ze składników – anizotropia kształtu w ultracienkich, ciagłych
˛
warstwach wymusza zawsze ustawienie wektora namagnesowania w kierunku leżacym
˛
w płaszczyźnie. Pozostałe komponenty powoduja,˛ że wektor
namagnesowania może być zorientowany zarówno prostopadle jak i w płaszczyźnie warstwy. Orientacja namagnesowania zasadniczo zależy od:
a) typu warstwy spodniej i przykrywkowej otaczajacych
˛
warstw˛e Co –
wpływajacych
˛
na składowa˛ magnetokrystaliczna˛ i powierzchniowa;
˛
b) napr˛eżeń indukowanych przez niedopasowanie sieci sasiaduj
˛
acych
˛
ze
soba˛ warstw – wpływajacych
˛
na anizotropi˛e magnetoelastyczna;
˛
c) struktury interfejsów – wpływajacych
˛
na anizotropi˛e interfejsów.
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Ze wzgl˛edu na obserwowane różnice właściwości magnetycznych warstw
Mo/Co/Au i Au/Co/Au podj˛eto badania nad określeniem zmian komponentów anizotropii wynikajacych
˛
z rodzaju materiału bufora. W tym celu zastosowano metod˛e RHEED oraz technik˛e synchrotronowa˛ – XANES . Próbki
poddane badaniom synchrotronowym zostały również dokładnie scharakteryzowane strukturalnie metodami: RHEED (in-situ), oraz XRD i XRR (exsitu) na AGH w Krakowie.

6.2.1

Badanie wpływu napr˛eżeń indukowanych w ultracienkiej
warstwie Co na podłożu Mo i Au

Anizotropia magnetoelastyczna - badania RHEED
Zmian˛e wielkości napr˛eżeń w warstwach Co badano metoda˛ RHEED
podczas procesu osadzania materiału, przez rejestrowanie obrazów dyfrakcyjnych po osadzeniu kolejnych monowarstw atomowych Co (rys. 6.9).
Uzyskane wyniki RHEED dla warstwy magnetycznej osadzonej na buforze Mo charakteryzuja˛ si˛e „kropkowatymi” obrazami dyfrakcyjnymi. Obrazy RHEED warstwy Co rosnacej
˛ na powierzchni Au zawieraja˛ bardzo wyraźne podłużne pra˛żki. Różnica mi˛edzy obrazami świadczy o innym modzie
wzrostu warstwy Co w zależności od rodzaju podłoża. W układzie Mo/Co
szorstkość powierzchni jest wi˛eksza w porównaniu do układu Au/Co. Wnioski wyciagni˛
˛ ete z charakteru pra˛żków dyfrakcyjnych RHEED sa˛ zgodne
z wynikami AFM uzyskanymi dla układów Mo/Co/Au i Au/Co/Au, przedstawionymi w rozdziale 5.1. Powierzchnia próbki, w której warstwa Co osadzona jest na podłożu Mo ma wi˛eksza˛ chropowatość niż powierzchnia warstwy Co na podłożu Au.
Z odległości mi˛edzy pra˛żkami dyfrakcyjnymi wyznaczono stałe sieci
osadzonych warstw. Uzyskane wartości porównano ze stałymi sieciowymi układów obj˛etościowych. Odkształcenia sieci wyznaczono na podstawie
równania:
∆a aepi − a
=
(6.8)
a
a
gdzie wartość aepi uzyskano z pomiarów RHEED, a a jest stała˛ sieci materiału obj˛etościowego.
Wyznaczone odległości mi˛edzy pra˛żkami dla warstwy buforowej w układzie Mo/Co/Mo oraz katowa
˛
symetria dyfraktogramów jednoznacznie wskazywały na sieć Mo typu bcc. Dla osadzonej na tym podłożu pojedynczej
monowarstwy Co, wyznaczone odległości nadal odpowiadały stałym sieciowym bufora Mo. Po osadzeniu 3 ML Co wyznaczone parametry sieciowe
ε=
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Analiza wzrostu warstwy Co na podłożu Mo (lewa strona)
i Au (prawa strona). Obrazy RHEED były rejestrowane po osadzeniu kolejnych mono-warstw Co. W przypadku Mo/Co obrazy maja˛ bardziej kropkowaty charakter, co odpowiada szorstkiej powierzchni. W przypadku Au/Co
podłużne pra˛żki świadcza˛ o mniejszej szorstkości powierzchni kolejnych
warstw.
Rysunek 6.9:

zbliżyły si˛e do wartości typowych dla warstwy Co. Jednak, nadal obserwowano również pra˛żki charakterystyczne dla bufora Mo. Ze zwi˛ekszaniem
ilości osadzonych warstw atomowych Co, intensywność pra˛żków odpowiadajacych
˛
sieci Mo spadała, natomiast rosła tych, które były typowe dla warstwy Co. Uzyskany wynik jest zgodny z obserwacjami wzrostu warstwy
Co na buforze Mo przy pomocy skaningowej mikroskopii tunelowej (STM)
[124]. W poczatkowym
˛
etapie wzrost miał charakter pseudomorficzny, po
czym warstwa Co przyjmowała struktur˛e typowa˛ dla materiału obj˛etościowego. Jednoczesne wyst˛epowanie pra˛żków w obrazach RHEED, pochodza˛
cych zarówno od warstwy Mo i Co może oznaczać wyspowy charakter poczatkowego
˛
wzrostu warstwy Co oraz możliwość formowania stopu Co-Mo
o grubości kilku ML. W układzie Au/Co nie zaobserwowano współistnienia pików pochodzacych
˛
od warstwy buforowej Au i osadzonej na niej Co.
Interfejs mi˛edzy tymi materiałami jest ostry, dobrze zdefiniowany.
Odkształcenia struktury krystalicznej wynikajace
˛ z niedopasowania parametrów sieciowych na interfejsach w funkcji grubości osadzanej warstwy,
obliczonych wzgl˛edem wartości dla materiału obj˛etościowego przy pomocy równania (6.8) przedstawione sa˛ na rysunku 6.10. Przedstawiono odkształcenia sieci Co wzgl˛edem wartości stałej sieci obj˛etościowej równej
a = 2, 51 Å (rys. 6.10(a)), oraz odkształcenia warstwy przykrywajacej
˛ warstw˛e kobaltowa˛ na rysunku 6.10(b).
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a) Odkształcenia sieci Co, wynikajace
˛ z niedopasowania
stałych sieciowych na interfejsie mi˛edzy Au/Co i Mo/Co wyznaczone na
podstawie wyników pomiarów RHEED; b) wyznaczone odkształcenia sieci
warstwy przykrywajacej
˛ struktur˛e Co w funkcji grubości osadzonej warstwy. Odkształcenia sieci sa˛ niewielkie, nie przekraczaja˛ 2%.
Rysunek 6.10:

Na interfejsie Mo/Co współczynnik sieci warstwy Co utrzymuje si˛e na
stałym poziomie, nieprzekraczajacym
˛
2%. Oznacza to, że warstwa Co osadzona na buforze Mo nie jest napr˛eżona. Zupełnie inne zachowanie warstwy
Co jest obserwowane gdy rośnie ona na podłożu Au. Odkształcenia sieci
Co (wyznaczone na podstawie równania 6.8) sa˛ duże, szczególnie przy niskich grubościach warstwy, i maleja˛ wraz ze zwi˛ekszaniem grubości kobaltu
(rys. 6.10(a)). Przyczyna˛ sa˛ duże wartości niedopasowania sieci mi˛edzy Au
i Co wynoszace
˛ ok. 14%. Obserwowane odkształcenia powoduja˛ duże zmiany właściwości magnetycznych warstwy Co w pobliżu interfejsów Au/Co.
Zwiazane
˛
sa˛ z nimi rozciagaj
˛ ace
˛ napr˛eżenia w płaszczyźnie warstwy, tzn.
σx = σy = σ . Napr˛eżenia zwiazane
˛
sa˛ z odkształceniami nast˛epujac
˛ a˛ relacja:
˛
Y
ε
(6.9)
1+υ
gdzie Y – moduł Younga, υ współczynnik Poissona. Sa˛ one źródłem indukowanej anizotropii magnetycznej, której wielkość wynosi:
σ=

3
Kσ = − λS σ
(6.10)
2
gdzie λS jest stała˛ magnetostrykcji nasycenia Co. Zwi˛ekszenie odkształceń
w warstwie Co przekłada si˛e na wi˛eksze napr˛eżenia rozciagaj
˛ ace
˛ i wyższa˛ stała˛ anizotropii magnetospr˛eżystej. W mocno napr˛eżonej warstwie Co
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o małej grubości pojawiajacy
˛ si˛e efekt magnetospr˛eżysty daje wkład do anizotropii magnetycznej i obserwowanego eksperymentalnie prostopadłego
kierunku łatwego namagnesowania.
Podobna˛ analiz˛e współczynnika odkształceń strukturalnych wykonano
dla warstwy przykrywajacej
˛ warstw˛e Co (rys. 6.10 (b)). Wyniki wskazuja,˛ że zarówno dla układu Co/Mo i Co/Au odkształcenia sieci odpowiednio
Mo i Au nie przekraczaja˛ kilku procent. Na poczatkowym
˛
etapie wzrostu
sieć warstwy przykrywajacej
˛ jest ściśni˛eta. Oznacza to, że warstwa Co jest
rozciagana
˛
w płaszczyźnie również przez warstwy przykrywkowe Au i Mo.
Wzrost jej grubości powoduje relaksacj˛e napr˛eżeń, które szybko uzyskuja˛
stan nasycenia. Dla warstwy molibdenu osadzonej na podłożu Co, podobnie jak dla dolnego interfejsu Mo/Co, przez około 3 pierwsze monowarstwy
osadzanego Mo pra˛żki w obrazie dyfrakcyjnym odpowiadaja˛ zarówno sieci
Co jak również Mo. Podobnie jak w przypadku dolnego interfejsu Mo/Co
możliwe jest powstawanie stopu i/lub wzrost pseudomorficzny. Ze wzrostem grubości warstwy Mo maleje intensywność pra˛żków odpowiadajacych
˛
Co, rejestrowane odległości mi˛edzy pra˛żkami odpowiadaja˛ wartościom typowym dla grubej warstwy Mo.
Z powyższej analizy strukturalnej metoda˛ RHEED wynika, że oprócz
chemicznego charakteru interfejsy dolny i górny odpowiednio dla każdego
z układów nie sa˛ równoważne krystalograficznie i maja˛ duży wpływ na wykazywane właściwości magnetyczne w układach warstwowych. W układzie
Au/Co/Au interfejsy sa˛ ostre ale warstwa magnetyczna na podłożu Au jest
mocno napr˛eżona.
Dla Mo/Co/Mo dla małych grubości warstw charakterystyczne jest współistnienie w obrazach dyfrakcyjnych pra˛żków pochodzacych
˛
zarówno od Co
i Mo, mogace
˛ świadczyć o szorstkim interfejsie oraz o możliwości tworzenia si˛e stopu. Właściwości magnetyczne dolnego i górnego interfejsu analizowano w pracy [131] pokazujac
˛ ich zdecydowane różnice. Anizotropia
magnetyczna Co w płaszczyźnie jest słabsza gdy Mo jest warstwa˛ przykrywkowa,˛ niż gdy stanowi ona warstw˛e buforowa.˛ Może to być wynikiem
różnych modów wzrostu pseudomorficznego mi˛edzy tymi materiałami, albo
różnych stopów powstajacych
˛
odpowiednio na każdym z interfejsów. Jednak na podstawie pomiarów RHEED niemożliwe jest jednoznaczne określenie struktur warstwy Co na podłożu Mo. Dlatego, wykonano badania synchrotronowe XANES, których wyniki sa˛ przedstawione w dalszej cz˛eści
niniejszego rozdziału.
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6.2.2

Badania strukturalne interfejsów Mo/Co i Au/Co

W celu pełniejszego określenia zwiazku
˛
pomi˛edzy anizotropia˛ magnetyczna˛ i struktura˛ interfejsów badano również próbki wielowarstwowe o różnej grubości warstwy magnetycznej Co oraz różnej grubości i rodzaju przekładek niemagnetycznych (Au i Mo). Próbki te zostały schematycznie przedstawione na rysunku 6.11. Trzykrotne powtórzenie warstwy podwójnej pozwoliło na uzyskanie wzmocnionego sygnału pochodzacego
˛
od interfejsów.
Dodatkowo przygotowano próbk˛e referencyjna˛ (dla pomiarów XMCD, opisanych w dalszej cz˛eści rozprawy) w postaci stopu Co-Mo. Wykonano ja˛
w procesie jednoczesnego osadzania na podłożu obu materiałów. Skład próbki (Co96 Mo4 ), w której statystycznie każdy atom molibdenu był otoczony
przez atomy kobaltu uzyskany został poprzez dobranie odpowiedniej relacji pomi˛edzy pr˛edkościami parowania obu materiałów. We wszystkich badanych układach wielokrotnych podłoże szafirowe (11-20) przykryto gruba˛ warstwa˛ wanadu (V, 20 nm) osadzona˛ w temperaturze podłoża równej
600◦ C uzyskujac
˛ jej gładki wzrost. Wybranie V na warstw˛e buforowa˛ było
podyktowane koniecznościa˛ rozróżnienia materiałów bufora i tworzacych
˛
badana˛ struktur˛e wielowarstwowa˛ (Mo i Co) w celu wyeliminowania możliwości przekrycia si˛e kraw˛edzi absorpcji atomów Mo i V w przeprowadzonych na tych próbkach badaniach synchrotronowych. Jednocześnie, materiał ten (V) ze wzgl˛edu na sieć bcc i zbliżona˛ stała˛ sieci do struktury Mo,
zapewnia uzyskanie gładkiego, koherentnego wzrostu warstwy molibdenowej na takim podłożu.
Podczas procesu osadzania warstw kontrolowana była struktura krystaliczna próbek metoda˛ RHEED (rys. 6.11). Obrazy rejestrowano po osadzeniu każdej ze składowych warstw.
Wyniki RHEED uzyskane dla warstw wielokrotnych maja˛ podobny charakter do tych dla warstw pojedynczych (rys. 6.9). Wyraźnie widoczna jest
ciagła
˛ struktura pra˛żków dla układu Au/Co i „kropkowaty” charakter dla
Mo/Co, potwierdzajac
˛ uzyskanie epitaksjalnego wzrostu wielowarstw w obu
układach. Obrazy dyfrakcyjne sa˛ powtarzalne dla kolejnej odpowiedniej
warstwy w każdym z układów (np. dla kolejnych warstw Co w układzie
Mo/Co). Obrazy wskazuja˛ na wi˛eksza˛ szorstkość powierzchni warstwy Mo
niż warstwy Co, dla której pra˛żki sa˛ bardziej ciagłe.
˛
Jednak nie widać zasadniczych różnic w strukturze pra˛żków mi˛edzy próbkami o różnej grubości
warstwy molibdenu. Bardzo wyraźne sa˛ natomiast różnice mi˛edzy próbkami z przekładka˛ Au a układami Mo/Co, sugerujac
˛ gładsze interfejsy zarówno Au/Co jaki i Co/Au. Obrazy o charakterze „kropkowatych” pra˛żków
uzyskane dla próbki referencyjnej w postaci stopu wskazuja˛ na krystaliczna,˛
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Schematy próbek warstwowych (A1-D1) i próbki stopu (podano również grubości warstw składowych) oraz
sekwencje dyfraktogramów RHEED dla kolejnych warstw składowych.

Rysunek 6.11:

6.2 Strukturalne właściwości warstw referencyjnych
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dobrze uporzadkowan
˛
a˛ struktur˛e [108].
Struktura wielowarstwowych próbek była badana również przy pomocy reflektometrii rentgenowskiej (XRR). Wyniki pokazane sa˛ na rysunku
6.12. W eksperymencie XRR wiazka
˛
X pada na próbk˛e pod małym katem
˛
(z przedziału 0 − 5◦ ). Wraz ze wzrostem kata
˛ padania silnie maleje nat˛eżenie wiazki
˛ odbitej od powierzchni próbki. Tempo spadku intensywności jest
zwiazane
˛
z grubościa˛ i szorstkościa˛ wielowarstw. Na rysunku 6.12 widoczna jest wyraźna różnica mi˛edzy próbkami warstwowymi, a ta˛ o strukturze
stopu.
W warstwach wielokrotnych periodycznie powtarzajace
˛ si˛e sekwencje
warstwy podwójnej powoduja˛ tworzenie si˛e pików Bragga. Piki te oddzielone sa˛ przez dwa pra˛żki Kiessiga, które wskazuja˛ na sekwencyjna˛ struktur˛e z potrójnym powtórzeniem dwuwarstw. Pozycje pików Bragga wyznaczone sa˛ przez sumaryczna˛ grubość podstawowej warstwy podwójnej.
G˛estość pra˛żków Kiessiga zależy od całkowitej grubości warstwy wielokrotnej. Różna szerokość pików Bragga może wynikać z różnej szorstkości
interfejsów lub stopnia wyst˛epowania stopu. Należy nadmienić, że przy pomocy techniki XRR nie można rozróżnić szorstkości od mieszania si˛e materiału na interfejsie. Badania XRR pokazuja,˛ że dla wszystkich układów wielowarstwowych widoczne sa˛ typowe cechy założonej struktury: piki Bragga
oddzielone dwoma pra˛żkami Kiessiga.
Najlepiej wykształcona krzywa została uzyskana dla wielowarstwy typu Au/Co (rys. 6.12). Otrzymany wynik jest zgodny z wnioskami uzyskanymi z pomiarów RHEED. Brak pików Bragga dla próbki w formie stopu
jest wynikiem jej jednorodności. Mniejsza periodyczność pra˛żków Kiessiga
spowodowana jest znacznie wi˛eksza˛ grubościa˛ całkowita˛ tej warstwy w porównaniu z warstwami wilelokrotnymi.
Ilościowy opis badanych próbek otrzymano poprzez modelowanie uzyskanego widma pomiarowego XRR, przeprowadzone za pomoca˛ programu
SimulReflec (dopasowane czerwone linie na rys. 6.12). Z krzywych dopasowania wyznaczono grubości warstw składowych oraz szorstkość poszczególnych interfejsów (tabela 6.3). Otrzymane parametry dobrze odpowiadaja˛ wartościom założonym w procesie wytwarzania próbek. W przypadkach
„grubej” warstwy Co (próbka A1, B1, D1) wyznaczona grubość Co jest taka sama: 4 nm. Określona z pomiarów XRR grubość Mo wynosi 0,8 nm
i 1,8 nm odpowiednio dla próbek (A1) i (B1, C1). Grubość Au w próbce D1 odpowiada grubości cieńszej przekładki Mo w próbce A1. Próbki
A1 i D1 wytworzono w celu porównania wpływu różnego rodzaju cienkiej
przekładki niemagnetycznej o grubości 0,8 nm (odpowiednio Mo i Au) na
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Wynik pomiarów XRR (czarne kółka) dla próbek A1-E1.
Dla jednorodnej próbki w formie stopu widoczne sa˛ jedynie regularne piki
o periodzie zależnym od grubości warstwy (pra˛żki Kiessiga). Próbki warstwowe charakteryzowane sa˛ pikami Bragga oddzielonymi pra˛żkami Kiessiga. Z dopasowania krzywych (czerwone linie) do danych eksperymentalnych wyznaczono podstawowe parametry struktury warstwowej.
Rysunek 6.12:
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właściwości grubej warstwy Co.

Próbka
A1
B1
C1
D1

dCo
4,0
4,1
0,9
4,0

rmsCo
0,34
0,53
0,42
0,23

dMo (dAu )
0,8
1,8
1,9
0,8

rmsMo (rmsAu )
0,38
0,56
0,32
0,35

Parametry warstw wyznaczone z pomiarów XRR; dCo – wyznaczona grubość warstwy kobaltu, dMo(Au) – wyznaczona grubość warstwy
molibdenu (złota); rms – parametr określajacy
˛ szorstkość powierzchni.

Tabela 6.3:

Stosunkowo duża˛ szorstkość powierzchni (rms – parametr określaja˛
cy średnia˛ wartość kwadratowa˛ chropowatości (ang. Root Mean Square))
otrzymano dla układu Mo/Co przy dużych grubościach składowych warstw
(próbka B1). Zmniejszenie grubości Mo (próbka A1) obniża wartość szorstkości powierzchni każdej z warstw składowych. Istniejace
˛ szorstkości w próbce (A1) odpowiadaja˛ grubości 1 – 2 warstwom atomowym. Może to być
zwiazane
˛
z fluktuacja˛ grubości warstw oraz mieszaniem si˛e materiału na
interfejsie. Szorstkość warstwy Co jest mniejsza niż w przypadku warstwy
Mo, co dobrze zgadza si˛e z przedstawionymi już wynikami z pomiarów
RHEED (rys. 6.10). Najmniejsze wartości rms uzyskano dla układu Au/Co.
Wynik ten, potwierdzony wynikami pomiarów RHEED, świadczy o gładszych interfejsach dla tego układu w porównaniu do Mo/Co. W pomiarach
XRR zbierany sygnał jest z powierzchni kilku milimetrów kwadratowych,
dlatego trudno jest stwierdzić czy uzyskane szorstkości kolejnych warstw
składowych sa˛ krótkiego czy długiego zasi˛egu.
Struktura analizowanych warstw badana była również przy pomocy wysokatowej
˛
dyfrakcji rentgenowskiej XRD. Na rysunku 6.13 przedstawione
sa˛ dyfraktogramy XRD (θ − 2θ ) uzyskane dla próbek (A1 - E1) w szerokim zakresie pomiarowym obejmujacym
˛
pierwszy i drugi rzad
˛ dyfrakcyjny
dla najsilniejszych pików struktury. Liniami pionowymi zaznaczono również typowe pozycje pików oczekiwane dla obj˛etościowej warstwy kobaltu
o strukturze f cc i hcp. Generalna,˛ wspólna˛ cecha˛ każdego widma pomiarowego sa˛ dobrze widoczne silne piki pochodzace
˛ od podłoża szafirowego
oraz od warstwy wanadowej (odpowiednio dla położeń katowych:
˛
37◦ i 81◦
dla Al2 O3 , oraz 42, 5◦ i 92, 5◦ dla V(110) i V(220)). Natomiast intensywność
pików dyfrakcyjnych pochodzacych
˛
od warstw Co istotnie zależy od konfiguracji badanych próbek. W próbkach warstwowych o najwi˛ekszej zwartości Co z przekładka˛ molibdenowa˛ (próbki A1, B1) widoczne sa˛ tylko dość
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Dyfraktogramy XRD uzyskane dla próbek A1 – E1. Na
każdym wykresie zaznaczono pionowymi liniami pozycje pików dyfrakcyjnych oczekiwanych dla Co w postaci obj˛etościowej hcp i f cc.
Rysunek 6.13:
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Rysunek 6.14:

Dyfraktogramy
XRD przedstawiajace
˛
wpływ
grubości
Mo
na
struktur˛e
krystaliczna˛ Co.
Próbka A1: dCo
= 4 nm, dMo =
0,8 nm.
Próbka B1: dCo
= 4 nm, dMo =
1,8 nm.
Próbka E1 (stop):
dCoMo = 11 nm.

słabe i rozmyte piki pierwszego rz˛edu. W próbce z przekładka˛ Au (próbka
D1) dobrze natomiast jest wykształcony pik drugiego rz˛edu. Pik pierwszego
rz˛edu ze wzgl˛edu na silne napr˛eżenia rozciagaj
˛ ace
˛ przesunał
˛ si˛e w kierunku niższych katów
˛
i przekrywa si˛e z pikiem pochodzacym
˛
od warstwy V.
W próbce w postaci stopu Co-Mo widoczne sa˛ wszystkie piki pierwszego
i drugiego rz˛edu, pochodzace
˛ od podłoża szafirowego, bufora wanadowego
oraz warstwy stopu z bardzo wysoka˛ zawartościa˛ atomów Co. Poniżej zostanie omówione bardziej szczegółowo porównanie dyfraktogramów z w˛eższego zakresu katowego
˛
obejmujacego
˛
tylko piki pierwszego rz˛edu.
Rysunki 6.14 – 6.16 przedstawiaja˛ wybrane zestawienia dyfraktogramów XRD w celu porównania: wpływu grubości Mo na struktur˛e krystaliczna˛ Co (rys. 6.14), wpływu cienkiego podłoża Mo i Au na struktur˛e Co
(rys. 6.15) oraz wpływu grubości Co osadzonego na Mo (rys. 6.16).
Na rysunku 6.14 przedstawiono niskokatowe
˛
widmo XRD dla próbek
A1, B1 i E1. Dla próbek warstwowych (A1 i B1) wyst˛epuja˛ słabo wykształcone, rozmyte piki o niskiej intensywności pojawiajace
˛ si˛e w okolicy pozycji piku odpowiadajacego
˛
hcp kobaltu (pozycja 47, 5◦ ). Rozmyte piki wyst˛epuja˛ w innym miejscu niż dla struktury obj˛etościowej Co, w szczególności
dla próbki B1 pewne przesuni˛ecie w stron˛e niższych katów
˛
jest zauważalne.
Może to świadczyć o rozciaganiu
˛
sieci Co w tej próbce. Możliwymi przyczynami przesuni˛eć i rozmyć pików może być mała ilość materiału oraz
duży rozrzut parametru sieciowego. Zgodnie ze wzorem Scherrera, zmniejszenie grubości warstwy powoduje zwi˛ekszenie szerokości refleksu, co by
mogło tłumaczyć obserwowana˛ zależność. Dla obu tych próbek widoczna
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Rysunek 6.15:

Dyfraktogramy
XRD
przedstawiajace
˛
wpływ cienkiej
przekładki Mo
(próbka A1: dCo
= 4 nm, dMo =
0,8 nm) i Au
(próbka D1: dCo
= 4 nm, dAu
= 0,8 nm) na
struktur˛e Co.

jest również periodyczna struktura dyfraktogramu. Świadczy ona o gładkiej
powierzchni badanych próbek. Próbka E1, w przeciwieństwie do dwóch pozostałych, wykazuje dwa wyraźne piki pochodzace
˛ od warstwy Co w pozycji 44, 5◦ i 47◦ . Sa˛ one przesuni˛ete wzgl˛edem pozycji pików dla Co f cc(111)
i Co hcp(002) obj˛etościowej struktury, w kierunku mniejszych katów.
˛
Wynik sugeruje wyst˛epowanie napr˛eżeń rozciagaj
˛ acych
˛
w sieci Co spowodowanych domieszka˛ atomów Mo przez możliwe ich podstawienia w w˛ezłach
sieci Co.
Na rysunku 6.15 porównano wpływ cienkiej niemagnetycznej przekładki Mo i Au na struktur˛e krystaliczna˛ warstwy kobaltu o grubości 4 nm. Jak
już wspomniano – słaby i rozmyty pik od Co dla kata
˛ 47◦ obserwowany
również dla próbki A1, może wynikać z małej ilości materiału oraz rozrzutu parametru sieciowego Co, wynikajacego
˛
z niedopasowania ze stała˛ sieci
Mo. W Au/Co (próbka D1) należy oczekiwać koherentnego wzrostu warstwy Co z wysokimi napr˛eżeniami w płaszczyźnie. Dla tej struktury pojawia
si˛e rozciagni˛
˛ ety pik w okolicy kata
˛ 43, 5◦ . Bogata struktura w przedziale katów 39◦ - 46◦ może wynikać z nałożenia pików pochodzacych
˛
od warstwy
V, od napr˛eżonej warstwy Co oraz dobrze zdefiniowanej periodycznej struktury Au/Co dajacej
˛ dodatkowe piki satelitarne.
Na rysunku 6.16 zestawiono wyniki XRD dla próbek o różnej grubości
Co oddzielonych warstwami Mo o grubości 1,8 nm. W przypadku próbki
C1 praktycznie brak jest sygnału pochodzacego
˛
od kobaltu. Natomiast dla
układu z grubsza˛ warstwa˛ magnetyczna˛ sygnał od kobaltu jest silniejszy
ale przesuni˛ety w stron˛e niższych katów,
˛
co ponownie świadczy o rozcia˛
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Rysunek 6.16:

Dyfraktogramy
XRD przedstawiajace
˛
wpływ
grubości
Co
w układzie wielowarstwowym
Mo/Co.
Próbka C1: dCo
= 0,9 nm, dMo =
1,9 nm.
Próbka B1: dCo
= 4 nm, dMo =
1,8 nm.

gajacych
˛
napr˛eżeniach wyst˛epujacych
˛
w płaszczyźnie warstwy Co. Drobna
struktura periodyczna dowodzi uzyskania wysokiej gładkości powierzchni
struktur.
Bardzo słaby sygnał pochodzacy
˛ od warstw Co w omówionych dyfraktogramach spowodowany mała˛ ilościa˛ materiału i napr˛eżeniami pochodza˛
cymi od obecności interfejsów nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie
jaki typ sieci (fcc czy hcp) ma warstwa Co w strukturach wielokrotnych
Mo/Co.

6.2.3

Struktura krystaliczna Co w warstwach wielokrotnych Mo/Co

Anizotropia magnetokrystaliczna – XANES
W celu pełniejszej analizy struktury krystalicznej warstwy Co przeprowadzono badania porównawcze XANES dla dwóch układów warstwowych
Mo/Co próbki (B1 i C1). Różniły si˛e one grubościa˛ składowej warstwy Co
(odpowiednio 4,0 i 0,9 nm), natomiast grubość przekładki Mo była taka sama i wynosiła 1,8 nm. Badania wykonano dla energii wiazki
˛ synchrotronowej odpowiadajacej
˛ kraw˛edzi K kobaltu (Dodatek A).
Mierzone w eksperymencie intensywności absorpcji odpowiadaja˛ ilości
dozwolonych przejść elektronowych do niezapełnionych powłok p. W warstwach Co pasmo 3d jest zaj˛ete w 70%. Kształt widma eksperymentalnego zależy od koordynacji wokół absorbujacych
˛
promieniowanie atomów
kobaltu. Widoczne różnice w zmierzonym widmie XANES (rys. 6.17(a))
zwiazane
˛
sa˛ z innym otoczeniem atomów Co w każdym z analizowanych
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układów Mo/Co różniacych
˛
si˛e grubościa˛ kobaltu. Sa˛ to widma niefiltrowane, w zwiazku
˛
z tym widoczne sa˛ również piki dyfrakcyjne dla różnych
położeń katowych
˛
próbki wzgl˛edem padajacej
˛ wiazki.
˛
Na widmie widoczny jest charakterystyczny pik dla energii 7718 eV obejmujacy
˛ obszar preedge, zróżnicowany dla obu próbek. Pojawiaja˛ si˛e również znaczace
˛ różnice w okolicy energii 7725 eV kobaltu. Pik otrzymany dla próbki C1 przesuni˛ety jest w stron˛e niższych energii natomiast dla próbki B1 pik jest szerszy i w obszarze energii wyższych. Widmo dla jeszcze wyższych wartości
energii (obejmujace
˛ już zakres EXAFS) charakteryzuje si˛e szerokim pikiem
przy energiach około 7760 eV. W tym obszarze dla próbki B1 otrzymany
pik ma delikatnie wyższa˛ amplitud˛e wzgl˛edem piku otrzymanego dla próbki C1.
Interpretacj˛e różnic mi˛edzy otrzymanymi widmami dla dwóch próbek
wykonano w oparciu o publikacj˛e [132] i symulacje wykonane w programie
FDMNES [133], liczacym
˛
widmo absorpcyjne w przybliżeniu muffin-thin.
Na rysunku (rys. 6.17(b)) przedstawiono widmo Co, uzyskane dla warstwy Co o strukturze hcp i fcc [132]. Widoczne jest pewne podobieństwo
pomi˛edzy profilami absorpcji zmierzonych dla próbek B1 i C1 oraz tymi
dla warstwy kobaltu o strukturze hcp oraz wysoko temperaturowej struktury
f cc Co. W celu porównania, na rysunku 6.17 (a) i (b) zaznaczono strzałkami charakterystyczne cechy obu widm. W obszarze energii przed kraw˛edzia˛
(7718 eV) pojawia si˛e pik zarówno dla struktury Co hcp jak również f cc.
Przy tej samej wartości energii istnieja˛ różnice w wartościach absorpcji pików. Najwi˛eksze różnice w widmie XANES dla Co f cc i hcp wyst˛epuja˛ dla
energii ok. 7725 eV. W sposób bardziej wyraźny, zaznaczono je we wstawce przedstawiajacej
˛ piki w powi˛ekszonej skali. Dla Co o fazie f cc ostrzejszy pik przesuni˛ety jest w stron˛e niższych energii (punkt B na wykresie).
Dla fazy hcp pik obejmuje zakres wyższych energii (punkt C). W obszarze
EXAFS różnice mi˛edzy fazami sa˛ widoczne w okolicy energii 7760 eV. Pik
otrzymany dla fazy hcp wyróżnia si˛e wi˛eksza˛ intensywnościa.˛
Podobny charakter widma absorpcyjnego fazy fcc i hcp Co uzyskano z przeprowadzonych symulacji. Uproszczony model, który zastosowano
w symulacjach polegał na obliczeniu absorpcji dla atomów Co umieszczonych strukturze sieci odpowiednio fcc i hcp. Nie uwzgl˛edniono dystorsji
sieci, ani oddziaływań dalekiego zasi˛egu. Parametry i przykładowy skrypt
programu umieszczono w dodatku A. Wynik przedstawiony na rysunku
6.17(c) wskazuje również na przesuni˛ecie piku w stron˛e niższych energii
dla fazy fcc w okolicy energii 7725 eV. Struktura Co hcp opisywana jest pikiem przesuni˛etym w stron˛e energii wyższych. W obszarach pre-edge oraz
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(a) Zmierzone widma XANES dla dwóch próbek: B1 i C1
różniacych
˛
si˛e grubościa˛ warstwy Co osadzonej na Mo. (b) Widmo z pracy
[132] zmierzone dla dwóch obj˛etościowych warstw Co, odpowiada strukturze fcc i hcp kobaltu. W ramce w powi˛ekszonej skali przedstawiono fundamentalne różnice mi˛edzy widmami dla analizowanych struktur. Faza fcc
ma przesuni˛ety pik w kierunku niższych energii w porównaniu do fazy hcp.
Podobny wynik uzyskano z symulacji FDMNES, których widmo pokazano
na rysunku (c).
Rysunek 6.17:

EXAFS w uzyskanym z symulacji widmie nie zaobserwowano znaczacych
˛
różnic dla obu faz Co.
Porównujac
˛ uzyskane widma (rysunki 6.17(a) – (c)) dla próbek B1 i C1,
można przypisać typowe cechy faz fcc i hcp. Pozycja słabego piku w okolicy energii fotonów równej 7725 eV obserwowana w widmie eksperymentalnym dla próbki C1, jest bliższa krzywej odpowiadajacej
˛ strukturze fcc.
Dla wi˛ekszej grubości Co (próbka B1) ilość fazy hcp si˛e zwi˛eksza. Widmo
eksperymentalne dla próbki B1 jest bliższe krzywej absorpcji uzyskanej dla
układu hcp kobaltu. Należy zatem wyciagn
˛ ać
˛ wniosek, że warstwa kobaltu
rosnaca
˛ na molibdenie zmienia swoja˛ struktur˛e z fcc do hcp ze zwi˛ekszaniem grubości warstwy.
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Podsumowanie

W niniejszym rozdziale analizowano wpływ warstwy buforowej i przykrywajacej
˛ (Mo i Au) na właściwości magnetyczne warstwy kobaltu. Najważniejszymi wnioskami przedstawionymi w rozdziale sa:
˛
1. W układzie Au/Co/Au wyst˛epuje najszerszy zakres grubości warstwy
Co wykazujacej
˛ namagnesowanie w kierunku prostopadłym (0,7 –
1,8 nm).
2. Dla bufora Au zmiana warstwy przykrywajacej
˛ z Au na Mo, zaw˛eża ten przedział do 0,8 – 1,6 nm (układ Au/Co/Mo). Natomiast dla
warstwy przykrywkowej Au, zmiana warstwy buforowej z Au na Mo
powoduje zaw˛eżenie tego przedziału do: 0,7 - 1,1 nm (Mo/Co/Au).
Sasiedztwo
˛
warstwy Mo z obu stron z warstwa˛ Co powoduje, że składowa prostopadła nie pojawia si˛e w tym układzie.
3. Rozpatrujac
˛ jednocześnie układy o różnym buforze: Mo/Co/Au
i Au/Co/Au (struktury istotne do wytworzenia kropek magnetycznych) i grubości Co, można wyróżnić trzy strefy o różnych wzajemnych konfiguracjach namagnesowania:
(a) namagnesowanie w kierunku prostopadłym w obu układach:
Mo/Co/Au i Au/Co/Au przy grubości Co dCo = (0,7 - 1,1 nm);
(b) namagnesowanie w kierunku prostopadłym w układzie Au/Co/Au,
natomiast w układzie Mo/Co/Au namagnesowanie ułożone w płaszczyźnie dla dCo z przedziału (1,1 nm – 1,8 nm);
(c) namagnesowanie w płaszczyźnie w obu układach dla grubości
kobaltu wi˛ekszych od 1,8 nm.
4. Efektywna anizotropia magnetyczna jest najwi˛eksza w układzie
Au/Co/Au. Zmiana rodzaju warstw sasiednich
˛
Co wpływa głównie na
obniżenie anizotropii obj˛etościowej.
5. Opierajac
˛ si˛e na badaniach RHEED pokazano, że warstwa kobaltu
osadzona na buforze Au jest bardzo mocno napr˛eżona. Napr˛eżenia
daja˛ dodatkowy wkład do anizotropii prostopadłej w tym układzie.
6. Oba interfejsy: Mo/Co i Co/Mo nie sa˛ ostre. Wyniki RHEED wskazuja˛ na możliwość powstawania w pierwszych monowarstwach osadzanych materiałów stopu Co-Mo lub wyst˛epowanie wzrostu pseudomorficznego. W przeciwieństwie, Au/Co i Co/Au interfejsy sa˛ bardzo
ostre, dobrze określone.
7. Badania RHEED nie wskazuja˛ na wyst˛epowanie napr˛eżeń w warstwie
Co hodowanej na buforze Mo, pomimo różnic strukturalnych.
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8. W układach wielowarstwowych (A1-E1) najwyższa szorstkość powierzchni jest dla układów Mo/Co z najgrubsza˛ przekładka˛ Mo. Zdecydowanie gładsze interfejsy sa˛ w układzie Au/Co.
9. Szorstkości powierzchni uzyskane dla próbki A1 o najmniejszej grubości Mo odpowiadaja˛ zmianom o 1 – 2 warstwy atomowe co może
być zwiazane
˛
z różna˛ struktura˛ wzrostu Co na podłożu Mo.
10. Badania XRD wskazuja,˛ że we wszystkich próbkach A1-E1 parametr
sieciowy Co jest wi˛ekszy niż w materiale obj˛etościowym (wyst˛epowanie napr˛eżeń rozciagaj
˛ acych).
˛
11. Przeprowadzone na warstwowych próbkach badania XANES wskazały, że ultracienka warstwa Co na podłożu Mo rośnie w poczatkowej
˛
fazie w strukturze bliskiej f cc. W układzie z wi˛eksza˛ grubościa˛ Co,
przyjmuje ona faz˛e hcp.
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Rozdział 7

Indukowanie momentu
magnetycznego na atomach
Mo
Na granicy mi˛edzy warstwa˛ magnetyczna˛ a niemagnetyczna˛ może wystapić
˛ hybrydyzacja elektronowa powodujaca
˛ transfer ładunku mi˛edzy atomami różnych materiałów. Pojawiajaca
˛ si˛e blisko poziomu Fermiego zmiana g˛estości stanów wpływa na wartości spinowego i orbitalnego momentu magnetycznego atomów z powierzchni warstwy magnetycznej. Zauważalnym efektem może być również indukowanie momentu magnetycznego w sasiaduj
˛
acej
˛ „niemagnetycznej” warstwie. W wielowarstwach tj. Co/Pt, Fe/Pd czy Ni/Pt w wyniku oddziaływania z metalami 3d zaobserwowano indukowanie orbitalnego momentu magnetycznego na atomach Pt,
Pd [134, 135, 136]. Wyniki XMCD uzyskane dla Fe/W(5d) wskazuja˛ na
mniejszy moment magnetyczny atomów Fe na interfejsie niż we wn˛etrzu
warstwy magnetycznej [86, 137]. Natomiast, w przekładce W pojawia si˛e
indukowany moment magnetyczny, zmieniajacy
˛ si˛e co do wartości jak i kierunku w poszczególnych płaszczyznach atomowych warstwy [87]. Wyniki
prac teoretycznych [89] wskazuja,˛ że w układach z elementami grupy 4d
podobne efekty moga˛ również mieć miejsce.
W niniejszym rozdziale przedstawione sa˛ wyniki badań XMCD układu
Mo/Co. Należy przypuszczać, że w takim układzie wielowarstwowym wyst˛epuje hybrydyzacja powłok elektronowych Co(3d) i Mo(4d). Oczekuje
si˛e, że hybrydyzacja istotnie modyfikuje atomowe momenty magnetyczne,
a w szczególności zaindukuje moment magnetyczny na niemagnetycznych
w strukturze obj˛etościowej atomach Mo.
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7.1

Wyniki XMCD

Eksperyment XMCD przeprowadzono w ESRF w Grenoble, na stacji
pomiarowej ID12 przystosowanej do pomiarów absorpcji spolaryzowanej
wiazki
˛ promieniowania synchrotronowego (szczegóły eksperymentalne opisano w rozdziale 4). Energia wiazki
˛ synchrotronowej odpowiada kraw˛edzi
L2 i L3 atomów Mo. Struktura elektronowa atomów Mo: [Kr]4d 5 5s1 wskazuje, że pasmo d jest w połowie zapełnione i zgonie z regułami Hunda wykazuje najwi˛ekszy moment magnetyczny wśród pierwiastków grupy 4d.
Technika˛ XMCD zbadano dwie próbki wielowarstwowe różniace
˛ si˛e
grubościa˛ warstwy molibdenowej, oraz próbk˛e o strukturze stopu. Warstwy
kobaltu miały grubość 4 nm , a warstwy Mo - grubości 0,8 nm i 1,8 nm
odpowiednio w próbce A1 i B1. Badane próbki składały si˛e trzech warstw
Co, z których każda sasiadowała
˛
z obu stron z warstwa˛ Mo. Dodatkowa˛
próbk˛e referencyjna˛ (E1) wykonano w postaci stopu, w której statystycznie
każdy atom Mo otoczony był z każdej strony atomami Co. Wszystkie próbki scharakteryzowano metodami RHEED, XRD i XRR. Uzyskane wyniki
potwierdziły założona˛ struktur˛e próbek. Szczegółowe omówienie wyników
badań strukturalnych przedstawione jest w rozdziale 6.2.
W eksperymencie XMCD próbk˛e umieszczona˛ w polu magnetycznym
oświetlano (równolegle do pola magnetycznego) wiazk
˛ a˛ kołowo spolaryzowana˛ promieniowania X. Dla każdej wartości energii fotonów przy ustalonej skr˛etności światła, wykonano pomiary absorpcji XANES. Pomiary przeprowadzono dla dwóch orientacji pola magnetycznego, równoległej i antyrównoległej do kierunku polaryzacji padajacych
˛
fotonów. W celu uzyskania
wi˛ekszej statystyki pomiarowej oraz zminimalizowania wszelkich artefaktów wynikajacych
˛
z trudności przeprowadzonego eksperymentu (takich jak
przemiatanie pola magnetycznego), równoważne widmo XANES zmierzono również po zmianie skr˛ecenia wiazki,
˛
także dla dwóch wzajemnie przeciwnych orientacji pola magnetycznego.
Rysunek 7.1 przedstawia widma absorpcji dla kraw˛edzi L2,3 atomów
Mo. W opisie jednoelektronowym proces absorpcji na kraw˛edzi L polega
na przeniesieniu elektronu ze stanów całkowicie zapełnionych 2p rdzenia
do niezaj˛etych stanów powyżej poziomu Fermiego (4d). Ze wzgl˛edu ma
oddziaływanie spin-orbita stany 2p sa˛ rozszczepione na podpoziomy 2p1/2
i 2p3/2 , odpowiadajace
˛ kraw˛edzi L2 i L3 . Każdy z podpoziomów charakteryzuje si˛e różna˛ liczba˛ obsadzeń (odpowiednio 2 i 4 dla 2p1/2 i 2p3/2 ). Przejścia pomi˛edzy poziomami zgodnie z regułami wyboru determinuja˛ kształt
widm absorpcji.
Na poziomie Fermiego dost˛epne sa˛ stany zarówno 5s jak i 4d. Z faktu,
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że reguły wyboru nie wykluczaja˛ przejścia z poziomu 2p do tych stanów,
to możliwe sa˛ przejścia zarówno do stanów s jak i d. Jednak prawdopodobieństwo przejścia do stanów s jest znacznie mniejsze niż do stanów d.
W mierzonym widmie absorpcji przejścia elektronów do pustych stanów
walencyjnych typu d charakteryzuja˛ si˛e dwoma ostrymi pikami dla pozycji
energii odpowiadajacym
˛
przejściom ze stanów 2p1/2 i 2p3/2 , podczas gdy
przejścia do niezaj˛etych stanów typu s daja˛ wkład do tzw. tła. Ponieważ moment magnetyczny pochodzi od elektronów z niezaj˛etych powłok walencyjnych typu d mierzony sygnał tła jest odejmowany przez funkcj˛e schodkowa˛
od całościowego widma pomiarowego. Uwzgl˛ednienie liczby obsadzeń poziomów rdzenia 2p3/2 i 2p1/2 powoduje, że relatywny stosunek wysokości
schodka w odejmowanej funkcji jest 2:1 dla L3 : L2 . Unormowane w ten
sposób widma pomiarowe pokazano na rysunku 7.1.
Znormalizowane widma XANES odpowiednio do wartości 1 i 1, 5 dla
kraw˛edzi L3 i L2 , przedstawione sa˛ na rysunku 7.1. Wszystkie trzy widma
charakteryzuja˛ si˛e dwoma ostrymi pikami w okolicach energii L2 , L3 atomów Mo (dodatek A). Piki pojawiaja˛ si˛e dla energii 2522 eV (L3 ) i 2625
eV (L2 ). Dodatkowo, w okolicy energii 2532 eV dla L3 i 2636 eV (L2 ) pojawia si˛e wzrost intensywności, szczególnie dobrze widoczny dla próbek
warstwowych. W literaturze tego typu asymetria widma wyst˛epujaca
˛ w odległości około 10 eV od EF nazywana jest satelitami (ang. satellite; czasami
również nazywane shoulder). W badaniach atomów Ni dla kraw˛edzi L2,3
takie satelity przypisywano rozpraszaniom wielokrotnym [138]. W pracach
[139, 140] poświ˛econych zwiazkom
˛
złożonym podobne zjawisko przypisano zmianom w g˛estości stanów absorbujacych
˛
atomów 4d. Wynik uzyskany
dla Mo może być również elektronowego pochodzenia, zwiazany
˛
ze zmiana˛ g˛estości stanów. Jednakże szczegółowe wyjaśnienie wymaga dalszych
badań i znajduje si˛e poza zakresem niniejszej rozprawy.
Silny waski
˛ pik na krzywej absorpcji dla próbki B1 przy energii 2539 eV
jest wynikiem dyfrakcji Bragga zachodzacej
˛ dla tej energii i orientacji próbki. Różnica mi˛edzy widmami XANES zarejestrowanymi dla dwóch różnych
orientacji pola magnetycznego oraz ustalonej skr˛etności wiazki
˛ (lub równoważnie: ustalonego kierunku pola oraz prawo i lewoskr˛etnej wiazki
˛ X) jest
widmem XMCD. Uzyskane wyniki przedstawione sa˛ na rysunku 7.2.
Z teorii pomiarów XMCD wynika, że mierzony sygnał jest różnica˛ sygnałów XAS (XANES) mi˛edzy wkładem pochodzacym
˛
od wzbudzonych
elektronów ze spinem „do góry” a elektronami ze spinem „do dołu”. Zerowy sygnał w widmie XMCD może być wi˛ec interpretowany jako jednakowa g˛estość stanów ze spinami do góry i do dołu. Ekstrema na wykresie 7.2
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a)

B1
Photonenergy (eV)
b)

A1
Photonenergy (eV)
c)

E1
Photonenergy (eV)
Widma XANES zmierzone dla energii promieniowania synchrotronowego odpowiadajacej
˛ kraw˛edzi L2 i L3 atomów Mo dla próbek
warstwowych Co/Mo różniacych
˛
si˛e grubościa˛ warstwy Mo: (a) dMo = 1,8
nm, (b) dMo = 0,8 nm oraz próbki stopu – (c).
Rysunek 7.1:
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a)

B1

b)
A1

c)
E1

Rysunek 7.2: Sygnał XMCD uzyskany dla próbek warstwowych (a) dMo
= 1,8 nm, (b) dMo = 0,8 nm) oraz próbki stopu (c). Dla próbki B1 brak jest
sygnału magnetycznego. Dla próbek A1 i E1 widoczne sa˛ silne piki dowodzace
˛ istnienia indukowanego momentu magnetycznego na atomach Mo.
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odpowiadaja˛ energiom, dla których różnice mi˛edzy g˛estościami stanów ze
spinami do góry i spinami do dołu przyjmuja˛ wartości najwi˛eksze. Wyraźne
piki XMCD z rysunku 7.2 (b) i 7.2 (c) (próbki A1 i E1) dowodza,˛ że stany
d atomów Mo sa˛ magnetycznie spolaryzowane. Jedynie w przypadku próbki z grubsza˛ warstwa˛ Mo (próbka B1) uzyskany sygnał jest na poziomie
szumów i uniemożliwia określenie indukowanych właściwości magnetycznych.
Indukowane momenty magnetyczne na atomach Mo określane sa˛ z powierzchni pod mierzonymi białymi liniami (rys. 7.1) oraz pod krzywymi
XMCD (rys. 7.2). Suma powierzchni pod krzywymi absorpcji L3 i L2 jest
proporcjonalna do liczby dziur w paśmie 4d atomów Mo. Na podstawie obliczeń struktury pasmowej Mo wykonanych przez Yarasenko [141] przyj˛eto, że liczba dziur pasma 4d wynosi nh = 5, 46. Czynnik proporcjonalności
C = (IL3 + IL2 )/nh wykorzystywany jest w regule sum do określenia wartości momentów magnetycznych atomów Mo [142, 143]. Momenty wyznacza
si˛e w magnetonach Bohra w oparciu o nast˛epujace
˛ równania:
ms = µB · (−A + 2B)/C

(7.1)

ml = −2µB · (A + B)/3C

gdzie A i B sa˛ powierzchniami pod krzywymi widma XMCD (szczegóły zostały podane w rozdziale 3). Dla dwóch próbek: warstwowej z cienka˛
przekładka˛ Mo (A1) i próbki o strukturze stopu (E1) wyraźne intensywności
pików (niezerowe powierzchnie A i B) bezpośrednio daja˛ informacje o różnym od zera orbitalnym momencie magnetycznym atomów Mo. Ilościowa
analiza pomiarów XMCD przedstawiona jest w tabeli 7.1 i schematycznie
na rysunku 7.3.
ms
ml

B1 (wielowarstwa)
?
?

A1 (wielowarstwa)
−0, 03(4)µB
0, 005(6)µB

E1 (stop)
−0, 21(7)µB
0, 01(4)µB

Tabela 7.1: Wyznaczone wartości spinowego i orbitalnego momentu magnetycznego atomów Mo w układzie wielowarstwowym (próbka A1) oraz
w próbce w postaci stopu (E1). W układzie wielowarstwowym z grubsza˛
przekładka˛ Mo rejestrowany sygnał był porównywalny z poziomem szumów.

Sygnał XMCD rejestrowany w próbce B1 jest bardzo słaby (rys. 7.2 (a)).
W zwiazku
˛
z tym dla tej próbki nie wyznaczono parametrów ms i ml . W pozostałych dwóch próbkach sygnał XMCD jest dobrze wykształcony, oraz
znacznie silniejszy w próbce wykonanej w postaci stopu (E1) niż w warstwowej próbce A1. Uzyskane dla tych próbek wartości ms i ml sa˛ różne od
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zera i wskazuja˛ na indukowany sygnał magnetyczny atomów Mo. Znak minus przy ms obu układów oznacza, że moment spinowy jest antyrównoległy
do przykładanego pola magnetycznego, a wi˛ec również do namagnesowania
w Co (rys. 7.3). W obu próbkach (A1, E1) kierunki spinowych momentów
magnetycznych sa˛ antyrównoległe do wyznaczonych orbitalnych momentów atomów Mo, co jest zgodne z regułami Hunda (rys. 7.3).
Z niewielkiej wartości stosunku ml /ms (wyznaczonych na podstawie tabeli 7.1 i wynoszacych
˛
około 0,17 i 0,05 dla A1 i E1) wynika, że wkład orbitalnego momentu magnetycznego do całkowitego momentu jest niewielki.
Wartości indukowanego momentu magnetycznego na atomach Mo uzyskane dla próbki A1 sa˛ mniejsze w porównaniu z wynikami z prac [144, 90],
a w szczególności dwa razy mniejsze od uzyskanych dla układu Fe/Mo.
Jednak, uwzgl˛edniajac
˛ fakt mniejszego spinowego momentu magnetycznego Co niż Fe, wyznaczona z pomiarów XMCD polaryzacja atomów Mo
jest w dobrej zgodności z wynikami z [90]. Ponadto, na różnice może mieć
wpływ szorstkość interfejsów w układzie Mo/Co, a przez to zmiana liczny
koordynacyjnej w najbliższym otoczeniu atomów Mo. Antyrównoległe ułożenie indukowanego spinowego momentu magnetycznego wzgl˛edem przykładanego pola (i namagnesowania w Co) może wynikać również z różnego
rodzaju sprz˛eżeń mi˛edzy Mo i Co pojawiajacych
˛
si˛e na interfejsie. W celu
gł˛ebszej analizy antyrównoległej relacji mi˛edzy spinowymi momentami Mo
i Co przeprowadzono pomiary LMOKE warstw wielokrotnych.
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Wcześniejsze badania układów Mo/Co z pojedyncza˛ warstwa˛ magnetyczna˛ wykazały, że w warstwie Co istnieje jednoosiowa anizotropia magnetyczna w płaszczyźnie [118]. Jest ona zdeterminowana przez krystalograficzna˛ symetri˛e interfejsu mi˛edzy warstwa˛ Co a buforem bcc Mo [118, 145].
Wst˛epne wyniki uzyskane dla warstw potrójnych wskazuja,˛ że namagnesowanie każdej z warstw również jest ułożone w płaszczyźnie.
Rysunek 7.4 przedstawia porównanie procesu przemagnesowania warstw,
w zewn˛etrznym polu magnetycznym przykładanym w płaszczyźnie wzdłuż
osi łatwej anizotropii. Kształt p˛etli histerezy próbki (A1) wskazuje na sprz˛eżenie antyferromagnetyczne mi˛edzy kolejnymi warstwami magnetycznymi
(rys. 7.4 (a)). Trzy charakterystyczne cz˛eści p˛etli odpowiadaja˛ wzajemnej
konfiguracji magnesowania warstw kobaltu. W stanie nasycenia namagnesowanie każdej z warstw skierowane jest w kierunku zewn˛etrznego pola magnetycznego. Zmniejszenie pola powoduje antyrównoległe ułożenie (naj121
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a)

b)

MsCo - 3d
MsMo - 4d
MLMo - 4d

MsMo - 4d
MLMo - 4d

MsCo - 3d

MsCo - 3d

7.3: Schematyczne przedstawienie indukowanych momentów
magnetycznych (uśrednionych po wszystkich atomach Mo) w układzie (a)
wielowarstwowym z 4 ML grubościa˛ warstwy Mo; (b) próbce stopu. W obu
przypadkach indukowany orbitalny moment magnetyczny atomów Mo jest
mniejszy i antyrównoległy do spinowego momentu magnetycznego atomów
Mo, co jest zgodne z regułami Hunda. Spinowy moment magnetyczny Mo
jest antyrównoległy do momentu magnetycznego warstwy Co.
Rysunek

prawdopodobniej) środkowej warstwy Co. Wartość namagnesowania próbki
w takim stanie jest zredukowana do 1/3 wartości namagnesowania wyst˛epujacego
˛
w próbce. Ułożenie antyrównoległe wektorów namagnesowania
w warstwach Co jest stabilne w stanie remanencyjnym. Przyłożenie pola
w kierunku przeciwnym wzgl˛edem poczatkowego
˛
nasycenia próbki, powoduje zmian˛e kierunku namagnesowania w całej próbce. Wektory obracaja˛
si˛e o 180◦ utrzymujac
˛ antyrównoległe sprz˛eżenie mi˛edzy magnetycznymi
warstwami. Dalsze zwi˛ekszanie pola magnetycznego prowadzi do nasycenia próbki i ułożenie wszystkich wektorów namagnesowania równolegle
wzgl˛edem przykładanego pola magnetycznego.
Mniej złożony kształt p˛etli histerezy zarejestrowano dla próbki B1 (rys.
7.4(b)). P˛etla o prostokatnym
˛
kształcie wskazuje na równoległe ułożenie namagnesowania w trzech warstwach magnetycznych. Taka konfiguracja jest
w zasadzie stabilna w stanie remanencyjnym próbki. Proces przełaczania
˛
wektora magnetycznego na kierunek pola przykładanego przeciwnie wzgl˛edem poczatkowego
˛
nasycenia próbki zachodzi jednocześnie dla wszystkich
trzech warstw magnetycznych. Jedynie, niewielkie zaokraglenie
˛
„naroży”
p˛etli wskazywać może na małe odchylenia od idealnego równoległego kierunku wektora namagnesowania w warstwach Co.
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a)

b)

P˛etle histerezy LMOKE ilustrujace
˛ proces przemagnesowania w płaszczyźnie układów wielowarstwowych Co/Mo; (a) dMo = 0,8 nm antyrównoległe sprz˛eżenia mi˛edzy warstwami Co; (b) dMo = 1,8 nm - równoległe sprz˛eżenia mi˛edzy warstwami Co.
Rysunek 7.4:
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Przedstawione wyniki badań warstw wielokrotnych i próbki referencyjnej (stopu) dotycza˛ dwóch zagadnień: indukowanego momentu magnetycznego atomów Mo w warstwie stopu i próbce z cienka˛ przekładka˛ Mo (A1)
oraz magnetycznego sprz˛eżenia mi˛edzy warstwami Co zaobserwowanego
w próbce A1 i B1.
Uśredniony moment magnetyczny zaindukowany na atomach Mo w próbce warstwowej (A1) jest o rzad
˛ wielkości mniejszy niż w próbce wykonanej
jako stop Co-Mo (E1). Różnica tych wartości może być cz˛eściowo wyjaśniona różna˛ liczba˛ koordynacyjna˛ atomów Mo, w dwóch rodzajach próbek.
Dla próbki stopu właściwości magnetyczne atomów Mo moga˛ być determinowane przez hybrydyzacj˛e 4d − 3d mi˛edzy atomami Mo-Co. Natomiast na
interfejsie mi˛edzy warstwa˛ Mo a warstwa˛ Co, hybrydyzacja 4d − 3d może być zredukowana przez hybrydyzacj˛e w płaszczyźnie 4d − 4d mi˛edzy
atomami Mo-Mo (wywołana˛ rosnac
˛ a˛ koordynacja˛ atomów). Przy takiej interpretacji, wi˛eksza szorstkość interfejsów powodowałaby wi˛ekszy moment
magnetyczny atomów Mo w porównaniu do układów o gładkich i ostrych
granicach mi˛edzywarstwami. Okazuje si˛e jednak, że dla próbki B1 (z grubsza˛ przekładka˛ Mo) charakteryzujacej
˛ si˛e wi˛eksza˛ szorstkościa˛ interfejsów
wzgl˛edem próbki A1 (rmsB1 =0,53, rmsA1 =0,34, wyniki strukturalne przedstawione sa˛ w tabeli 6.3 w rozdziale 6.2) sygnał XMCD jest praktycznie
niewykrywalny.
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Moment magnetyczny Mo może być indukowany jedynie w pierwszych
warstwach atomowych warstwy, znajdujacych
˛
si˛e w bezpośrednim sasiedz˛
twie interfejsu z warstwa˛ Co. W eksperymencie XMCD mierzony sygnał
jest uśredniony po wszystkich atomach danego pierwiastka wchodzacych
˛
w skład próbki. Przy założeniu, że indukowanie momentu magnetycznego
zachodzi jedynie na atomach z okolic interfejsu, mierzony uśredniony sygnał magnetyczny (z interfejsu i z wn˛etrza warstwy) może być dużo niższy
dla grubszych warstw Mo. W tym uj˛eciu najmniejszy sygnał magnetyczny
powinien być zarejestrowany dla próbki o najgrubszej warstwie Mo (B1),
a najwi˛ekszy ze wzgl˛edu na otoczenie atomów Mo atomami Co w próbce
stopu. Takie wytłumaczenie jest zgodne z otrzymanymi wynikami pomiarowymi.
W interpretacji wyników nie można jednak wykluczyć potencjalnego
oscylacyjnego antyrównoległego rozkładu momentów magnetycznych warstw
atomowych Mo, wynikajacego
˛
z oddziaływania typu RKKY. Za taka˛ interpretacja˛ przemawiaja˛ obserwowane sprz˛eżenia mi˛edzy warstwami magnetycznymi w wielowarstwowym układzie A1. Podobne zachowanie omawiano w kilku pracach poświ˛econych układowi Fe/W [87, 86, 89]. Indukowany w warstwie W moment magnetyczny na interfejsie jest antyrównoległy
do momentu magnetycznego warstwy Fe. Kolejne, gł˛ebiej położone warstwy atomowe cechuja˛ si˛e naprzemienna˛ orientacja˛ momentu magnetycznego o coraz to mniejszej wartości, podobnie do oscylacyjnego uporzad˛
kowania typowego dla oddziaływań RKKY. Mniejszy moment magnetyczny oraz antyrównoległe ustawienie indukowanego momentu magnetycznego zaobserwowano również w warstwie V w badanym układzie V/Co [146].
Uzyskane wyniki wskazujace
˛ na antyrównoległe ułożenie momentów magnetycznych mi˛edzy Mo i Co oraz sprz˛eżenia mi˛edzy warstwami kobaltu
sugeruja˛ podobieństwa mi˛edzy wynikami ze wspomnianych prac. Można
przypuszczać, że podobna relacja może wyst˛epować w badanym układzie
wielowarstwowym Co/Mo. Oscylacyjne ułożenie momentów może być wygaszone z rosnac
˛ a˛ grubościa˛ warstwy. Tłumaczyłoby to różnic˛e w sile mierzonego sygnału XMCD mi˛edzy próbkami.
Mechanizm indukowania momentów magnetycznych nie jest do końca poznany. Wyniki obliczeń teoretycznych przeprowadzonych dla układów
z metalami 5d (Fe/W) [89] wskazuja,˛ że najbardziej prawdopodobna˛ przyczyna˛ jest hybrydyzacja elektronów d na interfejsie. Wyniki innych prac,
dla układu Gd/W sugeruja˛ natomiast, że indukowanie spinowej polaryzacji w atomach W zachodzi przez zmian˛e obj˛etości wokół atomów W [147],
co zwiazane
˛
jest z różna˛ struktura˛ krystaliczna˛ supersieci i zmiana˛ w całce
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przykrywania mi˛edzy atomami. Jednakże, autorzy Tyer et.al [89] wskazuja,˛
że efekt hybrydyzacji spowodowany zapełnieniem pasm atomów w obj˛etości niemagnetycznych, w wyniku bliskości z atomami materiałów o silnym momencie magnetycznym jest czynnikiem przeważajacym
˛
nad efektami geometrycznymi. Taka sytuacja może mieć również miejsce dla metali
ze słabszym oddziaływaniem spin-orbita (4d).
Drugim zagadnieniem sa˛ sprz˛eżenia mi˛edzy warstwami magnetycznymi
w wielowarstwach Co/Mo z cienka˛ przekładka˛ Mo. Zaproponowanych zostało kilka modeli służacych
˛
do wytłumaczenia natury sprz˛eżeń mi˛edzywarstwowych (teoretyczny opis wybranych oddziaływań opisano w rozdziale
2). Jednym z nich jest oddziaływanie RKKY przenoszone za pośrednictwem
elektronów przewodnictwa spolaryzowanych przez moment magnetyczny
jonu. Oddziaływanie ma charakter oscylacyjny, dalekozasi˛egowy i anizotropowy. W zależności od grubości warstwy oddzielajacej
˛ warstwy magnetyczne powoduje równoległe albo antyrównoległe ich sprz˛eżenie. Mi˛edzywarstwowe oddziaływanie wymienne może być również wyjaśnione w ramach modelu proponowanego przez Edwardsa [148]. Model opiera si˛e na
zależnym od orientacji spinu odbiciu elektronów od interfejsu mi˛edzy warstwa˛ magnetyczna˛ a niemagnetyczna.˛ Może być on wyjaśniony przez stoja˛
ce fale g˛estości stanów w warstwie niemagnetycznej, spowodowane przez
tworzac
˛ a˛ si˛e w niej studni˛e kwantowa˛ (tzw. stany quantum well, QW) ograniczona˛ warstwami magnetycznymi z równoległym ustawieniem wektora
namagnesowania. Ferromagnetyczna warstwa działa jak bariera potencjału
(o parametrach zależnych od orientacji spinów) dla uwi˛ezionych, elektronowych funkcji falowych w warstwie niemagnetycznej. Oba modele, RKKY
i QW sa˛ bardzo do siebie zbliżone. Prowadza˛ do podobnego oscylacyjnie
zanikajacego
˛
rozkładu namagnesowania. W rzeczywistych próbkach wielowarstwowych granice mi˛edzy warstwami nie sa˛ gładkie. Szorstkość powierzchni może być modelowana jako lokalna fluktuacja grubości warstwy.
Ze wzgl˛edu na oddziaływania wymienne w każdej z warstw ferromagnetycznych kierunek ich namagnesowania nie obraca si˛e raptownie. Czynnik
bikwadratowy sprz˛eżenia wymiennego dobrze opisuje takie fluktuacje kierunku namagnesowania w warstwach [106, 149]. Tego typu oddziaływania
faworyzuja˛ wzajemne prostopadły kierunek namagnesowania w sasiaduj
˛
a˛
cych warstwach magnetycznych.
Przy dużych szorstkościach interfejsu i małych grubościach niemagnetycznej przekładki może pojawić si˛e jej nieciagłość
˛
(rys. 7.5). Lokalne poła˛
czenie antyferromagnetycznie sprz˛eżonych warstw, nazywane efektem pinhole, prowadzi do równoległego ułożenia namagnesowania w warstwach
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(rys. 7.5(a)).
Dodatkowa˛ konsekwencja˛ szorstkości interfejsów jest pojawienie si˛e
„ładunków” magnetycznych ich powierzchni. Ze wzgl˛edu na oddziaływania
wymienne momenty atomów tworzacych
˛
interfejs nie układaja˛ si˛e wzdłuż
jego profilu. (rys. 7.5 (b)). Takie ładunki magnetyczne moga˛ powodować
magnetostatyczne sprz˛eżenia mi˛edzy ferromagnetycznymi warstwami. Gdy
profile powierzchni sa˛ skorelowane, tzn. profil dolnego interfejsu jest odwzorowany w górnym, wówczas warstwy sa˛ sprz˛eżone równolegle (takie
sprz˛eżenia nazywane sa˛ orange peel). Dla nieskorelowanych profili interfejsów, wkład od sprz˛eżenia typu orange peel jest tłumiony. Pokazano [150],
że losowy rozkład szorstkości interfejsów i oddziaływania magnetostatyczne moga˛ również mieć wkład do bikwadratowego sprz˛eżenia, prowadzacego
˛
do prostopadłego ułożenia namagnesowania w sasiaduj
˛
acych
˛
warstwach.
a)

b)
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Rysunek 7.5: (a) Schematycznie przedstawiony efekt pinhole. Z powodu dużej szorstkości warstw może pojawić si˛e lokalne połaczenie
˛
dolnej
i górnej warstwy przez niemagnetyczna˛ warstw˛e oddzielajac
˛ a.˛ Na rysunku
(b) przedstawiono schematycznie efekt orange peel. Przy skorelowanych
szorstkościach dolnego i górnego interfejsu warstwy magnetyczne sa˛ sprz˛eżone równolegle.

Mechanizm odpowiedzialny za sprz˛eżenia mi˛edzy warstwami Co w układzie Mo/Co nie jest jednoznacznie określony. Oddziaływania wymienne typu RKKY i QW moga˛ być źródłem obserwowanych antyrównoległych relacji kierunków namagnesowania mi˛edzy warstwami magnetycznymi. Wpływ
na sprz˛eżenia ma również jakość powierzchni kolejnych warstw. Wyniki badań strukturalnych (przedstawione szczegółowo w rozdziale 6) wskazuja,˛
że interfejsy dolny i górny Co/Mo i Mo/Co sa˛ szorstkie. Wyniki z RHEED i XRR pokazały (rozdział 6), że w próbce wielowarstwowej z przekładka˛ Mo o mniejszej grubości (A1), warstwa Co ma gładsza˛ powierzchni˛e niż warstwa Mo. Jej szorstkość jest wi˛eksza jeśli grubość warstwy Mo
si˛e zwi˛eksza (próbka B1). Nierówna struktura interfejsów może uruchamiać inne mechanizmy prowadzace
˛ do sprz˛eżeń ferromagnetycznych lub bi126
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kwadratowych (np. mostki ferromagnetyczne, fluktuacje grubości warstwy,
orange peel). Jednak wyraźnie widoczne sprz˛eżenie antyferromagnetyczne
warstw Co w próbce A1 eliminuje zasadniczy wkład tych mechanizmów.
Dlatego też należy przypuszczać, że oddziaływania RKKY moga˛ być odpowiedzialne za obserwowane sprz˛eżenia.

7.4

Podsumowanie

Badania magnetooptyczne LMOKE pokazały silne sprz˛eżenie antyferromagnetyczne pomi˛edzy sasiednimi
˛
warstwami Co oddzielonymi przekładka˛ Mo o grubości 4 warstw atomowych. Wzrost grubości przekładek Mo
prowadził do sprz˛eżenia ferromagnetycznego. W celu wyjaśnienia mechanizmu odpowiadajacego
˛
za obserwowane sprz˛eżenia antyferromagnetyczne
przeprowadzono pomiary momentu magnetycznego indukowanego na atomach Mo metoda˛ XMCD. Zaindukowany (średni) moment przypadajacy
˛
na atom Mo jest zorientowany antyrównolegle do namagnesowania warstw
Co. Za jego powstawanie może być odpowiedzialna hybrydyzacja elektronów atomów Co i Mo tworzacych
˛
interfejs. Analiza reguły sum pokazała,
że spinowe i orbitalne momenty atomu Mo sa˛ wzajemnie antyrównoległe.
Wydaje si˛e, że za obserwowane antyferromagnetyczne sprz˛eżnie warstw
Co może być odpowiedzialny mechanizm RKKY. Takie wytłumaczenie jest
zgodne ze niższym indukowanym momentem w układach warstwowych
w porównaniu z referencyjna˛ warstwa˛ w postaci stopu.
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Rozdział 8

Wpływ strukturyzowanego
bufora na przestrzenna˛ zmian˛e
właściwości magnetycznych
warstwy Co – kropki
magnetyczne
W poprzednich rozdziałach rozprawy omówiono właściwości magnetyczne warstwy Co osadzonej na dwóch rodzajach ciagłego
˛
bufora: Mo lub
Au. Wyniki badań tych warstw wskazuja,˛ że anizotropia magnetyczna jest
bardzo czuła na typ podłoża oraz grubość warstwy Co. W szczególności
reorientacja wektora namagnesowania z kierunku prostopadłego do kierunku w płaszczyźnie (punkt SRT) pojawia si˛e przy różnych grubościach Co
zależnie od bufora.
Rysunek 8.1 ponownie przedstawia omawiane w rozdziale 6 zależności kierunku namagnesowania od konfiguracji warstw referencyjnych i od
grubości Co. Na mapie namagnesowania zaznaczono punkty SRT dla każdej z referencyjnych warstw. W kontekście dalszych badań jest to istotny
wynik, który dowodzi wyst˛epowania trzech charakterystycznych obszarów
zależnych od grubości Co. W strefie (I) grubość Co: dCo = (0,7 – 1,1) nm –
namagnesowanie warstwy magnetycznej osadzonej na buforze Au jak również osadzonej na Mo jest prostopadłe do jej powierzchni. P˛etla histerezy magnetycznej mierzonej w konfiguracji polarnej w obu przypadkach ma
prostokatny
˛ kształt.
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W strefie (II): w zakresie dCo = (1,1 – 1,8) nm – orientacja namagnesowania zależy od rodzaju bufora. Warstwa Au/Co/Au charakteryzuje si˛e
prostopadłym kierunkiem namagnesowania i prostokatn
˛ a˛ p˛etla˛ histerezy.
W układzie Mo/Co/Au namagnesowanie jest ułożone w płaszczyźnie, a charakter p˛etli histerezy wskazuje, że kierunek prostopadły jest kierunkiem
trudnym anizotropii magnetycznej.
W trzeciej strefie grubości Co: dCo > 1, 8 nm, warstwa Co na obu podłożach ma namagnesowanie w płaszczyźnie. Mierzone p˛etle histerezy sa˛
typowe dla anizotropii typu łatwa płaszczyzna.

(a) – (c) Właściwości magnetyczne warstw referencyjnych;
(a) charakterystyczne p˛etle histerezy zmierzone dla warstwy Mo/Au/Co/Au
w poszczególnych przedziałach grubości Co; (b) obraz remanencyjny obu
warstw referencyjnych; (c) p˛etle histerezy dla warstwy Mo/Co/Au zmierzone w analogicznych przedziałach grubości warstwy Co. Rysunek (d) przedstawia ide˛e układu warstwowego, w którym oczekiwana jest przestrzenna
modyfikacja namagnesowania w warstwie Co; (e) Schematyczne przedstawienie namagnesowania w obszarze magnetycznej kropki i magnetycznej
matrycy, w strefach (I)–(III).
Rysunek 8.1:

Powyższa zależność SRT od rodzaju bufora stanowiła podstaw˛e idei
eksperymentu, zgodnie z która˛ po nałożeniu warstwy magnetycznej na strukturyzowane podłoże w postaci wysp Au na powierzchni Mo, możliwe jest
lokalne modyfikowanie orientacji namagnesowania w warstwie kobaltowej.
Schematycznie ide˛e eksperymentu pokazano na rysunku 8.1(d). Kluczo130
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wym aspektem uzyskania takiej strukturyzacji magnetycznej w warstwie Co
stał si˛e zatem wyspowy wzrost Au na podłożu Mo. Został on szczegółowo
omówiony w rozdziale 5.

8.1

Kropki magnetyczne

Kombinacja wyspowego wzrostu Au i właściwości magnetycznych dla
warstw referencyjnych (rys. 8.1(a) – (c)), pozwoliła na wytworzenie kropek
magnetycznych w ciagłej
˛
warstwie Co osadzonej na strukturyzowanym buforze. Wydaje si˛e, że powierzchnia Mo mi˛edzy wyspami nie jest przykryta
warstwa˛ zwilżajac
˛ a˛ Au, co omówiono na podstawie wyników otrzymanych
z RHEED i EDX w rozdziale 5. Warstwa Co osadzona na takim strukturyzowanym podłożu w istocie znajduje si˛e na dwóch rodzajach bufora: na
powierzchni wyspy na podłożu Au, a pomi˛edzy wyspami – na powierzchni
warstwy Mo. Mianem kropki magnetycznej określona jest ta cz˛eść warstwy
Co, która osadzona jest na powierzchni wyspy Au, natomiast matryca˛ nazwana jest ta cz˛eść próbki, w której warstwa Co rośnie pomi˛edzy wyspami
Au bezpośrednio na powierzchni warstwy Mo (rys. 8.1(e)). Zatem, zarówno matryca jak i kropki maja˛ struktur˛e warstwowa˛ odpowiednio Mo/Co/Au
oraz Au/Co/Au. Rozmiary kropek w płaszczyźnie warstwy wyznaczone sa˛
przez odpowiednie rozmiary wysp Au. Oczekuje si˛e, że konfiguracja wzajemnego namagnesowania kropek i matrycy b˛edzie zależała w analogiczny
sposób od grubości warstwy Co jak dla warstw referencyjnych. Jest ona
przedstawiona schematycznie na rysunku 8.1(e).

8.2

Układ kropki magnetyczne – magnetyczna matryca

Rysunek 8.2(a) przedstawia obraz remanencyjny strukturyzowanej próbki otrzymany metoda˛ mikroskopii magnetooptycznej w konfiguracji polarnej. Cała powierzchnia Mo(110) pokryta jest wyspami Au. Warstwa Co ma
kształt klinowy o grubości z zakresu (0 - 3) nm.
Intensywność jasnego koloru na rysunku 8.2(a) odzwierciedla wielkość
prostopadłej składowej namagnesowania w próbce. W obrazie remanencyjnym można wyróżnić trzy obszary z uporzadkowaniem
˛
ferromagnetycznym
o zróżnicowanej jasności zmieniajacej
˛ si˛e z grubościa˛ warstwy Co. Poniżej progowej grubości Co wynoszacej
˛ 0,7 nm warstwa charakteryzuje si˛e
stanem superparamagnetycznym. Najjaśniejszy obszar widoczny jest dla
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(a) Obraz remanencyjny strukturyzowanej próbki uzyskany
z magnetooptycznej mikroskopii Kerra w konfiguracji polarnej. Trzy kontrasty świadcza˛ o zależnej od grubości warstwy Co składowej prostopadłej
namagnesowania w próbce. Na wykresie (b) przedstawiajacym
˛
zależność
mr (dCo ); zaznaczono trzy obszary, dla których wyst˛epuja˛ trzy dyskretne
wartości mr . Odpowiadajace
˛ każdej strefie (I)–(III) p˛etle histerezy umieszczono na rysunku (b).
Rysunek 8.2:
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najmniejszych grubości Co: (0,7 – 1,1) nm. Dla przedziału dCo pomi˛edzy
1,1 nm i 1,8 nm jasność obrazu jest mniejsza. Kolor czarny widoczny jest
dla grubości warstwy Co wi˛ekszej od 1,8 nm. Najsilniejsze namagnesowanie prostopadłe wyst˛epuje dla zakresu grubości warstwy Co z przedziału od
0,7 nm do 1,1 nm, w nast˛epnym przedziale jest mniejsze, natomiast powyżej 1,8 nm składowa prostopadła nie wyst˛epuje.
Szczegółowe badania poszczególnych obszarów wykonano metoda˛ milimagnetometrii magnetooptycznej w konfiguracji polarnej (PMOKE) mierzac
˛ p˛etle histerezy dla strukturyzowanego układu w całym przedziale grubości Co. Pomiary wykonano z krokiem 0,2 mm wzdłuż klina Co. Średnica
plamki lasera równa 0,3 mm pozwala na założenie, że w mierzonym obszarze próbki grubość warstwy magnetycznej jest stała. Dla każdej zmierzonej
p˛etli wyznaczono jej podstawowe parametry. Na rysunku 8.2(b) przedstawiona jest zależność unormowanej remanencji mr w funkcji dCo . Natomiast
na wykresie 8.3 przedstawiona jest zależność HC od grubości Co.
Wykres mr (dCo ) pokazuje trzy wyraźnie plateau. W pierwszym obszarze grubości Co mi˛edzy 0,8 nm a 1,0 nm widoczne jest waskie
˛
wypłaszczenie wartości mr nieco mniejszej od 1. Drugi obszar obejmuje grubości
od 1,3 nm do 1,8 nm, w którym wartość mr jest równa 0,15. Wartość ta
odpowiada procentowemu przykryciu powierzchni Mo wyspami Au. Przy
wi˛ekszych grubościach Co: mr = 0.
Mierzone p˛etle zasadniczo różnia˛ si˛e mi˛edzy soba˛ zależnie od położenia na próbce. Na rysunku 8.2(b) przedstawiono charakterystyczne kształty
mierzonych p˛etli histerez odpowiadajace
˛ trzem wyróżnionym w obrazie remanencyjnym przedziałom grubości warstwy magnetycznej.
Dla zmierzonych p˛etli wyznaczono wartości HC jako punkty przeci˛ecia
p˛etli histerezy z osia˛ pozioma.˛ Na zależności tak wyznaczonych wartości HC
w funkcji grubości Co widoczne sa˛ dwa maksima (rys. 8.3) oddzielone minimum, które przypisywane jest zmianie kształtu p˛etli histerezy mierzonej dla
strukturyzowanego układu. Analiza p˛etli, na podstawie których te wartości
sa˛ wyznaczone jak również dyskusja obserwowanych różnic w wartościach
HC jest przedstawiona w kolejnych podrozdziałach. Z właściwości warstw
referencyjnych wynika, że maksimum HC po lewej stronie wykresu odpowiada układowi Mo/Co/Au (magnetycznej matrycy), a drugie maksimum
(po prawej stronie) układowi Au/Co/Au (kropek magnetycznych).
W pomiarach milimagnetometrii obszar plamki lasera obejmuje kilkadziesiat
˛ tysi˛ecy kropek magnetycznych. Mierzony sygnał jest zatem wypadkowym pochodzacym
˛
od takiej ilości kropek oraz matrycy. Przedstawiona
zależność mr vs dCo (rys. 8.2(b)), HC vs dCo (8.3), zmienna jasność na obra133

Wpływ strukturyzowanego bufora na przestrzenna˛ zmian˛e
właściwości magnetycznych warstwy Co – kropki magnetyczne
Zależność
HC (dCo )
dla układu strukturyzowanej
próbki,
wyznaczona z p˛etli
histerezy mierzonych
w
eksperymencie
PMOKE. W pierwszej strefie maksimum przypisywane
jest
magnetycznej
matrycy,
drugie
maksimum
(strefa
(II)) układowi kropek
magnetycznych.
Rysunek 8.3:

zie remanencyjnym (rys. 8.2(a)), jak również charakterystyczne kształty p˛etli (rys. 8.2(b)), odpowiadajace
˛ różnym grubościom Co, sa˛ zatem wynikiem
współistnienia różnych wzajemnych kierunków namagnesowania w kropkach magnetycznych a magnetycznej matrycy. Trzy strefy, skorelowane z wyróżnionymi obszarami dla warstw referencyjnych zależnymi od grubości
Co, wyst˛epuja˛ również dla próbki strukturyzowanej:
(I) dCo = (0,7 – 1,1) nm: Kropki i matryca sa˛ namagnesowane w kierunku
prostopadłym. Na obrazie remanencyjnym najjaśniejszy obszar odpowiada najwi˛ekszej wartości mr ≈ 1.
(II) dCo = (1,1 – 1,8) nm: Jasność obrazu remanencyjnego jest mniejsza
w porównaniu z obszarem (I), jednak wcia˛ż wskazuje na różna˛ od
zera składowa˛ prostopadła.˛ Zależność mr (d) jest wi˛eksza od zera (mr
= 0,15). Dla tych grubości Co, kropki namagnesowane sa˛ prostopadle,
a matryca w płaszczyźnie.
(III) dCo > 1,8 nm: Na obrazie remanencyjnym obszar ten obrazowany jest
na czarno. Odpowiada on zakresowi z mr = 0. Charakterystyczny
kształt p˛etli dowodzi, że cała próbka ma namagnesowanie w płaszczyźnie.

8.2.1

Analiza p˛etli histerezy mierzonych w eksperymencie
PMOKE

P˛etle histerezy w strukturyzowanej próbce pokazane na rysunku 8.2(b)
oraz 8.3, w pierwszym przybliżeniu można potraktować jako złożenie dwóch
p˛etli pochodzacych
˛
od warstw referencyjnych. Sekwencje porównania p˛e134
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tli histerezy dla trzech grubości warstwy Co, odpowiednio z każdej strefy
(I) – (III), przestawiono na rysunku 8.4 dla: (a) warstwy referencyjnej odpowiadajacej
˛ strukturze kropek (czerwone p˛etle), (b) warstwy referencyjnej o strukturze jak matryca (niebieskie p˛etle), (c) strukturyzowanej próbki
(zielone p˛etle) i (d) otrzymane w procesie modelowania jako z kombinacja liniowa p˛etli dla warstw referencyjnych (dolny wiersz, bordowe p˛etle).
Przyj˛ete wkłady: 15% od warstwy Au/Co/Au oraz 85% dla Mo/Co/Au odpowiadały udziałowi powierzchni kropek i matrycy w badanej próbce.

P˛etle histerezy: dla układu referencyjnego odpowiadajace˛
go strukturze kropek (czerwone p˛etle); układu referencyjnego dla matrycy
(niebieskie p˛etle), mierzone eksperymentalnie w strukturyzowanej próbce
(zielone p˛etle) oraz wysymulowane jako kombinacja liniowa p˛etli warstw
referencyjnych (brazowe
˛
p˛etle). Poniżej przedstawiono schematyczny rysunek ilustrujacy
˛ namagnesowanie kropek i matrycy w zależności od obszaru
grubości warstwy Co (strefy (I), (II) i (III)) [129].

Rysunek 8.4:
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W każdym z trzech wyszczególnionych obszarów grubości Co modelowane p˛etle sa˛ podobne, choć nieidentyczne z mierzonymi eksperymentalnie.
W strefie (I) odpowiadajacej
˛ zakresowi grubości Co: dCo = (0,7 – 1,1) nm,
wynikiem złożenia dwóch prostokatnych
˛
p˛etli pochodzacych
˛
od warstw referencyjnych jest p˛etla o złożonym kształcie. Charakteryzuje si˛e ona ogonem w zakresie pól (0,7 – 1,5) kOe, remanencja˛ znormalizowana˛ równa˛ 1
oraz polem koercji około 500 Oe. Podobny jakościowo kształt ma p˛etla mierzona eksperymentalnie. Ilościowe różnice dotycza˛ poszczególnych jej elementów t.j. zakresów pól, przy których wyst˛epuja˛ charakterystyczne cechy
p˛etli. Ogon mierzonej eksperymentalnie p˛etli rozciaga
˛ si˛e w zakresie pól
(1,1 – 1,7) kOe, HC natomiast wynosi około 300 Oe.
W strefie (II) kształt modelowanej p˛etli jest wynikiem złożenia p˛etli prostokatnej
˛
pochodzacej
˛ od warstwy referencyjnej kropek i p˛etli typu trudna oś odpowiadajacej
˛ warstwie referencyjnej matrycy. W uzyskanej modelowanej histerezie charakterystyczne jest otwarcie p˛etli w okolicach pola
H = 0 oraz liniowy wzrost sygnału Kerra wyst˛epujacy
˛ ze zwi˛ekszanym polem magnetycznym. W porównaniu do eksperymentalnie zmierzonej p˛etli
ponownie widoczne jest podobieństwo jakościowe, natomiast różnice wyst˛epuja˛ w charakterystycznych wartościach pól. Pole koercji modelowanej
p˛etli wynosi 200 Oe, natomiast w p˛etli mierzonej: 350 Oe.
W trzecim analizowanym obszarze grubości Co (strefa (III)), modelowana p˛etla jest złożeniem dwóch p˛etli typu trudna oś i dość dobrze odzwierciedla eksperymentalnie mierzona˛ krzywa˛ namagnesowania.
Różnice mi˛edzy p˛etlami dwóch ostatnich rz˛edów z rysunku 8.4 wynikaja˛ ze złożoności badanego układu kropki-matryca. W milimagnetometrii
z wykorzystaniem magnetooptycznego efektu Kerra mierzony sygnał pochodzi z obszaru obj˛etego przez padajac
˛ a˛ plamk˛e lasera o średnicy około 0,3 mm [118]. Jak już wspomniano wcześniej, w jej obszarze znajduje si˛e kilkadziesiat
˛ tysi˛ecy kropek magnetycznych zanurzonych w magnetycznej matrycy. Mierzony sygnał jest wi˛ec uśrednieniem wkładu pochodzacego
˛
od każdego z podsystemów. Kropki charakteryzuja˛ si˛e pewnym
rozrzutem kształtu i wielkości, przez co moga˛ różnić si˛e właściwościami
takimi jak np. pole koercji. W efekcie moga˛ wnosić różny wkład do mierzonego, całkowitego sygnału skr˛ecenia Kerra i wpływać na różnic˛e mi˛edzy
mierzonymi a modelowymi p˛etlami z rysunku 8.4. Jednakże, charaktery porównywanych p˛etli sa˛ zachowane. Przeprowadzone porównanie potwierdza
oczekiwane konfiguracje wzajemnego namagnesowania kropek i matrycy
dla trzech wyszczególnionych stref.
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Analiza kształtu p˛etli histerezy – proces przemagnesowania strukturyzowanego układu
Stany magnetyczne układu kropki-matryca oraz proces jego przemagnesowania dla grubości Co ze strefy (I) i (II) wywnioskowany na podstawie
zmierzonych eksperymentalnie p˛etli histerez pokazano na rysunku 8.5.

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

W strefie (I) (rys. 8.5(a)) układ w stanie remanencyjnym ma identyczna˛
konfiguracj˛e magnetyczna˛ jak w nasyceniu. Zewn˛etrzne pole magnetyczne
o wartości H = 0,09 kOe przykładane do próbki w kierunku przeciwnym
do kierunku nasycenia, powoduje przemagnesowanie magnetycznej matrycy na kierunek przykładanego pola. Pole koercji warstwy referencyjnej Mo/Co/Au jest mniejsze niż HC warstwy Au/Co/Au w analizowanym zakresie
grubości Co. W zwiazku
˛
z tym, pole koercji p˛etli histerezy mierzonej dla
strukturyzowanej próbki (rys. 8.5(a)) przypisywane jest polu matrycy magnetycznej.
W szerokim zakresie pól (od 0,09 kOe do 1,1 kOe) namagnesowanie kropek i matrycy jest stabilne: kropki i matryca wykazuja˛ wzajemnie antyrównoległe namagnesowanie. Zwi˛ekszanie zewn˛etrznego pola magnetycznego
powoduje, że w pewnym przedziale jego wartości (od 1,1 kOe do 1,9 kOe)
przemagnesowaniu ulegaja˛ kropki magnetyczne. W tym przedziale pól mierzona p˛etla histerezy ma charakterystyczny ogon. Przedział ten jest nazywany jako SFD (ang. switching field distribution). Bardziej szczegółowe
badania (omówione niżej) wskazuja,˛ że rozciagni˛
˛ ety „ogon” p˛etli zwiazany
˛
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jest z rozrzutem pól koercji kropek. Przyłożone do próbki pole magnetyczne wyższe od 1,9 kOe powoduje nasycenie próbki – namagnesowanie całej próbki jest wtedy skierowane zgodnie z kierunkiem przykładanego pola
(rys. 8.5(a)).
Inne zachowanie magnetyczne układu kropki-matryca jest obserwowane w zakresie grubości Co odpowiadajacej
˛ strefie (II) (rys. 8.5(b)), w której
kropki maja˛ namagnesowanie w kierunku prostopadłym a matryca w płaszczyźnie. Wraz ze zmniejszanym polem magnetycznym mierzony sygnał
skr˛ecenia Kerra maleje liniowo od wartości maksymalnej. Z analizy właściwości warstw referencyjnych wynika, że taki przebieg zwiazany
˛
jest z magnetyczna˛ matryca,˛ której wektor namagnesowania obraca si˛e z kierunku
prostopadłego na kierunek w płaszczyźnie. W remanencji niezerowy wkład
do mierzonego sygnału pochodzi od kropek, które w dalszym ciagu
˛ sa˛ namagnesowane w kierunku prostopadłym. Pole magnetyczne przykładane
w przeciwnym kierunku wzgl˛edem poczatkowego
˛
nasycenia powoduje, że
kropki magnetyczne przemagnesowuja˛ si˛e na kierunek przykładanego pola.
Przemagnesowanie kropek przypisywane jest przedziałowi pól, w którym
wyst˛epuje nachylenie p˛etli obejmujace
˛ zakres SFD = (0,4 – 1,5) kOe. W polu przewyższajacym
˛
te wartości, kropki maja˛ namagnesowanie w kierunku
zewn˛etrznego pola, a matryca magnetyczna obraca si˛e ze wzrostem pola
z kierunku w płaszczyźnie do kierunku prostopadłego. Dopiero przy polu
zewn˛etrznym 3,6 kOe cała próbka nasyca si˛e, uzyskujac
˛ namagnesowanie
skierowane zgodnie z zewn˛etrznym polem magnetycznym.
W trzeciej strefie, zarówno kropki jak i matryca maja˛ namagnesowanie w płaszczyźnie. Charakterystyczny kształt p˛etli – typowy dla kierunku trudnego dowodzi (ostatnia kolumna na rysunku 8.4), że ze wzrostem
przykładanego pola zewn˛etrznego namagnesowanie całej próbki obraca si˛e
w kierunku pola.
Analiza p˛etli tłumaczy również różnice w przedstawionej na rysunku
8.3 zależności wartości HC od grubości warstwy magnetycznej. Punkt przeci˛ecia p˛etli z osia˛ pozioma,˛ dajacy
˛ informacj˛e o wartości pola koercji, w pierwszej strefie odpowiada systemowi matrycy magnetycznej. Ze wzrostem grubości Co mierzone p˛etle dla całego układu kropki-matryca, zmieniaja˛ kształt
odpowiednio przechodzac
˛ w form˛e odpowiadajac
˛ a˛ strefie (II). Punkt przeci˛ecia takiej p˛etli (wartość HC ) znajduje si˛e w przedziale SFD, dlatego jest
wartościa˛ z przedziału pól koercji kropek magnetycznych. Stad
˛ też, maksimum obserwowane grubości Co około 1,6 nm (rys. 8.3) przypisywane
jest układowi kropek, jednak jest tylko uśredniona˛ wartościa˛ HC tego układu. Należy jeszcze uwzgl˛ednić fakt, że te wartości moga˛ ulegać zmianie
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w zależności od wielkości kropek magnetycznych oraz ich g˛estości na powierzchni, co b˛edzie analizowane w dalszej cz˛eści pracy.
Model odseparowania sygnałów MOKE od kropek i matrycy
W celu analizy właściwości magnetycznych każdego z podukładów zaproponowano model, którego zadaniem było wydzielenie indywidualnych
sygnałów od kropek i od matrycy z sumarycznego sygnału Kerra dla strukturyzowanej próbki, mierzonego w konfiguracji polarnej [151].
Mierzony sygnał eliptyczności i skr˛ecenia Kerra w konfiguracji polarnej
(rys. 8.6) można zapisać w ogólnym przypadku jako sum˛e skr˛ecenia i eliptyczności, pochodzacych
˛
od dwóch systemów:
(
θ (H) = A1 · m1 (H) + A2 · m2 (H)
ε(H) = B1 · m1 (H) + B2 · m2 (H)

(8.1)

gdzie mi (H) jest unormowana˛ magnetyzacja˛ każdego systemu (i = 1, 2),
Ai oraz Bi sa˛ współczynnikami magnetooptycznymi rotacji i eliptyczności.
W modelu tym przyjmuje si˛e, że pola, w których osiagane
˛
sa˛ nasycenia dla
każdego z układów: kropek i matrycy sa˛ różne, tzn: HS1 < HS2 .
Gdy zarówno kropki jak i matryca sa˛ w stanie nasycenia , tzn. przykładane zewn˛etrzne pole H > HS2 , wówczas mi obu układów wynosi 1. Mierzone skr˛ecenie i eliptyczność przyjmuja˛ maksymalne wartości. Równanie
(8.1) redukuje si˛e do postaci:
(
θmax = A1 + A2
εmax = B1 + B2

(8.2)

W zakresie pól: HS1 < H < HS2 tylko jeden z podsystemów jest w stanie
nasycenia (m1 = 1). W strefie (I) jest to układ magnetycznej matrycy, która
w tej strefie ma mniejsze pola przełaczania
˛
niż kropki magnetyczne. Dla
strefy (II) relacja jest odwrotna, w stanie nasycenia sa˛ kropki magnetyczne.
W ogólności dla HS1 < H < HS2 , m1 = 1 a równanie (8.1) przyjmuje postać:
(
θ (H) = A1 + A2 · m2 (H)
ε(H) = B1 + B2 · m2 (H)

(8.3)

W sytuacji gdy jeden z systemów jest przemagnesowany na kierunek
przykładanego pola (HS1 < H < HS2 ), wygodnie jest wprowadzić parametr
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γ, definiowany jako stosunek dwóch współczynników: A2 i B2 . Wychodzac
˛
z równań (8.2) i (8.3), parametr ten przyjmuje nast˛epujac
˛ a˛ form˛e:
γ=

A2 θ (H) − θmax
=
B2
ε(H) − εmax

(8.4)

Po prostych przekształceniach równań (8.1 - 8.4) otrzymuje si˛e rozwia˛
zanie w postaci wyrażeń na znormalizowane wartości namagnesowania każdego z systemów:
γ · ε(H) − θ (H)
m1 (H) =
(8.5)
γ · εmax − θmax
m2 (H) =

θ (H) · εmax − ε(H) · θmax
+ m1 (H)
B2 · (γ · εmax − θmax )

(8.6)

Zastosowanie modelu do danych eksperymentalnych i porównanie jego
wyników z wynikami eksperymentalnymi uzyskanymi dla warstw referencyjnych pokazano na rysunkach 8.6 – 8.9. Szczegółowa˛ analiz˛e przeprowadzono dla dwóch grubości warstwy Co: dCo = 0,94 nm (strefa (I)) oraz dla
dCo = 1,55 nm (strefa (II)).
Rysunek 8.6 przedstawia zmierzona˛ metoda˛ PMOKE rotacj˛e i eliptyczność dla strukturyzowanej próbki dla dwóch wyszczególnionych grubości
Co. W pierwszej strefie widoczna na p˛etlach histerezy wartość HS1 dla kropek jest wyższa od pola HS2 matrycy. W strefie drugiej relacja tych wartości
jest odwrotna. Uwzgl˛edniono to w wyznaczonym na podstawie modelu parametrze γ. Wartości tego parametru γ określono bezpośrednio z danych
eksperymentalnych na podstawie równania 8.4, jako współczynnik regresji
liniowej funkcji θ (ε) (rys. 8.6(c) – (d)). Dla grubości dCo = 0,94 nm (strefa
(I)) γ = AB22 = −1, 34 ± 0, 02. W strefie (II) ze wzgl˛edu na odwrotna˛ relacj˛e
pomi˛edzy HS1 i HS2 indeksy 1, 2 w równaniach (8.1 - 8.6) zostały zamienione. W ten sposób wyznaczony współczynnik γ dla grubości dCo = 1,55 nm
wynosi: γ = BA11 = 5, 3 ± 0, 02.
W zależności m2 (H) (równanie 8.6) współczynnik B2 jest nieznany. Został on wyznaczony przez bezpośrednie wykreślenie z danych eksperymentalnych równania (8.6) przyjmujac
˛ założenie, że funkcja m2 (H) w okolicy H
= 0 jest gładka˛ funkcja˛ pola magnetycznego. Na rysunku 8.7 przedstawiono
wpływ różnych wartości tego parametru na kształt wysymulowanej p˛etli histerezy znormalizowanego namagnesowania (m2 ). Wartości B2 = -1,65 i B2
= -1,45 w strefie (I) (dCo = 0,94 nm), powoduja˛ skokowa˛ zmian˛e m2 (H)
w zakresie pól (0,5 – 1) kOe. Przyj˛ecie wartości B2 = -1,55, powoduje dobre dopasowanie p˛etli histerezy do wyników eksperymentalnych.
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Zależność skr˛ecenia płaszczyzny polaryzacji wiazki
˛ lasera
(linie niebieskie) i eliptyczności (czarne linie przerywane) dla strukturyzowanej próbki dla grubości Co: (a) dCo = 0,94 nm, konfiguracja (I) namagnesowania kropki-matryca; (b) dCo = 1,55 nm, konfiguracja (II) namagnesowania. Rysunki (c) i (d) przedstawiaja˛ liniowa˛ zależność skr˛ecenia od eliptyczności, wyznaczona˛ odpowiednio dla grubości dCo = 0,94 nm i dCo =
1,55 nm [151].
Rysunek 8.6:

Podobnie dla strefy (II) zmiana parametru B1 (indeksy zamieniono z powodu odwrotnej relacji HS1 i HS2 ) prowadzi do dużych różnic w przebiegu
funkcji. Wartości B1 = 3,2 lub 3,8 powoduja˛ otwarcie p˛etli w okolicy pola
H = 0. Taka zależność unormowanej magnetyzacji różni si˛e od typowego
kształtu p˛etli dla namagnesowania ułożonego w płaszczyźnie. W tym przypadku najlepsze dopasowanie uzyskano dla B1 = 3,5.
Rysunki 8.8(a) – (d) przedstawiaja˛ porównanie zmierzonych p˛etli histerezy dla układów referencyjnych (ciagłych)
˛
z rozseparowanymi p˛etlami dla
kropek i matrycy uzyskanymi w oparciu o wyżej zaproponowany model.
Na rysunku 8.8(a) i (b) pokazane sa˛ krzywe dla grubości warstwy Co
0,94 nm (strefa I). Prostokatne
˛ kształty obu p˛etli histerezy wskazuja,˛ że zarówno kropki jak i matryca maja˛ namagnesowane w kierunku prostopadłym
do płaszczyzny próbki. Otrzymana p˛etla dla kropek (rys. 8.8(a)), ma wyraźne pochylenie zbocza rozciagaj
˛ ace
˛ si˛e w zakresie pola (1,0 - 1,9) kOe.
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Wpływ różnych wartości współczynnika B1 i B2 na kształt
krzywych magnesowania dla układu odpowiednio kropek (a) i matrycy (b)
wyznaczonych na podstawie równania (8.6), dla dwóch analizowanych grubości warstwy Co. Na rysunku (b) w celu lepszej przejrzystości przebiegu
zależności p˛etle sa˛ przesuni˛ete mi˛edzy soba˛ w osi pionowej [151].

Rysunek 8.7:

Wartości te odpowiadaja˛ p˛etlom mierzonym eksperymentalnie (rys. 8.5(a)),
potwierdzajac
˛ iż jest to wkład do sygnału pochodzacego
˛
od nanokropek.
Nachylenie odseparowanej p˛etli sugeruje, że wyst˛epuje rozrzut pól koercji
kropek w przedziale określanym jako SFD. W układzie referencyjnym Au/Co/Au dużo w˛eższa i prostokatna
˛ p˛etla dowodzi, że przemagnesowanie zachodzi w całej próbce referencyjnej w sposób gwałtowny, w jednej wartości
pola.
Mniejsze różnice mi˛edzy p˛etlami obserwowane sa˛ dla matrycy (rys.
8.8(b)). Modelowana p˛etla jest nieznacznie w˛eższa niż histereza otrzymana
eksperymentalnie dla próbki referencyjnej Mo/Co/Au. Kształt p˛etli, wartości charakterystycznych parametrów oraz porównywalne ostre zbocza p˛etli dowodza,˛ że matryca w próbce strukturyzowanej zachowuje si˛e bardzo
podobnie do próbki referencyjnej. Przemagnesowanie zachodzi w bardzo
waskim
˛
zakresie przykładanych, zewn˛etrznych pól.
Otrzymane kształty p˛etli histerezy dla strefy (II) również wskazuja˛ na
podobne jak dla warstw referencyjnych relacje badanych podsystemów. Kropki charakteryzuja˛ si˛e nadal prostokatn
˛ a˛ p˛etla˛ histerezy typowa˛ dla namagnesowania w kierunku prostopadłym. Porównanie p˛etli otrzymanych dla
kropek z p˛etla˛ otrzymana˛ dla warstwy referencyjnej (rys. 8.8(c)) wskazuje
na podobne różnice jakie zaobserwowano dla strefy (I). P˛etla warstwy referencyjnej ma wyraźny kształt prostokatny
˛ z koercja˛ 0,21 kOe. Z modelu
otrzymano dużo szersza˛ histerez˛e, z wartościa˛ pola koercji 1,08 kOe. Różnice mi˛edzy wartościami HC wskazuja,˛ że do przemagnesowania kropek
magnetycznych niezb˛edne sa˛ dużo wyższe pola niż dla warstw referencyj142
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Porównanie, wyznaczonych na podstawie modelu, p˛etli histerezy kropek i matrycy z p˛etlami otrzymanymi dla warstw referencyjnych
odpowiednio Au/Co/Au i Mo/Co/Au. Na rysunkach (a), (b) porównanie
przeprowadzono dla grubości Co z (I) strefy konfiguracji namagnesowania;
na rysunkach (c) i (d) porównywane sa˛ p˛etle dla dCo z (II) strefy konfiguracji
namagnesowania [151].

Rysunek 8.8:

nych. W wyniku modelowania otrzymuje si˛e również nachylona˛ p˛etl˛e, co
przypisywane jest parametrowi SFD.
Zależność m1 (H) dla matrycy jest typowa dla układu z anizotropia˛ typu
trudna oś. Ekstrahowana p˛etla dobrze zgadza si˛e z p˛etla˛ zmierzona˛ eksperymentalnie dla warstwy referencyjnej jednoznacznie wskazujac,
˛ że w strefie
(II) matryca jest namagnesowana w płaszczyźnie.
Analogiczna˛ analiz˛e właściwości magnetycznych dwóch układów: kropek i matrycy i porównanie ich z warstwami referencyjnymi wykonano
dla całego przedziału grubości warstwy Co. Wartości parametrów magnetooptycznych wykorzystywanych w równaniach 8.5 – 8.6 (przez parametr
γ) przedstawiono na wykresie 8.9(a) w funkcji grubości warstwy magnetycznej dCo . Wszystkie współczynniki wyraźnie wykazuja˛ zależność liniowa˛ w zakresie grubości Co 0,6 nm < dCo < 1,6 nm, w przedziale, w którym kropki charakteryzowane sa˛ namagnesowaniem ustawionym w kierunku prostopadłym. Przeci˛ecie liniowego dopasowania (przerywane linie) z osia˛
x określa wartość grubości krytycznej Co, powyżej której Co jest warstwa˛
magnetyczna.˛ W układzie Au/Co/Au wkład magnetyczny w warstwie Co
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niezależny od jej grubości jest relatywnie mały i wynosi około 0,1 nm dla
używanej w eksperymencie PMOKE długości fali lasera. Ten efekt jest wynikiem bliskości magnetycznego i niemagnetycznego materiału na interfejsie. Odległość pomi˛edzy wspomnianymi punktami przeci˛ecia dla układu matrycy wynosi 0,3 ± 0,15 nm. Uzyskany wynik jest w dobrej zgodności z poprzednio obserwowanymi magnetycznymi tzw. dead layer równymi 0,1 ± 0,2 nm, oszacowanymi dla warstwy Co rosnacej
˛ na Mo(110)
[124]. Współczynniki magnetooptyczne: A1 , A2 , B1 , B2 w zakresie, w którym kropki sa˛ namagnesowane w kierunku prostopadłym, wyznaczono z ich
liniowej zależności. Z otrzymanych w ten sposób ekstrahowanych p˛etli histerezy dla układu strukturyzowanego, wyznaczono wartości pól koercji dla
każdego z podukładu. Wartości HC porównano z wyznaczonymi polami koercji dla warstw referencyjnych w zakresie grubości obejmujacym
˛
zarówno
stref˛e (I) jak i (II). Wyniki przedstawiono na rysunku 8.9(b).

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

Rysunek 8.9:

Wartości pól koercji nanorozmiarowych kropek magnetycznych sa˛ zdecydowanie wyższe niż pola koercji warstwy referencyjnej Au/Co/Au. W obszarze strefy (I) różnica si˛ega 1 kOe. W całym zakresie grubości Co, aż
do granicy reorientacji spinowej (SRT) kropki magnetyczne maja˛ wyraźnie
wyższe pola koercji niż warstwa referencyjna. Odwrotna relacja jest obserwowana dla magnetycznej matrycy. Pole koercji otrzymane z p˛etli odpowiadajacych
˛
próbce referencyjnej (Mo/Co/Au) jest nieznacznie wyższe
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niż otrzymane dla matrycy strukturyzowanej próbki. Różnica jednak jest
niewielka - nie przekracza 200 Oe. Zakres grubości Co, w którym obserwowane sa˛ różnice HC , obejmuje obszar strefy (I). Powyżej dCo = 1,1 nm
namagnesowanie matrycy, podobnie jak warstwy referencyjnej Mo/Co/Au,
jest w płaszczyźnie.

8.2.2

Stany magnetyczne w układzie strukturyzowanym
(wyniki MFM)

Technika PMOKE nie pozwala na uzyskanie informacji z obszaru pojedynczych kropek magnetycznych. W celu zobrazowania zachowania magnetycznego pojedynczych kropek o rozmiarach kilkudziesi˛eciu, czy kilkuset nanometrów wykonano pomiary z wykorzystaniem techniki mikroskopii
sił magnetycznych (MFM). W tym celu stosowano dwa rodzaje igieł magnetycznych: MESP i MESP – LM. Pierwsza z nich (MESP) jest igła˛ z silnym
momentem magnetycznym i generuje silne pole rozproszone działajace
˛ na
próbk˛e. Wynosi ono około 700 Oe. W przypadku drugiej igły magnetycznej,
MESP–LM (low moment), moment magnetyczny jest mniejszy, co powoduje że pole rozproszone pochodzace
˛ od igły wynosi około 250 Oe. Ponieważ
mierzony sygnał MFM zależy również od momentu magnetycznego igły,
próbniki typu MESP pozwalaja˛ na uzyskanie silniejszego sygnału MFM.
Strefa I – kropki i matryca z namagnesowaniem prostopadłym
W zakresie grubości warstwy Co (0,7 - 1,1) nm, próbka charakteryzowana jest przez p˛etl˛e o kształcie przedstawionym na rysunku 8.5(a). Zarówno kropki jak i matryca maja˛ anizotropi˛e w kierunku prostopadłym. W celu
określenia stanu magnetycznego pojedynczych kropek wykonano pomiary technika˛ MFM. Próbk˛e nasycono w zewn˛etrznym polu magnetycznym
skierowanym prostopadle. Do pomiarów użyto igły z silnym momentem
magnetycznym (MESP). Pomiary wykonywano w stanie remanencyjnym
(w nieobecności pola zewn˛etrznego).
Rysunek 8.10 przedstawia: (a) obraz topografii oraz dwa obrazy magnetyczne próbki po jej nasyceniu w polu o wartości około 4 kOe w kierunku przeciwnym (b) oraz zgodnym (c) z kierunkiem namagnesowania igły.
W obrazie MFM oddziaływania odpychajace
˛ pojawiajace
˛ si˛e przy przeciwne namagnesowanych obszarach próbki wzgl˛edem skanujacej
˛ igły sa˛ obrazowane jako jasne. Ciemny kolor odpowiada obrazowanym oddziaływaniom przyciagaj
˛ acym,
˛
wyst˛epujacym
˛
przy równoległych wektorach namagnesowania próbki i igły. Na obrazie magnetycznym 8.10(b) kropki ma145
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gnetyczne (jasne obszary) dobrze odzwierciedlaja˛ struktur˛e topografii wysp
Au. Dokładnie w położeniu wyspy Au widoczny jest jasny kontrast w obrazie magnetycznym. Taka korelacja dowodzi wiarygodności obrazu MFM.
Obrazowanie kropek w kolorze jasnym dowodzi, że kropki maja˛ namagnesowanie skierowane w kierunku prostopadłym, przeciwnie wzgl˛edem namagnesowania igły. Wyznaczony na podstawie zmierzonych p˛etli histerezy przedział pól przełaczania
˛
kropek obejmuje zakres (1,0 – 1,9) kOe. Pole rozproszone pochodzace
˛ od igły (około 700 Oe) jest niewystarczajace,
˛
aby przemagnesować kropki magnetyczne na jego kierunek. Dlatego w stanie remanencyjnym próbka charakteryzowana jest stabilnym stanem magnetycznym kropek o namagnesowaniu przeciwnym wzgl˛edem pola rozproszonego skanujacej
˛ igły.

(a) Obraz AFM przedstawiajacy
˛ topografi˛e strukturyzowanej próbki; (b) i (c) dwa obrazy magnetyczne MFM uzyskane po uprzednim
namagnesowaniu próbki w kierunku przeciwnym (rys. (b)) wzgl˛edem namagnesowania igły oraz w kierunku zgodnym z kierunkiem namagnesowania
igły (rys. (c)). Rozmiar wszystkich obrazów wynosi 10×10 µm.
Rysunek 8.10:

W uzyskanym obrazie magnetycznym kontrast mi˛edzy kropkami a matryca˛ jest bardzo wyraźny. Ze zmierzonej dla tej strefy p˛etli histerezy (rys.
8.5(a)) wynika, że pole koercji w tym zakresie przypisywane matrycy jest
znacznie mniejsze niż pole rozproszone igły działajace
˛ na próbk˛e. W zwiaz˛
ku z tym matryca ulega przemagnesowaniu na kierunek zgodny z namagnesowaniem igły i w zwiazku
˛
z tym obrazowana jest ciemnym kolorem,
powodujac
˛ silny kontrast mi˛edzy kropkami a matryca.˛
Pomiar MFM wykonano także dla tego samego obszaru próbki w stanie remanencyjnym, po wcześniejszym jej nasyceniu w zewn˛etrznym polu magnetycznym przykładanym prostopadle w kierunku równoległym do
namagnesowania igły 8.10(c). Brak kontrastu mi˛edzy kropkami a matryca˛ wynika z wzajemnie równoległych kierunków namagnesowania w całej
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próbce. Zarówno matryca jak i kropki maja˛ namagnesowanie prostopadle,
ułożone w kierunku równoległym z namagnesowaniem igły.
Wyniki przedstawione na rysunkach 8.10(b) i (c) sa˛ bezpośrednim dowodem na wyst˛epowanie kropek magnetycznych z namagnesowaniem prostopadłym indukowanych przez strukturyzowany bufor. Uzyskane wyniki
pokazuja,˛ że badane kropki charakteryzuja˛ si˛e jednodomenowa,˛ stabilna˛
struktura˛ w stanie remanencyjnym.
Strefa II – kropki z namagnesowaniem prostopadłym, matryca – w płaszczyźnie
Kształt p˛etli histerezy dla grubości warstwy Co (1,1 – 1,8) nm wskazuje
(rys. 8.5(b)), że tylko kropki magnetyczne maja˛ namagnesowanie w kierunku prostopadłym a matryca w płaszczyźnie. Pomiary MFM wykonano w stanie remanencyjnym próbki po wcześniejszym jej nasyceniu w zewn˛etrznym polu magnetycznym. Nasycenie próbki wykonano w polu przykładanym w kierunku prostopadłym (o wartości około 4 kOe), dla dwóch
konfiguracji wzgl˛edem prostopadłego kierunku namagnesowania igły. Wyniki przedstawiono na rysunku 8.11.

(a) Obraz AFM przedstawiajacy
˛ topografi˛e strukturyzowanej próbki; (b) i (c) dwa obrazy magnetyczne MFM uzyskane po uprzednim namagnesowaniu próbki w kierunku przeciwnym (rys. (b)) wzgl˛edem
namagnesowania igły oraz w kierunku zgodnym z kierunkiem namagnesowania igły (rys. (c)). Wyraźny kontrast na obrazach MFM (b) i (c) wynika
z prostopadłego namagnesowania kropek magnetycznych. Matryca magnetyczna ma kierunek namagnesowania w płaszczyźnie. Rozmiar wszystkich
obrazów wynosi 10×10 µm.
Rysunek 8.11:

Układ kropek magnetycznych charakteryzuje si˛e przedziałem pól przełaczania
˛
obejmujacym
˛
zakres od (400 – 1100) Oe. Matryca magnetyczna
jest namagnesowana w płaszczyźnie. Aby przemagnesować ja˛ na kierunek
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prostopadły potrzebne sa˛ duże pola, si˛egajace
˛ do 4 kOe. W eksperymencie
MFM wykorzystano igł˛e MESP-LM. Pole rozproszone igły (250 Oe) jest
zbyt słabe aby przemagnesować któryś z układów na kierunek pola rozproszonego. Igła magnetyczna z tak słabym momentem magnetycznym nie
modyfikuje stanów magnetycznych próbki i umożliwia rejestrowanie faktycznego stanu remanencyjnego układu.
Na rysunku 8.11 przedstawiona jest topografia (rys. (a)) oraz dwa obrazy magnetyczne ((b) i (c)) otrzymane dla tego samego miejsca na próbce. Przy wykonywaniu obu pomiarów MFM, używana w eksperymencie
igła ma ustalony, prostopadły kierunek namagnesowania. Wynik (b) uzyskano po nasyceniu próbki w polu przeciwnym wzgl˛edem pola igły, natomiast obraz (c) otrzymano po nasyceniu próbki w polu ustawionym równolegle do namagnesowania igły. Obrazy magnetyczne odzwierciedlaja˛ wiernie wszystkie szczegóły topografii. Fakt ten potwierdza, że wyspy Au definiuja˛ kropki magnetyczne. Charakteryzuja˛ si˛e one dobrze określonym, jednodomenowym stanem magnetycznym. Wyraźny kontrast mi˛edzy kropkami
a magnetyczna˛ matryca,˛ która ma namagnesowanie w płaszczyźnie, wynika
z prostopadłego namagnesowania kropek. Wszystkie kropki maja˛ namagnesowanie skierowane albo „do góry” (rys. (b)) albo „do dołu” (rys. (c)), tzn.
ich namagnesowanie jest prostopadłe i skierowane przeciwnie albo zgodnie
z kierunkiem namagnesowania igły.
Strefa III – kropki i matryca z namagnesowaniem w płaszczyźnie
Trzeci obszar grubości warstwy kobaltu (powyżej 1,8 nm) charakteryzuje si˛e ułożeniem wektora namagnesowania zarówno kropek jak i matrycy
w płaszczyźnie. Rejestrowana p˛etla histerezy w PMOKE jest typowa dla
trudnej osi. Wynik obrazowania MFM strukturyzowanej próbki dla tej grubości warstwy Co przedstawiony jest na rysunku 8.12.
Obraz AFM (rys.8.12(a)) przedstawia topografi˛e próbki, a obraz MFM
(rys. 8.12(b)) jest obrazem magnetycznym zarejestrowanym w tym samym
miejscu. Wyraźny jest brak korelacji pomi˛edzy topografia˛ i sygnałem magnetycznym. Kontrast na rys. 8.12(b) jest wynikiem domen magnetycznych
o namagnesowaniu w płaszczyźnie próbki. Domeny w płaszczyźnie generuja˛ pole rozproszone, które rejestrowane jest przez magnetyczna˛ sond˛e używana˛ w eksperymencie. Brak odwzorowania topografii w obrazie magnetycznym dowodzi, że kształt domen oraz orientacja ich namagnesowania
nie jest w tym przypadku zdeterminowana przez topologi˛e kropek, w przeciwieństwie do strefy (I) i (II). Struktura domenowa obejmujaca
˛ zarówno
kropki i matryc˛e jest niezależna od kształtu i rozkładu wysp Au na po148
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(a) Obraz AFM przedstawiajacy
˛ topografi˛e strukturyzowanej próbki; (b) obraz magnetyczny (MFM) uzyskany w stanie remanencyjnym próbki po uprzednim jej nasyceniu w zewn˛etrznym polu przykładanym prostopadle. Brak korelacji pomi˛edzy topografia˛ i szczegółami w obrazie MFM wynika z domen magnetycznych w płaszczyźnie próbki, których
kształt i rozmiary nie sa˛ wyznaczone przez strukturyzowany bufor. Rozmiar
obrazów wynosi 10×10 µm.
Rysunek 8.12:

wierzchni warstwy Mo.

8.3

Bistabilne stany kropek magnetycznych

Wyniki MFM dla strefy (I) i (II) (rys. 8.10 i 8.11) pokazuja˛ kropki
magnetyczne z namagnesowaniem w kierunku prostopadłym. Charakterystyczna˛ cecha˛ wszystkich kropek jest ich stan jednodomenowy. W obszarze
powierzchni całej kropki, czyli w warstwie Co na powierzchni wyspy Au,
obserwowany jest jednakowy kolor dowodzacy
˛ stabilności jej stanu magnetycznego w remanencji.
Kierunek namagnesowania kropek może być zmieniany przez przykładane prostopadle zewn˛etrzne pole magnetyczne. W remanencji kropki zachowuja˛ kierunek wynikajacy
˛ z ich historii magnetycznej. W celu weryfikacji stabilności kropek magnetycznych wykonano pomiar MFM próbki w tym samym obszarze powierzchni ale w trzech stanach: po nasyceniu w zewn˛etrznym polu prostopadłym przykładanym w dwóch kierunkach
(„do dołu” i „do góry”) oraz po rozmagnesowaniu. W tym celu próbk˛e
umieszczono w zewn˛etrznym, szybkozmiennym polu magnetycznym o malejacej
˛ amplitudzie. Pomiary MFM wykonano dla układu kropek ze strefy
(II) (dCo = 1,3 nm). Wykorzystano igł˛e ze słabym momentem magnetycznym.
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(a) Obraz AFM przedstawiajacy
˛ topografi˛e strukturyzowanej próbki; (b) i (c) dwa obrazy MFM uzyskane po uprzednim namagnesowaniu próbki w kierunku przeciwnym (rys. (b)) wzgl˛edem namagnesowania
igły oraz w kierunku zgodnym z kierunkiem namagnesowania igły (rys. (c)).
Na rysunku (d) widoczny jest obraz MFM uzyskany po rozmagnesowaniu
próbki. Wyraźny kontrast na obrazach MFM wynika z prostopadłego namagnesowania kropek magnetycznych. Wszystkie kropki sa˛ jednodomenowe.
Rozmiar wszystkich obrazów wynosi 6×6 µm.
Rysunek 8.13:

Wszystkie obrazy MFM (rys. 8.13(b) – (d)) wskazuja˛ na dobre odzwierciedlenie topografii (rys. 8.13 (a)) w sygnale magnetycznym. Wyraźnie zaznaczone kropki otoczone sa˛ przez matryc˛e, której namagnesowanie leży
w płaszczyźnie. Wszystkie obserwowane kropki charakteryzuja˛ si˛e stanem
jednodomenowym. Kierunki namagnesowania kropek moga˛ być sterowane kierunkiem zewn˛etrznego pola. Natomiast po rozmagnesowaniu kropki
maja˛ losowo rozłożone kierunki namagnesowania jednak zawsze w kierunku prostopadłym. Blisko siebie położone kropki sa˛ ze soba˛ sprz˛eżone. Pary
nanokropek maja˛ dwie przeciwne orientacje wektora namagnesowania: „do
góry” i „do dołu”. Przypuszcza si˛e, że taka wzajemna konfiguracja jest wynikiem oddziaływania dipolowego mi˛edzy blisko siebie położonymi strukturami. Pole odmagnesowania kropek wzmacnia ich antyrównoległe ułożenie. Ze wzgl˛edu na silna˛ anizotropi˛e prostopadła˛ nie obserwuje si˛e tego
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efektu dla kropek nasyconych zewn˛etrznym polem magnetycznym o określonym kierunku. Pole rozproszone kropki jest zbyt słabe, by obrócić namagnesowanie swojego sasiada.
˛
Wszystkie monodomenowe kropki z namagnesowaniem prostopadłym
charakteryzowane sa˛ zatem bistabilnym stanem magnetycznym w remanencji. Taki układ kropek magnetycznych jest bardzo atrakcyjny z punktu widzenia potencjalnych zastosowań. Z tego wzgl˛edu mechanizmy odpowiedzialne za przemagnesowanie oraz czynniki wpływajace
˛ na obserwowany
SFD powinny być dobrze poznane.

8.4

Podsumowanie

W niniejszym rozdziale pokazano, że strukturyzowany bufor prowadzi
do zaindukowania kropek magnetycznych w osadzonej na nim ciagłej
˛
warstwie Co. Kropki stanowia˛ t˛e cz˛eść próbki, w której warstwa Co znajduje
si˛e na powierzchni wyspy Au. Kropki otoczone sa˛ magnetyczna˛ matryca˛
utworzona˛ przez pozostała˛ cz˛eść warstwy Co znajdujac
˛ a˛ si˛e na powierzchni Mo. W zależności od grubości warstwy magnetycznej wyróżnia si˛e trzy
wzajemne konfiguracje namagnesowania mi˛edzy kropkami a matryca:
˛
(I) Kropki i matryca namagnesowane sa˛ prostopadle;
(II) Kropki namagnesowane sa˛ prostopadle a matryca w płaszczyźnie;
(III) Zarówno kropki jak i matryca posiadaja˛ namagnesowanie w płaszczyźnie.
W każdym z trzech wyróżnionych obszarów o różnych wzajemnych
konfiguracjach namagnesowania mi˛edzy kropkami a matryca,˛ próbka charakteryzowana jest przez trzy typowe kształty histerez. Każda z nich jest
superpozycja˛ sygnałów magnetycznych pochodzacych
˛
od dwóch analizowanych podsystemów. Zaproponowany model separacji z mierzonego, całościowego sygnału PMOKE cz˛eści pochodzacej
˛ oddzielnie od kropek i oddzielnie od matrycy, pozwolił na analiz˛e właściwości magnetycznych tych
dwóch układów w porównaniu do ich warstw referencyjnych. Wyniki zastosowanego modelu pokazały, że ograniczone rozmiarowo kropki maja˛ znacznie wyższe pola koercji wzgl˛edem referencyjnej warstwy ciagłej
˛
(Au/Co/Au).
Pola przełaczania
˛
kropek zawieraja˛ si˛e w przedziale pól określanym przez
SFD. Wyższe pola przełaczania
˛
kropek w porównaniu z warstwa˛ referencyjna˛ moga˛ być wynikiem ograniczonych wymiarów kropek, dipolowych
sprz˛eżeń mi˛edzy kropkami a matryca˛ i wysokiej krystalicznej jakości struktur, co jest typowe dla materiałów otrzymywanych metoda˛ epitaksji. Właściwości matrycy magnetycznej natomiast, sa˛ podobne do referencyjnej war151
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stwy Mo/Co/Au.
Wyniki eksperymentu MFM obrazujace
˛ pojedyncze kropki sa˛ bezpośrednim dowodem na to, że udało si˛e uzyskać kropki magnetyczne z namagnesowaniem prostopadłym, indukowane przez strukturyzowany bufor.
Uzyskane wyniki pokazuja,˛ że możliwe jest przełaczanie
˛
kierunków namagnesowania kropek zewn˛etrznym polem magnetycznym. Ich namagnesowane jest stabilne w stanie remanencyjnym. W badanych kropkach ważna˛
cecha˛ jest obserwowana struktura jednodomenowa i bistabilny stan magnetyczny z namagnesowaniem w kierunku prostopadłym. Wyniki sa˛ powtarzalne w całym zakresie grubości Co obejmujacym
˛
stref˛e (I) i (II).
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Rozdział 9

Przemagnesowanie
nanokropek magnetycznych
Z punktu widzenia potencjalnych zastosowań najciekawsze wydaja˛ si˛e
być nanostruktury z prostopadłym kierunkiem namagnesowania. Właściwości magnetyczne takich struktur, ich stabilność magnetyczna oraz warunki
przy których zachodzi przemagnesowanie, jak również mechanizmy za nie
odpowiedzialne sa˛ niezwykle istotne. Analiza przemagnesowania przedstawiona w niniejszej pracy dotyczy zmiany orientacji wektora namagnesowania w kierunku prostopadłym, który jest zmieniany z kierunku np. „do
góry” na kierunek „do dołu”. Dyskusj˛e ograniczono do efektów kwazistatycznych.

9.1

Obraz makroskopowy przemagnesowania

Przemagnesowanie w skali makroskopowej w próbce strukturyzowanej
obserwowano przy użyciu polaryzacyjnego mikroskopu Kerra wyposażonego w lamp˛e halogenowa˛ i kamer˛e CCD. Pomiary wykonano w zerowym
polu zewn˛etrznym dla próbek o różnej historii magnetycznej. Obrazy poddano standardowej obróbce polegajacej
˛ na odj˛eciu od zmierzonego obrazu
(uzyskanego po przyłożeniu do próbki impulsu zewn˛etrznego pola magnetycznego), obrazu referencyjnego uzyskanego po nasyceniu próbki. Przestrzenny rozkład stanu magnetycznego w remanencji jest analizowany na
podstawie skali szarości uzyskanego obrazu różnicowego.
Rysunek 9.1 przedstawia ewolucj˛e struktury domenowej podczas procesu przemagnesowania strukturyzowanej próbki o zakresie grubości warstwy
Co obejmujacym
˛
stref˛e (I) tj. dCo = (0,7–1,1) nm, w której zarówno krop153
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ki magnetyczne jak i matryca maja˛ kierunek namagnesowania prostopadły do powierzchni próbki. Na prezentowanych obrazach makroskopowego
przemagnesowania, pod wpływem przykładanych pól o zadanych wielkościach, przemagnesowaniu ulega tylko matryca. Obserwacja pojedynczych
kropek jest poza zdolnościa˛ rozdzielcza˛ tej techniki magnetooptycznej. Stanem wyjściowym dla wszystkich rysunków (a)–(h) jest nasycony stan namagnesowania w kierunku prostopadłym – „czarnym”, uzyskany w wyniku przyłożenia pola H⊥ < 0. Przemagnesowanie indukowane jest przez
zewn˛etrzne pole magnetyczne przykładane przeciwnie wzgl˛edem kierunku
nasycenia, H⊥ > 0.
Domeny z odwróconym kierunkiem namagnesowania obrazowane w postaci białych obszarów, pojawiaja˛ si˛e dla małych i dużych grubości Co odpowiednio przy dCo = 0,7 nm i dCo = 1,1 nm (strefa (I)). W wyniku przykładania do próbki impulsów pola o coraz wyższej amplitudzie (rys. 9.1
od (a) do (e)) pozycje ścian domenowych przesuwaja˛ si˛e do środka analizowanego obszaru grubości Co. Dwie białe domeny z odwróconym kierunkiem namagnesowania spotykaja˛ si˛e przy grubości około dCo = 0,8 nm.
Pozycja i kształt ścian domenowych jest zwiazana
˛
z lokalna˛ wartościa˛ pola
HC . Analiza pozycji ściany domenowej w funkcji przykładanego pola magnetycznego jest jedna˛ z metod wyznaczenia lokalnej zależności wartości
HC (d). Jest ona przedstawiona jest na wykresie 9.1(i). Średnia pozycja ściany domenowej została wyznaczona dla każdej wartości przykładanego pola magnetycznego. Dla porównania na wykresie 9.1(i) przedstawiono również typowa˛ zależność HC (d), wyznaczona˛ ze zmierzonych p˛etli histerezy
uzyskanych w pomiarach milimagnetometrii opartej na magnetooptycznym
efekcie Kerra w konfiguracji polarnej (własności p˛etli omówiono w rozdziale 8.1) i przedstawionej już na rysunku 8.3. Z zależności HC (d) można
wskazać obszary o najniższym HC , w którym rozpoczyna si˛e proces przemagnesowania. Przesuwanie ścian domenowych post˛epuje w stron˛e obszaru
o najwyższej wartości pola koercji, która wynosi 191 Oe dla dCo = 0,8 nm.
Mechanizm przemagnesowania w obszarach o niskich wartościach pól
koercji zdominowany jest przez zarodkowanie domen o odwróconym kierunku namagnesowania. Proces przemagnesowania nast˛epuje przez rozrost
poczatkowo
˛
małych zarodków (rys. 9.1(f)), które przy silniejszych impulsach (H = 130 Oe) tworza˛ wi˛eksze odwrócone domeny (rys. 9.1(a)). Przyłożenie silniejszego pola powoduje, że front domen wypłaszcza si˛e i redukowana jest liczba zarodków. Dominujacym
˛
mechanizmem przemagnesowania staje si˛e wtedy propagacja ściany domenowej przesuwajaca
˛ si˛e wzdłuż
gradientu grubości klina Co (rys. 9.1(c) – (d), dla pola H = 152 i 165 Oe. Od154
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9.1: Proces przemagnesowania (obraz PMOKE) zachodzacy
˛
w próbce strukturyzowanej z zakresu grubości warstwy Co obejmujacym
˛
stref˛e (I), pod wpływem impulsów pola przykładanych do próbki w kierunku „białym” o wartości: (a) 130 Oe, (b) 140 Oe, (c) 153 Oe, (d) 166 Oe, (e)
179 Oe. Rozmiar obrazów 2,2 ×1,2 mm. Na rysunku (f) - (h) przedstawiono powi˛ekszenie o rozmiarach zdj˛eć: 0,22×0,175 mm szczegółów prawej
ściany domenowej, uzyskane odpowiednio dla pól (od góry): (f) 102 Oe,
(g) 153 Oe i (h) 179 Oe. Na rysunku (i) przedstawiona jest zależność HC (d)
wyznaczona z p˛etli histerezy (czarne punkty i linie) oraz z pozycji ściany
w funkcji wielkości przykładanego impulsu pola (niebieskie punkty).
Rysunek
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chylenia od liniowego charakteru ściany domenowej (rys. 9.1 (b) – (d)) jest
zwiazane
˛
z lokalna˛ niejednorodnościa˛ HC . Przy wartościach zewn˛etrznego pola magnetycznego wynoszacych
˛
H = 180 Oe, ponownie zarodkowanie
odwróconych domen jest mechanizmem odpowiedzialnym za przemagnesowanie. W obszarze tym przestrzenny gradient HC maleje i przestrzenne
fluktuacje koercji prowadza˛ do lokalnego zarodkowania domen.
Mechanizm przemagnesowania przez zarodkowanie oraz ruch ścian domenowych obserwowano dla warstw ciagłych
˛
Au/Co/Au oraz Mo/Co/Au.
Analiz˛e ewolucji przemagnesowania przedstawiono w pracach: [80] dla układu Au/Co/Au, oraz dla układu matrycy Mo/Co/Au – [152, 153]. W obu
układach w obszarach o niskim HC dominujacym
˛
mechanizmem przemagnesowania jest zarodkowanie, a zależność HC od grubości warstwy Co ma
maksimum dla grubości około (0,7 – 0,8) nm. Podobne cechy wyst˛epuja˛
dla próbki strukturyzowanej. Zarówno maksimum HC , zarodkowanie i propagacja ścian domenowych jest wypadkowa˛ cech warstw ciagłych.
˛
Złożenie makroskopowych mechanizmów, wynikajace
˛ z współistnienia dwóch
rodzajów podłoża pod warstwa˛ Co, jest obserwowane w procesie przemagnesowania.

9.2

Przemagnesowanie matrycy

Przedstawiona w rozdziale 8.1.1. analiza właściwości magnetycznych
matrycy w odniesieniu do warstwy referencyjnej Mo/Co/Au, przeprowadzona na podstawie p˛etli histerezy odseparowanych z mierzonego całkowitego sygnału strukturyzowanej próbki, wskazuje na bardzo podobne właściwości tych dwóch badanych układów. Matryca jest ciagł
˛ a˛ warstwa˛ Co,
w której wyst˛epuja˛ „zaburzenia” ciagłości
˛
w postaci kropek magnetycznych. Ponieważ kropki powstaja˛ na powierzchni wysp Au, które sa˛ znacznie
wyższe niż grubość warstwy magnetycznej, system kropki-matryca można
w przybliżeniu traktować jako dwa osobne układy (co potwierdziły wyniki z PMOKE i MFM, rozdział 8.1 i 8.2). P˛etle histerezy pochodzace
˛ od
matrycy zarówno pod wzgl˛edem kształtu jak i w charakterystycznych parametrów, sa˛ zbliżone do tych z warstwy referencyjnej. Przemagnesowanie
z kierunku prostopadłego zachodzi przy podobnych wartościach pola zewn˛etrznego zarówno w matrycy jak i w warstwie Mo/Co/Au. Dlatego można sadzić,
˛
że mechanizm przemagnesowania matrycy jest analogiczny jak
w układzie ciagłej
˛
warstwy referencyjnej, a kropki w procesie przemagnesowania pełnia˛ rol˛e zbliżona˛ do „defektów” mogacych
˛
zainicjować proces
lub zatrzymać ruch ściany domenowej. Za tym przemawiaja˛ również wy156
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niki przedstawione na rysunku 9.1, wskazujac
˛ na podobieństwa w procesie
przemagnesowania z warstwa˛ referencyjna,˛ której wyniki omawiane były
w pracach [152, 153]. Zarodkowanie odwróconych domen i propagacja ściany domenowej jest mechanizmem odpowiedzialnym za przemagnesowanie
w układzie matrycy i Mo/Co/Au.
Na wykresie 8.9(b) przedstawiono zależność pól koercji w funkcji grubości Co. Widoczne sa˛ niewielkie różnice mi˛edzy wartościami HC matrycy i warstwy referencyjnej Mo/Co/Au. Różnica ta nie przekracza 200 Oe.
Możliwe sa˛ dwa czynniki odpowiedzialne za ten efekt: (i) dipolarne sprz˛eżenie mi˛edzy kropkami i matryca˛ oraz (ii) dodatkowe miejsca zarodkowania w matrycy znajdujace
˛ si˛e na dolnej kraw˛edzi wysp Au. Jak wspomniano
wcześniej, w strefie (I) w stanie remanencyjnym matryca oraz kropki maja˛
namagnesowanie w kierunku prostopadłym. Pole rozproszone pochodzace
˛
od każdego z układów namagnesowanych w tym samym kierunku działa
na drugi układ jak pole rozmagnesowujace.
˛ W efekcie, pole zewn˛etrzne konieczne do odwrócenia namagnesowania matrycy, która przemagnesowuje
si˛e w niższych polach jako pierwsza, jest mniejsze niż w próbce referencyjnej. Przemagnesowana matryca (na kierunek przeciwny wzgl˛edem kropek),
poprzez pole odmagnesowania usztywnia kropki magnetyczne w ich stanie
pierwotnego namagnesowania. W rezultacie zewn˛etrzne pole magnetyczne,
niezb˛edne do odwrócenia kierunku namagnesowania kropek, jest wyższe
niż w ciagłej
˛
próbce referencyjnej Au/Co/Au.
Drugim czynnikiem wpływajacym
˛
na różnice mi˛edzy HC matrycy a warstwy Mo/Co/Au jest struktura układu. Zaburzenia dobrze zdefiniowanej struktury warstwowej w sasiedztwie
˛
dolnych kraw˛edzi wysp Au może lokalnie
obniżyć wartość anizotropii magnetycznej. Takie miejsca moga˛ działać jako
lokalne miejsca zarodkowania ułatwiajace
˛ pojawienie si˛e odwróconej domeny w matrycy. W konsekwencji prowadzi to do obniżenia wartości pola
koercji w matrycy wzgl˛edem Mo/Au/Co.

9.3
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W obszarze strefy (I) i (II) kropki magnetyczne charakteryzuja˛ si˛e prostopadłym kierunkiem namagnesowania. Mierzone p˛etle histerezy dla próbki o grubości Co ze strefy (II) charakteryzuja˛ si˛e pochyleniem obejmujacym
˛
przedział pól SFD = (400 – 1100) Oe (rys. 8.5(b)). Stany magnetyczne kropek z HC zawierajacym
˛
si˛e w tym przedziale obrazowano w eksperymencie
MFM. Wykorzystano igł˛e z silnym momentem magnetycznym (pole rozproszone 700 Oe). W celu wzmocnienia pola rozproszonego igły pomiary
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wykonano w dodatkowym zewn˛etrznym polu magnetycznym ok. 300 Oe,
pochodzacym
˛
od skanera magnetycznego. Oddziałujace
˛ na próbk˛e pola pochodzace
˛ od igły i skanera sumowały si˛e. W niniejszym rozdziale pokazano,
że ich wpływ może powodować przemagnesowanie kropek magnetycznych
o mniejszych polach koercji.
Próbk˛e nasycono w kierunku przeciwnym wzgl˛edem wspomnianych
pól zewn˛etrznych. W wyniku działania na kropki pola rozproszonego igły
MESP, dodatkowo wzmocnionego polem skanera magnetycznego, prawie
wszystkie kropki magnetyczne ulegaja˛ przemagnesowaniu w czasie procesu skanowania. Proces przemagnesowania widoczny jest na rysunku 9.2(a).

Dwa kolejne obrazy MFM wykonane dla strukturyzowanej
próbki o grubości Co ze strefy (II). (a) skanowanie dolnej cz˛eści odbywało
si˛e pierwszy raz: wyraźne poziome linie oddzielajace
˛ dwa kolory w obszarze jednej kropki wskazuja˛ na przemagnesowanie kropek z kierunku przeciwnego na kierunek zgodny z namagnesowaniem igły. Przemagnesowane
kropki sa˛ stabilne magnetycznie. Kolejny pomiar (b) obrazuje je jako już
przemagnesowane (ciemny kolor). Rozmiar skanu wynosi 5×5 µm.

Rysunek 9.2:

Pomiar MFM rozpocz˛eto od środka pola skanowania (rys. 9.2(a)). Kierunek wolnego skanu był zwrócony ku górze, a nast˛epnie zmieniał zwrot
z góry do dołu. Po zakończeniu skanu obraz został zapisany. Dlatego też,
górna połowa obrazu była skanowana dwukrotnie natomiast dolna tylko raz.
W dolnej cz˛eści obrazu MFM (rys. 9.2(a)) znakomita wi˛ekszość kropek obrazowana jest dwoma kolorami. Oddzielone sa˛ one pozioma˛ linia.˛ Górna
cz˛eść kropki obrazowana jest na jasno a dolny jej obszar obrazowany jest
na ciemno. Ostra pozioma linia oddzielajaca
˛ kolor jasny od ciemnego dowodzi, że w wyniku skanowania próbki igła˛ magnetyczna˛ nast˛epuje przemagnesowanie kropek z kierunku przeciwnego na kierunek zgodny z nama158
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gnesowaniem igły. Proces przemagnesowania jest procesem gwałtownym,
pojawiajacym
˛
si˛e przy pojedynczym skanie igły ponad kropka.˛
W czasie pomiaru MFM igła przemieszczana jest z duża˛ pr˛edkościa˛
wzdłuż poziomych linii. Wolny skan powoduje w tym samym czasie powolne przesuwanie igły gór˛e/dół mierzonego pola. Pomiar jest wykonywany dwuetapowo: w pierwszym przebiegu igły jest rejestrowana topografia
w trybie Tapping (mierzone sa˛ siły Lenarda-Jonsa), a dopiero później po
przesuni˛eciu igły na wysokość kilkudziesi˛eciu nm nad próbka˛ (metoda lift),
rejestrowany jest gradient dalekozasi˛egowych sił magnetycznych. Proces
pełnego i gwałtownego przemagnesowania kropki zachodzi w czasie rejestrowania pojedynczej linii topografii. Można to wywnioskować w oparciu
o dwa spostrzeżenia: (i) linia oddzielajaca
˛ jasny i ciemny obszar kropki jest
pozioma oraz (ii) w dalszym etapie przemagnesowanej już kropki nie obserwuje si˛e już struktury wielodomenowej. Po przejściu do kolejnej linii skanowania cała kropka jest już przemagnesowana. Oznacza to, że proces przemagnesowania kropki nie jest dłuższy niż czas przesuni˛ecia igły ponad jej
powierzchnia.˛ Dla przykładu pokazanego na rysunku 9.2(a) (rozmiar kropki ok. 200 nm, cz˛estotliwość skanu 0,5 Hz, rozmiar skanowanego obszaru
5 µm) czas przemagnesowania kropki jest krótszy niż 40 ms.
Położenie linii, przy której zachodzi przemagnesowanie dla każdej z kropek jest różne. Kropki, lokalnie moga˛ mieć miejsca o mniejszych polach
koercji, w których może rozpoczać
˛ si˛e proces przemagnesowania. W momencie gdy igła przesuwana jest nad powierzchnia˛ danej kropki, wówczas
sumaryczne pole działajace
˛ na kropk˛e lokalnie może być na tyle silne, że nast˛epuje zmiana kierunku namagnesowania w całej kropce na zgodny z kierunkiem pola igły.
Na rysunku 9.2(b) przedstawiono kolejny pomiar MFM uzyskany w tym
samym miejscu próbki (po zakończeniu zapisu obrazu przedstawionego na
rys. 9.2(a)) po przesuni˛eciu igły w wolnym skanie od dołu do góry. Wszystkie kropki zarówno na dolnej jak i górnej cz˛eści obrazu charakteryzuja˛ si˛e
ciemnym kontrastem. Praktycznie wszystkie kropki sa˛ przemagnesowane na
kierunek zgodny z namagnesowniem igły. Jedynie najmniejsze z nich pozostaja˛ w swoim pierwotnym stanie nasycenia i sa˛ obrazowane przez jasny
kolor. Pole działajace
˛ na nie jest zbyt małe aby je przemagnesować. Należy
zauważyć, że wszystkie kropki sa˛ nadal jednodomenowe.
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9.4

Wpływ rozmiaru kropek na procesy przemagnesowania

Przebieg procesu przemagnesowania obiektów o rozmiarach submikronowych oraz wartości charakterystycznych parametrów opisujacych
˛
ten proces istotnie zależa˛ sa˛ od rozmiaru oraz kształtu nanoobiektów [154, 11, 46,
59]. W celu określenia wpływu tych czynników na HC poszczególnych nanokropek magnetycznych, wykonano próbk˛e dwuklinowa˛ o zmiennej grubości warstwy Au i Co. W obr˛ebie jednej próbki otrzymano zatem, w tym
samym procesie technologicznym, zmieniajacy
˛ si˛e rozmiar kropek i grubość
warstwy Co, która definiuje wzajemne namagnesowanie kropek i matrycy.

9.4.1

Wyniki MFM

Z pomiarów dwuklinowej próbki przeprowadzonych w układzie projekcyjnym wykorzystujacym
˛
polarny efekt Kerra, uzyskano map˛e obszarów
z prostopadła˛ do płaszczyzny próbki składowa˛ wektora namagnesowania
w stanie remenencyjnym (rys. 9.3(a)). Wzdłuż gradientu grubości warstwy
Co wyraźnie widoczne sa˛ cztery obszary o różnych kolorach w skali szarości. Interpretacja mapy namagnesowania jest identyczna jak w przypadku mapy przedstawionej na rysunku 8.2: obszar o najmniejszej grubości
warstwy Co (dCo < 0,7 nm) odpowiada stanowi superparamegnetycznemu,
a kolejne – strefom (I), (II), (III) o różnych konfiguracjach namagnesowania
kropka - matryca. Cecha˛ odmienna˛ jest gradient szarości widoczny w strefie
(II). Ze wzrostem udziału kropek magnetycznych wzgl˛edem matrycy rośnie
uśredniony sygnał pochodzacy
˛ od składowej prostopadłej namagnesowania.
Gradientu tego nie obserwuje si˛e w pozostałych dwóch strefach, bowiem zarówno kropki jak i matryca sa˛ namagnesowanie prostopadle do powierzchni próbki (strefa (I)) lub w płaszczyźnie próbki (strefa (III)) i wzrost powierzchni kropek magnetycznych nie zmienia sygnału od składowej prostopadłej namagnesowania.
Określenie rozmiaru kropek magnetycznych wykonano w strefie (I) na
podstawie analizy topografii próbki uzyskanej przy pomocy techniki AFM.
Przyjmujac
˛ w przybliżeniu okragły
˛ kształt wysp wyznaczono ich średnic˛e
jako parametr określajacy
˛ rozmiar kropki. Dwa z analizowanych obrazów
AFM o różnych wielkościach kropek pokazano na rysunku 9.3(b)-(c). Rozkład rozmiaru kropek z trzech zaznaczonych na rysunku 9.3(a) punktów na
powierzchni próbki, pokazano na rysunku 9.3(d). Średnia wielkość kropek
rośnie wraz z grubościa˛ Au i wynosi 460, 700 i 800 nm odpowiednio w każdym z trzech położeń zaznaczonych na rysunku 9.3(a).
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9.3: (a) Obraz remanencyjny próbki dwuklinowej. Warstwy
w kształcie klina miały grubości z zakresu: Au (0–50) ML; oraz Co = (5–
25) Å. Linia˛ przerywana˛ zaznaczono grubość warstwy Co, dla której jest
analiza wpływu wielkości kropek magnetycznych na procesy ich przemagnesowania. Rysunki (b) – (c) sa˛ obrazami AFM powierzchni zarejestrowanych w punktach 1 i 3, zaznaczonych na rysunku (a). Rozkład wielkości
kropek pokazano na rysunku (d). P˛etle histerezy magnetycznej zmierzone
w w punktach 1-3 przedstawione sa˛ na rysunku (e).

Rysunek

W każdym punkcie próbki zaznaczonym na rysunku 9.3(a) przy pomocy milimagnetomerii magnetooptycznej w konfiguracji polarnej otrzymano
p˛etle histerezy, które przedstawiono na rysunku 9.3(e).
Mierzone p˛etle histerezy charakteryzuja˛ si˛e kształtem typowym dla stre˛ od kropek jest wyraźny i rośnie
fy (I). Udział cz˛eści sygnału pochodzacej
wraz z grubościa˛ warstwy Au. Zakresy pochylenia p˛etli odpowiadaja˛ przedziałom SFD i wynosza:
˛ (700 – 1400) Oe, (700 – 1300) Oe i (650 – 1100) Oe
odpowiednio dla pozycji 1, 2, 3 na próbce. Wartości szerokości przedziałów
SFD nie różnia˛ si˛e istotnie pomimo różnych miejsc na próbce, w których były rejestrowane. Jak już wspomniano w pomiarze PMOKE mierzony sygnał
jest suma˛ sygnałów pochodzacych
˛
od kilku tysi˛ecy kropek magnetycznych
o rozrzucie parametrów strukturalnych (różnym kształcie i wielkości), zanurzonych w magnetycznej matrycy. Dlatego analiz˛e pól przełaczania
˛
pojedynczych kropek wykonano technika˛ MFM. Pomiary MFM wykonano
w stanie remanencyjnym próbki w trzech punktach zaznaczonych na ry161
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sunku 9.3(a). Przed każdym pomiarem, próbka była nasycona ujemnym polem (o kierunku zgodnym z namagnesowaniem igły mikroskopu) o wartości
(-1,8) kOe. Nast˛epnie przykładano impuls zewn˛etrznego pola w kierunku
prostopadłym dodatnim, odwrotnym wzgl˛edem kierunku nasycajacego
˛
pola. Procedura pomiarowa była powtarzana dla impulsów o zwi˛ekszajacej
˛ si˛e
amplitudzie. Czas trwania impulsu wynosił dwie sekundy.
Wyniki ilustrujace
˛ przemagnesowanie kropek przedstawione sa˛ na rysunku 9.4. Wszystkie kropki po nasyceniu w stanie remanencji sa˛ obrazowane jako „ciemne”, ponieważ ich namagnesowanie jest zgodne z kierunkiem
nasycajacego
˛
pola. W wyniku przyłożenia dodatniego pola przemagnesowane kropki obrazowane sa˛ jako „jasne”. W eksperymencie MFM użyto igły
magnetycznej z małym momentem, która nie modyfikowała stanów magnetycznych kropek w czasie pomiaru.
Impulsy pola magnetycznego o amplitudzie mniejszej od 500 Oe nie
wpływaja˛ na stan magnetyczny kropek. Wszystkie nanostruktury, w każdym z trzech analizowanych położeń sa˛ w stanie nasycenia i obrazowane
ciemnym kolorem. Przy zwi˛ekszanej amplitudzie impulsu przykładanego
pola stopniowo pojawiaja˛ si˛e przemagnesowane, jasne kropki. Ilość przemagnesowanych obiektów zwi˛eksza si˛e wraz z wartościa˛ amplitudy pola.
Dla każdego położenia przemagnesowane kropki sa˛ jednodomenowe. Kropki maja˛ ustalone pola przemagnesowania (dobrze określone pola HC ). Te same kropki po przemagnesowaniu w polu niższym, również sa˛ przemagnesowane w polu o wyższej amplitudzie impulsu. Dla impulsów wi˛ekszych
niż +1,5 kOe w każdym z trzech analizowanych punktów próbki wszystkie
kropki sa˛ przemagnesowane.
Analiza otrzymanych wyników MFM pozwala na określenie pól przełaczania
˛
pojedynczych kropek magnetycznych. Rozkłady ilości przemagnesowanych kropek o ustalonych rozmiarach w funkcji przyłożonego pola zestawiono na wykresie 9.5(a) – (c). Najwi˛ecej kropek o średnim rozmiarze
460 nm przemagnesowuje si˛e w polu 880 Oe. Liczba przemagnesowanych
kropek o rozmiarze 700 nm jest najwi˛eksza po przyłożeniu impulsu pola magnetycznego o wartości 720 Oe. Najliczniejsza frakcja nanoobiektów
o najwi˛ekszej analizowanej wielkości 800 nm przemagnesowuje si˛e w polu
695 Oe. Wraz ze wzrostem rozmiaru kropki pola przemagnesowania przyjmuja˛ niższe wartości.
Do określenia parametru SFD z wyników MFM, wykorzystano statystyk˛e Gaussa. Parametr SFD określany jest przez 2σ [155, 156], gdzie σ
jest definiowane jako odchylenie standardowe w rozkładzie Gaussa. Wartość 2σ otrzymano z dopasowania do danych eksperymentalnych krzywej
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Obrazy MFM kropek magnetycznych po przyłożeniu impulsu pola magnetycznego o kierunku przeciwnym do nasycenia. W każdej z kolumn zarejestrowane sa˛ obrazy magnetyczne z tego samego miejsca
próbki po przyłożeniu impulsu pola o amplitudzie 640 Oe, 720 Oe, 760 Oe
oraz 880 Oe (kolejno w wierszach od góry do dołu). W miejscach tych średnia wielkość kropek wynosi 460 nm (lewa kolumna), 700 nm (środkowa)
i 800 nm (prawa).

Rysunek 9.4:
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o równaniu:
2
2
1
f (HC ) = √
· e−(HC −HC,0 ) /2σ
2
2πσ

(9.1)

Dla poszczególnych analizowanych położeń na próbce, wyznaczone wartości 2σ wynosza:
˛ 160, 218, 225 Oe, odpowiednio dla kropek o rozmiarze 460, 700 i 800 nm. Najw˛eższa˛ krzywa˛ Gaussa i najmniejszym przedziałem SFD charakteryzuja˛ si˛e kropki magnetyczne o średniej wielkości
460 nm (rys. 9.5(a)). Najwi˛ekszy SFD otrzymano dla najwi˛ekszych kropek

a)
d)

b)

e)

c)

(a) – (c) Rozkład pól przełaczania
˛
namagnesowania kropek
wyznaczony z pomiarów MFM (histogram) oraz dopasowany do wyników
eksperymentalnych rozkład normalny (linia ciagła).
˛
Na rysunku (d) przedstawiono p˛etl˛e histerezy skonstruowana˛ na podstawie ilości kropek z przełaczonym
˛
namagnesowaniem (wynik MFM). Zależność pól przełaczania
˛
od
rozmiaru kropek przedstawiono na rysunku (e). Linia przerywana poglado˛
wo podkreśla malejacy
˛ przebieg tej zależności.
Rysunek 9.5:
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magnetycznych (rys. 9.5(c)). Może być to zwiazane
˛
zarówno z różnym rozkładem wielkości: wi˛ekszym dla dużych kropek i mniejszym dla kropek
mniejszych. Dodatkowym czynnikiem moga˛ być oddziaływania dipolowe.
Wi˛eksze kropki sa˛ położone bliżej siebie i oddziaływania dipolowe w takich strukturach nie moga˛ być pomini˛ete. Wtedy sprz˛eżenia mi˛edzy kropkami, wynikajace
˛ z silniejszego wpływu pól rozproszonych pochodzacych
˛
od sasiaduj
˛
acych
˛
kropek, staja˛ si˛e bardziej prawdopodobne. W przypadku
mniejszych kropek odległości mi˛edzy nimi sa˛ wi˛eksze od ich średnicy. Oddziaływania dipolowe staja˛ si˛e słabsze, co może prowadzić do zaw˛eżenia
przedziału SFD.
Wyniki MFM wykorzystano również do wyznaczenia krzywych namagnesowania układu kropek. W tym celu zliczono ilość przemagnesowanych
i nieprzemagnesowanych kropek magnetycznych po przyłożeniu kolejnych
impulsów zewn˛etrznego pola magnetycznego. Znormalizowana˛ wartość namagnesowania wyznaczono na podstawie równania:
M
nC − nB
=
MS
ntot

(9.2)

gdzie nC , nB odpowiednio odpowiada ilości kropek „ciemnych” i „jasnych”,
natomiast ntot jest liczba˛ całkowitej ilości kropek.
P˛etle histerezy skonstruowane w ten sposób pokazano na rysunku 9.5(d),
dla dwóch skrajnych wielkości kropek: d = 460 i 800 nm. P˛etla histerezy
otrzymana dla mniejszych kropek jest szersza od p˛etli kropek o rozmiarze
800 nm. Dowodzi to wyst˛epowania wyższych pól koercji dla mniejszych
obiektów. Obrazowo zależność t˛e przedstawiono na wykresie 9.5(e). Przerywana czarna linia podkreśla zależność pola przemagnesowania od rozmiaru
kropki.

9.5
9.5.1

Mechanizm przemagnesowania kropek
Wyniki MFM

Określenie mechanizmu przemagnesowania nanokropek stało si˛e możliwe dzi˛eki analizie wyników uzyskanych z pomiarów MFM. Przykładowy obraz topografii i magnetyczny przedstawiony jest na rysunkach 9.6(a)
– (b). Pomiary MFM przeprowadzono na próbce w stanie remanencyjnym
po wcześniejszym jej nasyceniu w zewn˛etrznym polu magnetycznym (H =
4,3 kOe) skierowanym prostopadle i przeciwnie do kierunku namagnesowania igły. W eksperymencie wykorzystano igł˛e o małym momencie magnetycznym. Wynik zarejestrowano dla grubości Co równej 1,38 nm.
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Rysunek 9.6: (a) topografia próbki oraz (b) odpowiadajacy
˛ topografii obraz
MFM. Rozmiar skanu 3.2×3.2 µm. Czarnym konturem zaznaczono obszar
kropki magnetycznej, dla której na obrazie magnetycznym obserwowana
jest struktura dwudomenowa. Na rysunku (c) przedstawiono p˛etl˛e histerezy otrzymana˛ z pomiarów PMOKE odpowiadajac
˛ a˛ grubości Co, dla której
uzyskano wynik AFM/MFM (a)–(b). Przerywana,˛ niebieska˛ linia˛ zaznaczono wartość 250 Oe odpowiadajac
˛ a˛ wartości pola rozproszonego, generowanego przez używana˛ w eksperymencie MFM igł˛e MESP-LM.

Na rysunku 9.6(c) przedstawiono p˛etl˛e histerezy odpowiadajac
˛ a˛ badanej
w eksperymencie MFM grubości warstwy Co osadzonej na strukturyzowanym podłożu ze strefy (II), w której kropki sa˛ namagnesowane w kierunku
prostopadłym a matryca w płaszczyźnie. Wartość pola rozproszonego igły
znajduje si˛e w środku przedziału pól koercji kropek, określonego jako SFD
= (110 – 430) Oe. Cz˛eść kropek magnetycznych przedstawionych na rysunku 9.6(b), ma niezmieniony wzgl˛edem poczatkowego
˛
nasycenia stan magnetyczny (sa˛ obrazowane przez jasny kolor jako namagnesowane przeciwnie wzgl˛edem igły). Cz˛eść kropek pod wpływem pola od skanujacej
˛ igły
ulega przemagnesowaniu. Kropki takie obrazowane sa˛ ciemnym kolorem
na rysunku 9.6(b) lub dwoma kolorami oddzielonymi pozioma˛ linia,˛ gdy
przemagnesowanie nastapiło
˛
w czasie rejestrowanego przebiegu igły. Wyja˛
tek stanowi zaznaczona na rysunku 9.6 nanostruktura. Wyróżniona kropka
o nieregularnym kształcie charakteryzuje si˛e dwudomenowym stanem magnetycznym. Porównujac
˛ kształt kropki zaznaczony na obrazie topografii
z jej obrazem magnetycznym wyraźne widoczne sa˛ dwie domeny o przeciwnych orientacjach namagnesowania w kierunku prostopadłym, oddzielone ściana˛ domenowa.˛ Nieregularny kształt ściany domenowej i jej ułożenie
poprzeczne wzgl˛edem linii skanu w eksperymencie MFM wyklucza, aby
otrzymany wynik był artefaktem indukowanym przez skanujac
˛ a˛ igł˛e mikroskopu. Taki sposób obrazowania struktury wielodomenowej świadczy, że
jest ona stabilna i nie zmienia si˛e w czasie wielokrotnego przebiegu magnetycznej igły ponad kropka.˛ Najbardziej prawdopodobna˛ przyczyna˛ powstania dwudomenowej struktury kropki, jest istnienie obszaru o lokalnie
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obniżonej energii w którym, w wyniku pola magnetycznego pochodzacego
˛
od skanujacej
˛ igły, powstaje zarodek o odwróconym kierunku namagnesowania. Odwrócona domena rozrasta si˛e poprzez propagacj˛e ściany domenowej i odwraca kierunek namagnesowania kropki. Obserwowana ściana
domenowa kotwiczy na nieregularności struktury powodujac
˛ stabilny stan
dwudomenowy.
W badanych kropkach magnetycznych obraz dwudomenowej struktury
jest zjawiskiem rzadkim. Z oszacowań wynika, że ilość wielodomenowych
kropek jest znacznie mniejsza od 1h. Jednak dzi˛eki temu, że udało si˛e zaobserwować w obszarze jednej kropki ścian˛e domenowa˛ oddzielajac
˛ a˛ dwa
przeciwne kierunki namagnesowania można przypuszczać, że zarodkowanie domeny o przeciwnym namagnesowaniu, po którym nast˛epuje propagacja ściany domenowej jest podstawowym mechanizmem odpowiedzialnym
za zmian˛e kierunku namagnesowania nanokropek (rys. 9.6).

9.5.2

Czynniki decydujace
˛ o przemagnesowaniu w modelu zarodkowania i ruchu ściany domenowej

Mechanizm przemagnesowania nanokropek oparty na zarodkowaniu i propagacji ściany domenowej oraz końcowy stan po przemagnesowaniu zależy od relacji pomi˛edzy charakteryzujacymi
˛
go parametrami. Należa˛ do nich
pole zarodkowania (nukleacji) odwróconej domeny magnetycznej (HN ) oraz
pole propagacji ściany domenowej (HW ) [57, 157].
W chwili rozpocz˛ecia procesu zarodkowania stan nasycenia kropki w polu zewn˛etrznym H równym polu zarodkowania H = −HN staje si˛e niestabilny. Z perspektywy bilansu energetycznego kropki, przyrost energii zwia˛
zany z wytworzeniem ściany domenowej jest mniejszy niż obniżenie energii wynikajace
˛ z oddziaływania magnetostatycznego odwróconego zarodka
z polem magnetycznym oraz energii odmagnesowania wynikajacej
˛ z powstania struktury wielodomenowej. W przypadku gdy HN > HW zewn˛etrze pole magnetyczne powodujace
˛ zarodkowanie odwróconej domeny jednocześnie jest wi˛eksze od pola propagacji ściany domenowej. W wyniku
przykładania zewn˛etrznego pola w kropce pojawia si˛e odwrócona domena
magnetyczna, która w niezaburzony sposób rozrasta si˛e na cały obszar kropki magnetycznej (rys. 9.7(a)). Ruch propagacji ściany domenowej w polu
H > HW jest ruchem niezaburzonym, pokonujacym
˛
ewentualne centra kotwiczace
˛ ścian˛e domenowa.˛
Dla odwrotnej relacji pól: HN < HW , zewn˛etrzne pole może spowodować wytworzenie odwróconej domeny magnetycznej, jednak może być ono
jednocześnie niewystarczajace
˛ by odwrócić namagnesowanie w całej krop167
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Rysunek 9.7: Schematyczny przebieg procesów przemagnesowania kropki w zależności od relacji pomi˛edzy polami zarodkowania HN i propagacji
ściany domenowej HW .

ce (rys. 9.7(b)). Gdy we wn˛etrzu kropki wyst˛epuja˛ pewne lokalne centra
mogace
˛ kotwiczyć ścian˛e domenowa,˛ pole powodujace
˛ powstanie zarodka
i poczatkowy
˛
ruch ściany domenowej może być zbyt słabe do przesuni˛ecia
ściany poprzez to centrum. Wtedy stabilnym stanem magnetycznym może okazać si˛e stan wielodomenowy. W przypadku nieregularnych kształtów
kropek, w których jest wi˛ecej możliwych defektów działajacych
˛
jako centra kotwiczace
˛ ścian˛e domenowa,˛ proces cz˛eściowego przemagnesowania
może doprowadzić do powstania stabilnej struktury wielodomenowej. Taka
sytuacja odpowiada zaobserwowanej na rysunku 9.6(b) strukturze magnetycznej wyróżnionej kropki.

9.6

Podsumowanie

Proces przemagnesowania w próbce strukturyzowanej w skali makroskopowej (kilku mm) rozpoczyna si˛e w obszarach o najniższym HC przez
zarodkowanie odwróconych domen. Granice domen staja˛ si˛e dość gładkie
i ruch ściany domenowej w kierunku gradientu grubości warstwy Co do obszarów o wyższych wartościach HC jest mechanizmem odpowiedzialnym
za przemagnesowanie. W skali nanometrowej, proces przemagnesowania
kropek obserwowano w eksperymencie MFM. Jest to proces gwałtowny zachodzacy
˛ w pewnej, różniacej
˛ si˛e mi˛edzy kropkami wartości pola. Przemagnesowanie zachodzi w chwili gdy pole pochodzace
˛ od igły (i ewentualnie
dodatkowego pola od skanera mikroskopu) działajace
˛ na kropk˛e, przewyższa lokalne minimum koercji. W tym miejscu kropki rozpoczyna si˛e proces gwałtownego jej przemagnesowania. (rys. 9.2). Po przemagnesowaniu,
wszystkie kropki sa˛ stabilne oraz charakteryzuja˛ si˛e stanem jednodomenowym.
Najmniejsze rozmiarowo kropki przemagnesowuja˛ si˛e w najwyższych
polach magnetycznych. Pole przełaczania
˛
kropek maleje ze zwi˛ekszaniem
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ich średnicy. Proces przemagnesowania jednorodnej nanostruktury inicjowany w jej środku przez zarodkowanie domeny a nast˛epnie ruch ściany domenowej w stron˛e kraw˛edzi nanokropki. Proces zachodzi w jednej wartości pola, prowadzac
˛ do stabilnego jednodomenowego stanu magnetycznego
przemagnesowanej struktury i prostokatnej
˛
p˛etli histerezy.
W mierzonych eksperymentalnie kropkach o średnicy 460 nm przedział
SFD jest mniejszy niż dla wi˛ekszych kropek o rozmiarze 800 nm (rys. 9.5).
W dużych kropkach widoczne poszerzenie tego przedziału może wynikać ze
wzrostu oddziaływań dipolowych mi˛edzy blisko położonymi mi˛edzy soba˛
kropkami.
Mechanizmem odpowiedzialnym za przemagnesowanie uzyskanych nanokropek magnetycznych jest zarodkowanie domeny o odwróconym namagnesowaniu i ruch ściany domenowej. W strukturach o nieregularnych
kształtach i zawierajacych
˛
wi˛eksza˛ ilość defektów ruch ściany może być
zakotwiczony skutkujac
˛ stabilnym stanem dwudomenowym. Jednak, obecność defektów efektywnie kotwiczacych
˛
ruch ściany domenowej w uzyskanych kropkach magnetycznych jest zjawiskiem rzadkim. Obserwowane nanostruktury wyróżniaja˛ si˛e w stosunku do układów kropek uzyskanych innymi metodami, stabilnym jednodomenowym stanem magnetycznym w remanencji.
Strukturyzowany układ można rozważać jako kompozytowe medium do
zapisu magnetycznego. Dobierajac
˛ odpowiednia˛ wartość przykładanego pola magnetycznego, możliwe jest uzyskanie (w zakresie grubości Co obejmujacym
˛
(I) stref˛e) jednego z czterech stanów układu o różnych wzajemnych
ustawieniach wektora namagnesowania mi˛edzy kropkami a matryca.˛ Tego
typu wzajemna relacja namagnesowania podukładów może być atrakcyjna
z punktu widzenia potencjalnego zastosowania prowadzacego
˛
do zwi˛ekszenia g˛estości zapisu informacji na pojedynczej kropce otoczonej magnetyczna˛ matryca.˛
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Rozdział 10

Procesy przemagnesowania
nanokropek o złożonej
strukturze wewn˛etrznej –
wyniki symulacji
mikromagnetycznych
10.1

Jednorodne kropki

Wyniki dotyczace
˛ rozkładu namagnesowania wewnatrz
˛ nanokropki, uzupełniajace
˛ te przedstawione dotychczas, można otrzymać z modelowania
mikromagnetycznego. W tym celu wykorzystane zostały programy OOMMF
(Object Oriented Micromagnetic Framework) oraz LLG [158, 159]. Przeprowadzone symulacje mikromagnetyczne polegaja˛ na rozwiazaniu
˛
równania LLG (Landau–Li fshitz–Gilbert). Teori˛e mikromagnetyzmu, opis działania programów oraz parametry wejściowe opisane sa˛ w dodatku B.
W odniesieniu do obserwacji eksperymentalnych przedstawionych w poprzednich rozdziałach, wykonano symulacje mikromagnetyczne ilustrujace
˛
proces przemagnesowania pojedynczych, nieoddziałujacych
˛
ze soba,˛ prostopadle namagnesowanych nanokropek magnetycznych. Kształty kropek
analizowane w symulacjach odpowiadaja˛ najbardziej regularnym kształtom
kropek obserwowanym w eksperymencie (rys. 10.1). Pierwszym omawianym problemem, jest przemagnesowanie jednorodnych kropek o różnych
kształtach. Symulacje przeprowadzono dla nanoobiektów o rozmiarach z za171
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kresu od 50 nm do 800 nm, o anizotropii magnetycznej jak dla warstwy Co
o grubości dCo = 1,5 nm (KC = 1,35·106 J/m3 ), powodujacej
˛ prostopadły
kierunek namagnesowania w Co.

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

Uzyskane w symulacjach p˛etle histerezy dla jednorodnych w obj˛etości kropek o różnym kształcie sa˛ prostokatne
˛ niezależnie od rozmiaru oraz
kształtu nanostruktury. Z wyliczonych p˛etli określono parametry przemagnesowania – pola HC . Przykładowe dwie p˛etle dla okragłej
˛
kropki o rozmiarze 50 i 500 nm pokazane sa˛ we wstawce na rysunku 10.2.
Z malejacym
˛
rozmiarem kropek pole przełaczania
˛
(odpowiadajace
˛ polu
koercji) rośnie dla wszystkich kształtów (rys. 10.2). Trójkatne
˛ kropki osia˛
gaja˛ wyższe pola w porównaniu do okragłych
˛
i sześciokatnych
˛
nanostruktur. W szczególności dla 50 nm pole koercji jest równe 3,33 kOe, 2,97 kOe
i 2,92 kOe odpowiednio dla trójkatnej,
˛
okragłej
˛
i sześciokatnej
˛
kropki. Najwi˛eksze kropki analizowane w symulacjach o rozmiarach 800 nm osiagaj
˛ a˛
w przybliżeniu wspólna˛ wartość 1,5 kOe niezależnie od ich kształtu.
Struktura magnetyczna nanokropek z prostopadłym kierunkiem namagnesowania w stanie remanencji oraz proces ich przemagnesowania sa˛ wynikiem bilansu energetycznego mi˛edzy energia˛ wymiany, anizotropii, odmagnesowania oraz energia˛ oddziaływania z zewn˛etrznym polem (energia˛
Zeemana). Gdy suma energii odmagnesowania i Zeemana pokonuje lokalnie energie wymiany i anizotropii, może pojawić si˛e niestabilność w uporzadkowaniu
˛
magnetycznym, prowadzac
˛ do zarodkowania odwróconej domeny. Energia magnetostatyczna i odmagnesowania maleja˛ w wi˛ekszym
stopniu niż przyrost energii wynikajacy
˛ z tworzenia si˛e ściany domenowej.
W przypadku odwrotnej relacji tych energii oczekuje si˛e mechanizmu przemagnesowania opartego na koherentnej rotacji. Odmienne kształty i rozmia172

10.1 Jednorodne kropki

(a)
Zależność HC (d) dla
kropek jednorodnych
wyznaczona na podstawie symulacji mikromagnetycznych.

Rysunek 10.2:

ry kropek powoduja˛ różny rozkład energii w ich obj˛etości w czasie procesu
przemagnesowania. Z tego powodu oczekiwana jest różnorodność mechanizmów przemagnesowania ograniczonych rozmiarowo struktur.
W kontekście pól magnetycznych zarodkowanie może pojawić si˛e kiedy
zewn˛etrzne pole magnetyczne przykładane w kierunku przeciwnym wzgl˛edem namagnesowania kropki jest równe różnicy pól anizotropii i odmagnesowania. Namagnesowanie jest źródłem lokalnego pola odmagnesowania
HD , które zawsze jest obecne w prostopadle namagnesowanych ultracienkich obiektach. Wartości tego pola w danym punkcie wewnatrz
˛ ciała można policzyć całkujac
˛ przyczynki od oddziaływania dipolowego po obj˛etości
tego ciała. W ogólnym przypadku, w jednorodnie namagnesowanej próbce pole odmagnesowania jest zwiazane
˛
z namagnesowaniem czynnikiem
tensorowym. W obiektach o wysokiej symetrii, jak np. cienkich dyskach,
odmagnesowanie jest określane przez skalarne współczynniki Nx , Ny , Nz dajace
˛ sum˛e 1. Gdy rozmiar prostopadle namagnesowanej cienkowarstwowej
kropki osiaga
˛ limit nieskończonej warstwy, czynnik Nz rośnie do maksymalnej wartości równej 1. Dla parametrów magnetycznych użytych w symulacjach, w granicy nieskończonej płaszczyzny, oszacowane pole magnetyczne zarodkowania przyjmuje najmniejsza˛ wartość równa˛ HC = 1,20 kOe.
W ograniczonych rozmiarowo kropkach pole odmagnesowania jest mniejsze, co prowadzi do wzrostu pola przełaczania.
˛
Dlatego wartości pól koercji
HC maleja˛ z rosnac
˛ a˛ średnica˛ kropki jak pokazano na wykresie 10.2, zbliżajac
˛ si˛e do wartości otrzymanej dla nieskończonej warstwy.
W obiektach o skończonym rozmiarze pole HD ma charakter lokalny.
W symetrycznych obiektach takich jak przyj˛ete do symulacji, najwyższa
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wartość pola odmagnesowania znajduje si˛e w środku masy struktury. Dlatego proces przemagnesowania przez zarodkowanie domeny o odwróconym
namagnesowaniu pod wpływem zewn˛etrznego pola magnetycznego rozpoczyna si˛e w środku kropki. Propagacja powstałej ściany domenowej w kierunku kraw˛edzi kropki odwraca kierunek namagnesowania na przeciwny.
Proces przemagnesowania rozpoczyna si˛e i kończy w ustalonej wartości pola magnetycznego dla wszystkich analizowanych jednorodnych w obj˛etości
struktur. Szczegółowe omówienie procesu przemagnesowania kropek jest
omawiane w kolejnych podrozdziałach.
Ogólna zależność pól przełaczania
˛
kropek od ich rozmiaru jest taka
sama zarówno dla uzyskanych wyników eksperymentalnych przedstawionych w rozdziale 9.4, jak również wyników symulacji mikromagnetycznych
omówionych wyżej. W porównaniu do wyników MFM pola przełaczania
˛
symulowanych kropek magnetycznych sa˛ wyższe. W symulacjach kropki
o rozmiarach (500 – 800) nm osiagaj
˛ a˛ pola przełaczania
˛
o wartości około
1,5 kOe, podczas gdy na wykresie 9.5 pola kropek o tej średnicy wynosza˛
około 700 Oe. Za różnic˛e odpowiadać moga˛ dipolowe sprz˛eżenia mi˛edzy
kropkami, których nie uwzgl˛edniono w symulacjach, oraz złożona struktura wewn˛etrzna kropek która jest przedmiotem kolejnego rozdziału.

10.2

Kropki typu core-edge

W niniejszym rozdziale przedstawione sa˛ wyniki symulacji mikromagnetycznych właściwości układów typu core-edge, w których kraw˛edź kropki jest charakteryzowana innymi parametrami anizotropii magnetycznej niż
jej wn˛etrze (rys. 10.3). Ilustruja˛ one stany magnetyczne kropek oraz mechanizmy ich przemagnesowania. Zaproponowany model złożonej wewn˛etrz-

KC = 1,35 MJ/m3

KE

Rysunek 10.3: Model struktury kropek typu core-edge przyj˛
ety do symulacji mikromagnetycznych. Anizotropia kraw˛edzi (KE ) różni si˛e od anizotropii środka kropki (KC ). Kształt tego rodzaju kropek jest identyczny z kropkami jednorodnymi, dyskutowanymi w rozdziale 10.1.
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nej struktury magnetycznej odzwierciedla struktury realnych kropek wytwarzanych różnymi metodami. Przykładowo, w układach wytwarzanych metodami litograficznymi spodziewane jest obniżenie anizotropii brzegu wskutek zniszczeń strukturalnych spowodowanych stosowana˛ metoda˛ [50, 47].
Z drugiej strony - wyższa anizotropia brzegu może charakteryzować właściwości epitaksjalnych kropek magnetycznych o wysokiej jakości struktury krystalograficznej. Atomy kraw˛edziowe w epitaksjalnych samoorganizujacych
˛
si˛e kropkach magnetycznych maja˛ nawet 20-krotnie wyższa˛ anizotropi˛e magnetyczna˛ niż atomy wn˛etrza [21]. Ten efekt może wyst˛epować w badanych w tej pracy nanokropkach magnetycznych indukowanych
przez strukturyzowany bufor. W eksperymencie MFM obrazujacym
˛
kropki magnetyczne obserwowano jaśniejszy kolor brzegu niektórych kropek
w porównaniu do koloru ich wn˛etrza (rys. 10.4). Kontrast ten może być
wynikiem odwrócenia domeny magnetycznej w środku kropki, która przez
propagacj˛e ściany domenowej w stron˛e kraw˛edzi nie przemagnesowuje całej kropki lecz tylko jej wn˛etrze skutkujac
˛ stabilnym stanem dwudomenowym. Może on być również efektem tylko chwilowego odchylenia momentów magnetycznych kropki pod wpływem pola od igły magnetycznej w momencie skanowania [160]. Wynik ten jednak może świadczyć o złożonej
strukturze wewn˛etrznej nanokropek magnetycznych.
Symulacje mikromagnetyczne przeprowadzono dla kropek o różnym
kształcie i rozmiarze. Badane kropki różniły si˛e także szerokościa˛ kraw˛edzi oraz jej anizotropia˛ magnetyczna.˛ Kropki, których anizotropia brzegu
jest wi˛eksza od anizotropii wn˛etrza nazywane sa˛ kropkami z „sztywna”
˛
kraw˛edzia.˛ Dla niższych anizotropii brzegu, kropki nazywane sa˛ kropkami z „mi˛ekka”
˛ kraw˛edzia.˛ Trzy analizowane w symulacjach kształty kropek
wybrano ze wzgl˛edu na obserwowane eksperymentalnie regularne kształty
wysp Au (rys. 10.1(a): trójkat,
˛ sześciokat
˛ i kółko). Zewn˛etrzne pole magnetyczne powodujace
˛ odwrócenie wektora namagnesowania przykładane było
w kierunku prostopadłym do powierzchni kropek.
Zaproponowany model złożonej struktury wewn˛etrznej kropek może
być stosowany do układów, w których wyst˛epuje łamanie symetrii na interfejsie/kraw˛edzi, jak również charakteryzujacych
˛
si˛e oddziaływaniem typu Dzyaloshinskii-Moriya, pojawiajacym
˛
si˛e na nierównoważnych interfejsach z silnym sprz˛eżeniem spin-orbita (skyrmiony) [161, 162]. W strukturach indukowanych w ciagłej
˛
warstwie magnetycznej przez lokalne naświetlanie laserem [70] czy wiazk
˛ a˛ jonów [64] efekt kraw˛edziowy może
wynikać z niejednorodności stosowanej w eksperymencie wiazki
˛ (wi˛ekszej
intensywności wiazki
˛ w środku naświetlanego obszaru, a mniejszej na je175
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Obrazy MFM uzyskane dla próbki w stanie remanencji po
nasyceniu jej przed pomiarem w polu (a) przeciwnym do kierunku wektora
namagnesowania igły (b) w kierunku zgodnym z igła˛ MESP-LM wykorzystywana˛ w eksperymencie [160].
Rysunek 10.4:

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

10.2.1

Kropki ze zwi˛ekszona˛ anizotropia˛ kraw˛edzi

Anizotropia brzegu wyższa o 50% wzgl˛edem anizotropii rdzenia
W niżej opisanych wynikach symulacji przyj˛eto arbitralnie, że kraw˛edź
kropki ma anizotropi˛e magnetyczna˛ wyższa˛ o 50% od anizotropii rdzenia.
Jest to uzasadnione w kontekście obserwacji eksperymentalnych (rys. 10.4)
oraz wyników pracy [21]. Wartość anizotropii rdzenia przyj˛eto jako równa˛
KC = 1,35·106 J/m3 . Wartość ta odpowiada anizotropii warstwy kobaltowej
o grubości 1,5 nm. Kropki magnetyczne wytworzone przez strukturyzowany bufor, przy grubości warstwy Co 1,5 nm charakteryzuja˛ si˛e prostopadła˛
składowa˛ namagnesowania.
Kropki ze „sztywna”
˛ kraw˛edzia,˛ której grubość wynosi 3 oraz 5 nm podobnie jak nanokropki jednorodne (omawiane w rozdziale 10.1), charakteryzowane sa˛ prostokatn
˛ a˛ p˛etla˛ histerezy. Pole przełaczania,
˛
w którym odwrócony zostaje wektor namagnesowania odpowiada polu koercji. Zależność pól koercji w funkcji rozmiaru kropki przedstawiona jest na rysunku
10.5.
Wyznaczone wartości HC (d) maleja˛ ze wzrostem średnicy kropki. Zwi˛ekszenie szerokości kraw˛edzi kropki podwyższa wartości pól przemagnesowania – szczególnie widocznie w przypadku małych kropek. Różnice te maleja˛
ze wzrostem średnicy. Porównanie kształtów wskazuje na odmienność kro176
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Zależność pola koercji
od rozmiaru kropki
ze sztywna˛ kraw˛edzia˛
o szerokości te = 3 nm
i te = 5 nm. Zachowanie kropek okra˛
głych (nie pokazano
na wykresie) jest bardzo zbliżone do sześciokatnych.
˛
Rysunek 10.5:

pek trójkatnych
˛
w porównaniu do dwóch pozostałych analizowanych kształtów. Trójkatne
˛ kropki charakteryzuja˛ si˛e wyższymi polami przemagnesowania.
Całkowicie inne zachowanie magnetyczne obserwuje si˛e dla kropek zawierajacych
˛
szeroka˛ kraw˛edź (10 nm), (rys. 10.6). Jedynie najmniejsze obiekty charakteryzuja˛ si˛e prostokatn
˛ a˛ p˛etla˛ histerezy. Typowa˛ cecha˛ kropek o wi˛ekszych średnicach jest złożony kształt p˛etli. Przejście z prostokatnej
˛
do p˛etli
o złożonej formie jest zależne od kształtu kropek. W przypadku trójkatów
˛
przejście to ma miejsce dla wi˛ekszych średnic (powyżej 150 nm). Pozostałe
dwa kształty kropek już od średnicy 100 nm charakteryzowane sa˛ złożona˛
p˛etla˛ histerezy. W opisie mechanizmu przemagnesowania pole koercji staje
si˛e słabo zdefiniowanym parametrem. Dlatego do opisu wprowadzono dwa
wyróżnione pola (rys. 10.6): pole poczatku
˛ i końca procesu przemagnesowania oznaczone odpowiednio HO i HE (HO < HE ).
W pierwszym etapie przemagnesowania w polu HO nast˛epuje gwałtowna zmiana kierunku prostopadłej składowej mz jedynie w cz˛eści obj˛etości
kropki. Podczas zwi˛ekszania zewn˛etrznego pola magnetycznego w zakresie
wartości (HO < H < HE ) składowa mz stopniowo rośnie. W tym zakresie pól
pojawia si˛e stabilny dwudomenowy stan magnetyczny, w którym kropki sa˛
dalekie od stanu nasycenia. Dopiero przyłożenie wystarczajaco
˛ wysokiego
pola zewn˛etrznego HE sprawia, że zachodzi gwałtowne przemagnesowanie
pozostałej cz˛eści kropki na kierunek przykładanego pola magnetycznego.
Kropki staja˛ si˛e jednodomenowe i osiagaj
˛ a˛ nasycenie.
Zależność pól HO i HE od kształtu i rozmiaru kropek jest przedstawiona
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10.6: Znormalizowane p˛
etle histerezy dla kropek o różnych
kształtach ze sztywna˛ kraw˛edzia˛ o szerokości 10 nm. Pola HO i HE sa˛ zaznaczone na prawym rysunku [164].

Rysunek

na rysunku 10.7. Małe kropki sa˛ opisane przez prostokatne
˛ p˛etle histerezy (wtedy HC = HO = HE ). W porównaniu do kropek o w˛eższych kraw˛edziach proces przemagnesowania jest zapoczatkowany
˛
w wyższych polach
magnetycznych, odpowiednio: 5,68 kOe dla kropek o kształcie trójkatnym
˛
i 4,47 kOe dla sześciokatnych
˛
struktur. Rozszczepienie na HO i HE pojawia
si˛e przy rozmiarach 100 nm i 200 nm, odpowiednio dla: kółka i sześciokata
˛
oraz dla kropek trójkatnych.
˛
Generalnie, zależność HO (d) jest bardzo podobna do zależności HC (d) z rysunku 10.2 i 10.5. Dla wszystkich trzech
analizowanych kształtów kropek wartości HO maleja˛ wraz ze zwi˛ekszaniem
si˛e ich średnicy do wartości w przybliżeniu 1,5 kOe dla 500 nm.

Rysunek 10.7: Zależność HO (otwarte symbole) i HE (zamkni˛
ete symbole) od rozmiaru kropek o różnych kształtach, w których szerokość brzegu
z wyższa˛ anizotropia˛ wynosi 10 nm [164].
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Bardziej złożona jest zależność HE (d). Dla okragłych
˛
struktur HE maleje z rosnacym
˛
rozmiarem, natomiast dla sześciokatnych
˛
kropek obserwowane jest płytkie minimum przy rozmiarze około 200 nm. Ze wzrostem
rozmiarów kropek wartość HE nasyca si˛e na poziomie wartości 2,7 kOe.
W trójkatnych
˛
kropkach przemagnesowujacych
˛
si˛e dwustopniowo HE rośnie z rozmiarem. Podobnie do poprzednich dwóch kształtów wartości HE
nasycaja˛ si˛e, jednakże w niższych wartościach pól (2,24 kOe).
We wszystkich analizowanych przypadkach wzmocniona magnetycznie kraw˛edź nie powoduje zmian w wartości unormowanej remanencji mr .
W nieobecności zewn˛etrznego pola magnetycznego wszystkie kropki po nasyceniu sa˛ jednodomenowe – unormowana remanencja mr = 1.
Różna anizotropia sztywnego brzegu
Wpływ na wartości pola przełaczania
˛
i mechanizm przemagnesowania
ma zarówno szerokość brzegu z wyższa˛ anizotropia,˛ jak również sama wartość anizotropii magnetycznej sztywnej kraw˛edzi. Na rysunku 10.8 przedstawiono p˛etle histerezy dla dwóch średnic 50 nm i 500 nm okragłej
˛
nanokropki, której kraw˛edź o szerokości 10 nm ma różne wartości anizotropii.
Sztywność magnetyczna brzegu KE była zwi˛ekszona wzgl˛edem anizotropii
wn˛etrza (KC = 1,35 ·106 J/m3 ) o 20%, 50%, 70%, 80% i 100%, przyjmujac
˛ wartości odpowiednio: KE = 1,62·106 J/m3 ; KE = 2,025·106 J/m3 ; KE =
2,295·106 J/m3 ; KE = 2,43·106 J/m3 ; KE = 2,7·106 J/m3 .
Małe kropki (50nm, rys.10.8(a)), w których KE < 2,295·106 J/m 3 , charakteryzuja˛ si˛e prostokatn
˛ a˛ p˛etla˛ histerezy i przemagnesowuja˛ si˛e w jednej
wartości pola. Pole koercji takich kropek rośnie z wartościa˛ anizotropii kraw˛edzi, HC = 2,97 kOe; HC = 3,9 kOe; HC = 4,62 kOe odpowiednio dla KE =
1,35 ·106 J/m3 ; KE = 1,62·106 J/m3 ; KE = 2,025·106 J/m3 . Przy sztywniejszej kraw˛edzi mechanizm przemagnesowania staje si˛e dwustopniowy. Poczatek
˛ przemagnesowania (pole HO ) w niewielkim stopniu jest zależny od
anizotropii kraw˛edzi – HO nieznacznie rośnie z rosnacym
˛
KE . Pełne przemagnesowanie zachodzace
˛ w polu HE jest wyraźnie zależne od anizotropii
kraw˛edzi i im wyższe KE , tym pośredni stan dwudomenowy jest stabilny
w wi˛ekszym przedziale przykładanych pól.
Dla wi˛ekszych kropek (500 nm – rys. 10.8(b)) sztywna kraw˛edź do
wartości KE o 30% wyższej od anizotropii wn˛etrza nie powoduje odchyleń od prostokatnego
˛
kształtu p˛etli histerezy. W porównaniu do mniejszych
kropek, przejście do mechanizmu dwustopniowego pojawia si˛e przy niższych wartościach anizotropii magnetycznej kraw˛edzi, tj. powyżej KE =
2,025·106 J/m3 . Jednak pole poczatku
˛
przemagnesowania (HO ) jest stałe
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P˛etle histerezy magnetycznej dla kropki o średnicy 50 nm
(lewy wykres) i 500 nm (prawy wykres), w których kraw˛edź o szerokości
10 nm ma wyższa˛ anizotropi˛e niż wn˛etrze kropki odpowiednio o 20%, 50%,
70%, 80% i 100% ( odpowiednio KE = (1,62; 2,025; 2,295; 2,43; 2,7) ·106
J/m3 ). P˛etla uzyskana dla kropki o jednorodnej strukturze wewn˛etrznej (jednakowa anizotropia równa KC w całej obj˛etości kropki) przedstawiona jest
linia˛ zielona˛ i opisana jako „hom” (od ang. homogeneous).

Rysunek 10.8:

i równe HC jednorodnej kropki o tym rozmiarze wskazujac,
˛ że pole poczatku
˛ przemagnesowania jest niezależne od anizotropii kraw˛edzi w kropce. Parametr ten (KE ) jedynie wpływa na końcowy etap przemagnesowania,
poszerzajac
˛ przedział pól w którym dwudomenowa struktura jest stabilna.
Wpływ szerokości brzegu
Na rysunku 10.9 przedstawiono wpływ szerokości kraw˛edzi na wartości parametrów HC , HO i HE , dla kropki o kształcie sześciokatnym
˛
o ustalonej wielkości równej 500 nm. Dla kraw˛edzi o wyższej anizotropii brzegu
wzgl˛edem rdzenia: KE = 1,5·KC = 2,025·106 J/m3 , o szerokości mniejszej
niż 5 nm brzeg nie wpływa na kształt p˛etli histerezy, która pozostaje prostokatna
˛ (HC = HO = HE ). Przy szerszych kraw˛edziach kształt p˛etli histerezy
zmienia si˛e na typowy dla dwustopniowego mechanizmu i nast˛epuje rozszczepienie wartości HC na HO i HE . Wartość HE rośnie wraz ze zwi˛ekszaniem szerokości kraw˛edzi i nasyca si˛e na poziomie 2,67 kOe dla te = 10 nm.
W przeciwieństwie, wartość pola HO opisujaca
˛ poczatkowy
˛
etap przemagnesowania utrzymuje si˛e na tym samym poziomie co HC i pozostaje stałe niezależne od szerokości kraw˛edzi. Podobne jakościowo zachowanie wykazuje kropka sześciokatna
˛ majaca
˛ kraw˛edź o anizotropii równej KE = 2 ·KC
= 2,7·106 J/m3 . Poczatek
˛ procesu przemagnesowania jest utrzymany na tym
samym poziomie, utrzymujac
˛ wartość HC = 1,5 kOe, dla szerokości kraw˛e180
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Rysunek 10.9: Zależność HO i HE od szerokości kraw˛
edzi kropki sześciokatnej
˛
o rozmiarze 500 nm z anizotropia˛ wyższa˛ o: (a) 50% (KE =
2,025·106 J/m3 ), (b) 100% (KE = 2,7·106 J/m3 ), od anizotropii wn˛etrza.
Czarnymi punktami zaznaczono wartości HC = HO = HE .

dzi mniejszych od 3 nm. Rozszczepienie HC na HO i HE pojawia si˛e przy
mniejszych szerokościach tej kraw˛edzi niż dla KE = 1,5 ·KC (rys. 10.9(a)).
Sztywniejsza magnetycznie kraw˛edź silniej zatem wpływa na polowa˛ zależność procesu przemagnesowania. Dla szerokich kraw˛edzi nasycenie HE
osiaga
˛ wyższe wartości, ok. 5 kOe.

10.2.2

Kropki ze zmniejszona˛ anizotropia˛ kraw˛edzi

Anizotropia brzegu mniejsza o 50% wzgl˛edem anizotropii rdzenia
Właściwości kropek z obniżona˛ o 50% anizotropia˛ kraw˛edzi wzgl˛edem
anizotropii rdzenia, której wartość wynosi KE = 0,675·106 J/m3 istotnie różnia˛ si˛e od tych charakteryzujacych
˛
struktury z wyższa˛ anizotropia˛ kraw˛edzi.
Jedynie w przypadku najw˛eższych kraw˛edzi, te = 3 nm (rys. 10.10(a)) obserwowana jest cecha wspólna z jednorodnymi kropkami – prostokatna
˛ p˛etla histerezy. Dla wszystkich analizowanych kształtów widoczne jest jedynie lekkie zaokraglenie
˛
naroży p˛etli histerezy. Parametr remanencji w tym
przypadku mr = 1 wskazuje na stabilność takich struktur w nieobecności
zewn˛etrznego pola magnetycznego po nasyceniu. Szerokość p˛etli jest mniej
czuła na rozmiar kropek, ale tendencja jest zachowana, tzn. dla wi˛ekszych
kropek pole przemagnesowania jest niższe.
Stopień odchylenia p˛etli histerezy od prostokatnego
˛
kształtu jest zależny
od szerokości kraw˛edzi o obniżonej anizotropii. Najmniejsze okragłe
˛ i sześciokatne
˛ kropki (50 nm) z kraw˛edzia˛ o szerokości 5 nm charakteryzowa181
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Znormalizowane p˛etle histerezy dla kropek o różnych
kształtach z mi˛ekka˛ kraw˛edzia˛ o szerokości (a) 3 nm, (b) 5 nm, (c) 10 nm.

Rysunek 10.10:

ne sa˛ p˛etla˛ histerezy, której nachylenie jest znaczne i wartość remanencji
jest wyraźnie niższa od 1 (rys. 10.10(b)). Pozostałe kropki o rozmiarach
wi˛ekszych od 50 nm maja˛ zbliżone wartości pól koercji jedynie różnia˛ si˛e
stopniem zaokraglenia
˛
p˛etli. Dla kropek trójkatnych
˛
w całym analizowanym
zakresie p˛etle histerezy sa˛ do siebie bardzo podobne i wykazuja˛ najmniejsze
odchylenie od prostokatnego
˛
kształtu. W porównaniu do p˛etli otrzymanych
dla kropek tego samego kształtu ale o mniejszej szerokości kraw˛edzi, wartości pól koercji sa˛ mniejsze, równe 670 Oe i nie zależa˛ istotnie od wielkości
kropek.
Całkowicie inne zachowanie obserwowane jest dla kropek, w których
kraw˛edź z obniżona˛ anizotropia˛ ma szerokość te = 10 nm (rys. 10.10(c)).
Prostopadła składowa namagnesowania maleje ze zmniejszaniem zewn˛etrznego pola magnetycznego. Nachylenie p˛etli histerezy jest mniejsze gdy rozmiar kropki jest wi˛ekszy. W stanie remanencyjnym wartość mr dla wszystkich analizowanych kształtów i rozmiarów jest mniejsza od 1, wskazujac
˛
na niestabilność namagnesowania kropek w nieobecności zewn˛etrznego pola magnetycznego wzgl˛edem nasycenia. W wyniku przykładania pola ze182
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wn˛etrznego w kierunku przeciwnym do poczatkowego
˛
nasycenia, w pewnej
wartości pola namagnesowanie ulega gwałtownemu odwróceniu, jednakże
kropki wcia˛ż nie osiagaj
˛ a˛ stanu nasycenia. Dla każdego z kształtów pole
koercji utrzymuje si˛e na stałym poziomie w szerokim zakresie rozmiarów
kropek. Jedynie najmniejsze struktury (o rozmiarze 50 nm) charakteryzuja˛
si˛e zdecydowanie mniejsza˛ szerokościa˛ p˛etli.
W przypadku kropek o mniejszej anizotropii brzegu HC znów jest dobrym parametrem do analizy właściwości magnetycznych kropek. Rysunek
10.11 przedstawia zależność HC oraz mr w funkcji rozmiaru kropek o szerokości kraw˛edzi równej te = 3 nm oraz te = 10 nm. Wzajemna relacja pól
koercji pomi˛edzy sześciokatnymi
˛
(okragłymi)
˛
kropkami i trójkatnymi
˛
staje
si˛e odwrotna przy zmianie szerokości kraw˛edzi. Dla najw˛eższych kraw˛edzi
(te = 3 nm) wartości pól koercji sa˛ najwyższe dla struktur trójkatnych.
˛
Przewyższaja˛ one pola koercji dla pozostałych kształtów o około 400 Oe (z wyjatkiem
˛
najwi˛ekszych nanokropek). Jednak, dla wszystkich kształtów zależność HC (d) nie zmienia si˛e jakościowo, tzn. pole koercji maleje z rozmiarem kropki. W przypadku najszerszych kraw˛edzi kropki pole HC w strukturach sześciokatnych
˛
(owalnych) jest wyższe o około 200 Oe niż w trójkatnych
˛
oraz utrzymuje w przybliżeniu stała˛ wartość na poziomie 700 Oe
i 500 Oe, odpowiednio dla sześciokatów
˛
i trójkatów
˛
w zakresie wielkości
kropek mi˛edzy 100 a 500 nm. Jedynie dla małych 50 nm kropek wyraźny
staje si˛e spadek wartości HC do około 100 Oe dla sześciokatów
˛
(kółek), oraz
w przybliżeniu do zera dla trójkatnych
˛
struktur.

Rysunek 10.11: (a) Zależność pola koercji HC w kropkach z mi˛
ekka˛ kraw˛edzia˛ o szerokości 3 nm (symbole zamkni˛ete) i 10 nm (symbole otwarte)
od rozmiaru kropki. (b) Zależność unormowanej remanencji od rozmiaru
kropki. Zachowanie okragłych
˛
kropek jest podobne do kropek o kształcie
sześciokatnym.
˛
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Zależność znormalizowanej remanencji w funkcji rozmiaru kropek z szeroka˛ kraw˛edzia,˛ te = 10 nm, o obniżonej anizotropii jest przedstawiona na
rysunku 10.11(b). Wartość mr maleje gdy kropki sa˛ mniejsze w takim samym stopniu dla każdego z kształtów o średnicy do 100 nm. Najwi˛ekszy
spadek obserwuje si˛e dla najmniejszych kropek o rozmiarze 50 nm. Wartość mr w przypadku sześciokatnych
˛
i owalnych kropek obniża si˛e do 20%,
podczas gdy w strukturze trójkatnej
˛
namagnesowanie najprawdopodobniej
jest ułożone w płaszczyźnie.

10.2.3

Parametry przemagnesowania kropek typu core-edge

Kształty p˛etli histerezy oraz parametry odpowiedzialne za proces przemagnesowania (pola: HC , HO , HE ) zależne sa˛ od rozmiaru kropek, szerokości kraw˛edzi, jak również ich wartości anizotropii magnetycznej. Najwi˛eksze, omówione w poprzednich podrozdziałach dotycza˛ szerokiej kraw˛edzi
(te = 10 nm) zarówno o zwi˛ekszonej jak i zmniejszonej anizotropii. Na rysunku 10.12 przedstawiono zależność pól przełaczania
˛
(HC , HO , HE ) kropki
w kształcie kółka o dwóch skrajnych rozmiarach 50 nm i 500 nm z szeroka˛ kraw˛edzia˛ te = 10 nm, w funkcji różnej anizotropii brzegu. Zielonym
symbolem na wykresach zaznaczono pole HC kropki, w której anizotropia
rdzenia jest równa anizotropii kraw˛edzi (kropka jednorodna).
Wartości pól koercji małych kropek o d = 50 nm silnie zależa˛ od anizotropii kraw˛edzi (rys. 10.12(a)) w całym jej zakresie. Przy anizotropii kraw˛edzi KE o wartości mniejszej od KE = 0,8·KC = 1,08·106 J/m3 , parametr
HC przyjmuje wartości bliskie zeru. Takie kropki charakteryzuja˛ si˛e p˛etlami
histerezy z remanencja˛ mr < 1. W przedziale wartości KE = (0,8 – 1,5)·KC =
(1,08 – 2,25)·106 J/m3 , wartości pola koercji sa˛ wyższe dla wyższych wartości anizotropii brzegu. W tym zakresie KE , kropki opisywane sa˛ prostokatn
˛ a˛ p˛etla˛ histerezy i przemagnesowuja˛ si˛e w jednej wartości pola. Dalsze
zwi˛ekszanie KE prowadzi do dwustopniowego mechanizmu przemagnesowania i rozszczepienia wartości HC na HO i HE . Zależność HO od anizotropii brzegu jest niewielka – zauważalny jest jedynie słaby wzrost wartości ze
zwi˛ekszaniem KE . Natomiast wartości pola HE silnie rosna˛ wraz z KE powodujac,
˛ że pełne przemagnesowanie kropki zachodzi w wysokich polach
si˛egajacych
˛
8 kOe dla KE = 2·KC = 2,7·106 J/m3 .
Zwi˛ekszenie średnicy kropki sprawia, że zależność HC (KE ) jest istotnie inna (rys. 10.12(b)). Dla mniejszej o ponad 20% anizotropii kraw˛edzi
(KE = 0,8·KC = 1,08·106 J/m3 ) pole koercji jest niższe od HC jednorodnej
kropki o około 900 Oe. W tym zakresie KE , wpływ anizotropii kraw˛edzi na
HC jest niewielki. Kropki przemagnesowuja˛ si˛e w stałym polu HC = 800 Oe
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Rysunek 10.12: Wartości pola koercji w funkcji anizotropii kraw˛
edzi
o szerokości te = 10 nm dla okragłych
˛
kropek o rozmiarze (a) 50 nm oraz
(b) 500 nm. Pionowa przerywana linia oddziela obszary mr < 1 i mr = 1.

dla KE = (0,3 – 0.8)·KC = (0,405 – 1,08)·106 J/m3 . P˛etla histerezy odpowiadajaca
˛ temu zakresowi KE odbiega od prostokatnego
˛
kształtu i kropki
charakteryzuja˛ si˛e mr < 1. Przy wartości KE = 0,8·KC = 1,08·106 J/m3 p˛etla histerezy kropek przechodzi w p˛etl˛e prostokatn
˛ a,˛ jednak wartość pola
koercji, w którym nast˛epuje przemagnesowanie jest nadal znacznie niższa
w porównaniu do HC jednorodnej kropki. W zakresie KE = (0,9 – 1,1)·KC
= (1,215 – 1,485)·106 J/m3 kropki charakteryzuja˛ si˛e stała˛ wartościa˛ pola
koercji równa˛ wartości HC = 1,5 kOe jak dla jednorodnej kropki. Zwi˛ekszenie anizotropii kraw˛edzi do KE = 1,2·KC = 1,62·106 J/m3 sprawia, że p˛etla
przyjmuje złożony kształt opisywany polami: HO i HE . Wartości HO (KE )
sa˛ niezależne od anizotropii kraw˛edzi, natomiast HE silnie rośnie z KE . Dla
wartości KE = 2·KC = 2,7·106 J/m3 pole HE osiaga
˛ wartość około 5,5 kOe.

10.3

Procesy przemagnesowania kropek typu coreedge

Kropki jednorodne, te z wyższa˛ anizotropia˛ kraw˛edzi o szerokościach
3 nm lub 5 nm oraz kropki z niższa˛ anizotropia˛ brzegu o szerokości 3 nm
opisywane sa˛ prostokatna
˛ p˛etla histerezy. Ponadto, najmniejsze kropki o najszerszej analizowanej kraw˛edzi (te = 10 nm) oraz trójkatne
˛ struktury o rozmiarze do 150 nm charakteryzuja˛ si˛e również ta˛ cecha.˛ W tych wszystkich
przypadkach w stanie remanencyjnym mr = 1 a struktura monodomenowa
jest stabilna. Pomimo tego samego kształtu histerezy proces przemagnesowania jest różny i zależny od struktury i kształtu kropki.
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10.3.1

Małe kropki z prostokatn
˛ a˛ p˛etla˛ histerezy

Niezależnie od kształtu kropek ze sztywna˛ kraw˛edzia˛ o szerokości 3 nm,
miejscem zarodkowania odwróconej domeny jest geometryczny środek struktury, w którym pole odmagnesowania przyjmuje najwyższa˛ wartość (rys.
10.13(a)). Odchylenie momentów magnetycznych od kierunku prostopadłego rozprzestrzenia si˛e w kierunku brzegów kropki i proces przemagnesowania kończy si˛e na brzegu lub rogu kropki, zależnie od jej kształtu. Dla kropek z obniżona˛ anizotropia˛ kraw˛edzi, której szerokość wynosi 3 nm, proces przemagnesowania rozpoczyna si˛e na brzegu struktury (rys. 10.13(b)).
W dalszym etapie procesu odchylenie momentów propaguje si˛e w coraz
wi˛ekszej obj˛etość kropki i finalnie momenty magnetyczne ulegaja˛ odwróceniu na kierunek przykładanego pola.
Analiza rozkładu kolorów przedstawionych na rysunku 10.13 obrazuja˛
cych proces przemagnesowania każdej z kropek wskazuje, że namagnesowanie obraca si˛e niejednorodnie w obu analizowanych przypadkach. Nasycony niebieski i czerwony kolor odpowiada ustawieniu namagnesowania w kierunku prostopadłym, odpowiednio do dołu i do góry, prostopadle do powierzchni kropki. Rozmyte barwy w procesie przemagnesowania wskazuja,˛ że składowa prostopadła nie przyjmuje maksymalnej wartości
i istnieje pewne odchylenie powodujace
˛ wyst˛epowanie składowej namagnesowania w płaszczyźnie kropek. Precyzyjniejszy wglad
˛ w chwilowy rozkład przestrzenny momentów magnetycznych przedstawi profil składowej
mz , wyznaczony wzdłuż średnicy okragłej
˛
kropki podczas procesu przemagnesowania (rys. 10.13(b)). Został on wyznaczony w momencie, w którym
składowa namagnesowania mz przyjmuje średnia˛ wartość równa˛ zero, tj.
w punkcie w którym jest oczekiwany najwi˛ekszy gradient namagnesowania
(wstawka na wykresie 10.13(b)).
Sinusoidalny kształt profili otrzymany w obu analizowanych procesach
przemagnesowania świadczy, że odwrócenie kierunku namagnesowania odbywa si˛e niekoherentnie. Jest to proces pośredni mi˛edzy koherentna˛ rotacja˛
opisana˛ przez model Stonera-Wohlfartha (S-W), a zarodkowaniem odwróconej domeny i propagacja˛ ściany domenowej oddzielajac
˛ a˛ dwa obszary
kropki o przeciwnie zorientowanym namagnesowaniu [154]. Niekoherentny
proces obserwowany w małych kropkach wynika z braku możliwości pełnego rozwini˛ecia ściany domenowej ze wzgl˛edu na porównywalny rozmiar
kropek z podwójna˛ szerokościa˛ ściany domenowej obserwowanej w ultracienkich ciagłych
˛
warstwach Co [165]. Z drugiej strony w tego typu strukturach oddziaływania wymienne prawdopodobnie sa˛ zbyt słabe aby utrzymać
wszystkie spiny równolegle jak w modelu przemagnesowania S-W.
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Rysunek 10.13: Etapy przemagnesowania kropek magnetycznych różnego kształtu o rozmiarze 50 nm i (a) sztywnej, (c) mi˛ekkiej kraw˛edzi o szerokości te = 3 nm. (b) Profile składowej prostopadłej namagnesowania mz
uzyskane dla okragłej
˛
kropki w momencie gdy całkowita wartość mz jest
w przybliżeniu równa zero (tzn. w środkowej kropce w drugim rz˛edzie
wzdłuż poziomego przekroju). Ten punkt został schematycznie zaznaczony na p˛etli histerezy (wstawka).
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10.3.2

Kropki z wi˛eksza˛ anizotropia˛ kraw˛edzi

Dla ustalonego rozmiaru kropki ze sztywna˛ kraw˛edzia˛ (anizotropia wi˛eksza o 50%) zwi˛ekszenie szerokości brzegu prowadzi do wzrostu wartości
pola zarodkowania i wyższych pól koercji, szczególnie widocznego dla najmniejszych kropek na rysunku 10.5. Ponieważ zgodnie z założeniami przyj˛etymi w stosowanym modelu, namagnesowanie nasycenia kraw˛edzi we
wszystkich analizowanych przypadkach jest równe namagnesowaniu rdzenia kropki, wkład do odmagnesowania pochodzacy
˛ od kraw˛edzi o różnych
szerokościach nie wpływa na pole koercji. Widoczne zmiany wartości pola
HC w funkcji szerokości sztywnej kraw˛edzi, musza˛ pochodzić od wpływu
oddziaływań wymiany rosnacego
˛
w wyniku rozwijania si˛e ściany domenowej. Sa˛ one najwi˛eksze dla najmniejszych kropek, ponieważ odległość mi˛edzy miejscem zarodkowania odwróconej domeny a interfejsem oddzielaja˛
cym rdzeń i kraw˛edź jest najmniejsza. Powyżej pewnej krytycznej średnicy
kropki ten wpływ jest tłumiony z powodu słabszych efektów wynikajacych
˛
z bliskości kraw˛edzi. W takich przypadkach wielkość pola odmagnesowania
jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za proces zarodkowania.
Dwustopniowy proces przemagnesowania wi˛ekszych kropek jest odmienny od omawianego dla małych kropek, przemagnesowujacych
˛
si˛e niekoherentnie. Jednakże, zależność HO (d) możne być wyjaśniona w podobny
sposób jak zależność HC (d) dla kropek o prostokatnych
˛
p˛etlach histerezy,
tzn. przez wpływ pola odmagnesowania i/lub sztywności spinów z powodu
bliskości ściany domenowej. Jednak zależność wartości pola HE od wielkości kropki jest znaczaco
˛ inna i wyraźnie czuła na kształt badanej struktury (rys. 10.7). Trójkatne
˛ kropki przemagnesowuja˛ si˛e w zdecydowanie niższych polach niż struktury o kształcie sześciokatnym
˛
i okragłym,
˛
dlatego
wpływ kraw˛edzi na kształt p˛etli jest mniej zauważalny w tych obiektach.
Dla kropek magnetycznych z dwustopniowym procesem przemagnesowania relacja pomi˛edzy przemagnesowana˛ i nieprzemagnesowana˛ cz˛eścia˛
kropki, determinujaca
˛ kształt p˛etli histerezy, zależy od jej rozmiaru i kształtu. Przyjmujac
˛ założenie jednakowego namagnesowania i pomijalnej szerokości ściany domenowej powinna być tożsama z geometryczna˛ relacja˛
pomi˛edzy obj˛etościa˛ kraw˛edzi a obj˛etościa˛ rdzenia kropki. Dla rozmiaru
200 nm i te = 10 nm geometryczne relacje wynosza˛ 0,23 i 0,38 odpowiednio dla sześciokatów
˛
(kółek) i trójkatów.
˛
Różniace
˛ si˛e od tych wartości relacje dla p˛etli histerezy (rys. 10.6) wynikaja˛ z niezerowej szerokości ściany
domenowej oraz jej asymetrii wzgl˛edem interfejsu rdzeń/kraw˛edź, b˛edacej
˛
wynikiem różnych anizotropii rdzenia i kraw˛edzi.
Na rysunku 10.9 przedstawiono zależność HE od szerokości kraw˛edzi
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Sekwencja etapów przemagnesowania kropek o różnym
kształcie i rozmiarze 200 nm, ze sztywna˛ kraw˛edzia˛ o szerokości 10 nm.

Rysunek 10.14:
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z wyższa˛ anizotropia.˛ Wartości HE wyraźnie nasycaja˛ si˛e przy wzroście szerokości kraw˛edzi. Wyniki te znajduja˛ odzwierciedlenie we wczesnych analizach procesów przemagnesowania dla nieskończonych obj˛etościowych materiałów zawierajacych
˛
w swojej obj˛etości defekt o innej anizotropii [166,
167]. Model profilu anizotropii typu „studnia” jest wspólna˛ cecha˛ przedstawionych symulacji i wspomnianych publikacji. Przewidziano w nich nasycenie pola i wartości koercji, które sa˛ zgodne jakościowo z wynikami omawianych symulacji.
Poszczególne etapy procesu przemagnesowania kropek o różnym kształcie o rozmiarze 200 nm oraz szerokość sztywnej kraw˛edzi 10 nm pokazano
na rysunku 10.14. Skala barw odpowiada składowej z namagnesowania. Po
zarodkowaniu odwróconej domeny w geometrycznym centrum kropki rozrasta si˛e ona w kierunku kraw˛edzi. Domena ta jest oddzielona od nieodwróconej cz˛eści kropki 180-stopniowa˛ ściana˛ domenowa.˛ Wyższa anizotropia
kraw˛edzi blokuje dalsza˛ gwałtowna˛ propagacj˛e ściany domenowej. W zakresie przykładanych pól mi˛edzy HO i HE stan dwu-domenowy jest stabilny. Wzrost pola pomi˛edzy HO i HE powoduje powolny ruch ściany domenowej widoczny jako nachylenie p˛etli histerezy w tym zakresie pól. W polu
HE , pozostała cz˛eść kropki gwałtownie przemagnesowuje si˛e osiagaj
˛ ac
˛ nasycenie. W celu pełniejszej ilustracji przebiegu procesów przemagnesowania na rysunku 10.15 przedstawiono profile składowej mz namagnesowania
przeprowadzone wzdłuż przekrojów kropek. Profile sa˛ wykreślone dla zakończonego etapu przemagnesowania w polu HO , tj w punkcie histerezy,
w którym pionowa linia p˛etli łaczy
˛
si˛e z linia˛ nachylona˛ p˛etli, gdy kierunek
namagnesowania jest zmieniany od -1 do 1. Profile wyznaczono wzdłuż
dwóch różnych kierunków: łacz
˛ acego
˛
środek kropki z narożem struktury
(lewa cz˛eść rysunku 10.15) oraz ze środkiem jej kraw˛edzi (prawa strona
rys. 10.15).
Namagnesowanie centralnej cz˛eści kropki na tym etapie procesu jest
całkowicie odwrócone we wszystkich analizowanych przypadkach. Obszar
odwróconej domeny jest mniejszy od powierzchni rdzenia. Profile przedstawione po prawej stronie rysunku 10.15 maja˛ zbliżony do siebie przebieg.
Efektywna szerokość kraw˛edzi jest identyczna dla wszystkich kształtów.
Dla każdego kształtu na brzegu kropki widoczne jest delikatne odchylenie
namagnesowania od kierunku prostopadłego. Znaczace
˛ różnice w kształcie
profili widoczne sa˛ natomiast po lewej stronie wykresu. Dla okragłej
˛
kropki,
ze wzgl˛edu na jej symetri˛e, kształt profilu jest identyczny z przedstawionym
po prawej stronie (skala w osi x wykresu po prawej i lewej stronie nie jest
równoważna). W kropkach trójkatnych
˛
i sześciokatnych
˛
ściana domenowa
190

10.3 Procesy przemagnesowania kropek typu core-edge

Profile znormalizowanej składowej prostopadłej namagnesowania mz dla kropek o rozmiarze 200 nm ze sztywna˛ kraw˛edzia˛ o szerokości 10 nm, gdy proces przemagnesowania w polu HO jest zakończony.
Profile po lewej stronie wykresu sa˛ wyznaczone wzdłuż linii przechodzacej
˛
przez naroże kropek, natomiast po prawej stronie – przez środek kraw˛edzi.
Pozycja pionowych linii przerywanych odpowiada efektywnej szerokości
kraw˛edzi dla różnych kształtów kropek.
Rysunek 10.15:

wnika gł˛ebiej w obszar rdzenia kropki (w wi˛ekszym stopniu dla kropek
trójkatnych
˛
niż sześciokatnych).
˛
Dla obu tych kształtów namagnesowanie
w narożach pozostaje wcia˛ż nieodchylone od kierunku prostopadłego, przeciwnie zorientowane do namagnesowania w rdzeniu kropki.
Asymetria przedstawionych profili namagnesowania, wynikajaca
˛ z różnych anizotropii rdzenia i kraw˛edzi, jest wspólna˛ cecha˛ omawianych przekrojów przedstawionych na rysunku 10.15. Widoczne różnice pomi˛edzy
profilami sa˛ zwiazane
˛
z kształtem kropek. Po pierwsze, efektywna szerokość kraw˛edzi wzdłuż profilu poprowadzonego przez naroża kropek jest
wi˛eksza niż te = 10 nm (odpowiednio 11,6 nm i 20 nm dla sześciokata
˛
i trójkata;
˛ pozycje interfejsów pomi˛edzy rdzeniem i kraw˛edzia˛ zaznaczono liniami przerywanymi). Po drugie wpływ bliskości kraw˛edzi maleje tym
wolniej, kiedy przesuwamy si˛e od ostrego naroża w kierunku środka kropki,
im ostrzejszy jest kat
˛ naroża. Ponadto, w kropkach wytworzonych w cienkiej warstwie magnetycznej szerokość ściany domenowej jest wi˛eksza od
szerokości ściany domenowej w obj˛etościowym materiale tego samego typu, w którym szerokość jest rz˛edu długości wymiany definiowanej jako
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wewn˛etrznej – wyniki symulacji mikromagnetycznych
√
∼ AK. Szerokość ściany domenowej wyznaczona na podstawie przeprowadzonych symulacji zawiera si˛e w przedziale mi˛edzy 30 nm do 50 nm
w zależności od kształtu i kierunku profilu. Wartość ta jest zgodna z wynikami analitycznych obliczeń przedstawionych na rysunku 1 w pracy [165].

Profile znormalizowanej składowej prostopadłej namagnesowania mz dla okragłych
˛
kropek o różnej średnicy i szerokości kraw˛edzi z wyższa˛ anizotropia.˛ Przerywana˛ linia˛ zaznaczono profil dla kropki
o rozmiarze 50 nm, w której ściana domenowa nie jest w pełni rozwini˛eta.
Pozostałe linie odpowiadaja˛ wi˛ekszym średnicom kropek (100 - 500 nm).
Zakreskowany obszar odpowiada kraw˛edzi z wyższa˛ anizotropia.˛
Rysunek 10.16:

Szerokość ściany domenowej może zmieniać si˛e wraz z rozmiarem kropki i z pozycja˛ w kropce w konsekwencji lokalnej natury (g˛estości) energii
odmagnesowania. Jednak dokładniejsza analiza tego problemu pokazuje, że
ten wpływ na profil ściany domenowej jest zaniedbywalny w porównaniu do
czynników pochodzacych
˛
od energii wymiany i anizotropii. Rysunek 10.16
pokazuje, że szerokość ściany domenowej nie zależy od rozmiaru kropki.
Profile sa˛ identyczne dla kropek o wszystkich rozmiarach, za wyjatkiem
˛
najmniejszej średnicy 50 nm. Dla kropek o tym rozmiarze ściana nie jest
w pełni rozwini˛eta z powodu ograniczenia rozmiarowego kropki. Oszacowana szerokość ściany około 35 nm jest znacznie wi˛eksza niż w materiale
obj˛etościowym, jednak jak już wspomniano wcześniej – w dobrej zgodności
z szerokościa˛ ściany otrzymana˛ dla cienkich warstw [165].
Na podstawie przedstawionych profili składowej mz namagnesowania
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można wyjaśnić obserwowane różnice w polach przełaczania
˛
dla różnych
kształtów kropek (rys. 10.7). W analizowanej fazie procesu przemagnesowania, w polu HO pole rozproszone, pochodzace
˛ od rdzenia, usztywnia
nieodwrócone momenty magnetyczne, utrudniajac
˛ dalsze przemagnesowanie. Ten efekt jest słabszy dla trójkatnych
˛
kropek ze wzgl˛edu na mniejszy
udział rdzenia w całkowitej obj˛etości kropki (wynikajacy
˛ z geometrycznej
relacji rdzeń/kraw˛edź) oraz ze wzgl˛edu na gł˛ebsza˛ penetracj˛e ściany domenowej do rdzenia (rys. 10.15). Ponadto, ściana domenowa wytworzona
w pobliżu ostrych naroży trójkatnej
˛
kropki jest silniej zagi˛eta, co może dawać wkład do dodatkowej energii. W zwiazku
˛
z tym taka konfiguracja ściany jest mniej stabilna. Dlatego dla trójkatnych
˛
kropek HE osiaga
˛ najmniejsza˛ wartość. Ponadto, trójkatne
˛ kropki sa˛ bardziej zwarte tzn. środek masy
jest ułożony bliżej interfejsu core/edge i w konsekwencji odległość mi˛edzy
środkiem masy a obwodem kropki jest bliższa szerokości ściany domenowej. Te cechy wyjaśniaja˛ wyższy rozmiar trójkatnych
˛
kropek, przy którym
wyst˛epuje rozszczepienie pola HC na HO i HE w porównaniu do dwóch pozostałych kształtów. W konsekwencji, kształty p˛etli histerezy trójkatnych
˛
kropek w najmniejszym stopniu odbiegaja˛ od prostokatnych,
˛
a wpływ kraw˛edzi w blokowaniu ruchu propagujacej
˛ ściany domenowej jest najsłabszy.

10.3.3

Kropki z mniejsza˛ anizotropia˛ kraw˛edzi

Kolejne etapy procesu przemagnesowania kropek o rozmiarze 200 nm
i szerokości kraw˛edzi te = 10 nm, majacych
˛
obniżona˛ o 50% anizotropi˛e
w stosunku do rdzenia, zobrazowano na rysunku 10.17. Odpowiadajace
˛
p˛etle histerezy pokazane zostały na rysunku 10.10. Przedstawione procesy przemagnesowania obejmuja˛ zakres od stanu remanencji do nasycenia
w kierunku przeciwnym wzgl˛edem poczatkowego
˛
stanu magnetycznego kropki. W stanie remanencji wartość prostopadłej składowej namagnesowania
jest niższa od wartości nasycenia, ponieważ namagnesowanie kraw˛edzi wykazuje tendencj˛e do ułożenia w płaszczyźnie. W poczatkowym
˛
stadium procesu przemagnesowania zarodki z namagnesowaniem odchylonym w kierunku przykładanego pola pojawiaja˛ si˛e we wszystkich narożach kropek
o kształcie trójkatnym
˛
i sześciokatnym
˛
(krok 1 na rys. 10.17). Ze wzrostem
pola cz˛eść zarodków zaczyna dominować i rozrastać si˛e z wi˛eksza˛ pr˛edkościa˛ w stron˛e wn˛etrza kropki przez propagacj˛e ściany domenowej (krok 2).
Proces przemagnesowania kropki kończy si˛e na przeciwnym brzegu kropki (krok 3). Pozycja dominujacego
˛
zarodka może być efektem warunków
symulacji. Ze wzgl˛edu na wymóg złamania symetrii w prowadzonych symulacjach przykładane pole jest odchylone pod katem
˛
3 stopni od kierunku
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Sekwencja etapów przemagnesowania kropek o różnym
kształcie i rozmiarze 200 nm, z mi˛ekka˛ kraw˛edzia˛ o szerokości 10 nm.

Rysunek 10.17:

prostopadłego. Pojawia si˛e zatem składowa w płaszczyźnie, która wpływa
nieznacznie na szczegóły procesu przemagnesowania. Jednak, jak pokazano
na rysunku 10.18 zasadniczy, jakościowy przebieg przemagnesowania, opisany powyżej, nie zależy od kierunku odchylenia przykładanego wzgl˛edem
kraw˛edzi kropki. Ponadto, różne kierunki odchylenia pola nie wpływaja˛ na
kształt p˛etli histerezy i wartości pola koercji. Ekspansja dominujacego
˛
zarodka może być wyjaśniona przez tzw. „model kroplowy” przemagnesowania (ang. droplet model) [168].
W modelu tym ściany domenowe propagujace
˛ od brzegu do wn˛etrza
kropek nie zachowuja˛ symetrii kropki. Spowodowane to jest wysoka˛ bariera˛ energii, która musi być pokonana przez propagujac
˛ a˛ ścian˛e od strony mi˛ekkiej kraw˛edzi do twardego magnetycznie rdzenia. Tworzenie jednej
(lub wi˛ecej) „kropli”, która zaczyna przenikać do rdzenia, istotnie zmniejsza
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a)

b)

Sekwencja etapów przemagnesowania trójkatnych
˛
kropek
o rozmiarze 200 nm z mi˛ekka˛ kraw˛edzia˛ o szerokości 10 nm dla różnych
kierunków odchylenia przyłożonego pola wzgl˛edem kraw˛edzi kropki (we
wstawce pokazano rzut wektora pola na płaszczyzn˛e kropki; dla rys. (a)
czerwona strzałka, dla (b) - zielona).
Rysunek 10.18:

energi˛e aktywacji [168]. W wyniku tego dalszy rozrost odwróconej domeny przez deformowanie ściany domenowej zachodzi łatwiej i w niższych
polach.
Dodatkowym efektem zaobserwowanym w procesie przemagnesowania
w kropkach okragłych
˛
i sześciokatnych
˛
sa˛ pewne niejednorodności ściany
domenowej przyjmujacych
˛
form˛e lokalnych wirów (krok 3). Jednak analiza
tych obserwacji nie została obj˛eta w niniejszej rozprawie.
Proces przemagnesowania ilustruja˛ również profile składowej prostopadłej mz namagnesowania. Rysunek 10.19 przedstawia przykładowy rozkład
namagnesowania we wn˛etrzu kropki o rozmiarze 200 nm w stanie remanencji. Kierunki przekrojów, wzdłuż których wyznaczono profile namagnesowania sa˛ takie same jak dla kropek z wyższa˛ anizotropia˛ kraw˛edzi (rys.
10.15). Dla okragłej
˛
i sześciokatnej
˛
kropki profile dla obu analizowanych
kierunków sa˛ niemal identyczne (lewa i prawa strona rysunku 10.11). Namagnesowanie jest odchylone od kierunku prostopadłego w znaczacej
˛ cz˛eści rdzenia. Natomiast momenty magnetyczne na brzegach kropki nie sa˛
ułożone w płaszczyźnie. W trójkatnych
˛
kropkach profil składowej mz ma
odmienny przebieg . Dla wszystkich kształtów kropek 90 stopniowa ściana domenowa nie jest w pełni rozwini˛eta. Profil trójkatnej
˛
kropki przechodzacy
˛ przez środek brzegu kropki wskazuje, że wpływ kraw˛edzi jest nieco
słabszy niż dla pozostałych kształtów kropek. Składowa mz odchylona jest
w mniejszym stopniu w obszarze rdzenia natomiast w obszarze kraw˛edzi
kropki w wi˛ekszym stopniu odchylona jest od płaszczyzny (prawa strona
rys. 10.19). Dla drugiego przekroju (lewa strona 10.19) odchylenie namagnesowania dla trójkatnych
˛
kropek wnika gł˛ebiej w obszar rdzenia. W narożu osiaga
˛ orientacj˛e w płaszczyźnie. Dla tego kierunku w pełni rozwini˛e195

Procesy przemagnesowania nanokropek o złożonej strukturze
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ta 90-stopniowa ściana domenowa jest wyraźnie szersza. Obecność naroża
trójkatnej
˛
kropki i zwiazana
˛
z tym bliskość interfejsu rdzeń/kraw˛edź jest
głównym czynnikiem odpowiedzialnym za obserwowane różnice w kształtach profili uzyskanymi dla trzech różnych kształtów kropek.

Profile znormalizowanej składowej prostopadłej namagnesowania mz dla kropek o rozmiarze 200 nm z mi˛ekka˛ kraw˛edzia˛ o szerokości 10 nm. Profile przedstawiono dla stanu remanencyjnego kropki. Po
lewej stronie wykresu sa˛ one wyznaczone wzdłuż linii przechodzacej
˛ przez
naroże kropki, natomiast po stronie prawej – przez środek kraw˛edzi. Pozycja
pionowych linii przerywanych odpowiada efektywnej szerokości kraw˛edzi
dla różnych kształtów kropek.
Rysunek 10.19:

Odwrócona relacja mi˛edzy profilami dla koła (sześciokata)
˛ i trójkata
˛
w dwóch rozważanych kierunkach (lewa i prawa strona rys. 10.19) wyjaśnia
podobna˛ zależność mr (d) pokazana˛ na rysunku 10.11(b), chociaż geometryczna relacja mi˛edzy rdzeniem a kraw˛edzia˛ w tych dwóch grupach kropek
jest znaczaco
˛ inna. Rozkład masy trójkatnej
˛
kropki i mniejszy wkład rdzenia w całej powierzchni kropki powoduje, że pole HC przyjmuje najniższe
wartości wśród wszystkich rozważanych kształtów kropek (rys. 10.11(a)).
Porównujac
˛ profile przedstawione na rysunkach 10.15 oraz 10.19, widoczne staje si˛e, że wspólna˛ cecha˛ kropek o sztywnej i mi˛ekkiej kraw˛edzi
jest dwudomenowy stan pojawiajacy
˛ si˛e w trakcie procesu przemagnesowania. Taka wielodomenowa struktura jest stabilna w pewnym zakresie przykładanego pola. Typ ściany domenowej, 180◦ albo 90◦ zależy od anizotropii kraw˛edzi, odpowiednio wi˛ekszej badź
˛ mniejszej od anizotropii rdzenia.
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Taka konfiguracja magnetyczna jest konsekwencja˛ niejednorodności anizotropii wewnatrz
˛ kropki i odpowiedniej relacji mi˛edzy szerokościa˛ kraw˛edzi
a rozmiarem rdzenia. Poza tymi warunkami, kropki charakteryzowane sa˛
prostokatnymi
˛
p˛etlami histerezy i wykazuja˛ bistabilne stany magnetyczne.
Diagram fazowy przedstawiony na rysunku 10.20 przedstawia mechanizmy przemagnesowania kropek w zależności od ich rozmiaru oraz rodzaju
szerokości kraw˛edzi. Ponieważ symulacje mikromagnetyczne wykonane sa˛
dla dyskretnych wartości rozmiaru kropek i szerokości kraw˛edzi, pozycja
granic oddzielajacych
˛
różne mechanizmy ma charakter jakościowy. Linia
pozioma oddzielajaca
˛ p˛etl˛e prostokatn
˛ a˛ od nieprostokatnej
˛
zależy od wielkości anizotropii (w szczególności wyniki omówione w rozdziale 10.2.3).
Niemniej jednak diagram wyraźnie przedstawia ewolucj˛e charakterystycznych cech kropek. Zarówno dla wi˛ekszej jak i mniejszej anizotropii kraw˛edzi mechanizmem przemagnesowania małych kropek jest mechanizm
niekoherentnej rotacji, niezależny od szerokości kraw˛edzi. Wi˛eksze kropki przemagnesowuja˛ si˛e przez zarodkowanie domeny o odwróconym namagnesowaniu i ruch ściany domenowej. Jednak mechanizm ma swe odbicie
w kształcie p˛etli histerezy jako zależny od szerokości kraw˛edzi i anizotropii. Różnice w mechanizmach przemagnesowania trójkatnych
˛
kropek, okra˛
głych jak również o kształcie sześciokatnym
˛
sa˛ zaznaczone przerywanymi
liniami na rysunku 10.20.

10.4

Wpływ defektów na procesy przemagnesowania kropek

Źródłem defektów w nanokropkach moga˛ być zburzenia strukturalne,
lokalne zmiany grubości warstwy magnetycznej oraz lokalne odchylenia
wektora namagnesowania od kierunku łatwego, wynikajace
˛ z obecności napr˛eżeń, dyslokacji i bł˛edów ułożenia kolejnych płaszczyzn atomowych. Zmiany powstałe w defektach powoduja,˛ że procesy przemagnesowania poszczególnych kropek moga˛ mieć odmienne przebiegi i prowadzić do różnych stabilnych stanów magnetycznych. Na podstawie wyników przedstawionych
w pracy [3], w tabeli na rysunku 10.21 przedstawiono zależność stałej anizotropii od funkcji grubości warstwy kobaltu. Defekty rozumiane jako lokalne zmiany grubości fluktuujace
˛ w zakresie pojedynczych monowarstw
(rys. 10.21), moga˛ mieć zatem duży wpływ na procesy przemagnesowania
nanostruktur.
W zależności od ilości defektów o wyższej lub niższej anizotropii proces przemagnesowania może przyjmować lokalnie różne formy takie jak:
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Jakościowy diagram fazowy właściwości kropek o różnych kształtach (kółko, sześciokat,
˛ trójkat)
˛ z (a) sztywna˛ oraz (b) mi˛ekka˛
kraw˛edzia,˛ jako zależność od rozmiaru kropki i szerokości kraw˛edzi. P˛etle
histerezy przedstawiaja˛ typowe kształty dla każdego regionu zaznaczonego różnymi kolorami. Niebieski obszar odpowiada niekoherentnej rotacji.
Pozostała cz˛eść diagramu odpowiada procesowi przemagnesowania zachodzacemu
˛
poprzez zarodkowanie i ruch ściany domenowej. Pomarańczowe
obszary reprezentuja˛ stref˛e, w której kropki opisywane sa˛ prostokatn
˛ a˛ p˛etla˛
histerezy. W zielonym obszarze remanencja kropek jest mniejsza od stanu
nasycenia. W czerwonym obszarze kropki przemagnesowuja˛ si˛e dwustopniowo i wyst˛epuja˛ stabilne struktury wielodomenowe. Obszar zakreskowany na rysunku (a) jest wspólnym obszarem dla trójkatnych
˛
kropek charakteryzowanych prostokatn
˛ a˛ p˛etla˛ histerezy i okragłych
˛
(sześciokatnych)
˛
charakteryzujacych
˛
si˛e p˛etla˛ typu złożonego.

Rysunek 10.20:
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rotacja namagnesowania wewnatrz
˛ domen powstałych w defektach, propagacja ścian domenowych, gwałtowne przełaczanie
˛
namagnesowania indywidualnych ziaren itd. Określenie wpływu indywidualnych defektów jedynie na drodze eksperymentalnej jest trudne. Pewnym rozwiazaniem
˛
tego
problemu jest korelacja obserwacji eksperymentalnych z symulacjami mikromagnetycznymi uwzgl˛edniajacymi
˛
obecność defektów w analizowanej
strukturze. Z powodu dużej liczby stopni swobody opisujacych
˛
defekty oraz
złamanej symetrii zjawiska te opisy si˛e fenomenologicznie.
W niniejszej pracy podj˛eto również badania określenia wpływu parametrów defektów na stany magnetyczne i procesy przemagnesowania nanorozmiarowych kropek magnetycznych. Szczegółowy opis danych użytych w symulacjach przedstawiono w Dodatku B). Zmiennymi wielkościami przyj˛etymi w symulacjach sa:
˛ rozmiar, g˛estość defektów oraz ich anizotropia przyjmujaca
˛ wartości z zakresu przedstawionego w tabeli na rysunku
10.21.

dCo [nm]
K1 [MJ/m3 ]

4 ML
0,94
1,73

5 ML
1,18
1,61

6 ML
1,5
1,36

7 ML
1,65
1,29

8 ML
1,89
1,1

Schematycznie przedstawione fluktuacje grubości warstwy Co w skali pojedynczych monowarstw. Wartości anizotropii odpowiadajace
˛ zmianom dCo wyznaczonych na podstawie pracy [3] zestawiono w tabeli obok.
Rysunek 10.21:

10.4.1

Kropki z pojedynczym defektem w środku

Wpływ pojedynczego defektu (o różnej anizotropii wzgl˛edem wn˛etrza
nanostruktury) na parametry przemagnesowania kropki był badany w pracy [47, 48] dla kropek wytworzonych w układzie Pd/Co. Autorzy pokazali,
że pole przełaczania
˛
kropki o rozmiarze 50 nm zależy od anizotropii oraz
od rozmiaru defektu umieszczonego w geometrycznym środku nanokropki. Natomiast położenie defektu odgrywa niewielka˛ rol˛e w wartościach pól
przełaczania.
˛
Pole przełaczania
˛
(swiching field, HSF ) jest polem, w którym kropka
w całej obj˛etości jest przemagnesowana na kierunek przykładanego zewn˛etrz199
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nego pola, osiaga
˛ w tym polu stan nasycenia. Dla nanostruktur opisywanych
prostokatn
˛ a˛ p˛etla˛ histerezy zachodzi relacja HSF = HC . Ponieważ w niniejszym rozdziale rozważany jest wpływ kilku parametrów defektów (anizotropia, g˛estość powierzchniowa i rozmiar), analiz˛e przeprowadzono (obok
analizy kształtów p˛etli i jej charakterystycznych parametrów) również w kontekście osiagni˛
˛ ecia przez kropki stanu nasycenia (w kontekście HSF ).
W celu określenia jak pojedynczy defekt wpływa na parametry przemagnesowania kobaltowych nanokropek wykonano symulacje mikromagnetyczne dla modelu przedstawionego na rysunku 10.22. Defekt o średnicy 10
nm opisywany jest inna˛ anizotropia˛ magnetyczna:
˛ zwi˛ekszona˛ lub zmniejszona˛ o 50% wzgl˛edem anizotropii kropki kobaltowej i umieszczony jest
w centrum nanostruktury. Symulacje wykonano w funkcji średnicy kropki,
przy ustalonej wielkości defektu.

Rysunek 10.22: Zależność HSF dla kropek jednorodnych (czarne kółka),
kropek z defektem w środku o rozmiarze 10 nm i wyższej anizotropii (czerwone kółka) oraz niższej anizotropii (niebieskie kółka) od rozmiaru nanostruktury. We wstawce przedstawiono model kropki analizowanej w symulacjach. Kolorem niebieskim zaznaczono kropk˛e, żółtym – defekt umieszczony w jej środku.

Pojedynczy defekt o średnicy 10 nm wpływa na wartości pól przełacza˛
nia. Defekt o wyższej anizotropii niż anizotropia kropki utrudnia przemagnesowanie i powoduje wzrost wartości HSF w porównaniu z jednorodnymi
kropkami o średnicach mniejszych od 200 nm. Przy wi˛ekszych rozmiarach
nanostruktur wpływ defektu jest niewielki i wartości pól przełaczania
˛
HSF
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sa˛ zbliżone do wartości HC uzyskanych dla jednorodnych nanokropek.
Odmienny wpływ ma defekt o obniżonej anizotropii. W całym zakresie analizowanych średnic, defekt taki obniża HSF . Nawet duże obiekty
(500 nm) ulegaja˛ przemagnesowaniu w polach niższych od pól przełacza˛
nia niezdefektowanej kropki.
W obu rozważanych przypadkach p˛etle histerezy magnetycznej miały
prostokatny
˛ kształt w zwiazku
˛
z tym HSF i HC były tożsame.

10.4.2

Kropki typu core-edge z defektem w środku

W kolejnym etapie analizy założono, że w obj˛etości nanostruktury wyst˛epuja˛ zmiany właściwości magnetycznych na brzegu oraz dodatkowo istnieje pewien rozkład parametrów magnetycznych (tj. anizotropia) we wn˛etrzu kropki. Przyj˛eto model, w którym oprócz innych właściwości magnetycznych brzegu (zwi˛ekszonych i zmniejszonych anizotropii kraw˛edzi) również wyst˛epuje defekt w środku kropki. Analiz˛e przeprowadzono dla kropki
o „sztywnej” i „mi˛ekkiej” kraw˛edzi w funkcji anizotropii defektu. Ponieważ, najwi˛eksze różnice wywołane istnieniem defektu widoczne sa˛ dla najmniejszych kropek (rys. 10.22), dlatego przedstawiona˛ analiz˛e ograniczono
dla kropek o średnicy 50 nm. Wyniki przeprowadzonych symulacji mikromagnetycznych pokazano na rysunku 10.23.
Wielkość anizotropii defektu ma swoje odzwierciedlenie w kształcie p˛etli histerezy. Anizotropia rdzenia kropki jest równa anizotropii warstwy kobaltu o grubości dCo = 1,5 nm, czyli KC = 1, 35 · 106 J/m3 . Kraw˛edź kropki
(o szerokości 10 nm, podobnie jak w rozdziale 10.1-10.2) ma anizotropi˛e
zwi˛ekszona˛ o 50% (KE = 2.025 · 106 J/m3 , rys. 10.23(a)), lub zmniejszona˛
o 50% (KE = 0, 625 · 106 J/m3 , rys. 10.23(b)) wzgl˛edem anizotropii rdzenia
kropki. Anizotropi˛e defektu przyj˛eto jako: równa˛ anizotropii rdzenia kropki
(Kde f = KC ), zwi˛ekszona˛ o 50% (Kde f = 2, 025 · 106 J/m3 ) lub zmniejszona˛ o
50% (Kde f = 0, 625 · 106 J/m3 ) wzgl˛edem KC , lub odpowiadajace
˛ anizotropii
warstwy kobaltowej o grubości 8 ML (Kde f = 1, 1 · 106 J/m3 ) lub 4 ML (Kde f
= 1, 73 · 106 J/m3 ) (tabela na rys. 10.21).
Dla kropek o średnicy 50 nm ze sztywna˛ kraw˛edzia˛ (rys. 10.23(a)), defekt o anizotropii wi˛ekszej od anizotropii rdzenia nie wpływa na prostokatny
˛
kształt p˛etli histerezy (pierwsza i druga p˛etla). Powoduje jedynie zwi˛ekszenie wartości pól koercji . Defekt o mniejszej anizotropii od KC , zmienia
kształt p˛etli histerezy na bardziej złożony (dwie skrajne p˛etle po prawej
stronie) i wpływa na poczatek
˛
przemagnesowania: im niższa anizotropia
defektu, w tym niższych polach rozpoczyna si˛e proces przemagnesowania.
Taki defekt pełni rol˛e zarodka, w którym w wyniku przykładanego pola
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Serie p˛etli histerezy wyznaczonych na podstawie wyników symulacji mikromagnetycznych dla kropek typu core-edge z defektem
o średnicy 10 nm i anizotropii Kde f umieszczonym w centrum kropki o średnicy 50 nm oraz (a) z wyższa˛ lub (b) niższa˛ anizotropia˛ brzegu.
Rysunek 10.23:

magnetycznego inicjowany jest proces przemagnesowania przez odchylanie momentów magnetycznych na kierunek przykładanego pola. Wi˛eksza
sztywność kraw˛edzi powoduje, że odchylanie momentów nie rozprzestrzenia si˛e na cała˛ obj˛etość kropki lecz jest hamowane przez brzeg. Proces
przemagnesowania kończy si˛e przy wyższych wartościach przykładanych
pól. Mechanizm przemagnesowania jest mechanizmem niekoherentnej rotacji co jest konsekwencja˛ ograniczonej rozmiarowości kropki, podobnie jak
to było opisywane w rozdziale 10.2.1. W każdym z przypadków sztywna
kraw˛edź zdefektowanej kropki zapewnia stabilność magnetyczna˛ struktury
w stanie remanencji (mr = 1).
W przypadku kropek z obniżona˛ anizotropia˛ kraw˛edzi (rys. 10.23(b)),
wpływ defektu przejawia si˛e w odmiennych kształtach p˛etli histerezy oraz
różnych wartościach pól HC . P˛etle histerezy, dla wszystkich analizowanych
anizotropii defektu, charakteryzuja˛ si˛e mr < 1. Mi˛ekka magnetycznie kraw˛edź powoduje, że momenty magnetyczne na brzegu odchylaja˛ si˛e w kierunku płaszczyzny. Defekt z wyższa˛ anizotropia˛ od KC prowadzi do otwarcia p˛etli histerezy (pierwsza i druga p˛etla). Wn˛etrze kropki w wi˛ekszym
przedziale pól jest sztywniejsze i ulega przemagnesowaniu na kierunek przykładanego pola przy wyższych wartościach HC . Wskutek niższej anizotropii
defektu momenty magnetyczne odchylaja˛ si˛e w całej kropce od kierunku
prostopadłego i p˛etla przypomina p˛etl˛e typu „trudna oś”, dwie skrajne p˛etle
po prawej stronie przedstawione na rysunku 10.23(b).
202

10.4 Wpływ defektów na procesy przemagnesowania kropek

10.4.3

Wi˛eksza ilość defektów w kropkach

Różne metody wytwarzania nanostruktur wpływaja˛ również na ilość
wyst˛epujacych
˛
defektów w strukturze. Wysokiej jakości krystalicznej epitaksjalne kropki, które nie sa˛ narażone na żadne modyfikacje po ich wytworzeniu i maja˛ sztywniejsze kraw˛edzie, wyróżniaja˛ si˛e jednodomenowymi
stanami magnetycznymi w szerokim zakresie rozmiarów (rozdział 8 i 9).
Strukturom tym przypisywana jest niewielka ilość defektów. Ze wzgl˛edu na
sztywniejsze kraw˛edzie, miejscem nukleacji odwróconej domeny jest centrum kropki, na co wskazuja˛ dotychczas przedstawione wyniki symulacji
mikromagnetycznych (rozdział 10.2). Kiedy tworzona jest odwrócona domena, nast˛epuje jej gwałtowna ekspansja na cała˛ powierzchni˛e kropki.
W układach wytwarzanych metodami post-growth (np. FIB), proces przemagnesowania zachodzi w inny sposób. Wskutek zastosowania metody wytwarzania struktura kraw˛edzi takich kropek jest zniszczona. Wpływa to na
niższe wartości pól koercji ( rozdział 10.2). Jednakże, ze wzgl˛edu możliwość pojawienia si˛e wewn˛etrznych defektów w takich kropkach, propagujaca
˛ od brzegu ściana domenowa może być na nich kotwiczona, skutkujac
˛
wielodomenowa˛ stabilna˛ struktura˛ magnetyczna˛ takich kropek.
Wpływ metod wytwarzania i istnienia wewn˛etrznych defektów w kropce poddano analizie w symulacjach mikromagnetycznych. Przyj˛eta anizotropia kropki odpowiada grubości warstwy Co równej 1,5 nm. Na rysunku
10.24 przedstawiono wyniki numerycznych obliczeń dla procesu przemagnesowania okragłych
˛
kropek o rozmiarze 100 nm. Parametry symulacji
przedstawiono w dodatku C. Rozważaniom poddano dwa przypadki:
1. epitaksjalna kropka, z mała˛ ilościa˛ strukturalnych defektów i ze zwi˛ekszona˛ sztywnościa˛ magnetyczna˛ kraw˛edzi (anizotropia kraw˛edzi zwi˛ekszona o 30% wzgl˛edem anizotropii kropki);
2. kropka wytworzona metoda˛ typu post-growth, dla której zaimplementowano zniszczona˛ struktur˛e kraw˛edzi (anizotropia magnetyczna zmniejszona o 30%) i defekty wewnatrz
˛ kropki [169].
Defekty o dwukrotnie wyższej anizotropii od wn˛etrza kropki sa˛ losowo
rozłożone w jej obj˛etości. Dodatkowym elementem uwzgl˛ednionym w symulacjach jest obecność zarodka – dodatkowego defektu o anizotropii magnetycznej niższej o 5% w porównaniu do wn˛etrza kropki. Zarodek umieszczono wewnatrz
˛ epitaksjalnej kropki (rys. 10.24(a)) oraz na kraw˛edzi dla
kropek otrzymywanych metodami typu post-growth (rys. 10.24(b)). Przeprowadzone symulacje maja˛ za zadanie podkreślić różnice w procesach przemagnesowania kropek, które zawieraja˛ defekty wywołane przez różne metody wytwarzania [169].
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Sekwencja etapów przemagnesowania dla kropek o różnych parametrach anizotropii kraw˛edzi (wyższej (a) i niższej (b)) oraz różnej ilości defektów. Końcowy stan przemagnesowania jest zależny od ilości
defektów w kropce [169].

Rysunek 10.24:

Na rysunku 10.24 przedstawiono wyniki symulacji dla dwóch przypadków powyżej omówionych. Arbitralnie przyj˛ete wartości anizotropii kraw˛edzi i defektów, w sposób jakościowy daja˛ informacj˛e o wpływie różnej
ilości defektów oraz metod wytwarzania kropek na ich procesy przemagnesowania. Różnica w przemagnesowaniu jest bardzo wyraźna. W epitaksjalnych obiektach proces przemagnesowania rozpoczyna si˛e wewnatrz
˛ kropki przez wytworzenie domeny o odwróconym namagnesowaniu, która rozprzestrzenia si˛e płynnie przez cała˛ powierzchni˛e, skutkujac
˛ końcowym jednodomenowym stanem magnetycznym kropki. W przypadku kropek typu
post-growth, gdy kraw˛edzie kropki sa˛ zdefektowane (maja˛ obniżona˛ anizotropi˛e) odwrócona domena pojawia si˛e na kraw˛edzi i rozszerza si˛e kosztem nieodwróconej cz˛eści kropki. Propagujaca
˛ ściana domenowa może napotkać defekty znajdujace
˛ si˛e wewnatrz
˛ kropki, które moga˛ działać efektywnie jako centra kotwiczace
˛ ścian˛e domenowa˛ i prowadzić do powstania
wielodomenowej struktury. W konsekwencji pojawia si˛e w kropce stabilna
struktura wielodomenowa. Z punktu zastosowań praktycznych jest to efekt
niekorzystny.

10.4.4

Wpływ parametrów defektów na procesy przemagnesowania kropek

Rozmiar, g˛estość wyst˛epowania i anizotropia defektów moga˛ znaczaco
˛
wpływać na proces przemagnesowania kropek. Na rysunku 10.25 przedstawiono poszczególne etapy procesu przemagnesowania dla wybranego rozmiaru kropki o średnicy 100 nm, KC = 1, 35 · 106 J/m3 . Analiz˛e wykonano
dla epitaksjalnej kropki, której sztywniejsza kraw˛edź charakteryzowana była anizotropia˛ KE = 1, 73 · 106 J/m3 , te = 5 nm. W jej wn˛etrzu zaimplemen204
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towano defekty o anizotropii magnetycznej również równej KE . Dla ustalonego procentu zdefektowania kropki wynoszacego
˛
20%, zmianie ulegał
rozmiar i liczba wewn˛etrznych defektów. W procesie przedstawionym na
rysunku 10.25(a) defekty losowo rozmieszczone maja˛ promień 2 nm, a na
rysunku 10.25(b) – 15 nm.

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

Proces przemagnesowania kropki jest zależny od wielkości defektów.
W przypadku małych rozmiarów (r = 2 nm), proces przemagnesowania zaczyna si˛e w centrum kropki przez zarodkowanie odwróconej domeny, która rozprzestrzenia si˛e na obj˛etość całej nanostruktury poprzez propagacj˛e
ściany domenowej (rys. 10.25(a)). Wyst˛epujace
˛ w obj˛etości defekty nie zaburzaja˛ tworzenia si˛e zarodka odwróconej domeny w centrum nanokropki,
w którym pole odmagnesowania jest najwi˛eksze. Proces zachodzi w jednej
wartości pola i jest opisywany prostokatn
˛ a˛ p˛etla˛ histerezy.
W przypadku dużych defektów (rys. 10.25(b)) proces przemagnesowania rozpoczyna si˛e w miejscu poza obszarem wyst˛epowania defektów oraz
poza geometrycznym centrum kropki. Ponieważ anizotropia defektów jest
wyższa od anizotropii wn˛etrza, zarodkowanie nast˛epuje w obszarze gdzie
jest najwi˛eksze pole odmagnesowania i najniższa energia anizotropii (środkowy obraz na 10.25(b)), po czym odwrócona domena przez propagacj˛e
ściany domenowej rozprzestrzenia na cała˛ kropk˛e. Obserwowana deformacja ściany domenowej jest korzystniejsza energetycznie niż symetryczne
rozprzestrzenianie jej w obj˛etości kropki.
Rozmiary defektów maja˛ również wpływ na wartości pól, w których
kropka ulega przemagnesowaniu. Na rysunku 10.26 zestawiono wartości
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pola przełaczania
˛
kropki (HSF ) o średnicy 100 nm, w funkcji g˛estości defektów o różnym rozmiarze. Symulacje wykonane były dla epitaksjalnej
kropki, której kraw˛edź ma wyższa˛ anizotropi˛e brzegu wzgl˛edem rdzenia.
Dodatkowo we wn˛etrzu kropki zaimplementowano zarodek o promieniu
2 nm z niższa˛ anizotropia˛ magnetyczna˛ wzgl˛edem wn˛etrza kropki (Kzar =
0,945·106 J/m3 ), w którym nast˛epuje inicjacja procesu przemagnesowania.
Zmiennym parametrem w symulacjach jest g˛estość defektów o anizotropii
Kde f = 1,73·106 J/m3 , oraz ich rozmiar. Ze wzrostem g˛estości takich defektów, pole przełaczania
˛
rośnie. Najmniejsze z przedstawionych defektów
(r = 2 nm) maja˛ najsłabszy wpływ na HSF kropek.

Rysunek 10.26: Zależność pól przełaczania
˛
kropki od g˛estości defektów
w kropce i dla różnych rozmiarów defektów.

Wpływ wielkości defektu można zrozumieć odnoszac
˛ si˛e do wczesnych
jednowymiarowych modeli opisanych w pracach [166, 167, 170]. Defekt
o Kde f < KC stanowi swego rodzaju studni˛e dla ściany domenowej powstaja˛
cej w jego obszarze. Jego mniejsza energia powoduje, że ściana domenowa
zostaje uwi˛eziona w obszarze tak powstałej studni, do momentu gdy odpowiednio duże pole nie zostanie przyłożone. Takie pole nazywane jest polem
odczepienia ściany domenowej (ang. depinning) z obszaru o mniejszej energii. Dla odwrotnej relacji Kde f > KC defekt pełni rol˛e bariery energetycznej
dla propagujacej
˛ w jego kierunku ściany. Ta bariera zatrzymuje propaguja˛
ca˛ ścian˛e, jednak nie przeszkadza w jej „powrocie” jeśli przykładane pole
zostanie odwrócone.
Małe defekty o średnicy mniejszej od szerokości ściany domenowej,
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opisywane mniejsza˛ anizotropia˛ od anizotropii wn˛etrza kropki powoduja,˛
że w momencie kiedy ściana domenowa obejmuje obszar defektu energia
anizotropii w tym obszarze jest mniejsza. Waska
˛
studnia efektywnie nie
zatrzymuje ruchu ściany domenowej. Ściana lokalnie odczuwa obniżenie
energii wynikajace
˛ z niższej anizotropii defektu, co powoduje jedynie łatwiejsze przejście ściany przez defekty i zakończenie procesu przemagnesowania stanem jednodomenowym. Wzrost g˛estości małych defektów może
jednak prowodować stabilny stan wielodomenowy. Skupiska małych defektów moga˛ wytwarzać studni˛e o wi˛ekszych rozmiarach.
Dla wi˛ekszego defektu niż długość wymiany efektywnie istnieja˛ dwa
obszary materiały: mi˛ekki i twardy magnetycznie. Dlatego odwrócona domena może być tworzona pod wpływem niskiego przykładanego pola w mi˛ekkim obszarze materiału, czyli w obszarze defektu o niższej anizotropii od
otaczajacego
˛
go obszaru kropki. Po zarodkowaniu domeny, ściana domenowa blokuje si˛e na granicy z obszarem twardym magnetycznie i do dalszej propagacji wymagane jest silniejsze pole. Podobne zjawisko zachodzi
gdy defekty maja˛ wyższa˛ anizotropi˛e wzgl˛edem wn˛etrza kropki i stanowia˛
barier˛e potencjału dla propagujacej
˛ ściany domenowej. Proste argumenty
rozważajace
˛ energie i skale długości tłumacza,˛ silniejszy wzrost wartości
pola przełaczania
˛
z rosnac
˛ a˛ g˛estościa˛ dużych defektów w porównaniu do
niewielkiego wzrostu HSF w funkcji g˛estości dla małych defektów, jak pokazano na rysunku 10.26.
Na rysunku 10.27 przedstawione sa˛ wyniki symulacji przeprowadzonych dla epitaksjalnych kropek zawierajacych
˛
defekty o różniej anizotropii
przy ustalonym ich rozmiarze (r = 4 nm) i położeniu w kropce. Ich anizotropi˛e przyj˛eto jako równa˛ Kde f = 1,73·106 J/m3 (rys. 10.27(a)), Kde f =
1,61·106 J/m3 (rys. 10.27(b)), Kde f = 1,35·106 J/m3 (odpowiadajacej
˛ jedno6
3
rodnej kropce, rys. 10.27(c)), oraz Kde f = 1,1·10 J/m (rys. 10.27(d)). Wraz
ze wzrostem anizotropii defektów sposób przemagnesowania również ulega
zmianie. Dla wi˛ekszych Kde f wysokość barier zwiazanych
˛
z nimi jest wi˛eksza. Przemagnesowanie rozpoczyna si˛e w miejscach poza defektami, o niższym polu zarodkowania. Takie defekty pełnia˛ role centrów kotwiczacych
˛
dalszy ruch ścian domenowych. Korzystniejsze energetycznie jest stworzenie wi˛ekszej liczby mniejszych zarodków i przez propagacj˛e ścian domenowych ich rozrost, prowadzacy
˛ do ich połaczenia
˛
i przemagnesowania całej
kropki na kierunek przeciwny.
Zmniejszenie anizotropii defektów powoduje lokalne obniżenie bariery
energetycznej i prowadzi do powstania wi˛ekszych zarodków odwróconej
domeny i łatwiejszej propagacji ściany domenowej.
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a)

b)

c)

d)

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

10.5

Podsumowanie

W niniejszym rozdziale analizowano procesy przemagnesowania kropek jednorodnych, typu core-edge oraz zdefektowanych nanostruktur.
Kropki jednorodne w obj˛etości charakteryzowane sa˛ prostokatnymi
˛
p˛etlami histerezy oraz procesem przemagnesowania zachodzacym
˛
w jednej
wartości przykładanego pola magnetycznego, rozpoczynajacym
˛
si˛e we wn˛etrzu kropki a nast˛epnie przez propagacj˛e ściany domenowej odwracajacym
˛
kierunek namagnesowania kropki na kierunek pola. Z rosnacym
˛
rozmiarem
kropek pola przełaczania
˛
sa˛ niższe.
Inne parametry magnetyczne kraw˛edzi wzgl˛edem wn˛etrza kropki powoduja,˛ że procesy przemagnesowania kropek typu core-edge moga˛ różnić si˛e
w zależności od parametrów brzegu oraz rozmiaru i kształtu nanostruktury.
Zarówno dla wi˛ekszej jak i mniejszej anizotropii kraw˛edzi mechanizmem
przemagnesowania małych kropek jest mechanizm niekoherentnej rotacji.
Wi˛eksze kropki przemagnesowuja˛ si˛e przez zarodkowanie domeny o odwróconym namagnesowaniu i ruch ściany domenowej. Kształt p˛etli histerezy i pola w których zachodzi przemagnesowania sa˛ zależne od szerokości
kraw˛edzi i jej anizotropii. Dla mniejszych anizotropii kraw˛edzi od rdzenia,
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proces rozpoczyna si˛e na brzegu nanokropki. Mi˛ekka kraw˛edź powoduje,
że kropki w stanie remanencyjnym sa˛ niestabilne (mr < 1) a namagnesowanie kraw˛edzi da˛ży do ułożenia w płaszczyźnie. W strukturach z sztywna˛
kraw˛edzia˛ inicjacja procesu przemagnesowania zachodzi w środku kropki.
Ze wzrostem szerokości kraw˛edzi pojawia si˛e przejście przemagnesowania
w dobrze określanym polu przełaczania
˛
HC na mechanizm dwustopniowy
opisywany przez pola HO i HE . W takich warunkach może pojawić si˛e dwudomenowa struktura. Niemniej jednak, kropki ze sztywna˛ kraw˛edzia˛ w stanie remanencyjnym sa˛ stabilne i jednodomenowe (mr = 1).
Pod wzgl˛edem kształtu najbardziej odbiegajace
˛ od pozostałych sa˛ trójkatne
˛ kropki. Różnice w mechanizmach przemagnesowania trójkatnych
˛
kropek, okragłych
˛
jak również o kształcie sześciokatnym
˛
sa˛ zaznaczone na rysunku 10.20.
Wyst˛epujace
˛ we wn˛etrzu nanokropki defekty zaburzaja˛ istotnie proces
przemagnesowania. Defekty te moga˛ pełnić rol˛e centrów zarodkowania odwróconej domeny, jak również rol˛e centów kotwiczacych
˛
ruch ściany domenowej. Zestawienie wpływu tych defektów przedstawiono na rysunku
10.28, wskazujac
˛ jak dominujace
˛ moga˛ być defekty w procesie przemagnesowania kropki. We wn˛etrzu epitaksjalnej kropki zaimplementowano losowo rozłożone defekty o rozmiarze 5 nm, o różnej anizotropii przyjmujacej
˛
wartości Kde f = 0, 94·106 lub 2, 5·106 J/m3 , czyli odpowiednio mniejsze lub
wi˛eksze od wn˛etrza kropki. Proces przemagnesowania rozpoczyna si˛e w obszarze o najmniejszej energii anizotropii i odmagnesowania. Wielodomenowy stan magnetyczny ulega zmianie pod wpływem rosnacego
˛
zewn˛etrznego
pola magnetycznego. Defekty o wyższej energii anizotropii pozostaja˛ nieprzemagnesowane jak pokazano na ostatnim zdj˛eciu z rysunku 10.28. Przyłożenie wyższych pól magnetycznych powoduje nasycenie w całej strukturze, na zgodne z kierunkiem przykładanego pola.

Rysunek 10.28: Mechanizm przemagnesowania kropki o różnej anizotropii defektów rozłożonych losowo we wn˛etrzu kropki. Defekty o anizotropii
mniejszej od wn˛etrza kropki pełnia˛ rol˛e zarodków i w ich obszarze rozpoczyna si˛e proces przemagnesowania. Defekty o wyższej anizotropii pełnia˛
role centrów kotwiczacych
˛
ruch ściany domenowej.

Dla nasyconej magnetycznie kropki defekt o niższej anizotropii może
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pozwolić na zarodkowanie domeny w polu mniejszym niż pole anizotropii
niezdefektowanego obszaru. Rozmiar defektu wpływa na proces przemagnesowania. Niewielkie rozmiarowo defekty nie powoduja˛ dużych zmian
w HSF i mechanizmie przemagnesowania. Jednak, wraz z rosnac
˛ a˛ g˛estościa˛ małych defektów moga˛ pojawić si˛e w nanostrukturze wielodomenowe
stany. W obszarze małych defektów proces przemagnesowania może zachodzić w oparciu o koherentna˛ rotacj˛e. Jednak jak wskazuje rysunek 10.28
defekty moga˛ również ulegać przełaczeniu
˛
w wyniku przykładanego pola magnetycznego. Proces przemagnesowania może również być wynikiem
propagacji ściany domenowej na obszar defektu. W przypadku wyst˛epowania dużych rozmiarowo defektów ich rosnaca
˛ g˛estość wpływa na szybki
wzrost wartości pól przemagnesowania nanoropki.
Złożoność możliwych parametrów wewn˛etrznych kropek, powoduje złożoność mechanizmów przemagnesowania nanostruktur. Wraz z rosnacym
˛
rozmiarem zniszczeniami struktury powodujacej
˛ zmiany właściwości magnetycznych na kraw˛edzi i we wn˛etrzu kropek (defektów), spodziewanym
jest wi˛eksze prawdopodobieństwo uzyskania wielodomenowego stanu kropki. Dlatego epitaksjalne kropki, charakteryzowane przez niewielka˛ ilość wewn˛etrznych defektów, sa˛ stabilniejsze pod wzgl˛edem wyst˛epowania jednodomenowego stanu magnetycznego.
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Zakończenie
Przedmiotem badań opisanych w niniejszej rozprawie sa˛ ferromagnetyczne kropki wytwarzane metoda˛ epitaksjalnego osadzania z wiazki
˛ molekularnej warstwy kobaltu na strukturyzowane podłoże w postaci samoorganizujacych
˛
si˛e wysp Au na buforze Mo. Kropki magnetyczne indukowane sa˛
w ultracienkiej warstwie Co przez wyspy Au. Nanostruktury o rozmiarach
submikronowych otoczone sa˛ magnetyczna˛ matryca˛ powstała˛ w warstwie
Co osadzonej mi˛edzy wyspami na podłożu molibdenowym. Opracowana
technologia wytwarzania nanokropek umożliwia wprowadzanie intencjonalnych zmian w rozmiarze oraz g˛estości powierzchniowej wysp Au, a tym
samym manipulowanie właściwościami magnetycznymi uzyskanych kropek.
Celem badań było wytworzenie epitaksjalnych kropek magnetycznych
oraz określenie statycznych i dynamicznych ich właściwości, jak również
czynników majacych
˛
na nie wpływ. Planowano uzyskanie kompletnego opisu właściwości magnetycznych dla układu nanokropek w funkcji ich rozmiaru i kształtu oraz określenie wpływu defektów strukturalnych i kraw˛edzi
na obserwowane zjawiska.
Na podstawie badań MOKE i MFM uzyskano informacje o prostopadłym, jednodomenowym stanie magnetycznym kropek. Uzyskano zależność mi˛edzy polami przełaczania
˛
a rozmiarami nanokropek magnetycznych.
Stwierdzono, że obserwowana jednodomenowa struktura wyst˛epuje w szerokim zakresie rozmiarów kropek. Eksperymentalnie pokazano, że mechanizmem przemagnesowania nanostruktur jest zarodkowanie domeny o odwróconym namagnesowaniu, po którym nast˛epuje jej rozrost poprzez gwałtowny i niezaburzony ruch ściany domenowej Mechanizm ten został potwierdzony teoretycznymi obliczeniami. Dzi˛eki wykonaniu symulacji mi211
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kromagnetycznych określono wpływ czynników takich jak rozmiar i kształt
kropki na pola i procesy przemagnesowania. Zanalizowano wpływ wewn˛etrznych właściwości (defektów i kraw˛edzi o zmiennych parametrach magnetycznych) na procesy przemagnesowania kropek. W ten sposób uzyskano
kompleksowy opis właściwości magnetycznych układu nanokropek w funkcji geometrycznych i wewn˛etrznych właściwości nanostruktur.
Ze wzgl˛edu na istotna˛ rol˛e interfejsów w formowaniu si˛e kropek, cz˛eść
pracy poświ˛econo na zbadanie interfejsów Mo/Co i Au/Co. Stwierdzono, że
struktura warstwy Co osadzana na buforze Mo zależy od jej grubości (znaczaca
˛ ilość fazy fcc w cienkiej warstwie Co oraz dominujaca
˛ faza hcp w grubej warstwie Co – wyniki XANES). Stwierdzono istnienie silnych napr˛eżeń
w warstwie Co na buforze Au (wyniki RHEED) oraz określono wartości
indukowanego momentu magnetycznego na atomach Mo (wyniki XMCD).
W badaniach szczególna˛ uwag˛e poświ˛econo interfejsowi Mo/Co. W literaturze naukowej wyst˛epuje stosunkowo znikoma ilość informacji dotycza˛
cych jego właściwości. Dodatkowym osiagni˛
˛ eciem badań było zaobserwowanie sprz˛eżeń mi˛edzy warstwami magnetycznymi w układzie Mo/Co. Jednak precyzyjna interpretacja uzyskanych wyników wymaga dodatkowych
pomiarów, co jest planowanym etapem dalszych prac naukowych.
Do najważniejszych osiagni˛
˛ eć niniejszej pracy doktorskiej można
zaliczyć:
1. Wytworzenie w sposób kontrolowany układu epitaksjalnych kropek
magnetycznych o namagnesowaniu prostopadłym zaindukowanych
w ultracienkiej warstwie Co poprzez samoorganizujacy
˛ si˛e strukturyzowany bufor w formie wysp Au na powierzchni Mo.
2. Określenie czynników odpowiedzialnych za jednodomenowy stan kropek, zarówno w stanie remanencyjnym, jak również po procesie przemagnesowania. Kropki wytwarzane metoda˛ MBE, niepoddane żadnym procesom po ich wytworzeniu, charakteryzuja˛ si˛e wysoka˛ jakościa˛ krystalograficzna˛ struktury i mała˛ ilościa˛ defektów. Mechanizmem odpowiedzialnym za przemagnesowanie jest zarodkowanie
odwróconej domeny, po której nast˛epuje gwałtowny ruch ściany domenowej powodujacy
˛ całkowite przemagnesowanie kropki.
3. Znalezienie korelacji pomi˛edzy rozkładem właściwości strukturalnych
i magnetycznych. Kropki magnetyczne o mniejszych rozmiarach przemagnesowuja˛ si˛e w wyższych polach. Przedział SFD jest w˛eższy dla
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mniejszych grubości Au (mniejszych kropek rozłożonych w wi˛ekszych odst˛epach mi˛edzy soba).
˛ Defekty strukturalne moga˛ prowadzić
do złożonych procesów przemagnesowania i stabilnych wielodomenowych struktur.
4. Określenie wpływu struktury kropki na jej właściwości magnetyczne przy pomocy przeprowadzonych symulacji mikromagnetycznych.
Zbadano wpływ różnych kształtów i rozmiarów oraz wpływ kraw˛edzi
na remanencyjne stany magnetyczne i procesy przemagnesowania.
Zaproponowano diagram fazowy mechanizmów przemagnesowania,
w zależności od kształtu i rozmiarów kropek oraz jakości ich kraw˛edzi.
Ze wzgl˛edu na istotna˛ rol˛e interfejsów Au/Co oraz Mo/Co przy formowaniu si˛e badanych kropek magnetycznych, przeprowadzono analiz˛e właściwości warstw potrójnych typu X/Co/Y, gdzie warstwy X,
Y sa˛ warstwami Au lub Mo, jak również wielowarstw o analogicznej
konfiguracji. Spośród wyników uzyskanych w tej cz˛eści badań należy
wyróżnić:
5. Określenie wpływu sekwencji okładek Mo lub Au na właściwości
strukturalne i magnetyczne warstwy Co oraz relacji mi˛edzy grubościa˛ warstwy Co a jej struktura˛ krystalograficzna˛ w układzie Mo/Co.
6. Wyznaczenie wartości indukowanego momentu magnetycznego na
atomach Mo w wielowarstwach Mo/Co oraz stopie Co-Mo.
Uzyskane wyniki wskazuja˛ na złożoność stanów oraz procesów magnetycznych zachodzacych
˛
w skali nano dla układu kropek, różniacych
˛
si˛e od
opisanych i dobrze znanych zjawisk wyst˛epujacych
˛
w referencyjnych materiałach ciagłych
˛
i obj˛etościowych. Wyniki badań uzupełniaja˛ wiedz˛e w dziedzinie nanomagnetyzmu dotyczac
˛ a˛ właściwości magnetycznych układów
strukturyzowanych. Przedstawiaja˛ zależne od właściwości strukturalnych
różne procesy przemagnesowania. Wyniki uzyskane dla układów typu coreedge sa˛ przydatne dla dalszego rozwoju badań tej dziedziny. Moga˛ być pomocne w interpretacji wyników eksperymentalnych dla kropek magnetycznych uzyskanych różnymi technikami, indukowanych w ciagłej
˛
warstwie
wiazk
˛ a˛ jonowa˛ lub laserowa˛ oraz dla układów złożonych, w których jeden
materiał tworzy pierścień wokół kropki z innego materiału.
Z punku widzenia aplikacji intensywnie badane sa˛ układy kropek charakteryzujace
˛ si˛e stabilna˛ struktura˛ magnetyczna˛ w stanie remanencyjnym,
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które przemagnesowuja˛ si˛e w ściśle określonych wartościach przykładanego pola. Jednorodne kropki, charakteryzowane przez prostokatne
˛
p˛etle
histerezy oraz kropki z niewielkim wpływem kraw˛edzi na proces przemagnesowania spełniaja˛ te wymagania. Uzyskane w ramach niniejszej pracy
wyniki badań wskazuja,˛ że epitaksjalne struktury ze wzgl˛edu na ich jednorodność i stabilność magnetyczna˛ sa˛ obiecujace
˛ w kontekście zastosowań
praktycznych. Trudnościa˛ jednak jest uzyskanie jednorodnych geometrycznie epitaksjalnych kropek, periodycznie rozłożonych w przestrzeni. Dlatego
wymagane sa˛ dalsze badania nad łatwym uzyskaniem samoorganizujacych,
˛
periodycznie rozmieszczonych w dużej skali przestrzennej jednorodnych
nanokropek magnetycznych.
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Dodatek A

Energie i symulacje widma
absorpcji XANES
A.1

Energie absorpcji

Poziom rdzenia
Co
Au
Mo

kraw˛edź K
1s
7709
80725
20000

Tabela A.1:

A.2

kraw˛edź L1
2s
925,1
14353
2866

kraw˛edź L2
2p1/2
793,2
13734
2625

kraw˛edź L3
2p3/2
778,1
11919
2520

Energie wiazania
˛
wyrażone w [eV] [113]

Symulacje widma XANES
Listing A.1: Kod programu FDMNES

! Fdmnes i n d a t a f i l e
! C a l c u l a t i o n f o r t h e c o b a l t K−e d g e i n c o b a l t hcp
! F i n i t e d i f f e r e n c e method c a l c u l a t i o n w i t h c o n v o l u t i o n
Comment
K e d g e o f Co hcp
Filout
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Sim / CoMo / C o h c p _ 1 3 _ o u t
! E n e r g y r a n g e o f c a l c u l a t i o n ( eV )
Range
−20 1 −10. 0 . 5 −5 0 . 2 5 20 1 6 0 .
Green
Edge
K
! R a d i u s o f t h e c l u s t e r where f i n a l s t a t e
! c a l c u l a t i o n i s performed
Radius
8.5
Atom
27 2

4 0 2

3 2 7

! 3d 7 4 s 2

Spgroup
P63 / mmc
Crystal
! Periodic material description ( unit cell )
2.51 2.51 4.07 90. 90. 120.
1 0.33333333 0.66666667 0.25
energpho
Convolution
End
Powyżej przedstawiono przykładowy kod pliku wejściowego do programu FDMNES. Po znaku (!) umieszczone sa˛ komentarze. Parametr range
określa rozmiar kroku mi˛edzy przedziałami energii dla których liczone jest
widmo XANES, relatywnie do danej energii określonej kraw˛edzi. W powyższym przykładzie widmo jest liczone z krokiem energii 1 eV od 20 eV
poniżej energii kraw˛edzi absorpcji do 10 eV poniżej energii kraw˛edzi absorpcji, itd. Absorpcja jest liczona dla kraw˛edzi K co jest określone przez
parametr: Edge K. Parametr Green określa użycie przybliżenia „muffin-tin”.
W powyższym przykładzie widmo jest dla nie spolaryzowanego światła,
jednak można uwzgl˛ednić polaryzacj˛e dodajac
˛ parametr Polarise. Istotnym
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parametrem jest Radius określajacy
˛ rozmiar klastra w obr˛ebie którego liczone jest widmo absorpcji. W przedstawionym przykładzie rozmiar jest
ustawiony na 8,5Å. Sugeruje si˛e, żeby obliczenia wykonać dla różnych wartości tego parametru. Rozmiar uznaje si˛e za odpowiedni gdy nie ma znacza˛
cych różnic mi˛edzy wynikami uzyskanymi dla wi˛ekszego promienia klastra
(standardowo (7 – 8) jest już wystarczajace).
˛
Słowo kluczowe Atom określa rodzaje atomów w krysztale. W tym przypadku sa˛ to atomy Co, opisane
przez liczb˛e atomowa˛ Z = 27, liczb˛e orbitali walencyjnych i liczby kwantowe n, l i liczb˛e obsadzeń. Powyższy przykład opisuje 3d7 4s2 atomów Co.
Pozycje atomów w krysztale dane sa˛ przez wektory sieci a, b i c oraz katy
˛
pomi˛edzy nimi wyszczególnione po komendzie Crystal, opisujac
˛ położenia atomów w komórce podstawowej. Można uwzgl˛ednić symetri˛e kryształu po komendzie Spgroup. Możliwym jest określenie absorbujacego
˛
atomu
przez dodanie polecenia Absorbeur. Brak określenia tego parametru (j.w.)
oznacza, że pierwszy z atomów w liście za słowem kluczowym Crystal jest
atomem absorbujacym,
˛
dla którego liczone jest widmo. Ostatnie dwa polecenia: energpho – tyczy si˛e skali energii (liczonej dla kraw˛edzi K, 7709 eV
z krokiem jak to podaje parametr range). Convolution jest określeniem, że
w obliczeniach jest uwzgl˛edniona funkcja splotu.
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Dodatek B

Symulacje mikromagnetyczne
B.1

Elementy teorii mikromagnetyzmu

Teoria mikromagnetyzmu opisuje zarówno rozkłady namagnesowania
jak i zmiany struktury domenowej w ferromagnetycznym układzie pod wpływem zewn˛etrznych czynników takich jak np. prad
˛ czy pole magnetyczne.
Na podstawie tej teorii można wyjaśnić czasowo zależny proces magnetyzacji zachodzacy
˛ w pośredniej skali długości (ok. 1 – 1000 nm [171])
mi˛edzy makroskopowymi rozmiarami domen magnetycznych opisywanych
w ramach teorii klasycznej, a długościa˛ stałych sieci – opisywanej mechanika˛ kwantowa.˛ Teoria mikromagnetyzmu, w której wykorzystuje si˛e ciagły
˛
opis namagnesowania, rozszerza klasyczna˛ teori˛e o nieklasyczne efekty takie jak oddziaływanie wymiany. Ze wzgl˛edu na to połaczenie
˛
klasycznej
teorii i mechaniki kwantowej mikromagnetyzm jest cz˛esto określany teoria˛
półklasyczna.˛
Równowagowa konfiguracja namagnesowania danego ciała magnetycznego wynika z minimalizacji energii całkowitej systemu, uwzgl˛edniajacej
˛
energi˛e wymiany, anizotropii, energi˛e magnetostatyczna˛ i energi˛e zewn˛etrznego pola. Te wkłady energii, omówione w rozdziale 2 niniejszej rozprawy,
w teorii mikromagnetyzmu opisywane sa˛ przybliżeniu ciagłym,
˛
a równania
na te energie sa˛ opisane powszechnie (przykładowo: [172, 173, 5, 158, 159].
Rozkład namagnesowania może być otrzymany „statycznie” przez minimalizacj˛e całkowitej energii sytemu, albo „dynamicznie” przez rozwiazanie
˛
równia LLG, co jest wykorzystywane w niniejszej pracy. Przewaga˛ użycia
równania LLG jest to, że dostarcza ono informacji o dynamicznym procesie
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ewolucji namagnesowania.
→
−
dM
|γ|α →
−
→
− →
−
→
− →
−
M × (M × H e f f )
= −|γ| M × H e f f −
dt
MS

(B.1)

Równanie ruchu B.1 opisuje zmian˛e wektora namagnesowania w czasie jako funkcj˛e efektywnego pola magnetycznego w miejscu tego wektora
i parametrów materiałowych (t.j. namagnesowania nasycenia MS , żyromagnetycznej stałej γ = 2,21·105 m/A·s, stałej tłumienia α). Pole efektywne
uwzgl˛edniane w obliczeniach jest suma˛ pól wymiany, anizotropii, odmagnesowania oraz zewn˛etrznego pola magnetycznego. Rysunek B.1 przedstawia
ruch namagnesowania w efektywnym polu He f f .
Pierwszy człon równani B.1 powoduje, że namagnesowanie ulega pre→
− →
−
cesji wokół He f f ze skr˛eceniem równym − M × H e f f (rys. B.1). W tym samym czasie amplituda precesji b˛edzie malała w czasie, z powodu czynnika
→
−
→
− →
−
→
−
tłumiacego
˛
− M ×( M × H e f f ), który da˛ży do tego by ułożyć M na kierunek
wektora He f f . Szybkość tłumienia jest zwiazana
˛
ze stała˛ α. Dla wi˛ekszych
jej wartości etap współliniowego M i He f f jest osiagany
˛
szybciej, podczas
→
−
gdy α równe zero powoduje nieskończona˛ precesj˛e M wokół He f f . Wartość
parametru α w materiałach ferromagnetycznych standardowo jest z zakresu
0,01 do 0,1. Jednak w symulacjach dla stanu równowagowego, czynnik ten
nie ma wpływu na jakość otrzymanych wyników i aby zaoszcz˛edzić czas
obliczeń można przyjać
˛ wyższa˛ jego wartość.

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

Wyznaczenie efektywnego pola magnetycznego i rozwiazanie
˛
równa232
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nia B.1, można wykonać wykorzystujac
˛ pakiety do symulacji tj. OOMMF
i LLG [158, 159]. Przestrzenny rozkład namagnesowania osiagany
˛
jest przez
wprowadzenie siatki podziału, w której wektor namagnesowania rozmieszczony jest w tzw. komórkach. Wyst˛epuja˛ dwie klasy programów modeluja˛
cych rozkład namagnesowania w ramach teorii mikromagnetycznej. Pierwsza˛ sa˛ programy rozwiazuj
˛ ace
˛ równanie LLG w oparciu o metody różnic
skończonych (ang. finite difference, FD), korzystajace
˛ z regularnej siatki
w której komórki sa˛ w kształcie prostopadłościanu o równej obj˛etości. Do
tej klasy należa˛ wspomniane programy OOMMF i LLG. Wyst˛epuja˛ również programy działajace
˛ w ramach elementów skończonych (ang. finite
elements, FE), korzystajace
˛ z nieregularnych siatek podziału, jednak nie sa˛
wykorzystane w ramach niniejszej pracy.
Każda sześciokatna
˛ komórka posiada moment magnetyczny opisywany
przez ciagły
˛ wektor M(r):
M(r) = MS m(r) = MS (α1 , α2 , α3 )

(B.2)

gdzie m(r) jest kierunkowym wektorem namagnesowania na jednostk˛e długości, a αi sa˛ kosinusami kierunkowym m(r). Namagnesowanie w każdej
komórce jest stałe. Ważnym elementem w implementowanej siatce podziału jest rozmiar komórek. Dla poprawności obliczeń wymogiem jest aby długość najdłuższej kraw˛edzi komórki była krótsza od długości wymiany symulowanego materiału. W przypadku długości wymiany dla struktury hcp
√
kobaltu definiowanej jako: lex = A/K jest ona równa 3,2 nm. Najbardziej
czasochłonnym i wymagajacym
˛
elementem obliczeń jest wyznaczenie energii magnetostatycznej, która jest oddziaływaniem dipolowym dalekiego zasi˛egu. Zaleta˛ programów FD jest możliwość szybkiego obliczania energii
odmagnesowania przez skorzystanie z twierdzenia o splocie [174]. Obliczenia tej energii uwzgl˛edniaja˛ wkłady dla każdej komórki od wszystkich
pozostałych komórek. Zakładajac
˛ liczb˛e komórek równa˛ N liczba obliczeń
numerycznych jest rz˛edu N 2 , która przy rosnacej
˛ liczbie komórek staje si˛e
trudna do przeprowadzenia.

B.2

Symulacje w programach OOMMF i LLG

Symulacje procesu przemagnesowania w nanorozmiarowych kropkach
wykonano w programach OOMMF i LLG [158, 159]. Dwuwymiarowa tablica sześciennej siatki została wykorzystana do modelowania ultracienkiej
magnetycznej warstwy kobaltu. Rozmiar komórek był mniejszy od długości wymiany w Co (< 3,2 nm). Wysokość komórek ustalono na 1,5 nm jako
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wartość odpowiadajac
˛ a˛ grubości warstwy Co, dla której eksperymentalnie
obserwowane jest prostopadłe namagnesowane kropki magnetycznej. Dynamiczne obliczenia wykonano w ramach mikromagnetycznej teorii Browna rozwiazuj
˛ ac
˛ równanie LLG [173]. Temperaturowe przyczynki do energii
nie zostały w obliczeniach uwzgl˛ednione. Wartości wejściowych parametrów natomiast, przyj˛eto na równe wartościom wyznaczonym eksperymentalnie w temperaturze pokojowej dla układu Au/Co/Au o grubości dCo =
1,5 nm. Poddane analizie wyniki symulacji, pozwoliły wyznaczyć wartości
parametrów tj. koercja czy remanencja oraz kształty p˛etli histerezy rozważanej struktury.
Wartości parametrów wejściowych wynosza:
˛ MS = 1,4·106 A/m, K1 =
6
3
−11
1,35·10 J/m , A = 1,3·10
J/m oraz wartość stałej tłumienia (stała Gilberta) α = 0,5. Aby złamać symetri˛e symulowanego problemu, symulacje
przeprowadzono w warunkach przykładanego pola magnetycznego w kierunku prostopadłym do powierzchni kropki, ale odchylonego o 3 stopnie od
normalnej do powierzchni w kierunku (110) w kartezjańskich współrz˛ednych xyz.
W symulacjach badano wpływ rozmiaru oraz kształtu, jak również struktury wewn˛etrznej kropek na procesy przemagnesowania. Analizowane rozmiary sa˛ z przedziału 50 – 800 nm. Kształty brane pod uwag˛e sa˛ idealnymi
kształtami kropek obserwowanymi eksperymentalnie. Analiz˛e wpływu kraw˛edzi na proces przemagnesowania badano stosujac
˛ model innej anizotropii
brzegu (wi˛ekszej lub mniejszej) od anizotropii rdzenia KC = 1,35·106 J/m3 .
Szerokość kraw˛edzi zmieniano spośród wartości 3 nm, 5 nm i 10 nm. Defekty implementowano jako rozłożone losowo obszary kropki o anizotropii
Kde f podanej w tekście rozdziału 10.
Pliki konfiguracyjne dla programu OOMMF sa˛ napisane w j˛ezyku zbliżonym do Tcl. W programie OOMMF model jednorodnej kropki implementowano skryptowo wykorzystujac
˛ w tym celu klas˛e ScriptAtlas. Model złożonej struktury wewn˛etrznej kropki implementowano przez stworzenie mapy bitowej w zewn˛etrznym programie (Sacilab) a nast˛epnie zaimportowanie
go do OOMMF. Nast˛epnie, przypisano kolory do danej sekcji o zadanych
parametrach w procedurze ImageAtlas, w parametrze colormap. Parametrami: ($xsize, $ysize, $thickness) implementowany jest rozmiar symulowanego obszaru. Przykładowy fragment prostego pliku konfiguracyjnego jest
przedstawiony poniżej.
Listing B.1: Klasa ImageAtlas
Specify Oxs_ImageAtlas : world [ s u b s t {
x r a n g e {0 $ x s i z e }
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y r a n g e {0 $ y s i z e }
z r a n g e {0 $ t h i c k n e s s }
v i e w p l a n e xy
image $dot_map
colormap {
blue
dot
red
edge
d e f a u l t edge
white
universe
}
matcherror 0.01
}]
Określonemu regionowi przez kolor w importowanym obrazie regionowi
przypisana była dana wartość anizotropii w procedurze UniaxialAnisotropy,
co przedstawia poniższy fragment kodu:
Listing B.2: Klasa UniaxialAnisotropy
Specify Oxs_UniaxialAnisotropy [ subst {
K1 { O x s _ A t l a s S c a l a r F i e l d {
a t l a s : world
values {
d o t 1 . 3 5 E6
e d g e 2 . 0 2 5 E6
universe 0
}
} }
axis { Oxs_UniformVectorField {
v e c t o r {0 0 1}
} }
}]
W ramach niniejszej pracy wykonano również cz˛eść obliczeń w programie LLG Micromagentic SimulatorT M , którego zadaniem było również wyznaczenie zmian rozkładu namagnesowania w magnetycznych nanokropkach pod wpływem przykładanego pola magnetycznego. Parametry wejściowe były te same jak w przypadku symulacji w programie OOMMF,
wspomniane wyżej. Program LLG Micromagentic SimulatorT M rozwijany
przez Michaela R. Scheinfein, jest narz˛edziem do symulacji 3D z integrowana˛ grafika,˛ które rozwiazuje
˛
równanie LLG. Wprowadzenie parametrów
wejściowych odbywa si˛e przez rozbudowany interfejs graficzny.
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Dodatek C

Dorobek naukowy autorki
Publikacje w czasopismach:
1. Local variation of ultrathin Co film magnetization orientation induced by a structured buffer: Magnetic dots.
A. Wawro, E. Sieczkowska, A. Petroutchik, L.T. Baczewski, Z. Kurant, A. Maziewski
PHYSICAL REVIEW B 83, 092405 (2011).
2. Perpendicularly Magnetized Monodomain Dots Induced in a Co Layer by a Structured Buffer.
Ewelina Sieczkowska, Alexei Petroutchik, Lech T. Baczewski, Paweł
Aleszkiewicz, Zbigniew Kurant, Andrzej Maziewski, AndrzejWawro
IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 47, 2632 ( 2011).
3. Bimodal properties of patterned magnetic nanostructures separation
of individual components’ contributions.
I. Sveklo, Z. Kurant, A. Maziewski, E. Sieczkowska, A. Petroutchik,
L.T. Baczewski, A. Wawro
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 345,
82 (2013) .
4. Influence of shape, size and internal structure on magnetic properties
of core-edge nanodots with perpendicular anisotropy.
E.Milińska, A.Wawro
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 116, 193905 (2014).
Publikacja poza tematem rozprawy doktorskiej:
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Dorobek naukowy autorki
5. Structural and magnetic properties of hybrid ferromagnetic metal/semiconductor (ZnTe)/Co core-shell nanowires.
P. Misiuna, P. Dłużewski, T. Wojciechowski, E. Milińska, B. Kurowska, M. Wiater; A. Wawro, T. Wojtowicz, L.T. Baczewski
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 412, 80 (2015).

W latach 2011 - 2013 autorka kierowała projektem badawczym z konkursu Preludium2 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Procesy przemagnesowania epitaksjalnych nanokropek magnetycznych”. Nr decyzji DEC-2011/03/N/ST3/02662. Cz˛eść wyników uzyskanych w ramach
projektu jest przedstawiona w niniejszej rozprawie.
Prezentacje konferencyjne:
1. Modeling of magnetic hysteresis loops from an ultrathin Co film deposited on patterned buffer
J. Sveklo, Z. Kurant, A. Maziewski, E. Sieczkowska, L.T. Baczewski,
A. Wawro
Joint Europ. Magn. Symposia JEMS 2010, 23 – 28 August 2010, Kraków.
2. Magnetization reversal of magnetic dots stabilized in a Co film by a
buffer layer
A. Wawro, E. Sieczkowska, A. Petroutchik, L.T. Baczewski, Z. Kurant, A. Maziewski
Joint Europ. Magn. Symposia JEMS 2010, 23 – 28 August 2010, Kraków.
3. Procesy magnesowania kropek magnetycznych stabilizowanych w warstwach Co strukturyzowanym buforem
E. Sieczkowska, A. Petroutchik, P. Aleszkiewicz, L.T. Baczewski, Z.
Kurant, A. Maziewski, A. Wawro
Krajowa konferencja Nanotechnologii, 28.06 – 02. 07. 2010, Poznań.
4. Procesy magnesowania nanokropek
E. Sieczkowska, A. Petroutchik, L.T. Baczewski, Z. Kurant, A. Maziewski, A. Wawro
VI Seminarium. Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM 2010, 1 - 5 grudnia 2010,
Zakopane.
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Dorobek naukowy autorki
5. The influence of the microstructure on the domain structure and magnetic properties of the Nd-Fe-Al Alloys
D. Derewnicka , S. Arabasz, E. Sieczkowska, H. Krztoń, B. Michalski, W. Kaszuwara, A. Wawro
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9. The dependence of magnetization reversal of nanodots of their size
and occuring defects
E. Sieczkowska, A. Petroutchik, L.T. Baczewski, Z. Kurant, A. Maziewski, A. Wawro
Joint Polish - Japanese Workshop, Spintronics - from new materials
to applications, 15-18.2011, Warszawa.
10. Magnetic nanodots forced in an ultrathin Co film by a structured buffer
A. Wawro, E. Sieczkowska, A. Petroutchik, L.T. Baczewski, Z. Kurant, A. Maziewski
Joint Polish - Japanese Workshop, Spintronics - from new materials
to applications, 15-18.2011, Warszawa.
11. Defect influence on magnetic nanodot magnetization reversal
E. Sieczkowska, A. Petroutchik, P. Aleszkiewicz, L.T. Baczewski, Z.
Kurant, A. Maziewski, A. Wawro
Joint European Magnetic Symposia; 9-14 Sep. 2012; Parma, Włochy.
239

Dorobek naukowy autorki
12. Structural and magnetic study of Co nanotubes grown on ZnTe nanowires template
P. Misiuna, E. Sieczkowska, P. Dluzewski, A. Wawro, T. Wojciechowski, T. Wojtowicz and L.T. Baczewski
21st International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces; 2428 Sep. 2012, Shanghai, China.
13. Structural and magnetic properties of ZnTe/Co core/shell nanowires
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E. Milińska, A. Wawro
The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2014 (PM’14);
June 23-27, 2014, Poznań.
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23. Magnetic and structural properties of Co/Mo systems
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