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Streszczenie

Praca dotyczy badań zjawiska reorientacji namagnesowania (ang. spin reorientation trans-
ition - SRT) w epitaksjalnych warstwach żelaza na podłożu W(110). Metodyka badań oparta
była o dwie techniki eksperymentalne realizowane w warunkach ultrawysokiej próżni (UHV):
obrazowanie z wykorzystaniem magnetooptycznego efektu Kerra oraz spektroskopię oddziały-
wań nadsubtelnych z wykorzystaniem jądrowego rezonansowego rozpraszania promieniowania
synchrotronowego (NRS).

Opracowano i zbudowano mikroskop Kerra oraz przystosowano go do istniejącej aparatury
UHV. Mikroskop umożliwił analizę in-situ różnego typu procesów SRT zachodzących w płasz-
czyźnie warstwy Fe(110) o grubości rzędu kilku nanometrów. Zmiana kierunku namagnesowa-
nia pomiędzy głównymi kierunkami krystalograficznymi prostokątnej powierzchniowej komór-
ki elementarnej jest w tym układzie wywołana konkurencją różnych przyczynków do anizotro-
pii magnetycznej: anizotropii magnetokrystalicznej, anizotropii powierzchniowej i anizotropii
magnetoelastycznej. Analiza procesów SRT indukowanych zmianą grubości i zmianą tempera-
tury w klinowych warstwach Fe pokazała, że zależność grubości krytycznej od temperatury jest
liniowa, ale stała proporcjonalności silnie zależy od warunków preparatyki. Takie zachowanie
zinterpretowano różnicami strukturalnymi i morfologicznymi warstw, które przekładają się na
zmianę udziałów różnych przyczynków do anizotropii.

Pełniejszy obraz zjawiska SRT w układzie Fe/W(110) uzyskany został w wyniku pomia-
rów NRS, które wykonane były in-situ, w dedykowanym układzie UHV, na linii ID18 ośrodka
synchrotronowego ESRF w Grenoble. Analiza zmierzonych widm czasowych NRS pokazała,
że ogólną cechą procesu SRT w badanym układzie jest przejściowy niekolinearny stan ma-
gnetyczny. Stwierdzono, że mechanizm procesu SRT zależy od jego typu. Podczas procesu
SRT indukowanego zmianą grubości w temperaturze 523 K, wraz ze wzrostem grubości zmia-
na orientacji magnetyzacji od kierunku [11̄0] do [001] rozpoczyna się w warstwach przypo-
wierzchniowych, a kończy się w warstwach granicznych Fe/W(110), podczas gdy dla przejścia
SRT indukowanego zmianą grubości w temperaturze pokojowej sekwencja przełączania nama-
gnesowania jest odwrotna. Z drugiej strony, porównanie procesu SRT indukowanego zmianą
grubości w temperaturze 523 K i procesu SRT wywołanego zmianą temperatury pokazało, że
przy obniżaniu temperatury realizowany jest scenariusz hipotetycznego odwrotnego procesu
SRT indukowanego zmianą grubości warstwy.



Abstract

The thesis reports a study of the spin reorientation transition (SRT) in epitaxial Fe films
on a W(110) substrate. Research methodology was based on two complementary experimental
techniques accomplished under ultrahigh vacuum (UHV) conditions, namely a magnetic ima-
ging based on the magneto-optic Kerr effect and a hyperfine interaction spectroscopy using the
nuclear resonant scattering of synchrotron radiation (NRS).

The Kerr microscope was developed and implemented with the existing UHV system. Using
the microscope different SRT types occurring in plane for several nanometer thick Fe(110) films
were analyzed in situ. The spontaneous magnetization reorientation between the main crystal-
lographic direction of the rectangular surface elementary cell is in his system induced by the
competition of different contributions to the magnetic anisotropy: magnetocrystalline, surface
and magnetoelastic anisotropy. The analysis of the thickness and temperature induced SRT pro-
cesses in the wedge-shaped Fe films showed that the SRT critical thickness is a linear function
of temperature, but the proportionality constant strongly depends on the film preparation condi-
tions. This behavior was interpreted by structural and morphological modifications, which were
reflected in different contributions of the related magnetic anisotropy terms.

A comprehensive SRT picture in the Fe/W(110) system was gained from the NRS measure-
ments, which were performed in situ in a dedicated UHV system installed at the ID18 beamline
at ESRF Grenoble. The analysis of the NRS time spectra proved that the general feature of the
SRT in the studied system is a transient non-collinear magnetic state. It was shown that the
SRT mechanism is transition specific. During the thickness induced SRT process at 523 K, the
reorientation of the magnetization between [11̄0] and [001] directions with increasing thickness
is initiated at the surface atomic layers and is completed at the Fe/W(110) interface, whereas for
the room temperature thickness driven transition, the sequence of the magnetization switching
is reversed. On the other hand, the comparison of the NRS data for the thickness induced SRT at
523 K and the temperature driven SRT indicated that with decreasing temperature the scenario
of the hypothetical inverse thickness driven SRT was realized.
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2.1 Mikroskopia Kerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.1.1 Magnetooptyczny efekt Kerra (MOKE) . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.1.2 Makroskopowy opis metody MOKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1.3 Opis Fresnela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.1.4 Geometrie MOKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
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2.2 Jądrowe rozpraszanie rezonansowe (NRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

2.2.1 Zasada fizyczna NRS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.2.2 Technika NRS w badaniu powierzchni i cienkich warstw. . . . . . . . . 61

3 Spontaniczna zmiana kierunku namagnesowania (SRT) w Fe/W 66
3.1 Obrazowanie magnetyczne oparte o magnetooptyczny efekt Kerra

w badaniach SRT w epitaksjalnych klinowych warstwach Fe/W(110) in-situ . . 66
3.1.1 SRT w funkcji grubości warstwy w różnych temperaturach . . . . . . . 67
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Wstęp

Od około ćwierć wieku cienkowarstwowe układy magnetyczne należą do najintensywniej
badanych obiektów materii skondensowanej. Wprawdzie początki badań dobrze zdefiniowa-
nych epitaksjalnych warstw magnetycznych z prostopadłą anizotropią sięgają lat siedemdzie-
siątych ubiegłego wieku [Grad68], ale dopiero odkrycie oscylacyjnego gigantycznego magne-
tooporu (GMR) [Baib88, Grün86] nadało tej dziedzinie znacznego przyspieszenia związanego
z możliwymi aplikacjami. Znaczna intensyfikacja badań i olbrzymie zainteresowanie tematyką
szybko nabrało wymiaru globalnego, wydając nową dziedzinę naukowo-technologiczną zwa-
ną spintroniką. Termin ten określa nie tylko bardzo szeroki zakres problemów naukowych, ale
także wielki obszar techniki związany z nowego typu elektroniką.

Spintronika, oparta na właściwościach spinu (a właściwie momentu magnetycznego) elek-
tronów jest nierozłącznie związana z niskowymiarowym magnetyzmem, jako że w zasadzie
wszystkie elementy układów spintronicznych to cienkie warstwy o grubościach nanometro-
wych. Nic też dziwnego, że poznanie fundamentalnych właściwości magnetycznych nanostruk-
tur, związanych z obniżeniem wymiarowości, warunkuje ich zastosowania.

W ogólności obniżenie wymiarowości powoduje dwa rodzaje efektów związanych z mody-
fikacją stanu podstawowego układu magnetycznego. Pierwszy z nich dotyczy zmiany momentu
magnetycznego w stanie podstawowym i w zerowym przybliżeniu daje się opisać wzrostem
momentu magnetycznego towarzyszącym ewolucji układu od materiału litego, poprzez jego
powierzchnię i ultracienkie warstwy, do pojedynczego atomu. Drugi efekt stanu podstawowe-
go to modyfikacja anizotropii magnetycznej związana w najbardziej ogólnym przypadku ze
złamaniem symetrii translacyjnej, ale także ze strukturalnymi modyfikacjami układów cienko-
warstwowych. Na te dwa efekty stanu podstawowego nakładają się efekty związane ze wzbu-
dzeniami termicznymi powodującymi osłabienie właściwości magnetycznych. Układy nisko-
wymiarowe charakteryzują się obniżeniem temperatury Curie, a także, w przypadku warstw
nieciągłych czy klasterów, pojawieniem się superparamagnetyzmu.

Poza właściwościami pojedynczych warstw, spintronika w istotny sposób wykorzystuje ma-
gnetyczne oddziaływania międzywarstwowe; bezpośrednie, takie jak oddziaływanie wymienne
typu „exchange bias” [Nogu99] oraz pośrednie międzywarstwowe oddziaływanie wymienne
mediowane przez niemagnetyczną przekładkę między warstwami ferromagnetyka [Brun91].

Połączenie tych wszystkich efektów powoduje, że niskowymiarowe układy magnetyczne
podlegają znacznie bardziej skomplikowanej ewolucji w funkcji temperatury, rozmiarów, czy
modyfikacji strukturalnych, niż to ma miejsce w układach litych. Obserwuje się liczne ma-
gnetyczne przejścia fazowe, które muszą być uwzględnione i zrozumiane indywidualnie dla
każdego układu.

Jednym z najbardziej fascynujących przejść fazowych, które obserwuje się także w układach
litych, jest zmiana kierunku łatwego namagnesowania. W układach litych przejścia fazowe tego
typu związane są zwykle z przejściami strukturalnymi, chociaż czasami uważa się, że to przej-
ście magnetyczne wywołuje przemianę strukturalną [Wutt04]. W układach niskowymiarowych
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zmiana kierunku łatwego namagnesowania określana zwykle terminem reorientacji spinowej
(ang. spin reorientation transition - SRT) zachodzić może również bez istotnych modyfikacji
strukturalnych, jeśli różnego typu anizotropie magnetyczne występujące w układzie zmienia-
ją się w funkcji grubości tak, że prowadzi to do zmiany znaku wypadkowej stałej anizotropii
magnetycznej.

Głównym celem niniejszej pracy jest implementacja określonych metod badawczych do
badania magnetycznych przejść fazowych, a w szczególności SRT, i użycie tych metod do ob-
razowania i określenia mechanizmu pewnego szczególnego typu SRT, a mianowicie zmiany
kierunku łatwego namagnesowania w płaszczyźnie dla epitaksjalnych warstw żelaza Fe(110)
na podłożu W(110). Przejście to, znane i badane od prawie trzydziestu lat [Grad86], jest o tyle
nietypowe, że zachodzi dla stosunkowo grubych warstw (rzędu kilku do kilkunastu nanome-
trów). Poza tym przejście to wywołane może być kilkoma czynnikami: zmianą grubości war-
stwy i/lub temperatury, stanem powierzchni, a także historią obróbki termicznej warstwy, która
wywołuje jej zmiany strukturalne i morfologiczne. Ze względu na niewielką modyfikację ener-
gii anizotropii, która potrzebna jest do zainicjowania tego przejścia, jest ono niezwykle czułe
na stan powierzchni układu. W związku z tym jedyną metodą monitorowania tego przejścia jest
jego obserwacja w warunkach ultra wysokiej próżni (ang. ultra high vacuum - UHV). Głównym
osiągnięciem pracy było więc dopracowanie i zastosowanie dwóch komplementarnych metod
dla obrazowania zjawiska reorientacji w układzie Fe/W(110). Są to wizualizacja struktury do-
menowej i jej ewolucji z użyciem magnetooptycznego efektu Kerra (ang. magnetooptic Kerr
effect - MOKE), oraz metoda spektroskopowa, jądrowe rezonansowe rozpraszanie promienio-
wania synchrotronowego (ang. nuclear resonance scattering of synchrotron radiation - NRS).

Praca wykonywana była w Laboratorium Nanostruktur Powierzchniowych Katedry Fizy-
ki Ciała Stałego AGH, a pomiary NRS wykonane zostały w European Synchrotron Radiation
Facility (ESRF) w Grenoble.

Praca ma następujący układ. Rozdział 1 zawiera zwięzły opis właściwości magnetycznych
układów niskowymiarowych. W rozdziale 2 opisano zasady mikroskopii Kerra, jej implemen-
tacji w warunkach ex-situ oraz in-situ, co było głównym osiągnięciem aparaturowym pracy.
Rozdział ten zawiera także omówione fizyczne podstawy metody NRS. Główne wyniki ekspe-
rymentalne obrazowania SRT w układzie Fe(110)/W(110) in-situ za pomocą mikroskopii Kerra
oraz wyniki otrzymane metodą NRS, a także interpretację wyników uzyskanych obiema meto-
dami, zawarto w rozdziale 3. Rozdział 4 stanowi podsumowanie pracy.
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Rozdział 1

Własności magnetyczne cienkich warstw

1.1 Efekty rozmiarowe i powierzchniowe przy obniżaniu wy-
miarowości.

Oczywistym następstwem obniżania wymiarowości, od materiałów litych (3D) do ukła-
dów warstwowych (2D), jest zwiększony udział atomów powierzchniowych w stosunku do
atomów znajdujących się w objętości. Brak sąsiadów (w wyróżnionym kierunku) dla atomów
powierzchniowych, powoduje złamanie symetrii translacyjnej. Pociąga ono za sobą modyfika-
cję struktury elektronowej i w konsekwencji właściwości magnetycznych. Dla ultracienkich
warstw, dla których udział powierzchni do objętości staje się znaczący, powierzchniowe mody-
fikacje właściwości fizycznych wpływają na cały obszar warstwy oraz silnie zależą od jej gru-
bości. Przy dalszym obniżaniu wymiarowości, od układów dwuwymiarowych do jednowymia-
rowych - nanodrutów (1D) lub kropek kwantowych (0D) - modyfikacje właściwości fizycznych
są jeszcze bardziej spektakularne, lecz ze względu na brak bezpośredniego związku z tematem
pracy, nie będą tu omawiane.

W bieżącym podrozdziale przedstawione zostaną najważniejsze efekty magnetyczne zwią-
zane z obniżaniem wymiarowości. Należą do nich przede wszystkimi: zwiększenie momentu
magnetycznego µ oraz obniżenie temperatury Curie TC.

Jedną z konsekwencji zmniejszenia liczby najbliższych sąsiadów (obniżenia liczby koor-
dynacyjnej) atomów powierzchniowych jest wzrost ich momentu magnetycznego. Dla metali
przejściowych, w których pasmo 3d nie jest całkowicie wypełnione (Mn, Cr, Fe), efekt ten moż-
na jakościowo wytłumaczyć następująco: atomy w strukturach niskowymiarowych, ze względu
na mniejszą liczbę sąsiadów, przypominają bardziej atomy swobodne. Dlatego ich moment ma-
gnetyczny powinien być zbliżony do momentu magnetycznego swobodnego atomu. Tę prostą
interpretację potwierdzają obliczenia teoretyczne [Free91, Wein83].

W silnych ferromagnetykach (Co, Ni) pasmo większościowe jest wypełnione całkowicie
i stąd należy doszukiwać się innego wyjaśnienia zmiany momentu magnetycznego. W tym
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przypadku jest ona skutkiem pojawienia się dodatkowych stanów powierzchniowych w pod-
paśmie większościowym powyżej energii Fermiego EF oraz transferu elektronów między pa-
smami s, p oraz d.

Oprócz wzrostu momentu magnetycznego teoria pasmowa przewiduje inny, jeszcze silniej-
szy efekt. Obserwowane dla układów o obniżonej wymiarowości zwężenie pasm prowadzi do
zwiększenia gęstości stanów na powierzchni Fermiego. Powoduje to łatwiejsze spełnienie wa-
runku Stonera istnienia ferromagnetyzmu:

N(EF) ·U > 1 (1.1)

gdzie U oznacza wewnątrzatomową energię oddziaływania kulombowskiego między dwoma
elektronami o przeciwnych spinach na tym samym orbitalu, N(EF) gęstość stanów na po-
wierzchni Fermiego. Na rysunku poniżej przedstawiono spełnienie kryterium Stonera na po-
wierzchni oraz w objętości dla metali 3d [Alla81].
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Rysunek 1.1: Graficzne przedstawienie warunku spełniającego kryterium Stonera (linia zielona).
Warunek jest spełniony jeśli wartość N(EF) leży ponad zieloną linią. Na podsta-
wie [Alla81]

Kolejnym aspektem złamania symetrii translacyjnej jest utrata przez atomy powierzchniowe
magnetycznych sąsiadów, co skutkuje zniesieniem jednorodności oddziaływania wymiennego
w kierunku normalnym do powierzchni. Następstwem tego jest wzrost prawdopodobieństwa
wzbudzeń termicznych, w wyniku czego na powierzchni obserwuje się szybsze (niż w materia-
le litym) temperaturowe zmiany namagnesowania. Dla układów cienkowarstwowych oznacza
to obniżenie temperatury Curie TC. Na przykład, dla monowarstwy Fe na różnych podłożach
TC jest bliska temperatury pokojowej, czyli 3,7 razy mniejsza niż dla litego żelaza [Grad90].
Natomiast dla układu czterech monowarstw Fe obserwuje się dwukrotny spadek TC [Himp98].

Jednym z najciekawszych zjawisk charakterystycznych dla układów cienkowarstwowych
jest modyfikacja anizotropii magnetycznej.
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1.2 Anizotropia magnetyczna litych ferromagnetyków 3d

Heisenbergowska energia wymiany uzależniona jest od iloczynu skalarnego wektorów~Si · ~S j,
który jest niezmienniczy względem wyboru układu odniesienia, stąd na pozór wydaje się, że
namagnesowanie ferromagnetyka jest izotropowe. Eksperymenty jednak dowodzą, że wektor
namagnesowania dąży do ustawienia się wzdłuż pewnych osi krystalograficznych - efekt ten
jest znany jako anizotropia magnetokrystaliczna [Morr70]. Jest to efekt dodatkowy w stosun-
ku do efektów bezpośrednich pojawiających się gdy kształt litej próbki nie posiada symetrii
sferycznej lub regularnej (czynniki te wpływają na energię odmagnesowania).

Obecność anizotropii krystalicznej ukazują krzywe namagnesowania próbek monokrysta-
licznych (przedstawionych na poniższych rysunkach), które zostały zmierzone w temperatu-
rze pokojowej odpowiednio dla monokryształów: żelaza, niklu i kobaltu przy różnych orienta-
cjach przyłożonego zewnętrznego pola magnetycznego względem osi krystalograficznych. Już
na pierwszy rzut oka widać na rysunku 1.2, że namagnesowanie kryształów do nasycenia dla
pewnych kierunków krystalograficznych wymaga znacznie większego natężenia pola magne-
tycznego niż dla innych kierunków.

Rysunek 1.2: Krzywe namagnesowania monokryształów: żelaza, niklu oraz kobaltu, w zależności
od kierunków krystalograficznych. Kierunki łatwe odpowiadają krzywym koloru czer-
wonego.

Osie krystalograficzne, wzdłuż których wektor namagnesowania najłatwiej osiąga nasyce-
nie nazywa się osiami łatwego namagnesowania (kierunki łatwe). Natomiast osie, wzdłuż któ-
rych najtrudniej dojść do nasycenia, nazywane są kierunkami trudnymi.

Energia anizotropii krystalicznej, zwana też energią magnetokrystaliczną, zdefiniowana jest
jako praca wymagana do ustawienia wektora namagnesowania wzdłuż pewnego kierunku (li-
cząc od kierunku łatwego namagnesowania). Jeśli praca ta jest wykonywana w stałej tempera-
turze, wtedy energia anizotropii magnetokrystalicznej jest energią swobodną.

Przyjęto wyrażać energię anizotropii w postaci szeregu potęgowego funkcji trygonome-
trycznych kątów, jakie tworzy wektor namagnesowania z osiami głównymi kryształu. Roz-
patrując przypadek Fe, kierunkami łatwego namagnesowania są kierunki [001], [010], [100]
i ich antyrównoległe odpowiedniki (krawędzie komórki elementarnej), natomiast kierunkami
trudnymi będą przekątne komórki elementarnej. Oznaczając kosinusy kierunkowe wektora na-
magnesowania względem krawędzi sześcianu jako: α1,α2,α3, możemy napisać wyrażenie na
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energię anizotropii. Ze względu na symetrię regularną część wyrazów ulegnie redukcji. Po-
nadto, wyrażenie to musi być niezależne od zmiany znaku dowolnego αi i być niezmiennicze
względem przestawienia dowolnych dwóch αiα j. Pierwszym pojawiającym się członem, w wy-
rażeniu na anizotropię, będzie człon czwartego rzędu, a następnymi będą już wyrazy szóstego
rzędu itd. Choć obecne są wyrazy jeszcze wyższych rzędów, to w większości przypadków nie
ma potrzeby ich uwzględniania w celu wyjaśnienia wyników doświadczalnych.

Wobec powyższych rozważań wyrażenie na gęstość swobodnej energii anizotropii dla Fe
możemy napisać w postaci [Morr70]:

FK = K1(α
2
1α

2
2 +α

2
2α

2
3 +α

2
3α

2
1)+K2α

2
1α

2
2α

2
3 (1.2)

Energia anizotropii często jest funkcją silnie zależną od temperatury i uwzględnia się to tem-
peraturową zależnością stałych: K1(T ), K2(T ). Dla niklu, który także ma strukturę regularną,
kierunkami łatwego namagnesowania sa przekątne komórki elementarnej, natomiast krawędzie
tej komórki są kierunkami trudnymi. Obie (odmienne) sytuacje można opisać powyższym wzo-
rem na energię anizotropii z uwzględnieniem, że stała K1 dla Ni musi mieć wartość ujemną,
podczas gdy w przypadku Fe ma wartość dodatnią.

Całkiem odmienna sytuacja jest dla Co, o strukturze heksagonalnej. Dla kobaltu w tempe-
raturze pokojowej, kierunkiem łatwym jest oś c, a każdy kierunek leżący w płaszczyźnie jest
kierunkiem trudnym. Dzieje się tak dlatego, że namagnesowanie jest niemal izotropowe w ką-
cie θ, jaki tworzy kierunek namagnesowania z osią symetrii. W takim przypadku wyrażenie na
energię anizotropii można zapisać jako:

FK = K′1 sin2
θ+K′2 sin4

θ (1.3)

Ogólnie, kształt krzywej namagnesowania zależy także od struktury domenowej, a sama
anizotropia krystaliczna jest właściwością pojedynczej domeny.

1.3 Anizotropia magnetyczna w cienkich warstwach.

Anizotropia magnetyczna jest jednym z najważniejszych zjawisk decydujących o właści-
wościach cienkich warstw. Niniejszy podrozdział stanowi przegląd wiedzy na temat anizotropii
magnetycznej w układach cienkowarstwowych i powstał w oparciu o poświęcone w dużej mie-
rze temu zjawisku artykuły przeglądowe [Jens06, Blan94, Vaz08].

W przypadku cienkich warstw naturalną osią symetrii, ze względu na kształt układu, jest
normalna do powierzchni. Ze względu na szczególną geometrię cienkiej warstwy gęstość ani-
zotropii magnetycznej wygodnie jest zapisać jako:

FK = Kout cos2
θ+Kin sin2

θsin2
φ (1.4)

gdzie θ jest kątem między kierunkiem namagnesowania i normalną do powierzchni, a φ ką-
tem między rzutem namagnesowania na płaszczyznę i jakimś wyróżnionym na płaszczyźnie
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kierunkiem krystalograficznym. Pierwszy składnik w wyrażeniu 1.4 jest odpowiedzialny za tak
zwaną „magnetyczną anizotropię prostopadłą do powierzchni” opisaną przez stałą anizotropii
prostopadłej Kout (ang. out of plane), drugi opisuje anizotropię magnetyczną w płaszczyźnie
opisaną przez stałą anizotropii Kin (ang. in plane). Néel [Neel54] pierwszy zauważył, że złama-
nie symetrii translacyjnej na powierzchni powinno pociągać za sobą dodatkową anizotropię ma-
gnetyczną - tzw. powierzchniową anizotropię magnetyczną (ang. magnetic surface anisotropy -
MSA) - i stworzył model opisujący poprawnie jakościowo związek pomiędzy właściwościami
magnetoelastycznymi i stałymi MSA.

Ponieważ przyczynki do energii anizotropii związane z orientacją magnetyzacji warstwy
względem normalnej są dużo silniejsze (2-3 rzędy) niż przyczynki do energii układu związane
z anizotropią w płaszczyźnie, w większości przypadków zakłada się, że energia anizotropii
nie zależy od kierunku ułożenia magnetyzacji w płaszczyźnie układu. Ograniczenie do jednej
osi symetrii sprawia, że gęstość energii anizotropii magnetycznej Fj (zwanej teraz anizotropią
jednoosiową) można opisać prostym wyrażeniem:

Fj =−K1 cos2
θ−K2 cos4

θ− . . . (1.5)

gdzie θ jest kątem jaki tworzy wektor namagnesowania z normalną do powierzchni układu.
Zwykle do opisu układu cienkowarstwowego wystarcza ograniczenie wyrażenia 1.5 do pierw-
szego wyrazu:

Fj =−K1 cos2
θ (1.6)

Dla dodatniej stałej K1 minimum energii przypada dla θ = 0 i z tego powodu anizotropia fa-
woryzuje kierunek prostopadły do powierzchni próbki. Natomiast dla ujemnych wartości stałej
K1 oś łatwa namagnesowania układu leży w płaszczyźnie. Określona w powyższy sposób defi-
nicja anizotropii dopuszcza tylko dwie orientacje osi łatwych w układzie cienkowarstwowym,
dlatego też w niektórych przypadkach konieczne jest uwzględnienie wyrażenia kolejnego rzędu.
Takie uwzględnienie wyrazu wyższego rzędu umożliwia pojawienie się fazy o namagnesowaniu
leżącym w tzw. stożku łatwym.

Anizotropia magnetyczna mierzona dla próbek objętościowych metali przejściowych 3d jest
rzędu µeV/atom, podczas gdy dla tych samych materiałów w próbkach cienkowarstwowych
dostaje się wartości anizotropii nawet rzędu meV/atom. Taka różnica jest wynikiem obniże-
nia wymiarowości układu: po pierwsze, quasi-dwuwymiarowy kształt układu wprowadza sil-
ne efekty dipolowe, po drugie, ujawniają się zjawiska powierzchniowe ze względu na duży
udział atomów powierzchniowych (czy też warstwy granicznej). W przypadku cienkich warstw
magnetycznych wprowadza się fenomenologiczny podział efektywnej stałej anizotropii Ke na
przyczynek objętościowy związany ze stałą KV (na jednostkę objętości) oraz powierzchniowy
KS (na jednostkę powierzchni) zgodnie z zależnością [Grad68]:

Ke = KV +
2KS

t
(1.7)
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gdzie t oznacza grubość warstwy (ang. thickness), a czynnik 2 określa wkład od dwóch jedna-
kowych powierzchni warstwy. W ogólnym przypadku każda powierzchnia czy interfejs wnosi
indywidualny wkład typu KS/t. Przyczynek składowej objętościowej nie zależy od grubości,
podczas gdy udział anizotropii powierzchniowej w anizotropii efektywnej skaluje się jak 1/t.
Prawdziwość formuły 1.7 została potwierdzona w licznych eksperymentach [Barb83, Grad93,
Blan94]. Graficzne przedstawienie Ke · t w funkcji grubości t pozwala wyznaczyć obie stałe.
Efektywna stała anizotropii oprócz zależności od grubości warstwy wykazuje również silną
zależność od temperatury: K(t,T ).

Źródłem anizotropii magnetycznej są generalnie dwa oddziaływania: dipolowe oddziały-
wanie magnetyczne oraz oddziaływanie spin-orbita. Anizotropia związana z oddziaływaniem
dipolowym, ze względu na jego dalekozasięgowy charakter, odzwierciedla przede wszystkim
kształt układu i często nazywana jest anizotropią kształtu. W podejściu makroskopowym, trak-
tującym układ jako kontinuum, można spodziewać się, że kształt cienkich warstw będzie wymu-
szał orientację namagnesowania w ich płaszczyźnie, ze względu na obecność anizotropowego
pola odmagnesowującego, które jest proporcjonalne do namagnesowania (ze znakiem ujem-
nym). Licząc gęstość energii magnetostatycznej układu cienkowarstwowego we własnym polu
odmagnesowującym otrzymujemy wyrażenie na gęstość energii anizotropii kształtu:

FD =
1
2

µ0M2
s cos2

θ (1.8)

gdzie Ms jest namagnesowaniem w nasyceniu, a θ kątem jaki tworzy magnetyzacja z normal-
ną do powierzchni próbki. Zgodnie z wyrażeniem 1.8 minimum energii przypada dla θ = π/2,
a więc dla przyczynku dipolowego rzeczywiście faworyzowana jest orientacja wektora nama-
gnesowania w płaszczyźnie próbki. W podejściu makroskopowym anizotropia kształtu nie za-
leży od grubości układu, dając wkład tylko do objętościowej stałej anizotropii KV (ze znakiem
ujemnym −µ0M2

S/2). Wkład anizotropii kształtu do KV (w przypadku metali przejściowych)
jest duży w porównaniu z innymi efektami i to on odpowiada za fakt, że dla większości ukła-
dów, spontaniczne namagnesowanie najczęściej leży w płaszczyźnie warstwy.

Drugim źródłem anizotropii magnetycznej jest sprzężenie spin-orbita. Atomy sieci oddzia-
łują pomiędzy sobą za pośrednictwem elektrycznych pól krystalicznych oraz zachodzenia na
siebie funkcji falowych, w wyniku czego orbitalne funkcje falowe nabierają cech symetrii krysz-
tału. Sprzężenie spin-orbita przenosi informacje o symetrii kryształu na wypadkowy moment
magnetyczny atomu. Tak więc anizotropia związana ze sprzężeniem spin-orbita odzwiercie-
dla symetrię kryształu i stanowi podstawowy wkład do tzw. anizotropii magnetokrystalicznej.
Również oddziaływanie dipolowe może mieć wkład do anizotropii magnetokrystalicznej, gdyż
w układach o niskiej symetrii zależy ono od kierunków krystalograficznych, jednak jego przy-
czynek do energii anizotropii jest zwykle zaniedbywalnie mały.

Wszelkie zmiany w symetrii struktury krystalicznej prowadzą do modyfikacji anizotro-
pii pochodzącej od sprzężenia spin-orbita. Modyfikacja oddziaływania spin-orbita zmienia się
gwałtownie w sąsiedztwie powierzchni i międzywierzchni w wyniku nagłej redukcji liczby naj-
bliższych sąsiadów atomów powierzchniowych i związanej z tym redukcji symetrii ich otocze-
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nia. Ponieważ symetria translacyjna zostaje obniżona w kierunku normalnej do powierzchni
układu, anizotropia powierzchniowa zwykle, chociaż nie zawsze, faworyzuje prostopadłe usta-
wienie magnetyzacji (ang. perpendicular magnetic anisotropy - PMA). W ten sposób oddziały-
wanie spin-orbita daje podstawowy przyczynek do anizotropii powierzchniowej KS nazywany
anizotropią Néela.

Innym źródłem modyfikacji anizotropii związanych także z oddziaływaniem spin-orbita są
odkształcenia elastyczne układu. Anizotropia związana z odkształceniami nazywana jest anizo-
tropią magnetoelastyczną. Obecność odkształceń jest bardzo typowym zjawiskiem w układach
wielowarstwowych ze względu na częste niedopasowanie sieciowe materiałów składowych
prowadzące do powstania dystorsji struktury. Przykładowo, dla układu Ni/Cu(001) dystorsja
tetragonalna struktury niklu [Schu94] daje silny przyczynek do anizotropii efektywnej, któ-
ry faworyzuje prostopadłe ustawienie spontanicznego namagnesowania. Tak więc anizotropia
magnetoelastyczna może stanowić źródło PMA. W ramach modelu van der Merwe [Merw63]
można wykazać, że w zakresie wzrostu koherentnego jednego materiału na drugim, anizotro-
pia magnetoelastyczna nie zależy od t i wchodzi do anizotropii efektywnej przez KV , podczas
gdy dla obszaru niekoherentnego anizotropia magnetoelastyczna zmienia się z grubością jak
1/t [Chap88, Matt90]. Pomimo, że efekty magnetoelastyczne są efektami typowo objętościo-
wymi, to jednak mogą dawać przyczynek do anizotropii powierzchniowej.

Należy dodać, że obecna w realnych układach chropowatość powierzchni stanowi kolejny
przyczynek do stałej anizotropii powierzchniowej. Z jednej strony redukuje ona efekty dipolowe
na powierzchni układu, stanowiąc tym samym źródło anizotropii prostopadłej (PMA), z drugiej
zaś obniża anizotropię Néela w wyniku redukcji asymetrii otoczenia atomów powierzchnio-
wych [Brun88]. Do podobnych efektów może prowadzić interdyfuzja na granicy faz.

Całkowity przyczynek do energii swobodnej F układu (liczony na jednostkę objętości) po-
chodzący od anizotropii magnetycznej można, dla warstwy o grubości t, przy uwzględnieniu
istnienia przyczynków od obu powierzchni S1 i S2, zapisać jako:

F =
M2

S
2µ0

cos2
θ+FK(θ,φ)+Fε(θ,φ)+

1
t
[FS1(θ,φ)+FS2(θ,φ)] (1.9)

gdzie FK , Fε, FS to odpowiednio przyczynki od gęstości energii anizotropii magnetokrystalicz-
nej, magnetoeleastycznej i powierzchniowej (dla obu powierzchni lub warstw granicznych).
W cienkich warstwach metali przejściowych, przy dobrym dopasowaniu sieciowym z podło-
żem (brak efektów magnetoelastycznych), wypadkowa stała KV faworyzuje zwykle oś łatwą
namagnesowania w płaszczyźnie układu, ze względu na dominującą anizotropię kształtu. W FS

dominuje zaś anizotropia magnetokrystaliczna Néela, która najczęściej faworyzuje prostopa-
dłą orientację spontanicznego namagnesowania. W wyniku współzawodnictwa tych anizotro-
pii, zgodnie z relacją 1.7, wraz z obniżaniem grubości układu, (czyli ze wzrostem udziału
powierzchni), obserwuje się, dla pewnej krytycznej grubości, przełączenie łatwego kierunku
z równoległego na kierunek prostopadły do powierzchni (rysunek 1.3), jest to tzw. reorientacja
spontanicznego namagnesowania (SRT) wymuszona zmianą grubości.
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Rysunek 1.3: Efektywna anizotropia magnetyczna na jednostkę powierzchni w funkcji grubości
zgodnie z relacją: Ke · t = KV · t + 2KS. Współczynnikiem kierunkowym prostej jest
KV , natomiast 2KS jest wyrazem wolnym. Dla grubości krytycznej tc = −2KS/KV
przyczynki od KV i KS równoważą się.

Eksperymenty [Oept96, Lee02] pokazują, że reorientacja nie zawsze odbywa się skokowo
dla określonej grubości, lecz czasami zachodzi stopniowo w pewnym przedziale grubości, przy
udziale fazy pośredniej. Efekt ten wymaga uwzględnienia w anizotropii przyczynku drugiego
rzędu zgodnie z wyrażeniem 1.5. Na stałych K1(t) i K2(t) można rozpiąć tzw. przestrzeń anizo-
tropii, w ramach której przeprowadza się analizę faz. Przestrzeń anizotropii przedstawiona jest
na rysunku 1.4, na którym wyodrębnić można trzy rodzaje faz: z osią łatwą w płaszczyźnie, pro-
stopadłą oraz fazę ze stożkiem łatwym (oś łatwa nachylona jest pod pewnym kątem). Kierunek
osi łatwej wyznaczany jest przez minimum wyrażenia 1.5 względem kąta θ. Ponieważ energia
w sposób ciągły zależy od stałych K1 oraz K2 to przejścia pomiędzy wspomnianymi obszarami
także są ciągłe. Ciągłość tę odzwierciedla płynne przejście między użytymi barwami, gdzie ko-
lor odzwierciedla typ fazy, a jego intensywność oznacza udział danej fazy. W drugiej ćwiartce
przestrzeni anizotropii, wskutek istnienia dwóch lokalnych minimów energii, występuje ob-
szar współistnienia faz: prostopadłej i w płaszczyźnie. Dla szczególnego przypadku K2 =−K1

(oznaczonego na rysunku 1.4 białą przerywaną półprostą) oba minima są jednakowo głębokie.
Linie K1 = 0 i K2 =−K1/2 wyznaczają granice obszaru współistnienia faz, dla których to linii
jedno z minimów zanika. Ponieważ można przyjąć, że obie stałe K1 i K2 zależą od grubości
zgodnie z równaniem 1.7, wzrost grubości cienkiej warstwy spowoduje ewolucję parametrów
Ki w przestrzeni anizotropii po liniowej trajektorii, od strony prawej na lewą (co zostało prze-
stawione na rysunku 1.4 za pomocą strzałek - zielonej oraz purpurowej).

Mimo bardzo wielu doniesień literaturowych dotyczących występowania zjawiska SRT ki-
netyka tego procesu była badana wyjątkowo rzadko. Jak dotąd zostały zidentyfikowane i opisa-
ne tylko dwa typy przejść SRT:

(i) ciągłe przejście drugiego rodzaju postępujące przez koherentną rotację namagnesowania

(ii) przejście nieciągłe przejawiające sie występowaniem (formowaniem) domen magnetycz-
nych
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Teoretycznie zaproponowany został też trzeci rodzaj przejścia SRT, w którym spontanicz-
na zmiana namagnesowania ulega „uciągleniu” przez formowanie niejednorodnej i niekoli-
nearnej struktury magnetycznej, jak dotąd nie obserwowanej dla cienkich warstw metali 3d.
W rzadkich przypadkach, szczegółowo badanego przejścia SRT, jego kinetyka została pośred-
nio określona w oparciu o opisaną wcześniej analizę trajektorii w funkcji grubości w prze-
strzeni anizotropii [Mill98, Wilg10]. W takim podejściu wybór pomiędzy obrazem koherentnej
rotacji i niekolinearnej struktury magnetycznej jest trudny, ponieważ niekolinearna struktura
magnetyczna jest eksperymentalnie trudna do odróżnienia od jednorodnego namagnesowania
charakteryzowanego przez średni kąt ukośnie ustawionego wektora namagnesowania. Fenome-
nologicznie, anizotropia wyższych rzędów może wynikać z niekolinearnego rozmieszczenia
momentów magnetycznych, co zostało pokazane w pracy Farle [Farl99]. Przegląd wiedzy na
temat anizotropii magnetycznej w cienkich warstwach można znaleźć w artykułach przeglądo-
wych [Jens06, John97, Sand04, Vaz08].
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Rysunek 1.4: Przestrzeń anizotropii rozpięta na stałych K1(t) i K2(t). Obszary pokolorowane na:
czerwono, niebiesko, zielono oraz purpurowo odpowiadają fazom odpowiednio z pro-
stopadłym, w płaszczyźnie, ukośnym oraz „mieszanym” ustawieniem spontanicznego
namagnesowania. Na wstawkach pokazano, charakterystyczne dla danej fazy, prze-
biegi energii anizotropii w funkcji kąta θ. Strzałką purpurową zaznaczono liniową
trajektorię ewolucji anizotropii ze wzrostem grubości warstwy z reorientacją poprzez
fazę metastabilną, natomiast strzałką zieloną, reorientację poprzez fazę ze stożkiem
łatwym. Przyjęte jednostki na obu osiach są dla zachowania skali pomiędzy K1 i K2.
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1.4 Reorientacja spinowa w płaszczyźnie
dla układu Fe/W(110).

Tak jak wcześniej wspomniano, anizotropia magnetyczna w płaszczyźnie warstwy jest zwy-
kle znacznie słabsza niż tzw. anizotropia prostopadła i w większości przypadków może być
przy dyskusji procesów SRT zaniedbana. Istotnym odstępstwem od tej prawidłowości są ukła-
dy cienkowarstwowe, których symetria powierzchniowa jest niska (niższa niż kwadratowa lub
heksagonalna). Z takim przypadkiem mamy do czynienia dla cienkich epitaksjalnych warstw
żelaza Fe(110) na powierzchni wolframu W(110). W układzie tym prawie trzydzieści lat temu
odkryta została zmiana kierunku namagnesowania w płaszczyźnie warstwy, zachodząca pod
wpływem zmiany grubości [Grad86].

Powierzchniowa komórka elementarna na płaszczyźnie Fe(110) jest prostokątną. Boki pro-
stokąta wyznaczają kierunki krystalograficzne układu regularnego przestrzennie centrowanego
(ang. body centered cubic - bcc). Dłuższy bok odpowiada kierunkowi [11̄0], a krótszy kierunko-
wi [001]. W litym żelazie kierunki łatwego namagnesowania odpowiadają krawędziom komórki
elementarnej i w związku z tym należy się spodziewać, że namagnesowanie warstwy Fe(110)
zorientowane będzie wzdłuż kierunku [001]. Okazało się jednak, że w początkowych fazach
wzrostu (poza pewnymi anomaliami zachodzącymi dla monowarstwowych grubości [Slez09]),
namagnesowanie leży wzdłuż kierunku [11̄0] i dopiero wraz ze wzrostem grubości, powyżej
pewnej grubości krytycznej dc, doznaje spontanicznej reorientacji do kierunku właściwego dla
litego materiału. Schematycznie geometrię warstwy Fe(110) przedstawia rysunek 1.5.

Rysunek 1.5: Geometria epitaksjalnej warstwy Fe(110) na powierzchni W(110): a) namagnesowa-
nie leży w płaszczyźnie warstwy, b) prostokątna centrowana powierzchniowa komór-
ka elementarna (zielone kółka) ma symetrię dwukrotną. Kierunek namagnesowania
w płaszczyźnie mierzony jest kątem φ do kierunku [001] [Slez09].

W przypadku powierzchni Fe(110)/W(110), dla której występująca w równaniu 1.4 stała
Kout jest ujemna i ma wartość rzędu 3,0 · 10−3 J/m2 [Grad86], jest w pełni usprawiedliwione
by ograniczyć rozważania do namagnesowania leżącego w płaszczyźnie (110) i opisanego ką-
tem azymutalnym φ, mierzonym od wybranego kierunku krystalograficznego, np. od [001] jak
to zostało pokazane na rysunku 1.5b. Można wykazać, że wzór na gęstość energii anizotropii
przyjmuje w takim przypadku formę [Slez09]:
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F[110] =
1
4

KV (sin2 2φ+ sin4
φ)− (Kin

S /t)sin2
φ (1.10)

Przyjmując stałą anizotropii magnetokrystalicznej KV = 45 · 103 J/m3 (taką, jak w litym
Fe) oraz stałą MSA w płaszczyźnie Kin

S = 0,11 · 10−3 J/m2 [Grad86] można wykreślić zależ-
ność 1.10 w funkcji kąta azymutalnego, dla różnych grubości warstwy żelaza t, jak na rysun-
ku 1.6 [Slez09]. Przyczynek objętościowy faworyzuje kierunek [001], natomiast przyczynek
powierzchniowy sprzyja namagnesowaniu układu zgodnemu z kierunkiem [11̄0]. Dla niewiel-
kich grubości Fe, minimum globalne energii przypada dla kąta azymutalnego φ = π/2 (czyli dla
kierunku [11̄0]). Wraz ze wzrostem grubości, dla jej pewnej krytycznej wartości (wynoszącej
dla przyjętych stałych anizotropii około 100 Å) minimum globalne dla kąta φ = π/2 staje się je-
dynie minimum lokalnym, a minimum globalne obserwuje się teraz dla kąta φ = 0, co oznacza,
że oś łatwa namagnesowania jest równoległa do kierunku [001], tak jak to ma miejsce w litym
Fe. Można więc powiedzieć, że obserwowane SRT w płaszczyźnie (110), wymuszone wzrostem
warstwy, odbywa się skutkiem współzawodnictwa przyczynków anizotropii powierzchniowej
i objętościowej.
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Rysunek 1.6: Zależność energii anizotropii magnetycznej (wyrażonej formułą 1.10) w funkcji ką-
ta azymutalnego φ dla różnych grubości Fe. Krzywa niebieska, wyznaczona dla gru-
bości krytycznej tc ' 100 Å, rozdziela wykreślone krzywe na dwa rodzaje: t < tc
oraz t > tc. Dla pierwszego rodzaju krzywych minimum globalne występuje dla kąta
φ = 90◦±180◦ (kierunek równoległy do [11̄0]), natomiast dla drugiego rodzaju mini-
mum globalne występuje dla kąta φ = 0◦±180◦ (kierunek równoległy do [001]).

Taki prosty obraz SRT w płaszczyźnie w warstwach Fe(110), zaproponowany w oryginalnej
pracy [Grad86] ulegał ciągłej ewolucji. Kolejna interpretacja tłumaczyła przejście w oparciu nie
tylko o magnetyczną anizotropię powierzchniową, ale też anizotropię magnetoelastyczną zwią-
zaną z naprężeniami warstwy Fe, wynikającymi z niedopasowania sieciowego Fe/W [Pope03].
Anizotropia ta faworyzuje kierunek łatwy namagnesowania [11̄0] i wraz ze wzrostem warstwy
i relaksacją jej naprężeń zanika, powodując tym samym obrót namagnesowania warstwy do
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kierunku [001]. Istotnymi efektami wpływającymi na scenariusz omawianego przejścia SRT są:
silna zależność grubości krytycznej od pokrycia różnego rodzaju niemagnetycznymi adsorba-
tami [Baek03] oraz zależna od warunków preparatyki morfologia powierzchni [Albr92].

Szerokość przejścia indukowanego zmianą grubości δ [Elme90, Klei07], która określa kine-
tykę przejścia SRT, zmienia się od jednej [Baek03] do kilku monowarstw [Grad86] i wskazuje
na to, że mechanizm przejścia SRT w opisywanych eksperymentach może nie być identyczny.
Teoretycznie ostre przejście SRT (mała szerokość δ) oznacza nieciągłe przejście pierwszego
rodzaju przez współistnienie faz magnetycznych (formowanie domen magnetycznych w kie-
runkach [11̄0] i [001]), podczas gdy duża szerokość przejścia (duża δ) oznacza ciągłe przejście
przebiegające przez koherentną rotację [Jens06]. Złożony obraz przejścia SRT, opisany powy-
żej, staje sie jeszcze bardziej skomplikowany z powodu dużej czułości na adsorpcję gazów
resztkowych (nawet w warunkach ultrawysokiej próżni [Yu07]) co skutkuje nieuniknionym na-
kładaniem się dwóch przyczynków: wpływu grubości oraz adsorpcji, zwłaszcza kiedy grubość
warstwy Fe zbliża się do grubości krytycznej. Często w badaniach SRT obserwacja stanu na-
magnesowania wymaga przyłożenia zewnętrznego pola magnetycznego, jednak pole to może
zmieniać charakter przejścia SRT [Mill98]. W związku z powyższym prawdziwy mechanizm
przejścia SRT w układzie Fe/W(110) jest trudny do określenia.

I wreszcie, co było do tej pory efektem najsłabiej przebadanym, omawiane SRT można
wyindukować zmianą temperatury. Ponieważ jednak zmiana temperatury wpływa na inne omó-
wione wyżej efekty (zmianę morfologii powierzchni, adsorpcję/desorpcję gazów resztkowych)
trudno jest rozdzielić faktyczny wpływ temperatury od wpływu pośredniego.
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Rozdział 2

Eksperymentalne metody badań

Badania opisane w niniejszej pracy prowadzone były w dużej części w laboratorium ul-
trawysokiej próżni (UHV) Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-
Hutniczej. Do najważniejszych technik preparatyki i analizy powierzchni w warunkach UHV
wykorzystanych w tych badaniach należą: epitaksja z wiązek molekularnych (MBE), dyfrak-
cja elektronów niskoenergetycznych (LEED), spektroskopia elektronów Augera (AES), spek-
troskopia elektronów konwersji (CEMS) i magnetooptyczny efekt Kerra (MOKE). Ze wzglę-
du na ich standardowy charakter, wspomniane powyżej techniki nie będą szczegółowo opisy-
wane (charakterystykę wspomnianych metod znaleźć można w pracach doktorskich [Zaja08,
Slez09]). Kolejny podrozdział poświecony został metodzie mikroskopii Kerra. Zawiera on opar-
te o dane literaturowe:

(i) opis teoretyczny fizycznych podstaw zjawiska magnetooptycznego efektu Kerra oraz

(ii) przegląd praktycznych realizacji układów mikroskopu Kerra.

Pozostała część tego rozdziału dokumentuje zbudowane w ramach niniejszej pracy układy mi-
kroskopu Kerra działające zarówno ex-situ jak również in-situ w warunkach UHV.

Ponieważ duża część wyników pracy uzyskana została na drodze pomiarów w synchrotronie
ESRF w Grenoble metodą jądrowego rezonansowego rozpraszania promieniowania synchrotro-
nowego, poświecony tej metodzie został podrozdział 2.2 bieżącej części pracy. Opisuje on za-
równo podstawy fizyczne metody, jak również jej przystosowanie do warunków ultrawysokiej
próżni zrealizowane w urządzeniu zainstalowanym na wiązce ID18 w synchrotronie ESRF.
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2.1 Mikroskopia Kerra

Wprowadzenie

Analiza właściwości magnetycznych układów wielowarstwowych stwarza wiele proble-
mów metodycznych i eksperymentalnych. Niewielkie wartości mierzonych momentów ma-
gnetycznych powodują, że zastosowana metoda musi mięć czułość pomiarową na poziomie
1014 µB, przy jednoczesnej minimalizacji sygnału pochodzącego od masywnego podłoża. Bar-
dzo pożyteczną, a zarazem prostą eksperymentalnie metodą jakościowego określenia stanu ma-
gnetycznego próbki jest pomiar magnetooptycznego efektu Kerra (MOKE). Wysoka czułość
magnetyczna oraz mały przyczynek od podłoża do mierzonego sygnału czynią tę metodę atrak-
cyjną z punktu widzenia badań magnetycznych, zwłaszcza dla układów cienkowarstwowych.
Zazwyczaj metoda MOKE wykorzystywana jest do pomiarów pętli histerezy magnetycznej
w zewnętrznym polu magnetycznym. Analiza kształtu takich pętli dostarcza informacji na temat
anizotropii magnetycznej badanych warstw, jak również ewolucji stałych anizotropii wywoła-
nych zmianą grubości lub temperatury, prowadzącej do opisanego w podrozdziale 1.4 zjawiska
reorientacji spinowej. W przypadku układów wielowarstwowych kształt pętli histerezy pozwala
często wyznaczyć siłę oraz charakter oddziaływań międzywarstwowych.

Pomimo wielu zalet, pomiary krzywych namagnesowania nie są jednak wystarczające, po-
nieważ kształt pętli histerezy zależy często od sposobu przemagnesowania warstwy i jej ma-
gnetycznej struktury domenowej. Mikrostruktura magnetyczna, na którą składają sie domeny
magnetyczne oraz ściany domenowe łączy podstawowe cechy fizyczne materiału magnetycz-
nego z jego makroskopowymi właściwościami, takimi jak kształt, objętość, itp. Wiele zjawisk
charakterystycznych dla materiałów magnetycznych będących elementami nowoczesnych urzą-
dzeń spintronicznych, jak np. histereza magnetyczna, szum w czujnikach magnetycznych, czy
też właściwości magnetooporowe, silnie zależy od struktury domenowej materiału magnetycz-
nego oraz jej ewolucji wywołanej czynnikami takimi jak zewnętrzne pole magnetyczne lub
zmiana temperatury. Rozwój i optymalizacja materiałów magnetycznych wymaga zatem zna-
jomości ich struktury domenowej oraz jej zależności od zewnętrznego pola magnetycznego,
co może być osiągnięte jedynie w sposób bezpośredni, na drodze obrazowania z kontrastem
magnetycznym.

Choć w ostatniej dekadzie nastąpił znaczny postęp w obrazowaniu magnetycznym, klasycz-
na technika jaką jest mikroskopia oparta o zjawisko Kerra jest pod wieloma względami wyjąt-
kowo efektywna [Schä07]. Metoda ta oparta jest o magnetooptyczny efekt Kerra, czyli zależne
od magnesowania skręcenie płaszczyzny polaryzacji liniowo spolaryzowanego światła podczas
odbicia od powierzchni namagnesowanej próbki. W mikroskopie Kerra skręcenie płaszczyzny
polaryzacji przekłada się na najczęściej słaby obraz domenowy, który wzmacniany jest meto-
dami cyfrowej obróbki obrazu. Spośród wszystkich metod obserwacyjnych, mikroskopia Kerra
jest najbardziej wszechstronną i elastyczną techniką obrazowania. Dzięki przetwarzaniu obrazu,

21



kontrast domenowy obserwowany jest praktycznie dla wszystkich materiałów ferro- i ferrima-
gnetycznych. W metodzie tej zewnętrzne pole magnetyczne o dowolnej wielkości i kierunku
może zostać z łatwością przyłożone do próbki co pozwala na obserwację procesów przemagne-
sowania i jednoczesne uzyskanie lokalnych pętli histerezy magnetycznej. Dynamika namagne-
sowania badana może być w szerokim zakresie częstości, od powolnych procesów trwających
kilka sekund lub dłużej, aż do wzbudzeń magnetycznych o nanosekundowej skali czasowej przy
zastosowaniu stroboskopowych metod obrazowania [Schä07].

Dodatkowo, przy użyciu kriostatów optycznych obrazowanie magnetyczne prowadzić moż-
na w szerokim zakresie temperatur, co stwarza możliwość śledzenia magnetycznych przejść
fazowych. Istotną zaleta mikroskopii Kerra jest możliwość uzyskania obrazów domenowych
odpowiadających wybranej składowej namagnesowania, tzn. równoległej oraz prostopadłej do
powierzchni badanej próbki. Informacja o stanie magnetycznym pochodzi w przypadku warstw
metalicznych z głębokości do około 10 nm, co powoduje, że struktura magnetyczna może
być wyznaczona nie tylko dla ultracienkich warstw lub obszarów ściśle powierzchniowych
lecz również dla kanapkowych układów wielowarstwowych o większej grubości. Powiększenie
w mikroskopie Kerra można zmieniać w prosty sposób poprzez odpowiedni wybór obiektywu,
co umożliwia obrazowanie zarówno obszarów o dużych powierzchniach rzędu cm kwadratowe-
go, jak również drobnych szczegółów struktury magnetycznej o rozmiarach kilku mikrometrów
z najlepszą (teoretyczną) zdolnością rozdzielczą około 300 nm daną przez kryterium Rayleigha.
Niezwykle ważną cechą mikroskopii Kerra jest możliwość jej stosunkowo łatwej implementa-
cji do warunków ultra-wysokiej próżni, co umożliwia badania stanu magnetycznego warstw
niepokrytych in-situ, zależności właściwości magnetycznych od ich grubości lub np. adsorpcji
gazów na ich powierzchni.

W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną w pierwszej kolejności podstawy teoretycz-
ne zjawisk magnetooptycznych, zarówno w podejściu mikroskopowym, jak również fenomeno-
logicznym (makroskopowym). Następnie opisane zostaną szczegółowo dwa, zbudowane przez
autora pracy, układy mikroskopu Kerra. Pierwszy z nich pracujący ex-situ oraz drugi umożliwia-
jący obrazowanie struktur magnetycznych in-situ w warunkach ultrawysokiej próżni. Działanie
obu rozwiązań przedstawione zostanie na wybranych przykładach zbadanych próbek cienkich
warstw magnetycznych.

Efekty magnetooptyczne (MO) w cienkich warstwach

Światło, ze względu na swoją dwoistą elektromagnetyczną naturę, może oddziaływać z ma-
terią przez wielkości fizyczne, które opisują pole elektryczne lub też pole magnetyczne. Wy-
starczającymi wielkościami opisującymi pole elektryczne w materiałach są: wektor indukcji
elektrycznej D, wektor natężenia pola elektrycznego E, wektor polaryzacji elektrycznej P oraz
tensor przenikalności elektrycznej ε̂. Natomiast wielkościami opisującymi pole magnetyczne
w materiałach będą odpowiednio: wektor indukcji magnetycznej B, wektor natężenia pola ma-
gnetycznego H, wektor namagnesowania M oraz tensor przenikalności magnetycznej µ̂. Do
zjawisk wywołujących zmiany właściwości optycznych materii w zależności od przyłożone-
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go zewnętrznego pola elektrycznego, zaliczamy efekty elektrooptyczne (Kerra, Pockelsa itp.),
a zmiany właściwości optycznych spowodowane przyłożeniem zewnętrznego pola magnetycz-
nego należą do grupy efektów magnetooptycznych.

Do najważniejszych efektów magnetooptycznych można zaliczyć:

• efekt Faradaya

• Kerra (magnetooptyczny)

• Voigta

• Cottona-Moutona

• kołowy lub liniowy dichroizm magnetyczny (MCD, MLD)

Tabela 2.1: Zestawienie metod magnetooptycznych (nieparzystych), dla których sygnał liniowo za-
leży od namagnesowania (∼M).

pomiar
zmiana

polaryzacji intensywności

transmisji efekt Faradaya (+) a MCD (o) b

odbicia P-MOKE c, L-MOKE (+) T-MOKE, RMS (o, +)

a+ - liniowa polaryzacja światła (s lub p) szerzej opisana w podrozdziale 2.1.2
bo - polaryzacja kołowa (prawo- lub lewoskrętna)
c metody P,L,T-MOKE szerzej opisane zostały w podrozdziale 2.1.4

Tabela 2.2: Zestawienie metod magnetooptycznych (parzystych), w których sygnał zależy od kwa-
dratu namagnesowania (∼M2).

pomiar
zmiana

polaryzacji intensywności

transmisji efekt Voigta (+) MLD (+)
odbicia BR-Voigt (+) R-MLD (+)

Główną cechą efektów magnetooptycznych jest to, że w pierwszym przybliżeniu są one
zależne od namagnesowania liniowo (∼ M), lub kwadratowo (∼ M2), a zależność ta bywa
określana jako parzystość magnetyczna (ang. magnetic parity). Metody wymienione w tabe-
li 2.1 są dedykowane do badania układów o uporządkowaniu ferri- oraz ferro-magnetycznym,
z kolei metody ujęte w tabeli 2.2 nadają się do badania układów o uporządkowaniu anty-
ferromagnetycznym (jak również ferromagnetycznym).

W ogólnym przypadku efekty magnetooptyczne opisane są przy pomocy uogólnionych ten-
sorów przenikalności dielektrycznej (ε̂) oraz magnetycznej (µ̂), które można zapisać w postaci:

ε̂ =

 εxx −imzεxy imyεxz

imzεyx εyy −imxεyz

−imyεzx imxεzy εzz

+
 B1mxmx B2mxmy B2mxmz

B2mymx B1mymy B2mymz

B2mzmx B2mzmy B1mzmz
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µ̂ =

 µxx −imzµxy imyµxz

imzµyx µyy −imxµyz

−imyµzx imxµzy µzz

+
 P1mxmx P2mxmy P2mxmz

P2mymx P1mymy P2mymz

P2mzmx P2mzmy P1mzmz


gdzie mx, my i mz są kosinusami kierunkowymi wersora namagnesowania m= M/Ms (Ms jest
namagnesowaniem nasycenia), natomiast B1 i B2 są stałymi materiałowymi wyższego rzędu
(opisującymi efekt Voigta). Choć w zasadzie wszystkie elementy są zespolone, to przeważ-
nie ich części rzeczywiste są dominujące, dlatego też dla uproszczenia często zaniedbuje się
ich części urojone i uwzględnia się tylko części rzeczywiste. Dla ośrodków izotropowych lub
amorficznych stałe B1 i B2 są sobie równe, natomiast w kryształach regularnych są zazwyczaj
różne.

Podobny opis stosuje się do tensora przenikalności magnetycznej µ̂, który również jest przy-
czynkiem do właściwości magnetooptycznych. Wykazano jednak, że dla częstości optycznych
wkład stałych żyromagnetycznych jest około dwa rzędy wielkości mniejszy niż przyczynek od
stałych żyroelektrycznych [Krin65]. Stąd też najczęściej całkowicie zaniedbuje się stałe ży-
romagnetyczne i zakłada się, że tensor µ̂ = 1. Z reguły, stałe B1, B2 nie są dobrze znane dla
większości materiałów [Hube09], dlatego też najczęściej stosuje się uproszczenie tensora die-
lektrycznego ε̂ przez eliminację stałych materiałowych wyższych rzędów, pozostawiając tylko
stałe pierwszego rzędu.

Dodatkową redukcję elementów tensora dielektrycznego można uzyskać w oparciu o prze-
słanki wynikające z teorii grup. W tabeli 2.3 zestawiono uproszczony tensor dielektryczny w za-
leżności od symetrii struktury [Nye64].

Tabela 2.3: Postać zredukowanego tensora dielektrycznego w zależności od symetrii układu krysta-
lograficznego [Nye64].

układ postać tensora ε̂ układ postać tensora ε̂

regularny

 εxx

εxx

εxx

 jednoskośny ε̂ =

 εxx εxy

εxy εyy

εzz


tetragonalny

heksagonalny
trygonalny

 εxx

εxx

εzz

 trójskośny ε̂ =

 εxx εxy εxz

εxy εyy εyz

εxz εyz εzz



rombowy

 εxx

εyy

εzz


W przypadku występowania dwóch różnych elementów diagonalnych tensora dielektrycz-

nego (εxx, εzz) - anizotropia jednoosiowa - zmienia się polaryzacja światła, a w przypadku tylko
jednej wartości (εxx) zmienia się intensywność światła.
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2.1.1 Magnetooptyczny efekt Kerra (MOKE)

Ze względu na kluczowe znaczenie dla tematyki niniejszej pracy, z całej grupy efektów
magnetooptycznych, poniżej zostanie szerzej przedstawiona metoda magnetooptycznego efektu
Kerra (MOKE).

Opis metody MOKE w ujęciu mikroskopowym

Zjawiska magnetooptyczne w ferromagnetykach wynikają z jednoczesnego występowania
niezerowej polaryzacji spinowej istniejącej w stanie ferromagnetycznego uporządkowania oraz
sprzężenia spin-orbita [Argy55]. Oddziaływanie spin-orbita sprzęga spinowe składowe funkcji
falowej elektronu ze składowymi przestrzennymi i tym samym łączy właściwości magnetycz-
ne i optyczne materiału ferromagnetycznego [Qiu99]. Zmiana polaryzacji lub intensywności
światła odbitego od ośrodka magnetycznego nazywana jest magnetooptycznym efektem Kerra
(MOKE). Generalna własność odróżniająca magnetooptyczny efekt Kerra od innych efektów
magnetooptycznych w ciele stałym polega na tym, że wszystkie skutki tego zjawiska są propor-
cjonalne do namagnesowania M(T) i znikają powyżej temperatury Curie. Część indukowanej
odpowiedzi materiału, będąca w fazie zgodnej ze światłem padającym odpowiada za skręcenie
płaszczyzny polaryzacji światła i nazywana jest rotacją Kerra. Natomiast część światła odbite-
go o fazie niezgodnej z fazą światła padającego daje przyczynek do tak zwanej eliptyczności
Kerra.

Najważniejszymi zaburzeniami znoszącymi degenerację stanów elektronowych materiału
ferromagnetycznego są:

• sprzężenie spin-orbita (SO)

• oddziaływanie wymienne.

Sprzężenie SO jest oddziaływaniem pomiędzy atomowym momentem orbitalnym a spinem,
i jego hamiltonian można zapisać jako:

HSO = ξSOL̂ · Ŝ

gdzie:
ξSO - stała sprzężenia (SO)
L̂ - orbitalny moment pędu
Ŝ - spinowy moment pędu.

W ramach mechaniki klasycznej ruch elektronu po orbicie jest równoważny powstaniu pętli
z prądem wytwarzającej pole magnetyczne [Cohe00], a spiny poszczególnych elektronów dążą
do zgodnej orientacji z tym polem, w celu minimalizacji swojej energii.

Drugim z oddziaływań wpływających na strukturę elektronową próbki jest sprzężenie wy-
mienne, którego Hamiltonian dla dwóch sąsiadujących spinów można wyrazić jako:
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Hex =−JexŜa · Ŝb

gdzie Jex jest całką wymiany, a Ŝ spinowym momentem pędu odpowiedniego elektronu.
Minimum energii osiągane jest dla równoległej (lub antyrównoległej) orientacji oddziałują-

cych spinów. Istnienie tego oddziaływania wynika z zakazu Pauliego [Cohe00].
Oba wspomniane powyżej efekty powodują odpowiednie rozszczepienia poziomów ener-

getycznych atomu (rysunek 2.1). Oddziaływanie wymienne rozszczepia poziomy energetyczne
elektronów tak, że elektrony o spinach (↑) mają mniejsze energie niż elektrony o spinach (↓).
Na rysunku 2.1 rozszczepienie poziomów p spowodowane oddziaływaniem wymiennym zosta-
ło pominięte. W użytej na rysunku 2.1 notacji |lm ↑〉, |lm ↓〉, l jest orbitalną liczbą kwantową
(l=1 - stan p oraz l=2 - stan d) natomiast m to magnetyczna liczba kwantowa przyjmująca war-
tości całkowite z przedziału 〈−l, l〉. Oddziaływanie spin-orbita znosi degenerację poziomów
energetycznych zarówno elektronów p jak i d ze względu na magnetyczną liczbę kwantową m.

Rysunek 2.1: Schematyczne przedstawienie modyfikacji stanów elektronowych p i d. Strzałkami
zaznaczono dozwolone przejście między poziomami (∆m = ±1). Strzałki ciągłe po-
kazują możliwe przejścia w przypadku zaniedbania rozszczepienia stanów p. Prawa
strona przedstawia schematyczne widmo absorpcji dla światła spolaryzowanego lewo
i prawoskrętnie (z pracy [Hamr03]).

Schematyczne widmo absorpcji padającego światła tłumaczy, w podejściu mikroskopowym,
że zmiana stanów elektronowych (namagnesowania) wpływa w ogólnym przypadku na polary-
zację i eliptyczność światła (eliptyczność Kerra), a co za tym idzie na pojawienie się skręcenia
płaszczyzny polaryzacji zwanego skręceniem Kerra.
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2.1.2 Makroskopowy opis metody MOKE

Czasowa i przestrzenna ewolucja fali EM

Fale elektromagnetyczne charakteryzowane są przez pole elektryczne E oraz pole magne-
tyczne H związane równaniami Maxwella. Można wykazać, że znajomość tylko jednej składo-
wej (na przykład pola elektrycznego) umożliwia pełny opis fali elektromagnetycznej, gdyż po-
została część jest ścisłą konsekwencją praw Maxwella [Land60]. Kierunek propagacji płaskiej
fali EM o częstości ω jest określony przez wektor falowy k. Współrzędne Ex, Ey, Ez wektora
pola elektrycznego E = [Ex,Ey,Ez] wyrazić można w następujący sposób:

Ex(r, t) = Ex,max cos(ωt−k·r−δx)

Ey(r, t) = Ey,max cos(ωt−k·r−δy) (2.1)

Ez(r, t) = Ez,max cos(ωt−k·r−δz)

gdzie Ex,max,Ey,max,Ez,max są maksymalnymi wartościami składowych pola elektrycznego od-
powiednio w kierunkach x,y,z. Natomiast δx,δy,δz to opóźnienia fazowe odpowiednich składo-
wych. W dalszej części wprowadzony zostanie prosty opis spolaryzowanej fali EM za pomocą
reprezentacji zespolonej.

Zespolona reprezentacja fali elektromagnetycznej

Fala EM może być opisana w każdym kierunku przez dwie grupy parametrów: maksymalne
wartości składowych pola elektrycznego E j,max oraz ich fazy δ j gdzie wskaźnik j = {x,y,z}
oznacza odpowiedni kierunek. W reprezentacji zespolonej, obie grupy parametrów E j,max oraz
δ j są wyrażone za pomocą jednej zmiennej zespolonej E j,0:

E j0 = E j,max eiδ j , j = {x,y,z} (2.2)

gdzie E j,max = |E j0| oraz δ j = arg(E j0).
Dlatego czasowa i przestrzenna zależność fali EM może być przedstawiona jak na rysun-

ku 2.2:

E j(r, t) = ℜ{E j0 exp [−iωt + ik·r]}, j = {x,y,z} (2.3)

gdzie ℜ oznacza część rzeczywistą zespolonego wektora pola elektrycznego. Dokonując po-
miaru dowolnej wielkości fizycznej dostajemy tylko i wyłącznie informację o części rzeczywi-
stej wielkości mierzonej. Jak widać reprezentacja zespolona jest bardzo wygodnym narzędziem
w opisie wielu wielkości fizycznych takich jak: natężenie pola elektrycznego E, indukcja elek-
tryczna D, natężenie pola magnetycznego H oraz indukcja magnetyczna B dlatego też w dalszej
części wielkości te będą opisywane przy pomocy reprezentacji zespolonej.
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Rysunek 2.2: Przedstawienie drgań pola elektrycznego fali EM w przestrzeni za pomocą reprezen-
tacji zespolonej [Hamr03].

Polaryzacja światła

Z równań Maxwella wynika, że w przypadku ośrodka izotropowego fala EM jest poprzecz-
na. Oznacza to, że wektor natężenia pola elektrycznego E oraz wektor natężenia pola magne-
tycznego H są wzajemnie prostopadłe, a także są prostopadłe do wektora falowego k (kierunku
propagacji fali), co można zapisać jako [Land60]:

E ·H = 0, E ·k = 0, H ·k = 0 (2.4)

Skutkiem tego, pole elektryczne w danym miejscu i czasie możemy wyrazić w dwuwymiarowej
przestrzeni bazowej:

E = εsês + εpêp (2.5)

gdzie ês i êp są wersorami ortogonalnej przestrzeni bazowej a εs i εp są składowymi wektora E
w tej bazie. Przyjęto, że wersor ês jest prostopadły (niem. senkrecht [Hall96]) do płaszczyzny
padania, a wersor êp jest równoległy (ang. parallel) do płaszczyzny padania, jak oznaczono na
rysunku 2.4. Oczywistym jest, że ês, êp oraz k muszą spełniać poniższe warunki:

ês · êp = 0, ês ·k = 0, êp ·k = 0 (2.6)

Łatwo można wykazać, że:
εs = E · ês, εp = E · êp (2.7)

Dla danej pary ês i êp oraz danych ω i k możliwe jest opisanie fali EM przy pomocy tylko
dwóch składowych: εs i εp.

Falę EM można przedstawić w postaci dwóch składowych z czego polaryzacja każdej ze
składowych może być liniowa albo kołowa [Azza92], przy czym oba przypadki są sobie rów-
noważne. W dalszej części pracy, do opisu fali EM zostaną użyte tylko jej składowe liniowo
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spolaryzowane. Rysunek 2.3 pokazuje konstrukcję fali EM z dwóch składowych liniowo spola-
ryzowanych wzajemnie prostopadłych.

a) b) c)

Rysunek 2.3: Superpozycja dwóch fal EM liniowo spolaryzowanych (a i c) przesuniętych względem
siebie w fazie daje polaryzację eliptyczną (b). Prezentowana polaryzacja eliptyczna
posiada dodatnie skręcenie oraz ujemną eliptyczność [Hamr03].

Przestrzenną i czasową zależność amplitud typu εs i εp możemy opisać jako:

εs(r, t) = ℜ{εs0 exp [−iωt + ik·r]}

εp(r, t) = ℜ{εp0 exp [−iωt + ik·r]}
(2.8)

W ogólnym przypadku wektor E przemieszcza się po trajektorii eliptycznej (przemieszczającej
się zgodnie z kierunkiem propagacji), co określamy jako polaryzację eliptyczną.

Generalnie do opisu eliptycznej polaryzacji potrzebujemy znać dwa z następującej grupy
parametrów:

• skręcenie (azymut) θ - kąt pomiędzy osią główną eliptycznej polaryzacji a kierunkiem s.
Według konwencji dodatnie skręcenie jest dla kąta skierowanego przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara patrząc w kierunku padania.

• eliptyczność ε - stosunek małej półosi b elipsy i półosi głównej a, ε = b/a. Dodatnia elip-
tyczność odpowiada rotacji wektora E zgodnej ze wskazówkami zegara patrząc w kierun-
ku padania. W tym przypadku mamy do czynienia z tak zwaną prawoskrętną polaryzacją
fali.
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• wzajemny stosunek amplitud obu składowych - tgΩ = |εp|/|εs|= |εp0|/|εs0|. Jest on wy-
rażony jako stosunek maksymalnych wartości pola E w kierunku p oraz s.

• przesunięcie faz ξ - różnica faz pomiędzy składową typu p i składową typu s, którą można
określić jako ξ = arg(εp0)− arg(εp0)

Rysunek 2.4: Liniowo spolaryzowana fala EM odbita od powierzchni wykazującej namagnesowa-
nie w ogólnym przypadku będzie spolaryzowana eliptycznie. Wynika to z różnych ab-
sorpcji (rysunek 2.1) lewo i prawoskrętnie spolaryzowanych fal EM, na które można
rozłożyć padającą falę EM liniowo spolaryzowaną [Hamr03].

Wartości te (θ, ε, Ω, ξ) nie są wzajemnie niezależne. Można je powiązać trzema niezależ-
nymi równaniami [Azza92] podanymi poniżej:

tg2θ = tg2Ωcosξ (2.9)

sin2ε = tg2Ωsinε (2.10)

tgΩexp[iξ] =
εp

εs
=

εp0

εs0
=

tgθ+ i tgε

1+ i tgθ tgε
(2.11)

Korzystając ze wzoru 2.11 oraz mając na względzie, że θ� 1 i ε� 1, zespolone skręcenie
Kerra Φ możemy wyrazić jako:

Φs =−
εp,−
εs,−

=−rps

rss
= θs + iεs = Ωseiξs (2.12)

Φp =−
εs,−
εp,−

=
rsp

rpp
= θp + iεp = Ωpeiξp (2.13)
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gdzie Φs i Φp są zespolonymi skręceniami Kerra pochodzącymi odpowiednio od światła o po-
laryzacji s i p, natomiast θ i ε są to odpowiednio: skręcenie i eliptyczność Kerra, które również
zależą od polaryzacji światła. Na rysunku 2.4 zilustrowano jak płaszczyzna polaryzacji fali EM
typu s doznaje skręcenia (θs) po odbiciu, a sama fala staje się eliptycznie spolaryzowana (εs).

2.1.3 Opis Fresnela

Prawa odbicia oraz załamania (choć zgodne z doświadczeniem) nie są kompletne, gdyż nie
pozwalają na określenie wzajemnych relacji między natężeniami fali padającej, odbitej i roz-
proszonej, które to relacje konieczne są do analizy właściwości magnetooptycznych. Do tego
konieczna jest znajomość relacji między natężeniami fali, co pociąga za sobą znajomość relacji
między amplitudami. Jako prosty przykład posłużyć może wyprowadzenie zależności pomię-
dzy amplitudami (dla fali padającej i odbitej o polaryzacji prostopadłej do płaszczyzny padania)
dla niemagnetycznych ośrodków, co szczegółowo zostało opisane przez Januszajtisa [Janu91].

Natomiast w opisie zjawisk magnetooptycznych konieczne jest uwzględnienie magnetyzmu
jednego z ośrodków. Do tego celu niech posłuży układ dwóch ośrodków optycznych (pokaza-
nych na rysunku 2.5) powstały na skutek połączenia ośrodka dielektrycznego wraz z optycznie
grubą warstwą magnetyczną (d � λ), gdzie odbicia wielokrotne zostały zaniedbane. Ośrodek
dielektryczny oznaczony jest indeksem „0” i znajduje się w bezpośrednim kontakcie z ośrod-
kiem magnetycznym oznaczony indeksem „1”, w którym to kierunek namagnesowania Ms jest
dowolnie ustalony.

Rysunek 2.5: Ideowe przedstawienie układu dwóch ośrodków optycznych, z których jeden jest
ośrodkiem dielektrycznym (indeks „0”), a drugi jest ośrodkiem o właściwościach ma-
gnetycznych (indeks „1”).

Tensor dielektryczny dla takiego układu optycznego można wyrazić następująco [Hunt67,
Yang93, You96]:
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ε̂ = εxx

 1 −iQmz iQmy

iQmz 1 −iQmx

−iQmy iQmx 1

 (2.14)

gdzie mx, my i mz są kosinusami kierunkowymi wektora namagnesowania. Dla uproszczenia
przyjęto, że εzz = εyy = εxx, a stała magnetooptyczna (Voigta) Q, opisująca skręcenie polaryzacji
(dla efektu Faradaya lub Kerra), jest zdefiniowana jako:

Q = i
εxy

εxx

Przykładowo, dla układu Ni-Fe w zakresie widzialnym stała Voigta jest rzędu 0,03 i z grubsza
jest proporcjonalna do wartości namagnesowania nasycenia Ms [Krin65, Hube09].

Generalnie należy przyjąć, że wszystkie powyższe wielkości są zespolone, a konwencja
znaków dla Q jest zgodna z zaproponowaną przez Atkinsona i Lissbergera [Atki92]. Ponieważ
dalsze rozważania będą dotyczyły fal elektromagnetycznych z zakresu widzialnego, to moż-
na przyjąć, że tensor przenikalności magnetycznej µ̂ = 1. Rozwiązania równań Maxwella dla
powyższego tensora dielektrycznego wraz z koniecznymi warunkami ciągłości wektorów D,
E, P, B, H oraz M prowadzą do uzyskania tak zwanych magnetooptycznych współczynników
odbicia Fresnela ri j, gdzie pierwszy wskaźnik oznacza polaryzację wiązki odbitej, a wskaźnik
drugi oznacza polaryzację wiązki padającej. Mając do dyspozycji dwa rodzaje liniowej pola-
ryzacji światła padającego („s” lub „p”) i dwa dla światła odbitego otrzymujemy cztery wy-
rażenia dla współczynnika odbicia. Januszajtis podaje szczegółowy opis wyznaczenia współ-
czynnika rss [Janu91], natomiast wyrażenia na pozostałe współczynniki zostały zaczerpnięte
z pracy [You98]:

rss =
n0 cosθ0−n1 cosθ1

n0 cosθ0 +n1 cosθ1
(2.15)

rpp =
n1 cosθ0−n0 cosθ1

n1 cosθ0 +n0 cosθ1
−2i

n0n1 cosθ0 sinθ1mxQ
n1 cosθ0 +n0 cosθ1

(2.16)

rps = i
n0n1 cosθ0 (mz cosθ1−my sinθ1)Q

(n1 cosθ0 +n0 cosθ1)(n0 cosθ0 +n1 cosθ1)cosθ1
(2.17)

rsp = i
n0n1 cosθ0 (mz cosθ1 +my sinθ1)Q

(n1 cosθ0 +n0 cosθ1)(n0 cosθ0 +n1 cosθ1)cosθ1
(2.18)

W powyższych wyrażeniach n0, n1 są odpowiednio bezwzględnymi współczynnikami załama-
nia w ośrodku „0” oraz „1”, θ0 jest kątem padania (odbicia) względem normalnej, a θ1 jest
kątem załamania w ośrodku „1”, który można wyznaczyć z prawa Snella:

θ1 = arcsin
(

n0

n1
sinθ0

)
, (2.19)

Zakładając, że optycznym ośrodkiem „0” (z którego światło jest emitowane) będzie próżnia
(w przypadku pomiarów UHV in-situ) albo powietrze (w przypadku pomiarów ex-situ), to dla
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obu tych przypadków można przyjąć (z bardzo dobrym przybliżeniem), że prędkość światła
w takich ośrodkach wynosi c, wobec czego bezwzględny współczynnik załamania n0 wynosi 1.
Przykładowo, korzystając z zależności 2.12 i 2.13 oraz przyjmując, że współczynnik załamania
n1 = 1,58+3,58i oraz stała magnetooptyczna Voigta Q = 0,0214−0,0016i [Yang93] można
numerycznie wyznaczyć wartości zespolonego skręcenia Kerra dla warstwy Fe, w zależności
od θ0 (kąta padania światła). Wraz z powyższymi założeniami przyjęto, że namagnesowanie
warstwy Fe jest zgodne z kierunkiem osi y. Obliczone wartości skręcenia Kerra przedstawia
rysunek 2.6.
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Rysunek 2.6: Teoretyczna zależność skręcenia φk oraz eliptyczności Kerra εk w funkcji kąta padania
θ0 z uwzględnieniem rodzaju polaryzacji światła padającego (s albo p). Przedstawio-
na zależność wyznaczona jest dla optycznie grubej warstwy magnetycznej Fe, gdzie
wektor namagnesowania leży w płaszczyźnie warstwy i jest równoległy do osi y na
rysunku 2.5.

Rozpatrując podobny przykład, lecz tym razem dla układu wielowarstwowego, w którym
występuje prostopadła anizotropia magnetyczna (1,8ÅCo/9ÅPd)200, numerycznie wyznaczo-
no zależność skręcenia Kerra od kąta padania θ0 wraz z uwzględnieniem rodzaju polaryzacji
padającego światła. Przyjęto, że współczynnik załamania n1 = 2,04+4,06i oraz stała magne-
tooptyczna Voigta Q = 0,00038− 0,00314i [You98], a namagnesowanie układu jest zgodne
z kierunkiem osi z. Wynik obliczeń przedstawia rysunek 2.7.

Jak łatwo zauważyć, różnica pomiędzy współczynnikami odbicia dla warstwy Fe (namagne-
sowanie w płaszczyźnie) oraz wielowarstwowego układu Co/Pd (namagnesowanie prostopadłe
do płaszczyzny) jest istotna, zwłaszcza dla małych kątów padania. Generalną cechą wyróżnia-
jącą wszystkie przebiegi (przedstawione na rysunku 2.6 i 2.7) jest to, że posiadają one ekstrema,
co umożliwia optymalne ustawienie elementów optycznych dla odpowiednich kątów padania
θ0. Ponadto, dla obu omawianych układów (Fe oraz Co/Pd), tylko dla światła o polaryzacji
p występuje zmiana znaku skręcenia Kerra φ

p
k - co jest ważne przy detekcji skręcenia płaszczy-

zny polaryzacji światła opisanej w podrozdziale 2.1.5.
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Rysunek 2.7: Teoretyczna zależność skręcenia φk oraz eliptyczności Kerra εk w funkcji kąta padania
θ0 z uwzględnieniem rodzaju polaryzacji światła padającego (s albo p). Przedstawiona
zależność wyznaczona jest dla układu (1,8ÅCo/9ÅPd)200, w którym występuje prosto-
padła anizotropia magnetyczna [You98].

W powyższych symulacjach nie uwzględniono wielokrotnych odbić, które mogą być istot-
nym czynnikiem w przypadku układów wielowarstwowych. Z tego powodu każdy układ cien-
kowarstwowy powinien być traktowany indywidualnie i dla każdego takiego przypadku nale-
żałoby dokonywać charakteryzacji tzn. eksperymentalnego wyznaczenia charakterystyk współ-
czynników odbicia w celu znalezienia optymalnych ustawień (kąta padania i polaryzacji świa-
tła) w pomiarach MOKE.

2.1.4 Geometrie MOKE

Zależnie od wzajemnych relacji pomiędzy wektorem namagnesowania M oraz płaszczyzną
padania światła można wyróżnić trzy rodzaje geometrii MOKE:

• podłużna (ang. longitudinal),

• prostopadła często nazywana polarną (ang. polar),

• poprzeczna, zamiennie zwana transwersalną (ang. transversal) lub rzadziej spotykana
nazywana to geometria równikowa (ang. equatorial).

Pomiar wybranej składowej magnetyzacji Mx, My lub Mz (rysunek 2.8) jest realizowany
w odpowiedniej geometrii. Wspomniane geometrie MOKE omówione będą szczegółowo w dal-
szej części pracy.
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Rysunek 2.8: Wektor namagnesowania M rozłożony na składowe Mx, My i Mz w układzie współ-
rzędnych związanym z próbką oraz promieniem padającym i odbitym.

Geometria prostopadła (PMOKE)

W geometrii polarnej skręcenie Kerra wynika z istnienia składowej magnetyzacji Mz, której
kierunek jest prostopadły do powierzchni próbki. Konfiguracja ta jest szczególnie przydatna
w pomiarach namagnesowania układów o jednoosiowej prostopadłej anizotropii magnetycznej.

Rysunek 2.9: Ideowe przedstawienie powstawania skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła odbite-
go od namagnesowanej metalicznej powierzchni próbki w geometrii PMOKE. Szcze-
gółowy opis oznaczeń znajduje się w tekście.

Dla zgrubnego wyjaśnienia powstawania efektu Kerra, czyli skręcenia płaszczyzny pola-
ryzacji liniowo spolaryzowanego światła odbitego od namagnesowanej powierzchni, możemy
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rozpatrzyć poniższy przykład.
Elektrony znajdujące się w metalicznym ciele stałym, na powierzchni próbki, są w ciągłym

„chaotycznym” ruchu. Ruch ten łatwo zaburzyć liniowo spolaryzowanym światłem (zewnętrz-
nym makroskopowym polem elektrycznym) pokazanym na rysunku 2.9 jako promień padający,
którego polaryzacja określona jest przez wektor pola elektrycznego Ep. W takim przypadku
elektrony znajdujące się w próbce, jako ładunki doznające przyspieszenia, stają się źródłem no-
wej fali EM, która jest obserwowana jako światło odbite, którego to kierunek polaryzacji jest
zgodny z kierunkiem fali padającej (oznaczony na rysunku strzałką Ep tym razem dla promienia
odbitego).

Uwzględniając w powyższym opisie fakt, że na powierzchni próbki może dodatkowo znaj-
dować się pole magnetyczne (np. domena magnetyczna przedstawiona jako prostopadłościan na
rysunku 2.9), to na poruszające się elektrony w polu magnetycznym będzie dodatkowo działać
siła Lorentza, którą można wyrazić jako [Hube09]:

νp =−Mz×Ep (2.20)

Siła ta będzie źródłem dodatkowego drgania ładunków, które wytworzy nowe dodatkowe
(drgające) niewielkie pole elektryczne ep, które będzie proporcjonalne do siły Lorentza:

ep ∼MzEp cosθ (2.21)

Wypadkowe pole elektryczne odbitej fali EM będzie sumą Ep (dla promienia odbitego)
oraz ep. Dodatkowa składowa ep spowoduje skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła odbitego
(tzw. skręcenie Kera) o kąt φp i dla jego małych wartości może być wyrażone jako:

φp ∼MzEp cosθ (2.22)

W przypadku światła padającego o polaryzacji s (oznaczonego przez Es na rysunku 2.9) wy-
nikiem działania siły Lorentza będą dwie składowe dodatkowego pola elektrycznego e′s oraz e′′s .
Składowa e′s ∼MzEs cosθ, będąca w fazie z wektorem pola Es, jest przyczynkiem do skręcenia
Kerra φs, a składowa e′′s ∼MzEs sinθ ma swój przyczynek do eliptyczności światła odbitego.

Dla układu (1,8ÅCo/9ÅPd)200 przykładową zależność skręcenia Kerra od kąta padania θ

oraz rodzaju polaryzacji światła padającego pokazano na rysunku 2.7. Jak łatwo zauważyć dla
kąta padania θ = 0 (lub jego małych wartości) skręcenie Kerra nie zależy od rodzaju polaryzacji
światła padającego (s lub p) i praktycznie ma wartość bliską maksymalnie możliwej.

Odmianą geometrii polarnej może być pomiar w transmisji (θ = 0), gdzie mierzony jest sy-
gnał przechodzący przez próbkę (efekt Faradaya). Pomiar w transmisji jest rzadziej stosowany
ponieważ do niewielkiego sygnału magnetooptycznego z badanej powierzchni dodaje się znacz-
ny sygnał, który pochodzi z podłoża (jako dodatkowy efekt Faradaya), co powoduje dodatkowe
utrudnienia w interpretacji otrzymywanych wyników. Ponadto do takiego typu pomiaru zasto-
sowane podłoże musi być optycznie przezroczyste co daje się spełnić dla niewielkiej grupy
podłoży, głównie tlenkowych np: monokrystaliczne MgO, natomiast nie nadają się do tego ce-
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lu monokrystaliczne podłoża metali wysokotopliwych, które są bardzo często stosowane jako
układy modelowe (np: W, Mo, Pt. . . ).

Geometria podłużna (LMOKE)

O geometrii podłużnej mówimy, gdy wektor namagnesowania (lub jego składowa My) le-
ży w płaszczyźnie próbki i jest równoległy do płaszczyzny promienia padającego i odbite-
go [Lee00], co pokazuje rysunek 2.10.

Rysunek 2.10: Ideowe przedstawienie powstawania skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła od-
bitego od namagnesowanej metalicznej powierzchni próbki w geometrii LMOKE.
Szczegółowy opis oznaczeń znajduje się w tekście.

Podobnie jak w przypadku geometrii PMOKE, rozważając prosty model, w którym pada-
jące światło o polaryzacji liniowej (np. Ep) pobudza do drgań elektrony na powierzchni próbki
otrzymamy stosowne wyrażenia na wielkość siły Lorentza, która jest przejawem oddziaływania
pola magnetycznego z drgającymi elektronami. W przypadku geometrii LMOKE siła Lorentza
wyniesie:

νp =−My×Ep (2.23)

natomiast niewielkie dodatkowe pole elektryczne ep, którego źródłem będzie siła Lorentza wy-
niesie:

ep ∼MyEp sinθ (2.24)

Ta dodatkowa składowa spowoduje skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła odbitego (tzw.
skręcenie Kerra) o kąt φp, który dla małych wartości może być wyrażone jako:

φp ∼MyEp sinθ (2.25)
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Dla tej konfiguracji skręcenie Kerra zależy od wartości składowej My magnetyzacji oraz
kąta padania θ, jak również od rodzaju polaryzacji światła padającego (p lub s). Dla świa-
tła o polaryzacji s otrzymamy e′s ∼ MyEs sinθ oraz e′′s ∼ MyEs cosθ. Przykładową zależność
skręcenia Kerra od kąta padania θ z uwzględnieniem rodzaju polaryzacji światła padającego,
pokazano na rysunku 2.6.

Geometria poprzeczna (TMOKE)

W geometrii tej mierzona jest składowa namagnesowania Mx, która leży w płaszczyźnie
próbki i jest prostopadła do płaszczyzny padania światła. Schematyczną konfigurację TMOKE
pokazuje rysunek 2.11.

Rysunek 2.11: Ideowe przedstawienie powstawania skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła od-
bitego od namagnesowanej metalicznej powierzchni próbki w geometrii TMOKE.
Szczegółowy opis oznaczeń znajduje się w tekście.

W przypadku geometrii TMOKE brak jest skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła pa-
dającego, natomiast powstaje niewielka amplituda pola elektrycznego e′p, która dodaje się do
składowej Ep, co jest obserwowane jako zmiana intensywności sygnału. Efekt ten nie wystę-
puje dla światła padającego o polaryzacji s ponieważ wektory Es i Mx są równoległe i es = 0.
W przypadku polaryzacji p otrzymujemy: e′p ∼MxEp sin(2θ), e′′p ∼MxEp cos(2θ) a maksimum
efektu występuje dla kąta padania θ = π/4.
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2.1.5 Detekcja skręcenia polaryzacji światła

Niezależnie od wyboru geometrii MOKE podstawowym zagadnieniem jest detekcja skrę-
cenia płaszczyzny polaryzacji światła. Na rysunku 2.12 pokazana jest schematycznie generalna
zasada jaką stosuje się w większości układów pomiarowych. Światło pochodzące ze źródła
(w opisywanym układzie mikroskopu jest to ksenonowa lampa łukowa) przechodzi przez po-
laryzator, który może być ustawiany pod odpowiednim kątem α do wybranego kierunku („s”).
Spolaryzowane liniowo światło pada na próbkę (pod kątem θ), od której pewna część światła się
odbija, a pozostała załamuje się lub zostaje zaabsorbowana. Światło odbite, na skutek interakcji
z magnetyczną warstwą próbki, doznaje zmiany uprzedniej polaryzacji. W ogólnym przypad-
ku płaszczyzna polaryzacji zostaje w niewielkim stopniu skręcona (rzędu ułamka miliradiana),
a wiązka odbita staje się eliptycznie spolaryzowana.

Rysunek 2.12: Ideowe przedstawienie układu pomiarowego do detekcji zmiany polaryzacji światła
odbitego od powierzchni wykazującej namagnesowanie. Skrosowanie polaryzatorów
otrzymujemy dla warunku α+β =±π/2.

Klasycznym sposobem na ekstrakcję (ze światła odbitego od próbki) składowej odpowia-
dającej skręceniu Kerra jest przepuszczenie wiązki odbitej przez kolejny polaryzator (rysu-
nek 2.12), który nazywany jest analizatorem. Ekstrakcji sygnału dokonuje się przy tzw. skroso-
waniu, to znaczy wtedy gdy analizator jest obrócony o kąt±π/2 względem poprzedzającego go
polaryzatora. Otrzymany w ten sposób sygnał optyczny, który jest proporcjonalny do skręcenia
(lub eliptyczności) Kerra, następnie pada na detektor (fotodiodę), gdzie zostaje zamieniony na
sygnał elektryczny.

Zależność sygnału rejestrowanego przez detektor od parametrów takich jak: kąty ustawienia
polaryzatorów, kat padania wiązki, oraz właściwości magnetycznych próbki, można obliczyć
stosując formalizm Jonesa.
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Formalizm Jonesa

Gdy fala EM przechodzi przez elementy optyczne (lub się od nich odbija), w ogólnym
przypadku jej polaryzacja ulega modyfikacji (rysunek 2.4). Możemy to opisać za pomocą tak
zwanego formalizmu Jonesa [Azza92, Born59].

Wektor Jonesa jest definiowany przez parę amplitud (εs, εp) liniowo spolaryzowanych fal
typu s i p jako:

J =

[
εs

εp

]
(2.26)

Zakładając, że zmiana polaryzacji światła wywołana przez elementy optyczne takie jak:
próbka, lustro, polaryzator, analizator itp. . . zależy liniowo od εs i εp, można ją wyrazić jako
iloczyn dwóch macierzy. Przykładowo, zmiana polaryzacji w przypadku odbicia od próbki jest
opisywana przez macierz odbicia R

J+ = R ·J−
[

εs,+

εp,+

]
=

[
rss rsp

rps rpp

]
·
[

εs,−
εp,−

]
(2.27)

gdzie J− i J+ są wektorami Jonesa odpowiednio dla światła padającego i odbitego. Znak „+”
lub „−” wiąże się z kierunkiem propagacji wiązki wzdłuż osi z (rysunek 2.11).

Macierze Jonesa dla elementów optycznych zastosowanych w laboratorium w układzie
MOKE zamieszczono w tabeli 2.4. Zakładając, że światło biegnie od źródła przez polaryzator

Tabela 2.4: Macierze Jonesa dla elementów optycznych. Kąt α jest zawarty pomiędzy osią optyczną
polaryzatora a kierunkiem s, i odpowiednio kąt β dotyczy analizatora - jak pokazano na
rysunku 2.12.

Element optyczny Symbol Macierz Jonesa

światło z polaryzatora J

[
cosα

sinα

]

próbka R

[
rss rsp

rps rpp

]

analizator A

[
cos2 β cosβsinβ

cosβsinβ sin2
β

]

(J−), następnie odbija się od próbki (R), po czym przechodzi przez analizator (A) otrzymamy
następujący opis symboliczny:

J+ = ARJ− (2.28)

Przyjmując, że ustawienia elementów określone są względem kierunku s otrzymamy:

J+ = A(β)RJ−(α) (2.29)
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Następnie wstawiając odpowiednie macierze Jonesa (podane w tabeli 2.4) otrzymamy wyraże-
nie na wektor Jonesa dla światła odbitego:

J+ =

[
cos2 β cosβsinβ

cosβsinβ sin2
β

][
rss rsp

rps rpp

][
cosα

sinα

]

=

[
cos2 β cosβsinβ

cosβsinβ sin2
β

][
rss cosα+ rsp sinα

rps cosα+ rpp sinα

]
(2.30)

=

[
cos2 β(rss cosα+ rsp sinα)+ cosβsinβ(rps cosα+ rpp sinα)

cosβsinβ(rss cosα+ rsp sinα)+ sin2
β(rps cosα+ rpp sinα)

]
a natężenie światła I (mierzone przez detektor) można wyznaczyć stosując formułę:

I = ℜ
{

JT
+ J∗+

}
(2.31)

gdzie indeks górny „T” oznacza transpozycję macierzy, natomiast „*” oznacza zespolone sprzę-
żenie. Wstawiając do wzorów 2.16, 2.17 i 2.18 odpowiednią składową namagnesowania wy-
branej domeny, np. o kierunku namagnesowania przeciwnym do kierunku y (−my), można przy
pomocy formuły 2.31 obliczyć natężenie światła (I1) rejestrowanego w detektorze. Postępując
analogicznie dla domeny (+my) można wyznaczyć natężenie świtała I2. Różnica natężeń od
obu domen nazywana jest sygnałem magnetooptycznym (Smo), i w literaturze zapisywana jest
w postaci [Hube09]:

Smo = I2− I1 (2.32)

Sam sygnał magnetooptyczny mówi tylko o różnicy pomiędzy natężeniami światła od różnych
(przeciwnych) domen, ale nie stanowi miary kontrastu magnetycznego. Wielkość, która miaro-
dajnie opisuje kontrast magnetooptyczny jest definiowana jako:

Cmo =
I2− I1

I2 + I1
(2.33)

Dla celów optymalizacji ustawień elementów optycznych (i uzyskania optymalnego kon-
trastu magnetooptycznego) do wyrażenia 2.31 wstawiono wynik ze wzoru 2.30 oraz przyjęto,
że:

β = α+
π

2
+ γ (2.34)

gdzie γ jest niewielkim kątem tak zwanego rozkrosowania. Ponieważ formuła 2.30 jest zbyt
trudna aby analitycznie wyznaczyć wartości poszukiwanych parametrów (tj. wartość kątów: α,
γ oraz θ0), dla optymalnego ustawienia aparatury pomiarowej (tzn. uzyskania możliwie duże-
go kontrastu magnetycznego), dalsze obliczenia wykonano numeryczne w środowisku Matlab.
W modelu obliczeniowym przyjęto, że optymalne ustawienie elementów optycznych będzie
dla takich parametrów, dla których istnieje ekstremum w wyrażeniu na kontrast magnetycz-
ny [Hube09]:

Copt
mo = max

{
I2− I1

I2 + I1

}
(2.35)
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Rysunek 2.13: Zależność kontrastu magnetooptycznego Cmo w funkcji kąta rozkrosowania γ oraz od
rodzaju polaryzacji światła padającego (s albo p).

Wyniki obliczeń numerycznych przestawia rysunek 2.13.
Pojawienie się ekstremum kontrastu magnetooptycznego dla niewielkiego, lecz niezerowe-

go kąta rozkrosowania (rysunek 2.13), może zostać wyjaśnione przez prosty opis, w którym wy-
korzystano prawo Malusa. Choć opis ten zawiera wiele uproszczeń (względem formuły 2.30),
to jednak jest wart przytoczenia gdyż płynie z niego kilka cennych wniosków, które nie są
oczywiste.

Rozważając przejście niespolaryzowanego światła przez dwa polaryzatory, jego natężenie
po przejściu przez drugi polaryzator można opisać wyrażeniem:

I = Im sin2(γ)+ I0 (2.36)
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gdzie, jak już wspomniano, kąt γ określa rozkrosowanie polaryzatorów (wartość zero tego kąta
oznacza maksymalne skrosowanie), Im jest maksymalnym natężeniem padającego światła, a I0

wynika z niedoskonałości polaryzatorów (typowa wartość I0/Im jest rzędu 10−3). Aby powyż-
szy wzór miał zastosowanie do opisu efektów magnetooptycznych należy uwzględnić w nim
dodatkowo skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła wywołane głównie efektem Kerra oraz
Faradaya. Ponadto założono, że efekt Kerra występuje bezpośrednio w badanych warstwach
magnetycznych, a efekt Faradaya występuje głównie w soczewkach (lub innych elementach
refrakcyjnych) będących stosunkowo blisko rozproszonych pól magnetycznych. Choć często
rozproszone pola magnetyczne nie są duże, to ze względu na fakt, że efekt Faradaya powstaje
w stosunkowo grubych elementach optycznych ma on duży przyczynek do mierzonego sygnału.
Ponieważ efekt Kerra zależy liniowo od namagnesowania M, natomiast efekt Faradaya zależy
liniowo od zewnętrznego pola magnetycznego Bext , zatem wartość natężenia światła mierzone-
go przez detektor opisuje wyrażenie:

I = Im sin2 (
φk(M)+φ f (Bext)+ γ

)
+ I0 (2.37)

stąd względna wartość natężenia światła wyniesie:

I
Im

= sin2 (
φk(M)+φ f (Bext)+ γ

)
+

I0

Im
(2.38)

Wykorzystanie powyższego wzoru w prostej symulacji numerycznej dało krzywe zamiesz-
czone na rysunku 2.14. W symulacji uwzględniono, że wartość I0/Im = 5× 10−3, natomiast
pozostałe wartości skręceń (podane w stopniach) zamieszczone są w legendzie na rysunku.

Analizując krzywe z powyższego rysunku można wyciągnąć ważne wnioski:

• w przypadku kiedy kąt rozkrosowania γ jest równy zero (krzywe czarna oraz zielona) za-
leżność natężenia światła mierzonego w detektorze od przyłożonego pola magnetycznego
nie jest jednoznaczna, gdyż wspomniane krzywe nie są funkcjami różnowartościowymi.
Dla różnych (przeciwnych) stanów namagnesowania wartości sygnału w detektorze są
takie same, stąd nie można poprawnie zinterpretować stanu namagnesowania.

• pojawienie się skręcenia Faradaya φ f zgodnego ze znakiem skręcenia Kerra φk powoduje
„wzmocnienie” sygnału magnetooptycznego, co się przejawia tym, że krzywe czerwona
i czarna są bardziej strome. Niestety dla krzywej czerwonej kąt rozkrosowania jest nadal
za mały i pojawiają się przedziały, w których obie funkcje nie są różnowartościowe co
może nastręczać problemów z interpretacją pozyskanych wyników.

• chociaż skręcenie Faradaya może być niezgodne ze znakiem skręcenia Kerra, to pomimo
tego uzyskana krzywa niebieska jest funkcją różnowartościową co zdecydowanie ułatwia
zidentyfikowanie stanu magnetycznego. Na przykład dla krzywej niebieskiej mała ilość
sygnału (ciemny obszar w rejestrowanym obrazie) oznacza stan nasycenia „+sat”, a du-
ża ilość sygnału (jasny obszar w obrazie) odpowiadać będzie stanowi nasycenia „-sat”.
Ponadto, względne znaki skręcenia Kerra i Faradaya można dobierać przez odpowiedni
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φf = 0, 9; γ = −0, 75

φf = 0, 9; γ = 0

φf = −0, 9; γ = 0

φf = −0, 9; γ = 0, 75

φf = −0, 9; γ = 1, 0

Rysunek 2.14: Wyznaczone natężenia światła (I), mierzone przez detektor, w funkcji znormalizowa-
nego namagnesowania uzależnione od: wartości skręcenia Kerra (φk), sumarycznego
skręcenia Faradaya (φ f ) pochodzącego od wszystkich elementów optycznych oraz od
kąta rozkrosowania γ. Bsat jest wartością zewnętrznego pola nasycającego, powyżej
której skręcenie Kerra φk nie zależy od Bext .

wybór polaryzacji światła padającego na próbkę - dotyczy to polaryzacji p - co pokazują
rysunki 2.6 oraz 2.7, gdzie znak skręcenia Kerra zależy od kąta padania światła θ.

• optymalne ustawienie układu optycznego uzyskuje się dla kąta rozkrosowania nieco więk-
szego niż suma skręceń Kerra i Faradaya, co przedstawia krzywa czarna wypunktowana.
Nieznacznie zwiększone rozkrosowanie (ponad wartość φk +φ f ) jest pożądane, gdyż li-
nearyzuje to zależność mierzonego sygnału od namagnesowania. Należy zauważyć, że
wspomniane rozkrosowanie nie może być zbyt duże, gdyż może to spowodować pojawie-
nie się zbyt dużego natężenia świtała i w efekcie prześwietlenie matrycy kamery CCD,
co dyskwalifikuje możliwości obrazowania oraz interpretację wyników.

2.1.6 Mikroskopia Kerra w dalekim polu

Ze względu na pewne szczegóły budowy powstało bardzo wiele odmian mikroskopów opar-
tych o magnetooptyczny efekt Kerra, nie mniej można je podzielić na dwie grupy, które sche-
matycznie zostały pokazane na rysunku 2.15

Generalna różnica między przedstawionymi układami jest taka, że układ z rysunku 2.15a
charakteryzuje się dużą czułością, natomiast posiada niezbyt wysoką rozdzielczość i w uzyska-
nych obrazach pojawia się dystorsja. Natomiast układ z rysunku 2.15b nie posiada dystorsji,
ma dużą rozdzielczość, ale niezbyt wysoką czułość. Szczegóły obu wspomnianych rozwiązań
opisane są w pracach [Schä07, Hube09]. Opisane w dalszej części pracy układy pomiarowe
mikroskopu Kerra wykorzystują geometrię przedstawioną na rysunku 2.15a. Wynika to z moż-
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Rysunek 2.15: Ideowe przedstawienie dwóch głównych typów budowy mikroskopu Kerra [Hube09].

liwości oddalenia od siebie próbki oraz elementów optycznych, ułatwiającego adaptację mikro-
skopu Kerra do aparatury ultrawysokiej próżni oraz kriostatu optycznego, przy jednoczesnym
zachowaniu dużego kontrastu magnetooptycznego.

Mikroskop Kerra ex-situ

Podstawowym elementem wszelkich układów optycznych jest źródło światła. W przypadku
mikroskopii Kerra źródło to musi się wyróżniać przede wszystkim takimi cechami jak: wysoka
wydajność, duża stabilność czasowa i temperaturowa. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie
lampy łukowej dającej silne i niekoherentne światło, co pozwala na uniknięcie efektów inter-
ferencyjnych charakterystycznych dla laserowych źródeł światła. Pewną trudnością staje się
stabilizacja czasowo-przestrzenna łuku elektrycznego, który jarzy się w palniku lampy. O ile
w nowym palniku (do około 150 godzin pracy) odpowiedni kształt elektrod zapewnia bardzo
dobre parametry światła emitowanego przez łuk elektryczny, to w miarę użytkowania dochodzi
do erozji elektrod (powstawanie maleńkich kraterów) co powoduje pogorszenie rozkładu pola
elektrycznego i lokalną zmianę termoemisji. W efekcie łuk elektryczny zaczyna wędrować po
elektrodzie dając charakterystyczne krótkoczasowe miganie.

Jednym z głównych elementów wchodzących w skład stanowiska pomiarowego mikrosko-
pu Kerra, pracującego w warunkach ex-situ jest komercyjny mikroskop optyczny Questar 100.
Jego budowę oraz zmianę pola widzenia (ang. field of view - FOV) w zależności od odległości
pokazano na rysunku 2.16 [QM100]

Mikroskop QM100 jest układem katadioptrycznym, co oznacza, że (w celu optymalnego
uzyskania obrazów możliwie dobrej jakości) do jego budowy zostały użyte refraktory oraz
reflektory (soczewki i zwierciadła). Szczególną jego zaletą jest to, że jest to mikroskop dale-
kiego zasięgu (ang. long distance) dzięki czemu może pracować z dala od próbki (w zakresie
15÷35 cm) i zarazem od rozproszonego pola magnetycznego wytwarzanego przez cewki elek-
tromagnesu. Dzięki temu można znacznie zmniejszyć wkład od efektu Faradaya powstającego
na wewnętrznych soczewkach mikroskopu. Natomiast niewątpliwym jego mankamentem jest
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a) b)

Rysunek 2.16: Budowa mikroskopu optycznego Questar QM100 (a), oraz zależności uzyskiwanych
powiększeń optycznych w funkcji odległości oraz zastosowanych dodatkowych so-
czewek (b) [QM100].

silna zależność kontrastu magnetycznego od powiększenia co skutkuje tym, że kontrast staje się
słabszy dla rosnącego powiększenia.

W przypadku badań ultracienkich warstw magnetycznych niezmiernie ważnym elemen-
tem jest kamera rejestrująca obraz. Ponieważ wartości skręceń Kerra w cienkich warstwach
są niewielkie, a dodatkowo część światła jest tracona na transmisję, stąd powstaje potrzeba
stosowania wysokoczułych kamer CCD do rejestracji obrazów. Optymalnym rozwiązaniem są
kamery z 14÷ 16 bitowym przetwornikiem analogowo cyfrowym (ADC). Jednak tak wysoka
rozdzielczość przetwornika ADC nastręcza dodatkowych problemów technologicznych. Szumy
termiczne powstałe na matrycy CCD zaczynają być większe niż wartość sygnału odpowiadają-
ca najmniej znaczącemu bitowi. W celu zmniejszenia szumu termicznego matrycy obniża się
jej temperaturę pracy przez zastosowanie elementów Peltiera, a w przypadku kamer ultra czu-
łych (16 bit) stosuje się nawet chłodzenie kriogeniczne (ciekłym azotem). Ze zwiększeniem
czułości przetwornika wiąże się także większa ilość danych (podwojenie danych na każdy do-
datkowy bit) co powoduje konieczność stosowania bardzo szybkich układów elektronicznych
do obróbki i transmisji danych, w przeciwnym razie uciążliwie wydłuży się czas odczytywania
lub transmisji danych do komputera. Wysoka czułość kamery stawia także wysokie wymagania
dla komputera służącego do obróbki i gromadzenia danych. Biorąc pod uwagę takie parame-
try jak: rozdzielczość przetwornika ADC (12÷ 16 bit), rozdzielczość matrycy (rzędu 2× 106

punktów), ilość klatek akumulowanych w jednej sekundzie (około 10), czas trwania rejestracji
procesu przemagnesowania (kilka minut) - daje to około kilka GB danych na jeden film (np.
uzyskany w jednej tylko temperaturze). Z tych powodów konieczne jest aby komputer obsługu-
jący stanowisko mikroskopu Kerra wyposażony był w szybki i o dużej pojemności dysk twardy,
procesor o dużej mocy obliczeniowej a także w odpowiednio dużą pamięć operacyjną i kartę
umożliwiającą szybką transmisję danych z kamery do komputera.

Przykładowe zestawienie elementów optycznych mikroskopu Kerra pracującego ex-situ w geo-
metrii podłużnej przedstawia rysunek 2.17.
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Rysunek 2.17: Modelowe przedstawienie mikroskopu Kerra pracującego ex-situ w geometrii po-
dłużnej. Najważniejsze elementy stanowiska pomiarowego to: ksenonowa lampa łu-
kowa z filtrem UV (1), soczewka (2), filtr IR wraz z polaryzatorem (3), próbka (4),
mikroskop Questar 100 (5), analizator (6), kamera CCD (7), nabiegunniki elektroma-
gnesu (8), kriostat optyczny (9), precyzyjny manipulator trójosiowy (10).

W tak zbudowanym układzie mikroskopu, znajdującym się na stabilnym stole granitowym,
silne światło wytwarzane jest przez łukową lampę Xe o mocy 75 W. Następnie przechodzi ono
przez tor optyczny mający za zadanie odpowiednie uformowanie wiązki. Do najważniejszych
elementów tego toru należy: soczewka, filtr UV (blokujący promieniowanie ultrafioletowe), filtr
IR (blokujący promieniowanie cieplne z lampy) oraz filtr barwny (o długość fali λ= 632,8 nm),
a także polaryzator w obudowie z możliwością precyzyjnej regulacji płaszczyzny polaryzacji.
W razie konieczności tor optyczny formujący wiązkę może być wyposażony w kolimatory ko-
rygujące wiązkę. Dodatkowo jest on osłaniany specjalnie ukształtowanym płaszczem (nie po-
kazanym na rysunku 2.17) silnie pochłaniającym światło, mającym za zadanie ograniczenie
rozpraszania światła odbitego od elementów optycznych oraz skuteczną osłonę przed światłem
zewnętrznym. Następnie wiązka pada na próbkę, która może być umieszczona w kriostacie
optycznym umożliwiającym badania w zakresie temperatur od 4,2 K do 300 K lub też w spe-
cjalnym uchwycie bez kriostatu. W przypadku zastosowania kriostatu pojawia się ograniczenie
ze względu na maksymalne zewnętrzne pole magnetyczne, które w takim przypadku wyno-
si 0,6 T, natomiast w przypadku zastosowania samodzielnego uchwytu bez użycia kriostatu,
maksymalne pole może wynosić 1,2 T. Zarówno uchwyt jak i kriostat są montowane na mani-
pulatorze o 5 stopniach swobody, w tym z precyzyjną regulacją położenia dla 3 osi (pozostałe
osie posiadają regulację zgrubną).

Odbite od próbki światło przechodzi przez mikroskop optyczny (lub alternatywnie przez
zestaw soczewek), gdzie obraz jest odpowiednio powiększany, a następnie przechodzi przez
analizator i trafia na matrycę wysokoczułej 16 bitowej kamery CCD. Kamera jest w pełni ste-
rowana przez komputer za pomocą specjalistycznego oprogramowania, umożliwiającego re-

47



jestrację obrazów wysokiej rozdzielczości (1600× 1200), bądź różnicowych albo w formacie
surowych danych.

Specjalnie napisane oprogramowanie w środowisku Matlab umożliwia synchroniczne re-
jestrowanie obrazów podczas zmiany zewnętrznego pola magnetycznego, a także dobór wie-
lu parametrów (czas pomiaru, ilość rejestrowanych klatek, kontrolę zasilacza elektromagnesu,
itp.) przez co znacznie poszerza możliwości eksperymentu oraz usprawnia obsługę stanowiska
pomiarowego.

Druga część oprogramowania jest ściśle dedykowana obróbce zebranych danych pomiaro-
wych, ich analizie oraz prezentacji wyników. Okno główne programu do analizy wraz z przy-
kładowym obrazem różnicowym i jego analizą pokazuje rysunek 2.18.

a) b)

Rysunek 2.18: Okna programu do analizy zebranych danych oraz wizualizacji otrzymanych wy-
ników: a) okno główne programu, b) okno podglądu analizowanego obrazu wraz
z przykładowo naniesionymi liniami krawędziowymi.

Okno główne programu podzielone jest na grupy, w których znajdują się specjalne funkcje.
Najważniejsze z nich są zebrane poniżej:

• menu główne (File, Image, Measure, Options) - pozwalające na ładowanie uprzednio za-
rejestrowanych obrazów, regulację kontrastu, wybór prostych operacji matematycznych,
dobór wielkości okna wyświetlającego obrabiany obraz.

• pole „Frame” - dotyczące numeru aktualnie wyświetlanej klatki, szybkiego lub poklatko-
wego przewijania oraz funkcje umożliwiające eksport pojedynczego obrazu („Grab”) lub
zapis animacji w formacie *.avi funkcją „Record”.
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• pole „sLight” (ang. spot light) umożliwia matematyczną korekcję obrazu przez zastoso-
wanie dodatkowego punktowego oświetlenia w zadanej odległości i położeniu, pozwala-
jące na zredukowanie zbyt jasnych części obrazu względem obszarów słabiej oświetlo-
nych. Funkcja „filtr” służy do uśredniania słabych obrazów w celu poprawy ich jakości.

• grupa „Edge”, w której znajdują się funkcje służące do kalibracji np. położenia brzegów
próbki lub innych charakterystycznych krawędzi (początek klinowej warstwy - linia zielo-
na na rysunku 2.18b). Funkcja „Analyze” służy do wyznaczenia zależności profilu (linia
czerwona utworzona funkcją „Profile”) od położenia na obrazie lub pola zewnętrznego
(„Bext”) albo temperatury („Temp”) i powoduje automatyczne eksportowanie otrzyma-
nych wyników. Funkcja „aRot” pozwala na obrócenie obrazu o zadany kąt podczas eks-
portowania, natomiast „Ratio” umożliwia korekcję dystorsji obrazu.

• pola „ROI” oraz „BOX” służą do tworzenia profili (region of interest), na których możli-
wa jest matematyczna analiza obrazu cyfrowego np. „Hysteresis”. Funkcja ta każdorazo-
wo sumuje wartości jasności pikseli zawartych w utworzonym profilu „roi” i wykreśla je
w funkcji bieżącego numeru klatki, który można powiązać z wartością zewnętrznego po-
la magnetycznego i tym sposobem, dla obrazów bardzo dobrej jakości, można otrzymać
pętle histerezy z wybranego obszaru „roi”.

Mikroskop Kerra in-situ

Stanowisko mikroskopu Kerra zostało zbudowane w celu rozszerzenia możliwości badaw-
czych wielokomorowego układu ultrawysokiej próżni w laboratorium Zespołu Nanostruktur
Powierzchniowych znajdującego się na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tor optyczny w dużej mierze składa się z tych samych ele-
mentów optycznych co stanowisko ex-situ, jednak geometria ich ułożenia dopasowana zosta-
ła do istniejącej komory próżniowej dedykowanej pomiarom MOKE. Model tego stanowiska
przedstawia rysunek 2.19.

Na rysunku 2.19a tor optyczny wyposażony został w mikroskop Questar 100, podczas gdy
w mikroskopie działającym według ustawienia z rysunku 2.19b obiektyw stanowi soczewka
wypukła. W obu pokazanych rozwiązaniach próbka znajduje się w ultrawysokiej próżni, w od-
ległości około 8 cm od kwarcowego okna próżniowego. Rozwiązanie takie daje możliwość ba-
dania próbek w podwyższonej temperaturze bez pogarszania warunków UHV spowodowanych
rozgrzewaniem się okna przez promieniowanie cieplne pochodzące od rozgrzanego nośnika
oraz samej próbki.

Metodyka pomiarów metodą mikroskopii MOKE w warunkach UHV polega w opisywanym
przypadku na wytworzeniu w komorze preparacyjnej odpowiedniej warstwy ferromagnetycz-
nej, zbadaniu jej struktury metodą LEED oraz składu chemicznego metodą AES, a następnie
przetransportowaniu w warunkach UHV do komory MOKE i rejestracji obrazów struktury do-
menowej.
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a) b)

Rysunek 2.19: Ideowe przedstawienie układu pomiarowego (in-situ) pracującego w warunkach
UHV. Najważniejsze wspólne elementy obu rozwiązań stanowiska pomiarowego to:
ksenonowa lampa łukowa (1), soczewka (2), polaryzator z filtrem IR (3), soczewka
korekcyjna (4), okno próżniowe (5), flansza pomocnicza (6), cewki pola magnetycz-
nego w płaszczyźnie (7), cewka prostopadłego pola magnetycznego (8), analizator
(10), wysokoczuła kamera CCD (11). Rysunek a) przedstawia stanowisko z mikro-
skopem Questar (9); natomiast rysunek b) przedstawia stanowisko z wypukłą so-
czewką obiektywową (9).

2.1.7 Zastosowanie mikroskopu Kerra w badaniu ex-situ układów sprzę-
żonych magnetycznie

Pomiary w geometrii podłużnej (LMOKE)

Jako pierwszy etap testów mikroskopu Kerra przeprowadzono obserwację ewolucji struktu-
ry magnetycznej w zewnętrznym polu magnetycznym dla trójwarstw metal-tlenek-metal. Do te-
go celu wybrany został układ Fe/MgO/Fe na podłożu MgO(001), który jest szeroko badany jako
układ o potencjalnym zastosowaniu w spintronice w tak zwanych magnetycznych złączach tu-
nelowych (MTJ, magnetic tunneling junction). Doniesienia literaturowe [Yuas04, Park04] poka-
zują, że w układzie Fe/MgO/Fe, dla niewielkich grubości przekładki MgO magnetyzacje warstw
Fe oddziałują ze sobą na drodze spinowospolaryzowanego tunelowania. Wraz ze wzrostem gru-
bości MgO magnetyczne sprzężenie międzywarstwowe słabnie. Dla najmniejszych grubości
MgO nieciągłość bariery prowadzi do wytworzenia się ferromagnetycznych mostków Fe, które
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prowadzą do ferromagnetycznych sprzężeń między namagnesowaniami warstw Fe. Najczęściej
obserwuje się w układzie Fe/MgO/Fe sprzężenia antyferromagnetyczne (AF), a jego siła oraz
zakres grubości MgO dla którego występuje, silnie zależy od szczegółów preparatyki danego
układu.

Ideowe przedstawienie próbki zawierającej trójwarstwę Fe/MgO/Fe z klinową warstwą izo-
latora pokazano na rysunku 2.20.

Rysunek 2.20: Schematyczne przedstawienie warstwowej budowy próbki „s8”. Kolorem czerwo-
nym oznaczono dolną i górną elektrodę (magnetyczne warstwy Fe odpowiednio
o grubości 300 i 100 Å). Kolorem zielonym oznaczono klinową warstwę izolatora
MgO, oraz warstwę buforową z MgO naparowaną na połowie podłoża. Warstwę za-
bezpieczającą (Au) oznaczono kolorem żółtym. Szczegółowe parametry preparatyki
każdej warstwy podano w tekście.

Do wykonania wspomnianego wcześniej układu trójwarstwowego użyto komercyjnie po-
lerowanego monokrystalicznego podłoża MgO(001) o wymiarach 10×10×1 mm. Podłoże
w pierwszej kolejności oczyszczone zostało w warunkach UHV przez wygrzewanie w tempe-
raturze 770 K przez 1 h, tak aby pozbyć się zaadsorbowanych z atmosfery gazów, a zwłaszcza,
trudnej do usunięcia przez pompowanie w temperaturze pokojowej, pary wodnej. Następnie
w warunkach UHV (przy ciśnieniu rzędu 8 ·10−10 mbar) na połowie podłoża MgO naparowa-
no, w temperaturze 750 K, tak zwaną buforową warstwę MgO (o grubości 100 Å). Dla scha-
rakteryzowania jakości struktury obu części podłoża (z buforem MgO oraz bez bufora) zebrano
obrazy LEED, które przedstawiono na rysunku 2.21.

Wyraźnie widać, że obraz dyfrakcyjny części podłoża pokrytego warstwą buforową MgO
jest ostrzejszy oraz charakteryzuje się mniejszym tłem co świadczy o lepszym uporządkowaniu
krystalicznym powierzchni warstwy buforowej względem powierzchni monokryształu MgO.
W kolejnym etapie preparatyki, w temperaturze pokojowej, naniesiono warstwę Fe (dolna elek-
troda) o grubości 300 Å, i wygrzano ją w temperaturze 720 K. Różnice pomiędzy strukturą
warstwy Fe naniesioną na podłoże buforowane i bez bufora pokazują obrazy LEED na rysun-
ku 2.22.

Obrazy LEED warstwy Fe naniesionej na buforze MgO charakteryzują się dużą ostrością
plamek i niskim tłem, co wskazuje na wysoką jakość powierzchni Fe. W przypadku obrazu
LEED powierzchni warstwy Fe przygotowanej bezpośrednio na podłożu MgO widać wyraźnie
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a) b)

Rysunek 2.21: Obrazy LEED (dla energii 130 eV) ukazujące strukturę podłoża MgO(001) po wy-
grzaniu w 720 K: a) połowa podłoża bez bufora MgO, b) połowa podłoża z naparo-
wanym buforem MgO 100 Å.

a) b)

Rysunek 2.22: Obrazy LEED (dla energii 90 eV) ukazujące strukturę warstwy Fe (dolnej elektrody)
po wygrzaniu w 720 K: a) część podłoża bez bufora, b) część podłoża z naparowanym
buforem MgO 100 Å.

dodatkowe plamki nadstruktury typu 2×2, które świadczą o obecności zanieczyszczeń węglo-
wych na powierzchni warstwy Fe [Sico06]. Na tak spreparowaną warstwę Fe w temperaturze
pokojowej i ciśnieniu bazowym 2 · 10−10 mbar, naparowano klin MgO w zakresie grubości
1,5÷6,5 Å (na długości 10 mm). Gradient grubości klina MgO był zgodny z kierunkiem gra-
nicy podziału pomiędzy buforowaną częścią podłoża i bez bufora. Sposób umiejscowienia kli-
nowej warstwy izolatora MgO, pomiędzy warstwami Fe, przedstawiono kolorem zielonym na
rysunku 2.20.

Dla sprawdzenia właściwości strukturalnych powierzchni otrzymanego klina MgO zebra-
no obrazy LEED dla trzech odpowiadających sobie grubości MgO (parami, z części buforo-
wej i bez bufora). Uzyskane obrazy LEED (dla energii elektronów 100 eV) przedstawia rysu-
nek 2.23. Wskazują one na epitaksjalny charakter bariery MgO dla obu dyskutowanych części
próbki. Słaba jakość zarejestrowanych obrazów wynika z efektu ładowania elektrostatycznego
powierzchni i uniemożliwia bezpośrednie porównanie struktury powierzchni bariery MgO na
obu częściach próbki.

Kolejną warstwą, która została naniesiona w temperaturze pokojowej, była warstwa Fe
o grubości 100 Å. Dla zabezpieczenia próbki przed niepożądanym wpływem tlenu oraz innych
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a)

b)

Rysunek 2.23: Obrazy LEED dla energii 100 eV ukazujące strukturę klinowej warstwy MgO(001),
kolejno od lewej dla grubości 2,0, 3,0 i 4,0 Å: a) część podłoża bez bufora; b) część
podłoża z naparowanym buforem MgO 100 Å.

równie aktywnych chemicznie gazów (podczas planowanych badań ex-situ), całość próbki po-
kryto warstwą Au o grubości 40 Å (preparowaną w temperaturze pokojowej). Taka warstwa
Au nie ma wpływu na właściwości magnetyczne, a stanowi skuteczne zabezpieczenie przed
utlenianiem się górnej warstwy Fe.

Tak uzyskane trójwarstwy Fe/MgO/Fe, o klinowym profilu grubości izolatora MgO, ba-
dano ex-situ za pomocą mikroskopu Kerra pracującego w geometrii podłużnej pokazanej na
rysunku 2.17. Na rysunku 2.24 przedstawione są wybrane obrazy różnicowe zebrane podczas
powolnego przemagnesowania próbki, począwszy od stanu nasycenia (Bext=200 mT), które-
mu odpowiadał jasny i jednorodny obszar całej próbki (rysunek 2.24a), aż do stanu remanencji
Bext=0 mT (rysunek 2.24f).

Odejmowany każdorazowo obraz referencyjny zebrany był w zewnętrznym polu magne-
tycznym o wartości 200 mT. Rzeczywisty rozmiar próbki pokazany na każdym obrazie różni-
cowym to 9,5×9,5 mm, a rozdzielczość z jaką były rejestrowane obrazy wynosiła 11 i 15 µm,
odpowiednio w kierunku poziomym i pionowym. Grubość klina MgO zmieniała się w zakresie
1,5÷6,5 Å (lewa strona to najcieńsza grubość MgO oznaczona zieloną linią), natomiast bufo-
rowana część próbki znajduje się w górnej połowie każdego obrazu. Cienka niebieska pozioma
linia rozgranicza obszary z buforem oraz bez bufora. Zewnętrzne pole magnetyczne przyłożone
było w kierunku [001], który pokrywa się z przekątną próbki.

Wraz ze zmniejszaniem wartości pola zewnętrznego widać wyraźnie obszar o ciemnym
kontraście pojawiający się w pierwszej kolejności na obszarze odpowiadającym części prób-
ki z buforem MgO (rysunek 2.24b). Wynika to z faktu, że przy obniżaniu wartości pola, jego
wartość staje się zbyt mała aby współzawodniczyć z antyferromagnetycznym (AF) oddziaływa-
niem międzywarstwowym. Skutkiem tego namagnesowanie górnej warstwy Fe przełącza się na
kierunek przeciwny do kierunku zewnętrznego pola magnetycznego. Obszar o ciemnym kon-
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a) d)

b) e)

c) f)

Rysunek 2.24: Obrazy różnicowe pokazujące ewolucję struktury domenowej w zewnętrznym po-
lu magnetycznym zebrane odpowiednio dla wartości Bext równego: a) -173,8 mT,
b) -82,8 mT, c) -50,1 mT, d) -9,8 mT, e) -1,9 mT, f) 0 mT.

traście rozrasta się stopniowo w kierunku większych grubości klina MgO na części z buforem.
W trakcie dalszego obniżania wartości pola pojawia się obszar o ciemnym kontraście na części
próbki bez bufora (rysunek 2.24b). Świadczy to o dużej różnicy siły oddziaływania AF w trój-
warstwie na buforze oraz na podłożu MgO. Dodatkowo grubość klinowej przekładki MgO, dla
której widoczne jest maksimum sprzężenia AF dla części buforowej wynosi około 2,63 Å, co
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zostało oznaczone czerwoną linią na rysunku 2.24b, natomiast dla części bez bufora wynosi
2,98 Å (czerwona linia na rysunku 2.24c).

W stanie remanencji (rysunek 2.24f) obszar o ciemnym kontraście odpowiadającym upo-
rządkowaniu AF pomiędzy namagnesowaniami górnej i dolnej warstwy Fe ciągnie się do cień-
szej bariery MgO wynoszącej około 2,15 Å (czerwona linia w górnej części rysunku 2.24f) dla
części buforowej, podczas gdy dla części bez bufora grubość ta wynosi około 2,55 Å (czer-
wona linia w dolnej części rysunku 2.24f). Obszar o jasnym kontraście odpowiada sprzęże-
niu ferromagnetycznemu spowodowanemu niedoskonałościami bariery dla jej małych grubości
(sprzężenie przez tzw. „pinhole”). Zewnętrzne pole magnetyczne potrzebne do nasycenia ukła-
du warstwowego jest ponad dwukrotnie większe dla trójwarstwy buforowanej względem układu
Fe/MgO/Fe preparowanego na polerowanym podłożu MgO i wynosi Bsat = 120 mT.

Świadczy to o tym, że obecność bufora MgO ma bardzo silny wpływ na siłę oddziaływania
międzywarstwowego w układzie Fe/MgO/Fe. Najprawdopodobniej warstwa buforowa utrudnia
dyfuzję zanieczyszczeń na bazie węgla z podłoża MgO do powierzchni dolnej warstwy Fe,
która następuje podczas wygrzewania tej warstwy.

Pomiary w geometrii polarnej (PMOKE)

W niniejszym podrozdziale przedstawiono wstępne wyniki obrazowania struktury magne-
tycznej ex-situ, przy użyciu mikroskopu Kerra w geometrii polarnej. Tor optyczny mikroskopu
przedstawiony jest na rysunku 2.26, a od opisanego wcześniej układu mikroskopu MOKE dzia-
łającego w geometrii podłużnej odróżnia go przede wszystkim mały kąt padania światła na
próbkę (około 10◦). Ponadto konieczność obserwacji ewolucji struktury magnetycznej w funk-
cji zewnętrznego pola magnetycznego o kierunku prostopadłym do powierzchni próbki prak-
tycznie uniemożliwia użycie elektromagnesu jako źródła tego pola. W związku z tym w opisy-
wanym układzie zastosowano cewki Helmholtza. Przedmiot badań stanowił epitaksjalny układ
wielowarstwowy, którego główny składnik stanowiła struktura trójwarstwowa Fe/Au/FeAu o nie-
kolinearnym uporządkowaniu magnetycznym, która opisana będzie poniżej.

Już dość dawno została przewidziana teoretycznie możliwość stabilizowania niekolinear-
nego uporządkowania magnetycznego w układzie wielowarstwowym [Taga00], w którym war-
stwy magnetyczne, oddzielone warstwami niemagnetycznymi, wykazują na przemian anizotro-
pię faworyzującą ustawienie spontanicznego namagnesowania prostopadłe oraz w płaszczyźnie
układu. Taga i współpracownicy pokazali, stosując rachunki z pierwszych zasad, że w sprzę-
żonym układzie wielowarstwowym Fe/V/Co, o mieszanej anizotropii, możliwe jest wytworze-
nie struktury niekolinearnej, w której kąt tworzony przez kierunki namagnesowania warstw Fe
i Co będzie zmieniał się oscylacyjnie w funkcji grubości niemagnetycznej przekładki. W pra-
cy [Wilg02] Wilgocka i współautorzy pokazali na drodze pomiarów namagnesowania oraz ma-
gnetooporu istnienie stanów niekolinearnych w układzie Fe/Au/FeAu dla grubości warstwy Fe
równej 3 ML (ang. monolayer). Podstawowymi elementami pozwalającymi na wytworzenie
stanów niekolinearnych w ramach układu Au-Fe są: warstwa Fe (o odpowiednio dobranej gru-
bości) z anizotropią faworyzującą kierunek w płaszczyźnie oraz warstwa (Au1Fe1)3 - indeksy
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oznaczają liczbę monowarstw o orientacji (001) - o anizotropii wymuszającej prostopadłe usta-
wienie jej spontanicznego namagnesowania. Obie warstwy rozdzielone są przekładką ze złota.
Wzajemna orientacja momentów magnetycznych podwarstw jest wynikiem konkurencji pomię-
dzy energią oddziaływania międzywarstwowego a energiami anizotropii warstw. Grubość prze-
kładki jest parametrem sterującym siłą i znakiem pośredniego sprzężenia wymiennego pomię-
dzy warstwami magnetycznymi. Przy ustalonych wartościach stałych anizotropii obu warstw,
sprzężenie określa kąt pomiędzy momentami magnetycznymi podwarstw. Należy podkreślić,
że charakterystyka magnetyczna układów ze stanami niekolinearnymi silnie zależy od relacji
zachodzącej między polami anizotropii podwarstw. Jeśli ich pola anizotropii są porównywalne,
momenty magnetyczne obu podwarstw pod wpływem ich wzajemnego oddziaływania zostaną
odchylone od kierunków łatwych. W przypadku jednak gdy pole anizotropii jednej z warstw
jest dużo większe od pola anizotropii drugiej warstwy, wówczas pod wpływem sprzężenia mię-
dzywarstwowego odchylona od kierunku łatwego zostanie tylko warstwa miękka, co znacznie
upraszcza interpretację konfiguracji momentów magnetycznych podwarstw w funkcji pola ma-
gnetycznego.

Poniżej pokazana zostanie próba użycia mikroskopu MOKE w geometrii polarnej do obra-
zowania struktury magnetycznej w opisanym powyżej układzie Fe/Au/FeAu, który dodatkowo,
przygotowany został w specjalny sposób umożliwiający badanie stanu magnetycznego układu
Fe/Au/FeAu nie tylko w funkcji grubości przekładki Au, lecz również, w ramach tej samej
próbki, w funkcji grubości warstwy Fe. Poglądowy schemat opisanej powyżej próbki („ak10”)
przedstawia rysunek 2.25.

Rysunek 2.25: Schematyczne przedstawienie próbki „ak10”, w której monoatomowe supersieci Fe-
Au, przez klinową niemagnetyczną przekładkę Au, są sprzężona z klinową warstwą
Fe. Gradienty grubości klinowych warstw Fe i Au są wzajemnie prostopadłe.

Jako podłoża dla tego typu układu warstwowego użyto monokryształu MgO(001), które
poddano oczyszczeniu w warunkach UHV przez wygrzanie w temperaturze 770 K przez 1 h. Na
całą powierzchnię tak oczyszczonego podłoża, w temperaturze 360 K i ciśnieniu 1,8 ·10−9 mbar,
naniesiono warstwę Cr o grubości 30 Å, po czym w temperaturze 450 K została naparowana
warstwa Au o grubości 270 Å. Dla poprawienia jakości struktury powierzchni Au(001) całość
wygrzano w temperaturze 770 K przez 1 h i po ostudzeniu do temperatury 450 K naparowano

56



30 Å Au (przy ciśnieniu rzędu 6 ·10−10 mbar).
Na tak spreparowane podłoże Au(001), przy ciśnieniu 9 ·10−11 mbar w temperaturze poko-

jowej została naniesiona klinowa epitaksjalna warstwa Fe w zakresie grubości 1÷ 3 ML. Jak
pokazano w pracy [Wilg10] w tym obszarze grubości Fe(001) na Au(001) występuje zjawisko
reorientacji spinowej pomiędzy kierunkiem prostopadłym do powierzchni dla grubości poni-
żej 2,3 ML do kierunku w płaszczyźnie (powyżej grubości 2,3 ML). Oznacza to, że w takim
przedziale grubości anizotropia magnetyczna warstwy Fe silnie się zmienia co do znaku oraz
wielkości. Następnie naparowano klinową epitaksjalną warstwę Au o grubości 5÷25 ML, któ-
ra miała spełniać charakter przekładki niemagnetycznej. Kierunek gradientu grubości klina Au
został tak ustalony, aby był prostopadły do kierunku gradientu grubości klinowej warstwy Fe.
Na zakończenie, na całości próbki, naniesiono supersieci Fe-Au, przez trzykrotną naprzemien-
ną depozycję monowarstw Fe i Au, uzyskując strukturę (Fe1Au1)3. Układ supersieci Fe-Au
charakteryzuje się tak zwaną prostopadłą anizotropią magnetyczną [Slez02]. Tak przygotowana
próbka przeniesiona została do mikroskopu Kerra pracującego w geometrii polarnej (pokaza-
nego na rysunku 2.26).

Rysunek 2.26: Przedstawienie mikroskopu Kerra pracującego ex-situ w geometrii polarnej. Najważ-
niejsze elementy tego stanowiska pomiarowego to: ksenonowa lampa łukowa z fil-
trem UV (1), soczewka (2), filtr IR wraz z polaryzatorem (3), soczewka korekcyjna
z kolimatorem (4), próbka (5), mikroskop Questar 100 (6), analizator (7), kamera
CCD (8), uchwyt próbki (9) bezpośrednio umocowany w cewce.

Metodyka badań polegała na rejestracji obrazów różnicowych podczas powolnych zmian
zewnętrznego pola magnetycznego od stanu nasycenia w polu Bext = −71,2 mT, poprzez stan
remanencji (Bext = 0), aż do stanu nasycenia w polu Bext = 71,2 mT. Obraz referencyjny, który
odejmowany był każdorazowo od obrazów bieżących, został zebrany w polu Bext =−71,2 mT.
Obrazy różnicowe dla wybranych wartości zewnętrznego pola magnetycznego pokazane zostały
na rysunku 2.27.

Rozmiar pokazanych obrazów różnicowych wynosił 9×9 mm2, a rozdzielczość z jaką by-
ły rejestrowane obrazy wynosiła 14 µm. Grubość klina Au zmieniała się od lewej do prawej
(lewa strona to najcieńsza grubość przekładki Au), natomiast grubość klina Fe zmieniała się
od dołu do góry, przy czym, dolna część obrazu to najcieńsza grubość klinowej warstwy Fe.
W zestawieniu nie pokazano samych obrazów różnicowych zebranych w obu saturacjach, gdyż
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ich treść nie wnosi istotnych informacji.

a) c)

b) d)

Rysunek 2.27: Obrazy różnicowe, zebrane po uprzednim nasyceniu w polu Bext = −71,2 mT, po-
kazujące ewolucję struktury domenowej w zewnętrznym polu magnetycznym odpo-
wiednio dla wartości Bext: a) 0 mT, b) 1,6 mT, c) 2,1 mT, d) 4,2 mT.

Wyraźnie widoczne na obrazie różnicowym, zebranym w stanie remanencji (rysunek 2.27a),
obszary ciemniejszego kontrastu na jasnym tle, świadczą o tym, że namagnesowanie podwar-
stwy Fe w niektórych miejscach próbki zmienia swoją orientację względem stanu nasycenia,
w którym jest prostopadłe do powierzchni próbki (zgodnie z kierunkiem zewnętrznego pola),
oraz równoległe do magnetyzacji supersieci FeAu. Niewielki wzrost zewnętrznego pola ma-
gnetycznego powoduje mocniejsze zaciemnienie wspomnianych wcześniej ciemnych obszarów,
jak również dodatkowe pojawienie się ciemnego kontrastu w innych miejscach próbki. Widać
wyraźnie, że rozkład kierunku całkowitego namagnesowania zależy w sposób oscylacyjny nie
tylko od grubości niemagnetycznej przekładki Au lecz także od grubości warstwy Fe.

Przy dalszym wzroście pola oscylacje stają się wyraźniejsze, a pomiędzy maksimami sil-
nej jasnej intensywności widać wyraźnie smugi o pośrednim kontraście, które świadczyć mogą
o ciągłym rozkładzie kierunku namagnesowania trójwarstwy. Taki rozkład kierunku namagne-
sowania może być tłumaczony wytworzeniem stanów niekolinearnych. Dokładniejsza analiza
opisanych pomiarów, które miały charakter testowy wykracza poza zakres tematyczny niniej-
szej pracy.

58



2.2 Jądrowe rozpraszanie rezonansowe (NRS)

Znaczna część wyników objetych niniejszą pracą została uzyskana przy pomocy jądro-
wego rezonansowego rozpraszania promieniowania synchrotronowego (ang. nuclear resonant
scattering NRS). Metoda ta nie jest tak powszechnie używana w badaniach powierzchni, jak
wspomniane w rozdziale 2 standardowe techniki charakteryzacji strukturalnej i magnetycznej
i w związku z tym zostanie opisana poniżej nieco dokładniej.

2.2.1 Zasada fizyczna NRS.

W roku 1985 E. Gerdau [Gerd85] jako pierwszy zaobserwował zjawisko jądrowego re-
zonansowego rozpraszania promieniowania synchrotronowego. Podstawą techniki NRS jest
efekt Mössbauera, czyli bezodrzutowe wzbudzenie jąder atomów izotopu mössbauerowskie-
go w próbce przy pomocy promieniowania synchrotronowego o energii odpowiednio dopaso-
wanej do warunku rezonansu. Po procesie wzbudzenia następuje detekcja czasowego zaniku
liczby kwantów elastycznie rozproszonych w bezodrzutowych procesach jądrowych. W przy-
padku pomiarów w transmisji zasada fizyczna NRS została schematycznie przedstawiona na
rysunku 2.28.

Rysunek 2.28: Ideowe przedstawienie zasady fizycznej NRS [Röhl04].

Oddziaływania nadsubtelne prowadzą do rozszczepienia poziomów podstawowego i wzbu-
dzonego (co zostało schematycznie zaznaczone przy pomocy dwóch lupek na rysunku 2.28)
jąder użytego izotopu. W efekcie procesów deekscytacji różnych podpoziomów jądrowych fale
wyemitowane interferują ze sobą. Dlatego też mierzona w detektorze zależność intensywno-
ści w funkcji czasu może przybierać bardzo skomplikowany charakter, w której bardzo często
pojawiają się charakterystyczne zdudnienia kwantowe (ang. quantum beats). Ilościowa analiza
widma czasowego pozwala na wyznaczenie parametrów oddziaływań nadsubtelnych w obsza-
rach próbkowanych i zawierających konkretny izotop mössbauerowski, do którego dostrojona
została energia padającej wiązki promieniowania X . W istotnym dla tej pracy przypadku izoto-
pu 57Fe energia ta wynosi 14,4 keV.
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Koherencja NRS.

Często technikę NRS określa się mianem spektroskopii mössbaurowskiej w domenie cza-
su. Należy jednak pamiętać, że w odróżnieniu od klasycznej spektroskopii mössbaurowskiej,
pomiary NRS cechuje wysoki stopień koherencji przestrzennej i energetycznej.

Koherencja przestrzenna NRS.

W pomiarach wykonywanych techniką NRS jeden foton padającego promieniowania wzbu-
dza jednocześnie wszystkie jądra izotopu w próbce. Mierzony sygnał NRS jest rezultatem kohe-
rentnej superpozycji fal emitowanych przez wszystkie jądra. Efekt ten, mający czysto kwantowy
charakter, tłumaczy się w następujący sposób. Ponieważ atomy w próbce są nierozróżnialne,
więc dla każdego jądra istnieje pewne prawdopodobieństwo przebywania w stanie wzbudzo-
nym. Jeśli dobierzemy czas trwania impulsu padającego promieniowania synchrotronowego,
tak by był on dostatecznie krótki w porównaniu z czasem życia stanu wzbudzonego, to może-
my mówić o kolektywnym stanie wzbudzenia, czyli o tzw. ekscytonie jądrowym. W stanie tym
znajdują się wszystkie jądra izotopu rezonansowego w próbce. Przykładowo, dla 57Fe czas ży-
cia stanu wzbudzonego wynosi 141 ns, dlatego wykonywanie pomiarów przy pomocy techniki
NRS wymaga specjalnego trybu pracy synchrotronu, w którym w pierścieniu akumulacyjnym
krąży określona liczba paczek elektronów, równomiernie rozmieszczonych na jego obwodzie.
Znając prędkość elektronów (która jest bliska prędkości światła), obwód pierścienia akumula-
cyjnego w konkretnym synchrotronie oraz liczbę paczek elektronowych można wyliczyć czas
dzielący kolejne impulsy promieniowania elektromagnetycznego, emitowanego przez elektro-
ny. Na rysunku 2.29 przedstawiono strukturę czasową powstałego w ten sposób promieniowa-
nia.

Rysunek 2.29: Struktura czasowa promieniowania NRS. Impulsy promieniowania synchrotronowe-
go wzbudzają w próbce szybko zanikające przejścia elektronowe (oznaczone kolo-
rem niebieskim) oraz wolniej zanikające wzbudzenia jądrowe (zaznaczone kolorem
czerwonym). Intensywność przedstawiona jest w skali logarytmicznej.

Na rysunku 2.29 przedstawiono schematycznie przypadek pomiarów w synchrotronie ESRF
w Grenoble, w trybie pracy synchrotronu z 16 paczkami elektronowymi (tzw. „16 bunch mo-
de”). Kolorem czerwonym zaznaczono schematycznie okresy akwizycji widma czasowego NRS.
Odległość impulsów wynosi około 176 ns, a każdy z impulsów (kolor niebieski) ma szero-
kość rzędu 0,1 ns, czyli znacznie mniejszą niż czas życia stanu wzbudzonego dla 57Fe. Jedną
z najważniejszych konsekwencji przestrzennej koherencji techniki NRS jest fakt, że nie jest to
metoda o charakterze uśredniającym właściwości fizyczne sąsiadujących obszarów próbki.
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Koherencja energetyczna NRS.

Koherentny charakter pomiarów NRS w dziedzinie energii wiąże się w dużej mierze ze
stopniem monochromatyzacji padającego na próbkę promieniowania synchrotronowego. Pada-
jąca wiązka promieniowania jest monochromatyzowana z dokładnością około 1 meV. Rozsz-
czepienie poziomów jądrowych jest natomiast rzędu 100 neV (rysunek 2.28) co oznacza, że
padająca wiązka jest w praktyce „biała” i w konsekwencji zachodzą jednocześnie wszystkie
przejścia, które są dozwolone przez reguły wyboru. Dla porównania, w klasycznej spektrosko-
pii mössbaurowskiej energia padającego promieniowania jest skanowana poprzez ruch źródła.
W takim przypadku intensywność mierzona w detektorze wynika z niekoherentnej (algebra-
icznej) sumy intensywności kwantów powstających w poszczególnych przejściach rezonanso-
wych. W przypadku techniki NRS intensywność rejestrowana w detektorze jest efektem inter-
ferencji fal wzbudzonych jednocześnie przez ten sam impuls promieniowania padającego na
próbkę.

2.2.2 Technika NRS w badaniu powierzchni i cienkich warstw.

Niezwykłe właściwości promieniowania synchrotronowego trzeciej generacji, takie jak
możliwość bardzo dokładnej monochromatyzacji, dobrze zdefiniowana struktura czasowa oraz
polaryzacja promieniowania, umożliwiają wykonywanie pomiarów NRS niosących ze sobą
wiele informacji na temat oddziaływań nadsubtelnych w badanych układach. Z kolei olbrzy-
mia świetlność promieniowania współczesnych synchrotronów zapewnia niezwykle krótki czas
akwizycji danych i tym samym zwiększa efektywność pomiarów i zakres możliwości ich za-
stosowania. Właściwości magnetyczne nanostruktur, cienkich warstw czy obszarów powierzch-
niowych mogą być badane z czułością sięgającą dziesiątych części warstwy atomowej, przy
czasach pomiarowych wielokrotnie krótszych niż przy użyciu tradycyjnej spektroskopii möss-
bauerowskiej. Niezwykle istotna z punktu widzenia wyników opisanych w niniejszej pracy, jest
tzw. geometria poślizgu (GI-NRS, ang. Grazing Incidence NRS). W geometrii tej wektor fa-
lowy promieniowania padającego tworzy z powierzchnią próbki bardzo mały kąt, zbliżony do
kąta krytycznego, który w przypadku Fe wynosi 3,8 mrad. Rysunek 2.30 przedstawia geometrię
pomiarów NRS często stosowaną w przypadku badania powierzchni lub cienkich warstw.

Wektory π i σ definiują polaryzację padającego promieniowania odpowiednio w płasz-
czyźnie rozpraszania i prostopadłej do niej. Orientacja przestrzenna wersora namagnesowania
m opisana jest kątami polarnym Θ i azymutalnym Φ. Kąt θ (jaki tworzy z płaszczyzną próbki
wektor falowy k0) definiuje kierunek padającego promieniowania. W stosunku do tradycyjnej
spektroskopii mössbauerowskiej, dobrze zdefiniowana polaryzacja promieniowania synchro-
tronowego znacznie zwiększa czułość metody NRS na orientację magnetycznych pól nadsub-
telnych oraz gradientów pól elektrycznych. Skutkiem wspomnianej wcześniej koherencji prze-
strzennej metoda NRS czuła jest na rodzaj uporządkowania magnetycznego w próbce i pozwala
na określenie jego charakteru: ferromagnetycznego, antyferromagnetycznego oraz niekolinear-
nego. Co więcej, możliwe jest badanie dziewiczego stanu magnetycznego próbki, gdyż metoda
NRS nie wymaga przyłożenia zewnętrznego pola magnetycznego. Głębokościowa czułość me-
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a) b)

Rysunek 2.30: Często spotykana geometria pomiaru z wykorzystaniem promieniowania synchrotro-
nowego (a). Czułość głębokościowa metody NRS wynikająca z zanikającego natęże-
nia promieniowania synchrotronowego I(z) wraz z głębokością (b).

tody NRS, która wynika z zanikającej z głębokością penetracji promieniowania X do warstwy
zademonstrowana została w pracy [Coue09].

Na rysunku 2.31 przedstawiono symulacje widm czasowych w typowej geometrii pomiaru,
przy założeniu, że promieniowanie X jest liniowo σ−spolaryzowane, następnie jest ono roz-
praszane na warstwie 57Fe i ostatecznie dokonuje się jego niespolaryzowanej detekcji. Widma
czasowe symulowane były dla warstwy Fe o grubości 6 nm na podłożu wolframowym dla trzech
różnych kątów poślizgu: θ=0,10◦, 0,25◦, 0,35◦.

Rysunek 2.31: Symulacje widm czasowych NRS dla różnych wzajemnych konfiguracji wektora fa-
lowego k0 oraz wektorów namagnesowania każdej z podwarstw Fe, a także przy róż-
nych kątach poślizgu. Intensywność każdego symulowanego widma czasowego jest
przedstawiona w skali logarytmicznej.

Symulacje zostały wykonane przy pomocy programu CONUSS opartego na dynamicznej
teorii rezonansowego rozpraszania jądrowego [Stur00], zakładając w warstwie Fe jedną war-
tość nadsubtelnego pola magnetycznego Bh f = 33 T. Na rysunku 2.31 widma czasowe w wier-
szu a) odpowiadają przypadkowi jednorodnie namagnesowanej warstwy 57Fe z magnetyzacją
zorientowaną równolegle do wektora falowego k0 padającego promieniowania X . Wiersz c)
odpowiada przypadkowi jednorodnie namagnesowanej warstwy 57Fe z magnetyzacją zoriento-
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waną prostopadle do wektora falowego k0. W wierszu b) przedstawiono wyniki symulacji NRS
dla pionowo niejednorodnej struktury namagnesowania, w której warstwa Fe składa się z dwóch
podwarstw (każda o grubości 3 nm). Namagnesowania podwarstw są w kierunkach wzajemnie
prostopadłych, a magnetyzacja górnej podwarstwy Fe jest równoległa do wektora rozpraszania
k0. To co różni widma, to wolnozmienna obwiednia, wynikająca z wielokrotnego rozpraszania
(tzw. dynamiczne zdudnienia), zmieniająca swój charakter w funkcji kąta poślizgu ze względu
na zmieniająca się efektywną grubość rozpraszacza.

Można wyraźnie zauważyć, że podstawowe cechy zdudnień kwantowych widm czasowych
tylko nieznacznie zmieniają się z wartością kąta poślizgu dla jednorodnego namagnesowania,
zazwyczaj ukazując układ zdudnień z pojedynczą częstotliwością (periodem) dla namagneso-
wania równoległego do wektora k0 (wiersz „a”) lub układ zdudnień ujawniający kombinację
liniową dwóch częstotliwości (wiersz „c”). Oba przypadki odpowiadają wspólnemu magnetycz-
nemu rozszczepieniu nadsubtelnemu przy Bh f = 33 T ale odmiennej orientacji magnetycznego
pola nadsubtelnego względem wektora k0.

Inaczej jest w przypadku, gdy założy się niekolinearne namagnesowania dla górnej i dolnej
podwarstwy Fe (wiersz „b”), bo wtedy widma czasowe są bardzo wrażliwe na kąt poślizgu.
Widmo czasowe dla kąta poślizgu θ = 0,10◦ jest bardzo podobne do przypadku jednorodne-
go namagnesowania warstwy Fe, z magnetyzacją równoległą do wektora k0. Oczywiście, dla
takich małych wartości kąta poślizgu metoda NRS jest wrażliwa głównie na namagnesowanie
górnej części warstwy Fe. Odwrotna sytuacja występuje dla dużych kątów poślizgu (θ= 0,35◦).
W takim przypadku widmo czasowe niekolinearnej struktury jest prawie nie odróżnialne od te-
go gdy warstwa Fe namagnesowana jest prostopadle do wiązki padającej (kierunku wektora k0).
Oznacza to, że dla dużych kątów poślizgu metoda NRS próbkuje dolną podwarstwę Fe, będąc
prawie całkowicie niewrażliwa na najbardziej wierzchnie warstwy atomowe.

Powyższe symulacje dobrze uzasadniają zastosowanie takiej metodyki pomiarów NRS w ba-
daniach struktur magnetycznie niekolinearnych z rozkładem kierunku namagnesowania wzdłuż
normalnej do powierzchni warstwy.

Prezentowane w podrozdziale 3.2 próbki i pomiary NRS zostały wykonane w wielokomoro-
wym układzie UHV, znajdującym się na wiązce ID18, w ESRF Grenoble, we Francji [Stan08].
System ten wykonany przez firmę Prevac [Prevac] był rozbudowywany na przestrzeni kilku
lat pod kątem stworzenia możliwości wykonywania pomiarów różnymi technikami bazujący-
mi na wykorzystaniu promieniowania synchrotronowego in-situ. Schemat układu wraz z jego
zdjęciem oraz opisem głównych elementów został przedstawiony na rysunku 2.32.

Cały układ zamontowany jest na specjalnym stole, z możliwością jego bardzo precyzyjne-
go przesuwu w kierunkach poziomym (przesuw z dokładnością 2× 102 kroków/mm) i piono-
wym (2×105 kroków/mm), co umożliwia odpowiednie ustawienie próbki względem padającej
wiązki promieniowania synchrotronowego. Komora pomiarów NRS zamontowana jest na dwu-
osiowym goniometrze umożliwiającym rotację próbki z dokładnością 1×105 kroków/stopień,
w zakresie ±5◦. Wiązka promieniowania synchrotronowego może zostać skolimowana do roz-
miarów na próbce rzędu 10×10 µm, a jej monochromatyzacja może dawać szerokość pasma
energetycznego mniejszą niż 1 meV. Komora preparacyjna (zaznaczona na rysunku 2.32 nume-

63



a) b)

Rysunek 2.32: Wielokomorowy układ UHV znajdujący się na wiązce ID18 w Grenoble: komora
preparacyjna (1), komora pomiarów NRS (2), komora dystrybucyjna (3), magazyn
próbek (4), śluza próżniowa (5), wejście pomocnicze (6). Zaczerpnięto z [Stan08].

Rysunek 2.33: Schematyczne przedstawienie układu MBE z bombardowaniem elektronowym, który
służy do nanoszenia warstw podczas pomiaru NRS

rem 1 wyposażona jest w źródła MBE działające zarówno w oparciu o grzanie rezystywne, jak
również bombardowanie elektronowe (przedstawione na rysunku 2.33).

Oprócz preparatyki jednorodnych chemicznie warstw istnieje także możliwość otrzymy-
wania układów wielowarstwowych oraz stopów. Dokładną kalibrację grubości preparowanych
warstw zapewnia oscylator kwarcowy, zamontowany na specjalnym uchwycie. W komorze
znajduje się też niewielki zbiorniczek zawierający tlen, połączony z komorą przez zawór igło-
wy, dzięki któremu możliwa jest preparatyka różnego rodzaju tlenków o dokładnie określonej
stechiometrii. Analizy strukturalnej i chemicznej badanych próbek dokonuje się za pomocą
technik LEED i AES opisanych wcześniej. Dodatkowo istnieje możliwość zamiany zestawu
pomiarowego LEED na RHEED (ang. Reflection High Energy Electron Diffraction). Głównym
zadaniem komory dystrybucyjnej (zaznaczonej na rysunku 2.32 numerem 3) jest połączenie
i umożliwienie transferu próbek pomiędzy komorami preparacyjną, NRS (numer 2), dodatko-
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Rysunek 2.34: Schematyczne przedstawienie techniki NRS z wykorzystaniem ultrawysokopróżnio-
wego układu pomiarowego.

wym magazynem próżniowym na próbki (numer 4) oraz różnego rodzaju komorami zewnętrz-
nymi, które mogą być przyłączane do układu przez kołnierz oznaczony numerem 6. W komorze
pomiarowej NRS możliwe jest grzanie próbek (zarówno rezystywne jak i poprzez bombardowa-
nie elektronowe) do bardzo wysokich temperatur, jak również ich chłodzenie ciekłym azotem
(do temperatury około 100 K). Próbki mogą być również obracane wokół osi prostopadłej do
ich powierzchni w zakresie 180◦, co umożliwia wykonywanie pomiarów w funkcji kąta, jaki
tworzy padające promieniowanie z wybranym kierunkiem krystalograficznym w płaszczyźnie
próbki.

Wiązka promieniowania synchrotronowego, po odpowiednim zogniskowaniu przy pomo-
cy specjalnych soczewek refrakcyjnych, wstępnej monochromatyzacji (z wykorzystaniem po-
wierzchni (111) monokryształów Si), kolimacji i ponownej, tym razem bardzo dokładnej mo-
nochromatyzacji (z dokładnością do 0,5 meV dzięki zastosowaniu wysokowskaźnikowych po-
wierzchni Si, np. (12 2 2)), wpada do komory UHV przez okno berylowe i dociera do próbki.
Promieniowanie rozproszone jest rejestrowane w kanale elastycznym (NRS) lub nieelastycz-
nym (NIS, ang. Nuclear Inelastic Scattering) przez szybkie diody lawinowe (APD, ang. Ava-
lanche Photodiode). Impulsowa struktura czasowa promieniowania powstającego dzięki od-
powiedniemu trybowi pracy synchrotronu (omówiony wcześniej tzw. „16 bunch mode”) oraz
bardzo szybka elektronika (działająca w nanosekundowej skali czasowej) umożliwiają rozwią-
zanie problemu separacji czasowej olbrzymiego sygnału pochodzącego od fotonów rozproszo-
nych na elektronach (proces w skali czasowej ps) od sygnału NRS, (proces w skali czasowej
ns). Dokładny opis podstaw teoretycznych NRS można znaleźć w książce poświęconej tej te-
matyce [Röhl04] oraz w artykule przeglądowym [Röhl99].
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Rozdział 3

Spontaniczna zmiana kierunku
namagnesowania (SRT) w Fe/W

3.1 Obrazowanie magnetyczne oparte o magnetooptyczny
efekt Kerra w badaniach SRT w epitaksjalnych
klinowych warstwach Fe/W(110) in-situ

W niniejszym rozdziale opisane zostaną wyniki badań dotyczących zastosowania mikro-
skopii opartej o magnetooptyczny efekt Kerra do badania (opisanego szczegółowo w podroz-
dziale 1.4) zjawiska reorientacji namagnesowania w cienkich warstwach Fe na W(110). Przed-
stawione wyniki dotyczą niepokrytych warstw Fe/W(110) badanych in-situ i uzyskane zosta-
ły w warunkach ultrawysokiej próżni przy użyciu układu pomiarowego opisanego w podroz-
dziale 2.2

Reorientacja spontanicznego namagnesowania w cienkich warstwach Fe(110) na wolframie,
pomiędzy leżącymi w płaszczyźnie warstwy kierunkami [11̄0] oraz [001] wynika ze wzajemne-
go współzawodnictwa pomiędzy różnymi przyczynkami do efektywnej anizotropii magnetycz-
nej, takimi jak:

• anizotropia magnetoelastyczna związana z naprężeniami generowanymi poprzez duże
(rzędu 10%) niedopasowanie stałych sieciowych powierzchni podłoża W(110) i Fe(110)

• anizotropia magnetokrystaliczna preferująca zawsze orientację namagnesowania w kie-
runku [001]

• anizotropia powierzchniowa, która zgodnie z literaturą [Grad86] preferuje kierunek [11̄0].

Balans pomiędzy wymienionymi powyżej przyczynkami do anizotropii magnetycznej mo-
że, zwłaszcza dla niepokrytych warstw Fe, zależeć od wielu parametrów takich jak np. grubość
warstwy, temperatura, czy też adsorpcja gazów resztkowych na powierzchni.
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Uzyskane wyniki przedstawione zostały w dwóch częściach, a w pierwszej kolejności opi-
sane zostaną badania przejścia SRT wywołanego zmianą grubości warstwy Fe. Kolejna cześć
dotyczy badań zjawiska SRT aktywowanego zmianą temperatury. Metodyka badań polegała
w obu wspomnianych przypadkach na obrazowaniu magnetycznym makroskopowych obsza-
rów próbek z klinową warstwą Fe o zmiennej grubości, której zakres obejmował krytyczną
grubość (dc) przejścia SRT.

3.1.1 SRT w funkcji grubości warstwy w różnych temperaturach

W celu obserwacji przejścia SRT wywołanego zmianą grubości przygotowano w tempe-
raturze 532 K, metodą epitaksji z wiązki molekularnej, klinową warstwę Fe(110) o grubości
z przedziału 100÷140 Å. W pierwszym etapie preparatyki nanoszenie warstwy Fe rozpoczęto
w temperaturze pokojowej i stopniowo zwiększano temperaturę aż do osiągnięcia 523 K dla
grubości warstwy około 30 Å. Dalsza część preparatyki odbywała się temperaturze wynoszą-
cej 523 K. Preparatyka klinowej części warstwy polegała na zastosowaniu ruchomej przesłony
przysłaniającej stopniowo próbkę podczas nanoszenia żelaza. Należy zaznaczyć, że część (oko-
ło 1mm) podłoża W(110) pozostała na wstępie przysłonięta podczas procesu naparowywania
Fe i definiuje przestrzenną granice (zielona linia na rysunku 3.1a), od której na podłożu W(110)
rozpoczyna się klin Fe. Schematycznie struktura tak przygotowanej próbki przedstawiona jest
na rysunku 3.1.
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Rysunek 3.1: Ideowe przedstawienie klinowej warstwy Fe/W preparowanej w temperaturze 532 K:
a) widok „z góry” - linia zielona oznacza minimalną grubość klina Fe, b) widok
w przekroju przez średnicę podłoża W(110) w miejscu linii przerywanej na rysun-
ku (a).

Zastosowanie wspomnianej procedury preparatyki (z jednoczesnym wzrostem temperatury)
pozwoliło uzyskać gładką warstwę Fe bez pojawienia się trójwymiarowych wysp, charaktery-
stycznych dla warstw preparowanych w całości w podwyższonej temperaturze.

Struktura tak przygotowanej warstwy badana była metodą dyfrakcji elektronów niskoener-
getycznych (LEED). Obserwowane obrazy dyfrakcyjne potwierdzają epitaksjalny charakter
warstw w całym zakresie ich grubości. Ponadto duża ostrość plamek dyfrakcyjnych w połą-
czeniu z małym tłem wskazuje na wysoką gładkość powierzchni związana z podniesioną tem-
peraturą preparatyki. Rysunek 3.2 pokazuje przykładowe obrazy LEED zebrane dla energii 60
oraz 150 eV.
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60 eV 150 eV

Rysunek 3.2: Wybrane obrazy LEED wykonane dla powierzchni Fe/W dla elektronów o energii
60 eV oraz 150 eV.

Bezpośrednio po preparatyce próbkę przetransportowano z komory preparacyjnej do ko-
mory obrazowania metodą MOKE w geometrii podłużnej. Obrazy różnicowe rejestrowane by-
ły w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego, którego kierunek pokrywał się z kierunkiem
[11̄0] warstwy Fe, począwszy od stanu nasycenia w polu Bmin = −24 mT, poprzez stan rema-
nencji, aż do stanu przeciwnego nasycenia (w polu Bmax = +24 mT), przy czym odejmowany
każdorazowo obraz referencyjny zebrany został w polu Bmin =−24 mT. Przykładowy przebieg
zmienności czasowej zewnętrznego pola magnetycznego przedstawiony jest na rysunku 3.3.
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Rysunek 3.3: Przykładowy profil czasowy zmian zewnętrznego pola magnetycznego Bext . Punkty
koloru niebieskiego oznaczają przedział czasu, w którym dokonywana jest rejestracja
obrazów różnicowych.

Sekwencja zebranych w opisany powyżej sposób obrazów różnicowych pokazana jest dla
wybranych wartości zewnętrznego pola magnetycznego na rysunku 3.4.

Zielona linia na każdym z obrazów pokazuje granicę obszaru podłoża z klinową warstwą Fe
o grubości 100 Å i narastającej liniowo w prawą stronę każdego z obrazów. Widać wyraźnie, że
przy zwiększaniu wartości zewnętrznego pola (od wartości Bmin =−24 mT) po prawej stronie
obrazu zaczyna pojawiać sie obszar o ciemnym kontraście. Dzieje sie tak dlatego, że obsza-
ry klina Fe o grubościach powyżej grubości krytycznej przejścia SRT charakteryzują się osią
łatwą namagnesowania wzdłuż kierunku [001] i ich kierunek namagnesowania staje sie równo-
legły do kierunku [001] dla dostatecznie większych wartości zewnętrznego pola magnetycznego
niż Bmin. Granica pomiędzy obszarami o różnym kontraście przesuwa sie wraz z dalszym wzro-
stem wartości zewnętrznego pola magnetycznego w stronę mniejszych grubości Fe (na rysunku
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a) e) i)

Rysunek 3.4: Zebrane obrazy różnicowe ukazujące ewolucję struktury domenowej w zewnętrznym
polu magnetycznym. Obrazy a÷g otrzymano kolejno dla Bext < 0, natomiast obrazy
h÷ l uzyskano dla Bext > 0. Strzałka umieszczona pod obrazem różnicowym wskazuje
kierunek rosnącej grubości warstwy Fe (jednakowy dla wszystkich obrazów).

w stronę lewą) i w stanie remanencji determinuje granicę oddzielającą obszary warstwy klino-
wej o grubości mniejszej od dc i namagnesowaniu równoległym do kierunku [11̄0] oraz grubości
większej od dc i namagnesowaniu równoległym do kierunku [001].

Po zmianie zwrotu pola zewnętrznego, dla jego małych wartości (Bc'+0,9 mT), następuje
gwałtowna zmiana kontrastu obszaru próbki o namagnesowaniu w kierunku [11̄0] co odpowiada
przemagnesowaniu warstwy Fe wzdłuż kierunku łatwego. W dalszej kolejności wraz ze wzro-
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stem wartości pola do wartości Bmax =+24 mT widoczne jest stopniowe wycofywanie granicy
w kierunku prawego brzegu podłoża, czyli grubszego Fe.

Jak widać, granica przykładowo pokazana na rysunku 3.5 oddzielająca obszary o kierunku
namagnesowania [11̄0] i [001] jest silnie nieregularna zarówno w zewnętrznym polu jak i w jego
nieobecności, co wskazuje na to, że grubość krytyczna zmienia sie w kierunku prostopadłym do
gradientu grubości klina Fe. Oznacza to, że obszary o jednakowej grubości Fe charakteryzują
się różną co do znaku i wartości efektywną stałą anizotropii. Przyczyną tego jest z pewnością
rozkład przestrzenny naprężeń powierzchniowych podłoża (zależny np. od kształtu podłoża),
przekładający się na przestrzenny rozkład anizotropii magnetoelastycznej warstwy Fe, genero-
wanej w warstwie granicznej Fe/W.

Rysunek 3.5: Przykładowy obraz różnicowy zebrany w zewnętrznym polu magnetycznym
Bext = 1,8 mT. Strzałki o ciemnym i jasnym konturze pokazują zinterpretowany kie-
runek namagnesowania różnych obszarów klinowej warstwy Fe.

Obserwacja ta wskazuje na istotną trudność jednoznacznego wyznaczenia grubości krytycz-
nej w omawianym przypadku klinowej warstwy Fe. W związku z tym, każdy z zarejestrowa-
nych obrazów podzielony został na paski w sposób przedstawiony na rysunku 3.6.

Rysunek 3.6: Przykładowy podział obrazu różnicowego na wąskie paski, z których jako reprezenta-
tywny został wybrany najdłuższy pasek zawierający średnicę.

Jako najbardziej reprezentatywny dla omawianego przejścia SRT wybrano pasek środkowy
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ze względu na jego prawie prostokątny kształt oraz największą odległość od brzegów podłoża.
Wydaje się, że w ten sposób został zminimalizowany wpływ możliwych dodatkowych naprężeń
związanych z brzegami próbki. Wybrany z obrazu różnicowego pasek przedstawiony został
w powiększeniu na rysunku 3.7.

Rysunek 3.7: Przykładowy przebieg granicy pomiędzy obszarami łatwego i trudnego kierunku na-
magnesowania. Obszar zaznaczony kolorem niebieskim został powiększony i opisany
na rysunku 3.8

Czerwony odcinek pokazuje przebieg granicy pomiędzy obszarami namagnesowanymi w kie-
runku [11̄0] oraz [001]. Rzut środka tego odcinka na oś grubości Fe definiuje wartość d∗ (gru-
bość Fe dla której występuje zmiana kontrastu), a jej niepewność przyjęto jako rzut jego długo-
ści. Linia zielona pokazuje położenie minimalnej grubości Fe wynoszącej 100 Å dla opisywanej
próbki.

Rysunek 3.8: Przykładowy przebieg granicy pomiędzy obszarami łatwego i trudnego kierunku na-
magnesowania. Czerwony odcinek wskazuje granicę pomiędzy obszarami namagne-
sowanymi w kierunku [11̄0] oraz [001]

W następnej kolejności prześledzono ewolucje tak wybranych obrazów paskowych w funk-
cji zewnętrznego pola magnetycznego, która pokazana została na rysunku 3.9. Pozwoliło to na
wyznaczenie zależności grubości d∗ odpowiadającej granicy pomiędzy obszarami namagneso-
wanymi w kierunku [11̄0] i [001] w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego.

Zebrane z paskowych obrazów wartości d∗ wykreślono w funkcji zewnętrznego pola ma-
gnetycznego na rysunku 3.10. Zebrane punkty podzielono na dwie części (oznaczone kolorem
niebieskim i czerwonym) odpowiadające ujemnym i dodatnim wartościom zewnętrznego pola
magnetycznego, a następnie metodą regresji dopasowano prostą. W kolejnym kroku przyjęto,
że przecięcie dopasowanych prostych (linia czerwona i niebieska) wyznacza grubość krytyczną
dc. Niewielka wartość zewnętrznego pola magnetycznego Bc (wynosząca około 0,9 mT), dla
której przecinają się dopasowane proste, jest polem koercji warstwy Fe o grubości krytycznej.
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Rysunek 3.9: Ewolucja położenia granicy pomiędzy obszarami namagnesowanymi w kierunku [11̄0]
oraz [001] w zewnętrznym polu magnetycznym. Zielona linia na każdym z obrazów
oznacza początek klina Fe o grubości 100 Å.

W celu skonfrontowania otrzymanych wyników doświadczalnych z teoretycznymi przewi-
dywaniami podjęto próbę wyznaczenia zależności grubości krytycznej d∗ w funkcji wartości
zewnętrznego pola magnetycznego oraz grubości warstwy Fe, za pomocą symulacji komputero-
wej. Do obliczeń przyjęto wzór na energię swobodną cienkiej warstwy magnetycznej o grubości
d w postaci:

F/V = (K1V +K1S/d)cos2
φ+(K2V +K2S/d)cos4

φ−HextMs cosφ (3.1)
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Fit: f(x) = a*x + b
a1 = −1.32 ± 0.04 × 103 b1 = 120.1 ± 0.2
a2 = +1.60 ± 0.27 × 103 b2 = 117.9 ± 1.3

T = 307K
Bc = +0.73mT
dc = 119.1 ± 0.6Å

d∗ vs. Bext

fit: Bext < Bc

d∗ vs. Bext

fit: Bext > Bc

Rysunek 3.10: Dopasowanie prostych regresji do punktów (d∗ vs. Bext ) wyznaczonych na podstawie
obrazów różnicowych zebranych w temperaturze 307 K.

gdzie K1V i K1S oznaczają stałe anizotropii pierwszego rzędu (objętościową oraz powierzch-
niową), natomiast K2V i K2S odpowiednio są stałymi anizotropii drugiego rzędu. Kąt φ jest to
kąt jaki tworzy wektor namagnesowania M z wyróżnionym kierunkiem krystalograficznym (w
tym przypadku jest to kierunek [11̄0]). Ms jest modułem wektora namagnesowania M w stanie
nasycenia.

W środowisku Matlab został napisany program, który na drodze minimalizacji energii swo-
bodnej (określonej równaniem 3.1) wyznaczał wartość kąta φ w funkcji grubości warstwy d
oraz zewnętrznego pola magnetycznego Bext (o kierunku [11̄0]) dla zestawu stałych anizotropii
K1V , K1S oraz K2V , K2S. Pozwoliło to w oparciu o równanie:

MH = Ms cosφ (3.2)

uzyskać zależność M(d,Bext) przedstawioną dla wybranych stałych anizotropii na rysunku 3.11.
Następnie dokonano transformacji trójwymiarowej powierzchni (rysunek 3.11) na obraz dwu-
wymiarowy, gdzie kolorową skalę odzwierciedlającą wartości wyrażenia M = f (d,Bext) zastą-
piono odcieniami szarości. Wynik powyższych operacji przedstawiono na rysunku 3.12.

Można łatwo zauważyć, że przebieg granic na rysunku 3.12 oraz dane eksperymentalne
(przedstawione na rysunku 3.10) pasują do siebie jakościowo. Pełnej zgodności ilościowej nie
udało się jednak uzyskać. Pomimo, że w łatwy sposób można tak dobrać różne zestawy stałych
anizotropii K1V , K1S oraz K2V , K2S aby otrzymać w symulacjach mierzoną eksperymentalnie
grubość krytyczną, to jednak nachylenie zależności d∗(Bext) nie jest możliwe do uzyskania
w tak prostym modelu teoretycznym.

Opisaną wcześniej metodykę analizy obrazów różnicowych (zarejestrowanych w zewnętrz-
nym polu magnetycznym) powtórzono w celu wyznaczenia grubości krytycznej w tej samej
klinowej warstwie Fe, lecz w innych temperaturach (niższych od temperatury preparatyki). Na
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wykresach zestawionych na rysunku 3.13 pokazano wyznaczone z pomiarów mikroskopowych
zależności d∗(Bext) dla temperatur: 323 K, 343 K, 373 K i 423 K.

Rysunek 3.11: Wynik symulacji namagnesowania warstwy Fe w zależności od jej grubo-
ści oraz zewnętrznego pola magnetycznego przy założonych wartościach sta-
łych anizotropii wynoszących: K1V = 156 ·103 J/m3, K1S =−1,212 ·10−3 J/m2,
K2V =−41 ·103 J/m3, K2S =−0,16 ·10−3 J/m2 oraz Ms = 1700 kA/m.
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Rysunek 3.12: Przykładowy przebieg granic pomiędzy obszarami łatwego i trudnego kierunku na-
magnesowania. Zaznaczony czerwonym punktem zbieg granic pomiędzy obszarami
namagnesowanymi w kierunku [11̄0] (czarny obszar), w kierunku [001] (kolor szary)
i [110] (obszar biały) wyznacza grubość krytyczną dc = 119 Å.
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Fit: f(x) = a*x + b
a1 = −1.27 ± 0.11 × 103 b1 = 122.6 ± 0.5
a2 = +1.77 ± 0.35 × 103 b2 = 119.9 ± 1.4

T = 323K
Bc = +0.87mT
dc = 121.4 ± 0.7Å

d∗ vs. Bext

fit: Bext < Bc
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fit: Bext > Bc
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Fit: f(x) = a*x + b
a1 = −1.46 ± 0.24 × 103 b1 = 127.5 ± 0.7
a2 = +1.72 ± 0.56 × 103 b2 = 125.2 ± 2.2

T = 373K
Bc = +0.71mT
dc = 126.4 ± 1.1Å

d∗ vs. Bext

fit: Bext < Bc
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fit: Bext > Bc
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Fit: f(x) = a*x + b
a1 = −1.36 ± 0.26 × 103 b1 = 124.1 ± 1.3
a2 = +1.91 ± 0.15 × 103 b2 = 121.0 ± 0.6

T = 343K
Bc = +0.95mT
dc = 122.8 ± 0.8Å

d∗ vs. Bext

fit: Bext < Bc

d∗ vs. Bext

fit: Bext > Bc
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Fit: f(x) = a*x + b
a1 = −2.02 ± 0.33 × 103 b1 = 129.7 ± 0.4
a2 = +2.62 ± 0.72 × 103 b2 = 125.5 ± 1.7

T = 423K
Bc = +0.90mT
dc = 127.9 ± 0.8Å

d∗ vs. Bext

fit: Bext < Bc
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Rysunek 3.13: Dopasowanie prostych regresji do punktów (d∗ vs. Bext ) wyznaczonych na podstawie obrazów różnicowych zebranych w temperaturach: 323 K,
343 K, 373 K oraz 423 K. Wartości temperatur, dopasowanych parametrów prostych regresji i wyznaczonych grubości krytycznych są indywidualnie
podane na każdym wykresie.



W opisany powyżej sposób uzyskano grubości krytyczne dla wszystkich wspomnianych
temperatur. Rysunek 3.14 pokazuje wyznaczoną eksperymentalnie zależność grubości krytycz-
nej od temperatury. Widać, że w granicy niepewności zależność dc(T ) jest liniowa oraz rosnąca.
Wynik ten świadczy o tym, że zależności temperaturowe różnych przyczynków do anizotropii
magnetycznej dla warstw Fe różnią się od siebie. Wzrost anizotropii powierzchniowej wraz
z temperaturą jest mało prawdopodobny gdyż magnetyzm na powierzchni osłabia się szybciej
niż w objętości. Natomiast anizotropie: magnetokrystaliczna oraz magnetoelastyczna - preferu-
jące kierunek łatwy namagnesowania [001] - mogą słabnąć wraz ze wzrostem temperatury, co
może prowadzić do wzrostu grubości krytycznej w funkcji temperatury.
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Fit: f(x) = a*x + b
a1 = +0.76 ± 0.38 b1 = 97 ± 14

dc vs. T

regresja

Rysunek 3.14: Zestawienie wyników pokazujących zależność grubości krytycznej przejścia SRT od
temperatury dla klinowej warstwy Fe/W, której grubość zawiera się w granicach
100÷ 140 Å. Czerwony punkt został wyznaczony dla temperatury 343 K po obni-
żeniu od 423 K.

3.1.2 SRT indukowane zmianą temperatury obserwowane w remanencji

Do wyznaczenia zależności grubości krytycznej od temperatury dc = f (T ) użyto podłoża
W(110), na którym naniesiono klinową epitaksjalną warstwę Fe o zakresie grubości 50÷70 Å
preparowaną w temperaturze pokojowej. Widok próbki w przekroju (oznaczonym linią prze-
rywaną) przedstawia rysunek 3.15. Preparatyka w temperaturze pokojowej może wpływać za-
równo na anizotropię powierzchniową (poprzez dużą szorstkość), jak i na anizotropię magne-
toelastyczną (poprzez inna strukturę obszaru granicznego Fe/W), co odbija się na znacznej mo-
dyfikacji grubości krytycznej przejścia SRT, która teraz zawiera się w okolicach 55 Å.

Wyznaczenie zależności grubości przejścia SRT od temperatury sprowadza się do rejestra-
cji obrazów różnicowych z mikroskopu Kerra podczas powolnych zmian temperatury. Stoso-
wane podłoże, kryształ W(110), zamocowane na specjalnym wysokotemperaturowym nośniku
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Rysunek 3.15: Ideowe przedstawienie próbki „srt33”: a) widok „z góry” - linia zielona oznacza
minimalną grubość klina Fe, b) widok w przekroju przez średnicę podłoża W(110)
w miejscu linii przerywanej z rysunku (a).

(umożliwiającym zagrzanie próbki do temperatury 2300 K), jest grzane nieznacznie oddalo-
nym filamentem. Dla niskich temperatur (do 700 K) grzanie odbywa się przez promieniowanie
ciepła z rozgrzanego filamentu, a dla wyższych temperatur stosuje się dodatkowo bombardowa-
nie elektronowe przez umieszczenie filamentu na potencjale względem monokryształu podłoża.
Ze względu na tak specyficzną, a zarazem konieczną budowę nośnika, rejestrowanie obrazów
różnicowych podczas wzrostu temperatury próbki jest bardzo trudne, a niejednokrotnie wręcz
niemożliwe. Powodem tego jest dodatkowe światło emitowane przez grzany oporowo filament.
Eliminacja tego dodatkowego światła, przez zastosowanie przysłon i kolimatorów, jest prak-
tycznie bezzasadna gdyż zdecydowana większość elementów próżniowych znajdujących się
w komorze UHV jest wypolerowana (co jest koniecznym dla uzyskania warunków UHV) i sta-
nowią one bardzo dobre zwierciadła odbijające światło praktycznie we wszystkich kierunkach.
Dodatkowym utrudnieniem staje się konieczna wysoka czułość 14-bitowej kamery CCD, która
sprawia, że już dla temperatury około 350 K, rozproszone promieniowanie emitowane przez fi-
lament staje się wyraźnie zauważalne na obrazach różnicowych w postaci zmian tła (ciemnych
bądź jasnych dużych plam).

Wobec powyższych trudności jedynym rozsądnym rozwiązaniem było zagrzanie próbki do
pożądanej temperatury a następnie rejestrowanie obrazów różnicowych podczas powolnego stu-
dzenia podłoża. Dzięki wspomnianej uprzednio specyficznej budowie nośnika próbek, podłoże
ma słaby kontakt termiczny z nośnikiem co sprawia, że samoistne studzenie, dla temperatur
poniżej 400 K, jest stosunkowo powolne ze względu na małą emisję promieniowania cieplne-
go. Powolne stygnięcie w tym przypadku jest pożyteczne, gdyż nie trzeba w ogóle stosować
grzania filamentu dla odpowiedniego wydłużenia czasu stygnięcia próbki potrzebnego dla uzy-
skania właściwego kontrastu w obrazach różnicowych podczas ich akwizycji. Zbyt krótki czas
ekspozycji zmniejsza kontrast obrazu i dodatkowo pogarsza stosunek sygnału do szumu.

W pierwszej kolejności omówione zostaną wyniki badań mikroskopowych przy powolnym
studzeniu próbki od temperatury 473 K do temperatury pokojowej. Jak wcześniej wspomniano,
klinowa warstwa Fe naniesiona została na podłoże W(110) w temperaturze pokojowej. Na-
stępnie została ona wygrzana w temperaturze 473 K przez około 15 minut. Podczas proce-
su wygrzewania nastąpiła zmiana grubości krytycznej warstwy związana z jej wygładzeniem.
W temperaturze 473 K po procesie wygrzewania grubość krytyczna wynosiła około 60 Å.

Na rysunku 3.16 przedstawiono przykładowe obrazy różnicowe zebrane podczas obniżania
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temperatury, z zakresu 473÷343 K, przy czym odejmowany obraz referencyjny zebrany został
w temperaturze 473 K, czyli na początku procesu chłodzenia.

a) b)

Rysunek 3.16: Przykładowe obrazy różnicowe ukazujące zmianę grubości krytycznej w funkcji tem-
peratury. Temperatury dla pokazanych obrazów wynoszą: a) 353 K, b) 343 K.

Zmiana grubości krytycznej podczas studzenia próbki objawia się w uzyskanych obrazach
różnicowych jako charakterystyczna poszerzająca się wraz z obniżaniem temperatury pręga
o ciemniejszym kontraście. Widać wyraźnie, że jej poszerzenie przebiega w kierunku mniej-
szych grubości, co oznacza, że wraz z obniżaniem temperatury grubość krytyczna dc maleje.
Dodatkowo widać, że kształt tej pręgi jest znacznie bardziej regularny niż przebieg granicy po-
między obszarami o namagnesowaniu [001] i [11̄0] dla omawianego wcześniej przejścia SRT
indukowanego zmianą grubości. Zakrzywienie granicy widoczne jest tylko blisko brzegów pod-
łoża W(110), w górnej części obrazu. Aby wyznaczyć grubość krytyczną w tego typu pomia-
rach, podobnie jak w przypadku SRT indukowanego zmianą grubości, z uzyskanych w różnych
temperaturach obrazów wycięto pasek środkowy. Zestawienie pasków odpowiadających ko-
lejnym temperaturom przy ochładzaniu od 473 K do 338 K pokazane jest na rysunku 3.17.
Czerwona linia na każdym z obrazów określa w przybliżeniu położenie lewego brzegu szarej
pręgi, a jej położenie na osi grubości Fe wyznacza grubość krytyczną w danej temperaturze.
Niepewność tak wyznaczonej wartości grubości krytycznej przyjęto na poziomie grubości linii
czerwonej.

W następnej kolejności, w opisany powyżej sposób, wyznaczono zależność grubości kry-
tycznej dc od temperatury dla klinowej warstwy Fe, której preparatyka przebiegała w tempera-
turze 473 K. Zakres grubości warstwy Fe dla omawianej próbki klinowej wynosił 90÷105 Å.
Po procesie preparatyki obrazy różnicowe rejestrowane były podczas studzenia od temperatury
430 K do temperatury pokojowej. Grubość krytyczna dc wyznaczona została w opisany wcze-
śniej sposób. Wyznaczone dla obu próbek zależności dc(T ) przedstawione są na rysunku 3.18.
Grubość krytyczna dla obu próbek maleje liniowo z obniżaniem temperatury. Nachylenie za-
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temperatura [K] zarejestrowane obrazy róznicowe

358

353

348

343

338

grubość Fe

Rysunek 3.17: Ewolucja położenia granicy pomiędzy obszarami namagnesowanymi w kierunku
[11̄0] oraz [001] podczas obniżania temperatury dla klinowej warstwy Fe preparo-
wanej w temperaturze pokojowej. Zielona linia oznacza początek klina Fe o grubości
50 Å.

leżności dc(T ) jest większe (0,08 Å/K) dla warstwy naniesionej w temperaturze 473 K (linia
niebieska na rysunku 3.18) niż dla warstwy preparowanej w temperaturze pokojowej, a na-
stępnie wygrzanej w temperaturze 473 K (linia czerwona na rysunku 3.18), której odpowiada
nachylenie 0,05 Å/K. Przyczyną tego jest różna morfologia powierzchni oraz charakterystyczne
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naprężenia w interfejsie Fe/W dla warstw preparowanych w różny sposób. Wzrost Fe w wyso-
kiej temperaturze rozpoczyna się w sposób trójwymiarowy (tworzenie się wysp [Beth95]) co
powoduje szybką i efektywną relaksację naprężeń wynikających z niedopasowania sieciowe-
go żelaza i wolframu. Jednocześnie występujące na początku wzrostu warstwy Fe odstępstwa
od wzrostu warstwowego przenoszą się na chropowatość jej powierzchni. Warstwa preparo-
wana w temperaturze pokojowej jest silnie naprężona, a wygrzanie wygładza jej powierzchnię
i w mniejszym stopniu wpływa na relaksację naprężeń elastycznych. Wydaje się, że silniejsza
zależność dc(T ) wyznaczona dla warstwy naniesionej w podwyższonej temperaturze związana
jest z różnicą w rozszerzalności termicznej żelaza i wolframu. Dla warstwy naprężonej (pre-
parowanej w temperaturze pokojowej) zależność dc(T ) jest tłumiona rozkładem stałych sieci
cechujących kolejne warstwy Fe sąsiadujące z podłożem W(110).
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Fit: f(x) = a*x + b
a1 = +80.6 ± 6.5 × 10−3 b1 = 66.9 ± 2.4
a2 = +54.5 ± 2.5 × 10−3 b2 = 37.0 ± 1.1

dane dla Fe@473K

fit dla Fe@473K

dane dla Fe@300K

fit dla Fe@300K

Rysunek 3.18: Zestawione wyniki przedstawiające zależność grubości przejścia SRT od temperatury
dla różnych temperatur preparatyki.

Niestety, chociaż obrazowanie MOKE daje wiele informacji na temat ewolucji struktury do-
menowej, która może być uzależniona wieloma czynnikami, np. grubością warstwy, jej tempe-
raturą i/lub adsorpcją, a także morfologią powierzchni, to nie daje odpowiedzi na pytanie, w jaki
sposób zmienia się struktura domenowa wraz z głębokością. Dzieje się tak dlatego, że obrazo-
wanie MOKE jest projekcją przyczynków ze wszystkich głębokości na jedną płaszczyznę, na
której wytworzony zostaje obraz magnetooptyczny. Metodą badawczą, która z powodzeniem
może zostać wykorzystana do określenia rozkładu namagnesowania w funkcji głębokości, jest
metoda jądrowego rezonansowego rozpraszania promieniowania synchrotronowego NRS, któ-
rej wyniki badania przejścia SRT Fe/W(110) zostały przedstawione w dalszej części pracy.
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3.2 Proces SRT badany techniką NRS

W niniejszym podrozdziale przedstawione zostaną wyniki badań zjawiska SRT w układzie
Fe/W(110) prowadzonych in-situ w warunkach ultra wysokiej próżni (UHV) za pomocą opisa-
nej w podrozdziale 2.2 metody NRS. W pierwszej kolejności opisane zostaną badania zjawiska
SRT indukowanego zmianą grubości warstwy Fe podczas jej wzrostu w temperaturze poko-
jowej. Następnie przedyskutowane zostaną wyniki pomiarów NRS dla zjawiska reorientacji
wywołanej zmianą grubości warstwy Fe w temperaturze 523 K oraz zmianą temperatury.

3.2.1 SRT w temperaturze pokojowej indukowane zmianą grubości ba-
dane metodą NRS

W opisanym eksperymencie zastosowano metodę NRS do badania zjawiska SRT podczas
wzrostu warstwy Fe na podłożu W(110) w temperaturze pokojowej. W tym celu użyto układu
UHV zbudowanego na wiązce ID18 w ESRF w Francji, który opisany został w podrozdziale 2.2

Warstwa 57Fe nanoszona była na świeżo oczyszczone monokrystaliczne podłoże W(110).
Cała preparatyka była wykonana w temperaturze pokojowej, za wyjątkiem pierwszej mono-
warstwy, która została naniesiona w temperaturze 500 K aby możliwe było dobre zarodko-
wanie [Beth95]. Szybkość nanoszenia wynosiła około 0,5 ML/min a końcowa grubość nomi-
nalna wyniosła około 28 ML, co zostało sprawdzone za pomocą reflektometrii promieni X .
Geometria procesu naparowania pokazana na rysunku 2.33 zapewniała jednorodność grubości
warstwy na poziomie 0,1 Å. Pomiary NRS wykonane były w geometrii kąta poślizgu wynoszą-
cego 0,23◦, który jest bliski kątowi granicznemu. Wiązka promieniowania synchrotronowego
o energii 14,4 keV zogniskowana była w kierunku pionowym do około 15 µm, co powodowało
(dla tak małego kąta poślizgu), że jej ślad na powierzchni próbki miał długość około 3 mm.
Jednorodność grubości warstwy Fe została sprawdzona in-situ poprzez pomiary reflektometrii
promieniowania X przeprowadzone w różnych miejscach próbki. Wektor falowy k padające-
go promieniowania X był równoległy do kierunku [11̄0] w płaszczyźnie warstwy Fe. Należy
podkreślić, że warstwa Fe była nakładana w sposób ciągły, od początku aż do całkowitego
zakończenia przejścia SRT, a widma czasowe NRS były zbierane na bieżąco podczas wzro-
stu warstwy Fe. Wszystkie te czynniki zapewniały możliwie najczystszą powierzchnię badanej
warstwy Fe, tym samym maksymalnie eliminując wpływu adsorpcji na proces SRT. Typowy
czas zbierania pojedynczego widma wynosił około 10 s, co oznacza, że dla danej szybkości na-
noszenia stan magnetyczny odzwierciedlony w widmie był uśredniony z grubości mniejszej niż
0,1 monowarstwy Fe. Numeryczną analizę zbieranych widm czasowych przeprowadzono przy
użyciu pakietu oprogramowania CONUSS [Stur00] opartego o dynamiczną teorię rozpraszania
promieniowania synchrotronowego.

Na rysunku 3.19 pokazane są dopasowane widma czasowe dla wybranych grubości Fe.
Regularny układ zdudnień kwantowych przykładowo pokazany na rysunku 3.19a według do-
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Rysunek 3.19: Widma czasowe NRS powstałe podczas ciągłego parowania Fe opisane dla odpo-
wiednich grubości Fe. Widma czasowe (a÷f) ukazują zgodność z teoretycznym do-
pasowaniem (linia ciągła). Wektor jednorodnego namagnesowania leży wzdłuż kie-
runku osi łatwej. Krzywa a) odpowiada namagnesowaniu wzdłuż kierunku [11̄0], na-
tomiast krzywa f) odpowiada kierunkowi [001]. Intensywność każdego z widm przed-
stawiona jest w skali logarytmicznej.

pasowań odzwierciedla jednolity stan namagnesowania wzdłuż kierunku [11̄0], z nadsubtelnym
polem magnetycznym o wartości Bh f =32,9 T, która jest bliska wartości dla żelaza litego i prawie
stała dla pozostałych omawianych tutaj widm NRS. Taki stan utrzymuje się do grubości około
51 Å. Należy zauważyć, że chociaż żadne zewnętrzne pole magnetyczne nie było przyłożone
podczas wzrostu warstwy Fe, to w miejscu próbki zmierzono małe resztkowe pole magnetyczne
leżące w płaszczyźnie o składowych około 100 µT w kierunkach [11̄0] i [001]. Takie pole mo-
że łatwo usunąć domeny pierwotnego stanu namagnesowania szczególnie, że podczas wzrostu,
warstwa żelaza ulega magnetycznemu przejściu fazowemu (paramagnetyk - ferromagnetyk),
w którym podatność magnetyczna jest nieskończona.

Podobnie, widmo dla pokryć powyżej 56 Å (pokazane na rysunku 3.19f) może być łatwo do-
pasowane zakładając jednorodne namagnesowanie, tym razem równoległe do kierunku [001],
z nadsubtelnym polem magnetycznym Bh f jak dla litego Fe. Jasnym jest, że proces SRT nie
jest nagły, ale rozciąga się na stosunkowo szerokim zakresie grubości δ ∼6 Å, co odpowiada
przedziałowi 3 ML żelaza. Znacznym wyzwaniem okazało się dopasowanie widm czasowych
zebranych w samym przejściu SRT (na rysunku 3.19 krzywe b-e). Jak wspomniano w podroz-
dziale 1.3 możliwymi teoretycznie sposobami przejścia namagnesowania od kierunku [11̄0] do
kierunku [001] są:
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(i) koherentna rotacja

(ii) współistnienie domen magnetycznych w kierunkach [11̄0] i [001]

(iii) wytworzenie podłużnej lub poprzecznej niejednorodnej niekolinearnej struktury magne-
tycznej z rozkładem kierunku namagnesowania w płaszczyźnie warstwy lub wzdłuż nor-
malnej.

Pierwsze dwa modele zakładające jednorodny profil orientacji namagnesowania w kierun-
ku normalnym do warstwy Fe(110), produkują wyraźnie różne widma czasowe, jednak żadne
z nich nie pozwala w sposób zadowalający na dopasowanie danych eksperymentalnych zebra-
nych w przejściu SRT, co przykładowo zostało pokazane na rysunku 3.20

model (i) model (ii)

Rysunek 3.20: Rozbieżności w „najlepszych” dopasowaniach widm czasowych NRS dla przejścia
SRT: model koherentnej rotacji (i) oraz model współistniejących domen (ii).

Z drugiej strony, niejednorodna niekolinearna struktura magnetyczna z rozkładem orienta-
cji namagnesowania w płaszczyźnie warstwy, która może być uważana jako kombinacja dwóch
modeli (i) oraz (ii), także może być wykluczona, gdyż takie struktury nie prowadzą do zmierzo-
nego widma czasowego. Dobrą jakość dopasowania (rysunek 3.19(b-e)) można było uzyskać
tylko wtedy, gdy dla struktury magnetycznej założono zmienny profil głębokościowy. Rozkład
kierunków namagnesowania był modelowany przez podział warstwy Fe o nominalnej grubości
d (będącej stałym parametrem dopasowania dla danej grubości Fe) na N podwarstw o jednako-
wej grubości wynoszącej dn = d/N (rysunek 3.21).
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Rysunek 3.21: Podział warstwy Fe na jednakowo grube podwarstwy.

Dla każdej podwarstwy orientacja magnetycznego pola nadsubtelnego (namagnesowania
podwarstwy MN) zdefiniowana była przez kąt ϕN względem kierunku [11̄0]. Zatem, jedynymi
swobodnymi parametrami w dopasowaniach dla rosnącej grubości warstwy były wartości ką-
tów ϕN . Wyniki dopasowania widm czasowych przedstawione są na rysunku 3.19. Zostały one
uzyskane dla N = 5 podwarstw, co było minimalną liczbą prowadzącą do uzyskania najlepszej
jakości dopasowań, podczas gdy większa liczba podwarstw nie poprawiała znacząco jakości
dopasowania krzywych teoretycznych do danych pomiarowych. Wyznaczona z analizy danych
NRS orientacja namagnesowania każdej podwarstwy M1÷5 pokazana została schematycznie na
rysunku 3.22 dla wybranych grubości warstwy Fe. Początek przejścia zauważono dla grubo-
ści 51,6 Å. Przejście SRT z kierunku [11̄0] do kierunku [001] jest inicjowane w najgłębszej
warstwie (sąsiadującej z podłożem wolframu), która zmienia kierunek namagnesowania jako
pierwsza, a magnetyzacja w pozostałych podwarstwach tworzy strukturę wachlarza.

Rysunek 3.22: Schematyczne przedstawienie rozkładu namagnesowania MN w poszczególnych pod-
warstwach, w zależności od całkowitej grubości warstwy Fe.

Następnie struktura spinów ewoluuje w sposób ciągły, tzn. wraz ze wzrostem grubości ma-
gnetyzacje kolejnych podwarstw obracają się na kierunek [11̄0], a ostatecznie przejście zakoń-
czone jest w warstwie powierzchniowej. Najwyraźniej, początkowa faza przejścia SRT odbyła
się w sposób tak nagły, że nie udało się tego uchwycić, zwłaszcza, że wkład do widm czasowych
pochodzących z najgłębszych warstw jest o rząd wielkości mniejszy niż warstw powierzchnio-
wych.
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Z powyższych danych wynika następujący obraz struktury magnetycznej podczas przejścia
SRT:

(a) warstwa Fe sąsiadująca z podłożem W, o grubości około 20 Å, jako pierwsza obraca się
do kierunku [001] łatwego namagnesowania (jak dla żelaza litego)

(b) środkową część warstwy Fe, o podobnej grubości, charakteryzuje niekolinearny stan na-
magnesowania

(c) najbardziej wierzchnia podwarstwa Fe, o grubości odpowiadającej amplitudzie chropo-
watości w kierunku pionowym, ma namagnesowanie przyszpilone w kierunku [11̄0].

Takie złożone zachowanie nie może być wyjaśnione w ramach prostego fenomenologicz-
nego wyobrażenia przejścia SRT, w którym w pobliżu grubości krytycznej efektywna stała
anizotropii magnetycznej:

Ke = KV +
KS

t
(3.3)

zeruje się z powodu przeciwnych znaków jej składników tj. objętościowej magnetokrystalicz-
nej i magnetoelastycznej anizotropii (określonej przez KV ) oraz powierzchniowej anizotropii
magnetycznej (opisanej jako KS). Fakt, że proces SRT rozpoczyna się w dolnej części warstwy
Fe prowadzi do wniosku, że najprawdopodobniej anizotropia magnetoelastyczna w pobliżu in-
terfejsu Fe/W(110) ewoluuje podczas wzrostu warstwy Fe tak, że kierunek łatwy namagneso-
wania dolnej części warstwy Fe zmienia się od kierunku [11̄0] do kierunku [001]. Eksperyment
ten wyjaśnia pozorną sprzeczność dotyczącą decydującej roli poszczególnych anizotropii ma-
gnetycznych w układzie Fe/W(110). Silna anizotropia powierzchni przyszpila namagnesowanie
do kierunku [11̄0], jak postulowano w pracy [Grad86], podczas gdy samo przejście SRT można
przypisać zmianie anizotropii magnetoelastycznej indukowanej przez naprężenia, zmieniające
się w czasie wzrostu warstwy Fe, zgodnie z interpretacją Popescu i współautorów [Pope03].
W rzeczywistości, zarówno powierzchniowa anizotropia magnetyczna, jak i anizotropia ma-
gnetoelastyczna, odpowiedzialne za przejście SRT, stają się konkurencyjne tylko w pobliżu
grubości krytycznej, podczas gdy dla małych grubości mogą wspólnie faworyzować kierunek
namagnesowania [11̄0].

W oryginalnej pracy [Grad86] dotyczącej przejścia SRT dla układu Fe/W(110) zostało
stwierdzone, że rozkład namagnesowania warstwy Fe jest jednorodny w kierunku prostopadłym
do jej powierzchni. W świetle opisanych wyników założenie takie jest niesłuszne ze względu
na istnienie niekolinearnych stanów namagnesowania.

3.2.2 Temperaturowe i grubościowe przejście SRT dla warstw preparo-
wanych w podwyższonej temperaturze

Intrygujące wyniki badań zjawiska reorientacji spinowej w układzie Fe(110)/W uzyska-
ne dla wzrostu warstwy Fe w temperaturze pokojowej stanowiły motywacje dalszych badań
zjawiska SRT, a w szczególności poszukiwań odpowiedzi na pytania:
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(i) czy scenariusz zjawiska SRT jest podobny w przypadku wzrostu Fe w podwyższonej
temperaturze?

(ii) jaki jest mechanizm procesu indukowanego zmianą temperatury?

W celu odpowiedzi na te pytania zastosowano metodę NRS w podobny sposób jak w przy-
padku badań zjawiska SRT podczas wzrostu warstwy Fe w temperaturze pokojowej. W opisy-
wanym przypadku, badania prowadzone metodą NRS in-situ w warunkach ultrawysokiej próż-
ni miały dodatkową zaletę, tzn. wykorzystywały, zależną od kąta padania promieniowania X
na powierzchnię próbki, czułość głębokościową metody NRS. Pokazane w podrozdziale 2.2.2
symulacje widm czasowych NRS przeprowadzone dla warstw Fe(110)/W o jednakowych gru-
bościach, lecz różnych wertykalnych strukturach namagnesowania pokazują wyraźnie, że me-
todyka pomiarów widm NRS dla różnych katów padania promieniowania daje bezpośredni
i niepodważalny obraz niejednorodnej w kierunku prostopadłym do powierzchni, niekoline-
arnej struktury magnetycznej. Badania zjawiska SRT wywołanego zmianą grubości warstwy
Fe oraz temperatury stanowiły bezpośrednią kontynuację pomiarów w temperaturze pokojo-
wej opisane w podrozdziale 3.2.1. Po zakończeniu opisanego wcześniej procesu nanoszenia
Fe w temperaturze pokojowej otrzymano warstwę Fe o grubości około 5,7 nm i jednorodnym
namagnesowaniu o orientacji [001].

Preparatyka warstwy Fe w temperaturze pokojowej skutkuje skomplikowaną „dachową”
morfologią jej powierzchni [Albr92], której wygładzenie możliwe jest poprzez podniesienie
temperatury. Proces ten opisany został w podrozdziale 3.1.2. W związku z tym, warstwa na-
niesiona wcześniej w temperaturze pokojowej została wygrzana w temperaturze 523 K przez
około 15 minut. Orientacja namagnesowania warstwy Fe monitorowana była metodą NRS in-
situ podczas procesu wygrzewania. Wspomniane wygładzenie powierzchni powoduje wzrost
grubości krytycznej przejścia SRT, co spowodowało reorientację namagnesowania do kierunku
[11̄0] widoczną wyraźnie w mierzonych widmach NRS. Uzyskano w ten sposób w temperaturze
523 K stabilny stan warstwy Fe o grubości 57 Å i jednorodnym namagnesowaniu w kierunku
[11̄0]. W następnej kolejności rozpoczęto w temperaturze 523 K powolny proces nanoszenia
Fe z prędkością 0,04 ML/min. Na wybranych etapach wzrostu zatrzymywano proces nanosze-
nia warstwy i dokonywano pomiarów widm czasowych NRS dla zestawu trzech wartości kata
poślizgu: θ=0,10◦, 0,25◦, 0,35◦.

Wybrane widma czasowe, zmierzone podczas wzrostu warstwy 57Fe, przy wiązce padającej
pod kątem poślizgu równym θ = 0,25◦, zostały przedstawione na rysunku 3.23a. Geometrię
rozpraszania, w której dokonywano pomiary NRS z wektorem k0 równoległym do kierunku
[001] przedstawiono schematycznie na rysunku 3.23b.

Początkowe widmo czasowe, zebrane dla grubości d = 6,0 nm w temperaturze 523 K wyka-
zuje strukturę gęstych zdudnień kwantowych, charakterystyczną dla ortogonalnego ustawienia
wektorów k0 i M. Widmo takie może być dobrze dopasowane za pomocą oprogramowania
CONUSS, przy założeniu jednorodnego magnetycznego pola nadsubtelnego (Bh f = 31,0 T)
wzdłuż kierunku [11̄0]. Taka wartość Bh f jest nieco mniejsza, niż dla litego żelaza w tempe-
raturze pokojowej, co jest skutkiem temperaturowej redukcji wartości magnetyzacji. W miarę
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Rysunek 3.23: Wyniki pomiarów NRS: a) widma czasowe NRS uzyskane dla kąta poślizgu θ=0,25◦
i różnych grubości warstwy Fe zebranych podczas jej nanoszenia, c) widma czasowe
dla grubości Fe 6,6 nm i różnych kątów poślizgu, b) geometria pomiarów.

postępu procesu depozycji, widma zmieniały się w wyniku przejścia SRT indukowanego zmia-
ną grubości. Zgodnie z dopasowaniami, dla grubości warstwy równej d = 6,9 nm osiągnięty
został stan jednorodnego namagnesowania równoległego do kierunku [001].

Opisane powyżej przejście SRT było ciągłe, w przeciwieństwie do rezultatów Vescovo
i współautorów, uzyskanych dla mikro-klinów Fe(110) [Vesc10]. Proces SRT rozpoczął się dla
grubości Fe d = 6,2 nm, dla której pojawiły się pierwsze zmiany w kształcie widma czasowego.
Proces ten stopniowo rozwijał się wraz z depozycją Fe poprzez stany pośrednie, a charaktery-
styczne dla nich widmo NRS zmierzono dla grubości d = 6,6 nm. Widmo dla tej grubości jest
istotnie różne od widm czasowych obu omawianych wcześniej stanów jednorodnego namagne-
sowania.

Jak już pokazał Röhlsberger i współpracownicy [Röhl03], pojedyncze widmo czasowe może
nie wystarczyć do jednoznacznego określenia struktury magnetycznej. Z tego powodu analiza
struktury magnetycznej podczas procesu SRT oparta była na pomiarach NRS wykonywanych
w funkcji kąta poślizgu, co przykładowo przedstawiono na rysunku 3.23c dla warstwy Fe o gru-
bości d = 6,6 nm. Widma czasowe zmierzone dla θ = 0,10◦, 0,25◦, 0,35◦ charakteryzują się
silną zmiennością struktury zdudnień zależną od kąta poślizgu. Widmo dla θ = 0,1◦ posiada
prostą strukturę zdudnień wskazującą, że magnetyzacja górnej części warstwy Fe, o grubości
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około 3 nm, jest ustawiona zgodnie z wektorem k0, to znaczy jest zorientowana wzdłuż kie-
runku [001]. Z drugiej strony, widmo zebrane dla θ = 0,35◦ wykazuje gęstą strukturę zdudnień,
typową dla magnetyzacji prostopadłej do k0, co oznacza, że kierunek namagnesowania podwar-
stwy Fe sąsiadującej z wolframowym podłożem jest równoległy do kierunku [11̄0]. Powyższe
różnice w kształtach zebranych doświadczalnie widm czasowych dla małych i dużych kątów
poślizgu (dla pośrednich grubości) dobrze zgadzają się z symulowanymi widmami czasowymi
dla warstwy Fe o grubości 6 nm, a przedstawionych w podrozdziale 2.2.2. Widoczne różnice
w widmach czasowych stanowią bezpośredni dowód na to, że magnetyzacja na powierzchni
warstwy i w interfejsie Fe/W są do siebie prostopadłe. Podobna konfiguracja spinowa może być
wywołana przez zewnętrzne pole magnetyczne [Röhl02], natomiast w omawianym przypadku
pojawia się spontanicznie, jako wynik współzawodnictwa różnych anizotropii magnetycznych.

Dokładny rozkład kierunków magnetyzacji był modelowany przez podział warstwy Fe o no-
minalnej grubości d (ustalony parametr dopasowania dla danej grubości) na N podwarstw
o równej grubości dn = d/N. Dla każdej z podwarstw została zdefiniowana w płaszczyźnie
orientacja magnetycznego pola nadsubtelnego o ustalonej wartości 31,0±0,1 T (magnetyzacja
podwarstwy MN). Orientację tę opisywał kąt φN względem kierunku [11̄0]. Jakość dopasowania
widm NRS sprawdzana była w zależności od liczby podwarstw N na jakie została podzielona
warstwa Fe o nominalnej grubości. Satysfakcjonujące wyniki udało się uzyskać dla założenia
N = 16 podwarstw, podczas gdy zwiększenie liczby N nie poprawiało znacząco dopasowania do
danych pomiarowych. Dla każdej grubości nominalnej, dopasowania widm przedstawione na
rysunkach 3.23a i 3.24c zostały uzyskane konsystentnie, co oznacza, że dopasowane struktury
magnetyczne były identyczne dla wszystkich trzech kątów padania.

Rysunek 3.24: Wyznaczone z pomiarów NRS struktury namagnesowania warstwy Fe podczas przej-
ścia SRT wywołanego zmianą grubości.

88



Należy zauważyć, że model zakładający mniejszą liczbę podwarstw, różniących się jednak
grubościami, również dobrze odtwarza zmierzone widma czasowe, prowadząc do identycznych
widmowo-zależnych struktur spinowych. Pokazuje to, że nie tylko liczba podwarstw, ale rów-
nież ich grubość stanowi istotny parametr dopasowania, który musi być porównywalny ze skalą
długości wertykalnego rozkładu kierunku magnetyzacji. Tak uzyskany scenariusz przejścia SRT
indukowanego zmianą grubości w temperaturze 523 K został przedstawiony na rysunku 3.24.
Jasne jest, że wraz ze wzrostem grubości zmiana orientacji magnetyzacji do kierunku [001] za-
chodzi w następujący sposób: proces jest inicjowany w górnej części warstwy Fe, a następnie
stopniowo rozwija się wachlarzowa struktura magnetyzacji, której front przesuwa się w kierun-
ku wolframowego podłoża w miarę wzrostu warstwy żelaza. W omawianym pośrednim stanie
procesu SRT spinowy wachlarz rozpościera się na dystansie odpowiadającym grubości pięciu
podwarstw (∼ 2,5 nm). W porównaniu z procesem SRT indukowanym zmianą grubości w tem-
peraturze pokojowej (opisanym w podrozdziale 3.2.1), przełączanie podwarstw w 523 K jest
wyraźnie odwrotne, dlatego wnioski dotyczące roli wkładów od poszczególnych anizotropii
magnetycznych do mechanizmu SRT muszą się różnić.

Magnetyczna anizotropia powierzchniowa nie przyszpila kierunku magnetyzacji do kierun-
ku [11̄0] tak silnie, jak ma to miejsce w temperaturze pokojowej. Jest to spowodowane inną
morfologią powierzchni charakterystyczną dla depozycji warstw w podwyższonej temperaturze
oraz indukowanym temperaturą osłabieniem anizotropii powierzchniowej. Rzeczywiście, moż-
na wnioskować, że magnetyczna anizotropia powierzchniowa, pomimo faworyzowania orien-
tacji [11̄0], nie może przezwyciężyć anizotropii magnetokrystalicznej w płaszczyźnie (dla gór-
nej części warstwy Fe) i dlatego efektywnie anizotropia magnetyczna górnej części warstwy
Fe faworyzuje blisko grubości krytycznej kierunek magnetyzacji [001]. Na podstawie takiego
obrazu, to właśnie anizotropia magnetoelastyczna (pochodząca od interfejsu Fe/W) wymusza
orientację magnetyzacji wzdłuż kierunku [11̄0] dla małych grubości. Zwiększanie grubości pro-
wadzi do rozdzielenia procesu zmiany orientacji spinowej dla górnej i dolnej części warstwy
dzięki jednoczesnemu lokalnemu osłabieniu oddziaływania wymiennego. Następnie (podobnie
jak w przypadku procesu SRT indukowanego zmianą grubości w temperaturze pokojowej), przy
pewnej grubości anizotropia magnetoelastyczna wywołuje zmianę łatwego kierunku namagne-
sowania od kierunku [11̄0] do [001] i proces SRT dobiega końca.

Bezpośrednie porównanie procesu SRT indukowanego zmianą grubości w temperaturze po-
kojowej oraz w 523 K jest trudne, gdyż morfologia warstwy Fe dla tych dwóch temperatur bar-
dzo się różni [Albr92], a ponadto, najprawdopodobniej inne są naprężenia elastyczne, odpowie-
dzialne za efekt anizotropii magnetoelastycznej. Niemniej jednak, wspólną cechą procesu SRT
indukowanego zmianą grubości jest ewolucja anizotropii magnetoelastycznej podczas wzrostu
warstwy, prowadząca do zmiany orientacji osi łatwej magnetyzacji od [11̄0], dla małych gru-
bości, do [001] powyżej grubości krytycznej. Osłabienie anizotropii magnetoelastycznej może
prowadzić do zmiany orientacji magnetyzacji od kierunku [11̄0] do kierunku [001], gdzie drugi
z nich jest preferowany przez anizotropię magnetokrystaliczną dla wszystkich grubości Fe.
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SRT indukowane zmianą temperatury

Proces zmiany orientacji namagnesowania indukowany zmianą temperatury stanowi wy-
zwanie dla badań doświadczalnych, gdyż zwiększanie temperatury może często powodować
modyfikacje strukturalne. W takim przypadku rozróżnienie między wywołaną przez tempera-
turę ewolucją samoistnych właściwości magnetycznych i elektronowych, a zmianami struktu-
ralnymi indukowanymi termicznie jest problematyczne. Podczas gdy modyfikacje właściwości
strukturalnych i elektronowych z temperaturą prowadzą do odwracalnego procesu SRT, zmia-
ny morfologiczne często odpowiadają za nieodwracalność przełączania magnetyzacji [Jens06].
Również adsorpcja gazów resztkowych w ultra-wysokiej próżni może skutkować nieodwracal-
nością procesu SRT, zwłaszcza gdy temperatura układu podczas reorientacji namagnesowania
jest zbyt niska.

Końcowym stanem (opisanego w poprzednim podrozdziale) procesu SRT indukowanego
zmianą grubości była warstwa Fe o grubości d = 6,9 nm, namagnesowana wzdłuż kierunku
[001] w temperaturze 523 K, której wzrost w podwyższonej temperaturze zapewniał wymaganą
stabilność morfologiczną dla zakresu temperatur od pokojowej aż do 523 K. Dla takiej warstwy
Fe, dzięki pomiarom NRS, można było obserwować przejście SRT indukowane zmianą tem-
peratury podczas chłodzenia próbki od temperatury 523 K do temperatury pokojowej, umożli-
wiając badania czystego efektu SRT indukowanego zmianą temperatury. Widma czasowe NRS
mierzone dla warstwy o grubości 6,9 nm (dla kąta poślizgu θ = 0,25◦) podczas cyklu zmiany
temperatury od 523 K do 433 K i z powrotem do 523 K są przedstawione na rysunku 3.25a.

Widmo zebrane w 523 K (rysunek 3.25a) pokazuje, zgodnie z dopasowaniami, jednorod-
ną magnetyzację wzdłuż kierunku [001] (równolegle do wektora k0). Po ochłodzeniu próbki
do 433 K widmo czasowe (rysunek 3.25a) jednoznacznie wskazuje na przełączenie magnety-
zacji na kierunek [11̄0], co potwierdza konsystentne dopasowanie widm eksperymentalnych,
zakładające jednorodną magnetyzację prostopadłą do wektora k0. Dalsze chłodzenie próbki do
temperatury pokojowej nie wywołało żadnych modyfikacji stanu jednorodnego namagnesowa-
nia poza dalszym niewielkim wzrostem wartości pola nadsubtelnego Bh f . Głębsze zrozumienie
obserwowanego procesu SRT bierze się z analizy widm czasowych mierzonych podczas chło-
dzenia dla trzech kątów poślizgu w pośredniej temperaturze 488 K.

Widmo czasowe zmierzone w 488 K dla małego kąta poślizgu θ = 0,10◦ ma bardzo prostą
strukturę zdudnień (w porównaniu z rysunku 3.25b), charakterystyczną dla równoległego upo-
rządkowania magnetyzacji i k0, co oznacza, że górna podwarstwa Fe (o grubości około 3 nm)
pozostaje w tej temperaturze namagnesowana wzdłuż kierunku [001]. Orientację dolnej części
warstwy Fe można wyodrębnić z kształtu widma czasowego zmierzonego dla dużego kąta po-
ślizgu θ = 0,35◦. Pomiary takie jasno dowodzą, że magnetyzacja dolnej części warstwy w tem-
peraturze 488 K jest zorientowana wzdłuż [11̄0]. Ta bezpośrednia obserwacja niekolinearnych
orientacji magnetyzacji dla górnej i dolnej części warstwy Fe, z powierzchniowym momen-
tem magnetycznym równoległym do kierunku [001] i magnetyzacją interfejsu Fe/W wzdłuż
[11̄0], jest potwierdzona przez numeryczne dopasowania widm czasowych NRS. Konsystent-
ne dopasowania krzywych teoretycznych dla trzech kątów poślizgu, bazujące na takim samym
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Rysunek 3.25: Dopasowane widma czasowe NRS dla warstwy Fe o grubości 6,9 nm: a) widma
czasowe NRS uzyskane dla cyklu temperaturowego (523 K, 488 K, 433 K, 523 K)
i kąta poślizgu θ=0,25◦, b) widma czasowe NRS dla temperatury 488 K i różnych
kątów poślizgu.

warstwowym modelu jak w przypadku omawianego wcześniej eksperymentu SRT indukowa-
nego zmianą grubości, dały w efekcie strukturę namagnesowania warstwy Fe przedstawioną na
rysunku 3.26.

Struktura spinowa w temperaturze 523 K ewoluuje od jednorodnego stanu namagnesowania
w kierunku [001], do jednorodnego stanu namagnesowania w kierunku [11̄0] w temperaturze
433 K, przez wertykalny niekolinearny rozkład magnetyzacji z powierzchniowym namagne-
sowaniem równoległym do kierunku [001] i dolną częścią warstwy Fe namagnesowaną wzdłuż
[11̄0]. Wertykalna grubość struktury wachlarzowej może być w przybliżeniu oszacowana (przez
liczbę zaangażowanych podwarstw) na około 2,5 nm, co jest podobne do powstałego wachla-
rza w opisanym wcześniej przejściu SRT indukowanym zmianą grubości. Obserwowany proces
SRT wraz ze zmianą temperatury przebiegał w odmienny sposób, niż zostało to opisane przez
Gerhardtera i współautorów [Gerh93]. Pomiary rezonansu ferromagnetycznego pokazały, że
dla warstwy Fe o grubości 20 nm naparowanej w temperaturze 603 K, magnetyzacja zmieniała
orientację od kierunku [001] w temperaturze pokojowej, do [11̄0] w 603 K. Wynik ten został zin-
terpretowany przez różnice w zależnościach temperaturowych anizotropii magnetokrystalicznej
i jednoosiowej anizotropii magnetycznej w płaszczyźnie. Ponadto, zależność temperaturowa
efektywnej stałej anizotropii Ke f f podana w pracy [Gerh93] dla warstw o różnych grubościach
wyraźnie pokazuje dodatnie lub ujemne nachylenia, co sugeruje, że zależnie od grubości war-
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Rysunek 3.26: Wyznaczone teoretycznie, na podstawie pomiarów NRS, struktury namagnesowania
warstwy Fe podczas przejścia SRT wywołanego zmianą temperatury.

stwy scenariusz przejścia reorientacji jest inny. Najprostsze wytłumaczenie sprzeczności mię-
dzy wyżej opisanymi wynikami uzyskanymi metodą NRS oraz danymi FMR [Gerh93] może
być związane z różnicami w strukturze warstwy Fe, wynikającymi z innych procedur wzro-
stu warstwy. Ponadto istotną rolę może również odgrywać adsorpcja gazów resztkowych, która
promowana w niskich temperaturach, zawsze obniża krytyczną grubość SRT, prowadząc do sta-
bilizacji orientacji magnetyzacji wzdłuż kierunku [001] [Yu07]. W przypadku pomiarów NRS
kompletny zestaw widm czasowych został zebrany w ciągu kilku minut, stąd efekty spowodo-
wane adsorpcją gazów resztkowych były zminimalizowane podczas chłodzenia warstwy Fe od
temperatury 523 K do 433 K, a tym bardziej w drugiej części eksperymentu dla wzrastającej
temperatury od 433 K do 523 K.

Odwracalność procesu SRT indukowanego zmianą temperatury została zbadana podczas
podnoszenia temperatury od 433 K do 523 K. Odpowiednie widmo czasowe (rysunek 3.25)
zebrane w temperaturze 523 K jest bardzo podobne do widma czasowego zmierzonego w tem-
peraturze 488 K podczas chłodzenia próbki. Struktury magnetyczne pochodzące z analiz nume-
rycznych, wskazujące na niecałkowitą odwracalność procesu SRT (indukowanego zmianą tem-
peratury) są przedstawione na rysunku 3.26. Obserwowaną histerezę termiczną procesu SRT
interpretować można jako pochodzącą od (niemożliwej do uniknięcia) niewielkiej adsorpcji ga-
zów resztkowych podczas chłodzenia do 433 K i następnie dalej do temperatury pokojowej.
Ponieważ proces SRT jest bardzo wrażliwy na adsorpcję gazów resztkowych [Yu07], to desorp-
cja podczas wzrostu temperatury „spowalnia” przejście SRT indukowane zmianą temperatury
do kierunku [001], gdyż jednocześnie powierzchniowa anizotropia magnetyczna jest stopniowo
wzmacniana.
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Kinetyka adsorpcji/desorpcji w funkcji temperatury jest różna, co skutkuje nieodwracalno-
ścią przejścia SRT. Pomimo złożoności mechanizmów przejścia SRT, niekolinearna struktura
namagnesowania pojawiająca się w procesie SRT wydaje się być jego ogólną cechą. Wytłu-
maczenie tego faktu na podstawie parametrów materiałowych litego Fe, takich jak stała wy-
miany A oraz stała anizotropii magnetokrystalicznej K, nie jest możliwe [Rybi12]. Powstawa-
nie wachlarzowej struktury magnetyzacji skutkuje wzrostem gęstości energii swobodnej ∆Eex,
związanej z oddziaływaniami wymiennymi preferującymi ferromagnetyczne uporządkowanie
spinów. Zmiana gęstości energii ∆Eex odpowiadająca ortogonalnej orientacji namagnesowania
podwarstw, realizowanej na dystansie około 3 nm (wertykalna szerokość struktury wachlarzo-
wej), może być w przybliżeniu szacowana na A/3 nm. Zakładając dla litego materiału wartość
A' 28 ·10−12 J/m, otrzymujemy ∆Eex ' 9,3 ·10−3 J/m2. ∆Eex musi być kompensowana przez
przez spadek energii anizotropii magnetycznej dolnej części warstwy, zdominowanej przez
przyczynek magnetoelastyczny. Pokazuje to, jak duża zmiana przyczynku energii anizotropii
magnetoelastycznej (na jednostkę powierzchni) jest zaangażowana w proces SRT. Z drugiej
strony, nawet najwyższa raportowana wartość energii jednoosiowej anizotropii, która może być
powiązana z efektami magnetoelastycznymi Ku ' 80 ·103 J/m3 [Sand99] uzyskana dla warstwy
Fe(110) o grubości d = 6 nm, daje gęstość energii powierzchniowej Ku ·d ' 0,48 ·10−3 J/m2,
znacznie mniejszą niż szacowana wartość ∆Eex. Sugeruje to, że nie tylko wzmocnienie ani-
zotropii, ale również osłabienie oddziaływania wymiennego jest potrzebne do wytworzenia
niekolinearnych stanów magnetycznych w przejściu SRT. Lokalne osłabienie oddziaływania
wymiennego związane może być z:

(i) wzrostem temperatury

(ii) zwiększeniem stałych sieci [Stan07]

(iii) błędami ułożenia spowodowanymi przez dyslokacje.

Na podstawie wyników dotyczących obydwu omówionych powyżej procesów SRT, miano-
wicie przejścia SRT w temperaturze 523 K indukowanego zmianą grubości i przejścia wywo-
łanego zmianą temperatury, stworzyć można diagram fazowy „grubość-temperatura” procesu
SRT. Taki schematyczny diagram fazowy przedstawiony jest na rysunku 3.27.

Obszary z jednorodną magnetyzacją równoległą do [11̄0] i [001] są rozdzielone cieniowa-
nym obszarem stanów niekolinearnej magnetyzacji. Nachylenie ciągłej linii oddzielającej po-
średni stan SRT od stanu namagnesowania w kierunku [001] nie jest pewne, gdyż proces SRT
był badany w funkcji temperatury tylko dla jednej, wybranej grubości warstwy. Założono, że
linie oddzielające stan pośredni od stanów magnetyzacji w kierunkach [001] i [11̄0] są równo-
ległe. Założenie to może być uzasadnione przez oczekiwanie podobnego mechanizmu proce-
su SRT wywołanego zmianą temperatury dla wąskiego przedziału grubości Fe od 6,2 nm do
6,9 nm. Stosowalność diagramu fazowego jest ograniczona do warstw Fe osadzanych w 523 K
i badanych poniżej tej temperatury. Szczególnie dla małych grubości wysoka temperatura przej-
ścia SRT od kierunku [11̄0] do [001] na pewno wywoływałaby zmiany strukturalne lub nawet
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Rysunek 3.27: Schematyczny diagram fazowy: d-T dla warstwy Fe(110)/W podczas procesu SRT.

przerwanie ciągłości warstwy i powstanie wysp [Senz03]. Należy również zauważyć, że ob-
serwowany efekt termicznej histerezy nie został włączony do diagramu fazowego, ponieważ
dotyczy warstw Fe o właściwościach zmodyfikowanych adsorpcją.

Na koniec trzeba podkreślić, że przedstawione powyżej wyniki NRS nie wykluczają ist-
nienia wielodomenowych stanów przejściowych, ostatnio obserwowanych w przejściu SRT
dla Fe(110)/W(110) przy pomocy obrazowania z wykorzystaniem fotoemisyjnego mikrosko-
pu elektronowego z kontrastem pochodzącym z magnetycznego kołowego dichroizmu promie-
niowania X [Vesc10]. Pojawienie się domen magnetycznych, poprzedzających przedstawione
niekolinearne stany magnetyzacji (lub następujących bezpośrednio po nich), może być zbyt
gwałtowne aby można je było zauważyć metodą NRS.
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Rozdział 4

Podsumowanie

Ważnym osiągnięciem niniejszej pracy było opracowanie i budowa mikroskopu działają-
cego w oparciu o magnetooptyczny efekt Kerra oraz jego jego implementacja do istniejącej
aparatury UHV. Budowa mikroskopu Kerra umożliwia badanie właściwości magnetycznych
cienkich warstw w dwóch podstawowych geometriach: polarnej oraz podłużnej. Pomiary testo-
we (opisane w podrozdziale 2.1.7) pokazały, że podstawowy cel projektowy został osiągnięty
i w dalszym etapie podjęto próbę zastosowania obrazowania magnetoptycznego (z użyciem
zbudowanego mikroskopu) dla przejścia SRT w cienkich klinowych warstwach Fe na podłożu
W(110). Do tego celu w środowisku Matlab napisano oprogramowanie służące do akwizycji
oraz analizy obrazów różnicowych, w której zaproponowano oryginalną procedurę polegającą
na wyznaczaniu położenia granicy pomiędzy obszarami namagnesowanymi w kierunkach [001]
oraz [11̄0] w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego, z zależności której można określić
grubość krytyczną dc w danej temperaturze. Analizując tą metodą obrazy różnicowe kolejno
uzyskane w funkcji temperatury pokazano, że zależność grubości krytycznej od temperatury
można opisać wyrażeniem: dc = αT ze stałą proporcjonalności α = 0,76 Å/K. Zbliżone warto-
ści grubości krytycznej w temperaturze 343 K, otrzymane podczas grzania oraz po ostudzeniu
warstwy Fe świadczą o bezhisterezowym procesie przejścia SRT ze względu na zmianę tempe-
ratury (w przedziale 300÷423 K). Wykonane symulacje komputerowe pokazały, że mechanizm
procesu SRT jest bardziej skomplikowany, niż założony model koherentnej rotacji.

Ważnym atutem powstałego stanowiska pomiarowego jest to, że istnieje możliwość obser-
wacji magnetycznych przejść fazowych również bez użycia zewnętrznego pola magnetyczne-
go, a samo przejście wywoływane może być zmianą temperatury. Przeprowadzone pomiary dla
klinowych warstw Fe/W(110) podczas przejścia SRT pokazały, że grubość krytyczna zależy
liniowo od temperatury, lecz w tym przypadku wartości stałej proporcjonalności αT są o rząd
mniejsze oraz zależą od temperatury preparatyki warstwy Fe.

Wyjaśnienie mechanizmu procesów STR uzyskano w wyniku pomiarów jądrowego, rezo-
nansowego rozpraszania promieniowania synchrotronowego (NRS). Na podstawie wyników
NRS pokazano, że podczas procesu SRT indukowanego zmianą grubości w 523 K, wraz ze
wzrostem grubości zmiana orientacji magnetyzacji od kierunku [11̄0] do [001] rozpoczyna się
od warstw atomowych położonych najbliżej powierzchni a kończy się na interfejsie Fe/W(110),
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podczas gdy dla przejścia SRT indukowanego zmianą grubości w temperaturze pokojowej ko-
lejność przełączania podwarstw jest odwrotna. Z drugiej strony, porównanie SRT indukowane-
go zmianą grubości w 523 K i SRT wywołanego zmianą temperatury wskazuje, że przy obni-
żaniu temperatury realizuje się scenariusz hipotetycznego odwrotnego procesu indukowanego
zmianą grubości. Zmieniając temperaturę wzrostu warstwy Fe można znaleźć różne niekoline-
arne struktury namagnesowania, pojawiające się w procesie SRT indukowanym zmianą grubo-
ści.

Badane in-situ za pomocą metody NRS różne procesy SRT w układzie Fe/W(110), pozwo-
liły stwierdzić, że ogólną cechą tych przejść jest niekolinearny stan magnetyczny.
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