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Cienkie warstwy magnetyczne

• niski wymiar układu (2D), mały rozmiar

• łamanie symetrii translacyjnej wzdłuż normalnej do powierzchni

Wpływają na takie własności jak:

• wartości temperatury Curie (Tc) 

• anizotropię efektywną układu

• konfigurację momentów magnetycznych, strukturę domenową

• własności magnetyczne nie obserwowane w układach objętościowych

Charakteryzują się:



Anizotropia efektywna 

„Magnetic anisotropy of multilayers”, F.J.A. den Broeder, W. Hoving and P.J.H. Bloemen



Jon magnetycznyJon niemagnetyczny, 

wakancja

Wewnętrzne

- na wskutek implantacji jonami 
- pod wpływem zew. sił mechanicznych  
- deformacji sieci krystalicznej 
- polikrystaliczność

Rodzaje defektów

Zewnętrzne

- lokalne utlenianie 
- zmiana topografii 
- efekty krawędziowe

Wytwarzane za pomocą  technik nanostrukturyzacji 



źródło: Nanostructures: fabrication and applications  ,X. CHENG, Texas A&M University, USA 

Nanostrukturyzacja, metody konwencjonalne:



Nanostrukturyzacja, metody niekonwencjonalne:

Anodyzacja
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Za pomocą samoorgranizujących się nanosfer 
polistyrenowych



Litografia nanosfer
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Nanostrukturyzacja, metody niekonwencjonalne:

Anodyzacja

[Co/Pd] multilayer 
on nanospheres

array of antidots

usuwanie PS

Za pomocą samoorgranizujących się nanosfer 
polistyrenowych



Własności zdefektowanych cienkich warstw magnetycznych: 

• istnienie niemagnetycznych defektów (dziur) wpływa na konfiguracje oraz na efekt 
kotwiczenia domen magnetycznych

• potencjalne zastosowania jako:

• niski wymiar układu (2D), mały rozmiar

• własności magnetyczne nie obserwowane w układach objętościowych

- generatory fal EM 
- czujniki pola magnetycznego 
- urządzenia do transportu magnetycznych nanocząstek 
- gęste pamięci magnetyczne 
- magnetyczne bramki logiczne  

• duży wpływ powierzchni na własności magnetyczne
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Modelowanie mikromagnetyczne

podział układu na „komórki elementarne” nazywane mikrospinem



Główne założenia obliczeń mikromagnetycznych:
- mikromagnetyzm jest quasi-klasyczną teorią, gdzie operator spinu modelu Heisenberga 

jest zastąpiony przez klasyczny wektor 
- kierunek momentu magnetycznego M w punkcie x jest wyrażony za pomocą funkcji 

ciągłej zależnej od położenia: M(x). 
- długość wektora magnetyzacji jest stała i jednorodna w obrębie całej próbki, zależy tylko 

od temperatury 
- temperatura jest stała w czasie i przestrzeni 
- entalpia swobodna Gibbsa (Hamiltonian układu) jest funkcją kątów magnetyzacji  
- wykorzystuje się  metodę różnic skończonych lub elementów skończonych przy 
dyskretyzacji przestrzeni na 2D i 3D siatkę 
- wektor magnetyzacji znajduje się w centrum komórki i podlega równaniu LLG.  
- takie wielkości jak namagnesowanie nasycenia, stała anizotropii, stała wymiany 

charakteryzują daną komórkę



…

- zasięg oddziaływań wymiennych

Rozmiar komórki elementarnej < lex !!!

Energia całkowita układu

Energia wymiany

- stała sprzężenia wymiennego



…

Energia całkowita układu

Energia Zeemana (pole zewnętrzne)



…

Energia całkowita układu

Energia demagnetyzacji

Pole demagnetyzacji jako suma oddziaływań dipolowych

Ms - saturacja magnetyzacji

N - współczynnik demagnetyzacji (1/3 dla sfery)

    - przenikalność magnetyczna 



…

Energia całkowita układu

Energia anizotropii magnetokrystalicznej

Anizotropia jednoosiowa:

Anizotropia kubiczna:



Równanie Landaua - Lifszyca:

Przemagnesowanie układu jest dynamicznym zjawiskiem i żeby przewidzieć zachowanie 
momentów magnetycznych należy rozwiązać nieliniowe równanie różniczkowe LL (LLG). 

M - saturacja magnetyzacji

γ0 - współczynnik giromangetyczny

α - stała tłumienia


Należy użyć numerycznych metod rozwiązywania nieliniowych równań różniczkowych,  
np. metoda Eulera, Runge - Kutta i inne pokrewne metody 



PLGrid - ACK Cyfronet AGH (grant obliczeniowy)

Klaster obliczeniowy Prometheus

Tesla K40 XL

system operacyjny: Linux CentOS 7 
  
konfiguracja: HP Apollo 8000, HPE ProLiant DL360 Gen10 
  
procesory: Intel Xeon (Haswell / Skylake) 
    
liczba rdzeni obliczeniowych: 53604 
  
liczba kart GPGPU: 144 (Nvidia Tesla K40 XL) 
  
pamięć operacyjna: 282 TB 
  
pamięć dyskowa: 10 PB 
  
moc obliczeniowa: 2403 TFlops 
  
aktualna pozycja na liście Top500: 174 (czerwiec 2019)





Próbka referencyjna

Rozmiar ziaren = 10 [nm]Podział układu na ziarna o różnych  
parametrach magnetycznych

Voronoi tessellation 3D

Parametry: 

Stała tłumienia:     = 0.15 
Stała wymiany: Aex = 10-11 [J/m] 
Stała anizotropii magnetycznej: Ku = 9.0 x 105 [J/m3] 
Magnetyzacja saturacji: Ms = 8.0 x 105 [A/m] 
Rozmiar układu: 2048 nm x 2048 nm x 12 nm 
Rozmiar komórki elementarnej: 2 nm x 2 nm x 2 nm 
Zasięg oddziaływań wymiennych: 4.98 nm 
Temperatura: 0 [K] 
Periodyczne warunki brzegowe 

α



Kątowy rozkład  
wektora anizotropii magnetycznej z 

uwzględnieniem 2% szumu
10% defektów z Ku = 0 [J/m3]

Rozkład kierunku  
wektora anizotropii magnetycznej

Próbka referencyjna

Parametry: 

Stała tłumienia:     = 0.15 
Stała wymiany: Aex = 10-11 [J/m] 
Stała anizotropii magnetycznej: Ku = 9.0 x 105 [J/m3] 
Magnetyzacja saturacji: Ms = 8.0 x 105 [A/m] 
Rozmiar układu: 2048 nm x 2048 nm x 12 nm 
Rozmiar komórki elementarnej: 2 nm x 2 nm x 2 nm 
Zasięg oddziaływań wymiennych: 4.98 nm 
Temperatura: 0 [K] 
Periodyczne warunki brzegowe 

α



14 nm

ściana Blocha

Próbka referencyjna



M. Krupinski, P. Sobieszczyk, P. Zieliński, M. Marszałek,  Scientific Reports, Vol. 9,13276 (2019) 

https://www.nature.com/srep


Pole koercji jako funkcja pokrycia powierzchni materiałem magnetycznych dla 
różnego rozmiaru defektów



σ = 0%

σ = 10%

σ = 20%

Pole koercji jako funkcja pokrycia powierzchni materiałem magnetycznych dla 
różnego rodzaju defektów (period - 202nm)

M. Krupinski, P. Sobieszczyk, P. Zieliński, M. Marszałek,  Scientific Reports, Vol. 9,13276 (2019) 

https://www.nature.com/srep


Defekty na brzegu 
antykropek z inną stałą 

anizotropii 
magnetycznej Ku 

Pole koercji jako funkcja pokrycia powierzchni materiałem magnetycznych dla 
różnego rodzaju defektów (period - 202nm)

M. Krupinski, P. Sobieszczyk, P. Zieliński, M. Marszałek,  Scientific Reports, Vol. 9,13276 (2019) 

https://www.nature.com/srep


Defekty na brzegu antykropek ze stałą 
anizotropii magnetycznej Ku = 0 oraz dla 

różnych wartości magnetyzacji 
nasycenia Ms

Pole koercji jako funkcja pokrycia powierzchni materiałem magnetycznych dla 
różnego rodzaju defektów (period - 202nm)

M. Krupinski, P. Sobieszczyk, P. Zieliński, M. Marszałek,  Scientific Reports, Vol. 9,13276 (2019) 

https://www.nature.com/srep


Symulacje domen magnetycznych po rozmagnesowaniu próbki polem zmiennym dla 
różnych wielości antykropek

Néel DW

Bloch DW

M. Krupinski, P. Sobieszczyk, P. Zieliński, M. Marszałek,  Scientific Reports, Vol. 9,13276 (2019) 

https://www.nature.com/srep




Mikroskopia Sił Magnetycznych (MFM)

Eksperyment Symulacja

Obraz MFM matrycy dziur o średnicy 182 
nm

Symulacja obrazu MFM dla układu dziur o 
średnicy 185 nm

M. Krupinski, P. Sobieszczyk, P. Zieliński, M. Marszałek,  Scientific Reports, Vol. 9,13276 (2019) 

https://www.nature.com/srep


M. Krupinski, P. Sobieszczyk, P. Zieliński, M. Marszałek,  Scientific Reports, Vol. 9,13276 (2019) 

https://www.nature.com/srep


Wizualizacja zmian konfiguracji momentów magnetycznych dla różnych 
wartości zewnętrznego pola magnetycznego. Rozmiar dziur - 185nm.

M. Krupinski, P. Sobieszczyk, P. Zieliński, M. Marszałek,  Scientific Reports, Vol. 9,13276 (2019) 

https://www.nature.com/srep


M. Krupinski, P. Sobieszczyk, P. Zieliński, M. Marszałek,  Scientific Reports, Vol. 9,13276 (2019) 

https://www.nature.com/srep




Nanoscale, 2019 

DOI: 10.1039/C8NR10011J



Nanoscale, 2019 

DOI: 10.1039/C8NR10011J



The magnonic spectrum of periodic slab of finite thickness composed of the Ni inclusions embedded in Fe matrix (a) is strongly dependent on the 
filling fraction: the ratio of inclusion volume to the volume of unit cell, and depend on the lattice type. The maximum of the width of the first 
magnonic gap is reached for the intermediate values of the filling fraction (b). Note that the first absolute magnonic gap is wider for the triangular 
lattice (c) than for the square lattice (d) 

Magnonic Metamaterials
V.V. Kruglyak et al. IntechOpen (2012) DOI: 10.5772/37454



Wnioski

Obliczenia numeryczne były prowadzone ze wsparciem infrastruktury PL-Grid.

• Zgodność symulacji mikromagnetycznych z danymi 
eksperymentalnymi (pętla histerezy, struktura domenowa)

• Defekty powstałe na obrzeżach antykropek wpływają na 
wartości pola koercji  

• Zmiana charakteru ścian domenowych (Bloch to the Néel) w zależności 
od odległości pomiędzy antykropkami

• Powstawanie sieci magnetycznych bąbli w sieci o określonym 
rozmiarze dziur

• Zmiana pola koercji w zależności od orientacji defektów dla różnego 
rodzaju uporządkowania sieci

• Duży wpływ rozmiaru oraz orientacji defektów na kotwiczenie domen 
magnetycznych

Dziękuję za uwagę


