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W badanych zakresach grubości warstw Co układy (Co/Au)
N
 wykazują 

prostopadłą anizotropię magnetyczną

pole prostopadłe do 
powierzchni warstwy
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Przemagnesowanie wywołane propagacją ściany domenowej
jednorodna warstwa [Co(0.8nm)/Au(1nm)]

2

H=34.19 kA/m H=35.03 kA/m H=35.54 kA/m

H=36.21 kA/m H=36.88 kA/m H=37.22 kA/m

W dobrej jakości warstwach uzyskanych metodą rozpylania jonowego powierzchniowa 
gęstość centrów nukleacji może być bardzo mała. Dla serii obrazów pokazanych 
powyżej w obszarze o rozmiarach 895×694 µm2 nie zaobserwowano centrum nukleacji o 
polu aktywacji mniejszym niż w sąsiadujących obszarach.

895×694 µm2



  

Replikacja domen w warstwie Si(100)/Ti(4nm)/Au(10nm)/Co(0.6nm)/Au/Co(0.6nm)

● w układach wielowarstwowych 
przemagnesowanie określone jest nie tylko 
przez własności subwarstw 
magnetycznych ale również przez 
oddziaływanie między nimi

● warstwa osadzona między buforem i  
    2nm warstwą przykrywającą Au

● górna warstwa Co jest twardsza 
magnetycznie (większe pole koercji) 

klin – zmiana oddziaływania



  

Replikacja domen w warstwie Si(100)/Ti(4nm)/Au(10nm)/Co(0.6nm)/Au/Co(0.6nm)

Co2

Co1

gdy warstwy Co nie oddziałują ze sobą
pętla warstwy miękkiej (Co1) nie jest 
przesunięta względem osi H=0



  

Replikacja domen w warstwie Si(100)/Ti(4nm)/Au(10nm)/Co(0.6nm)/Au/Co(0.6nm)

AF

F



  

Replikacja domen w warstwie Si(100)/Ti(4nm)/Au(10nm)/Co(0.6nm)/Au/Co(0.6nm)

AF

F

Pola nasycające warstwy twardej i miękkiej w
funkcji grubości przekładki Au – wpływ zmiany
znaku oddziaływania:

AF Fsprzężenie



  

Replikacja domen w warstwie Si(100)/Ti(4nm)/Au(10nm)/Co(0.6nm)/Au/Co(0.6nm)

Przemagnesowanie warstwy miękkiej w stanie niecałkowitego przemagnesowania 
warstwy twardej

● w ujemny polu HHsw≈-HHs, mniejszym od pola 
nasycającego warstwy twardej, kierunek zmian 
pola zostaje zmieniony

● warstwa twarda przemagnesowana jest tylko 
częściowo, warstwa miękka w całości:



  

Replikacja domen w warstwie Si(100)/Ti(4nm)/Au(10nm)/Co(0.6nm)/Au/Co(0.6nm)

Przemagnesowanie warstwy miękkiej w stanie niecałkowitego przemagnesowania 
warstwy twardej

● w ujemny polu HHsw≈-HHs, mniejszym od pola 
nasycającego warstwy twardej, kierunek zmian 
pola zostaje zmieniony

● warstwa twarda przemagnesowana jest tylko 
częściowo, warstwa miękka w całości

● w zależności od znaku sprzężenia 
przemagnesowanie warstwy miękkiej następuje 
w różny sposób

● W sytuacji braku sprzężenia warstwa miękka 
przemagnesowuje się w swoim wewnętrznym  
polu koercji



  

Replikacja domen w warstwie Si(100)/Ti(4nm)/Au(10nm)/Co(0.6nm)/Au/Co(0.6nm)

Przemagnesowanie warstwy miękkiej w stanie niecałkowitego przemagnesowania 
warstwy twardej

● Liniowość względnego namagnesowania warstwy 
miękkiej (            ) w funkcji względnego 
namagnesowania warstwy twardej wskazuje na 
kopiowanie struktury domenowej

● Znak zależności                             wskazuje na 
rodzaj oddziaływania (F lub AF) 
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Replikacja domen w warstwie Si(100)/Ti(4nm)/Au(10nm)/Co(0.6nm)/Au/Co(0.6nm)

Przemagnesowanie warstwy miękkiej w stanie niecałkowitego przemagnesowania 
warstwy twardej

sprzężenie
ferromagnetyczne
t
Au

=2.1nm

sprzężenie 
antyferromagnetyczne
t
Au

=2.5nm

wypadkowe namagnesowanie bliskie
zera – minimalne skręcenie kerrowskie 

duże namagnesowanie wypadkowe
– duże skręcenie kerrowskie 



  

Replikacja domen w warstwie Si(100)/Ti(4nm)/Au(10nm)/Co(0.6nm)/Au/Co(0.6nm)

Przemagnesowanie warstwy miękkiej w stanie niecałkowitego przemagnesowania 
warstwy twardej

H[kOe]
ΔH

● wzrostowi energii sprzężenia towarzyszy wzrost zakresu pola magnetycznego ΔH, w 
którym obserwuje się replikację struktury domenowej
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Wnioski:

● na podstawie pełnych i minorowych pętli histerezy wyznaczona została zależność 
oddziaływania między warstwami Co w funkcji grubości niemagnetycznej przekładki Au

● w stanie niecałkowitego przemagnesowania warstwy twardej zaobserwowano 
kopiowanie jej struktury domenowej do warstwy miękkiej

● wzrostowi energii sprzężenia towarzyszy wzrost zakresu pola magnetycznego ΔH, w 
którym obserwuje się replikację struktury domenowej
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