
W 1907 roku Pierre-Ernest Weiss zasugerował, że w ferromagnetykach istnieją domeny magnetyczne, które 

charakteryzują się spontanicznym ustawieniem wypadkowego namagnesowania w jednym kierunku. Od 

tamtych czasów nasza wiedza o domenach została znacząco wzbogacona. Wiadomo, że powstają one 

spontanicznie, ponieważ ich obecność pozwala na zmniejszenie energii poprzez ograniczenie pól 

rozproszonych na zewnątrz ferromagnetyka. Namagnesowanie nie może jednak gwałtownie zmieniać 

kierunku między dwoma bliskimi punktami należącymi do odrębnych ale sąsiadujących ze sobą domen, 

dlatego pomiędzy domenami występuje wąski obszar nazywany ścianą domenową (ŚD), w którym zachodzi 

płynna reorientacja namagnesowania.  

Obecność ŚD przyczynia się do wzrostu energii w dwojaki sposób: po pierwsze poprzez energię wymiany, 

która dąży do wzajemnie równoległego ustawienia kierunków namagnesowania, po drugie, ze względu na 

energię anizotropii, która dąży do ustawienia namagnesowania wzdłuż preferowanego kierunku. W 

konsekwencji, rozmiar i gęstość domen w materiałach magnetycznych są zdeterminowane przez konkurencję 

między wymienionymi efektami: energia swobodna ferromagnetyka zmniejsza się w wyniku tworzenia 

domen i zwiększa poprzez obecność ŚD. 

Domeny magnetyczne występują również w innej grupie materiałów a mianowicie w ferrimagnetykach 

(FI). Mikroskopowo są to materiały z dwoma podsieciami o przeciwnej orientacji momentów 

magnetycznych (Rysunek 1). W efekcie momenty magnetyczne obu podsieci konkurują ze sobą, ale 

zazwyczaj nie do końca się znoszą, dzięki czemu ferrimagnetyki wykazują spontaniczne namagnesowanie 

skierowane w kierunku dominującej podsieci. Poprzez odpowiedni dobór składu można wytworzyć 

ferrimagnetyk z dominacją określonej podsieci. 

Przedmiotem badań w tym projekcie są FI warstwy utworzone z pierwiastków ziem rzadkich i metali 

przejściowych (RE-TM). Nasz zespół posiada doświadczenie w wytwarzaniu cienkich warstw z tych 

materiałów i potrafi precyzyjnie kontrolować ich skład co oznacza, 

że możemy wytwarzać warstwy z dominacją podsieci TM (TM+) 

lub RE (RE+). Nasze najnowsze badania są ukierunkowane na 

opracowanie metod pozwalających na lokalną kontrolę dominacji 

określonej podsieci w płaszczyźnie warstwy. Ostatnio dokonaliśmy 

istotnego kroku w tym kierunku pokazując, że za pomocą 

lokalnego bombardowania jonowego cienkich warstw RE+ 

możemy utworzyć regularną dwuwymiarową sieć obszarów TM+. 

Niezwykle ważną cechą takiej struktury warstwowej jest to, że 

dokładnie na granicy między obszarem poddanym modyfikacji 

jonowej (TM+) a matrycą (RE+) tworzy się unikalna struktura 

magnetyczna, która łamie paradygmat związany z koniecznością 

jednoczesnego występowania domen i ŚD. Pokazaliśmy, że w 

stanie mono-domenowym obecna jest ŚD (Rys. 1a) i odwrotnie po 

przemagnesowaniu części układu, tj. wówczas gdy 

namagnesowanie efektywne w obszarze TM+ ma przeciwną 

orientację niż matryca RE+, ŚD nie występuje (Rys. 1b). 

Badania te prowadzone były dla układów wielowarstwowych 

(Tb/Co)6 bombardowanych jonami He
+
 o energiach 10 keV przez 

maskę wykonaną techniką litografii optycznej. Celem tego 

projektu jest wytwarzanie sztucznych domen FI, które będą mogły 

znaleźć zastosowania np. w kontrolowanej propagacji fal 

spinowych, technologiach informatycznych wykorzystujących domeny magnetyczne i ich kontrolowaną 

propagację. Dlatego istotny jest wybór optymalnej metody strukturyzacji warstw FI ocenianej z punktu 

widzenia takich parametrów jak: rozdzielczość stosowanej metody (minimalne rozmiary sztucznych domen), 

stabilność właściwości w funkcji czasu. To oznacza, że konieczny jest odpowiedni dobór układu 

warstwowego i optymalizacja procesu modyfikacji jonowej, w szczególności w kierunku uzyskania 

rozdzielczość w zakresie nanometrycznym. W tym celu stosowane będą maski wytwarzane różnymi 

metodami oraz zogniskowane wiązki jonów. Jako alternatywną metodę do bombardowania jonowego 

zastosujemy osadzanie materiałów ferrimagnetycznych na ferromagnetycznych wyspach.  

Uzyskane wyniki mogą zmienić postrzeganie związku między obecnością domen i ŚD. Mają także daleko 

idące konsekwencje, ponieważ w takich strukturach magnetycznych (domen bez ŚD) nie ma konkurencji 

między wyżej wymienionymi wkładami do energii swobodnej. Dzięki temu stan wielodomenowy bez ŚD 

jest bardzo stabilny i ponadto stwarza możliwość zmniejszenia rozmiarów domen znacznie poniżej limitów 

obowiązujących dla ferromagnetyków. Dlatego ważnym celem tego projektu jest przekroczenie obecnych 

ograniczeń miniaturyzacji struktur magnetycznych. Trudno przecenić wpływ, jaki może mieć osiągnięcie 

tego celu, dla stworzenia pamięci magnetycznej o dużej gęstości zapisu informacji. 

Rysunek 1: Konfiguracja magnetyczna na 
granicy pomiędzy obszarami TM+ i RE+: a) z 
efektywnym namagnesowaniem skierowanym 

w obu obszarach w dół (symbol ) – na 
granicy pomiędzy obszarami występuje ściana 
domenowa, b) po przełączeniu kierunku 
namagnesowania obszaru TM+ (symbol ) – 
na granicy pomiędzy obszarami TM+ i RE+ nie 
występuje ściana domenowa. Strzałki 
niebieskie i czerwone określają odpowiednio 
konfigurację namagnesowania w podsieci TM i 
RE. 
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