
Abstract 
The understanding of magnetization reversal behavior and spin wave excitation spectrum in 

the micro- and nanometer length scale of ferromagnetic elements has attracted much attention 

in the recent years due to discoveries of fundamental new physics and their potential 

applications such as magneto-optical devices, magnetic recording media, and sensors. 

Especially interesting are patterned magnetic nanostructures, such as magnonic crystals 

(MCs), metamaterials where magnetic properties are modulated in periodic manners. In the 

this dissertation, three topics related to the modification of magnetic properties were 

distinguished: through patterning (removal of magnetic material) in permalloy (Py) and ion 

irradiation in Fe60Al40 and cobalt (Co) thin films. These samples were studied by combining 

different experimental techniques such as magnetooptical Kerr effect microscopy (MOKE) 

and three spectrometries: Brillouin light scattering (BLS), X-band ferromagnetic resonance 

(FMR) and vector network analyzer ferromagnetic resonance (VNA-FMR). Initial chemically 

ordered B2-phase Fe60Al40 (paramagnetic) thin films was transformed to chemically 

disordered A2-phase (ferromagnetic) by Ne
+
 ions-irradiations with varying energies in the 

range of 0-30 keV (keeping fluence constant 6 ×10
14

 ions cm
-2

). The relationship of effective 

thickness (defined by energy of ions) with different magnetization processes and evolution of 

magnetic domains were sorted out. Spin wave excitations at Damon-Eshbach (DE) and 

standing spin waves (SSW) modes were identified in relation to ferromagnetic layer 

thickness/(energies of the irradiated ions). Depth varying magnetization set the pinning 

mechanisms for spin waves which accounts additional mode across A2/B2-phase boundary. 

The analytical calculations were in good agreement with the experimental results where spin-

wave modes were directly related to the effective ferromagnetic thickness. In 1D 

reprogrammable stripe patterned Fe60Al40 sample, the existence of binary re-programmable 

magnetization configurations, demonstrated the possibility to apply disorder induced 

ferromagnetic structures for creation of MCs. Influence of complexity of the patterned Py 

nanostructures from square antidot lattice to wavelike on the magnetization reversal, magnetic 

anisotropies, and spin wave excitations spectra was studied. Magnetization reversal was 

strongly depended on the patterned geometry. Different spin waves modes including 

fundamental, bulk, and edge modes were distinguished. Experimental results were well 

reproduced by MuMax calculations. Ga
+
 ions were employed to modify magnetic anisotropy 

in ultrathin Pt/Co/Pt films. Ions fluence driven changes in spin wave excitations with 



oscillating behavior (connected with magnetic anisotropy changes) were observed. A new 

type of MCs can be fabricated based on magnetic anisotropy modulation by selecting proper 

fluence profile.   

Streszczenie 
Zrozumienie procesów przemagnesowania oraz widma wzbudzeń fal spinowych w mikro- i 

nanometrowej  skali wielkości obiektach ferromagnetycznych wzbudza w ostatnich latach 

duże zainteresowanie ze względu na nowe fundamentalne odkrycia w fizyce jak i ich 

potencjalnego zastosowania jako układy magneto-optyczne, urządzenia zapisu 

magnetycznego i czujniki. Szczególnie interesujące są strukturyzowane nanoukłady 

magnetyczne, takie jak kryształy magnoniczne (MCs), jest to klasa metamateriałów których 

właściwości magnetyczne modulowane są w sposobów okresowy. W niniejszej rozprawie, 

rozpatrywane są trzy zagadnienia związane z modyfikacją właściwości magnetycznych: 

poprzez strukturyzowanie (usuwanie materiału magnetycznego) w permaloju (Py),  

naświetlanie jonami: Fe60Al40 oraz cienkich warstw kobaltu (Co). Próbek zostały zbadane 

różnymi technikami eksperymentalnymi jakimi jak: mikroskopia magnetooptycznego efektu 

Kerra (MOKE) oraz trzema spektrometrami: nieelastycznego rozpraszania światła Brillouina 

(BLS), rezonansu ferromagnetycznego w paśmie X (FMR), wektorowego analizatora - 

ferromagnetycznego  rezonansu (VNA-FMR). Początkowo, chemicznie uporządkowana faza 

B2 cienkiej warstwy Fe60Al40 (paramagnetyk) po naświetleniu jonami Ne+ o różnej energii z 

zakresu 0-30 keV (zachowując stała wartość dozy 6x10
14

 jonów cm
2
) ulegała przemianie w 

chemicznie nieuporządkowaną fazę A2 (ferromagnetyk). Zbadano zależność pomiędzy 

efektywną grubością (zdefiniowaną poprzez energię jonów) z różnymi procesami 

przemagnesowania oraz zmianami domen magnetycznych. Wzbudzenia fal spinowych typu 

Damona-Eshbaha (DE) oraz stojących fal spinowych (SSW) zostały zidentyfikowane w 

powiązaniu z grubością warstwy ferromagnetycznej/(energii naświetlanych jonów). 

Głębokość zmian namagnesowania powodowała tworzenie mechanizmu zamocowania fal 

spinowych tworząc dodatkowy rodzaj wzbudzenia poprzez granicę faz A2/B2. Obliczenia 

analityczne wykazały dobrą zgodność z wynikami pomiarowymi, rodzaje fal spinowych 

okazały się bezpośrednio powiązane z efektywną grubością ferromagnetyka. W 1D 

reprogramowalnych strukturyzowanych paskowych próbkach Fe60Al40, istnienie binarnych 

ponownie programowalnych konfiguracji namagnesowania, pozwala na możliwość tworzenia 

kryształów magnonicznych z wykorzystaniem nieuporządkowanej fazy ferromagnetycznej. 



Zbadano wpływ złożoności strukturyzacji nanoukładów Py, od kwadratowej siatki otworów 

do układu falo-podobnego na procesy przemagnesowania, anizotropii magnetycznej i widmo 

fal spinowych.  Stwierdzono silną zależność procesu przemagnesowania od geometrii 

strukturyzacji. Zidentyfikowano kilka typów wzbudzeń, w tym podstawowe, objętościowe 

oraz krawędziowe. Wyniki eksperymentalne wykazały dobrą zgodność z obliczeniami 

MuMax. W ultra-cienkich próbkach Pt/Co/Pt, modyfikację anizotropii magnetycznej 

uzyskano wykorzystując jony Ga+. W próbkach kobaltu z początkowym stanem 

namagnesowania w płaszczyźnie,  zmieniając dozę F jonów, stwierdzono indukowanie dwu 

stanów z magnetyzacją od płaszczyzny warstwy.  Zaobserwowano, że zmiany dozy jonów 

powodowały oscylacyjne zachowanie wzbudzanych fal spinowych (związane ze zmianą 

anizotropii magnetycznej). Nowy typ kryształu magnonicznego może być wytworzy na bazie 

zmian anizotropii magnetycznej poprzez wybranie odpowiedniego profilu dozy jonów.  

 


