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Streszczenie 

 

Tematyka rozprawy obejmuje badanie zmian właściwości magnetycznych i 

magnetooptycznych ultracienkich warstw Pt/Co/Pt indukowanych przez naświetlanie jonami 

Ga
+
 oraz He

+
, w szerokim zakresie dozy D (10

12 
÷ 10

16
 jonów/cm

2
 w przypadku jonów Ga

+
 

oraz 10
15 

÷ 10
19

 jonów/cm
2
 w przypadku jonów He

+
) i w szerokim zakresie grubości warstwy 

Co (dCo= 0 ÷ 5 nm) oraz grubości warstwy pokrywającej Pt (dCo= 3 ÷ 15 nm). Przedmiotem 

badań były ultracienkie warstwy Pt/Co/Pt, osadzone techniką epitaksji z wiązek 

molekularnych (MBE) oraz techniką rozpylania magnetronowego na dwa sposoby: (i) z 

gradientem dCo lub dPt wzdłuż jednego z boków próbki albo (ii) ze stałą wartością dCo na całej 

powierzchni próbki. Próbki naświetlano jednorodną wiązką jonów, na dwa sposoby: (i) z 

gradientem D albo (ii) z jedną ustaloną wartością D. Niektóre próbki naświetlono też przy 

pomocy skupionej wiązki jonów (FIB). W tym przypadku naświetlano kwadraty o boku 100 

µm, stosując różne wartości D. Przy pomocy specjalnie w tym celu opracowanej 

magnetooptycznej metody dwuparametrycznej analizy lokalnych właściwości magnetycznych 

i magnetooptycznych, sporządzono mapy właściwości próbek w funkcji (dCo, D) lub (dPt, D). 

Na podstawie tych map wybrano najbardziej interesujące kombinacje parametrów dCo, dPt 

oraz D, które wykorzystano przy preparatyce próbek przeznaczonych do kompleksowych 

badań z zastosowaniem: (i) polaryzacyjnej mikroskopii magnetooptycznej; (ii) mikroskopii sił 

atomowych (AFM) i magnetycznych (MFM); (iii) spektrometrii rezonansu 

ferromagnetycznego (FMR); (iv) metod dyfrakcji i absorpcji rentgenowskiej, w tym technik 

synchrotronowych XMCD oraz EXAFS.  

W przypadku naświetlania jonami Ga
+
, na mapach parametrów magnetycznych w 

funkcji (dCo, D) stwierdzono występowanie dwóch obszarów, charakteryzujących się 

anizotropią magnetyczną ze składową namagnesowania prostopadłą do powierzchni próbki 

PMA (ang. Perpendicular Magnetic Anisotropy). W konsekwencji zaobserwowano, że 

przesuwając się wzdłuż linii zmiany D, przy odpowiednio wybranej i ustalonej grubości dCo, 

możliwe jest uzyskanie kilkukrotnej zmiany orientacji namagnesowania pomiędzy stanami z 

namagnesowaniem w płaszczyźnie warstwy i namagnesowaniem prostopadłym do 

płaszczyzny. Fakt taki nie był wcześniej raportowany w literaturze. Badania strukturalne, 

wykonane technikami dyfrakcji i absorpcji promieniowania X (w tym techniki 

synchrotronowe), wykazały mieszanie się warstw Co i Pt wskutek naświetlania jonami i 

pozwoliły wywnioskować, że przyczyną pojawiania się stanów z PMA może być tworzenie 

się magnetycznie wysoko-anizotropowych stopów Co-Pt (np. Co0.5Pt0.5 w fazie L10) lub też 

tworzenie się naprężeń w strukturze Co pod wpływem naświetlania jonami. Wykonane 

symulacje profili przestrzennych rozkładów atomów w funkcji grubości symulowanej próbki 



 

potwierdziły mieszanie się warstw Co i Pt oraz tworzenie się stopów Co-Pt pod wpływem 

naświetlania jonami z różnymi wartościami dozy D.  

Ultracienkie warstwy Pt/Co/Pt z początkowym namagnesowaniem zorientowanym w 

płaszczyźnie naświetlono również jonami Ga
+
 stosując metodę FIB. Zastosowanie tej 

alternatywnej metody naświetlania, wykorzystywanej w praktyce do strukturyzowania próbek 

z rozdzielczością submikronową, potwierdziło również możliwość kontrolowania orientacji 

namagnesowania w tej skali rozmiarów poprzez odpowiedni dobór dozy. Uzyskany wynik 

może mieć potencjalne zastosowanie w technologii wytwarzania matrycy nanoobiektów z 

zamierzonym ustawieniem namagnesowania odmiennym niż orientacja namagnesowania 

materiału bazowego, co może być ważne z punktu widzenia opracowania nowych nośników 

pamięci o dużej gęstości zapisu informacji.  
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Abstract  

 

Studies of changes of magnetic and magnetooptical properties of ultrathin Pt/Co/Pt 

films induced by either Ga
+
 or He

+
 ions irradiation in a wide rage of the dose D (10

12 
÷ 10

16
 

ions/cm
2
 in the case of Ga

+
 and 10

15 
÷ 10

19
 ions/cm

2
 in the case of He

+
) and also in the wide 

range of either the Co layer thickness (dCo= 0 ÷ 5 nm) or the Pt overlayer thickness (dPt= 3 ÷ 

15 nm), are the main topics of the presented thesis. Ultrathin Pt/Co/Pt films were grown using 

either molecular beam epitaxy (MBE) or magnetron sputtering techniques in the two 

following forms: (i) with a gradient of the dCo or dPt thickness – wedge like sample; (ii) with 

constant dCo thickness. Samples were homogeneously irradiated by ions using one of the two 

following forms: (i) with a gradient of the doze D – wedge like; (ii) with one of the selected 

dose D. The irradiation was also performed using the focus ion beam technique (FIB) in the 

form of squares with dimension of their sides 100 µm, irradiated with different values of the 

dose D. A specially designed magnetooptical method of the two-parametric magnetic and 

magnetooptical properties characterization allows to design maps of some parameters for the 

samples as a function of either (dCo, D) or (dPt, D). Maps of these parameters allow to select 

an interesting combination of the dCo, dPt and D parameters and to prepare samples for further 

complex study, using the following different complementary techniques: polarized 

magnetooptical microscopy and milimagnetometry based on magnetooptical Kerr effect; (ii) 

atomic and magnetic force microscopy; (iii) spectroscopy of ferromagnetic resonance; (iv) X-

ray diffraction and absorption spectroscopy including synchrotron techniques XMCD and 

EXAFS  

Two dimensional maps of the magnetic and magnetooptical parameters as a function 

of (dCo, D) revealed the existence of two areas of magnetic anisotropy with perpendicular 

component of magnetization (PMA, Perpendicular Magnetic Anisotropy). In detail 

description for selected dCo layer thickness, the orientation of magnetization varies several 

times between an in-plane and an out-of-plane orientations, while increasing dose D. Such 

effect have never been reported before in the literature. X-ray diffraction and absortion 

techniques (including synchrotron techniques) used for structural studies, show the 

occurrence of the intermixing between Co and Pt layers induced by the ion irradiation and 

also quantitatively show the creation of some Co-Pt alloy, e.g. Co0.5Pt0.5 in L10 with high 

magnetic anisotropy as a responsible for observed PMA states. Simulations of atoms 

distribution in depth, performed  in irradiated layers as a function of dose D, confirmed the 

intermixing of the Co and Pt layers and the creation of the Co-Pt alloy by ion irradiation with 

different values of dose D.  

Ultrathin Pt/Co/Pt layers, with the initial orientation of magnetization in the sample 

plane, were also Ga
+
 irradiated using the focused ion beam FIB technique. This alternative 

technique of irradiation, used in the past for sample structurization with submicromiter 



 

resolusion, shows also the possibility to control the orientation of magnetization in an object 

of submicrometer size by adjusting irradiation dose D. The obtained results might have a 

potential application in a new technology of nanoobject matrices creation with a different, 

than their surrounding, orientation of magnetization. Such matrices could be used as e.g. a 

new type of magnetic memory with high density of recorded bits. 


