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Abstract 

The main aim of this dissertation is to study the interaction of magnetostatic oscillations 

with patterned structures prepared on the basis of both permalloy and YIG in the form of 

magnetic single dot, single antidot, and line of antidots.  

As a method for studying these processes, the Brillouin light scattering spectroscopy 

(BLS) has been selected. BLS has the ability to detect the intensity of spin waves in a localized 

region of the sample’s surface. Therefore, one may visualize the process of interaction of a spin 

wave with patterned structures with high both spatial and temporal resolutions. Currently BLS is 

one of the most modern methods of investigation of the dynamic of magnetization. 

The study of the properties of magnetic oscillation should be carried out on materials 

characterized by a low value of the damping parameter of magnet subsystem. Thus, the 

following samples have been chosen: permalloy Ni80Fe20 (Py), as it is the best material for study 

of magnetic oscillation among metallic system and yttrium iron garned Y3Fe5O12 (YIG), as it is 

the best material in general because of the smallest damping of magnetic oscillation.  

The most important achievement of my dissertation, are the following: 

The examination of the phenomenon of nonlinear frequency multiplication in 

submicrometer-sized-Permalloy-elliptical dots at large excitation power. The observation that the 

characteristics of resonant enhancement are dependent on the spatial symmetry of the dynamical 

mode and are different for the double- and the triple-frequency harmonics. The demonstration 

that the resonant frequency tripling is particularly efficient and the suggestion of a route for the 

implementation of nanoscale frequency multipliers for integrated microwave technology. 

The observation of spin waves scattering from the single antidot as a passive way to the 

creation of the caustic spin wave beams in yttrium garnet films. Characterization of the 

properties of the diffraction beams depending of the frequency, the direction of the incident 

waves and the properties of the external magnetic field. The application of the magnetostatic spin 

wave theory for thin films and demonstration of a good agreement between the experimental and 

theoretical data. Proving that for microwave devices, the passive antidot offers a convenient way 

to realize functionalities based on the focusing effect and that it is rather simple to create in 

comparison with active spin-wave point sources. 

The proposition and experimental demonstration of the total non-reflection of spin waves 

by an antidots array. Showing that a highly intense beam of spin waves propagates along these 

antidots at the critical angle Θcrit, which was measured between the line of antidots and the 

direction of magnetic field. The observation that by changing the periods of the antidot arrays, it 

is possible to generate either continuous or periodic spin wave beams.  

Showing that the results of the OOMMF simulations are consistent with the experimental 

results and the isofrequency dependences provide a good tool for the clear interpretation of the 

experimental data. 
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Streszczenie 

Głównym celem rozprawy jest badanie oddziaływania drgań magnetostatycznych ze 

elementami strukturyzowanymi, wytworzonymi na bazie zarówno permaloju jaki i granatu 

itrowo żelazowego, w formie pojedynczych kropek magnetycznych, pojedynczych anty-kropek 

(otworków) oraz linii antykropek.  

Badania wykonano metodą spektroskopii rozpraszania światła Brillouina (BLS). BLS 

umożliwia detekcję intensywności fal spinowych w lokalnym fragmencie powierzchni próbki, 

dzięki czemu można dokonywać wizualizacji oddziaływania fali spinowej z elementami 

strukturyzowanymi z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową. W chwili obecnej BLS jest 

jedną z najnowocześniejszych metod badawczych stosowanych w badaniach dynamiki 

magnetyzacji.  

Ponieważ badania właściwości drgań magnetyzacji powinno przeprowadzać się na 

materiałach charakteryzujących się małą wartością tłumienia magnetycznego, wybrano 

następujące materiały: permaloy Ni80Fe20 (Py), jako jeden z najlepszych obiektów do badań 

drgań magnetycznych spośród metali oraz granat itrowo żelazowy Y3Fe5O12 (YIG), jako w 

ogólności jeden z najlepszych materiałów do takich badań ze względu na najsłabsze tłumienie 

magnetycznych oscylacji.  

Najważniejsze wyniki rozprawy są następujące: 

Zbadanie zjawiska nieliniowego zwielokrotniania częstotliwości przy dużych mocach 

wzbudzenia w eliptycznych kropkach permalojowych o rozmiarach sub- mikrometrowych. 

Zaobserwowanie, że charakterystyki rezonansowej odpowiedzi zależą od przestrzennej symetrii 

modu dynamicznego i są różne w przypadku drugiej i trzeciej harmonicznej. Wykazanie, że 

wzbudzanie trzeciej harmonicznej jest szczególnie efektywne i zasugerowanie możliwość 

zastosowania tego typu mnożników częstotliwości w skali nano w scalonej technologii 

mikrofalowej. 

Wykazanie, że rozpraszanie fali spinowej na pojedynczej antykropce stanowi pasywną 

metodę wytwarzania kaustycznej fali spinowej w YIG. Scharakteryzowanie właściwości fali 

rozproszonej w zależności od częstotliwości i kierunku fali padającej oraz od zewnętrznego pola 

magnetycznego. Wykazanie dobrej zgodności wyników doświadczalnych z przewidywaniami 

teoretycznymi opartymi o teorię fal spinowych dla cienkich warstw. Udowodnienie, że w 

ewentualnym urządzeniu mikrofalowym, pasywna antykropka umożliwia wygodny sposób 

zrealizowania funkcjonalności opartej o efekt ogniskowania i że jest to stosunkowo łatwe do 

skonstruowania w porównaniu z konstrukcją aktywnego punktowego źródła fal spinowych.  

Zaproponowanie i doświadczalne wykazanie, że linia antykropek może stanowić 

zwierciadło magnetyczne powodujące całkowite wewnętrzne odbicie fal spinowych i że fala 

spinowa o dużej intensywności propaguje się wzdłuż linii antykropek przy pewnym kącie 

krytycznym Θcrit, mierzonym pomiędzy linią antykropek i kierunkiem pola magnetycznego. 

Poprzez zmianę odstępów pomiędzy antykropkami możliwa jest generacja albo ciągłych albo 

periodycznych fal spinowych.   

Potwierdzenie wyników eksperymentalnych poprzez symulacje mikromagnetyczne 

wykonane z wykorzystanie program OOMMF i wykazanie, że krzywe stałej częstotliwości 

stanowią bardzo użyteczne narzędzie przy interpretacji wyników eksperymentalnych. 


