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CRESCIMENTO DE FILMES NANOMÉTRICOS
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sua maneira, correndo o risco de esquecer alguém.

Inicio meus agradecimentos pelo meu orientador, Prof. Carlos Chesman,

que ao longo desses cinco anos de trabalho mostrou-se sempre ser um pro-

fessor exemplar e de grande dedicação aos trabalhos do laboratório. Muito
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Resumo

Os trabalhos desta dissertação tiveram ińıcio com a instalação de um

sistema de sputtering DC, desde a sua etapa inicial, a adaptação de um

sistema de refrigeração, passando pela implantação de um sistema de aque-

cimento da câmara através de uma cinta térmica envolvendo a mesma, até

a deposição de uma série de amostras de filmes nanométricos monocristali-

nos de Fe/MgO(100). Foram investigadas as taxas de deposição para alguns

materiais como Fe, Py e Cu, através de um microscópio de força atômica

(AFM). Dentre as amostras monocristalinas, cinco possuem praticamente

todos os parâmetros de crescimento iguais e espessura de 250Å, exceto pela

temperatura de deposição que varia de cinquenta graus de uma pra outra,

desde 100◦C a 300◦C. Outras três amostras possuem os mesmos parâmentros

de deposição e temperatura de 300◦C, mas espessuras de 62,5Å, 150Å e

250Å. Foram realizadas medidas das curvas de magnetização por efeitor kerr

(MOKE) e espectros de ressonância ferromagnénica (FMR) para análise da

influência da temperatura de crescimento e da espessura nas propriedades

magnéticas das amostras. É feita uma abordagem sobre tais técnicas du-

rante a dissertação e os resultados experimentais são interpretados de acordo

com modelos fenomenológicos via simulação. E discutidos do ponto de vista

f́ısico, levando em conta os termos da energia livre magnética do sistema.

Os resultados demonstraram o crescimento do campo de anisotropia cúbica

Hac em relação ao aumento da temperatura de deposição das amostras, apre-

sentando um comportamento assintótico, semelhante à curva caracteŕıstica

de carga para um capacitor em um circuito RC. Um comportamento seme-

lhante foi observado para o valor de Hac em função do aumento de espessura

das amostras. A amostra de 250Å, crescida a 300◦C apresentou campo Hac

próximo ao do valor para o Fe bulk.
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Abstract

The research behind this master dissertation started with the installation

of a DC sputtering system, from its first stage, the adaptation of a refrigerat-

ing system, passing by the introduction of a heating system for the chamber

using a thermal belt, until the deposition of a series of Fe/MgO(100) sin-

gle crystal nanometric film samples. The deposition rates of some materials

such as Fe, Py and Cu were investigated through an Atomic Force Microscope

(AFM). For the single crystal samples, five of them have the same growth

parameters and a thickness of 250Å, except for the temperature, which varies

from fifty degrees from one to another, from 100◦C to 300◦C. Three other

samples also have the same deposition parameters and a temperature of

300◦C, but with thickness of 62,5Å, 150Å and 250Å. Magneto-optical Kerr

Effect (MOKE) of the magnetic curves measurements and Ferromagnetic

Resonance (FMR) were made to in order to study the influence of the tem-

perature and thickness on the sample’s magnetic properties. In the present

dissertation we discuss such techniques, and the experimental results are in-

terpreted using phenomenological models, by simulation, and discussed from

a physical point of view, taking into account the system’s free magnetic en-

ergy terms. The results show the growth of the cubic anisotropy field (Hac)

as the sample’s deposition temperature increases, presenting an asymptotic

behavior, similar to the characteristic charging curve of a capacitor in a RC

circuit. A similar behavior was also observed for the Hac due to the increase

in the samples’ thicknesses. The 250Å sample, growth at 300◦C, presented a

Hac field close to the Fe bulk value.
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2.4 Sistema de Vácuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
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Caṕıtulo 1

Introdução

A obtenção e o estudo de sistemas nanoestruturados é uma grande área de

interesse cient́ıfico e tecnológico atualmente. O que motiva o desenvolvimento

de dispositivos e estruturas inovadoras, bem como técnicas para sua análise.

Os materiais magnéticos nanoestruturados tem recebido atenção especial nos

últimos anos graças, principalmente, à indústria da gravação magnética[1, 2].

Muitos dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos tratam da deposição

e caracterização de filmes monocristalinos de Ferro[3]. A técnica mais uti-

lizada para deposição é a MBE (molecular beam epitaxy)[4] e as caracteri-

zações são realizadas através da análise de espectros de ressonância ferro-

magnética, curvas de histerese, LEED (Low Energy Electron Diffraction),

entre outras. Os estudos mostram a forte relação entre as propriedades

magnéticas, tais como anisotropia magnetocristalina, com a orientação crista-

lográfica, como também com os parâmetros de deposição, como por exemplo

a temperatura[5]. O controle das propriedades magnéticas em relação aos

parâmetros de deposição são de grande importância no que diz respeito às

posśıveis aplicações.

Apesar de ter sido observada anteriormente, a técninca de sputtering

começou a ser utilizada como um processo de deposição de filmes em 1877[6].

Trata-se de um processo pelo qual átomos são removidos de um sólido (alvo),

devido ao bombardeamento por projéteis (́ıons) energéticos, e depositam-se

sobre um material chamado de substrato.

O sputtering DC, também chamado de sputtering convencional, é a mais

antiga e a mais simples técnica de deposição de filmes via sputtering. Utiliza o
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plasma que se forma quando aplicamos uma diferença de potencial entre dois

eletrodos imersos em um gás (normalmente argônio) em baixa pressão. Os

ı́ons são acelerados pelo campo elétrico existente entre os eletrodos e colidem

com o catodo, onde encontra-se o alvo. Os átomos ejetados são espalhados

por todas as direções da câmara de vácuo, inclusive sobre o substrato, que

esta disposto sobre o anodo da descarga, formando o filme. Os filmes de-

positados por sputtering convencional podem ser de uma grande variedade

de materiais, como por exemplo, os metais e suas ligas. Uma condição é que

o material do alvo tenha uma boa condutividade elétrica.

A obtenção de filmes monocristalinos de boa qualidade é hoje um desafio[7,

8], devido a necessidade de algumas condições, tais como um ambiente livre de

impurezas, substrato e alvo compostos por materiais que possuam parâmetros

de rede aproximados (ou múltiplos inteiros), entre outros fatores necessários

na obtenção dessas estruturas. Através de alguns ajustes de parâmetros, uma

série de amostras de filmes nanométricos monocristalinos de Fe/MgO(100)

foram depositadas por sputtering DC e tiveram suas propriedades investi-

gadas.

No estudo das propriedades magnéticas dos filmes é de grande importância

a caracterização deles via magnetometria por efeito Kerr (MOKE)[9], para

obtenção de parâmetros relevantes como campo de saturação e magnetização

remanente, nas diferentes orientações da amostra em relação ao campo magné-

tico aplicado. As vantagens de se utilizar esta técnica vêm do fato de ser sim-

ples e eficiente na obtenção das curvas de histerese. Não menos importante

é o estudo de anisotropias magnéticas de filmes finos analisados a partir de

espectros de ressonância ferromagnética (FMR)[10].

Através de análise das medidas, constatamos resultados excelentes tanto

de MOKE quanto de FMR. Com o campo de anisotropia cúbica (Hac) co-

erente com o valor esperado, que corresponde ao do ferro na forma mas-

siva (bulk). Investigamos a influência que a temperatura, no processo de

deposição, e a espessura dos filmes exercem nas propriedades magnéticas

das amostras. Todos os resultados de MOKE foram comparados com re-

sultados de cálculo numérico (em linguagem C), baseado em um modelo

fenomenológico que leva em consideração a minimização das energias pre-

sentes nesse tipo de sistema. E também para os resultados de FMR foram

realizadas simulações, em linguagem Fortran.
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No que diz respeito à organização desta dissertação de mestrado, no

Caṕıtulo 2 é feita uma explicação, do ponto de vista f́ısico, sobre o fenômeno

do ”sputtering”e suas principais propriedades. É também apresentado o

equipamento utilizado na deposição dos filmes estudados durante esse tra-

balho, e suas caracteŕısticas mais importantes.

O Caṕıtulo 3 é dedicado à descrição dos parâmetros de crescimento das

amostras monocristalinas de Fe/MgO[100], além de ser feita uma apresentação

de modelos que descrevem o comportamento das energias magnéticas.

No Caṕıtulo 4 são apresentados, interpretados e discutidos os principais

resultados das medidas experimentais realizadas nas amostras, juntamente

com as simulações computacionais (O algoŕıtmo de minimização da energia

está no apêndice A). Foram medidas de magnetização em MOKE e espectros

de FMR. Finalmente no Caṕıtulo 5 são apresentadas as conclusões do que

foi desenvolvido durante essa dissertação e as nossas perspectivas.
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Caṕıtulo 2

Sputtering

Dos métodos de obtenção de filmes nanométricos, os que tratam do

fenômeno de sputtering despertam especial interesse devido às caracteŕısticas

adquiridas pelos filmes depositados por essa técnica. Entre elas destacam-se a

boa aderência, a repetibilidade e o controle dos parâmentros de crescimento,

a possibilidade de deposição de filmes de ligas e compostos, entre outras.

O fenômeno do sputtering começou a ser investigado por volta de 1858

por alguns pesquisadores da época, mas teve sua iniciação como técnica de

deposição em 1877 [1][2][3][4]. Nas últimas décadas os processos de sputte-

ring tornaram-se bastante empregados na produção de filmes finos (espessura

< 100 nm) e ultra-finos (espessura < 10 nm) nas indústrias, em especial na

mircoeletrônica, e também nos laboratórios de pesquisa cient́ıfica em todo o

mundo.

A origem do fenômeno de sputtering encontra-se na interação entre ı́ons

positivos gerados por uma descarga elétrica em gás inerte contido em uma

câmara à baixa pressão (plasma), e átomos ou moléculas da superf́ıcie de um

material sólido que compõe o que chamamos de alvo. O processo de ejeção do

material é o que consiste essencialmente no fenômeno de sputtering, e ocorre

como resultado da transferência de momentum entre os ı́ons incidentes e

os átomos do material atingido. Os átomos ejetados em direções aleatórias

percorrem, inclusive, o espaço existente entre o alvo e o substrato, onde se

depositam formando um filme.

Observa-se que, durante a interação entre os ı́ons positivos e a superf́ıcie

do alvo, vários fenômenos podem ocorrer em virtude da energia adquirida
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pelo ı́on até o momento da colisão. Os ı́ons positivos podem, principalmente:

- Sofrer reflexão.

- Provocar a ejeção de elétrons secundários dos átomos do alvo.

- Implantar-se no alvo.

- Levar à ejeção de alguns átomos do alvo.

Figura 2.1: Fenômenos que ocorrem durante a interação entre os ı́ons incidentes e a

superf́ıcie do alvo.

Do ponto de vista quantitativo, o processo de sputtering é caracterizado

por um parâmetro denominado rendimento (Yield sputtering):

Y= número de átomos ejetados/́ıons incidente

O rendimento do sputtering está relacionado basicamente com:

• A energia, a natureza e o ângulo de incidência do ı́on;

• A natureza cristalina e a composição qúımica do material do alvo.
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De acordo com Peter Sigmund [5], podemos expressar o rendimento do

processo de sputtering em função da energia do ı́on incidente (E), da massa

atômica dos ı́ons e da massa dos átomos do alvo como pode ser visto nas

equações abaixo. Vale ressaltar que este resultado não possui um desenvolvi-

mento trivial.

Para E ≤ 1keV

Y (E) =
3α

π2

mima

(mi + ma)2

E

U0

(2.1)

Onde

- Y(E) é o rendimento do sputtering

- mi é a massa do ı́on incidente

- ma é a massa dos átomos do alvo

- E é a energia cinética dos ı́ons incidentes

- U0 é a energia de ligação dos átomos do alvo

- α é uma função da razão
ma

mi

Enquanto que para E > 1keV

Y (E) = 3.56α
Zi + Za

Z
2
3
i + Z

2
3
a

mi

(mi + ma)

Sn(E)

U0

(2.2)

onde

- Zi é o n◦ atômico do ı́on

- Za é o n◦ atômico do átomo do alvo

- Sn(E) é o stopping power = 〈dE
dx
〉. O valor médio da perda de energia

por unidade de comprimento.

Os demais parâmetros são os mesmos da equação anterior.

Para pequenos valores de energia do ı́on incidente, isto é, menores que os

valores da energia de ligação dos átomos que compõem alvo, o rendimento do
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sputtering será certamente nulo. Até que seja alcançada uma determinada

energia, conhecida como energia de limiar, que é espećıfica para cada mate-

rial. Esta pode ser entendida, basicamente, como sendo a energia mı́nima

que deve ser fornecida aos átomos da rede cristalina para que estes possam

se deslocar de suas posições e, consequantemente, serem ejetados do alvo.

A partir deste valor o rendimento do sputtering aumenta de forma apro-

ximadamente exponencial até atingir um máximo. Após este limite o rendi-

mento começa a decrescer com o aumento da energia do ı́on incidente, dando

lugar preferencialmente ao fenômeno de implantação de ı́ons no alvo. A

variação do rendimento também depende da massa do ı́on incidente. Veja

na Fig. 2.2 que para uma mesma energia o valor do rendimento cresce com

a massa do ı́on [6, 7].

Figura 2.2: Rendimento do sputtering em função das energias dos ı́ons de gases nobres.

Com relação à dependência com o ângulo de incidência [8], de acordo com

a Fig. 2.3 o rendimento aumenta com o aumento do ângulo de incidência

dos ı́ons em relação à normal à superf́ıcie do alvo, isto se dá devido à menor

mudança direcional requerida no momentum para que haja ejeção dos átomos

do alvo. Temos uma faixa de máxima eficácia de 45◦ a 60◦. E para ângulos

maiores o rendimento decresce, favorecendo o fenômeno de reflexão dos ı́ons.

8



Figura 2.3: Dependência do rendimento do sputtering em função do ângulo de incidência

do ı́on em relação à normal à superf́ıcie do alvo.

Várias são as modalidades de sputtering, dependendo das configurações

dos eletrodos, da excitação elétrica empregada e dos gases utilizados.

2.1 Sputtering DC

Também chamada de sputtering convencional, esta modalidade consiste

de um sistema como o mostrado na Fig.2.4. O material do qual será feito

sputtering compõe o alvo que é parte integrante de um dos eletrodos do

circuito elétrico do sistema (o catodo). Ou seja, é conectado ao polo negativo

da fonte de corrente cont́ınua. Já o substrato, onde o filme é depositado, faz

parte do anodo (aterrado) e fica a uma distância determinada do catodo.

Os eletrodos encontram-se no interior de uma câmara de deposiçâo conec-

tada a um sistema de vácuo. Um gás inerte, geralmente argônio, é intro-

duzido na câmara a uma pressão apropriada.
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Figura 2.4: Fenômenos que ocorrem durante a deposição.

A aplicação de uma voltagem elétrica nos eletrodos faz com que o campo

elétrico acelere os elétrons livres que ao colidirem com os átomos do gás

os ionizarão, produzindo uma descarga gasosa luminescente (plasma). Os

ı́ons positivos produzidos na descarga são acelerados pelo campo elétrico em

direção ao eletrodo de polaridade oposta às suas cargas, o catodo, ocasio

nando uma corrente elétrica no sistema.

Os ı́ons positivos do gás então colidem com a superf́ıcie do alvo provo-

cando o arranque de alguns átomos do material que compôem o alvo. Os

átomos são ejetados em todas as direções e parte deles chegam continua-

mente ao substrato, onde formam um filme do mesmo material do alvo.

Observa-se que no processo de sputtering convencional a voltagem apli-

cada requerida para que haja condução de corrente elétrica no sistema é

função da pressão [9]. A taxa de formação do filme no substrato depende da

quantidade de sputtering no alvo e portanto do fluxo de ı́ons. A razão está

no fato de que a descarga gasosa é mantida por elétrons que efetuam colisões
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ionizantes no gás. O número de colisões ionizantes diminui com a diminuição

da densidade do gás e, portanto, com a pressão do gás. A corrente, ou seja, o

fluxo de ı́ons no alvo também diminui fazendo com que a taxa de deposição

seja baixa para valores pequenos de pressão (veja mais adiante a Tab. 2.1).

Em altas pressões a taxa de deposição também é baixa uma vez que com

maior pressão mais moléculas do gás se encontram na atmosfera da câmara.

Assim, os átomos ejetados do alvo sofrem maior número de colisões com as

moléculas do gás diminuindo sua probabilidade de alcançar o substrato.

No processo de sputtering há um aquecimento considerável do porta-

substrato causado pelo choque cont́ınuo de elétrons energéticos. A tempe

ratura do catodo também aumenta no decorrer do processo devido ao bom-

bardeamento pelos ı́ons. Afim de se evitar o aumento excessivo da tempera-

tura, costuma-se refrigerar, à água, os eletrodos.

2.2 O Sistema Rapier/Orion AJA

O equipamento comercial Rapier/Orion sputtering system da AJA (Fig.

2.5), foi adquirido pelo grupo de magnetismo do DFTE/UFRN. O equipa-

mento tem 1, 75 m de altura e possui uma câmara de vácuo de 30x30x30cm3.

Dois porta-alvos, o que possibilita o crescimento de multicamadas, são

fixos na parte superior da câmara. Existe a possibilidade de implantação

de um terceiro porta-alvo. Distante 10cm do alvo, na parte mais inferior

da câmara, está o porta-substrato (Fig. 2.7). Faz parte do porta-substrato

um aquecedor resistivo, SHQ 15A PID-Proportional Integral Diferential da

AJA, que permite aquecermos o substrato à temperatura desejada, podendo

atingir até 900◦C. Além disso, uma fonte DC alimenta o sistema durante o

processo de deposição (Série MDX DC 500 AE-Advanced Energy).

Adquirimos recentemente uma fonte de rádio frequência, que possibilitará

a deposição de uma maior diversidade de materiais. Visto que a fonte DC

permite fazer a deposição de materiais condutores, enquanto que a fonte RF

possibilita fazer a deposição de materiais do tipo isolantes e semicondutores.
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Figura 2.5: Equipamento de Sputtering Rapier/Orion AJA

A câmara de deposição está conectada a uma bomba turbomolecular de

alto vácuo (Pfeiffer Vacuum TMU071P), e esta a uma bomba mecânica de

baixo vácuo (Alcatel Vacuum Technology, Série 2005 SD, de dois estágios).

A pressão de base dentro da câmara é monitorada por um medidor tipo

penning (ou Cold Cathod Ionization gauge) e por um outro do tipo pirani.

O primeiro permite fazer medidas de pressão até uma faixa de 10−7 Torr, já

o segundo tipo é utilizado para fazer medidas desde a pressão ambiente até

pressões da ordem de 10−3 Torr.

Um procedimento implantado foi o aquecimento das paredes da câmara,

por meio de uma cinta resistiva, como mostra a Fig. 2.6, de maneira a fa-

vorecer a desorção dos gases adsorvidos nas paredes.
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Figura 2.6: Câmara com a cinta térmica em volta.

Dez horas após o sistema ser ligado a pressão de base no interior da

câmara atinge 10−6 Torr. O fluxo do gás de trabalho (argônio) que irá com-

por o plasma, é controlado manualmente por meio de válvulas. São duas

válvulas, uma de ajuste grosseiro e outra de ajuste fino, mais conhecida

como válvula de agulha. O controle do argônio mantém a pressão de tra-

balho na ordem de 10−3 Torr.

Figura 2.7: Visão interna da câmara

Na Fig. 2.7 temos uma fotografia da parte interna da câmara onde

podemos identificar alguns dos componentes, como o porta-alvo e o porta-
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substrato. É uma visão através da abertura lateral que é utilizada para

colocar o subs- trato, retirar o filme e trocar o alvo. Na Fig. 2.8 temos

uma fotografia que mostra o plasma, durante o proceso de sputtering. Essa

imagem é vista através de um visor de vidro que permite observar a parte

interna da câmara mesmo enquanto ocorre o processo de sputtering.

Figura 2.8: Fotografia mostrando a parte interna da câmara, durante a deposição.

2.3 Sistema de Refrigeração

Em decorrência do aquecimento que normalmente ocorre nos alvos e no

porta substrato, durante o processo de deposição dos filmes, e em outros

componentes do equipamento, é preciso refrigerar o sistema com água que

funcionará durante todo o tempo em que a máquina estiver ligada, a fim de

evitar o superaquecimento e posśıveis danos ao equipamento.

A refrigeração passa pelos seguintes componentes da máquina: os dois

porta-alvos, os terminais resistivos do porta substrato e a base da bomba de

vácuo turbomolecular. Estes são os componentes do equipamento que pos-

suem maior tendência de aquecimento, principalmente os eletrodos durante

o processo de sputtering.
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O nosso sistema de refrigeração é relativamente simples. Utilizamos ba-

sicamente um bebedouro (da empresa Termisa), do tipo que é comumente

encontrado em escolas e academias, com quatro torneiras e capacidade para

aproximadamente 160 litros (veja Fig. 2.9):

Figura 2.9: Refrigeração do equipamento de sputtering

Uma bomba de água de alta pressão, Fig. 2.10, é utilizada para que

ocorra o fluxo de água do refrigerador (bebedouro) para os componentes da

máquina.

Figura 2.10: Bomba de água.

Um filtro de água, da aqua-pure modelo AP055, um termômetro, para

monitoramento da temperatura da água em circulação; além de outros acessórios
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como um manômetro e registros de água, observe na Fig.2.11.

Figura 2.11: Alguns acessórios utilizados no sistema de refrigeração.

Como em todos os refrigeradores, o nosso possui uma serpentina dentro

da qual circula um gás refrigerante. À serpentina está ligado um compressor.

Uma parte da serpentina está situada no interior do refrigerador e a outra

parte encontra-se em contato com o ambiente externo.

O compressor tem um pistão movendo-se em um cilindro, onde o gás é

comprimido até que ocorra a liquefação na serpentina externa (Fig. 2.12). À

medida que o gás passa para o estado ĺıquido, o vapor desprende calor, assim

a serpentina externa esquenta e cede calor ao ambiente externo. Quando

a válvula de expansão abre o ĺıquido passa à serpentina interna e, como

não está comprimido, passa novamente ao estado gasoso e absorve calor do

ambiente. No caso, absorve calor da água contida dentro do refrigerador e

que circula pela máquina retornando ao refrigerador com a ação da bomba

de água.

O motor do compressor desliga-se automaticamente quando a tempe-

ratura interna de refrigeração atinge o ńıvel selecionado (−3◦C) por meio

de um termostato. Devido a troca de calor entre o refrigerador e o meio

externo, a temperatura sobe e o compressor volta ao funcionamento.

Utilizamos água destilada, produzida no departamento de qúımica da

UFRN, pela destilação (condensação do vapor de água obtido por ebulição)

de água comum, que contém normalmente outras substâncias dissolvidas.
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Figura 2.12: Ilustração do funcionamento de um refrigerador.

2.4 Sistema de Vácuo

Antes de iniciar o processo de deposição a câmara é evacuada durante

várias horas, atingindo o regime de alto vácuo (Tab. 2.1). A faixa de pressão

alcançada por nosso sistema de vácuo é da ordem de 10−6Torr.

2.4.1 Bombas de Vácuo

As bombas de vácuo são divididas em duas classes: bombas de pré-vácuo

e bombas de alto vácuo. As bombas de pré vácuo começam a operar á

pressão atmosférica e produzem vácuo até 10−3 Torr. São exemplos as bom-

bas mecânicas. Já as bombas de alto vácuo só começam a operar em pressões

mais baixas do que a atomosférica e atigem pressões de 10−6 a 10−10 Torr.

São exemplos as bombas iônica, criogênica e turbomolecular.

Em geral, para atingir alto vácuo, usa-se duas bombas em série, uma de

pré-vácuo para a evacuação da câmara até a região de médio vácuo e outra de

alto vácuo. A bomba de pré-vácuo utilizada é uma bomba mecânica rotativa

Alcatel Vacuum Technology série 2005 SD, e de alto vácuo uma turbomole-

cular Pfeiffer Vacuum TMU 071P.
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Vácuo Primário 0,1 a 760 Torr ou 10 a 105 Pa

Vácuo Secundário 10−4 a 10−1 Torr ou 102 a 10 Pa

Vácuo Alto 10−8 a 10−4 Torr ou 10−7 a 10−2 Pa

Ultra Alto Vácuo < 10 − 8 Torr ou < 107 Pa

Tabela 2.1: Ambientes de vácuo e suas respectivas pressões

Bomba Mecânica Rotativa: Nesse tipo de bomba temos um rotor ciĺındrico

que varre o gás da região do sistema a ser evacuada (E) para a região à pressão

atmosférica (S).

Figura 2.13: Esquema de uma bomba mecânica.

O rotor ciĺındrico de aço, cujo eixo é acoplado a um motor elétrico, gira

dentro de um cilindro fixo (estator). Na parte superior o rotor praticamente

encosta no estator, com uma folga pequena da ordem de 0,001cm, isso para

fazer a vedação entre a entrada e a sáıda da bomba. O rotor gira na direção

que indica a flecha na Fig. 2.13. Duas palhetas A e B são colocadas num

canal diametral do rotor. As palhetas são separadas por uma mola, de modo

que suas pontas estão sempre em contanto com a parede do rotor. Todo
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esse sistema está colocado dentro de óleo, que serve para vedar e lubrificar o

sistema.

Quando o rotor gira, a ponta da palheta A passa a entrada de ar (E)

e o volume VE, da região onde se deseja evacuar, se expande fazendo com

que a pressão diminua. Esse ar é transferido até o outro lado onde, ao ser

comprimido e ter sua pressão aumentada, faz com que a válvula existente em

S seja aberta automaticamente, em resposta à diferença de pressão. Então o

gás é expelido para a região de alta pressão. Perceba que a cada revolução a

válvula se abre duas vezes, por ter duas palhetas, e o volume de ar expelido

é igual à 2V . Se Z é a vazão e n é o número de revolução por segundo, então

temos: Z = 2nV [10]. A prinćıpio Z é independente da pressão, contudo há

um limite.

Resumidamente temos quatro estágios nesse ciclo: A introdução, a isolação,

a compressão e a exaustão, conforme ilustrado na Fig. 2.14 [11].

Figura 2.14: Os quatro estágios no ciclo de uma bomba mecânica.
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Para pressões baixas, ocorrem vários efeitos secundários. Um deles é que

a impedância na entrada da bomba aumenta de modo que a pressão no vo-

lume V não atinge a pressão da câmara onde se faz vácuo, diminuindo a

eficiência do processo.

Figura 2.15: Bomba Mecânica.

São fatores como esses que determinam o limite da pressão atingida por

essas bombas como sendo de 10−2 Torr. Existe a bomba mecânica de dois

estágios, a qual utilizamos, que consegue pressões mais baixas. É como ter

duas bombas acopladas em série, podendo atingir pressões de até 10−4 Torr.

A partir de então entra em ação a bomba turbomolecuar.

Bomba Turbomolecular : Funciona no regime molecular e, portanto, ne-

cessita de uma bomba rotativa para pré-vácuo, conectada no lado de alta

pressão. O funcionamento consiste em vários sistemas de palhetas presas

a um mesmo eixo impulsionado por um motor de alta rotação (rotor), que

gira em alta velocidade (milhares de rpm) em relação a um outro sistema de

palhetas preso à carcaça da bomba (estator). Dentro de um espaço suficien-

temente pequeno entre as duas superf́ıcies, da ordem de 1mm, as moléculas

de gás adquirem momento na direção do movimento da superf́ıcie móvel.

Considere um átomo ou molécula entre uma superf́ıcie móvel A e uma

superf́ıcie fixa B (veja Fig. 2.16). Quando a molécula colide com a superf́ıcie

A permanece um instante em contato. Ao deixar A, além de sua velocidade

térmica, terá uma componente de sua velocidade na direção do movimento
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Figura 2.16: Comportamento de um átomo ou molécla com o movimento das palhetas.

da superf́ıcie A, fazendo o percurso a1b1. Ao atingir a superf́ıcie B fixa, ela

desprende-se e movimenta-se com sua velocidade térmica até que colide com

a superf́ıcie A novamente, e o processo é repetido. Ou seja, a força exercida

pela superf́ıcie móvel sobre as moléculas estabelece um bombardeamento do

gás, e portanto um gradiente de pressão, conforme a equação de Bernoulli.

Figura 2.17: Comportamento de um átomo ou molécula com o movimento das palhetas

[11].

A Fig. 2.17 ilustra o movimento das palhetas e o percurso das part́ıculas.

Evidentemente que, para esse bombardeamento ser efetivo, o espaçamento

entre as superf́ıcies A e B tem que ser pequeno e a rotação muito alta (isto é,

a velocidade de A não pode ser despreźıvel em comparação com a velocidade

térmica das moléculas).
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Figura 2.18: Desenho em corte de uma bomba turbomolecular [11].

Na Fig. 2.18 temos a figura de uma bomba turbomolecular que permite

identificar vários dos seus componentes.

2.4.2 Medidores de Pressão

Os medidores de pressão são essenciais no monitoramento da pressão na

câmara de deposição.

Medidores Pirani : Têm como base a condutividade térmica dos gases

como sendo um indicador de sua pressão, ou seja, é a dependência da pressão

com habilidade que o gás possui em conduzir calor. Esses tipos de medidores

são utilizados para medidas de uma faixa de pressão desde a atmosférica até

10−3 Torr.

Num medidor pirani, dois filamentos atuam como resistências em dois

ramos de uma ponte de Wheatstone. São os filamentos de referência que

são imersos em uma pressão fixa, enquanto que os filamentos de medida são

expostos ao sistema de gás.
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Figura 2.19: Medidor Pirani Comercial [12]

A corrente através da ponte aquece ambos os filamentos. Moléculas de

gás atingem os filamentos aquecidos e arrancam parte do seu calor, variando

a temperatura e assim variando a resistividade do filamento. Se a pressão do

gás ao redor do filamento de medida não está idêntica à que está ao redor do

filamento de referência, a ponte fica desbalanceada e o grau de desbalanço é

um indicativo da medida da pressão. Na realidade medidores pirani eletri-

camente modernos, ajustam o desbalanço e usam a corrente necessária para

levar ao balanço como uma medida da pressão.

Figura 2.20: Esquema Elétrico de um Medidor Pirani [13].
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Medidor por ionização (cold cathode ionization gauge): Esse tipo de me-

didor faz uso do fato que a taxa de ı́ons produzidos por uma corrente de

elétrons num sistema de vácuo é dependente da pressão e da probabilidade

de ionização do gás.

Figura 2.21: Esquema elétrico de um medidor por ionização.

Os ı́ons positivos serão atráıdos pelo catodo e movem-se nesse sentido.

Quando o ı́on encontra o catodo, ele se combina com o elétron que encontrar

formando um átomo neutro. O fluxo de ı́ons através do gás é acompanhada

por mudança na corrente elétrica no circuito mostrada por uma deflexão no

medidor. A corrente elétrica mede diretamente o número de ı́ons no espaço e

dessa forma, o número de moléculas. E esta é a base dos medidores de vácuo

por ionização, que permitem leituras de pressões até uma faixa de 10−7 Torr.
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2.5 Sistema de Aquecimento do Substrato

Alguns processos necessitam manter um ou mais parâmetros estáveis, ou

pelo menos dentro de uma determinada faixa de variação. Parâmetros como

a pressão de um gás, a corrente elétrica da fonte DC, a temperatura na

câmara, servem bem como exemplos.

Temos, para o porta-substrato, um aquecedor resistivo SHQ 15A PID-

Proportional Integral Diferential Heater Controller da AJA, que permite

aquecermos o substrato à temperatura desejada, atingindo temperaturas de

até 900◦C.

O controlador PID (Proportional Integral Diferential) é uma ferramenta

bastante refinada de controle, utilizada quando se deseja precisão e estabi-

lidade durante o processo. Esse tipo de controlador trabalha para manter

a sáıda a um menor ńıvel posśıvel de diferença (erro) entre a variável do

processo (pv) e a variável de seleção (sv) [14].

- A variável de seleção (sv): é o valor aplicado no controlador, o qual

define o valor desejável pelo usuário para a variável do processo.

- A variável do processo(pv): vem do processo, e é enviada ao controlador

para comparação com o valor desejado (sv).

- A variável de controle (cv): sai do controlador, e é aplicada no processo

para ajustar o parâmetro que se deseja controlar, cujo resultado será dado

pela variável do processo.

Figura 2.22: Painel de controle da temperatura do substrato.
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A Fig. 2.22 mostra o painel de trabalho utilizado para controlar a tempe-

ratura do substrato que conta com o sistema PID de controle. A tempe-

ratura mostrada está em graus celsius. Temos a variável de processo indi-

cando 20◦C e a variável selecionada em 250◦C. Para ligar o aquecedor (PID)

basta girar a chave do meio para à esquerda (ON). Em poucos minutos a

variável do processo se ajusta com a variável de seleção. Isto é, a tempe-

ratura no susbtrato atinge, rapidamente, os 250◦C.

O prinćıpio básico do controlador é a seguinte comparação:

vp − vs = erro (2.3)

Se o erro for nulo e constante, ele permanece como resultado. Caso

contrário significa uma alteração no processo, de maneira que o controlador

deverá fornecer valores para a variável de controle de forma a tornar o erro

nulo.

-Proporcional : É o elemento responsável pela sensibilidade e o principal

motivo da estabilização da temperatura.

-Integral : É a ação de controle que permite a correção dos erros na esta-

bilização da temperatura. Basicamento o erro é integrado por um peŕıodo de

tempo, multiplicado por uma constante e posteriormente somado à entrada.

Isto é feito com o objetivo de se levar em conta valores passado e reduzir a

oscilação na estabilização.

-Derivativo: É a ação de controle que permite uma resposta mais rápida

na estabilização da temperatura. É calculada a primeira derivada do erro

em relação ao tempo. Este valor é multiplicado por uma constante e somada

à entrada. Isto é feito para levar em conta valores futuros e aumentar a

velocidade de resposta do sistema de controle em relação às sáıdas do sistema.

Ou seja, o controlador PID pode ajustar processos de medidas baseado

na história e taxa de mudança do sinal de erro, para dar um controle mais

apurado e estável da temperatura.
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2.6 Descarga DC

A descarga gasosa luminescente (Plasma) de corrente cont́ınua é obtida

aplicando-se uma diferença de potencial de algumas centenas de volts, entre

dois eletrodos na presença de um gás mantido à baixa pressão (da ordem de

mTorr). Como já foi dito anteriormente, geralmente utiliza-se algum tipo de

gás nobre, sendo o argônio o mais utilizado por quem trabalha com a técnica

de sputtering.

Figura 2.23: Ilustração de uma descarga dc.

Aplicada a diferença de potencial, dá-se ińıcio o processo de ionização

do gás. Causado pela presença de part́ıculas carregadas na atmosfera da

câmara de vácuo, que sofrem a ação do campo elétrico entre os eletrodos.

Além do fenômeno de ionização, existem outros ocorrendo simultaneamente

e continuamente durante o processo de descarga dc. São eles, excitação,

relaxação e recombinação. Por este motivo, para que a descarga mantenha-

se estável, já que processos como a recombinação poderiam resultar no seu

desaparecimento, um processo cont́ınuo de ionização deve ocorrer.

O processo de ionização é um processo em que são produzidos ı́ons, ou seja

átomos ou moléculas eletricamente carregados, devido ao excesso ou falta de

elétrons, a partir de átomos ou moléculas neutras. É necessário fornecer e-

nergia ao sistema para que sejam arrancados életrons dos átomos, ocorrendo
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assim a ionização. A quantidade de energia dependerá da composição do

gás. Já o processo de recombinação ocorre quando os elétrons e os ı́ons se

recombinam formando átomos neutros.

Elemento Qı́mico Energia de Ionização(eV)

Hélio 24,59

Argônio 15,76

Hidrogênio 13,60

Nitrogênio 14,53

Tabela 2.2: Elementos qúımicos e seus valores de energia de ionização.

A maioria dos processos de ionização ocorre por colisão, embora também

possam ter origem por fóton-ionização. E dependendo da natureza da co-

lisão, elástica ou inelástica, pode ou não ocorrer a ionização. Na colisão

elástica ocorre apenas transferência de momentum, portanto não ocorre ioni-

zação dos átomos (ou moléculas neutras). Enquanto que na colisão inelástica

ocorre troca de energia entre o projétil e o alvo e, portanto, pode resultar

em excitação bem como em ionização dos átomos (ou moléculas neutras),

dependendo da quantidade de energa trocada.

O processo de excitação, observe na Fig. 2.24, ocorre quando um elétron

em um átomo adquire energia suficiente para realizar um salto quântico para

um ńıvel de energia superior ao de sua órbita original. Ou seja, passando de

uma camada eletrônica mais próxima ao núcleo para outra mais distante.

Figura 2.24: Ilustração do Processo de Excitação.
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No processo de relaxação (Fig. 2.25) o elétron, no átomo excitado, retorna

ao seu ńıvel original de energia, emitindo um fóton.

Figura 2.25: Processo de Relaxação.

O plasma é, portanto, um gás formado por ı́ons, elétrons e part́ıculas

neutras, sendo eletricamente neutro.

2.6.1 Comportamento VxI

O processo de descarga dc possui algumas caracteŕısticas interessantes. Por

exemplo, o comportamento da voltagem em função da corrente elétrica é

uma delas. A Fig. 2.26 mostra esse comportamento particular marcante,

de uma descarga gasosa luminescente, num sistema à baixa pressão de gás

alimentado com uma fonte de corrente cont́ınua.

Figura 2.26: Curva caracteŕıstica voltagem-corrente para uma descarga elétrica em um

gás a baixa pressão [15].
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Quando uma voltagem é aplicada, flui pelo sistema uma pequena corrente,

devido à presença de um pequeno número de ı́ons e elétrons gerados. À

medida que se aumenta a voltagem, aumenta-se também a energia fornecida

às part́ıculas carregadas presentes. E quando esta energia torna-se suficiente,

os ı́ons iniciam um processo de produção de elétrons secundários por colisão

no catodo. Os ı́ons também ionizam, através de choques, alguns átomos

neutros do gás presente na câmara, gerando pares elétron-́ıon positivo que

dirigem-se aos eletrodos correspondentes. É quando a corrente sofre um

aumento considerável até atingir a região da descarga denominada Townsend.

Ao aumentar um pouco mais a voltagem, um estágio no qual ocorre um

processo de avalanche é atingido, intensificando-se a colisão de ı́ons positivos

do gás com o catodo, com a consequente ejeção de elétrons secundários.

Estes por sua vez produzirão mais ı́ons que, ao se chocarem novamente

com o catodo produzirão mais elétrons secundários. Quando o número de

elétrons gerados é igual suficiente para produzir o mesmo número de elétrons,

a descarga se auto-sustenta. Nesta fase nota-se uma queda na voltagem com

um aumento abrupto da corrente e da luminescência da descarga gasosa.

Estes são fenômenos presentes na região da descarga denominada normal.

Vale ressaltar que nesta região a densidade de corrente não é constante

em todos os pontos do catodo. Ela é maior, inicialmente, na região periférica

e vai se expandindo para o interior do catodo à medida que a corrente total

aumenta.

Quando todo o catodo se torna ativo, ou seja completamente coberto pela

luminescência, um aumento na voltagem aplicada (ou até mesmo na pressão

do gás) gera um aumento de corrente. Nesse momento alcançada a região

denominada anormal.

Essa região é usualmente utilizada no processo de deposição por sputte-

ring, por razões como por exemplo toda a área do catodo está completamente

ativa. Proporcionando uma deposição uniforme que é uma importante ca-

racteŕıstica da técnica de sputtering. Foi nesse regime que os filmes foram

preparados.

Caso ocorra um aumento da corrente, a voltagem sofrerá uma queda

abrupta transformando a descarga num arco voltaico, uma descarga elétrica.

Ou seja, ocorrerá a conexão elétrica direta entre os eletrodos.
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2.6.2 Região de Descarga Anormal

Além do comportamento VxI, a descarga gasosa luminescente de corrente

cont́ınua também é caracterizada por regiões luminosas e escuras. Veremos

neste momento o comportamento de tais regiões no regime de descarga anor-

mal.

Figura 2.27: Ilustração do comportamento luminoso de uma descarga elétrica em gases

[16].

A região luminosa que se encontra junto ao catodo é chamada luminosi-

dade do catodo e é devida à radiação emitida nos processos de decaimento

eletrônico orbital de elétrons na superf́ıcie do catodo. Na sequência uma

região de pouca luminosidade denominada espaço escuro do catodo também

conhecida na literatura inglesa como espaço escuro de Crookes, e na Ale-

manha como espaço escuro de Hittort. Nesta região os elétrons secundários

emitidos pelo catodo percorrem uma distância correspondente ao seu livre

caminho médio adquirindo energia suficiente para começar a ionizar por co-

lisão os átomos do gás.

Entre o espaço escuro do catodo e o espaço escuro de Faraday, est á a

região de luminosidade intensa (muitas vezes citada na litertura como região

de luminosidade negativa) é a mais brilhante de toda a descarga. A co-

lisão dos elétrons acelerados a partir do catodo com os átomos gás, ocorre

nesse intervalo. Os elétrons então perdem energia nessa região devido às co-

lisões sofridas, e serão a partir dáı acelerados em direção ao anodo. Temos

a formação de um novo espaço escuro, conhecido como espaço escuro de

Faraday. Nesta região a energia dos elétrons é baixa em consequência das

interações com os ı́ons. Os elétrons seguem adquirindo energia suficiente para
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gerar as colisões ionizantes, que darão origem à uma nova região, chamada

coluna positiva. Essa região costuma ser longa e uniforme.

Os elétrons, desacelerados na coluna positiva, adquirem energia dando

origem á luminosidade do anodo. Já no espaço localizado entre a luminosi-

dade do anodo e o próprio anodo existe uma região conhecida como espaço

escuro do anodo.

Figura 2.28: Luminosidade caracteŕıstica [17].
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[10] Curso de Técnologia do Vácuo, Notas de aula, Universidade de São

Paulo.

[11] Nigel S. Harris, Modern Vacuum Practice, MCGraw-Hill Book Com-

pany.

[12] www.bocedwards.com/index.cfminstrumentation/index.html content

[13] www.lesker.com/newweb/PressureMeasurement/gif/pirani3.gif

[14] www.mspc.eng.br/fldetc/pid1.asp

33



[15] Eliel Eleuterio Farias, Estudo do Plasma produzido por descarga eltrica

no limiar da transio Townsend; Dissertação de mestrado 2006, Instituto

de F́ısica, Universidade Federal Fluminense.

[16] www.fusioned.gat.com/images/pdf/Plasma-4th%20Stateof-Matter.pdf

[17] www7.nationalacademies.org/bpa/PLSC-Mtg-Apr2005-Becker.pdf

34



Caṕıtulo 3

Deposição dos Filmes

3.1 Estrutura Cristalina

Os materiais sólidos podem ser classificados de acordo com a regularidade

na qual seus átomos, moléculas ou ı́ons se dispõem em relação aos seus vi-

zinhos. Na estrutura monocristalina, todos os átomos ocupam posições re-

gulares no espaço, que se repetem indefinidamente. Formando uma estrutura

que pode ser obtida pela repetição tridimensional de um padrão chamado de

célula unitária. Quando os átomos ocupam posições regulares sem se repe-

tirem indefinidamente, mas apenas em pequenas regiões, temos uma estru-

tura policristalina. Aumentando o grau de desordem ao extremo temos o que

é chamado de material amorfo. Neste caso, não há regularidade nenhuma

nas posições ocupadas pelos átomos. Assim, podemos classificar os sólidos

em materiais monocristalinos, policristalinos e amorfos.

Figura 3.1: Ilustração de uma célula unitária, com as arestas e ângulos caracteŕısticos.
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A célula unitária (Fig. 3.1) é a menor subdivisão de uma rede cristalina

que conserva as caracteŕısticas gerais do todo. Por replicação da mesma, n

vezes nas direções x, y e z, se pode reconstruir o sólido cristalino completo. A

célula unitária pode ser descrita por suas três arestas a, b, c e pelos ângulos

entre as mesmas α, β, e γ. Estes parâmetros citados são conhecidos como

parâmetros de rede.

Em função das posśıveis localizações das part́ıculas (átomos, ı́ons ou

moléculas) existem 14 tipos diferentes de estruturas cristalinas básicas deno-

minadas redes cristalinas, apresentadas na Fig. 3.2. As redes são agrupadas

em 7 sistemas de acordo com o tipo de célula unitária: cúbica (simples,

de corpo centrado e de face centrada), tetragonal (simples e de corpo cen-

trado), ortorrômbica (simples, de bases centradas, de corpo centrado e de

face centrada), monocĺınica (simples e de base centrada), tricĺınica, trigonal

ou romboédrica e hexagonal [1].

Figura 3.2: Células unitárias das 14 posśıveis redes cristalinas em três dimensões.

36



As letras P, I, F, R referem-se às posições que os átomos, ı́ons ou moléculas

ocupam na célula [2]:

- P: Célula primitiva ou simples, onde todas as part́ıculas estão localizadas

nos vértices do paraleleṕıpedo que constitui a célula;

- F: Célula unitária com as part́ıculas centrada nas faces, além das lo-

calizadas nos vértices. Quando apresenta part́ıculas somente nas bases são

classificadas pelas letras A, B ou C, de acordo com as faces que contenham

as part́ıculas.

- I: Célula unitária contendo part́ıculas centrada no corpo do paraleleṕıpedo

que consitui a célula, além das part́ıculas localizadas nos vértices.

- R: Célula unitária primitiva com eixos iguais e ângulos iguais, ou hexa-

gonal, contendo além das part́ıculas nos vértices pontos duplamente centra-

dos no corpo.

Os filmes monocristalinos de Fe foram depositados em substratos de

MgO[100] (óxido de magnésio) por ele possuir, em sua estrutura cristalina,

parâmetros que combinam com os do ferro, o que favorece a deposição orde-

nada do filme e, consequentemente, uma estrutura monocristalina.

O MgO possui uma estrutura cúbica de face centrada (fcc), como mostrada

na Fig.3.3, e parâmentros de rede a = b = c = 4.21Å e α = β = γ = 90◦. Isto

é, o comprimento dos lados de sua célula unitária e os ângulos entre elas. A

diagonal da célula primitiva do MgO possui então um tamanho igual a 5.95Å.

Figura 3.3: Ilustração da célula unitária do MgO. [3]
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O Fe (Ferro) tem estrutura bcc (cúbica de corpo centrado), que é ilustrada

na Fig.3.4, e parâmetros de rede igual a a = b = c = 2.86Å e α = β = γ =

90◦.

Figura 3.4: Ilustração da Célula Unitária do Fe. [4]

O valor do parâmetro de rede do Fe é compat́ıvel com o parâmetro da

diagonal da célula primitiva do MgO, sendo praticamente metade desse valor

(2aFe/diagonalMgO = 0.96). Estes parâmetros são os que melhor se apro-

ximam entre o Fe e o MgO, pois aFe/aMgO = 0.67, 2aFe/aMgO = 1.35 ou

ainda aFe/diagonalMgO = 0.48 e assim por diante. De maneira natural o

ferro é depositado de forma que o seu eixo cristalográfico esteja a 45◦ do eixo

cristalográfico do MgO [5] [6]. Ou seja, o crescimento ocorre na direção em

que os parâmetros de rede dos materiais possuam valores que sejam múltiplos

inteiros um do outro (ou o mais próximo).
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3.2 Preparação do Monocristal Fe/MgO(100)

Nesta seção será feita em detalhes a descrição do preparo do filme mono-

cristalino de Fe/MgO(100) por Sputtering DC. Primeiramente vale ressaltar

que o crescimento desse tipo de estrutura de alta qualidade por sputtering

é um desafio relevante devido às limitações do vácuo atingido, ou seja, da

limpeza na câmara de deposição. Uma técnica que se destaca no crescimento

desse tipo de amostra é MBE (Molecular Beam Epitaxy), pois trata-se de

uma técnica de deposição em ultra alto vácuo, sofisticada mas de alto custo.

O primeiro procedimento é ligar o sistema de refrigeração, dois dias antes

de ligar a máquina. Para que acumule gelo e aumente a eficiência da refri-

geração durante peŕıodo em que a máquina fica em funcionamento. Passados

os dois dias, instantes antes de ligar o sistema de vácuo da máquina, é feita a

limpeza do substrato que segue os seguintes passos: 10min no ultrasom com

acetona, 10min no ultrasom com metanol e secagem com nitrogênio gasoso

(N2). O substrato é então colocado na câmara sobre o porta-substrato.

A máquina é ligada, juntamente com a bomba de água do sistema de

refrigeração, e seu sistema de vácuo é acionado. Quando a pressão atinge

440Torr, automaticamente fica dispońıvel o sistema de aquecimento do subs-

trato e a fonte DC. Também é ligada, manualmente, a cinta térmica envolvida

em papel alumı́nio que cobre a câmara, a fim de facilitar a dessorção de gases

adsorvidos nas paredes da câmara. Após aproximadamente vinte horas é

atingida uma pressão de base da ordem de 1.33 × 10−6Torr, e é iniciado o

processo de crescimento da amostra.

O gás (argônio com 99,999% de pureza, anaĺıtico) é injetado na câmara,

controlado através de válvulas de agulha, de maneira a manter a pressão

de trabalho na ordem de 6,0 mTorr. Após cinco minutos liga-se o sistema

de aquecimento do substrato a uma temperatura de 250◦C. Em mais cinco

minutos a fonte DC é ligada a 60mA de corrente, 393V de voltagem e 24W

de potência. Foram depositadas uma série de filmes de Fe (alvo com 99,95%

de pureza) com espessura de 250Å e temperaturas que variaram entre 100◦C

e 300◦C, ou seja, um tempo de crescimento de 5 min e 33 s de acordo com

a taxa de deposição desta máquina. Além dessas, outras amostras foram

crescidas a mesma temperatura de 300◦C mas com espessuras diferentes, que
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foram de 62,5Å (1 min e 24 s), 150Å(3 min e 20 s) e 250Å.

A calibração das espessuras foi obtida através do AFM (Atomic Force

Microscope)[7], no DF-UFPE, onde investigamos a taxa de deposição para

os filmes de Fe, Cr e Py. São elas 0,95Å/s para o Cr, 0,75Å/s para o Fe e

1Å/s para o Py. Foram crescidos filmes de várias espessuras (da ordem de

algumas centenas de angstrons, para obter resultados mais precisos do AFM)

para cada material e apenas em uma das metades da superf́ıcie do substrato,

com o aux́ılio de uma fita que suporta altas temperaturas, formando um

degrau entre o filme e o substrato, tornando posśıvel a análise via AFM.

As amostras tinham em comum a corrente, que foi fixada em 60mA e a

tempertura em 200◦C.

No modo de contato do AFM, a ponta (ou sonda), que fica presa a uma

haste, é posicionada sobre a superf́ıcie da amostra. Em seguida movimenta-

se a amostra de maneira que a ponta varra sua superf́ıcie (Fig.3.5), passando

por pontos de diferentes alturas, ou seja pelo degrau formado durante a

deposição. O que gera uma deflexão na haste, que será medida e relacionada

com a diferença de altura, ou seja no caso com a espessura do filme.[8, 9]

Figura 3.5: Representação da haste, no AFM, em relação à amostra.

3.3 Energias Magnéticas

Um procedimento bastante importante na investigação das propriedades

magnéticas dos filmes finos, é o entendimento de sua energia livre magética

total. Tendo em vista que os resultados experimentais são interpretados
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com base no compromisso da minimização da energia livre total, torna-se

fundamental tratar, do ponto de vista fenomenológico, as contribuições à

energia magnética presentes nas amostras.

Neste momento será apresentado e discutido o principal modelo fenomeno-

lógico das energias magnéticas que contribuem para a descrição de grandezas

f́ısicas. Abordando a origem f́ısica dessas interações e sua interpretação em

termos de resultados experimentais.

3.3.1 Energia Zeeman

Os filmes magnéticos são subdivididos em regiões conhecidas como domı́nios

magnéticos. O conceito de domı́nios magnéticos foi criado por P. Weiss

para explicar o porquê dos materiais poderem estar desmagnetizados en-

quanto continuam possuindo, localmente, uma magnetização espontânea não

nula [10]. Nessas regiões podemos encontrar diferentes orientações de ve-

tor magnetização. Na ausência de campo magnético externo esses domı́nios

encontram-se localmente orientados em direções que venham a minimizar a

energia magnetostática.

A magnetização total da amostra é representada pela resultante da soma

vetorial sobre as contribuições de cada domı́nio, sendo representada pelo ve-

tor magnetização �M (veja Fig. 3.6).

Figura 3.6: Coodenadas esféricas dos vetores magnetização e campo magnético externo.

Quando um campo magnético é aplicado, os domı́nios com orientação da

41



magnetização favorável em relação ao campo tedem a crescer. A energia

Zeeman resulta da interação entre a magnetização do material e o campo

magnético externo aplicado. Esta interação se faz presente sempre que hou-

ver um campo magnético externo sendo aplicado, e é definida pelo produto

escalar da magnetização pelo campo magnético externo aplicado.

EZeeman = − �M · �H (3.1)

De maneira mais geral,

EZeeman = −∑
i

di
�Mi · �H (3.2)

para situações de vários filmes magnéticos, onde di é a espessura de cada

filme, �Mi a magnetização e �H o campo magnético externo.

Note que a equação é minimizada quando �M está paralelo e no mesmo

sentido de �H, de modo que a energia Zeeman faz com que a magnetização

total da amostra se alinhe com o campo magnético externo �H aplicado.

De acordo com a Figura 3.6 temos,

�M = Ms(Mxx̂ + Myŷ + Mz ẑ)

�M = Ms(sin θ cos φx̂ + sin θ sin φŷ + cos θẑ) (3.3)

e

�H = H0(H0xx̂ + H0yŷ + H0z ẑ)

�H = H0(sin θH cos φH x̂ + sin θH sin φH ŷ + cos θH ẑ). (3.4)

Considerando apenas um termo do somatório da Equação 3.2, a energia

para um único filme será dada por [11]:

EZeeman = −dMsH0 sin θ sin θH [cos φ cos φH+sin φ sin φH ]−dMsH0 cos θ cos θH

EZeeman = −dMsH0 sin θ sin θH cos(φ − φH) − dMsH0 cos θ cos θH (3.5)

O termo Ms é conhecido como magnetização de saturação, que corresponde

ao estado em que todos os domı́nios da amostra encontram-se alinhados com

o campo magnético externo. Nesta situação o campo magnético aplicado

tem atingido uma intesidade suficiente para que ocorra o maior valor da

magnetização da amostra.
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Numa situação em que o campo magnético aplicado seja paralelo ao plano

do filme (ortogonal à direção de crescimento), e escolhendo o plano x-z, ou

seja φ = φH , temos:

�M = Ms(sin θx̂ + cos θẑ)

�H = H0(sin θH x̂ + cos θH ẑ)

− �M · �H = −dMsH0(sin θ sin θH + cos θ cos θH)

de maneira que a energia será dada simplesmente por:

EZeeman = −dMsH0 cos(θ − θH). (3.6)

A energia Zeeman é o primeiro termo da energia magnética, isto porque

ela está presente em todo material magnetizado que esteja na presença de

um campo magnético externo.

Anisotropias Magnéticas

É comum que a magnetização �M possua direções preferenciais. Essa

preferência em relação as demais direções é caracterizada como anisotropia

magnética. Isto é, o fato de existir variação nas propriedades magnéticas

do material em relação a direção que é analisada. A direção privilegiada da

magnetização, ou seja que apresenta o menor campo de saturação, é chamada

de eixo-fácil, enquanto que a direção que apresenta maior campo de saturação

é chamada de eixo-duro. Essas caracteŕısticas estão intimamente relacionadas

à simetria da rede cristalina, ou seja, à disposição dos átomos, moléculas ou

ı́ons na mesma e à orientação dos spins dos elétrons.

3.3.2 Anisotropia de Forma

Conforme foi descrito, a aplicação de um campo magnético externo pro-

move um ordenamento na estrutura dos domı́nios do material. Tal ordena-

mento dá origem à dipolos magnéticos não compensados em suas extremi-

dades, que produzem um campo magnético interno no material �Hd (chamado
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de campo desmagnetizante), de sentido contrário ao do campo externo �H0

e que, portanto, tende a reduzir seus efeitos. Por esta razão esta interação

também é conhecida como energia de desmagnetização.

Figura 3.7: Ilustração dos dipolos magnéticos não compensados num material magnético.

Supondo a existência de um único domı́nio magnético, como visto na Fig.

3.7a, devido a saturação provocada pela aplicação de um campo magnético

externo �H0. Internamente os dipolos se cancelam mas nas extremidades da

amostra isso não ocorre (Fig. 3.7b). O número de dipolos magnéticos não

compensados, e dessa forma o valor de Hd (Fig.3.7c), dependem essencial-

mente do formato do material. Hd é mais intenso quanto menor for a espes-

sura do material na direção em que está sendo aplicado o campo externo. Em

filmes finos a anisotropia de forma se manisfesta de modo marcante, visto

que sua espessura é muito menor em comparação com as dimenssões laterais.

A expressão para a energia associada ao campo desmagnetizante é definida

pelo produto escalar entre este e a magnetização:

Ed = −1

2
d �M · �Hd. (3.7)

Novamente d é a espessura do filme e o fator 1
2

tem a função de evitar

que a contribuição devido à interação entre os dipolo seja contada por mais

de uma vez.

Existe uma relação tensorial entre �Hd e �M :

�Hd = −D �M. (3.8)

Sendo D o tensor conhecido como fator de desmagnetização e depende da

forma do material. Podemos substituir este resultado na Eq.3.7 em coorde-

nadas esféricas (de acordo com a Fig.3.5) e teremos:
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Ed = −1

2
dM2

s (Dxx sin2 θ cos2 φ + Dyy sin2 θ sin2 φ + Dzz cos2 θ) (3.9)

Num filme fino, por simetria, a única componente de D diferente de zero é

aquela perpendicular ao plano do filme. Ou seja, Dxx = Dyy = 0 e Dzz = 4π

(no CGS). Para este caso,

Ed = −2πdM 2
s cos2 θ (3.10)

De acordo com a expressão acima, a energia de desmagnetização faz com

que a magnetização para um filme fino fique no plano, pois a minimização

ocorre para θ = π
2

ou θ = 3π
2

. Aqui θ é o ângulo entre a magnetização e a

normal ao filme.

Figura 3.8: Fatores de desmagnetização de acordo com o formato da amostra. [12]

A Fig.3.8 mostra algumas situações de formatos das amostras como a

esfera, ou quando tomamos alguns limites onde podemos desprezar os efeitos

em algumas das direções como no caso do disco fino ou do cilindro, com seus

respectivos fatores de desmagnetização.

3.3.3 Anisotropia de Superf́ıcie

Verifica-se experimentalmente que para filmes finos ocorre uma diminuição

da magnetização do material em função da espessura do filme. O que provoca

essa diminuição na magnetização de saturação é a anisotropia de superf́ıcie,

que possui uma expressão muito semelhante a da anisotropia de forma,
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Es = −Ks cos2 θ (3.11)

O fator Ks é uma constante de anisotropia, que determina a intensidade

da mesma, pode ser positiva ou negativa dependendo da espessura e da cons-

tituição da amostra. E θ é o ângulo entre a magnetização e a normal ao

plano do filme (Fig.3.9). Um Ks positivo descreve o caso em que a direção

preferencial da magnetização é perpendicular ao plano do filme, pois a ex-

pressão é minimizada quando θ igual a 0 ou π. Já o Ks negativo obriga que

a magnetização fique no plano, pois a minimização da expressão ocorre para

θ igual a π
2

ou 3π
2

.

Figura 3.9: Sistema de eixos com os ângulos usados para escrever as equações acima.

Anisotropia Magneto-cristalina

Em um cristal ferromagnético, as propriedades magnéticas dependem da

orientação de seus eixos cristalográficos. A anisotropia magnetocristalina é

determinada pela diferença das energias associadas à magnetização do cristal,

com relação a seus diferentes eixos de simetria. Dessa dependência em relação

aos eixos, deriva o nome magneto-cristalina. As duas mais frequentes são uni-

axial e cúbica.
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3.3.4 Anisotropia Uniaxial

A anisotropia uniaxial pode se manisfestar naturalmente quando o mate-

rial se arranja de acordo com uma rede cristalina hexagonal, neste caso o eixo

fácil é paralelo ao eixo-c do cristal. O cobalto monocristalino é um exemplo de

material com esse tipo de anisotropia. Por outro lado, a anisotropia uniaxial

pode ser originada também pela tensão mecânica induzida pelo processo de

crescimento do filme, devido à diferença entre as constantes de rede do sub-

strato e do material do filme crescido[13]. Essa anisotropia esta intimamente

relacionada com o que ocorre durante o crescimento do filme.

De uma maneira geral pode-se dizer que a anisotropia uniaxial tem sua

origem devido a interação spin-órbita. Outros tipos de contribuições como

a interação dipolar se fazem presentes mas de maneira despreźıvel [14]. A

expressão para a energia é dada como:

Eau = dKu cos2 θ. (3.12)

Sendo Ku a constante de anisotropia uniaxial. De acordo com a expressão

o eixo-fácil se apresenta para θ = π
2

e θ = 3π
2

, já os eixos duros são em θ = 0◦

e θ = π.

É comum também encontrar a expressão para esta anisotropia escrita em

termos dos co-senos diretores.

3.3.5 Anisotropia Cúbica

A energia uniaxial é explicada pela simetria hexagonal da estrutura crista-

lina, enquanto que a energia cúbica origina-se da simetria cúbica do cristal.

Ou seja, a expressão para energia mantém-se a mesma diante da inversão do

sentido da magnetização ou troca de eixos [14]. Uma expressão que inclui

os co-senos diretores da magnetização, é capaz de contemplar essas duas

simetrias.

Em relação à Fig.3.10 temos os seguintes co-senos diretores:
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Figura 3.10: Sistema de eixos destacando as coordenadas esféricas, os co-senos diretores

da magnetização e os principais eixos de simetria de um cristal cúbico.

α1 = cos β = sin θ cos φ;

α2 = cos γ = sin θ sin φ;

α3 = cos δ = cos θ;

Observe, ainda na Fig.3.10, que:

sin θ =

√
x2 + y2

x2 + y2 + z2
;

sin φ =
y

x2 + y2
; (3.13)

cos θ =
z

x2 + y2 + z2
;

cos φ =
x

x2 + y2
;

- Com a inversão da magnetização (�r → −�r), temos,

sin θ → sin θ; sin φ → − sin φ

cos θ → − cos θ; cos φ → − cos φ

Reescrevento os co-senos diretores: α1 → −α1; α2 → −α2; α3 → −α3.
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Com esse resultado é de se concluir que os termos da energia cúbica

referentes a invariâcia da mesma com o sentido da magnetização precisam

ser do tipo:

αiαj; αiαjα
2
k; α

2
i α

2
jα

2
k (3.14)

onde i, j, k=1,2,3.

- Com troca de algum dos eixos:

x ↔ y(β ↔ γ), x ↔ z(β ↔ δ), y ↔ z(γ ↔ δ).

Respectivamente, temos: α1 ↔ α2; α1 ↔ α3; α2 ↔ α3.

Para que a energia cúbica não se altere devido à troca entre algum dos

eixos, o termo referente a essa invariância deve conter os três co-senos di-

retores, com a mesma potência, diretores somados ou multiplicados entre

si:

α1 + α2 + α3; α
2
1 + α2

2 + α2
3...

α1α2 + α1α3 + α2α3; α
2
1α

2
2 + α2

1α
2
3 + α2

2α
2
3... (3.15)

α1α2α3; α
2
1α

2
2α

2
3...

Portanto, os primeiros termos que satisfazem as duas condições são:

Eac = dkc0(α
2
1+α2

2+α2
3)+dKc1(α

2
1α

2
2+α2

1α
2
3+α2

2α
2
3)+dKc2(α

2
1α

2
2α

2
3). (3.16)

Onde d é a espessura do filme e kc0, Kc1 e Kc2 são as constantes de

anisotropia cúbica de zero, primeira e segunda ordem, respectivamente. O

primeiro termo em parênteses pode ser desprezado por ser igual a 1. Além

disso, em geral Kc1 � Kc2, de maneira que ficamos com,

Eac = dKc1(α
2
1α

2
2 + α2

1α
2
3 + α2

2α
2
3). (3.17)

O Kc1 pode ser positivo ou negativo. Dois expemplos são o ferro (Kc1 > 0)

e o ńıquel (Kc1 < 0).
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Um filme crescido na direção [100], em uma das faces do cubo, é paralela

a um dos eixos cristalinos. Vamos usar os ângulos esféricos para reescrever a

Eq.3.19. Para isto observe a Fig.3.9.

Eac = dKc1(sin
4 θ cos2 φ sin2 φ + sin2 θ cos2 φ cos2 θ + sin2 θ cos2 θ sin2 φ)

Eac = dKc1[sin
4 θ cos2 φ sin2 φ + sin2 θ cos2 θ(cos2 φ + sin2 φ)]

Eac = dKc1(sin
4 θ cos2 φ sin2 φ + sin2 θ cos2 θ)

Eac = dKc1(sin
4 θ sin2 2φ + sin2 2θ) (3.18)

Como a magnetização para o filme fica no seu plano (x-y), graças à

anisotropia de forma, θ = π
2
, a energia cúbica fica:

Eac = dKc1
1

4
sin2 2φ (3.19)

Vamos derivar esta equação (3.19) e encontrar seus pontos (ângulos)

cŕıticos. Em seguida derivamos uma segunda vez para encontrar para des-

cobrir, dentre os pontos cŕıticos, quais são pontos de máximo e mı́nimo.

dEac

dφ
= dKc1

1

4
[2 sin(2φ) · 2 cos(2φ)]

dEac

dφ
= dKc1[sin(2φ) · cos(2φ)].

Para que dEac

dφ
= 0 devemos ter φ = 0◦, 45◦, 90◦, 135◦, 180◦, 225◦, 270◦,

ou 315◦. Ou seja, são estes os pontos cŕıticos.

dE2
ac

dφ2
= dKc1

1

4
[2 cos(2φ)·cos(2φ)−2 sin(2φ)·sin(2φ)] = dKc1

1

4
[2 cos2(2φ)−2 sin2(2φ)].

Para φ = 0◦, φ = 90◦, φ = 180◦ e φ = 270◦, temos dE2
ac

dφ2 = 2 o que

indica que estes são valores que minimizam a Eq.3.19. Ou sejam, são eixos

preferenciais da magnetização na amostra (eixos- fáceis).

E, para φ = 45◦, φ = 135◦, φ = 225◦, φ = 315◦, temos dE2
ac

dφ2 = −2 indi-

cando que estes valores maximizam a Eq.3.19. Portanto são eixos-duros.
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Acompanhe pela Fig.3.11, o caso em que a direção de crescimento do

filme é a [110].

Figura 3.11: Sistema de eixos no caso de crescimento do filme da direção [110]. Rotação

de 45◦ em torno do eixo-z.

De acordo com a figura acima, os novos co-senos diretores são:

α′
1 =

1√
2
(α1 − α2); α

′
2 =

1√
2
(α1 + α2); α

′
3 = α3

E a energia cúbica em função dos novos co-senos diretores é:

Eac = dKc1[
1

4
(α′2

1 − α′2
2 )2 + α′2

1 α′2
3 + α′2

2 α′2
3 ] (3.20)

No caso da magnetização permanecer no plano do filme, temos que φ′ = 0,

ou seja, α′
2 = 0. Com os co-senos diretores em coordenadas esféricas ficamos

com a seguinte expressão para a energia cúbica:

Eac = dKc1
1

4
[sin4 θ′ + sin2 2θ′] (3.21)

Através do mesmo prodecimento seguido com a Eq.3.19, encontramos

para a Eq.3.21 que existem dois ângulos que minimizam esta expressão. São

eles, θ′ = 0 e θ′ = 180◦.
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Para a direção de crescimento do filme sendo [111], veja Fig.3.12:

Figura 3.12: Sistema de eixos usado no caso de crescimento do filme da direção [111].

Os co-senos diretores passam a ser dados, em função dos co-senos diretores

não rotacionados, da seguinte forma:

α′′
1 =

1√
2
(α1 − α2); α

′′
2 =

1√
3
(α1 + α2 + α3); α

′′
3 =

1√
6
(α1 + α2) +

2√
6
α3.

A energia cúbica escrita em função dos co-senos diretores tem a seguinte

forma:

Eac = dKc1{( α′′
2√
3
− α′′

3√
6
)2 − α′′2

1

2
]2 +2(

α′′
2√
3

+
2α′′

3√
6

)2[(
α′′

2√
3
− α′′

3√
6
)2α′′2

1

2
]} (3.22)

Da mesma forma, devido à magnetização do filme permanecer no plano

de crescimento temos θ′′ = 0, isto é, α′′
2 = 0. Agora passando a escrever a

energia cúbica e mtermos das coordenadas esféricas para um filme crescido

na direção [111], teremos:

Eac =
1

4
dKc1(cos4 θ′′ + sin4 θ′′ +

1

2
sin2 2θ′′) =

1

4
dKc1 (3.23)

Pois o termo entre parênteses é igual a 1. Este resultado indica que a

energia não tem relação com a direção da magnetização da amostra, para o

caso adotado inicialmente de dKc1 � dKc2.
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Caṕıtulo 4

Caracterização dos Filmes

O estudo das propriedades magnéticas de filmes nanométricos é de grande

importância. Tecnologicamente merece destaque a indústria de gravação

magnética que desde o ı́nicio dos anos 50 tem sido a principal forma de

armazenamento de dados. Esse mercado estimula a procura pela redução de

custo e pelo aumento da capacidade de armazenamento de dados, podendo

resultar no desenvolvimento de novos materiais magnéticos e na descoberta

de novos fenômenos magnéticos que podem vir a impulsionar este mercado.

4.1 Magnetômetro de Efeito Kerr Magneto-

Óptico (MOKE)

O efeito kerr magneto-óptico é um fenômeno muito interessante do ponto

de vista f́ısico. Envolvem duas caracteŕısticas distintas que são a magne-

tização e as propriedades ópticas. São efeitos diminutos que ocorrem na

superf́ıcie de materiais magnéticos. A ligação entre o magnetismo e a óptica,

nos efeitos Kerr, acontece através da interação spin-órbita. O magnetismo é

oriundo do alinhamento dos spins eletrônicos e os processos ópticos ocorrem

nos orbitais eletrônicos.

Com o MOKE é posśıvel obter curvas de magnetização (histerese) de

filmes nanométricos e extrair parâmetros que são essenciais para caracte-

rização do material. Como, por exemplo, o campo de saturação, a magne-

tização remanente e o campo coercitivo.
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4.1.1 Efeito Kerr

O efeito magneto-óptico relacionado à reflexão da luz sobre uma superf́ıcie

magnetizada é denominado de efeito Kerr, em homenagem ao f́ısico John Kerr

que em 1876 observou este efeito [2] [3]. O plano de polarização da luz (pola-

rizada) refletida por uma superf́ıcie magnetizada sofre uma rotação [4]. Pode-

mos classificar os efeitos Kerr magneto-ópticos de acordo com a orientação

da magnetização em relação ao plano de incidência da luz e a superf́ıcie do

material. De maneira que temos os seguintes efeitos Kerr: polar (PMOKE),

longitudinal (LMOKE) e transversal (TMOKE). No PMOKE, temos o vetor

magnetização da amostra perpendicular à superf́ıcie de reflexão e paralelo ao

plano de incidência da luz; no LMOKE, o vetor magnetização é paralelo à

superf́ıcie da amostra e ao plano de incidência da luz; No TMOKE, o vetor

magnetização é paralelo à superf́ıcie da amostra e perpendicular ao plano de

incidência da luz [5]. Veja a Fig.4.1:

Figura 4.1: Efeitos Kerr Magneto-Ópticos. Sendo ŝ e p̂ versores das direções perpendic-

ular e paralela ao plano de incidência da luz, respectivamente.

4.1.2 Magnetômetro

Na montagem experimental o feixe de luz monocromática atravessa um

polarizador e, em seguida, incide na amostra magnetizada sob a ação de

um campo magnético uniforme (Acompanhe através da Fig.4.2). O porta

amostra, confeccionado em nylon industrial (tecnyl), possui uma haste em
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alumı́nio acoplada a um goniômetro. A amostra é fixada por meio de uma

fita dupla face.

O feixe de luz refletido passa por um segundo polarizador, cruzado com o

primeiro e, em seguida, incide no detector. A intensidade da luz e o respec-

tivo valor de campo magnético externo aplicado na amostra, medidos por um

volt́ımentro e um medidor de campo magnético (gausśımentro), respectiva-

mente, fornecem os pontos para a construção da curva de magnetização.

Possuimos um magnetômetro a efeito Kerr magneto-óptico, constrúıdo

no próprio laboratório, com uma montagem um pouco mais arrojada que a

descrita acima, mas com os mesmos prinćıpios, a fim de obter medidas mais

precisas.

A configuração do magnetômetro consiste de (Veja a Fig.4.2) um LASER

de Hélio-Neônio de 10mW de potência operando na faixa do viśıvel (ver-

melho) com comprimento de onda igual a 632, 8nm. Dois polarizadores, que

são do mesmo fabricante do LASER. Um sistema de lentes, com foco va-

riando entre 40, 5 e 33, 4 mm, retirados de uma máquina fotográfica é uti-

lizado para focalizar o feixe em cima do filme em análise. Uma outra lente

de foco fixo (10cm) é utilizada para colimar o feixe após a reflexão no filme.

A detecção do sinal é feita por um detector de Si com 16mm2 de área, o que

reduz a região afetada por rúıdos devido a variações de intensidade de luz

no aparato. A modulação do LASER é feita mecanicamente através de um

obturador mecânico, chopper da Stanford Research Systems modelo SR540,

operando na frequência de 500 Hz.

O campo magnético externo aplicado à amostra é gerado por um eletroimã

que pode atingir campos de até 3,0 kOe, com uma abertura máxima entre os

pólos de 6mm. O mesmo é acionado por uma fonte de corrente constrúıda no

LNLS (Laboratório Nacional de Luz Sincrontron), cujo controle é feito via

computador através de um módulo especial de conversão digital com sáıda

analógica da Agilent modelo Data-Aquisition 34970A. Já a aquisição do valor

do campo magnético é feita por intermédio de um sensor Hall localizado en-

tre os pólos do eletroimã, muito próximo a amostra, e está conectada a um

gausśımetro da Sypris modelo 7010. O lock-in utilizado é o modelo SR510

da Stanford Research Systems e a ele é enviada a frequência de referência

vinda do chopper. Outro módulo acoplado ao Data-Aquisition, faz a coleta

de dados do campo magnético no gausśımetro e da ddp medida no detector
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simultaneamente. O programa de aquisição de dados é escrito na linguagem

VeePro da Agilente Technologies, ou seja, com diagramação em blocos de

comandos no lugar de linhas de comando (seme- lhante ao LabView).

Figura 4.2: Ilustração do aparato experimental para medidas de MOKE.

Processo de Medida

As amostras são cortadas em formato quadrado com, aproximadamente,

4mm de lado (o magnetômetro permite ainda medidas de amostras em for-

mato circular com 5mm de diâmetro). A amostra é colocada no porta

amostra e o mesmo é montado sobre uma mesa x-y-z. Isto possibilita um

bom ajuste na incidência do LASER sobre a amostra.

Antes de incidir na amostra o LASER passa através do chopper, de um dos

polarizadores, e do conjunto de lentes as quais auxiliam no direcionamento do
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feixe. Já o feixe refletido passa por uma segunda lente, localizada a 100mm da

amostra sendo colimado. E também pelo segundo polarizador, este cruzado

com o primeiro a fim de minimizar ao máximo a ddp medida pelo detector

e assim garantir um sinal nulo quando o campo for zero, colocado logo em

seguida ao polarizador.

Ao se aplicar o campo magnético no filme, devido ao efeito Kerr o plano

de oscilação do campo elétrico do feixe refletido sofre uma rotação. Por

essa razão um componente do vetor campo elétrico passa a atravessar o

polarizador, que será constatada pelo detector devido à ddp proporcional a

intensidade da luz que o atinge. Para minimizar a relação sinal/rúıdo, antes

de iniciar a medida é feita uma verredura do campo magnético no eletroimã,

até um valor superior ao campo de saturação da amostra. Depois basta

procurar a fase do sinal modulado e configurar a sensibilidade de leitura do

lock-in.

É necessário fazer o alinhamento do feixe de LASER para a medida de

MOKE, a cada rotação efetuada no goniômetro. Em compensação o tempo

de cada análise do filme dura poucos minutos.

4.1.3 Resultados-MOKE

Serão apresentados os resultados experimentais das medidas efetuadas com

magnetômetro de efeito Kerr magneto-óptico para os filmes nanométricos

monocristalinos de Fe/MgO(100), juntamente com a análise dos ajustes teóri-

cos da simulação computacional realizada.

O programa foi escrito em linguagem programação C e o código encontra-

se no apêndice A. O processo de simulação computacional é de grande relevân-

cia na determinação de parâmetros tais como os valores do campos de anisotro-

pia cúbica e uniaxial. Este programa simula um campo magnético externo

sendo aplicado, variando entre valores selecionados pelo usuário. Repre-

sentando o comportamento da magnetização na presença dos três tipos de

energias magnéticas (Zeeman, cúbica e uniaxial) envolvidas no processo. A

equação principal é mostrada abaixo:

E = −H0 cos(θ − θH) + Hau · (cos(θ − θu))
2 +

1

4
Hac · (sin(2θ))2
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Onde H assume os valores do campo magnético externo, θH é o ângulo

de rotação da amostra em relação ao ângulo de referência θ. Hau é o valor

do campo de anisotropia uniaxial, ou seja, o valor de campo necessário para

vencer esta anisotropia e alinhar a magnetização na direção do campo H.

Assim como Hac é o valor do campo de anisotropia cúbica.

O valor dos campos de anisotropia e o ângulo de rotação da amostra em

relação ao campo externo aplicado, também são determinados. Estes valores

são ajustados a fim de encontrar resultados que concordem com os obtidos na

medida experimental. Para cada incremento no campo, o programa encontra

o ângulo em que o valor da energia total seja mı́nimo (ou seja, a posição de

equiĺıbrio da magnetização), para que então ocorra um novo incremento no

valor do campo.

Lembrando que para este caso, como já vimos anteriormente, o eixo crista-

lográfico do filme de ferro está a 45◦ do eixo cristalográfico do substrado de

MgO(100). De maneira que durante a simulação o ângulo de rotação da

amostra é colocado em relação à direção do filme de Fe. Ou seja, se durante

a medida a amostra estava girada de 0◦ em relação ao campo magnético

externo, no momento da simulação o ângulo acrescentado será de 45◦.

Para um bom entendimento do comportamento das curvas de histerese

magnética que serão apresentadas, faremos uma breve explanação do ponto

de vista atômico, do que ocorre na rede cristaina.

No caṕıtulo 3 foi discutido sobre a estrutura cristalina do Ferro, onde

vimos que sua célula unitária é do tipo bcc. Isto significa que esta célula

possui dois parâmetros de rede diferentes se for visualizada a sua superf́ıcie,

de acordo com a figura abaixo (Fig.4.3):

Figura 4.3: Figura ilustrativa da célula unitária e a disposição dos átomos. Onde cada

vértice representa um átomo de Fe e cada aresta do quadrado representa o parâmetro de

rede.
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Com esta geometria podemos ver que a interação dos momentos magnéticos

dos átomos adjacentes, isto é, ligados por um parâmetro de rede será maior

que a interação dos átomos separados pela diagonal do quadrado. Assim,

naturalmente o momento magnético total da configuração posicionará na

direção de um dos seus parâmetros de rede e não na diagonal. Orientar o

momento magnético total na direção diagonal, isto é a 45◦ da direção do

parâmetro de rede, ou em qualquer outra direção em relação a direção dos

parâmetros de rede, significa ter que fornecer energia suficiente para vencer

a interação da rede cúbica. Esta é a energia de anisotropia cúbica discutida

anteriormente no caṕıtulo 3. O mesmo procedimento deve agora ser aplicado

a rede cristalina do Fe, isto é, vamos multiplicar por infinitas célular unitárias

que compõem o filme. Teŕıamos assim um cristal ideal crescido na direção

(100), como na figura abaixo (Fig.4.4):

Figura 4.4: Figura ilustrativa da rede cristalina do Fe.

O tipo de curva de histerese medida com a orientação de um dos eixos

cristalinos deste cristal paralela ao campo magnético externo é mostrada a

seguir (Fig.4.5):

Figura 4.5: Um exemplo, obtido numericamente, de curva de magnetização no eixo-fácil.
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Este gráfico mostra que o cristal está em um eixo de fácil magnetização.

Significa que um pequeno valor de campo é suficiente para alinhar todos os

momentos magnéticos. Este comportamento deve ser esperado para rotações

de 90◦ a partir desta posição. Será considerada a posição de referência (0◦),

a direção de qualquer um dos eixos cristalinos do Fe.

Fazendo agora a orientação da diagonal do cristal sendo paralela ao campo

magnético externo, a curva apresentará o seguinte comportamento (Fig.4.6):

Figura 4.6: Um exemplo, obtido numericamente, de curva de magnetização no eixo-duro.

Este gráfico mostra que o cristal encontra-se em um eixo de dif́ıcil magne-

tização. A inclinação da curva significa que uma parcela significativa da ener-

gia Zeeman está sendo utilizada para vencer a anisotropia cúbica do cristal.

E especialmente para o Fe bulk o valor de campo magnético necessário para

alinhar todos os momentos magnéticos é de 550 Oe. Este comportamento

deve ser esperado para rotações de 45◦ a partir da posição de referência.

Foi realizado um estudo do comportamento das propriedades magnéticas

das amostras em função das temperaturas de deposição e em função de suas

espessuras, como já vem sendo estudado ultimamente[6][7][8].
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Figura 4.7: Resultados experimentais de MOKE e simulações, no eixo-duro das amostras.

Os resultados de MOKE mostrados acima, na Fig.4.7, referem-se à série

de amostras monocristalinas de Fe/MgO(100) com mesma espessura (250Å),

mas temperaturas de deposição diferentes, variando entre 100◦C e 250◦C.

Durante estas medidas, cada amostra foi orientada a 45◦ em relação ao campo

magnético externo aplicado.

Vemos, portanto, que estes resultados tratam do eixo-duro das amostras.

O mesmo ocorre com a rotação da amostra em relação ao campo sendo 135◦,

225◦ e 315◦, caracterizando a presença da anisotropia cúbica nestas amostras.

De acordo com o que foi visto na seção 3.3.5 para a Eq.3.19.

Estão indicados em cada um dos gráficos (da Fig.4.7) os valores de Hac,

utilizados nas simulações, e do campo coercivo Hc (ou seja, o valor de campo

necessário para a magnetização ser nula). Este último mantém-se num valor

aproximado para todas as amostras, em torno de 30Oe. Porém os resultados

apontam uma diferença entre os valores de Hac para cada uma das amostras,

apresentando o crescimento desse valor com o aumento da temperatura de

crescimento da amostra.
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Ou seja, a cristalinidade da amostra aumenta com a temperatura, visto

que a anisotropia cúbica torna-se mais forte sendo necessário um valor de

campo maior para vencê-la e alinhar a magnetização da amostra na direção

em que está sendo aplicado o campo magnético.

Isto deve está relacionado com a pequena diferença existente entre os

parâmetros de rede dos materias (MgO e Fe). De maneira que com o au-

mento da temperatura ocorre uma espécie de adaptação entre os parâmetros

favorecendo um melhor ordenamento da rede, fortalecendo a interação da

rede cúbica e, dessa forma, a anisotropia cúbica nas amostras[9].

Merece destaque a amostra crescida a 300◦C por apresentar um valor de

campo de saturação em torno de 520 Oe (Fig.4.8), aproximado do valor ca-

racteŕıstico para o Fe bulk que é de 550 Oe[10]. Valor no qual o aumento de

Hac com a temperatura deve se estabilizar.

Figura 4.8: Curva de magnetização em MOKE e simulação, para amostra monocristalina

Fe/MgO(100) depositada a 300◦C, no eixo-duro.
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Figura 4.9: Resultados experimentais de MOKE e simulações, no eixo-fácil das amostras.

Na Fig.4.9 temos os resultados para a orientação de 0◦ das amostras em

relação ao campo magnético externo aplicado (eixo-fácil). O mesmo compor-

tamento ocorre para o caso da amostra rotacionada de 90◦, 180◦ e 270◦. No

gráfico da Fig.4.10 temos o resultado para a amostra crescida a 300◦C.

Figura 4.10: Curva de magnetização em MOKE e simulação, para amostra

monocristalina Fe/MgO(100) depositada a 300◦C, no eixo-fácil.
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Figura 4.11: Valores de Hac para MOKE em função da temperatura de deposição dos

filmes juntamente com o ajuste.

O gráfico acima (Fig.4.11) apresenta a relação entre os valores de Hac em

função da temperatura de crescimento das amostras. Veja que o aumento de

Hac com a temperatura apresenta um comportamento assintótico, semelhante

a curva caracteŕıstica da carga de um capacitor em um circuito RC.

A linha cont́ınua na cor preta representa o ajuste realizado para encontrar

a melhor curva de acordo com os resultados experimentais obtidos. Cuja

expressão é a seguinte: y = P1{1 − exp[−(x − P2)/P3]}. Os valores de

P1, P2 e P3 são ajustados a fim de obter a melhor curva, com o aux́ılio da

ferramenta de ajuste de curva do software Origin 6.1, utilizando o método

dos mı́nimos quadrados. Um método matemático que procura encontrar

o melhor ajuste para o conjunto de dados tentando minimizar a soma dos

quadrados das diferenças entre a curva ajustada e os dados (tais diferenças

são chamadas reśıduos).

P1 é o valor no qual a curva satura, ou seja, o valor máximo de Hac obtido

com o aumento da temperatura. Fazendo uma analogia com o processo de

carga do capacitor este seria o valor de carga máxima.
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A linha cont́ınua na cor verde representa o ajuste realizado de acordo

com os resultados experimentais, mas utilizando o valor de P1 igual ao valor

de Hac do Fe bulk, de 0.55 kOe. Ambos os ajustes estão de acordo com as

medidas, dentro da barra de erro.

Assim como existe um valor para a temperatura, a partir do qual o campo

de anisotropia atinge o valor do Fe bulk e não aumenta mais, de acordo com

esse resultado existe uma temperatura cŕıtica abaixo da qual a amostra não

apresente anisotropia cúbica. Este valor fica em torno de 90◦C.

Também foram crescidas amostras em diferentes espessuras, 62,5Å, 150Å

e 250Å, a 300◦C, pois pra esta temperatura foi obtido o valor de Hac póximo

0.55kOe (do Fe bulk), e foram feitas análises através do MOKE. A fim de

investigar a espessura mı́nima em que a amostra apresenta-se monocristalina.

Figura 4.12: Valores de Hac para MOKE em função da espessura dos filmes juntamente

com o ajuste feito.

Os resultados mostraram um comportamento semelhante entre os valores

de Hac em função da espessura e os valores de Hac em função da temperatura.

Ou seja, o valor de Hac aumentando com a espessura das amostras. Como

67



está apresentado no gráfico da Fig.4.12.

Esse comportamento também deve está relacionado com a pequena diferen-

ça entre os parâmetros de rede dos materias (MgO e Fe), ocasionando uma

quebra na reguralidade da rede cristalina do material. A medida que a es-

pessura aumenta esses efeitos, que são mais marcantes na interface entre o

substrato e o filme, são minimizados cada vez mais.
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4.2 Ressonância Ferromagnética - FMR

A descoberta do fenômeno da ressonância ferromagnética deve-se a Arkad

yev [11][12] que foi o primeiro a observar a absorção ressonante de microondas

em fios de Ni e Fe em 1912. Somente em 1923, Dorfman [13] explicaria

qualitativamente o fenômeno a partir de transições Zeeman. Após esta data,

praticamente não houve nenhum progresso até o trabalho teórico de Landau

e Lifshitz [14] em 1935 que veio lançar nova luz sobre o comportamento de

um material ferromagnético na presença de microondas. O estudo expe-

rimental do fenômeno só voltou em 1946, quando a absorção ressonante de

microondas foi observada mais claramente que em 1912 em ligas de Ni-Fe por

Griffiths [15] e simultaneamente por Zavoiskii [16], que havia descoberto a

ressonância paramagnética em 1944 [17]. Novas motivações surgiram e mais

trabalhos teóricos e experimentais. Em 47, Kittel [18] e em 50, Van Vleck

[19] generalizaram, em seus trabalhos, os cálculos de Landau e Lifshitz.

A ressonância ferromagnética consiste na absorção de radiação eletro-

magnética por um material ferromagnético. Esta absorção ocorre na pre-

sença de um campo magnético estático �H0, em torno do qual o momento

magnético total do material precessiona causando uma variação desse mo-

mento magnético. Esta precessão surge do torque sofrido pela magnetização

devido ao campo magnético externo, esse torque é dado pela equação de

Landau-Lifshitz (ou equação de movimento)[20]:

d �M

dt
= γ( �M × �H0) (4.1)

onde γ = gµB/h̄ é a razão giromagnética.

A absorção ressonante ocorre quando a frequência da precessão coincide

com a frequência do campo de radiação eletromagnético �h(t), que é apli-

cado perpendicularmente ao campo estático. Esta frequência, por sua vez,

localiza-se na região de microondas[21].
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Figura 4.13: Material ferromagnético na presença de um campo externo H0 e de um

campo oscilante h(t).

Partindo da equação para o movimento de precessão (Eq.4.1) encon-

tramos que um conjunto de momentos magnéticos na presença de um campo

magnético estático precessiona na frequência angular ω0 (de Larmor)[22]:

ω0 = γH0. Assim, ao incidir no sistema radiação eletromagnética de frequência

ω igual a esta frequência de precessão (ou seja, ω = ω0) a radiação será ab-

sorvida ressonantemente.

Figura 4.14: Material ferromagnético na presença de um campo externo H0 e de um

campo oscilante h(t). A magnetização M precessiona em torno de H0 com uma frequência

ω.

Na Fig.4.15 temos uma ilustração básica de um espectrômetro de res-

sonância ferromagnética, onde podemos identificar seus principais compo-

nentes. O espectrômetro utilizado opera na banda X (6 GHz - 12.4 GHz).
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O circulador de ondas é um disposisitivo que direciona a passagem da onda

em um determinado sentido, indicado na figura por setas. Ou seja, ele tem

como função fazer com que a microondas, vinda do gerador, seja encami-

nhada até a amostra e a parte refletida dirija-se ao detetor. O detector de

onda trasnforma o sinal recebido em uma diferença de potencial proporcional

á potência da onda. O lock-in amplifica este sinal, o qual será transferido

ao computador. Também é transferido ao computador os valores do campo

magnético que está sendo aplicado na amostra que se encontra na cavidade.

Figura 4.15: Esquema simplificado do espectrômetro de ressonância ferromagnética.

Nesse experimento a amostra é colocada em uma cavidade ressonante e

a frequência do gerador de mircoondas é fixada em um determinado valor,

pois os parâmetros geométricos da cavidade determinam a frequência de res-

sonância da microondas. O campo magnético estático é então variado e

quando a frequência de precessão dos spins se iguala à frequência da ra-

diação incidente, ocorre a ressonância e o valor do campo magnético (campo

de ressonância).

A ressonância ferromagnética tem se estabelecido como uma importante

ferramenta no estudo e na determinação de propriedades magnéticas de

filmes, tais como a anisotropia magnética [23]. Em amostras monocristali-

nas, um fator caracteŕıstico da ressonância ferromagnética é a relação da

frequência de ressonância com os ângulos formado pelo campo externo e os

eixos principais do cristal. A anisotropia favorece a orientação espontânea

da magnetização em uma determinada direção (chamada eixo fácil). Numa
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determinada frequência fixa de microonda, o valor do campo no qual a res-

sonância ocorre é menor ao logo do eixo fácil e maior ao longo do eixo duro.

Na Figura abaixo (Fig.4.16) é mostrado o comportamento de uma curva

de FMR, a absorção da microonda pelo material ferromagnético em função

do campo magnético aplicado. E os parâmetros que podem ser extráıdos,

tais como, o valor do campo magnético quando ocorre a ressonância (HR,

chamado de campo de ressonância) e a diferença entre os valores de campo

nos extremos da absorção (∆H, chamada de largura de linha).

Figura 4.16: Ilustração de uma curva de ressonância ferromagnética com campo de

ressonância de 0.7kOe e largura de linha de 0.048kOe.

4.3 Resultados de FMR

Dos espectros de FMR foram retirados os valores de campo onde ocorre a

absorção de microondas pela amostra, conhecido com campo de ressonância.

Devido o interesse em investigar o tipo de anisotropia presente nas amostras,

as medidas foram realizadas para vários ângulos de posicionamento destas em

relação ao campo magético. Isso foi posśıvel com o aux́ılio de um goniômetro

existente na parte interna da cavidade. Estas medidas foram realizadas uti-

lizando uma cavidade de 9.4GHz.
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Figura 4.17: Campo de ressonância em função do ângulo planar, e o resultado teórico.

Os gráficos acima (Fig. 4.17) mostram a relação do campo de ressonância

em função do ângulo de rotação das amostras. A linha cont́ınua é o resul-

tado da simulação computacional na linguagem Fortran. Este programa,

primeiramente encontra as posições de equiĺıbrio das magnetizações e em

seguida varia o campo externo numericamente e, obtém os zeros da função

[24],

f(H0) =
ω

γ

2

+
1

2
a0 ±

√
1

4
a2

0 − c0.

onde,

a0 = G2H4 + G4H2 − H1H3 − G1G3

c0 = G1G3H1H3 + G2G4H2H4 − G2G3H2H3 − G1G4H1H4

As medidas foram realizadas nas amostras em que foram variadas as tem-

peraturas de deposição, utilizadas nas medidas de MOKE. Com esses resul-

tados podemos ver, novamente, a presença do eixo fácil em 0◦, 90◦, 180◦ e

270◦ e do eixo duro em 45◦, 135◦, 225◦ e 315◦. Indicando a forte presença
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da anisotropia cúbica e apresentando a existência de anisotropia uniaxial em

nossas amostras, caracterizada pela diferença entre os valores de campo de

ressonância nos eixos fácil de duro.

Figura 4.18: Valores de Hac para FMR em função da temperatura de deposição dos

filmes juntamente com o ajuste feito.

Os gráficos mostrados na Fig.4.18 apresentam os valores de Hac encon-

trados para os resultados de FMR em função da temperatura em que foram

crescidas as amostras. A linha cont́ınua na cor preta é o ajuste para en-

contrar a melhor curva que representa este resultado, e esta apresenta com-

portamento semelhante ao encontrado para as medidas de MOKE. A linha

cont́ınua em marron é o ajuste realizado, baseado nos resultados das medi-

das, para o campo máximo em 550 Oe (valor para o Fe bulk). Observa-se,

também nas medidas de FMR, a temperatura mı́nima para o crescimento do

monocristal em torno de 90◦C.

Os valores de Hau, em torno de 10 Oe, nas amostras estão apresentados

em função da temperatura de deposição, no gráfico da Fig.4.19. Juntamente

temos o comportamento da magnetização efetiva em função da temperatura.
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Vimos no caṕıtulo 3 que a anisotropia uniaxial pode ser originada por

uma tensão mecânica induzida durante o processo de crescimento, devido à

diferença entre as constantes de rede do substrato e do material do filme.

Os valores de Hau permanecem os mesmos para todas as amostras, provavel-

mente devido ao fato de que elas possuem as mesmas espessuras. Isto é, o

efeito da interface entre os dois materiais deve ser aproximadamente o mesmo

para espessuras dessa ordem.

A magnetização efetiva do material cresce com o aumento da tempe-

ratura. Pois, assim como aumenta a cristalinidade da amostra com a tem-

peratura, ou seja, o ordenamento na rede cristalina, mais forte deve ficar a

magnetização efetiva.

Figura 4.19: Comportamento de Hau e da magnetização efetiva, como função da tem-

peratura de deposição dos filmes.
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Caṕıtulo 5

Conclusões e Perspectivas

A primeira das atividades relacionadas a esta dissertação foi a instalação

do equipamento de sputtering no laboratório, com a montagem do sistema

de vácuo, de refrigeração, o gás de trabalho. Foram tratados os aspectos

teóricos envolvendo propriedades f́ısicas presentes no processo de Sputtering

DC.

Amostras de Fe, Cr, e Py foram crescidas com diversas espessuras, para

a investigação da taxa de deposição da máquina de sputtering, com o aux́ılio

de um AFM, no modo de contato, do DF-UFPE. Os resultados permitiram

o controle da espessura dos filmes crescidos em nosso laboratório, em função

do tempo de deposição, compostos por estes materiais. A taxa de deposição

encontrada para o Fe foi de 0.75Å/s, para o Cr foi de 0.95Å/s e para o Py

foi de 1Å/s.

Uma série de filmes nanométricos monocristalinos de Fe/MgO(100) foram

depositados e analisados via MOKE e FMR, a fim de investigar a influência

exercida pela temperatura de deposição e pela espessura das amostras em

suas propriedades magnéticas. Amostras que possuem 250Å de espessura e

temperaturas de deposição que variaram entre 100◦C e 300◦C. E amostras

crescidas a 300◦C com espessuras de 62,5Å, 150Å e 250Å.

Neste gráfico abaixo (Fig.5.1) estão apresentados os resultados de MOKE

e FMR para os valores de Hac em função da temperatura de crescimento dos

filmes, como foi apresentado no caṕıtulo 4 através das Fig.4.11 e Fig.4.18

respectivamente. Através dele vemos que os resultados de MOKE e FMR

estão de acordo entre śı.

78



Figura 5.1: Valores de Hac em função da temperatura obtidos em MOKE e FMR.

Para interpretar quantitativamente os resultados experimentais, foi feito

um ajuste teórico de minimização da energia livre magnética total do sis-

tema. A minimização foi realizada através de simulação computacional em

linguagem de programação C para os resultados de MOKE, e em linguagem

Fortran para os resultados de FMR. No Caṕıtulo 2 estão apresentadas as con-

tribuições da energia magnética, energia Zeeman e anisotropias magnéticas.

Os resultados das medidas de MOKE e FMR, discutidos no Caṕıtulo

3, demonstraram a presença da anisotropia cúbica através das orientações

dos eixos fácil e duro de nossas amostras. Foi observado o crescimento da

cristalinidade das amostras com o aumento da temperatura de crescimento

e da espessura dos filmes. Pois em virtude da pequena diferença entre os

parâmetros de rede do Fe e do MgO pode ocasionar um pequena desregulari-

dade na rede cristalina do filme, e o aumento de tais parâmetros (temperatua

e espessura) diminui esse efeito. Destacando o valor de Hac próximo a 550 Oe,

o valor do campo para o ferro bulk, para a amostra de 250Å crescida a 300◦C.

Demonstrando a viabilidade em crescer filmes magnéticos monocristalinos,

de boa qualidade, através da técnica de sputtering DC.
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Apêndice A

Algoŕıtmo

#include <iostream.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

//#include <time.h>

#include <fstream.h>

#include <conio.h>

void main()

{

double M, F, F0, Qu=0*(3.141592/180),

Qh=180*(3.141592/180), Q=0, Qeq=0;

int campo=650, Hac=550, Ms=1, Hau=0;

ofstream arquivo("nome.txt");

for(int Ho=-campo; Ho<=campo; Ho++)

{

F0=-Ho*cos(Q-Qh)+0.5*Hau*pow(cos(Q-Qu),2)+0.125*Hac*pow(sin(2*Q),2);

for(int j=1;j<=360;j++)

{

Q=(j*3.141592)/180;
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F=-Ho*cos(Q-Qh)+0.5*Hau*pow(cos(Q-Qu),2)+0.125*Hac*pow(sin(2*Q),2);

if (F<F0)

{

F0=F;

Qeq=Q;

}

}

M=Ms*cos(Qeq-Qh);

arquivo<<Ho<<"\t"<<M<<"\t"<<endl;

}

}
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