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Resumo

Filmes finos de Co2FeAl (CFA) e tricamadas CFA/M/CFA, nas quais M é Au

ou Ag, produzidos por magnetron sputtering em substratos de vidro e orientados

de MgO (100), foram investigados com ênfase em suas propriedades estruturais,

magnéticas estáticas e dinâmicas, sendo estabelecida uma rota para produção de

ligas de Heusler na forma de filmes finos em substratos amorfos e orientados. Atra-

vés da análise de difração de raios-X, destaca-se a formação de estrutura cristalina

cúbica do CFA, com fase A2 (desordenada estruturalmente), onde os átomos se

distribuem aleatoriamente na rede. As medidas de magnetoimpedância foram re-

alizadas variando o ângulo de aplicação do campo magnético externo e a corrente

de sonda com relação à anisotropia. As medidas de VSM revelam, em algumas

amostras, a presença de um patamar ocasionado pela formação de sistema bifá-

sico. Por esse motivo, os resultados apresentaram efeitos de magnetoimpedância

assimétrica (AMI). Para filmes simples e tricamadas com espessura da camada

magnética igual a 500 nm, o efeito AMI é mais pronunciado. Com o aumento da

espessura, apesar do comportamento bifásico permanecer, os efeitos assimétricos

começam a diminuir. O comportamento magnético quasi-estático e dinâmico é

interpretado em termos das características estruturais das amostras produzidas.

Portanto, foi estabelecida uma rota para produção de ligas de Heusler na forma

de filmes finos, com fase estrutural A2 e devido à desordem estrutural foi possível

estudar os efeitos histeréticos e assimétricos de MI.

PALAVRAS-CHAVE: Ligas de Heusler, Co2FeAl, filmes finos, desordem estru-

tural, magnetoimpedância.
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Abstract

Thin films of Co2FeAl (CFA) and trilayers with CFA/M/CFA, where M is Au

or Ag, produced by magnetron sputtering onto glass and oriented (MgO (100))

substrates were investigated. The structural, magnetic static and magnetic dy-

namics properties were analyzed by distinct experimental techniques. Through

X-ray diffraction was observed an A2 phase for the samples (completely disorde-

red), where the atoms are randomly located in the lattice. The static magnetic

behavior, in some samples, reveal a plateau behavior generated by a biphasic

system. The magnetoimpedance measurements were performed by varying the

angle between the external magnetic field and current with respect of anisotropy

direction. For this reason, the MI results show a asymmetric magnetoimpedance

(AMI) behavior. For the single and trilayers samples with 500 nm-thick, the AMI

effect is more evident in comparison with samples with 1000 nm-thick. Therefore,

in this work was stablished a route to produce Heusler alloy samples with A2

phase in thin film geometry onto amorphous and oriented substrates, and due

to structural disorder was possible to study the hysteretic and MI asymmetric

effects.

KEYWORDS: Heusler alloy, Co2FeAl, thin films, structural disorder, magne-

toimpedance.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

As ligas de Heusler são amplamente estudadas há mais de um século, são

ligas ferromagnéticas que preservam suas propriedades mesmo com a inclusão de

materiais não magnéticos. Suas propriedades estruturais e magnéticas dependem

principalmente da temperatura de tratamento térmico, às quais, as amostras são

submetidas nos processos de fabricação. A extensa variedade de elementos e

possibilidade de composição fazem ainda hoje, com que as ligas de Heusler sejam

vastamente estudadas.

Existem estequiometrias características que subdividem as ligas de Heusler em

duas categorias, as Full-Heusler (X2YZ) ou as Half-Heusler (XYZ), onde X e Y são

metais nobres ou de transição e Z metal do tipo s-p. Ambas categorias pertencem

à mesma estrutura cristalina do tipo cúbica, onde as variações pertinentes são

quanto ao grau de desordem da estrutura. Portanto, as ligas de Heusler são

também classificadas quanto à desordem causada pela distribuição dos átomos,

que são do tipo A2 (totalmente desordenada), B2 (parcialmente ordenada) e L21

(totalmente ordenada).

Além das propriedades estruturais, essas ligas também podem apresentar baixo

fator de amortecimento de Gilbert [1], parâmetro propício para aplicações em
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dispositivos que utilizam correntes puras de spin [2] e osciladores de spin-torque

[3], por exemplo. Desta ampla variedade de materiais, é destacado neste trabalho

a liga de Co2FeAl (CFA) que, embora considerada uma Full-Heusler, também

apresenta características das Half-Heusler, entre elas a alta polarização de spins no

nível de Fermi cuja aplicação está em dispositivos spintrônicos de alta performance

[4].

Desta forma, encontrar mecanismos para produção e caracterização magnética

estática e magnética dinâmica, assim como estrutural, é de fundamental importân-

cia para empregar tais ligas em diferentes aplicações tecnológicas. Nesse sentido,

os fenômenos de magnetotransporte tais como os efeitos magnetorresistência e

magnetoimpedância (MI) podem auxiliar no entendimento e caracterização des-

tas promissoras ligas.

O efeito MI consiste em mudanças na impedância elétrica de um condutor

através da aplicação de campo magnético externo. A origem desse efeito está

relacionada a variações da permeabilidade transversal em frequências moderadas

e altas [5]. Existem também efeitos subjacentes como a MI assimétrica, que pode

ser ativada por indução de anisotropias magnéticas devido a tratamentos térmicos

ou aplicação de tensões, ou ainda por materiais de composição bifásica (exemplo:

fase magnética dura e fase macia).

Considerando os efeitos aqui mencionados, foi desenvolvido no presente traba-

lho um estudo que conecta propriedades estruturais às propriedades magnéticas

estáticas e dinâmicas em sistemas compostos por filmes finos de CFA e tricama-

das de CFA/M/CFA, onde M é um metal (Au e Ag), depositados por magnetron

sputtering em substratos de vidro e cristalinos de MgO (100). Esta tese está di-

vidida em quatro partes: A primeira contempla uma revisão teórica sobre ligas

de Heusler e os principais fundamentos sobre magnetoimpedância. A segunda

parte apresenta o procedimento experimental adotado para o crescimento e ca-

racterização das amostras aqui estudadas. A terceira parte discute os resultados,
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apresentando toda caracterização para cada tipo de amostra (estrutural e mag-

nética estática e dinâmica). Finalmente na quarta parte, serão apresentadas as

conclusões e perspectivas para continuação do trabalho. Por fim, em uma seção

referente aos anexos, são apresentados os trabalhos publicados durante o douto-

rado.
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CAPÍTULO 2

MOTIVAÇÃO

Do transistor à spintrônica

A área da física da matéria condensada abrange, sem dúvidas, o maior campo

da física contemporânea. Entre as sub-áreas que a compõe, destaca-se aqui a

física do estado sólido, que investiga as propriedades de materiais sólidos e seus

comportamentos frente a observações e experimentos, conectando as bases do

eletromagnetismo, mecânica quântica e mecânica estatística.

Um dos marcos dessa área foi a eletrônica, a partir da invenção das válvulas

eletrônicas por Lee De Forest (1907). Essas válvulas são capazes de amplificar ou

processar sinais da corrente elétrica. Os elétrons eram responsáveis pelo processa-

mento das informações nas válvulas, esse fato deu origem à palavra eletrônica. No

entanto, devido às limitações dessas válvulas, (como por exemplo: super aqueci-

mento e tamanho), iniciou-se uma procura por dispositivos para substituí-las. Em

1947, os físicos Bardeen J., Brattain W. e Schockley W, pesquisadores da empresa

de telefonia Bell, ao estudarem as propriedades de condução elétrica do germânio,

que possui características semelhantes ao silício, encontraram interessantes pro-

priedades elétricas para este tipo de material que acarretou no desenvolvimento
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dos chamados semicondutores [6].

A partir das propriedades elétricas dos semicondutores, descobriu-se que era

possível controlar a corrente elétrica no interior de um semicondutor, criando as-

sim o transistor. Na década de 1960, iniciou-se a miniaturização da eletrônica,

com o desenvolvimento de sistemas integrados, que agrupavam transistores, dio-

dos, resistores e capacitores em um único dispositivo eletrônico, possibilitando a

fabricação de microcomputadores e equipamentos digitais, por exemplo.

Portanto, é possível agora controlar não somente a corrente elétrica, mas tam-

bém o spin. Essa evolução caracterizada pela manipulação do spin, é o crescente

ramo da spintrônica. O primeiro dispositivo com essas características foi produ-

zido pela IBM em 1991, conhecido como válvula de spin, graças à descoberta da

magnetoresistência gigante em 1988 [7]. Esse tipo de dispositivo é muito utili-

zado em cabeçotes de leitura de discos rígidos. O segundo dispositivo é um tipo

de memória magnética de acesso aleatório, que utiliza a junção de tunelamento

magnetoresistivo [8].

A manipulação de spins é um grande avanço na miniaturização de dispositivos

eletrônicos, sendo assim para a spintrônica substituir a eletrônica, é necessário

usar circuitos lógicos. Nesse sentido, uma idéia foi proposta pelos professores

Datta S. e Das B. em 1989 [9]. Trate-se de um sistema semelhante ao MOSFET,

onde os semicondutores da fonte e do dreno são substituídos por um material

ferromagnético com spins polarizados no mesmo sentido [10].

Esse dispositivo é conhecido como spin-FET, onde o controle da corrente elé-

trica é feito por meio de uma voltagem na porta, mas o que é controlado é o

estado de spin "up" ou "down" do elétron na corrente. Assim, os spins da fonte

atravessam o canal e são manipulados até o dreno via campo magnético.

Deve-se mencionar que a investigação de materiais que possam atender a pro-

posta de Datta e Das, apresenta dificuldades devido às propriedades de interface

entre diferentes materiais, quando se tratam de filmes finos. Existe a possibili-
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dade de utilizar meio metais ferromagnéticos, pois esses materiais podem exibir

alta polarização de spins.

Uma das ligas mais promissoras para este tipo de aplicação são as ligas de

Heusler que, entre outras propriedades que serão vistas na sequência do trabalho,

tendem a apresentar alta temperatura de Curie, algumas superiores a 600◦C.

Ainda, apresentam estrutura cristalina com dimensões compatíveis com a dos

semicondutores mais utilizados, reduzindo alguns efeitos de interface.

Existem várias ligas de Heusler com suas características bem definidas e muito

bem estudadas desde 1903. Algumas ligas à base de cobalto, por exemplo, têm ca-

ráter meio-metálico e ferromagnético em temperatura ambiente, devido a sua alta

temperatura de Curie acima de 726◦C [11]. Deste grupo faz parte o Co2FeAl ou

CFA, com temperatura de Curie de 897◦C, e podem ser utilizadas como eletrodos

em junções túnel [12].

Vários autores tem explorado as propriedades da liga de CFA. Entre eles, Ino-

mata et al. [12] depositaram CFA em substrato de SiO2, em várias temperaturas.

Encontraram a estrutura B2 para deposição acima de 200◦C, abaixo dessa tempe-

ratura obtiveram a estrutura A2. Será visto no próximo capítulo, que conforme a

distribuição dos átomos na estrutura é formanda a fase mais estável L21 e à me-

dida que ocorre permuta entre os átomos dentro da estrutura, ocorrem desordens

estruturais devido ao rearranjo dos átomos e a fase L21 pode evoluir para a fase

B2 ou para a fase A2, onde os átomos se distribuem randomicamente na estrutura

cúbica.

Inomata et al. [12] realizaram a mesma investigação para amostras deposita-

das em substrato de MgO (100). Os resultados obtidos mostraram a formação

da fase L21 em 500◦C. Essa fase pode ser identificada por difração de raios-X,

apresentando um pico referente ao plano (111), na região de 2θ ∼ 31◦, entretanto,

a intensidade do pico (111) é muito inferior aos dados teóricos. A estrutura B2

também foi formada (400◦C). Contudo, para a junção túnel proposta pelos au-
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tores, a que apresenta melhores resultados de magnetoresistência túnel (TMR)

é a proposta de junção túnel depositada em MgO. Ainda assim, a estrutura A2

teve praticamente os mesmos resultados de TMR para o CFA quando usado como

eletrodo da junção [12].

A principal motivação para o desenvolvimento deste trabalho foi a busca por

uma rota para produção de filmes finos de CFA e tricamadas de CFA/M/CFA

crescidos por Magnetron Sputtering em substratos de vidro ou cristalinos de MgO

(100). Assim como apresentar um minucioso estudo conectando as propriedades

estruturais e magnéticas estáticas, amplamente estudadas na literatura, com as

propriedades dinâmicas através do efeito MI.

O presente trabalho se torna interessante, pois obteve resultados semelhantes

aos encontrados na revisão teórica, tanto em substrato amorfo como em substrato

orientado, possibilitando explorar relações entre as propriedades magnéticas está-

ticas e magnéticas dinâmicas (através da MI), além de propriedades estruturais,

com o intuito de amplificar a gama de aplicações do CFA na spintrônica. Na

pesquisa sobre ligas de Heusler em geral, foi possível notar que a estrutura A2,

diversas vezes obtida, poderia ser mais explorada. Muitas vezes a desordem es-

trutural pode acarretar propriedades magnéticas interessantes, como indução de

anistotropias e distintas propriedades magnéticas de acordo com a geometria da

amostra.
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CAPÍTULO 3

LIGAS DE HEUSLER

Introdução

Friedrich Heusler descobriu em 1903 que a adição de um elemento de transição

3d a uma liga de CuMn a tornava ferromagnética, mesmo que seus elementos não

fossem "ferromagnetos reais". Isso tornou as ligas de Heusler, assim denominadas,

objeto de estudo devido a sua ampla variedade de propriedades magnéticas [13].

As ligas de Heusler são compostos intermetálicos que, por definição, possuem

na fase ordenada dois ou mais elementos metálicos ocupando sítios específicos

na estrutura cristalina. A obtenção de estruturas ordenadas está relacionada a

propriedades como resistência à deformação, alta temperatura de Curie e alta

polarização de spin.

Os compostos intermetálicos são, por natureza, duros e frágeis e por isso, pe-

quenas mudanças na microestrutura podem acarretar grandes mudanças nas pro-

priedades físicas. Um exemplo disso é a formação de ligas de Heusler com variações

em suas composições dos elementos da liga e também na sua distribuição na es-

trutura, causadas pela alta entalpia de formação durante o processo de fabricação

das amostras [14].
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Conforme a formação dos componentes da liga intermetálica, têm-se as cha-

madas ligas ternárias que são formadas por três ou mais componentes, as ligas

de Heusler são então classificadas como compostos intermetálicos ternários pois

apresentam dois tipos de estequiometrias possíveis X2YZ e XYZ.

3.1 Estequiometria das ligas de Heusler

As combinações possíveis podem ser feitas para os seguintes elementos destacados

na figura 3.1, onde:

X: pode ser um metal de transição, tais como, Fe, Co, Pt, Ir, entre outros.

Y: pode ser um metal de transição com a camada d externa menos preenchida do

que os átomos X, alguns exemplos são Mn, Ti, etc.

Z: pode ser um metal do tipo s-p, Al, In, por exemplo.

Figura 3.1: Tabela periódica indicando as prováveis combinações de elementos para formar
ligas de Heusler [15].

O tipo de composição estequiométrica que usaremos é do tipo X2YZ, com os

elementos Co, Fe, Al. Analisando a combinação dos elementos, cobalto e ferro

são metais de transição. O elemento Y (ferro) deve apresentar sua camada de

valência menos preenchida que o elemento X. De fato, a camada de valência do
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Fe é 3d6, enquanto a de Co é 3d7. Ainda, o elemento Z é alumínio, metal do tipo

s-p [16].

3.2 Propriedades estruturais

As prováveis combinações de elementos químicos, que satisfazem a estequiometria

X2YZ ou XYZ, possuem a mesma estrutura cristalina, tipo cúbica. Uma das

consequências disso é que as propriedades estruturais são fortemente afetadas

pelo tratamento térmico durante a formação da estrutura, ou quando submete-

se a amostra a um tipo tratamento térmico após fabricação, esses processos de

aquecimento também são chamados de annealing ou recozimento.

Para estudar as propriedades estruturais dessa classe de materiais, as ligas de

Heusler foram classificadas em quatro arranjos diferentes, denominados segundo

a designação de Strukturbericht, que são a L21 e B2 para a composição X2YZ, que

comumente aparecem na literatura como "full Heusler" ou ligas de Heusler. No

entanto, a composição XYZ cujas estruturas podem ser classificadas como C1b e

A2, são conhecidas como "half Heusler" ou ligas de Heusler semi-ordenadas [17].

Em particular o CFA estudado aqui, pode apresentar propriedades de ligas de

Heusler ordenadas e semi-ordenadas, possibilitando assim a formação de fases do

tipo A2, B2 e L21.

Foram escolhidos alguns artigos já publicados por outros grupos para ilustrar

as diferentes classificações existentes conforme o grau de desordem dos átomos na

estutura. A combinação entre as propriedades estruturais e magnéticas começa

pelo fato de ambas propriedades serem influenciadas por tratamentos térmicos

durante os processos de fabricação. Isso foi observado por Bradley e Rodgers

[18], já que as propriedades magnéticas do composto Cu2MnAl eram modificadas,

assim como os parâmetros de rede que eram alterados conforme os processos de

aquecimento.
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Para formar a estrutura mais estável ou ordenada, conhecida como L21 são

necessárias 8 células unitárias cúbicas simples, formando uma subrede cúbica, e a

célula unitária interna (subrede) alterna os vértices ora com átomos Y, ora Z. Ou

seja, a estrutura formada é cúbica de face centrada, conforme pode ser visto na

figura 3.2, sendo este um sistema de alta simetria. A estrutura do tipo L21 obtida

por Heusler para o composto Cu2MnAl, cujo grupo espacial é Fm3̄m [13].

Figura 3.2: Estrutura do tipo cúbica composta por 8 células unitárias simples, essa distribuição
forma a estrutura mais estável L21, onde os átomos X ocupam os vértices da subrede maior
(esferas vermelhas maiores), os átomos Y (esferas cinzas) e Z (esferas vermelhas menores) se
intercalam nos vértices da subrede interna.

A célula unitária cúbica é formada por 4 subredes fcc interpenetrantes, duas

delas ocupadas por cobalto e as outras duas por átomos Y e Z. As duas subredes

formadas por Co são posicionadas em 8c, posição de Wyckoff ou (14 ,
1
4 ,

1
4) da célula

unitária, enquanto os átomos Y e Z ocupam as posições 4a (0,0,0) e 4b (12 ,
1
2 ,

1
2),

nesta sequência [16].

O ordenamento estrutural por sua vez, está ligado ao fator de estrutura.

Quando as ligas de Heusler apresentam ordenamento L21, a estrutura produz

reflexões de Bragg com amplitudes de estrutura não nula, sendo que os índices de

Miller dos planos de espalhamento são todos pares ou todos ímpares, dados pelas

seguintes relações:
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F (111) = 4|[(fA − fC)2 + (fB − fD)2]1/2|(h+ k + l)/2 = 2n+ 1

F (200) = 4|fA − fB + fC − fD|(h+ k + l)/2 = 2n

F (220) = 4|fA + fB + fC + fD|

.

Os fatores de espalhamento médio para os átomos A, B, C e D, são dados por

fA, fB, fC e fD, respectivamente. Por exemplo, ligas cuja composição é Co2MnX,

bem ordenada (L21), a estrutura tem os átomos A e C totalmente ocupados por

átomos de cobalto, B e D ocupados pelos átomos Mn e X. Para cada liga, a

amplitude das estruturas é reduzida a partir de:

F (111) = 4|fMn − fX |

F (200) = 4|2fCo − (fMn + fX)|

F (220) = 4|2fCo + (fMn + fX)|

.

Quando (h + k + l)/2 = 2n reflexões principais acontecem formando a fase

L21, não sendo afetadas pelo estado de desordem química. Para o caso de ligas

ternárias, a desordem pode ser de vários tipos. Se a desordem acontecer aleatori-

amente, todas as intensidades das super redes sofrerão uma redução, por um fator

S2, onde S é o grau de ordem de longo alcance, definido por

S =
NAA −NAX

NAO −NAX
, (3.1)

ondeNAA representa o número de átomos A em sítios A, NAX representa o número

de átomos A em sítios aleatoriamente ordenados, e finalmente, NAO número de

átomos A em sítios A totalmente ordenados.
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No entanto, se ocorrer uma desordem preferencial, somente entre certos sítios,

então as reflexões de dois grupos de super redes serão afetados diferentemente e

nem sempre é possível descrever o estado da ordem, em termos de um parâmetro

de ordenamento simples [16].

Dessa forma, vários graus de desordem podem existir para a mesma composição

química, na forma de permuta de posição entre os átomos das diferentes subredes.

Por exemplo, se os sítios (0,0,0) e (12 ,
1
2 ,

1
2) são randomicamente ocupados por

átomos Y e Z na mesma proporção, a estrutura formada é B2. Mas, se houver

uma ocupação aleatória em todas as 4 subredes, temos a estrutura A2.

Em muitos casos a desordem, pode ser evidenciada através da técnica de di-

fração de raios-X. Na figura 3.3 são representadas as três possíveis estruturas. É

possível notar com a disposição das cores, a diferença de ordenamento. Destaca-se

aqui a estrutura A2, em que ocorre a ocupação aleatória dos átomos (todos os

átomos da mesma cor). Vários artigos mostram a evolução da estrutura A2 para

a B2, e um menor número de trabalhos mostram a evolução para uma estrutura

totalmente ordenada L21. Essa evolução em sua maioria ocorre com processos de

tratamento térmico das amostras.

Figura 3.3: Três tipos de estruturas que podem ser formadas de acordo com a designação de
Strukturbericht, L21, B2, A2, respectivamente [19].

A fase A2 formou-se nas amostras desta tese. Esta foi identificada por meio da

técnica de difração de raios-X, como será visto no capítulo dos resultados. Existe

uma outra fase também desordenada que é a DO3, onde ocorre uma permuta
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somente entre átomos de Co e Fe como pode ser visto no trabalho de Takamura

et al. [20]

Alguns artigos apresentam diferentes formas para produção das ligas de

Heusler, como o trabalho de Inomata et al. [21] que estudaram as ligas

Co2(Cr1−x,Fex)Al e Co2FeSi para (0 ≤ x ≤ 1). As propriedades estruturais [21]

são apresentadas no difratograma evidenciando a evolução da estrutura A2 para

a B2 na figura 3.4, onde x = 0, 0,25, 0,4, 0,6, 1, os valores de x são substituídos

na composição Co2(Cr1−x,Fex)Al. Quando x = 1, a composição recai na liga de

Co2FeAl, onde a estrutura A2 é formada. Ela é indexada de acordo com os planos

(220), (400), e ausência do plano (200). Portanto, existe uma sutil diferença es-

trutura A2 e B2, causada pela permuta de átomos na rede, gerando a formação ou

ausência de determinados planos cristalinos, valendo assim o cálculo dos fatores

de estrutura [16].

Figura 3.4: Difratograma de filme fino de CFA para diferentes temperaturas de deposição,
sendo possível observar a evolução da fase A2 para B2. (Editada de [21])

Os difratogramas da figura 3.4 retirados de [21] são de Co2FeAl. Nesse traba-
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lho os autores discutem detalhes da obtenção das fases A2 e B2 para diferentes

temperaturas de deposição. Para a fabricação dessas amostras, os autores não

mencionam o uso de annealing antes ou após a deposição, apesar disso a fase

B2 foi formada. Desde a temperatura ambiente até 100◦C, a fase formada é A2,

somente a partir de 200◦C a fase B2 começa a ser formada. Outra informação

importante é que estas amostras foram feitas em substrato de SiO2 e não foi

depositada nenhuma camada buffer ou cap layer.

Ainda neste artigo, os autores investigaram uma amostra de Co2FeAl deposi-

tada sobre substrato de MgO (001). Na figura 3.5 é apresentado o difratograma

que evidencia a formação da fase B2 em temperatura ambiente (dados experi-

mentais em vermelho), e mais ordenada em alta temperatura, quando os picos

aparecem com maior intensidade (dados experimentais em verde).

Figura 3.5: Difratograma de um filme fino de CFA, para três diferentes temperaturas de depo-
sição utilizando a técnica de sputtering em substrato de MgO (001). (Editada de [21]).

Recentemente, Srinivas et al. [22] publicaram um estudo do crescimento da

liga Co2FeSi em substratos de silício por magnetron sputtering, variando a pressão

de trabalho, potência da fonte DC e temperatura de tratamentos térmicos pós-

deposição. Na figura 3.6, retirada da referência [22], são mostrados parâmetros de
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rede, estrutura formada, tamanho de grão e parâmetros que indicam rugosidade

de superfície. Um dos dados dessa tabela que chama atenção é a formação da fase

B2 quando usada a potência de deposição de 100 W, para a pressão de trabalho

de 3 mTorr, e quando feito annealing ela evolui para uma mistura de fases L21

+ B2. Ao depositar o material em alta temperatura (aproximadamente 500◦C) a

fase cresce B2 e se transforma totalmente em L21.

Figura 3.6: Tabela mostra parâmetros de deposição de amostras de Co2FeSi, em vermelho
destacamos os parâmetros semelhantes ao processo de deposição testado em Co2FeAl. Extraída
da referência [22]

Os parâmetros de deposição utilizados no trabalho de Srinivas et al. [22] são

importantes para nosso trabalho pois confirmam que a fase obtida dependente do

processo de fabricação e sobretudo do tratamento térmico realizado na fabricação,

ou após a mesma.

Ainda para o trabalho de Srinivas et al. [22], os autores notaram que para

potência de 100 W e pressão de 3 mTorr, uma pequena alteração nas porcentagens

atômicas aumentando a composição de Co e diminuindo Si e Fe pode acontecer.

Esta referência é fundamental neste trabalho, pois os parâmetros de pressão de

trabalho e potência são os mesmos utilizados na etapa de crescimento dos filmes

para esta tese.

3.2.1 Difração de raios-x e fase L21

A difração de raios-X é capaz de determinar a fase L21 que pode ser vista no

difratograma quando o plano (111) apresenta interferência construtiva. Caso con-
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trário, havendo dúvida se existe esse plano, é aconselhado fazer outro tipo de

varredura dentro da técnica de difração de raios-X, que é a phi-scan. Esse tipo

de varredura permite obter informações sobre um determinado plano.

Considerando uma amostra policristalina, que possui cristalitos aleatoriamente

orientados, ao usar o método θ−2θ, tanto o ângulo χ (responsável pela inclinação

da amostra), quanto o ângulo φ (responsável pela rotação), fornecem informações

sobre a direção cristalográfica. Já na configuração phi-scan é medida a intensidade

do sinal do raio-X com rotação da amostra em função do ângulo theta que o plano

possa aparecer. Segundo a referência técnica da Rigaku [23], três geometrias

podem ser realizadas para medidas de difração de raios-X, que são: dois tipos de

difração de raios-X fora do plano (reflexões simétricas e assimétricas) e quando a

difração de raios-X é feita no plano. Dessa geometria no plano, podem ainda ser

feitos dois tipos de varreduras, 2θχ e φ-scan, como está exemplificado na figura

3.7.
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Figura 3.7: Possíveis geometrias de difração de raios-X: (a) Difração de raios-X fora do plano,
reflexão simétrica. (b) Difração de raios-X fora do plano, reflexão assimétrica. (c) Difração de
raios-X no plano. Editada de [23].

As medidas de rocking-curves no plano servem para explicar o grau de ori-

entação preferencial ou textura de um filme fino com a análise de uma ω-scan

rocking-curve. Da mesma forma que é possível ver a orientação preferencial da

de uma amostra realizando um φ-scan rocking-curve de modo a usar um detector

fixo na posição 2θχ para o pico de interesse.

A figura 3.8 ilustra três possíveis análises de difração de raios-X para diferentes

geometrias. É importante notar que na figura 3.8(a) e figura 3.8(b), a varredura

é feita para a mesma região de ângulos (20◦ a 90◦), e conforme a geometria

utilizada aparecem com menor intensidade alguns planos ou mais evidenciadas

outras famílias de planos. Por isso, é importante testar mais de uma geometria,
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para verificar se existe alguma família de planos que possa estar com intensidade

próxima a zero. Essa informação é pertinente para determinar as propriedades

estruturais das ligas de Heusler, pois o plano (111) geralmente não aparece quando

se utiliza a geometria (θ−2θ), porém, se existe, aparecerá ao utilizar a geometria

φ-scan, por exemplo.

Na figura 3.8(a) é usada a geometria θ− 2θ que dá informação sobre os planos

perpendiculares ao plano do filme, inclusive, a informação sobre o tamanho de

grão que pode ser obtida através da largura a meia altura (FWHM) do pico que

é referente à vista do grão perpendicular ao filme.

Figura 3.8: Possíveis resultados obtidos com difração de raios-X. É importante observar que
para uma dada varredura, alguns planos são evidenciados ou suprimidos, como o caso do plano
(220). Esse tipo de análise é realizada em vários trabalhos das ligas de Heusler, a qual se verifica
se o plano (111) referente à fase L21 está presente e portanto a amostra está mais ordenada.
Editada de [23].

Na figura 3.8(b) é apresentada uma varredura θ/2θ com rotação no plano da

amostra, caracterizando assim uma medida DRX no plano. Quando compara-se

este gráfico com o da figura 3.8(a), é possível notar que os picos destacados em
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vermelho em (b) são planos perpendiculares ao plano (111) de (a). Esse tipo de

análise mostra possíveis detecções de picos no plano da amostra.

Finalmente, a figura 3.8(c) é um exemplo de rocking-curve no plano de uma

amostra epitaxial (dados em azul). O gráfico apresenta quatro picos com intervalo

de 90◦ característicos de uma simetria four-fold, e a largura do pico, através da

equação de Debye-Scherrer dá o tamanho do grão no plano do filme.

Esses exemplos auxiliam a interpretação dos resultados dos artigos de referência

usados aqui, quando se referem às medidas φ-scan, que é a rocking-curve no plano,

justamente para averiguar a existência do plano (111) que identifica a fase L21,

já que dificilmente esse plano cresce perpendicular ao plano dos filmes.

Uma das aplicações dessa análise aparece em Wang et al. [1], onde se trata de

uma junção túnel magnética (MTJ) de Co2FeAl/MgO/CoFe, como pode ser visto

na figura 3.9 onde aparece o padrão de difração para o CFA, picos do substrato de

MgO (001) e da camada buffer de cromo. Para esta amostra, a princípio, a fase

do CFA é do tipo B2, devido à presença dos planos (200) e (400), mas a partir

da realização da medida φ-scan, observa-se o pico (222) com simetria four-fold,

indicando a formação da fase L21 com crescimento epitaxial. A presença do plano

(111) indica a desordem da rede, pois se aparece esse plano a amostra está na fase

totalmente ordenada L21.

Para a obtenção de filmes compostos pelas ligas de Heusler, com a fase L21,

recorre-se ao tratamento térmico a altas temperaturas, usualmente em torno de

700◦ para compostos do tipo bulk à base de Co2 [24, 25, 26]. Para filmes finos

a transição da fase B2 para L21 ocorre para temperaturas em torno de 500◦C

[27, 28]. Do ponto de vista termodinâmico nem sempre a fase L21 é a mais estável

entre todas as ligas, como é o caso de Co2Cr0,6Fe0,4Al onde os cristalitos preferem

a estrutura B2 [29]. Para o Co2FeSi a mais estável é a L21, pois de acordo com

Trudel et al. [19] as ligas à base de silício tendem a preferir a formação da fase

L21, enquanto que ligas à base de Al preferem a fase B2. Já adiantando, as
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Figura 3.9: Difratograma de um filme fino de CFA depositado em substrato de MgO (001)
e camada buffer de cromo. Na letra (a) é apresentada uma medida φ-scan para confirmar a
formação da fase L21, em (c) uma imagem de microscopia AFM da amostra [1].

amostras desta tese formaram a estrutura A2 e, apesar de serem desordenadas,

tem resultados que concordam com os artigos citados nessa revisão teórica.

3.3 Propriedades Magnéticas das ligas de Heusler

Nesse tipo de composto, a banda de valência para uma orientação de spin é

parcialmente preenchida, e existe um gap na densidade de estados (figura 3.10)

para a outra orientação de spin. Portanto, há condução de elétrons apenas para a

primeira orientação, surgindo assim um canal de spins majoritários, por exemplo.

A recíproca também é verdadeira, para alguns semi-metais. Na figura 3.10 é

representado um esquema da estrutura de bandas dos meio-metais.

O composto Heusler X2YZ, cuja estrutura cristalina pode ser vista na figura

3.11, os átomos X que ocupam o tetraedro apresentam interação magnética entre

si, formam ainda uma sub-rede com interação magnética deslocada, e devido a

essas duas sub-redes magnéticas diferentes podem surgir vários tipos de fenômenos

magnéticos, gerando muito interesse para potenciais aplicações [15].
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Figura 3.10: Diagrama esquemático para ilustrar a densidade de estados para um semi metal
ferromagnético e também o gap formado entre duas orientações dos spins [30].

Nesse sentido, algumas das aplicações são em dispositivos de torque de spin

e injeção de spin. Dentro da spintrônica, o assunto injeção de spin é bastante

explorado, devido a sua ampla aplicabilidade. O ferro, elemento de transição

ferromagnético, é um tipo de injetor de spins, possui alta temperatura de Curie.

Contraposto a isso, a hibridização natural da estrutura de bandas leva a uma

limitação no nível de Fermi para a polarização, sendo esta em torno de 30 e 40%.

O crescimento de estruturas híbridas ligas de Heusler/semicondutor foi reali-

zado por Ambrose et al. [31], com a amostra epitaxial de Co2MnGe em substrato

de GaAs(001). Eles obtiveram controle dos parâmetros de rede, quando compa-

rados ao valor bulk.

Outro exemplo utilizando compostos Heusler em dispositivos de injeção de

spin, é encontrado no trabalho de Hirohata et al. [32], para filmes finos de

Co2Cr1−xFexAl em substrato de GaAs (001). Quando o índice x = 1 na com-

posição da amostra o estudo recai na mesma composição das amostras estudadas

neste trabalho. No sistema estudado por Hirohata é possível ver que primeiro foi

formada a fase do tipo A2, para uma espessura em torno de 2 camadas atômicas,
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Figura 3.11: Composto Heusler do tipo X2YZ. As sub-redes podem estar acopladas ferro ou
antiferromagéticas, editada de [15].

evoluindo para as fases B2 e L21 com o aumento da espessura.

Para o caso das amostras deste trabalho, em que as camadas ferromagnéticas

são bem espessas (500 nm), quando Ag é utilizada, as amostras apresentam es-

trutura A2. Por outro lado, quando Au é utilizado, a estrutura é B2, o que está

de acordo com o trabalho citado [32].

A utilização de junções túnel magnéticas, com eletrodos ferromagnéticos que

apresentam anisotropia magnética perpendicular (PMA), é vantajosa com relação

às que apresentam anisotropia no plano, pois reduzem a transferência de torque

de spin na densidade de corrente de chaveamento e devido a ausência do termo

desmagnetizante, se mostram mais estáveis frente às flutuações térmicas [33].

Um forte candidato à essa aplicação é o Co2FeAl, utilizando o composto como

eletrodo ferromagnético para junções túnel magnéticas perpendiculares, pois esse

material fornece uma magnetoresistência túnel gigante em junções que utilizam

barreira de MgO [1, 34, 35, 36].

A figura 3.12 mostra curvas de magnetização para um filme de Co2Cr0,6Fe0,4Al

na estrutura L21. Ao longo do eixo [11̄0] é observada anisotropia uniaxial com

os eixos duros [100] e [010]. Na direção [110], o degrau indica um eixo fácil [30],

também observado em filmes epitaxiais de Co2MnGe [31] e Co2FeAl [32].
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Figura 3.12: Curva de magnetização em função do campo aplicado para um filme de
Co2Cr0,6Fe0,4Al. Em vermelho e azul são eixos fáceis, em verde e preto são eixos duros. Observa-
se que existem dois eixos fáceis não coincidentes, indicando anisotropia do tipo biaxial [30].

O trabalho de Gabor [37] também apresenta ciclos de histerese, medidos ao

longo da principal direção cristalográfica de um filme de CFA depositado com

uma camada buffer de MgO e tratamento térmico de 400◦C. Na análise estrutural,

B2 foi a fase formada e nas medidas de magnetização é possível ver que o eixo

fácil é nas direções [110] e [1̄10] e eixos duros paralelos nas direções [100] e [010],

assim como citado anteriormente. Porém, os dois eixos fáceis não são equivalentes,

porém os eixos duros coincidem. Conclui-se que o CFA depositado em MgO, tem

anisotropia biaxial alterada pela superposição de duas anisotropias uniaxiais no

plano, uma com o eixo fácil paralelo à direção [110] e outra com o eixo fácil

paralelo à [100].

Existe outra interpretação para esses resultados, que pode ser vista na dis-

sertação de José Crisanto da Costa Neto [38], que realizou cálculos teóricos para

descrever o comportamento das curvas de magnetização, semelhantes à figura 3.13

utilizando anisotropia magnetocristalina (110). Para o caso das amostras produ-

zidas para esta tese, é possível utilizar esse método para calcular as curvas de

magnetização.
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Figura 3.13: Medidas de magnetização em função dos eixos cristalográficos para um filme fino
epitaxial de CFA [37].

Mais adiante, na discussão dos resultados, essas informações servirão como base

para discutir as propriedades magnéticas. É importante fazer uma correlação entre

dois trabalhos diferentes, que são o de Hirohata [30] e Gabor [37]. O primeiro trata

de um filme epitaxial de Co2Cr0,6Fe0,4Al (fase L21) e o segundo de um filme de

CFA (fase B2). Ambos apresentam propriedades magnéticas semelhantes mesmo

com a distribuição dos átomos de forma diferente.

3.4 Origem do amortecimento de Gilbert - ligas de Heusler

Recorrendo à equação de Landau-Lifshitz-Gilbert, que será discutida com mais

detalhe na seção referente à dinâmica da magnetização, pois esta equação inclui

o termo de amortecimento α = λ/γM (constante adimensional de Gilbert), dada

por:

d ~M

dt
= −γ( ~M × ~Hef)− γ

α

M

[
~M × ( ~M × ~Hef)

]
. (3.2)
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Uma das propriedades das ligas de Heusler é apresentar baixo parâmetro de

amortecimento de Gilbert, neste contexto, destaca-se aqui o trabalho de Liu et al.

[39], que propuseram uma combinação de cálculo de primeiros princípios e o mo-

delo tight binding extendido, este trabalho explicou a origem do baixo parâmetro

de amortecimento em meio-metais. Os autores fizeram os cálculos para Co2MnSi

e Co2MnGe e encontraram, 0,6 × 10−4 e 1,9 × 10−4, respectivamente.

3.4.1 Amortecimento de Gilbert e o Co2FeAl

Nesta seção será comentada a relação entre a liga de CFA com o baixo amor-

tecimento de Gilbert [40]. Existe uma forma indireta de encontrar experimen-

talmente o parâmetro de amortecimento utilizando ressonância ferromagnética

(FMR). Aqui será reportado dois exemplos utilizando essa análise de dados para

o caso do Co2FeAl.

O primeiro exemplo é referente ao experimento de FMR strip-line, que acom-

panha a evolução da frequência em função do campo de ressonância HR e a largura

de linha ∆H. O gráfico da figura 6.4 (a), que mostra a curva f versus HR extraído

do trabalho de Ortiz et al. [41] exemplifica o tipo de dado a ser analisado. As

curvas foram fitadas usando a fórmula de Kittel [42], onde ω é a frequência de

ressonância, γ é o fator giromagnético e Ms é a magnetização de saturação.

As linhas sólidas da figura 6.4(a) são os dados fitados segundo a equação 3.3.

A figura 6.4(b) mostra a largura de linha versus frequência, a intersecção obser-

vada entre as retas é considerada como largura de linha extrínseca ∆H0. Essa

contribuição é para o caso de amostras que são não-homogêneas. Essa largura

de linha está relacionada ao fator de amortecimento α, expresso na equação 3.3,

seguida da equação 3.4 que expressa a frequência de ressonância em termos do

campo de ressonância e também da magnetização de saturação. Esta é dada por:

∆H =
2√
3

αω

γ
+ ∆H0 (3.3)
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Figura 3.14: Dados expermentais ajustados segundo a equação de Kittel, a partir desse ajuste
obtém-se os valores para o parâmetro de amortecimento α de Gilbert. Extraída de [41].

ω = γ
√
HR(HR + 4πMs) (3.4)

Portanto, Ortiz et al. [41] relacionaram as propriedades estruturais e magné-

ticas, através do baixo damping encontrado para ambos os filmes de CFA, com

buffer de cromo ou MgO e ainda ordenamento B2. Além disso, alguns dos dados

referentes às curvas de histerese, são semelhantes aos obtidos por este trabalho.

Com isso, a liga de CFA que apresenta baixo damping, também reportado por

Mizukami et al. [43], se mostra um bom material para aplicações em dispositivos
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de chaveamento que reduzem a densidade de corrente crítica.

O segundo exemplo [44] apresenta medidas de FMR nas quais foi utilizada uma

carga de impedância de 50 Ω, guia de onda coplanar, conectada a um analisador de

rede vetorial. Para a varredura de campos, uma valor de frequência de microondas

fixa é adotada durante a medida do sinal de transmissão S21, como se pode ver

na figura 3.15(a), para uma amostra produzida em temperatura ambiente. A

figura 3.15 (b) mostra a curva experimental para uma frequência de 7,5 GHz

durante a varredura de campo de 0 até 2 kOe. O sinal, caracterizado por S21,

é uma combinação linear de uma lorentziana e uma linha na forma dispersiva.

Neste caso, L e D são amplitudes das partes referentes à absorção e à dispersão,

respectivamente. Assim como, ∆H é a largura de meia intensidade da curva, Hext

é o campo magnético externo dc, Hr campo de ressonância e C é uma constante.

A equação que descreve S21 é dada por

S21 = L
∆H2

(Hext −Hr)2 + ∆He
+D

∆H(Hext −Hr)

(Hext −Hr)2 + ∆H2
+ C. (3.5)

Assim como no exemplo anterior, utiliza-se a fórmula de Kittel para filmes

finos, para explicitar a relação entre ∆H e o parâmetro de amortecimento α.

Figura 3.15: Em (a) é um exemplo de sinal de FMR dependente da frequência para uma amostra
de CFA. (b) Para uma frequência de 7,5 GHz, em preto são os dados experimentais, em vermelho
e azul, as contribuições simétricas e assimétricas da forma lorentziana, respectivamente [44].
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CAPÍTULO 4

FUNDAMENTOS SOBRE MAGNETOIMPEDÂNCIA

Existem alguns materiais com alta permeabilidade magnética que, quando sub-

metidos a uma corrente alternada ac, podem exibir sensíveis ou drásticas variações

na impedância, na presença de um campo magnético contínuo dc [45]. Esse efeito

é conhecido como magnetoimpedância (MI) e incluído dentro da dinâmica da

magnetização, tem se destacado devido a suas aplicações que vão da spintrônica

[46] a biosensores [47].

O efeito da MI foi observado em 1935 por Harrison e colaboradores [48], porém

despertou forte interesse nas pesquisas somente a partir de 1993, quando Machado

et al. [49] tentaram explicar a origem do efeito como sendo magnetoresistiva.

Desse ano em diante, os trabalhos publicados mostraram altos valores de MI%,

expandindo a possibilidade para o estudo da magnetoimpedância em diversos

tipos de simetria, tais como fios [50], fitas [51] e filmes finos [52]. Nesse capítulo

serão mostrados conceitos utilizados para auxiliar na interpretação de medidas de

magnetoimpedância.
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4.1 Magnetoimpedância

Quando um condutor ferromagnético macio está sujeito a uma corrente ac, ocorre

uma grande mudança na impedância complexa do condutor e pode ser ativada

pela aplicação de um campo magnético, sendo essa a definição do efeito de mag-

netoimpedância (MI). Esse efeito depende da frequência da corrente alternada a

qual a amostra é submetida e da geometria da amostra. A configuração experi-

mental adotada para medir esse tipo de efeito pode ser exemplificada na figura

4.1, onde ω é a frequência angular que está relacionada a frequência da corrente

através da expressão ω = 2πf , e a tensão V está ligada à impedância V = ZI,

onde Z = R + iX é a impedância complexa.

Figura 4.1: Configuração para medidas de MI. O campo magnético externo está no plano e é
paralelo à corrente.

Qualquer condutor metálico submetido a uma corrente alternada terá um dis-

tribuição de corrente na sua seção transversal de acordo com a frequência desta

corrente. O aumento da frequência imposta ao condutor gerará uma concentração

da corrente na superfície do material. A este fenômeno denominamos de efeito

skin. Este efeito caracteriza-se por um profundidade de penetração definida por

δ =

√
2

ωσµ
(4.1)

onde σ é a resistividade e µ é a permeabilidade magnética do material. A per-
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meabilidade depende do campo externo aplicado. E, portanto, havendo campo

aplicado há o efeito de magnetoimpedância.

Conforme há variação de frequência, há modificações no comprimento de pene-

tração, que depende da frequência, da condutividade elétrica e da permeabilidade

magnética. A partir das variações no comprimento de penetração, há mudanças

no efeito de MI, que está relacionado à mudanças na permeabilidade transversal

no caso de filmes finos e fitas magnéticas. Dessa forma, dividem-se os mecanis-

mos que influenciam as variações na impedância elétrica no efeito MI. Quando a

profundidade de penetração é maior que metade da espessura do filme, o efeito

magnetoindutivo rege as mudanças na MI (esse efeito não será comentado pois

não atua no tipo de amostra estudada neste trabalho). Quando δ é da ordem

da metade da espessura do filme, o efeito skin comanda as mudanças de MI. Fi-

nalmente, para altas frequências, entre centenas de MHz e GHz, aliado ao efeito

skin, também há a contribuição da ressonância ferromagnética (FMR) no efeito

MI [53].

4.1.1 Magnetoimpedância para frequências intermediárias

Nesta faixa de frequência (entre 100 kHz até poucos MHz) ocorre o efeito skin δ.

Nesse efeito, há um confinamento da corrente na superfície do condutor, surgindo

assim um gradiente na densidade de corrente na seção transversal da amostra,

que pode ser ilustrado na figura 4.2.

A análise entre essas propriedades dependentes de δ = δ(µ, σ, ω) e µ =

µ(I, ω,Hext) descrevem e modelam o efeito de MI em frequências intermediárias,

juntamente com a equação de Landau-Lifshitz e as equações de Maxwell. As ex-

pressões que modelam/descrevem a impedância em meios magnéticos é fortemente

dependente da geometria do material. Desta forma, para geometrias cilíndricas,

tem-se a expressão clássica dependente da função de Bessel de primeira ordem,

dada por:
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Figura 4.2: Ilustração do efeito skin. A corrente que atravessa a amostra produz um gradiente
de corrente que se distribui na superfície da amostra.

Z =
1

2
= Rdcka

J0(ka)

J1(ka)
. (4.2)

Por outro lado, no caso de geometrias planares, como filmes a expressão recai

na expressão apresentada por Kraus [54], dada por:

Z = Rdck
t

2
coth

(
k
t

2

)
, (4.3)

onde o termo t é a espessura do filme. O termo k está relacionado ao efeito skin

através da expressão:

k =
1 + i

δ
, (4.4)
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onde δ é dado pela equação 4.1. Deve-se lembrar que a permeabilidade que aparece

nesta equação é do tipo transversal, no caso de filmes finos.

4.1.2 Magnetoimpedância para altas frequências

Na região de intermediárias e altas frequências são considerados efeitos de di-

nâmica da magnetização. Os picos das curvas de MI são deslocados para altos

campos, mediado pelo efeito FMR que surge nesta técnica devido a orientação dos

campos magnéticos atuantes no sistema experimental. Tal configuração é exata-

mente o mesmo utilizado na técnica de FMR tradicional, onde um campo dc atua

simultaneamente a um campo ac sobre a amostra. Com isso, em altas frequên-

cias, além do forte efeito skin, a FMR ocorre no sistema variando a impedância

da amostra [55].

Nesta faixa de frequência, a rotação da magnetização é influenciada pelos efei-

tos giromagnéticos e aparecem efeitos de relaxação ferromagnética. Posto isso,

existe uma correlação entre as respostas da impedância no efeito MI e a impe-

dância superficial na ressonância ferromagnética. Essa relação entre as respostas

da amostra para os dois experimentos é obtida através da relação extraída de [55]

para fitas:

Z =
cl

w

Zs
8πσ

, (4.5)

onde c é a velocidade da luz, w largura da fita e Zs impedância superficial.

Magnetoimpedância em tricamadas

Quando a amostra a ser analisada é na forma de tricamada, onde duas camadas

ferromagnéticas são separadas por uma camada metálica não magnética, como é

o caso apresentado neste trabalho, temos soluções para as condições de contornos
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específicos para estes sistema. Este desenvolvimento foi realizado por Panina et

al. [56]. Esse modelo considera a largura do filme 2b e comprimento l finitos em

todas as camadas, as espessuras t1 e t2 e os valores de condutividade σ1 e σ2 para

camadas não magnética e magnética, respectivamente. O fluxo magnético normal

através da superfície externa permite assumir que a distância d << b. Quando

b é suficientemente grande e os efeitos de correntes parasitas são desprezados, a

impedância no filme depende da espessura t. Logo, a impedância para o sistema

de tricamadas é escrito como a equação 4.6 [57]:

Z

Rdc
= (ηmηf)

coth
(
ηmσ2
µσ1

)
coth(ηf) + 2ηm

k1t1

coth
(
ηmσ2
µσ1

)
+ 2ηm

k1t1
coth(ηf)

 , (4.6)

onde:

ηm =
k1t1

2

(
µσ1
σ2

)
, ηf = k2t2,

k1 =
(1− i)
δ1

, k2 =
(1− i)
δ2

,

δ1 = (2πω)−1/2, δ1 = (2πωµ)−1/2

Com a escolha correta da densidade de energia livre magnética para o sistema

estudado, considerando a composição, seja por camadas simples ou multicamadas,

admite-se fazer cálculos teóricos para impedância, como os realizados por Panina

et al. [56] e Corrêa et al. [57], por exemplo. Contudo, nesta tese não será feito

esse tipo de análise, constando apenas uma análise qualitativa das curvas de MI.

Esse tipo de cálculo, porém, pode ser visto no trabalho [58], para as tricamadas

de CFA/Au/CFA.

34



4.1.3 Equações da magnetização - Landau-Lifshits-Gilbert

Como visto anteriormente, a amostra durante uma medida de MI está submetida

a campos dc e ac simultaneamente, e isso faz com que a permeabilidade magnética

se altere dinamicamente de acordo com as intensidade e frequências dos campos

acima citados. Diante disso, é importante uma análise sobre a expressão que rege

a dinâmica temporal da magnetização. Conforme a equação 3.2 têm-se

d ~M

dt
= −γ( ~M × ~Hef)− γ

α

M

[
~M × ( ~M × ~Hef)

]
. (4.7)

Segundo Landau e Lifshitz [59], se os momentos magnéticos em um cristal

estiverem livres, ou seja, não estejam sob a influência de outros momentos, a

variação temporal do momento magnético será determinada por um campo ex-

terno. A influência da interação entre os momentos magnéticos pode, então, ser

introduzida por um campo efetivo ~Hef = Hdc + Han, que recebe contribuição do

campo externo aplicado e campos internos relacionados a anisotropias do sistema,

este último podendo ser calculado pela densidade de energia livre do sistema Ef

através de

Han =
∂Ef

∂M
. (4.8)

O mecanismo de amortecimento em um sistema físico é acompanhado pela

desaceleração do movimento microscópico e pela transferência de energia cinética

e potencial em termos da energia térmica. No caso de materiais magnéticos, o

amortecimento ocorre na precessão dos spins e a energia transferida ocasiona a

formação de ondas de spin, excitações térmicas e vibrações da rede, por exemplo.

O parâmetro α é adimencional, quando ocorre um aumento no fator giromag-

nético γ, aumenta o termo que descreve a precessão dos spins. O parâmetro

de amortecimento de Gilbert é de grande importância para o estudo de ligas de

Heusler, já que uma de suas propriedades é apresentar baixo parâmetro de amor-
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tecimento de acordo com a fase estrutural apresentada. Foi realizado um estudo

para a tricamada de CFA/Au/CFA comprovando o efeito de baixo parâmetro

de amortecimento de Gilbert, como pode ser visto na referência [58]. Sendo as-

sim, essa foi a principal motivação para a presente tese, fabricar amostras com

características semelhantes à estudada no [58].

4.2 Algumas aplicações do efeito de MI

Todos os mecanismos que influenciam nos processos de magnetização contribuem

para efeitos de magnetoimpedância. A anisotropia magnética, que pode ser expe-

rimentalmente observada através de medidas de M × H, desempenha um papel

muito importante nos efeitos de MI. Sua origem pode ser magnetoelástica ou in-

duzida por tratamento térmico na presença de campo externo, por exemplo. A

obtenção de altos valores de MI em filmes finos depende da manipulação adequada

da anisotropia magnética, assim como do processo de fabricação de filmes finos

[60].

O efeito MI longitudinal, ou seja, quando o campo magnético externo é

aplicado na mesma direção da aplicação da corrente, foi amplamente estudado

[61, 62, 63, 64]. Entretanto, o efeito transversal da MI (campo magnético apli-

cado perpendicular à direção da corrente) é pouco explorado [60, 64]. Por essa

razão, foi escolhido trabalhar na mesma linha de pesquisa, para analisar os efei-

tos de magnetoimpedância em função do ângulo em que se aplica a corrente com

relação ao eixo fácil. Contudo, deverão aparecer resultados que sejam coerentes

com os apresentados por [64] para MI transversal e longitudinal.

A figura 4.3(a) mostra os efeitos de magnetoimpedância em filmes finos amor-

fos. No gráfico, AD é a medida da amostra como depositada, ZFA representa o

resultado para amostra tratada termicamente em campo zero, FA amostra com

tratamento térmico sob influência de campo magnético transversal (T) quando o
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campo externo é aplicado perpendicular à corrente de sonda, e longitudinal (L)

quando o campo externo é aplicado paralelo à corrente. A curva AD tem esse for-

mato devido à tensões armazenadas na amostra durante o processo de fabricação.

Esse efeito pode ser amenizado ao submeter a amostra a tratamentos térmicos,

permitindo que as propriedades magnéticas macias sejam recuperadas. Após o

processo de annealing, FA e ZFA exibem grandes efeitos de MI longitudinal.

Da análise dos efeitos de MI transversal, as intensidades são comparáveis para

os dois tipos de medições, a principal diferença está na curva FA-T que apresenta

pico simples ao invés de pico duplo. Conforme a disposição entre o campo de

anisotropia Hk e o campo externo H, figura 4.3(b) e 4.3(c), é possível identificar

os efeitos longitudinais e transversais da MI. A chave para compreensão destes

efeitos está em considerar as contribuições da permeabilidade efetiva. Portanto,

a permeabilidade tranversal dá origem à MI longitudinal, da mesma forma que a

permeabilidade longitudinal origina a MI transversal.

Figura 4.3: Efeitos de MI em filmes finos amorfos. Em (a) AD amostra como-depositada,
ZFA amostra com annealing em campo nulo, FA amostra com annealing e campo transversal
aplicado. Em (b) e (c) mostram efeitos longitudinais e transversais da MI em termos da
suceptibilidade χ, conforme configuração entre os campos H e Hac. Adaptada de [60].

Para exemplificar as estruturas de pico simples e pico duplo na MI, são mos-

trados resultados de Pirota et al. [65], para uma amostra na forma de fita amorfa
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composta por (Fe0,053Co0,0947)70Si12B18.

A figura 4.4 é um típico resultado de MI [65]. Ocorre um grande decréscimo

do módulo da impedância Z quando um pequeno campo é aplicado. O gráfico em

destaque mostra o módulo da impedância para campo nulo em função da frequên-

cia. Dessa forma, conhecendo a depedência entre o comprimento de penetração

e a frequência, é possível relacionar o aumento do módulo da impedância com o

aumento da frequência.

Figura 4.4: Ilustração de resultado de MI para pico simples [66]

A figura 4.5 mostra outro comportamento, cujo resultado revela o formato de

pico duplo na MI, existindo um valor máximo na região de campo diferente de

zero. Essa curva foi obtida para a mesma amostra, sendo o resultado apresentado

na figura 4.4. Esse efeito é devido ao processo de annealing que proporcionou

indução de anisotropia no eixo de fácil magnetização [65]. Outra característica

desse gráfico é o comportamento histerético, presente na região de campo próximo

a zero, podendo isto ser visto no zoom da figura 4.5.

Mais detalhes sobre o comportamento histerético aparecem na tese de Pirota

K. [66]. Sobre o comportamento histerético, é importante salientar que esse efeito

está relacionado ao campo coercivo da curva de histerese, que indica processos

irreversíveis de magnetização somados ao comportamento não histerético prove-
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Figura 4.5: Ilustração de resultado de MI para pico duplo. No gráfico em detalhe aparece o
efeito de histerese na curva de MI [66]

niente de processos de magnetização puramente por rotação de domínios [66].

Os resultados de Pirota [66] são para fitas amorfas. Entretanto, o comporta-

mento histerético também foi verificado por Sinnecker et al. [67] para uma fita

cristalina composta por Fe77,5Si7,5B9. Além disso, Tiberto [68] reporta o mesmo

tipo de comportamento em fios a base de ferro, mas associa esse efeito totalmente

a tratamentos térmicos realizados na amostra. Contudo, a presença de ciclos de

histerese tanto em resultados quasi estáticos como em MI, indica a forte depen-

dência de mudanças irreversíveis em processos de magnetização de amostra.

Ainda no trabalho de Sinnecker et al. [67] são apresentados resultados para

fita amorfa de Co67Fe3Cr3Si15B12 e foi realizada uma cuidadosa comparação com

medidas de histerese quasi-estática com efeitos de MI. Os resultados indicaram

que o comportamento histerético em ambas as medições é fruto de mudanças ir-

reversíveis nos processos de magnetização da amostra. A coercividade tem valor

muito baixo (ver figura 4.6(a)), e o formato da curva de histerese é típico de pro-

cesso de rotação de magnetização, atrelado à estruturas de domínios transversais,

resultantes de estresse por tratamento térmico.

A curva de MI apresentada na figura 4.6(c) mostra dois picos simétricos lo-
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calizados na região do campo de anisotropia, da mesma forma que a derivada

da magnetização em função do campo mostrda na figura 4.6(b). A presença da

histerese na figura 4.6(a) é para o mesmo valor de campo que na figura 4.6(c),

como pode ser visto nas linhas tracejadas em vermelho, correlacionando assim, os

dois resultados às trocas nos processos de magnetização.

Ademais, a magnetização detecta a irreversibilidade longitudinal e a MI mostra

a irreversibilidade da permeabilidade transversal, e a combinação entre as duas

técnicas ajuda na compreensão de mecanismos locais que governam a magnetiza-

ção de materiais magneticamente macios [69].

Figura 4.6: Gráficos que mostram a relação entre os processos de magnetização com resultados
de MI. Editada de [67].

Portanto, a MI com efeito histerético está relacionada a mudanças no processo

de magnetização, causada por deslocamentos de paredes de domínio. Esse desloca-

mento é possível quando um campo dc suficientemente grande é aplicado a ponto
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Figura 4.7: Resultados de MI para microfios com comportamento bifásico. O deslocamento das
curvas e a assimetria estão vinculados ao acoplamento magnetostático. A espessura é outro
fator importante para a manifestação dos efeitos de mudança de pico simples para pico duplo
[70].

de provocar o giro das paredes de domínio, sendo esse um processo irreversível.

Outro comportamento que deve ser comentado é o efeito assimétrico na mag-

netoimpedância (AMI). Em geral, esse efeito pode ser estudado de duas formas,

quando AMI estática for produzida pela configuração assimétrica dc [71, 72], ou

AMI dinâmica quando há combinação entre as componentes diagonal e fora da

diagonal do tensor impedância [72]. O método mais utilizado é AMI dinâmico,

estudado por Torrejón et al. [70], que utiliza uma aproximação da magnetização

dc reversa para ativar a AMI.

A figura 4.7 é um resultado de Torrejón et al. [70], obtido a partir microfios

que apresentam comportamento bifásico em altos valores de campo magnético.

A causa para o deslocamento e assimetria nas curvas de MI, para a fase macia,

é o acoplamento magnetostático. Nota-se também que o aumento da espessura

desencadeia mudança de pico duplo para pico simples.

Com base nesses artigos é notável que para cada sistema existe um tipo de

estrutura dos picos de MI. A composição das amostras na forma de tricamadas

compostas por materiais bifásicos, sugere a formação de assimetrias e desloca-
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mentos nos picos. O comportamento histerético é comandado pelos processos de

magnetização e esses resultados nem sempre são desejáveis do ponto de vista de

aplicações tecnológicas. Porém, podem ser usados como ferramentas de detec-

ção de alguns tipos de anisotropia. No capítulo dos resultados, serão mostradas

conexões entre esses tipos de sistemas aqui apresentados.
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CAPÍTULO 5

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

A preparação das amostras na forma de filmes finos foi realizada por meio

da técnica de magnetron sputtering, em três sistemas distintos. A caracterização

estrutural foi realizada através da técnica de difração de raios-X (DRX) com o

equipamento Rigaku MiniFlex II. As medidas de magnetização foram obtidas

usando um magnetômetro de amostra vibrante (VSM) da fabricante LakeShore.

Por fim, as propriedades dinâmicas da magnetização foram adquiridas com um

analisador de impedância da Agilent.

As colaborações para o crescimento de amostras foram com o Argonne National

Laboratory, Chicago (EUA) e Laboratório de Magnetismo e Materiais Magnéticos,

UFSM. Todas as técnicas experimentais para o desenvolvimento das caracteriza-

ção apresentadas nesse capítulo fazem parte do Laboratório de Nanoestruturas

Magnéticas e Semicondutoras, DFTE - UFRN.

5.1 Método de Preparação

Usualmente, as amostras com características dos compostos Heusler são crescidas

pelos seguintes métodos: melting (fusão dos elementos da liga) [73], molecular

beam epitaxy (MBE) [74] e sputtering [75]. A técnica de sputtering é bastante
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utilizada, embora possa gerar restrições quanto às propriedades de interface das

camadas. Sendo assim, é necessário um controle rigoroso de alguns parâmetros,

tais como: taxa de deposição, pressão de trabalho, temperatura de deposição e

potência da fonte (RF ou DC). Para exemplificar, Inomata et al. [21] fizeram um

estudo da influência da temperatura de deposição sobre a rugosidade interfacial

em amostras de CFA, que pode ser vista na figura 5.1. O resultado mostra, neste

caso, que filmes depositados a temperaturas abaixo de 473 K (200◦C) exibem

padrão periódico em uma faixa larga do ângulo de difração, sugerindo a formação

de camadas planas, enquanto que filmes depositados em temperaturas acima de

473 K apresentam uma rápida diminuição na intensidade dos picos, indicando a

formação de superfícies mais rugosas [21].

Figura 5.1: Dados de reflectividade de raios-X para amostras de CFA em função de diferentes
temperaturas de deposição. Adaptada da referência [21].

5.1.1 Sistema de deposição por Magnetron Sputtering

A deposição de amostras por sputtering envolve o bombardeamento de um alvo

com íons provocando a ejeção do material do alvo. Ao incidir sobre um substrato,
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este material coalesce e forma o filme. Para que o sputtering seja executado, por-

tanto, devemos dispor de um material a ser bombardeado (alvo), um substrato,

e uma fonte de íons. No sistema de sputtering, esta fonte é um gás inerte sobre

o qual é aberta uma descarga elétrica através de uma diferença de potencial. Na

maior parte das vezes, esta diferença de potencial é contínua (fonte DC). Quanto

o material do alvo é isolante, fontes DC não são adequadas, pois as cargas acumu-

ladas na superfície do alvo acabam por blindar o potencial e levam à interrupção

do processo de desbaste. Por isso, geralmente se faz uso de uma fonte de RF para

este tipo de deposição.

Neste trabalho, foram utilizados alvos maciços comerciais de Co2FeAl, MgO,

Au e Ag com 99,99% de pureza. Antes das deposições, foi realizada uma medida

de DRX do alvo de CFA, cujo resultado está na figura 5.2. Os planos caracte-

rísticos do CFA são indexados conforme o banco de dados internacional ICDD

(International Center from Diffraction Data) e estão representados pelas barras

em vermelho no gráfico, contudo são mostrados os planos mais comuns encontra-

dos nos artigos revisados.

5.2 Produção de amostras por magnetron sputtering

A produção das amostras foi realizada em três sistemas distintos: Argonne Nati-

onal Laboratory - ANLAB - EUA, Laboratório de Nanoestruturas Magnéticas e

Semicondutoras - LNMS - DFTE-UFRN e Laboratório de Magnetismo e Materiais

Magnéticos - LMMM - DF-UFSM. Neste ponto, o texto será divido em etapas de

produção, para comentar os procedimentos adotados de acordo com cada sistema

utilizado.

Primeira etapa: A produção de uma grande série de amostras foi reali-

zada pelo professor Carlos Chesman A. Feitosa durante seu pós-doutoramento

no ANLAB. Desta série, amostras foram crescidas na geometria de tricamada
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Figura 5.2: Difratograma do alvo de Co2FeAl. As barras verticais estão nas posições de alguns
planos indexadas segundo o ICDD [76].

CFA150/Au55/CFA150, onde os sub-índices indicam a espessura da camada em

nanômetros, depositadas em substrato de MgO e vidro. De seus resultados, um

artigo [58] foi publicado por nosso grupo, motivando o desenvolvimento deste

trabalho de tese de doutoramento em ligas de CFA com diferentes estruturas e

geometrias para o estudo da dinâmica da magnetização.

Segunda etapa: Com o objetivo de estabelecer uma rota de produção destas

ligas em substratos amorfos, a segunda etapa do trabalho se desenvolveu junto ao

LNMS. Nesta etapa, foram levantados os principais parâmetros de deposição para

otimizar as estruturas em relação às taxas de deposição. Os parâmetros contro-

láveis em uma deposição por sputtering foram variados até alcançar os resultados

aqui apresentados, parâmetros estes como: pressão de base, potência da fonte DC,

taxa de deposição, temperatura de deposição e temperatura de annealing.

Terceira etapa: Com base nos parâmetros da segunda etapa, com suas de-

vidas adaptações já que os equipamentos de sputtering são diferentes, foi reali-
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zada a colaboração com o sistema do LMMM para a produção de tricamadas de

CFA/Ag/CFA, onde a espessura das camadas de CFA foi de 250 nm ou 500 nm

e a camada de Ag foi de 100 nm. O desenvolvimento desta etapa contou com o

uso de um equipamento de magnetron sputtering com capacidade para uso de até

4 alvos, além do sistema de vácuo estabelecer uma pressão de base de 3 × 10−7

Torr, possui também controlador de fluxo de argônio.

5.2.1 Tricamada CFA/Au/CFA

Especificações técnicas

O sistema demagnetron sputerring do Argonne National Laboratory, é um equipa-

mento comercial AJA modelo ORION UHV SPUTTER UP. A figura 5.3 mostra

uma foto do equipamento semelhante ao utilizado no Argonne. O controle da

espessura é feito a partir de um monitor de cristal de quartzo. O sistema possui

uma pré-camara para trocar os substratos, diminuindo o risco de contaminação

e reduzindo o tempo para troca de substratos, e um sistema de aquecimento dos

substratos de até 850◦C. Para deposição, utilizou-se pressão de base de 5,0 × 10−7

Torr, uma fonte DC 750 W, uma fonte RF 300 W e uma fonte RF 50 W e dois

controladores de fluxo de gás com isolamento pneumático.

Procedimento de fabricação

A tricamada CFA/Au/CFA foi produzida utilizando uma fonte DC, substratos de

MgO (100) e vidro. A espessura da camada de CFA é de 150 nm e da camada de

Au é de 55 nm. Antes da deposição, os substratos foram submetidos ao processo

de annealing de 600◦C por 30 minutos e logo após a temperatura foi reduzida

para 150◦C para deposição de CFA. Utilizou-se potência de 150 W e logo após

a camada de Au foi depositada em temperatura ambiente, com fonte DC com

potência de 10 W, a pressão de base 1,0 × 10−7 Torr e a pressão de trabalho é

3,0 × 10−3 Torr. Por fim foi depositada a segunda camada de CFA e por último,
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Figura 5.3: Foto de um equipamento de sputtering similiar ao existente no Argonne National
Laboratory (www.ajaint.com).

annealing em vácuo a 600◦C por 30 minutos.

5.2.2 Camada simples CFA

Especificações técnicas

O sistema de deposição de filmes finos do LNMS é um equipamento comercial

Rapier/Orion Sputtering System AJA, representado pela foto 5.4, que possui dois

canhões AJA. O porta substrato é uma peça conjunta a um aquecedor resistivo

SHQ 15A AJA com controle PID, que alcança temperatura de 900◦C, refrigerado

com um circuito interno de água. Possui uma fonte de alimentação DC MDX DC

500 AE - Advanced Energy e uma fonte RF (até 50W). A câmara de deposição é

conectada a uma bomba mecânica de baixo vácuo Alcatel Vacuum Technology -

Série 2005 SD com dois estágios e uma bomba turbomolecular de alto vácuo Pfeif-

fer Vacuum TMU071P. O sistema conta com dois medidores de vácuo, penning e

pirani. O pirani mede da pressão atmosférica até pressões da ordem de 10−3 Torr,

e, quando a pressão chega nesta ordem, toma-se a leitura do medidor penning

que lê pressões da ordem de 10−2 Torr até 10−7 Torr. Para o controle do fluxo
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de argônio são utilizadas duas válvulas agulha, sendo que apenas uma tem ajuste

fino. Usualmente são utilizadas pressões de trabalho da ordem de 10−3 Torr. O

sistema composto pelos canhões, porta substratos e a parte externa da bomba

turbomolecular é refrigerada com água disponível em um reservatório externo.

Figura 5.4: Sistema de magnetron sputtering do Laboratório de Nanoestruturas Magnéticas e
Semicondutoras.

Procedimentos de fabricação

As primeiras amostras-teste de CFA foram produzidas utilizando fonte de corrente

DC, substrato de vidro, potência da fonte de 100 W [22], pressão de base de 5,0

× 10−6 Torr e pressão de trabalho de 3,0 × 10−3 Torr. Foi também realizado

annealing de 30 minutos a 600◦C antes da deposição e durante a deposição utilizou-

se a temperatura de 150◦C. Dessa série inicial, como será visto mais tarde, todas

as amostras são amorfas, mesmo realizando tratamentos térmicos pós deposição.

Com base em alguns artigos [77, 78] que utilizam camada buffer de MgO ou

Cr, e também a deposição de uma camada protetora no final da deposição (cap
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layer), para reduzir a quantidade de óxido interagindo com a camada de CFA, o

procedimento para produção, mesmo em substratos amorfos, seguiu esta rotina

para produção de filmes finos de CFA. Portanto, a rota sugerida para a fabricação

de amostras simples de CFA segue os passos descritos na tabela 5.1:

Tabela 5.1: Rota para deposição de filme simples de CFA. As camadas de MgO foram deposi-
tadas à temperatura ambiente (RT - room temperature) e camada de CFA a 150◦C.

Material Temperatura/Tempo Fonte
1. Buffer MgO RT RF (45W)
2. Annealing 600◦C/30 min
3. CFA 150◦C DC (100W)
4. Annealing 600◦C/30 min
5. Cap layer MgO RT RF (45W)

Embora o sistema de magnetron sputtering do LNMS chegue à pressão de base

da ordem de 10−6 Torr, o sistema está limitado a dois canhões além do sistema

ser inteiramente manual, desta forma, a produção de tricamadas é bastante li-

mitada devido a necessidade de quebra de vácuo para troca de alvos durante o

crescimento. Isso levou a necessidade de produção de tricamadas em um sistema

automatizado, do LMMM/UFSM.

5.2.3 Tricamadas CFA/Ag/CFA

Especificações técnicas

O sistema de deposição do LMMM, que pode ser representado esquematicamente

pela figura 5.5 é composto por um sistema de vácuo BAK 600 Balzers com uma

bomba de vácuo rotativa e outra difusora, dois motores de passo SLO SYNWarner

Eletronic, cujas resoluções de 40000 passos/volta (permitindo o movimento do

porta substrato) e 10000 passos/volta (permitindo o movimento do shutter), dois

controladores de fluxo de gás 1179 MKS para os gases Ar e O2, (para este trabalho

será utilizado o fluxo de Ar com 32 sccm), um medidor de pressão Baratron

MKS (faixa de 0 - 100 mTorr). O sistema conta com 4 canhões de 2", uma
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fonte de alimentação RF5S RFPP (frequência RF), outra fonte RF AJA 600 AJA

International INC. e duas fontes MDX 500 Advanced Energy (DC). Esse sistema

ainda possui um sistema de aquecimento acoplado à câmara que utiliza um circuito

para alimentação de uma lâmpada halógena de 1000 W que é posicionada em uma

cavidade refletora refrigerada com água, de modo que o substrato fica exposto

diretamente ao calor irradiado pela lâmpada.

Figura 5.5: Sistema de magnetron sputtering do Laboratório de Magnetismo e Materiais Mag-
néticos.

Procedimentos de fabricação

O processo para fabricação das tricamadas segue os mesmos passos das amostras

produzidas no LNMS. Ao alcançar pressão na câmara da ordem de 10−7 Torr,

é reduzido o fluxo de bombeamento por meio do estrangulamento (sistema de

persianas) localizado entre a bomba difusora e a câmara, então quando o fluxo de

gás é injetado perto dos canhões, esse sistema de persianas permite o ajuste da

pressão de deposição na câmara, que é da ordem de 2 × 10−3 Torr para um fluxo
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de 32 sccm.

Antes e depois da deposição da camada simples de CFA, os substratos de vidro

e MgO foram submetidos a tratamentos térmicos de 450◦C por diferentes tempos

(30 min e 1 h). No primeiro caso (30 min), a amostra se mostrou amorfa sem a

indução de fases de CFA (não discutido neste trabalho). Por outro lado, quando

o sistema foi submetido a 450◦C durante 1 h o filme apresentou as fases de CFA

e sua caracterização será discutida na seção referente a resultados.

Contudo, o processo de tratamentos e temperaturas durante a deposição seguiu

o padrão utilizado no passo anterior, ou seja, o procedimento foi semelhante ao

realizado no LNMS. Após annealing no substrato por 1 hora a 450◦C, baixou-se

a temperatura ambiente e foi depositada uma camada buffer de MgO de 5 nm.

Então, aumentou-se a temperatura para 150◦C para deposição do CFA e, nova-

mente, reduziu-se a temperatura até a temperatura ambiente para a deposição

da camada de prata Ag. Logo após aumentou-se a temperatura para 150◦C para

mais uma camada de CFA. Para fechar a tricamada foi depositada uma camada

cap layer de 5 nm de MgO. Por fim, mais um annealing de 1 hora à 450◦C foi

realizado. Os dados de pressão de base e trabalho, potência das fontes e as fontes

utilizadas podem ser conferidos na tabela, a seguir.

Tabela 5.2: Parâmetros de deposição para os três alvos utilizados na produção dos filmes de
CFA e das tricamadas CFA/Ag/CFA.

Camada Fonte Potência (W) Pb (Torr) Pt (Torr) Taxa (Å/s)
MgO RF 90 10−3 10−7 0,2
CFA DC 100 10−3 10−7 5,6
Ag DC 10 10−3 10−7 1,84

Resumindo, nesta seção apresentou-se todo procedimento experimental ado-

tado para produção das amostras estudadas neste trabalho. Como visto, acima

foram produzidas amostras em três sistema de deposição distintos. Para facilitar

e direcionar as discussões na seção 6 no final deste seção será exposta uma tabela

resumido todas amostras estudadas e apresentadas nesta tese.
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5.3 Difração de Raios-X

Basicamente, o fenômeno de difração de raios-X por cristais é resultante de um

processo de espalhamento. O feixe difratado apresentará picos de intensidade

quando o espalhamento satisfaz algumas condições geométricas. Dependendo do

equipamento, estas condições são designadas lei de Bragg ou equação de Laue

[79]. Os efeitos da difração se refletem nas intensidades e posições dos picos,

sendo estas propriedades físicas fundamentais para identificação de substâncias

[80]. O método do pó usa a geometria Bragg-Brentano (θ − 2θ), que prevê picos

sempre que a lei de Bragg é satisfeita. Esta geometria é mostrada na figura 5.6.

Figura 5.6: Em (a) a ilustração da lei de Bragg, (b) tipo de geometria θ − 2θ.

5.3.1 Calibração das taxas de deposição

Uma das aplicações da difração de raios-X é na determinação da espessura de

filmes finos. A partir desse parâmetro é encontrada a taxa de deposição, que é

um parâmetro essencial para a fabricação de amostras. Na figura 5.7 é mostrada

uma medida de reflectividade de raios-X, para determinação da espessura de um

filme fino de CFA depositado em substrato de vidro. Os picos de Bragg indexados

na figura 5.7 são referentes às interferências construtivas das ondas refletidas na

superfície do conjunto substrato/filme e filme/ar.
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Figura 5.7: Difratograma para amostra de CFA para calcular a espessura e a taxa de deposição.

Com base nessa medida é construído um gráfico do vetor de espalhamento

(q), que leva em conta a posição (θ) através de q = 4π sin(θ)/λ de cada pico

associado ao seu índice. A espessura (em Å) é dada segundo a equação 5.1, onde

o coeficiente angular da reta é B. Neste caso,

Espessura = 2π/B. (5.1)

Com a espessura determinada encontra-se a taxa de deposição, que é a razão

entre a espessura e o tempo de deposição. Neste caso, obteve-se o valor é de 3,128

Å/s e a espessura 203,36 Å.

Esse procedimento de determinação da taxa foi realizado para todos os ma-

teriais utilizados, MgO, Au, Ag e CFA. A taxa depende muito das condições

da deposição. Por esse motivo, foi necessário fazer essa determinação para cada

equipamento.
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Figura 5.8: Vetor de espalhamento q em função do índice n. A partir do ajuste polinimial dos
pontos, obtém-se o coeficiente angular da reta, útil para a determinação da espessura e da taxa
de deposição.

5.3.2 Caracterização estrutural

As ligas de Heusler apresentam 3 possíveis designações para a mesma estrutura

cúbica. O que diferencia elas é quanto à desordem estrutural e isso pode ser de-

terminado através da caracterização estrutural utilizando a técnica de difração de

raios-X. Todas as amostras foram medidas no difratômetro de raios-X no LNMS.

O equipamento é um difratômetro MiniFlex II - Rigaku e utiliza radiação Cu-Kα,

cujo comprimento de onda é λ = 0, 1545 nm. O sistema não possui filtro de

Ni (para o substrato de MgO, por exemplo, aparece o pico referente ao Kβ), o

detector é do tipo D/teX Ultra de alta velocidade, utiliza o método do pó cuja

geometria é θ − 2θ. A voltagem e a corrente do tubo são de 30 kV e 10 mA,

respectivamente.

As varreduras para calibração foram de 2◦ a 5◦. Já em altos ângulos foram

realizadas medidas de 20◦ até 110◦, que é a região de interesse para análise da
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estrutura cristalina formada com passo de 0,1◦ e velocidade constante. A figura 5.9

mostra a parte interna do equipamento de raios-X do LNMS, apesar da geometria

ser θ/2θ, deve-se comentar que o tubo de raios-X é fixo, o porta amostra conectado

ao goniômetro gira na direção da seta e é acompanhado pelo detector.

Figura 5.9: Foto interna do difratômetro de Raios-X do LNMS.

A análise da estrutura cristalina se dá por meio de comparação do difratograma

medido com fichas disponíveis pelo ICDD. Em destaque aqui, está a ficha do

Co2FeAl [76], para guiar a identificação nos difratogramas mostrados no capítulo

de resultados. É possível encontrar a ficha de CFA pelo número: 01-071-5670, os

parâmetros de rede são a = b = c = 5,730 Å, estrutura cúbica cujo grupo espacial

é Fm3̄m. A tabela 5.3.2 mostra os índices de Miller, ângulo 2θ e intensidade

relativa dos picos para a ficha do CFA.
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Tabela 5.3: Ítens extraídos da ficha ICDD 01-071-5670 para o Co2FeAl [76].
h k l 2θ Intensidade
1 1 1 26.95 69.1
2 0 0 31.22 49.0
2 2 0 44.73 1000.0
3 1 1 53.00 24.7
2 2 2 55.56 10.2
4 0 0 65.12 131.8
3 3 1 71.81 7.5
4 2 0 73.98 10.2
4 2 2 82.46 225.3
5 1 1 88.71 3.5
3 3 3 88.71 1.2

5.4 Magnetômetro de amostra vibrante - VSM

Medidas de magnetização são indispensáveis para caracterização das propriedades

magnéticas estáticas. Uma das propriedades básicas dessa classe de materiais é a

anisotropia, o método usual para determinar a anisotropia é a magnetometria de

torque. Essa técnica mede diretamente o torque macroscópico exercido por um

campo aplicado na magnetização da amostra.

Há também outra forma de medir curvas de magnetização para diferentes ori-

entações da amostra, utilizando um magnetômetro de amostra vibrante (vibrating

sample magnetometer - VSM), técnica que utiliza a variação do fluxo magnético

através de bobinas sensoras, nas quais se monitora a tensão induzida determinada

pela lei de Faraday. Um campo externo H é aplicado à amostra induzindo a mag-

netização. O porta amostra é fixado a uma haste. O conjunto haste/amostra é

conectado a um módulo que permite a vibração perpendicularmente à direção do

campo aplicado e, com este movimento ocorre a variação do fluxo de indução mag-

nética B através das bobinas sensoras, induzindo assim uma força eletromotriz

[81].
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Figura 5.10: Composição esquemática de um VSM. Constituído de um eletromagneto com fonte
de alimentação, um transindutor (dispositivo que permite a vibração), bobinas captadoras e
dispositivo eletrônico de recuperação de sinal (amplificador lock-in - LIA).

Os equipamentos que realizam essas medidas usam pequenas amplitudes de

oscilação, capazes de medir variações na magnetização em torno de 10−6 emu

[82]. O sistema é controlado por uma interface computacional em um circuito

fechado, que equipara as oscilações da amostra com o sinal da força eletromotriz,

amplificando o sinal e transformando em termos da magnetização da amostra.

5.4.1 Caracterização magnética quase-estática

O equipamento usado para a realização das medidas foi um VSM da LakeShore,

Modelo 7407. Antes da realização das medidas, o equipamento é calibrado para

garantir que para uma amostra-padrão apresente o valor de campo em uma mesma

região de sinal detectado pelas bobinas sensoras.

As amostras de CFA apresentam um pequeno valor de campo de saturação, em

torno de 20 Oe (ou até menos). Apesar disso, todas as medidas foram realizadas

para um intervalo de campo de ± 300 Oe. Para verificar as anisotropia das amos-
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tras produzidas foi definido um eixo geométrico para cada amostra e denominou-se

este ângulo de 0◦. A partir deste ângulo previamente definido realizaram-se me-

didas para as seguintes direções de campo externo no VSM: 0◦, 45◦, 90◦ e 135◦.

Figura 5.11: Foto magnetômetro de amostra vibrante do LNMS.

5.5 Magnetoimpedância

Uma das características das ligas de Heusler é a possibilidade de apresentar um

baixo parâmetro de amortecimento de Gilbert α, aliado à alta polarização de spin.

Assim, o CFA é um grande candidato a aplicações para dispositivos de frequência

RF. Uma boa ferramenta para estudo da dinâmica da magnetização em frequência

RF é o efeito MI.

Para as medidas de MI, foi utilizado um analisador de impedância-RF, Agilent

modelo E4991, com cabeçote de teste, e uma cavidade de microondas do tipo

micro stripline, ver na figura 5.13. O analisador utiliza um método de medida

de corrente-tensão para determinar a impedância da amostra. A cavidade de

microondas é conectada à porta de saída do cabeçote. Antes das medidas um

procedimento de calibração com um padrão de aberto, curto e carga (50 Ω) deve

ser realizado.
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O funcionamento da cavidade de microondas é semelhante a uma linha de

transmissão do tipo micro strip, no entanto o condutor central neste caso é o

filme fino (amostra). É possível ver na figura 5.12 o pino de contato feito de latão

que liga a amostra até a saída do analisador. A peça adaptada conta ainda com

um revestimento do pino central feito de teflon, material escolhido por apresentar

permissividade elétrica constante para a faixa de frequência utilizada nas medidas.

As amostras são fixadas no porta amostra por uma tinta condutiva prata marca

Electrolube (SCP03B tinta condutiva prata 3G).

Figura 5.12: Porta amostra adaptado para filmes finos

Externo ao equipamento, foi adaptada uma bobina, a fim de produzir campo

magnético longitudinal dc sobre a amostra. A partir da aplicação do campo

externo à amostra, é feita uma varredura da frequência para cada valor de campo

magnético externo no intervalo de ± 350 Oe. Essa bobina é refrigerada para

eliminar efeitos de aquecimento e é alimentada por uma fonte de corrente Kepco.

O equipamento e a fonte de corrente se comunicam com o computador através

de uma interface GPIB. Um programa HPVee foi desenvolvido para calibração,

aquisição de dados, controle da corrente, e controle do experimento. Uma foto do

aparato pode ser vista na figura 5.13.
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Figura 5.13: Foto do analisador de impedância do LNMS. Em destaque são mostrados o kit de
calibração, a bobina para aplicar campo externo, o porta amostra de cobre com amostra colada
para realizar a medida.

5.5.1 Caracterização magnética dinâmica

Para analisar o comportamento dinâmico do material estudado, optou-se por re-

alizar as medidas de magnetoimpedância para os ângulos 0◦, 45◦, 90◦, 135◦, com

base no artigos de Sommer e Chien [60, 64], no qual analisam-se os efeitos das

componentes transversal e longitudinal do efeito MI. A faixa de frequência anali-

sada é de 1,0 MHz a 3,0 GHz e o máximo campo externo aplicado é de ± 350 Oe.

As direções tomadas para a realização das medidas dinâmicas são exemplificadas

conforme a figura 5.14.

No intuito de resumir e expôr o conjunto de amostras produzidas para este

trabalho, a tabela 5.4 mostra as amostras produzidas e que serão discutidas nos

resultados desta tese. Nesta mesma tabela pode ser verificado as técnicas ex-

perimentais utilizadas para caracterizar cada uma das amostras. Verifica-se que

as técnicas de VSM e MI foram analisadas e interpretadas para o conjunto de

amostra que alcançou as propriedades estruturais adequadas, assim como propri-

edades magnéticas que favorecem o surgimento de MI. Ao mesmo tempo foram
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Figura 5.14: Direções tomadas como base para as medidas MI (a) o eixo fácil (EA) está paralelo
ao campo magnético dc e corrente de sonda denominada de direção 0◦. Em (b) e eixo fácil
encontra-se perpendicular ao campo externo dc e a corrente de sonda, denominado direção 90◦.

Tabela 5.4: Tabela que resume todas as amostras estudas e que serão apresentadas neste
trabalho. O termos Buffer e Cap na denominação das amostras indicam uma camada de 5 nm
de MgO. Os espaçadores utilizados nas tricamadas são Au (ouro) e Ag (prata).
Amostra Substrato Local de Produção DRX VSM MI FMR
CFA/Au/CFA (T0) Vidro e MgO Argonne X X X X
CFA (100 - 400 nm) Vidro LNMS X
CFA (500 nm) Vidro LNMS X X
Buffer/CFA (500 nm) Vidro e MgO LNMS X X
Buffer/CFA (500 nm)/Cap Vidro e MgO LNMS X X
Buffer/CFA(500nm) Vidro e MgO LMMM X X X
Buffer/CFA /Ag /CFA (T1) Vidro e MgO LMMM X X X
Buffer/CFA/Ag/CFA (T2) Vidro e MgO LMMM X X X

exploradas diferentes estruturas segundo a utilização ou não de buffer layers e cap

layers, usualmente utilizadas para uniformizar substratos amorfos e proteger as

amostras da oxidação, respectivamente.
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CAPÍTULO 6

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A apresentação dos resultados desta tese seguirá a ordem cronológica da produ-

ção das amostras. Para cada conjunto/amostra apresentado na tabela 5.4 serão

discutidas as caracterizações realizadas. Conforme pode ser observado, os traba-

lhos iniciaram-se através da produção de tricamadas de CFA/Au/CFA, quando

foi realizado um estudo sobre as propriedades estruturais e magnéticas estáticas

e dinâmicas, resultando em uma publicação [58]. Os resultados desta série de

amostras que serão apresentados inicialmente, serviram de motivação para o de-

senvolvimento do restante deste trabalho. A partir deste ponto, começaram sa

tentativas de depositar amostras estruturalmente orientadas em substratos amor-

fos nos laboratório do LNMS e LMMM, sempre comparando seus resultados com

amostras também depositadas em substratos cristalinos de MgO (100). Inicial-

mente, esforços foram concentrados para obter uma rota de produção desta liga

de CFA em substratos amorfos com diferentes tratamentos térmicos e geometria

de amostras.

Desta forma, os primeiros resultados apresentados para camadas simples de

CFA discutem apenas propriedade estruturais e magnéticas estáticas. Verificou-

se a necessidade de deposição de buffer de MgO para a formação da fase A2 de

CFA. Com isso a necessidade de utilização de pelo menos três alvos durante a
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deposição (para formação de tricamadas) nos levou a mudar de sistema experi-

mental, produzindo amostras com a colaboração mantida com a UFSM - LMMM.

Como passo inicial, foi testada a reprodução de filmes simples de CFA no sistema

de sputtering do LMMM. A partir dos parâmetros definidos para filmes simples,

com propriedades estruturais e magnéticas estáticas semelhantes aos obtidos no

LNMS, foi realizada a produção das tricamadas de CFA/Ag/CFA.

6.1 Tricamada CFA/Au/CFA

Nesta seção, serão descritos os resultados encontrados para a primeira das trica-

madas produzidas, utilizando Au como elemento metálico. Como mencionado no

procedimento experimental, estas amostras foram produzidas no Argonne-EUA

cuja composição é CFA/Au/CFA (T0) com 150 nm e 55 nm de espessura para

as camadas de CFA e Au, respectivamente, crescidos sobre substratos de vidro

e MgO (100). A rota usada para crescimento dessas amostras pode ser vista na

tabela 6.1. Para estas tricamadas, foram analisadas as propriedades estruturais

por DRX, magnéticas estáticas por VSM e magnéticas dinâmicas por MI. Tam-

bém foram realizadas medidas de FMR na Universidade Federal de Pernambuco

(apenas para as tricamadas CFA/Au/CFA) destas medidas foi possível calcular

o parâmetro de amortecimento de Gilbert. Para as demais amostras produzidas

aqui no LNMS e no LMMM não foram realizadas medidas de FMR.

Tabela 6.1: Rota para deposição de tricamada CFA/Au/CFA em substrato de vidro e de MgO
(100).

Material Temperatura/Tempo Fonte Espessura
1. Annealing 600◦C/30 min
2. CFA 150◦C DC (150 W) 150 nm
3. Au RT DC (10 W) 55 nm
4. CFA 150◦C DC (150 W) 150 nm
5. Annealing 600◦C/30 min

A figura 6.1 apresenta os resultados de DRX para as tricamadas sobre substra-
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tos de vidro e MgO. A presença de diferentes famílias de planos cristalinos indica

que as amostras são policristalinas. No que se refere à fase estrutural destas amos-

tras, é possível observar que o filme crescido sobre substrato de MgO apresenta

uma fase B2, identificada pela presença do pico (200) e (400), enquanto o filme

crescido sobre substrato de vidro, uma estrutura A2, identificado pela presença

do pico (400). Da mesma forma, estes resultados são consistentes com os apresen-

tados por Inomata et al. [12], no qual a estrutura A2 é verificada quando o filmes

de CFA é crescido sobre substratos de Si, e a estrutura B2 é observada quando

o mesmo filme é crescido sobre MgO (100). Além disso, é possível observar um

deslocamento nos picos de CFA para a amostra crescida sobre MgO, indicativo de

stress tênsil entre o filme e o substrato. Este resultado é similar ao apresentado

por Gabor et al. [37].

Figura 6.1: Padrão DRX para alvo de CFA e tricamadas. As barras verticais indexam os picos
(200), (220) e (400) de CFA, respectivamente [58].

No que diz respeito às propriedades magnéticas estáticas, as figuras 6.2(a)

e 6.2(b) mostram as curvas de histerese obtidas para as amostras crescidas em

vidro e em MgO, respectivamente, para dois distintos ângulos de aplicação do

65



campo. De uma forma geral, verifica-se uma isotropia das amostras com campo de

saturação de Hs ≈ 150, 8 Oe e Hc ≈ 11, 9 Oe para a amostra crescida sobre vidro

e Hs ≈ 100 Oe e Hc ≈ 9, 0 Oe para a amostra crescida sobre substrato orientado

de MgO (100). Em particular as curvas experimentais para a amostra crescida

sobre substrato de vidro mostram uma forma característica na qual a reversão da

magnetização é observada em diferentes campos magnéticos para cada camada.

Apesar de mostrado apenas dois ângulos de medida na figura 6.2, as medidas

realizadas para outros ângulos (não mostradas aqui) confirmam o comportamento

isotrópico destes materiais.

Figura 6.2: Ciclos de histerese no plano obtidos para duas direções distintas (0◦ (círculos pretos)
e 90◦ (círculos abertos)) indicando isotropia das amostras. Em (a) medida referente à tricamada
depositada em vidro, em (b) tricamada depositada em MgO [58].

Partindo para a análise dos resultados de dinâmica da magnetização, foram

realizadas medidas de MI em uma faixa de frequência entre 0,5 GHz até 3 GHz

para as tricamadas crescidas nos dois tipos de substratos. Como observado na

figura 6.3, apesar da isotropia magnética observada nas curvas de magnetização

(propriedades quasi-estáticas) um comportamento de pico duplo é observado em

frequências de 0,5 GHz, fato este relacionado a FMR devido à dispersão de eixos

de anisotropias destas amostras, gerando ressonâncias locais em regimes não sa-

turados magneticamente, uma importante vantagem da técnica de MI frente a de
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FMR tradicional. Com o aumento da frequência, observa-se o clássico desloca-

mento do picos de MI em direção a altos campos, fato também associado à FMR

comandar a MI neste regime de frequência, até um ponto em em que o campo

de ±350 Oe utilizado no setup experimental não foi suficientemente grande para

saturar as amostras, acarretando em variações negativas de MI%, onde MI% é

dado por:

MI% =
∆Z

Z
=
Z(H)− Z(Hmax)

Z(Hmax)
× 100, (6.1)

onde Z(H) é o valor da impedância em um determinado valor de campo externo

H e Z(Hmax) é o valor da impedância no valor máximo de campo aplicado. Ape-

sar das propriedade isotrópicas, o que não favorece altas variações em MI%, os

valores encontrados, principalmente para a amostras sobre vidro, são considera-

dos altos. No artigo que motivou este trabalho, foi realizado um estudo sobre

as propriedades dinâmicas, mais especificamente ao fator de amortecimento das

amostras produzidas. Demonstrou-se no trabalho [58] que estas altas variações

de MI% podem estar associadas ao baixo fator de amortecimento de Gilbert para

estas amostras, fato demonstrado a partir de cálculos teóricos e medidas de FMR

tradicionais. Maiores informações são encontradas nos anexos desta tese, onde

são expostos os trabalhos publicados durante o doutoramento.
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Figura 6.3: Curvas de MI% vs H (Oe) para valores de frequência de 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0
GHz para as amostras depositadas em vidro (círculos pretos) e em MgO (círculos vermelhos)
[58].

O parâmetro de amortecimento de Gilbert (α) pode ser calculado através do

campo de ressonância Hr e da largura de linha ∆H obtidos pelo experimento de

FMR. A figura 6.4 mostra o parâmetro α em função de θH , que é o ângulo entre o

campo dc aplicado e o eixo ao longo do filme, já que os filmes apresentam geometria

retangular. Os resultados que estão representados no gráfico são da tricamada

depositada em vidro (TLG) e em MgO (TLMgO) comparados ao resultado obtido

por Ortiz et al. [41] para um filme de CFA e também para a tricamada Cu/Py/Cu

estudada por Mizukami et al. [83]. A média dos valores experimentais encontrados

são α v 9 × 10−3 para TLG e α v 11,2 × 10−3 para TLMgO.

O baixo valor do parâmetro α da TLG condiz com o valor obtido por Ortiz et al.
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[41], também verificado para filmes ferromagnéticos estudados por MI. A TLMgO

apresenta um valor um pouco maior de damping que pode ser explicado devido

aos multiplos picos na frequência de ressonância. Contudo, esse resultado indica

a presença de tensões armazenadas na amostra, concordando com os resultados

de difração de raios-X, além da influência das propriedades elétricas do substrato

nas medidas, influenciando assim nas medidas de FMR, reduzindo dessa forma,

os valores percentuais de MI como é possível ver na figura 6.3.

Figura 6.4: Parâmetro de amortecimento α em função do ângulo θH , calculado a partir de
dados de largura de linha via experimento de FMR. Os círculos fechados e linha sólida preta
representam os dados experimentais e calculados para a TLG. Os círculos abertos e a linha
tracejada preta são referentes à tricamada TLMgO [58].

6.2 Filmes simples de CFA - Parte I

Foi realizado um estudo em amostras de CFA depositadas em substrato de vidro

para diferentes espessuras, 100, 200, 300, 400 e 500 nm produzidas conforme

descrição na etapa 5.2.2 e também mostrada na tabela 6.2.
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Tabela 6.2: Rota para deposição de filmes finos de CFA em substrato de vidro.
Material Temperatura/Tempo Fonte Espessura

1. Annealing 600◦C/30 min
2. CFA 150◦C DC (100 W) 100, 200, 300, 400 e 500 nm

A partir dessas amostras que foram cortadas em 4 pedaços, foram realizados

tratamentos térmicos com temperatura de 600◦C por 1, 2 e 3 h, dos quais foram

obtidos resultados de DRX mostrados na figura 6.5. Na figura 6.5(a) para a

espessura de 100 nm de CFA, o filme pode ser considerado como amorfo. Na figura

6.5(b), para espessura de 200 nm e sem tratamento térmico, ocorre um pequeno

aumento do plano (220), semelhante ao resultado para tratamento de 1 h. Para

2 e 3 h, as amostras são amorfas, é possível que as amostras tenham começado a

cristalizar na temperatura de 1 h porém se tornaram novamente amorfas devido

ao longo tempo de tratamento térmico. Para as espessuras de 300 e 400 nm,

nas figuras 6.5(c) e 6.5(d), nota-se um aumento significativo no pico (220) para

a amostra sem tratamento e para 1 h. Na figura 6.5(e) para a espessura de 500

nm, não há crescimento do pico (220) apenas para 3 h de tratamento, lembrando

que o pico (220) é o mais intenso da ficha ICDD do CFA [76].
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Figura 6.5: Difratogramas comparativos relacionando espessura com tempos de tratamento
térmico. As espessuras variam de 100 a 500 nm nos gráficos (a)-(e), preto (sem tratamento
térmico), vermelho (1 h), azul (2 h) e verde (3 h) são os dados referentes aos tempos de
tratamento térmico em temperatura de 600◦C.

Mesmo apresentando aumento na intensidade, os filmes ainda não são con-

siderados cristalinos. Das amostras com 500 nm de espessura, foram também

realizadas medidas de magnetização.

A figura 6.6(a) apresenta a medida de magnetização para a amostra sem tra-

tamento térmico cujo ciclo de histerese tem característica isotrópica (resultado

semelhante em [58]), como pode ser visto no zoom apresentado na figura 6.6(b).

O campo coercivo dessa amostra é de ∼ 1 Oe. O gráfico apresentado na figura

6.6(c) mostra indução de anisotropia para 1 h de tratamento. O campo de sa-

turação é de ∼ 100 Oe para o eixo duro e ∼ 6 Oe para o eixo fácil, bem como

coercividade de ∼ 2 Oe. Com 2 h de tratamento (figura 6.6(d)) também há forte

indução de anisotropia, coercividades de 1 Oe e 6 Oe, para os eixos fácil e duro,

respectivamente. Na figura 6.6(e), o tratamento térmico é realizado por 3 h, o que

praticamente destrói a indução de anisotropia. As curvas nas duas direções são

muito semelhantes, salvo quanto ao valor da magnetização remanente. Tem-se
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como campo de saturação e campo coercivo valores de 80 Oe e 3 Oe, respectiva-

mente. Conclui-se que a temperatura de 600◦C por 2 h aumenta a intensidade

do pico (220) e favorece a indução de anisotropia, mesmo lembrando que du-

rante o processo de deposição e nos tratamentos térmicos não foi aplicado campo

magnético externo.

Figura 6.6: Medidas de magnetização das amostras de 500 nm. Em (a) amostra sem tratamento,
(b) detalhe da região de campo próximo a zero, (c) 1 h, (d) 2 h e (e) 3 h

Os testes aqui realizados indicam que o tratamento térmico induz anisotropia.

O tempo de tratamento é fundamental, podendo induzir ou destruir a anisotropia

da amostra. Até aqui, foi possível obter uma amostra totalmente isotrópica, sem

tratamento térmico, semelhante à encontrada no caso da tricamada CFA/Au/CFA

[58]. Sobre a cristalinidade, um dos objetivos era fabricar amostras com a forma-

ção de alguma das orientações do CFA, referentes a um dos tipos de fases comuns

das ligas de Heusler, que são do tipo cúbica com designação A2, B2 ou L21.

No capítulo 3, foi discutido o trabalho de Gabor et al. [37], que utilizou uma

camada buffer de MgO na deposição de filmes de CFA epitaxiais com estrutura
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B2. Com base nisso, foi testada a inclusão de buffer de MgO de 5 nm (camada

simples 1 - tabela 6.3) para verificar se o filme crescia estruturado. O procedimento

de deposição foi semelhante ao testado nos resultados anteriores (temperatura de

deposição de 150◦C e tratamentos térmicos antes e depois da deposição, 600◦C

por 30 minutos cada), para a deposição da camada buffer foi utilizada uma fonte

RF com 45 W de potência, à temperatura ambiente.

Tabela 6.3: Rota para deposição de filmes simples de CFA, em substrato de vidro e de MgO
(100). Camada simples 1 contém buffer de MgO e a camada simples 2 contém buffer e cap
layer de MgO.

Camada simples 1
Material Temperatura/Tempo Fonte Espessura

1. Buffer MgO RT RF (45 W) 5 nm
2. Annealing 600◦C/30 min
3. CFA 150◦C DC (100 W) 500 nm
4. Annealing 600◦C/30 min
Camada simples 2

Material Temperatura/Tempo Fonte Espessura
1. Buffer MgO RT RF (45 W) 5 nm
2. Annealing 600◦C/30 min
3. CFA 150◦C DC (100 W) 500 nm
4. Annealing 600◦C/30 min
5. Cap layer MgO RT RF (45 W) 5 nm

O resultado obtido está exposto na figura 6.7, onde são apresentados dois

difratogramas. A figura 6.7(a) mostra os efeitos da inclusão da camada buffer

de MgO, enquanto que a figura 6.7(b) apresenta os efeitos das camadas buffer e

cap layer de MgO, cujas espessuras são de 5 nm. A rota para crescimento dessa

amostra, denominada camada simples 2, pode ser vista na tabela 6.3. Foi usado

substrato de vidro e a espessura de CFA de 500 nm. Os picos foram indexados

conforme a ficha 01-071-5670 [76]. Neste caso, tem-se que o filme é policristalino

texturizado na direção (220), além de apresentar o início da cristalização do pico

(400) característico da estrutura A2. Pelo fato da amostra ser policristalina, não

foi necessário testar tempos de annealing, como na série anterior.
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Figura 6.7: Difratogramas para filmes finos de CFA em substrato de vidro. Resultado em (a)
obtido através da inclusão (a) apenas da camada buffer de MgO e (b) da inclusão da camada
buffer e cap layer de MgO.

Juntamente com a amostra de CFA depositada em vidro, também foi produzida

uma amostra em substrato de MgO (100). As mesmas características estruturais

foram encontradas, porém a intensidade dos picos do CFA ficou suprimida devido

a grande intensidade do pico de MgO do substrato. Por isso, a figura 6.8 mostra

na parte inferior dos gráficos, a região compreendida entre 2θ = 60◦ a 90◦. A

figura 6.8(a) apresenta o resultado para a amostra que contém buffer de MgO

(5 nm) e a figura 6.8(b) apresenta os resultados da amostra com deposição da

camada buffer e cap layer, ambas com espessura de 5 nm.

Nota-se uma melhor formação do pico (400) e maior intensidade do pico (422)

na figura 6.8(b), ou seja quando são adicionados na deposição as camadas buffer

e cap layer. Percebe-se também que o pico (422) nas duas medidas aparece des-

locado à direita dos valores indicados na ficha de referência. Toma-se a partir de

agora duas hipóteses para discutir esse deslocamento, que aparece tanto para a

amostra depositada em substrato de MgO como em vidro. A primeira é devido às

tensões armazenadas no conjunto substrato-amostra, pelos sucessivos processos

de tratamento térmico. A segunda é a formação das ligas precursoras do CFA,
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que são CoFe, FeAl e CoAl. Da parte estrutural, o objetivo inicial era produzir

amostras em alguma das possíveis estruturas, sendo esse o primeiro objetivo ob-

tido com sucesso para a estrutura A2, visto que o procedimento é reprodutível.

Então, o próximo passo é observar o comportamento magnético dessas amostras.

Figura 6.8: Difratogramas para filmes finos de CFA em substrato de MgO. Resultado em (a)
obtido através da inclusão apenas da camada buffer de MgO (a), em (b) através da inclusão
da camada buffer e cap layer de MgO.

A amostra depositada em substrato de MgO que contém buffer e cap layer

apresentou maior intensidade dos picos no DRX. Por isso, é apresentada a medida

de magnetização para essa amostra na figura 6.9. Na figura 6.9(a), são apresenta-

das as curvas de magnetização para os ângulos 0◦, 45◦, 90◦, 135◦, rotacionando a

amostra em relação ao campo dc aplicado. Para os ângulos 0◦ e 45◦, têm-se curvas

de histerese características de eixo fácil, e para 90◦ e 135◦ têm-se dois eixos duros,

para o ângulo de 180◦, a curva tem o mesmo formato que em 0◦. Portanto, existe

indução de anisotropia durante o processo de fabricação, provavelmente devido ao

stress pelo qual a amostra é submetida durante os tratamentos térmicos.

Para o filme depositado em vidro, os resultados de DRX são semelhantes. As

medidas de magnetização mostram que a cada eixo fácil há dois eixos duros em

sequência. Na região de saturação do eixo fácil ocorre um pequeno estreitamento
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da curva, diminuindo a coercividade.

As medidas das amostras depositadas em substrato de MgO (figura 6.9(a)) e

em vidro (6.9(b)) revelam indução de anisotropia para os dois tipos de substratos.

A amostra depositada em substrato de vidro tem coercividade em torno de 4 Oe

no eixo fácil, enquanto que para a amostra depositada em MgO, a coercividade é

em torno de 10 Oe. Essa diferença na coercividade ocorre tanto para as amostras

com buffer como também as que possuem buffer e cap layer de MgO.
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Figura 6.9: Medidas de magnetização para filmes de CFA em substrato de MgO e vidro. Em
(a) filme de CFA com buffer e cap layer de MgO. Em (b) filme de CFA com buffer de MgO.

6.3 Filmes simples de CFA - Parte II

Foi produzida uma amostra simples de CFA em substrato de vidro e MgO em que a

etapa de produção está descrita na seção 5.2.3. Como já mencionado, essa etapa do

trabalho foi executada no LMMM - UFSM, cujo sistema de magnetron sputtering
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apresentou uma limitação no alcance da temperatura da lâmpada halógena usada

para realizar os processos térmicos antes e depois da deposição. Neste caso a

temperatura de annealing foi de 450◦C, a tabela 6.4 mostra os passos seguidos

para crescimento dos filmes simples de CFA. Após a calibração dos alvos, foram

determinadas as taxas de deposição de MgO (0,2 Å/s), Ag (1,84 Å/s) e CFA (5,6

Å/s). Esta seção apresenta os resultados obtidos para filmes finos de CFA, que

englobam caracterização estrutural e magnética estática e dinâmica.

Tabela 6.4: Rota para deposição de filme simples de CFA em substrato de vidro e de MgO
(100), para reproduzir amostras obtidas no LNMS.

Material Temperatura/Tempo Fonte Espessura
1. Buffer MgO RT RF (90 W) 5 nm
2. Annealing 450◦C/1 h
3. CFA 150◦C DC (100 W) 500 nm
4. Annealing 450◦C/1 h

A figura 6.10(a) mostra o DRX do filme de CFA em substrato de vidro. O

processo de annealing pelo qual a amostra foi submetida foi por 1 h com tempe-

ratura de 450◦C. O mesmo processo foi realizado para a amostra depositada em

MgO, cujo DRX está apresentado na figura 6.10(b). Tratam-se de amostras poli-

cristalinas, texturizadas no plano (220), com o pico (400) aparecendo com pouca

intensidade. Houve a formação da fase A2, que é a mais desordenada entre as

demais fases. Os DRX são indexados conforme a ficha do CFA [76].
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Figura 6.10: Difratograma de raios-X das amostras simples de CFA em substrato de vidro (a) e
MgO (b). As barras em vermelho correspondem aos picos indexados conforme o padrão ICDD
[76].

A figura 6.11 mostra medidas de M × H onde o eixo fácil e eixo duro são bem

definidos para os ângulos de 0◦ e 90◦, respectivamente, tendo os ângulos de 45◦ e

135◦ como eixos intermediários. A coercividade é da ordem de 3 Oe. Há contribui-

ção de anisotropia magnética uniaxial, resultado semelhante ao encontrado para

filme CFA em vidro, como mostrados na figura 6.11(b), e também encontrado por

Belmeguenai et al. [84] para filmes de CFA em substrato de silício.
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Figura 6.11: Medidas de magnetização para amostra simples de CFA em substrato de MgO (a)
e vidro (b) para os ângulos 0◦, 45◦, 90◦ e 135◦.

A partir de agora, também serão apresentados os resultados referentes às pro-

priedades dinâmicas da magnetização. Uma análise qualitativa das curvas de MI,

a fim de correlacionar os efeitos dinâmicos, estáticos e estruturais das ligas de

Heusler na forma de Co2FeAl foi realizada. Foram plotadas curvas de MI(%) ×

H (Oe) para as frequências de 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 e 3,0 GHz, rotacionando a

amostra para os ângulos 0◦ (preto), 45◦ (vermelho), 90◦ (azul) e 135◦ (verde) com

relação à aplicação do campo Hdc. O eixo fácil é representado pela medida no

ângulo 0◦, que é perpendicular ao campo Hdc (já ilustrado na figura 5.14).
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Na figura 6.12, é possível identificar em todas as frequências a diferença entre

eixo fácil (preto) e eixo duro (azul) e os eixos intermediários (vermelho e verde).

Para o eixo fácil, nota-se uma pequena assimetria no pico para as frequência de

0,5 e 1,0 GHz, onde o efeito skin atua como o principal mecanismo para o efeito

de magnetoimpedância. O efeito visto na curva de 135◦ é reportado por Sommer

e Chien [60] como efeito da medida longitudinal. Aqui é percebido que a técnica

de MI é eficaz para análise de anisotropias nas amostras, pois os comportamentos

dos eixos intermediários (curvas 45◦ e 135◦) são muito semelhantes nas curvas de

magnetização e são distintos nas curvas de MI.

Figura 6.12: Curvas de MI (%) em função do campo H (Oe), para amostra simples de CFA em
substrato de vidro. As medidas de MI foram realizadas nas direções 0◦, 45◦, 90◦ e 135◦ com
relação à aplicação do campo Hdc.
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Apesar das propriedades magnéticas estáticas e estruturais das amostras sim-

ples de CFA em vidro e MgO serem muito semelhantes, as propriedades dinâmicas

de ambas são bastante distintas. Para notar isso, deve-se observar as curvas de

magnetoimpedância na figura 6.13. Nas frequências de 0,5 até 1,5 GHz é difícil

distinguir as curvas características de eixo fácil, eixo duro e eixo intermediário.

Em todo o intervalo de frequência, as curvas de MI são caracterizadas por assi-

metrias. Esse comportamento pode ser ativado quando a indução de anisotropia

ocorre devido à aplicação de tensões por aquecimento, por exemplo [85].

Figura 6.13: Curvas de MI (%) em função do campo H (Oe), para amostra simples de CFA em
substrato de MgO.

Além disso, o efeito assimétrico é comum para sistemas bifásicos, geralmente
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quando as camadas apresentam fases magnéticas diferentes e estão acopladas.

Exemplo disso é o trabalho de Sampaio et al. [86], que aborda efeitos de interações

dipolares em fios magnéticos, mostrando que ao colocar dois ou mais fios juntos,

os ciclos de histerese apresentam degraus e deslocamentos, causados pelos efeitos

de campos de dipolos gerados pelos fios vizinhos. Sinnecker et al. [5] usaram

o mesmo princípio de interação em fios, mostrando efeitos magnetostáticos em

curvas de impedância versus campo externo, indicando a existência de assimetria

nas curvas de impedância.

Associado a esse efeito, para o caso das amostras de CFA, ainda deve-se consi-

derar a estrutura totalmente desordenada A2, formada para o filme simples para

os dois tipos de substrato. Segundo Yin et al. [87], que calcularam a entalpia

de formação para compostos Heusler à base de cobalto, cuja estrutura L21 (mais

ordenada), dificilmente é formada para o composto Co2FeAl. Porém, Umetsu e

colaboradores [14] verificaram que através de tratamento térmico a 600◦C era for-

mada a estrutura L21, sugerindo que os compostos sofram uma transformação nos

ordenamentos estruturais, evoluindo da fase B2 para a L21 entre as temperaturas

de 600 a 800◦C. Com isso, Rokhlin [88], que estudou o sistema Co-Fe-Si, deduziu

que os estados das fases ordenadas B2 são sistemas binários do tipo Co-Fe e Fe-Si,

havendo uma evolução para o sistema ternário característico de ligas de Heusler.

Nesse contexto, durante a fabricação, notou-se que o tempo de annealing foi

fundamental para a cristalização da amostra. Sendo assim, é possível deduzir que

em meio a essa transformação de ordenamentos, para o caso da amostra de CFA

em substrato de MgO, que inicialmente é amorfa e evolui para estrutura ainda

desordenada do tipo A2, tenham se formado regiões da amostra compostas de

Co-Fe e outras de Co2FeAl. Esta idéia é plausível visto que a temperatura de

tratamento térmico (450◦C) é inferior à citada na literatura, acarretando a for-

mação desordenada da estrutura e justificando assim, o comportamento dinâmico

de sistemas bifásicos compostos por Co-Fe (maior coercividade) e CFA (menor
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coercividade).

Outro ponto importante que deve ser salientado é a influência do substrato de

MgO, devido as suas propriedades elétricas, que interferem nas medidas de MI.

Neste caso, se torna necessário o isolamento do stripline com o substrato através

da inserção de um isolante. Ao mesmo tempo, a espessura do substrato eleva o al-

tura do filme em relação a linha de trasmissão, afetando os campos atuantes sobre

o filme magnético. Com isso, as curvas de MI podem sofrer distorções levando

a uma estrutura de picos assimétricos, porém histerético, conforme encontrado

neste traballho.

6.4 Tricamadas CFA/Ag/CFA

Foram produzidos dois tipos de tricamadas, a diferença básica entre elas é a

espessura da camada ferromagnética de CFA. Para comparação com as demais

amostras, utilizou-se também substrato de vidro e de MgO (100). O crescimento

das tricamadas segue a rota descrita na tabela 6.5.

Tabela 6.5: Rota para deposição de tricamadas CFA/Ag/CFA em substrato de vidro e de MgO
(100).

Tricamada I
Material Temperatura/Tempo Fonte Espessura

1. Buffer MgO RT RF (90 W) 5 nm
2. Annealing 450◦C/1 h
3. CFA 150◦C DC (100 W) 250 nm
4. Ag RT DC (10 W) 100 nm
5. CFA 150◦C DC (100 W) 250 nm
6. Annealing 450◦C/1 h
Tricamada II

Material Temperatura/Tempo Fonte Espessura
1. Buffer MgO RT RF (90 W) 5 nm
2. Annealing 450◦C/1 h
3. CFA 150◦C DC (100 W) 500 nm
4. Ag RT DC (10 W) 100 nm
5. CFA 150◦C DC (100 W) 500 nm
6. Annealing 450◦C/1 h
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6.4.1 Tricamada I - CFA250/Ag100/CFA250

A tricamada I tem espessura de material magnético de 500 nm e 100 nm de mate-

rial não magnético. A figura 6.14 apresenta os DRX para as amostras depositadas

em vidro (figura 6.14 (a)) e em MgO (figura 6.14(b)). No detalhe, está apresen-

tado um zoom da região que aparece o pico (400). Os picos caracteristicos de CFA

são referentes à estrutura A2, o material é policristalino, sendo também identifi-

cado o pico referente ao espaçador de prata na posição 2θ = 38,2◦. Admitindo-se

a hipótese da formação de regiões mistas entre CoFe e CFA, deveria aparecer

alguma contribuição na medida de difração de raios-X, porém, o pico referente ao

CoFe (110) é em torno de 2θ = 45◦, casualmente próximo ao pico (220) do CFA,

ou seja, como existe a possibilidade de ter cristalitos de CoFe, eles devem estar

orientados na mesma direção que o CFA.

Figura 6.14: Difratograma de raios-X da tricamada I. Em (a) tricamada depositada em subs-
trato de vidro e em (b) tricamada depositada em substrato de MgO (100).

As medidas de M × H podem ser vistas na figura 6.15. O eixo fácil em 0◦
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apresenta um degrau, assim como em 45◦. Já em 90◦, têm-se uma curva de

histerese característica de eixo duro, enquanto que em 135◦ novamente começa a

formação do degrau, sendo 45◦ e 135◦ eixos intermediários. A presença de degraus

na curva de magnetização, como visto na seção (6.3), novamente remete ao fato

de uma possível formação de regiões de Co-Fe e outras por Co2FeAl. Contudo,

esse resultado é previsto para amostras de CFA em substrato de GaAs (001),

indicando crescimento epitaxial da amostra, revelando também forte anisotropia

uniaxial.

Figura 6.15: Medidas de magnetização para tricamada I em substrato de vidro, para os ângulos
0◦, 45◦, 90◦ e 135◦.

As curvas de magnetoimpedância são apresentadas na figura 6.16. É possível

identificar a diferença entre eixo fácil (preto) e eixo duro (azul). Para algumas

faixas de frequência, aparece assimetria muito modesta no pico referente ao eixo

fácil (até 1,5 GHz). A partir de 2,0 GHz, onde o efeito de FMR comanda os efeitos
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na MI, as curvas apresentam maior assimetria nos picos principalmente na região

de campo nulo. Portanto, confirma uma pequena contribuição de cristalitos de

CoFe na tricamada CFA/Ag/CFA, perceptível em mais altas frequências.

Figura 6.16: Curvas de MI (%) em função do campo H (Oe), para tricamada I em substrato
de vidro.

A mesma análise será aplicada para a tricamada I em substrato de MgO. Pri-

meiramente, vale observar as curvas de magnetização da figura 6.17. Na funda-

mentação teórica foi citado o trabalho de Gabor et al. [37] que estudou uma amos-

tra simples de CFA com buffer de MgO, no entanto com estrutura B2. Observa-se

que o comportamento da curva de histerese visto na figura 3.13 é semelhante para

o eixo fácil da figura 6.17. Gabor et al. [37] sugere que este comportamento é

87



devido à superposição de anisotropias uniaxiais no plano, isso para o caso de um

filme simples de CFA. Para o caso de uma tricamada, isso é verdade se cada uma

das camadas de CFA, que são separadas por prata (Ag), se comportarem como

amostras de CFA separadamente com influência de anisotropias distintas nas duas

camadas.

É importante comentar que essa amostra formou estrutura A2. Entretanto, os

resultados de magnetização são semelhantes a amostra com estrutura B2, resul-

tado significativo para aplicações tecnológicas, como por exemplo junções túnel

[89].

Figura 6.17: Medidas de magnetização para tricamada I em substrato de MgO, para os ângulos
0, 45, 90 e 135◦.

Ao verificar os resultados dinâmicos na figura 6.18, percebe-se mais uma vez o

caráter assimétrico das curvas de MI. Esse comportamento é mais acentuado para

amostras depositadas em substrato de MgO (100) do que em vidro, tanto para
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camadas simples de CFA quanto para a tricamada, ambas com o mesma espessura

total de material magnético de 500 nm. Para o eixo duro, representado pela cor

azul, os efeitos de FMR estão presentes desde frequência baixas. Comprova-se

com as curvas de MI a presença de anisotropia da mesma forma que aparece nas

curvas de magnetização.

Figura 6.18: Curvas de MI (%) em função do campo H (Oe), para tricamada I em substrato
de MgO.

Deve ser comentado também que, além de apresentar assimetria, existe o cará-

ter histerético nas curvas de MI. De acordo com Sinnecker et al. [67], a histerese

magnética e a MI devem apresentar o mesmo valor de campo. Logo, contrapôs-se

uma curva de MI e uma curva de magnetização na figura 6.19, para a tricamada
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II em MgO. O pequeno patamar presente na curva de magnetização começa a

ser formado para o mesmo valor de campo (em torno de 15 Oe), onde está si-

tuado o mínimo da MI, concordando com os resultados obtidos por Sinnecker.

O efeito histerético, muitas vezes desprezado para aplicações tecnológicas, serve

como ferramenta para detecção de anisotropias induzidas [67].

Retomando, as amostras até agora estudadas, que incluem camadas simples de

CFA e tricamada I em substrato de vidro e MgO, apresentaram anisotropia unia-

xial induzida, assimetria nas curvas de MI e estrutura cúbica com designação A2.

Foi possível concluir que existem contribuições de cristalitos de CoFe, juntamente

com regiões compostas por Co2FeAl, tornando um sistema com propriedades bi-

fásicas.

Figura 6.19: Parte superior: gráfico de MI% × H mostrando histerese assimétrica na curva.
Parte inferior: gráfico da M × H, onde o degrau aparece para o mesmo valor de campo onde
há assimetria em MI.
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6.4.2 Tricamada II - CFA500/Ag100/CFA500

Para completar essa série de amostras produzidas, serão analisados de agora em

diante, os resultados para a tricamada II (espessura total de material magnético

de 1000 nm). Com o desenvolvimento do trabalho, foi observado que as curvas de

magnetização para as amostras em vidro e MgO apresentaram um degrau mais

evidente quando comparadas com a tricamada I. Os resultados de MI não apre-

sentaram o caráter assimétrico das curvas. Essas duas diferenças teoricamente

não deveriam existir já que a única diferença entre as tricamadas é a espessura

do material magnético. Para esclarecer isso, foram analisados primeiramente os

difratogramas apresentados na figura 6.20(a) e 6.20(b). Por haver maior quanti-

dade de material depositado, a intensidade dos picos é maior, tanto que o pico

(400) tem resolução melhor. Ambos formaram CFA na estrutura A2, assim como

as demais amostras.

Figura 6.20: Difratograma de raios-X da tricamada II. Em (a) Tricamada II depositada em
substrato de vidro, em (b) amostra depositada em substrato de MgO (100).

Contudo, a hipótese que predomina para explicar as mudanças magnéticas
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estáticas e dinâmicas reside nas mudanças das propriedades estruturais, já que há

forte correlação entre as propriedades magnéticas e estruturais para compostos

Heusler. Uma das formas de verificar mudanças estruturais é através da análise

da posição e da largura dos picos. Tomando análises anteriores, que verificou-se a

contribuição de cristalitos de CoFe somada à formação de CFA, e tomando como

base as fichas padrões para os materiais obtidos, conforme a tabela 6.6, é possível

ver que ambas as fichas tem posições 2θ semelhantes, principalmente para os picos

referentes aos planos (220) e (400).

Tabela 6.6: Comparação entre as posições 2θ para Co2FeAl e CoFe.

Co2FeAl CoFe
Plano (220) 2θ = 44,770◦ 2θ = 44,968◦

Essa pequena diferença entre as posições pode alterar a largura do pico, caso

haja contribuição das duas, ou ainda dependendo da posição verificada no di-

fratograma é possível atribuir a que material se está tratando. Retomando os

difratograma das tricamadas em vidro, tricamada I (figura 6.21(a)) e tricamada

II (figura 6.21(b)), são mostrados apenas os picos referentes ao plano (220). As

linhas verticais vermelha e preta são das fichas de CFA e CoFe, respectivamente.

O intuito dessa figura 6.21 é mostrar que para a tricamada I (6.21(a)), o pico

está posicionado à direita da ficha de CFA, coincidindo exatamente com a ficha

CoFe, enquanto que o pico da tricamada II (6.21(b)) está igualmente distribuido

com relação às fichas. Ambas tem contribuição de CoFe + CFA. Contudo pela

distribuição dos picos, é possível concluir que a tricamada II tem maior contribui-

ção de CFA na estrutura que a tricamada I. Portanto, existe de fato uma diferença

estrutural nas amostras, causando diferenças nas propriedades magnéticas e di-

nâmicas dos sistemas.

Não se pode deixar de comentar sobre as intensidades dos picos. Aparen-
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temente, a figura 6.21(a) tem maior densidade de pontos que a figura 6.21(b).

Porém, a tricamada II, por ser mais espessa, tem o número de contagens maior

de forma ao pico ser 6,66 vezes mais intenso que a tricamada I, sendo que os

parâmetros das medidas foram os mesmos.

Figura 6.21: Região do difratograma de CFA que compreende o plano (220). Em vermelho a
posição do CFA e em preto CoFe.

As medidas de magnetização apresentaram formatos nas curvas de histerese

um pouco diferentes para os dois substratos, como verificado nas figuras 6.22 e

6.23. Analisando primeiramente a amostra depositada em vidro (figura 6.22),

percebe-se o degrau bem acentuado para o eixo fácil em 0◦, indicando que o ali-

nhamento dos momentos magnéticos das camadas de CFA é antiparalelo no eixo

fácil. O espaçador de prata tem espessura suficiente para isolar as camadas, per-

mitindo o giro dos momentos magnéticos em direções diferentes, existindo então

contribuições de anisotropias distintas. Em 45◦, têm-se uma curva de histerese

característica de eixo intermediário, onde os momentos estão girando até o ali-

nhamento paralelo em 90◦.
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Figura 6.22: Medidas de magnetização para tricamada II em substrato de vidro, para os ângulos
0◦, 45◦, 90◦ e 135◦.

As curvas de magnetização da amostra depositada em MgO são apresentadas

na figura 6.23. O formato mais quadrado das curvas relacionadas ao eixo fácil

aparece para as direções de 0◦ e 135◦, assinando o alinhamento antiparalelo. As

curvas referentes aos eixos duro 45◦ e 90◦ aparecem um pouco mais arredonda-

das, com presença de degrau, mostrando que existem momentos magnéticos que

não estão totalmente paralelos e havendo forte contribuição de anisotropia nessa

amostra. O eixo intermediário de 135◦ da amostra em vidro é muito semelhante

aos eixos duros da amostra em MgO.
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Figura 6.23: Medidas de magnetização para tricamada II em substrato de MgO, para os ângulos
0◦, 45◦, 90◦ e 135◦.

As figuras 6.24 e 6.25 são referentes aos resultados obtidos para as tricamadas

depositadas em vidro e MgO, respectivamente. Na figura 6.25 não foi apresentada

a medida para a direção de 0◦ pois apresentou muito ruído. Em ambos resultados,

há distinção entre as curvas referentes a eixo fácil, eixo duro e eixos intermediá-

rios, resultado coerente às curvas de magnetização. Pode-se ver ainda que, assim

como em M × H, existe um eixo intermediário com propriedades mais duras mag-

neticamente e outro eixo com propriedades mais macias. Para frequências de 1,5

e 2,0 GHz estas diferenças aparecem nas curvas de MI.
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Figura 6.24: Curvas de MI (%) em função do campo H (Oe), para tricamada II em substrato
de vidro.

É muito provável a existência do comportamento bifásico nas curvas de mag-

netização, já que CoFe + CFA contribuem igualmente na amostra. Apesar disso,

não é o suficiente para causar assimetrias nas curvas de MI. Esse é um resultado

interessante, visto que as assimetrias em MI têm papel secundário no desenvol-

vimento tecnológico. A tricamada II, embora seja desordenada estruturalmente,

apresenta resultados satisfatórios para possíveis aplicações em eletrodos ferromag-

néticos para junções túnel permendicular, tal como no trabalho de Gabor et al.

[37].
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Figura 6.25: Curvas de MI (%) em função do campo H (Oe), para tricamada II em substrato
de MgO.

O CFA é bastante estudado, muitas vezes servindo como parâmetro de com-

paração com outras composições de ligas de Heusler que apresentam melhores

resultados quanto à ordenamento e propriedades magnéticas. O trabalho aqui re-

alizado revela que, embora haja desordem química e estrutural, bem como efeitos

de tensões causadas por tratamentos térmicos, entre outras propriedades ana-

lisadas, o material composto por Co2FeAl é um forte candidato a estudos mais

aprofundados como variações de espessura, uso de diferentes espaçadores em trica-

madas ou multicamadas, gerando assim novas composições para testes em junções

túnel, por exemplo.
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CAPÍTULO 7

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

7.1 Conclusões

Foram produzidas amostras de Co2FeAl a partir de vários testes de parâmetros

mostrados no decorrer deste trabalho. A caracterização estrutural foi realizada

por difração de raios-X. Com essa técnica foi possível determinar a estrutura

formada em todas as amostras, que é do tipo cúbica.

A fase B2 somente foi formanda para a tricamada CFA/Au/CFA em substrato

de MgO (100), já a tricamada CFA/Au/CFA em substrato de vidro formou a fase

A2, ambas produzidas no Argonne National Laboratory-EUA. OS filmes finos

simples de CFA e as tricamadas CFA/Ag/CFA em substrato de vidro e orientado

de MgO (100), produzidas no LNMS (UFRN-RN) e no LMMM (UFSM-RS),

formaram a fase A2. Dentre todas as possíveis estruturas a se formarem, a A2 é

a mais desordenada, pois apresenta ocupação aleatória dos átomos nas subredes

cúbicas que compõem os compostos Heusler. Pela formação desordenada dos

átomos, juntamente com a alta entalpia de formação do CFA, constatou-se a

estruturação de regiões mistas estabelecidas por aglomerados de CoFe + Co2FeAl.

A influência da estrutura mista nas propriedades magnéticas indicam a forma-
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ção de duas fases, que são compostas por uma fase magnética dura, acompanhada

de outra fase macia. Com isso, foi percebido dois aspectos importantes em amos-

tras simples de CFA, tanto em substrato de vidro quanto em MgO (100).

O primeiro ponto importante reside na análise dos ciclos de histerese, nos quais

não foi observado degrau característico de materiais com propriedades bifásicas.

Isso ocorre porque as regiões se encontram misturadas, não havendo regiões que

possam ser detectadas pelo experimento de VSM isoladamente. Contudo, foi

observada a presença de anisotropia do tipo uniaxial, já que não foi induzido

campo magnético externo durante a produção das amostras.

O segundo aspecto é na análise das amostras na forma de tricamadas, onde

os efeitos ocorrem de forma diferente. Há formação de degraus, confirmando o

estado bifásico, devido a presença do material espaçador. Usando nesse caso prata

com espessura de 100 nm, esta espessura foi suficiente para permitir que as duas

camadas de CFA, que compunham a tricamada, girassem seus momentos de forma

que no degrau os momentos estão perpendiculares entre si para o eixo duro e os

momentos antiparalelos na região do degrau no eixo fácil. Para as tricamadas

CFA/Au/CFA foram obtidas curvas de magnetização isotrópicas.

As propriedades dinâmicas através da análise das curvas de MI, confirmam

as propriedades bifásicas. A consequência dessa correlação é o aparecimento de

efeitos assimétricos nas curvas de MI para amostras simples e para as tricamadas.

As assimetrias na MI aparecem para os mesmos valores de campo que nas curvas

de magnetização, ou seja, próximo aos campos de anisotropia.

A técnica escolhida para medir as amostras variando o ângulo de aplicação do

campo magnético externo e corrente de sonda em função do eixo de anisotropia

magnética, semelhante ao proposto por Sommer e Chien [60], foi satisfatória para

expôr as contribuições das componentes transversais e longitudinais na MI, que

são manifestadas no aparecimento de pico simples e pico duplo.

Os efeitos assimétricos nas curvas de MI podem ser desejáveis do ponto de
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vista tecnológico das amostras apresentadas. A amostra que não apresentou esse

resultado foi a tricamada II, uma vez que possui maior espessura do material

magnético, 1000 nm de CFA. Pela análise do pico (220), constatou-se que existe a

formação de uma estrutura mista. Entretanto, as espessuras do material magné-

tico e do espaçador são suficientes para diminuir efeitos assimétricos na MI, muito

embora apresentem comportamento bifásico, sendo essa a melhor amostra para

possíveis aplicações.

Portanto, com este trabalho, foi possível encontrar um dos métodos para depo-

sitar filmes finos de CFA com estrutura A2, policristalinos em substratos amorfos.

Diferente de diversos trabalhos que apresentam amostras de CFA com estrutura

A2, sem perspectivas de aplicações, encontrou-se aqui uma composição de trica-

mada que abre possibilidade para uso de estruturas desordenadas em dispositivos

à base de polarização de spin.

Esses métodos e parâmetros podem, contudo, ser otimizados de modo a evoluir

para uma possível estrutura B2. Porém, com os dados até aqui explorados foi

obtido sucesso no estudo das propriedades estruturais, magnéticas quasi-estáticas

e dinâmicas, deixando em aberto novas tentativas de composições de tricamadas

e multicamadas, variando espaçadores e/ou utilizando em aplicações em válvulas

de spin que utilizem ligas de Heusler.

7.2 Perspectivas

Com a possibilidade de produção de amostras policristalinas de CFA em subs-

tratos amorfos, abre-se novas possibilidades de explorar tal liga em diferentes

geometrias para possíveis aplicações tecnológicas. Como exemplo, vale ressaltar a

possibilidade de explorar amostras uniaxiais, conforme apresentado acima, e asso-

ciar a isso um baixo fator de amortecimento de Gilbert, não explorado nas amos-

tras produzidas aqui no Brasil. Com isso, como demonstrado no artigo publicado
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por este grupo [58], a associação de amostras com anisotropias bem definidas e

baixo fator de amortecimento pode gerar elevados valores de MI%, tornando assim

estas ligas fortes candidatas a aplicações em sensores e dispositivos spintrônicos.

Pelas conclusões desta tese, é possível ainda explorar outros materiais espaça-

dores para tricamadas, assim como testar outros materiais para camada buffer,

como cromo e tântalo. Utilizar outros substratos, como silício ou alumina cris-

talinos. Utilizar métodos matemáticos para simular as curvas de histerese e de

magnetoimpedância. Partir para novos testes e obter uma rota para produção de

CFA com a fase B2.

Neste sentido, esta tese de doutorado possibilitou o desenvolvimento de uma

dissertação de mestrado em desenvolvimento pela aluna Angela Maria Silva do

LNMS, que estuda as propriedades dinâmicas e estáticas da magnetização em

multicamadas CFA/Ag.

101



CAPÍTULO 8

ANEXOS

Neste seção, serão apresentados os trabalhos publicados durante este período

de doutoramento. Em particular, o primeiro trabalho está diretamente relacio-

nado a esta tese de doutorado. Os outros artigos publicados surgiram através

de colaborações científicas estabelecidas durante o período. Com isso, mostra-

se a possibilidade de futuras colaborações entre diferentes grupos do Brasil e do

Exterior.
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Marcio Assolin Corrêa1!, Vivian Montardo Escobar1, Osvaldo Trigueiro-Neto1, Felipe Bohn1;2, Kelly Daiane Sossmeier3,
Claudionor Gomes Bezerra1;4, Carlos Chesman1;5, John Pearson5, and Axel Hoffmann5

1Departamento de Fı́sica, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 59078-900 Natal, RN, Brazil
2Escola de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 59078-900 Natal, RN, Brazil
3Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza, Universidade Federal da Integração Latino-Americana,
85867-970 Foz do Iguaçu, PR, Brazil
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We investigate the magnetization dynamics in low damping parameter ! systems by measuring the magnetoimpedance effect over a wide range

of frequencies, from 0.1 to 3.0GHz, in Co2FeAl/Au/Co2FeAl full-Heusler alloy trilayer films grown by magnetron sputtering on glass and MgO
substrates. We show that the film produced on the glass substrate presents high magnetoimpedance performance, while that grown on the MgO

substrate has low magnetoimpedance performance. Since both films are polycrystalline and have isotropic in-plane magnetic properties, we

interpret the magnetoimpedance results in terms of the low damping parameter ! and strain effects in the films. Thus, we verified that our films

present good magnetoimpedance performance and showed that high performance can be achieved even in films with isotropic in-plane magnetic
properties, since they present low damping parameter !. # 2013 The Japan Society of Applied Physics

F
ull-Heusler alloys are known as materials described
by the formula A2BC, where A and B are transition
metals, and C is an sp element.1) Since full-Heusler

alloys present a diverse range of magnetic properties, they
have recently attracted great attention not only from a
fundamental viewpoint but also from an applied one.2)

In particular, the Co2FeAl (CFA) full-Heusler alloy3)

has already been integrated into spin injection devices,
which are used for detection of spin-polarized electrons
and incorporated in magnetoresistance devices.1,4,5) As CFA
has a low damping parameter !, combined with high spin
polarization, it becomes a natural candidate for RF range
applications, such as spin torque oscillators6–8) and biosen-
sors.9) The low damping parameter ! in CFA strongly
depends on the deposition parameters in thin films. Depend-
ing on the growth conditions, thermal annealing and thick-
nesses of the films, the damping parameter can assume
values from 0.001 up to 0.004.10–12)

An important tool used to characterize the magnetiza-
tion dynamics at RF is the magnetoimpedance (MI) e!ect.
The MI e!ect corresponds to the strong dependence of
the impedance of a soft magnetic conductor under an
applied magnetic field.13) In a typical MI experiment, the
sample is simultaneously subjected to a dc magnetic field
and a parallel Iac drive current. At intermediate and high
frequency ranges, the changes in magnetoimpedance occur
mainly due to modifications of the transverse magnetic
permeability through the Skin14) and ferromagnetic reso-
nance (FMR)15) e!ects. The transverse magnetic perme-
ability can be obtained by solving the Landau–Lifshitz–
Gilbert equation,

dM

dt
" "#M $H% & "

!

M
'M $ #M $H%(; #1%

where M is the magnetization vector, H is the magnetic field
vector, and " " j"Gj=#1) !2%, with "G being the gyromag-
netic ratio and ! the phenomenological damping parameter.
In planar systems, such as thin films,16) surface impedance
depends mainly on transverse magnetic permeability #
through the skin depth e!ect $F,

$F "
1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

%f##Iac; f ; H%
p ; #2%

where % is the conductivity of the ferromagnetic material
and f is the current frequency.

MI performance is associated with the well-known mag-
netoimpedance ratio MI% defined by16)

MI% " Z#H% & Z#Hmax%
Z#Hmax%

$ 100: #3%

Here Z#Hmax% is the measured impedance for saturated state
and Z#H% the measured impedance for a given value H of
the external magnetic field.

Experimentally, high MI performance is usually verified in
samples with high magnetic anisotropy and low electrical
resistance.14) On the other hand, the damping parameter ! is
also an important element for the determination of magne-
toimpedance because of its relationship with the magnetiza-
tion dynamics at RF. For this reason, tailoring new materials
with low damping parameter ! can give rise to a new class of
sensor elements with fast response to RF-magnetic fields,
even if the samples do not show high magnetic anisotropy.

In the present study, we produced CFA/Au/CFA full-
Heusler alloy trilayer films on glass and MgO substrates and
systematically investigated the structural, quasi-static and
dynamical magnetic properties, as well as, through the MI
e!ect, the magnetization dynamics in low damping parame-
ter ! systems. Thus, we verified that our films present good
magnetoimpedance performance and showed that high per-
formance can be achieved even in films with isotropic in-
plane magnetic properties, since they present low damping
parameter !.

Samples with a Co2FeAl/Au/Co2FeAl structure were
grown by dc magnetron sputtering on glass (TLG film)
and MgO(100) (TLMgO film) substrates. The Au layer was
inserted in the structure to reduce the overall electrical
resistance of the samples. The deposited CFA and Au layers
have thicknesses of 150 and 50 nm, respectively, and the
sample dimensions are 12$ 4mm2. The substrates were
annealed at 873K for 30min before and after the deposition
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of the films, and remained at 423K during the deposition
process.17) The CFA and Au layers were deposited from
sputtered targets of nominally identical compositions
using DC sources with 150 and 10W, respectively, with
an Ar pressure of 3:0$ 10&3 Torr from a base pressure of
1:0$ 10&7 Torr. Structural characterization was performed
through X-ray di!raction (XRD) and the quasi-static mag-
netic behavior was observed from hysteresis loops meas-
ured with a vibrating sample magnetometer. Dynamical
magnetic properties were verified via FMR experiments
performed at room temperature, using a X-band spectrom-
eter operating at 9.5GHz. Here, the sample was introduced
through a small circular hole made in the back wall of a
microwave cavity tuned in the TE02 mode. The sample was
mounted on the tip of an external goniometer and, thus, the
film could be rotated in the same plane of the external
magnetic field.18)

Finally, the magnetization dynamics was investigated by
MI e!ect experiments. The MI e!ect measurements were
performed using a RF-impedance analyzer Agilent E4991,
with a E4991A test head, in which the sample is the central
conductor of a strip line microwave cavity. Here, MI meas-
urements were carried out by acquiring the real R and
imaginary X parts of the impedance over frequencies from
0.1 to 3.0GHz, with 0 dBm (1mW) constant power (linear
regime), and magnetic fields from &28 to +28 kA/m.

Figure 1(a) shows the XRD patterns obtained for the
target and grown films. For the target, the (200), (220), and
(400) CFA Bragg peaks can be clearly identified, indicating
the polycrystalline character of the material. The same
structural character is verified for both films. However, the
XRD patterns indicate that the TLG film presents a (220)
texture, while the TLMgO film has a (400) one. In particular,
the TLMgO film presents some specific characteristics that
can be pointed out. The oriented MgO substrate induces a
(400) texture, however the (220) one is also present in XRD
pattern. This indicates the polycrystalline character of CFA.
Moreover, one can observe a shift of the CFA peaks to
higher angle in the XRD measurements for TLMgO films,
indicating a tensile strain between the film and the MgO
substrate. This result is similar to that previously reported
by Gabor et al.1) The layers uniformity was verified by XRD
at low angle (not show here), and the results indicated a
low roughness at the interface between the CFA/Au and
Au/CFA films, possibly associated with a small inter-
di!usion during the thermal annealing.

The CFA alloy has three crystallographic structures (B2,
L21, and A2), relative to the type of occupation in the three
available lattice sites, namely, #0; 0; 0% and #1=2; 1=2; 1=2%
for Co, #1=4; 1=4; 1=4% for Fe, and #3=4; 3=4; 3=4% for Al.19,20)
The XRD patterns enable us to identify the phase of the film
through superstructure peaks. In this case, the B2 structure
gives the (200) superlattice peak, in which neither Co atoms
go into the Fe or Al sites nor Fe or Al is present at the
Co site. The L21 structure gives (111) and (200) superlattice
peaks, which is an e!ect of highly ordered Fe and Al atoms.
On the other hand, in the A2 structure, the Co sites are
replaced by Fe or Al atoms and, consequently, the (200)
peak decreases.21) Therefore, the target and TLMgO film are
found to have a B2 structure, while the TLG film, an A2
structure. This behavior is consistent with the results

previously reported by Inomata et al.,22) in which the A2
structure is verified when the CFA film is grown on a
thermally oxidized Si (SiO2) substrate, and the B2 structure
is observed when the same film is grown on a MgO(100)
substrate. The integrated peak intensity ratio I200=I400
represents a measure of the degree of order on Co sites in
the B2 structure.

Figures 1(b) and 1(c) show the in-plane hysteresis loops
of the TLG and TLMgO films obtained along the long and
short axes of the substrates. From the curves, it can be
observed that the TLG film reaches saturation at Hs * 12
kA/m and presents a coercive field Hc * 0:95 kA/m, while
the TLMgO film has a saturation field of Hs * 7:95 kA/m and
a coercive field of Hc * 0:72 kA/m. In particular, the ex-
perimental curves for the TLG film show a shape char-
acteristic in which the magnetization reversals are observed
at di!erent external magnetic fields for each layer. However,
despite the distinct shapes of the magnetic curves, both films
exhibit isotropic in-plane magnetic properties, as confirmed
by measurements obtained at di!erent angles (0, 15, 30, 45,
60, 75, and 90) between the applied magnetic field and
long axis of the films.

Regarding the magnetization dynamics, Figs. 2(a)–2(d)
show MI% curves, for selected frequencies, measured for the
CFA/Au/CFA full-Heusler alloy trilayer films. In particular,
the TLG film presents a double-peak structure starting from
*0:45GHz, while for the TLMgO film, the structure is
observed in the whole frequency range, from 0.1 to 3.0GHz.
As previously mentioned, the main mechanisms responsible
for the MI e!ect are the skin and FMR e!ects. However, to
determine the frequency crossover between the regimes
is a hard task, since there is a significant overlap of these
contributions to the MI.
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For the MI e!ect observed here, at high frequencies,
the FMR e!ect becomes the main contribution due to the
fields configuration,15) which is furthermore supported by the
displacement of the peak position in MI% vs H for di!erent
frequencies, as can be seen in Figs. 2(a)–2(d), and by the
change of the sign of the imaginary part X (!) leading to a
maximum in real part R (!) of the impedance, which can
be verified in Figs. 2(e) and 2(f). These features verified
here confirm the FMR e!ect as a mechanism responsable by
MI e!ect, although we remark that the damping parameter
! should be calculated by classical FMR experiment, for
which the magnetic state of the sample is saturated.

However, the most striking feature of the magnetization
dynamics results is related to the MI performance. Despite
the films have isotropic in-plane magnetic properties, which
in principle would lead to low MI%, the observed MI%
values are *30{40% for the TLG film. These results are
similar to those previously reported in the literature16) for
anisotropic films with large damping parameter ! values.
On the other hand, for the TLMgO film, the observed MI%
value is *10%. This low MI% value is a consequence of the
eptaxial strain present in this sample, associated with the
electrical properties of the substrate in strip line systems.

The MI% results can be directly associated with the
isotropic in-plane magnetic properties, strain e!ects, and
damping parameter ! of the films. The first two have already
been discussed. The damping parameter of the produced
samples can be calculated from the resonance field Hr and
linewidth "H, obtained in the FMR measurements, through

! " ""H

4&f
; #4%

where " " 1:8$ 107 Hz/Oe is the gyromagnetic factor and
f " 9:5GHz is the frequency employed in the experiment.
Figure 3 shows the damping parameter ! as a function of
'H , the angle between the dc applied magnetic field and the
long axis of the films, calculated for the TLG and TLMgO

films from the FMR experiments. In particular, similar !
values, within the experimental error, are presented as a
function of 'H for both films, as expected, since they present
isotropic in-plane magnetic properties. Thus, the averages
of the experimental values, ! * 9$ 10&3 for the TLG film
and ! * 11:2$ 10&3 for the TLMgO one, are obtained. It
must be cited that the ! value calculated for the TLG film is
in quantitative agreement with that obtained for a single
layer of CFA by Ortiz et al.,2) i.e., a value smaller than that
usually verified for ferromagnetic materials employed in
MI studies. On the other hand, the results obtained for the
TLMgO film present larger dispersion around the average
value and this can be explained by the multi resonance
frequencies as a function of 'H presented by this film.
Nevertheless, the damping parameter ! obtained for TLMgO

film is close to that obtained for the TLG film, as expected.
Therefore, the results presented by the TLMgO indicate that
strain and the electrical properties of the whole sample
(film and substrate) obscure the influence of the low
damping parameter ! in strip line systems reducing the MI
performance.

Our experiments raise an interesting question about the
possibility of achieving high MI performance with samples
with low damping parameter !. The influence of ! on the MI
e!ect and, consequently, magnetization dynamics can be
theoretically analyzed by using an approach previously
reported by our group.16) To this end, we considered a
macrospin modified Stoner–Wohlfarth model to describe a
general system with low electrical resistance and anisotropic
magnetic properties, which are used to present high experi-
mental MI% values, and calculate the static and dynamical
magnetic properties. By taking together the magnetic
susceptibility model proposed by Spinu et al.23) and the
approach used to determine the magnetoimpedance behavior
in a multilayer system reported by Panina et al.,24) numerical
calculations can provide information on the magnetic
properties of a trilayer system, such as static magnetization
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curves, magnetic permeability and magnetoimpedance. From
the numerical calculations, we carried out a similar analysis
presented by Kraus.14) However, we consider a higher
frequency range, where the FMR e!ects can be verified in
the magnetoimpedance results. Figure 4 shows the obtained
MI% behaviors for similar anisotropic systems with di!erent
damping parameter ! values and selected frequencies as a
function of the external magnetic field. Here, it can clearly
be noted that the magnitude of the MI% peak increases as
the ! value decreases. Moreover, a displacement of the peak
position in the magnetic field is observed when di!erent !
values are considered. This displacement leads to changes
in the FMR frequency for a given external magnetic field,
therefore, it modifies the frequency limit between the regimes
where distinct mechanisms are responsible for the MI e!ect
variations. Note that these results are obtained for a general
system with anisotropic magnetic properties and, for this
reason, they do not allow a direct comparison between the
calculated MI% and the presented experimental results.
However, this analysis opens new possibilities to obtain
samples with high MI performance linking alloys with low
damping parameter !, low electrical resistance and ani-
sotropic magnetic properties.

In conclusion, by considering Co2FeAl/Au/Co2FeAl
full-Heusler alloy trilayer films deposited on glass and
MgO substrates, we systematically investigated the structur-
al, quasi-static and dynamical magnetic properties, as well
as the magnetization dynamics through the MI e!ect in
low damping parameter ! systems. The employed films are
polycrystalline, with a A2 structure for the TLG film and a
B2 structure for the TLMgO one. Both films present isotropic
in-plane magnetic properties. MI results indicate that the
CFA/Au/CFA trilayer film grown on the glass substrate
shows high MI performance. The MI behavior is qualita-
tively similar to that usually obtained in anisotropic
films with low electrical resistance and large damping

parameter ! value in trilayer structures.16) However, the
considerable MI performance and MI% results obtained
here are not related to anisotropies and magnetic field direc-
tions in the experimental setup, but they can be associated
mainly with the low damping parameter ! value of the
alloy used, as confirmed by FMR experiments. Thus, these
results open possibilities for a new class of sensor ele-
ments, where the damping parameter ! becomes a tunable
feature, with fast response under RF-magnetic fields. This
suggests that the CFA full-Heusler alloy is a promising
candidate for applications in MI-based sensors and RF
range devices.
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a b s t r a c t

Dynamic magnetic behavior, through magnetoimpedance effect, is investigated in non-magnetostrictive
multilayered films of Ni81Fe19/(Ag,Ta) grown on glass and flexible substrates. The magnetoimpedance
measurements are performed in a wide range of frequencies (from 0.01 GHz up to 3.0 GHz) and are
interpreted in terms of the structural and quasi-static magnetic properties of the films. In particular,
Ni81Fe19/Ag multilayered films grown on glass and flexible substrates present very similar results, with
MImax values of 40% at around 0.5 GHz. For the Ni81Fe19/Ta multilayered film on glass substrate, higher MImax

value is observed, 60% at around 0.45 GHz, whereas for the one produced on flexible substrate, 28% at
around 0.3 GHz. Thus, the fact that the produced multilayered films present good MI performance,
irrespective of the employed substrate, opens new possibilities for technological applications, making
easier the integration of these samples as a sensor element in MI based electronic devices, where flexible
substrates can be used with the same efficiency.

& 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

The magnetoimpedance (MI) effect is the name given to the
changes in the electrical impedance of a metallic magnetic sample
when submitted to an external magnetic field. In the last few
years, the MI effect has been widely studied due to distinct
motivations and with different goals. Several works have pre-
sented the great potential of application of the MI effect in sensors
and integrated devices [1–7]. On the other hand, the effect has also
been investigated in the context of fundamental physics as an
interesting tool to study the dynamic magnetic behavior in
ferromagnetic samples [8]. Considering the frequency range of
the electrical current employed in a traditional MI experiment, for
some decades of MHz, the main mechanism responsible for the MI
variations is the skin effect, where the electrical current density
changes the transverse magnetic permeability of the sample.
At moderate and high frequencies, above hundreds of MHz, the
modifications of the impedance can be associated to the strong
skin effect, and, due to the magnetic fields configuration, to the
Ferromagnetic Resonance (FMR) effect [9]. Therefore, since the
impedance changes are related to the modifications in transverse
magnetic permeability of the sample, the MI effect becomes a

promising method to provide further information on the magnetic
dynamic behavior of ferromagnetic samples with reduced dimen-
sions [10].

Several works found in the literature report the MI effect in
ferromagnetic thin films and nanostructures, such as, single layers
[11], sandwiched samples [12], and multilayers [13,14], usually
deposited by sputtering on non-flexible substrates. In general,
multilayers with F/NM structure, where F is a ferromagnetic
material and NM is a non-ferromagnetic metal, have soft magnetic
properties and low electric resistivity, leading to a high MI effect
[10,13,15]. This structure, in comparison with a single layer, has
low stored stress, enabling, in some cases, the control of magnetic
anisotropies. At the same time, flexible substrates have been
employed recently in fundamental experiments to verify the
influence of the magnetron configuration on ferromagnetic thin
films on flexible substrates [16], high frequency applications [17],
and magnetotransport properties, such as, magnetic tunnel junc-
tions in flexible organic substrates [18], and magnetoimpedance in
trilayer structures [19,20]. At this moment, the knowledge about
the MI effect enables us to tune some fundamental parameters in
order to obtain better MI results. In this sense, studies considering
different sample structures and substrates are of interest, to make
easier the integration of these samples as a sensor element in MI
based electronic devices. Particularly, the use of alloys with low
magnetostriction constant (!), such as, Ni81Fe19 with !! 10"8

[21], and high !, e.g., Co40Fe40B20 alloy where !! #10"6 [22], for
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films grown on flexible substrates opens new possibilities for the
MI effect in technological applications.

In this paper, we present MI effect results for multilayered films
of Ni81Fe19/(Ag,Ta) grown on glass and flexible substrates, in which
the employed alloy presents low magnetostriction constant and
high saturation magnetization. The structural characterization and
quasi-static magnetic properties of the studied samples provide us
information to understand the magnetic dynamic behavior.
We investigate the magnetic dynamic behavior in a wide range
of frequencies and compare the dynamical response obtained in
multilayered films produced on distinct substrates. Thus, we verify
good MI response for all the produced samples, irrespective of the
employed substrate, although similar MI maximum values are not
observed for the films produced with Ta as a spacer material.
The paper is organized as follows: In Section 2, we indicate the
experimental procedure employed for the growth of the multi-
layered films, structural and magnetic characterization, as well as
to the MI measurements. In Section 3, we present and discuss the
experimental results obtained for the multilayered films. Finally,
the last section is devoted to the conclusion and indication of new
possibilities opened with this study.

2. Experimental procedure

In this work, multilayered films [Py/NM]$50, where Py with
10 nm-thick is an alloy with composition of Ni81Fe19 and NM is Ta
or Ag with 2 nm-thick, were produced. Fig. 1 shows the structure
of the studied samples. They were deposited by magnetron
sputtering on glass (G) and Kaptons

flexible (F) substrates with
dimensions of 12 mm$4 mm, covered by a 2 nm-thick Ta buffer
layer. The deposition process was carried out with the following
parameters: a base pressure of 5.0$10"7 Torr, Ar pressure during
the deposition of 2.5$10"3 Torr, 50 W DC source for deposition of
the Py layers, 20 W DC source for Ta and, finally, 10 W DC source
for Ag layers. Using these parameters, the deposition rates were
0.52 nm/s, 0.18 nm/s and 0.44 nm/s for Py, Ta and Ag, respectively.
The thicknesses values chosen to produce the samples (Py[10 nm]/
NM[2 nm]) are based on previous papers published by our group
[13,15], in which samples grown with F[10 nm]/NM[2.5 nm] and F
[10 nm]/NM[1 nm], respectively, where F is the ferromagnetic layer
and NM the non-ferromagnetic layer. These thickness ratios between
ferromagnetic and non-ferromagnetic metal lead to soft magnetic
behavior and low electrical resistivity, as already cited in the
introduction.

The structural characterization was performed through high
angle X-ray diffractometry using a Rigaku MiniFlex system. To
induce an uniaxial in-plane magnetic anisotropy, the substrates
were submitted to a 1 kOe magnetic field during the deposition,
applied perpendicularly to the long axis of the substrates, as
indicated by the arrows in Fig. 1. The quasi-static magnetic behavior

was verified using a Vibrating Sample Magnetometer, with max-
imum magnetic field of 7300 Oe. Measurements were performed
along two different directions in order to verify the induced
magnetic anisotropy in the samples: along and perpendicular to
the main axis of the samples.

The dynamic magnetic behavior was obtained through magne-
toimpedance measurements performed using an Agilent (E4991A-RF)
Impedance Analyzer with a head kit (E4991A-010 probe station
connection kit) in a frequency range of 0.01–3.0 GHz. A special
microstrip was developed for these samples, where the film is the
central stripe conductor, which is separated from the ground plane by
the glass or flexible substrate. The probe current was fed directly to
one side of the film, while the other side was in short circuit with the
ground plane. The films were fixed to the microstrip sample holder
using low resistance silver paint, in which all contacts were cured for
24 h. For the measurements, a 0 dBm (1mW) constant power was
applied to the sample, characterizing a linear regime of driving signal.
Thus, at a given field value, the frequency sweep was made and the
impedance results were acquired. From this, the MI% is given as

MI%%
Z&H'"Z&Hmax'

Z&Hmax'
$ 100 &1'

where Z&Hmax' is the impedance at maximum applied magnetic field,
where the sample is saturatedmagnetically, and Z(H) is the impedance
at a given magnetic field value. Finally, MImax is defined as the
maximum MI% value for a given frequency.

3. Results

In order to investigate and obtain further information on the
experimental MI measurements, the results are discussed in
distinct subsection: structural characterization, quasi-static mag-
netic properties and, finally, magnetoimpedance effect results.

3.1. Structural characterization

The structural characterization of the produced multilayered
films was obtained by analyzing the intensity vs. 2" X-ray diffracto-
grams, presented in Fig. 2. Here, a semi-quantitative analysis can be
performed to evaluate the texture characteristics of the polycrystal-
line Py layers. For this purpose, considering the intensity of the (110),
(111), and (200) Py peaks, respectively, called I110, I111 and I200, it is
possible to calculate the texture factors, given by [23]

Thkl %
Ihkl

!hklIhkl
; &2'

where Ihkl is the respective peak intensity. Based on the powder
texture values obtained from the International Center Diffraction
Data (ICPDS) pattern file 03-065-3244 to a FeNi3-like cubic lattice,
then a texture percentage for a Py lattice direction in each sample
can be obtained through

T%hkl %
Thkl"TICPDS

hkl

1"TICPDS
hkl

$ 100: &3'

In this context, T%hkl indicates the degree of occurrence of a texture
relative to a random value. Thus, T%hkl % 0 indicates a random
texture, T%hkl % 100 infers a completely preferential growth, while
orientations that occur less often than for a random arrangement
lead to negative values of T%hkl. Table 1 presents the results
obtained for each produced sample, including the texture percen-
tages evaluated from the three Py peaks previously mentioned, and
the d111 cell parameters calculated for the (111) peak position
through the Bragg law.

In this case, both Py/Ag multilayered films present similar
compressible stress, irrespective of the substrate. In particular,

Fig. 1. Structure of the multilayered films deposited on (a) glass and (b) flexible
substrates. The Py/(Ag or Ta) structures represent a multilayer with 50 bilayers, as
described in the text. The arrows indicate the direction of the H applied during the
deposition to induce an uniaxial in-plane magnetic anisotropy.
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one can say that the (111) out-of-plane preferential growth is very
effective and consequently the flexible substrate does not lead to
large differences in the Py structure when Ag is the spacer
material.

On the other hand, considering the Py/Ta multilayered films,
the one produced on the flexible substrate shows a particular
behavior: larger T%110, a quite smaller T%111, and smaller stress
when compared to the other films. The Py/Ta multilayered film on
the glass substrate presents an evident preferential growth in the
(111) direction and is the only one showing a small tensile stress.
This means that when using the Ta as a spacer material in the
multilayer, the flexible substrate leads to a considerable structural
change. All these changes are in accordance with the quasi-static
and dynamic measurements presented in the next sections.

3.2. Quasi-static magnetic properties

In an usual magnetoimpedance measurement, higher MI varia-
tions are obtained when the dc external magnetic field is applied
along the hard magnetization axis of the sample, while the
ac magnetic field is oriented along the easy magnetization axis.
So, the quasi-static magnetic properties play a strong role in the
magnetic dynamic behavior [24].

Fig. 3 shows the quasi-static magnetic behavior for the Py/Ag
and Py/Ta multilayered films deposited in both substrates. Here, it
is easy to verify that all samples present similar magnetic behavior.
The films have soft magnetic properties, high magnetic
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Fig. 2. (a) X-ray diffractograms for all multilayered films produced in this work.
(b) Detailed view of a restricted 2" range, in which the (110) Py peak can be verified.

Table 1
Structural characteristics of the multilayered films deposited on glass and flexible
substrates, obtained by analyzing the intensity vs. 2" X-ray diffractograms.

Sample d111 (Å) T%110 T%111 T%200

Pattern ICPDS 2.051 0.00 0.00 0.00
Py/Ag (G) 2.058 – 92.82 "39.40
Py/Ag (F) 2.057 – 91.37 "38.77
Py/Ta (G) 2.047 – 87.90 "37.28
Py/Ta (F) 2.054 5.83 70.54 "38.52
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Fig. 3. Magnetization curves measured along EA (black) and HA (red) directions for the (a) Py/Ag multilayered film growth on the glass substrate, (b) Py/Ag on the flexible
substrate, (c) Py/Ta on the glass substrate, and (d) Py/Ta on the flexible substrate. (For interpretation of the references to color in this figure caption, the reader is referred to
the web version of this paper.)
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permeability and high in-plane magnetic anisotropy, very impor-
tant features to the obtainment of considerable MI variations [25].
In particular, the curves indicate a hard magnetization axis along
the main axis of the sample (from now on called HA), as well as an
easy magnetization axis oriented perpendicularly to this direction
(EA), induced during the deposition process (see Fig. 1).

From the magnetization curves, the coercive field Hc and
normalized remanent magnetization Mr=Ms for both measure-
ment directions, as well as the anisotropy field along HA were
obtained and are summarized in Table 2. In this case, considering
Py/Ag multilayered films, the same behavior of the magnetization
curves along HA, with Hk close to 13 Oe for both samples and with
similar hysteretic losses can be observed. On the other hand, for
the Py/Ta multilayered ones, Hk values are also similar, although
they are smaller than the ones verified for the Py/Ag samples.
Besides, it must be pointed out that, as a consequence of the texture
factors, the hysteretic losses are quite higher for the sample
produced onto the flexible substrate, while the one deposited onto
glass has the smallest hysteretic loss of the set of samples and the
more well defined uniaxial magnetic anisotropy.

3.3. Magnetoimpedance effect results

Here, we present the dynamic magnetic behavior, investigated
through the MI measurements.

First of all, a general view of the MI effect results for all the
multilayered films is presented in Figs. 4 and 5. By considering this
three-dimensional plot, it is possible to observe the behavior of
the impedance Z simultaneously as a function of the external
magnetic field H and frequency f. For the Py/Ag multilayered films,
similar MI behavior is noticed, irrespective of the substrate,
characterized by a double peak configuration throughout the
whole presented frequency range. This well-known behavior of
the impedance is verified when, in the measurement, the easy
magnetization axis induced during the deposition of the multi-
layer is oriented along the same direction of the ac field [24].
For the Py/Ta multilayered films, the same features are observed.
However, the influence of the structural and quasi-static magnetic
properties can be noticed here, since the sample produced onto
the glass substrate has considerable MI variations as a function of
the magnetic field, while for the one deposited on the flexible
substrate, the dynamic behavior leads to lower MI variations, a
feature related to the observed structural character and higher
magnetic losses.

This way to show the dynamic magnetic behavior enables us to
identify the mechanisms responsible by the MI variations as the
frequency is increased. In this case, the position of the Z peaks
remains at the same magnetic field value up to around 0.8 GHz for
Py/Ag multilayered film on the glass substrate and around 1.1 GHz
for the one on the flexible substrate. For Py/Ta multilayered films,
these frequencies are around 0.6 GHz for the glass substrate and
around 0.4 GHz (not shown here) for the sample on the flexible
substrate. Thus, for frequencies below the cited values, the main
mechanism acting on the change of the transverse magnetic
permeability and, consequently, of impedance is the skin effect.

Table 2
Quasi-static magnetic parameters obtained from the magnetization curves mea-
sured along the EA and HA direction for all the produced films. The Hc and Hk

values are expressed in Oe.

Sample EA HA

Hc Mr=Ms Hc Mr=Ms Hk

Py/Ag (G) 0.80 0.70 0.95 0.11 13.4
Py/Ag (F) 1.00 0.84 0.79 0.06 12.5
Py/Ta (G) 0.47 0.69 0.36 0.08 3.80
Py/Ta (F) 0.65 0.62 0.61 0.13 5.33

Fig. 5. Impedance Z as a function of the magnetic field H and frequency f, similar to the one presented in Fig. 4, for the (a) Py/Ta multilayered film on glass and (b) on flexible
substrates.

Fig. 4. Three-dimensional plot of the impedance Z as a function of the magnetic field H and frequency f for the (a) Py/Ag multilayered film on glass and (b) on flexible
substrates. The presented frequency range is between 0.5 GHz and 3.0 GHz and the external magnetic field is 7300 Oe.
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For this situation, the position of the peaks in the magnetic field is
close to the anisotropy field Hk, verified through the magnetization
curves and presented in Table 2, as expected. However, above
these values cited for each sample, the position of the peaks
changes in field as the frequency is increased, a signature of the
higher contribution of the FMR effect that, beyond the strong skin
effect, commands the MI variations.

Using Eq. (1) as the definition of magnetoimpedance variations,
Fig. 6 presents the MI% for selected frequencies of the drive
current employed in MI experiment.

Considering this figure, all the characteristics described for the
impedance Z from Figs. 4 and 5 can be verified. Besides, taking this
closer view, for the Py/Ta multilayered films, a weak contribution
of the FMR effect for the MI variations is revealed already for
frequencies around 0.5 GHz, a fact assigned by the slight displace-
ment of the peak if compared to the Hk value.

For all selected frequencies, for the Py/Ag multilayered films, a
very similar behavior is observed, being MI% around 42% at
0.5 GHz. However, for Py/Ta multilayered ones, the different
structural and quasi-static magnetic behavior previously discussed
leads to, at 0.5 GHz, MI% around 58% for the sample produced with
the glass substrate and 22% for the one deposited on the flexible
substrate. For all samples, as the frequency is increased, there is
the displacement and split of the peaks. At the higher frequencies,
at 2.0 and 3.0 GHz, the MI effect is mainly due to the FMR effect.
At these cases, the applied external magnetic field is not high
enough to saturate magnetically the sample and, as a consequence,
the MI% can present negative values.

The FMR dispersion relations, obtained from the MI measure-
ments, for the multilayered films, are presented in Fig. 7. The FMR
dispersion relation is a traditional way to study magnetic aniso-
tropies in a given sample. The fact that the dc external magnetic
field is applied along the hard magnetization axis, while the ac
magnetic field is oriented along the easy magnetization axis, leads
to the identification of the effective anisotropy of the sample. In
this case, the minimum in the FMR dispersion relation is located in
the Hk value. In particular, the values verified here are in con-
cordance with the ones presented in Table 2.

At high magnetic field values, where the sample is magnetically
saturated, the slope of the curves brings information about the
saturation magnetization value. As expected, since the multi-
layered films are made of the very same ferromagnetic alloy,
similar slope of the curves and, consequently, saturation magne-
tization are verified for all samples.

Finally, Fig. 8 shows the MImax experimental results as a
function of frequency. Here, it must be pointed out that, with this
representation, the similarity between the Py/Ag multilayered
films in both substrates is more evident. The highest MImax values
for these multilayers are around 40% at 0.5 GHz. This result
corresponds to a new feature for Py/Ag multilayered films, since
it was previously reported by our group [13] that the highest MI
performance is obtained around 1.0 GHz for a similar sample. This
difference is mainly due to the texture of the samples employed in
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these works, with a polycrystalline behavior defined by a DC
magnetron sputtering deposition performed here, whereas a
preferential crystalline orientation induced by a RF sputtering
production used in Ref. [13].

Analyzing the Py/Ta multilayered films, differences between the
performance in the MImax values, as well as, between the frequencies
can be observed where MImax peak occurs. The highest MImax values
are 60% and 28%, at around 0.45 GHz and 0.3 GHz, for multilayered
samples produced on glass and flexible substrates, respectively.
These results can be understood by considering the structural and
quasi-static magnetic properties. The Py/Ta multilayered film on the
glass substrate presents low hysteretic losses in the HA measurement
direction, while for the Py/Ta multilayered one on flexible substrate
the hysteretic losses are larger, reducing the MI performance.

4. Conclusion

In summary, we reported MI effect results for a wide range of
frequencies obtained for non-magnetostrictive multilayered films of
Py/(Ag,Ta) grown on glass and flexible substrates. The structural
characterization and quasi-static magnetic properties of the studied
samples provided us information to understand themagnetic dynamic
behavior. For the Py/Ag samples, the results are very similar, irrespec-
tive of the employed substrate, and a good MI response was obtained,
with MImax values of 40% at around 0.5 GHz. On the other hand,
when considering the samples in which the Ta is the spacer material,
the reproducibility of structural and magnetic characteristics as well as
MI behavior were not reached, although the MI performance for both
is considerable. In particular, for the Py/Ta multilayered film on the
glass substrate, higher MImax value is observed, 60% at around
0.45 GHz, whereas for the one produced on the flexible substrate,
28%, at around 0.3 GHz.

The fact that samples produced on distinct substrates, in
particular the flexible substrate, present good MI response opens
new possibilities for technological applications, making easier the
integration of these samples as a sensor element in MI based
electronic devices, in which flexible substrates can be used with
comparable efficiency. Thus, with these results obtained for a non-
magnetostrictive alloy, our next step is to study the magnetoim-
pedance effect in multilayered films on the flexible substrate
produced with alloys with high magnetostriction constant, in
order to verify the effect of stress on the quasi-static and dynamic
magnetic properties, and produce MI elements with high sensi-
tivity to mechanics stress, as well as with a low cost substrate.
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Given that the magnetoinductive effect (MI), skin effect and ferromagnetic resonance

influence magnetic permeability behavior at different frequency ranges, the description of the

magnetoimpedance effect over a wide range of frequency becomes a difficult task. To that end, we

perform an experimental investigation of the magnetoimpedance effect in a tri-layered thin film

over a wide frequency range. We compare the experimental results for a tri-layered thin film with

numerical calculus performed using an approach that considers a magnetic transverse susceptibility

model for planar systems and an appropriate magnetoimpedance model for a tri-layered system

together. The results show remarkably good agreement between numerical calculus and experimental

measurements. Thus, we discuss the experimental results in terms of different mechanisms that

govern the MI changes observed in distinct frequency ranges and provide experimental support to

confirm the validity of the theoretical approach. VC 2011 American Institute of Physics.

[doi:10.1063/1.3658262]

I. INTRODUCTION

The magnetoimpedance effect (MI) corresponds to the

change in complex impedance Z¼Rþ iX of a ferromagnetic

sample submitted to an external magnetic field H.

Since it was first observed, MI has attracted considerable

interest not only for its contribution to understanding funda-

mental physics associated to magnetization dynamics but also

due to potential technological applications in magnetic sen-

sors and integrated devices based on the magnetoimpedance

effect, even in more complex integrated circuit architectures,

such as microprocessors.1 For this reason, experimental stud-

ies on MI have been widely performed in magnetic ribbons,2,3

microwires,4–7 and, in recent decades, in magnetic films with

several structures, such as single layered,8 multilayered,9–11

and structured multilayered samples.12–15

Although the magnetoimpedance effect has been exten-

sively investigated, many questions still remain unclear. For

example, a difficult task consists of explaining experimen-

tally measured MI curves, such as impedance Z as a function

of the magnetic field for a given frequency value, as well as

curves of the real R(X) and imaginary X(X) parts of imped-

ance as a function of magnetic field or current frequency, in

terms of the magnetization processes and mechanisms re-

sponsible for MI variations. Traditionally, magnetic perme-

ability, and consequently impedance, changes with magnetic

field at different frequency ranges and is interpreted consid-

ering three mechanisms: magnetoinductive effect, skin

effect, and ferromagnetic resonance.16 However, their differ-

ent relevance with frequency is generally very complicated

and not easily predictable, since it depends on material prop-

erties, such as magnetic anisotropy, as well as sample dimen-

sions and geometry.

The general theoretical approach to the MI problem

focuses on its determination as a function of magnetic field

for a range of frequencies. Thus, MI can generally be classi-

fied into the three frequency regimes.16 For the low-frequency

range, MI schematization was proposed by Mohri et al., con-

sidering changes in the inductive part of impedance17 and this

is known as the magnetoinductive effect. At the intermediate

frequency range, Beach et al. considered that the skin effect

was responsible for transverse magnetic permeability changes

and consequently, for variations in the magnetoimpedance

effect.17 Finally, at high frequencies, Yelon et al.18 demon-

strated that field configurations favor the appearance of ferro-

magnetic resonance, the main mechanism responsible for

magnetic permeability changes and MI variations.

Since system geometry also has an important effect on

MI results, theoretical studies have been performed to obtain

further information on this dependence. Considerable atten-

tion has been given to the case of planar systems. For exam-

ple, Kraus19,20 performed calculus of the MI for a single

planar conductor, studying the influence of the Gilbert damp-

ing parameter, as well as the angle between the easy magnet-

ization axis and the applied magnetic field direction, on

MI. In addition, Panina et al.21 and Sukstanskii et al.22 inves-

tigated MI behavior in a tri-layered system (ferromagnet/

non-magnetic metal/ferromagnet), analyzing the influence

of width, length, and conductivity on MI, while Antonov

et al.23 showed the effect of non-magnetic metal thickness

on the MI curves.
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It is well known that the key to understanding and con-

trolling MI lies in the knowledge of transverse magnetic per-

meability behavior in a given material. However, although

the MI results obtained by the abovementioned models are

consistent and seem to reproduce experimental data, the

main question concerns knowledge of transverse permeabil-

ity behavior over a wide frequency range. This restricts the

results to a limited frequency range or hinders identification

of which permeability model must be chosen for that limited

range.

Since experimental measurements have been taken over a

wide range of frequencies, it is important for MI interpretation

to have a single permeability model which enables MI calcu-

lus, considering frequency dependent magnetic permeability.

With this spirit, a different approach to the study of

magnetization dynamics was undertaken by Spinu et al.,24

who investigated transverse susceptibility and its dependence

on both frequency and magnetic field, using knowledge of

appropriate magnetic free energy density. It is therefore pos-

sible to obtain transverse magnetic permeability from sus-

ceptibility and in turn describe MI behavior by using

different models, according to system geometry, for a wide

range of frequencies and external magnetic fields.

In this paper, we present an experimental investigation

of the magnetoimpedance effect in a tri-layered thin film

over a wide range of frequencies. In order to interpret the ex-

perimental results, we study the MI problem by considering

two single models together: the model proposed by Spinu

et al.24 to calculate transverse magnetic permeability, and

the approach for MI in tri-layered systems,21–23 reported by

Panina et al.21 Experimentally, we produce a tri-layered thin

film by magnetron sputtering, with the same structure and

geometry considered for the theoretical model, and compare

theoretical predictions with experimental MI measurements

over a frequency range between 10 MHz and 1.8 GHz. Thus,

we discuss the experimental results in terms of different

mechanisms that govern the MI changes observed in distinct

frequency ranges and provide experimental support to con-

firm the validity of the theoretical approach.

The paper is organized as follows: in Sec. II, we present

the main experimental procedure used during sample prepa-

ration, magnetic characterization, as well as the MI setup. In

Sec. III, we briefly present the theoretical model, based on

energy minimization, used to calculate transverse magnetic

permeability, as well as the MI model. To check the models,

we show some numerical results for permeability and MI

obtained with a tri-layered system. In Sec. IV, we compare

and discuss the results obtained by the theoretical numerical

calculation of a tri-layered system with those experimentally

measured in our tri-layered thin film. Finally, Sec. V presents

conclusions.

II. EXPERIMENT

For the study, we produce a tri-layered thin film of

NiFe/Ag/NiFe with 150 nm-thick ferromagnetic layers and

100 nm-thick Ag layer and dimensions of 12� 4 mm2. The

sample was deposited by magnetron sputtering from com-

mercial Ni81Fe19 and pure Ag targets onto a glass substrate

previously covered by a 5 nm-thick Ta buffer. Deposition was

done with the substrate moving at constant speed through

the plasma to improve film uniformity. The substrate was

submitted to a 100 Oe axial magnetic field to induce in-plane

uniaxial magnetic anisotropy. The procedure was carried

out using the following parameters: base pressure of

4.0� 10�7 Torr, 99.99% pure Ar pressure during deposition

of 5.0� 10�3 Torr, 65 W RF power for NiFe, and 25 mA dc

current for the Ag layer. The deposition rates for NiFe and Ag

were 0.210 nm/s and 0.149 nm/s, respectively, calibrated with

x-ray diffraction.

Magnetization measurements were taken using a vibrat-

ing sample magnetometer with maximum applied magnetic

field of 6 300 Oe, at room temperature. In-plane magnetic

behavior was determined by obtaining magnetization curves

in two different directions: the first along the direction

defined by the magnetic field applied during deposition and

the second along the direction perpendicular to the first.

Magnetoimpedance measurements were taken using an

HP4396B spectrum-impedance-network analyzer equipped

with an HP43961A impedance measuring fixture and a

microstrip-line microwave cavity, similar to the one used in

Ref. 25. However, in this case, the sample is the central

stripe conductor, which is separated from the ground plane

by the glass substrate. The probe current was fed directly to

one side of the sample, while the other side was in short cir-

cuit with the ground plane. To eliminate the propagative

effects and acquire only the sample contribution to MI,

the analyzer is calibrated at the end of the connection cable

by performing open, short, and load (50 X) measurements

using reference standards, as achieved by other groups.26 MI

measurements were taken over a wide frequency range,

between 10 MHz and 1.8 GHz, with magnetic field varying

from �300 Oe toþ 300 Oe. For all measurements, a 0 dBm

(1 mW) constant power was applied to the sample, while the

external magnetic field was swept. At a given field value, the

frequency sweep was made and the real and imaginary parts

of line impedance were simultaneously acquired. The curves

exhibited hysteretic behavior, associated with the coercive

field. However, in order to clarify the general behavior, only

curves depicting the field going from negative to positive

values are presented.

In our analysis, the MI ratio is defined as

MI% ¼ ZðHÞ � ZðHmaxÞ
ZðHmaxÞ

� 100; (1)

where Z(H) is the impedance value at a given magnetic field

H and Z(Hmax), the impedance value at the maximum applied

magnetic field, given by Hmax¼ 300 Oe, where the magnetic

state of the sample is saturated. MImax is defined as the maxi-

mum MI% value for a given frequency. It is important to

point out that the MI% defined here is different from that

used, for example, in Ref. 21 where impedance in zero mag-

netic field is considered the reference.

III. NUMERICAL CALCULATION

In order to investigate and obtain further information on

the experimental MI measurements, we performed numerical
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calculations of the magnetic properties for a tri-layered sys-

tem, such as static magnetization curves, magnetic perme-

ability, magnetoimpedance, and MI%.

To that end, we consider two single models together:

for a tri-layered thin film, we employed the magnetic suscep-

tibility model proposed by Spinu et al.24 and the approach to

magnetoimpedance behavior in a multilayered system

reported by Panina et al.21

A. Magnetic permeability

In planar systems, such as thin films, surface impedance

depends on alternating electrical current (Iac) frequency and

transverse magnetic permeability l(Iac,f,H) through the skin

depth,

dF ¼
1ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

r2fl Iac; f ;Hð Þ
p ; (2)

where r2 is the conductivity of the ferromagnetic material, f
is the current frequency, and H is the external magnetic field.

As mentioned earlier, it is possible to understand MI from

knowledge of the transverse magnetic permeability of a

given material. This is achieved by understanding how mag-

netic dynamics transition takes place from one state of equi-

librium to another under both dc and ac fields, a goal

successfully achieved by Spinu et al.24

In the magnetic susceptibility model proposed by Spinu

et al.,24 magnetization dynamics is governed by the Landau-

Lifshitz-Gilbert equation, given by

d ~M

dt
¼ c ~M � ~H
� �

� c
a
M

~M � ~M � ~H
� �� �

; (3)

where ~M is the magnetization vector, ~H is the magnetic field

vector, and c ¼ cGj j= 1þ a2ð Þ, where cG is the gyromagnetic

ratio and a is the phenomenological damping constant. The

magnetic field presents two contributions: ~H ¼ ~HE þ ~hac.

The first term contains the static component of the field and

corresponds to internal magnetic field ~HE, determined by dif-

ferent contributions in magnetic free energy density E and

given by ~HE ¼ � @E
@ ~M

, while the second contains alternating

magnetic field ~hac generated by Iac. This is a general expres-

sion that can be applied to express magnetization dynamics

in any system, with any geometry. Thus, by writing the mag-

netic field in this manner, it is possible to determine trans-

verse magnetic susceptibility v for any magnetic system,

since an adequate magnetic free energy density is consid-

ered.27 For a complete description of this model, we suggest

the reader refer to Appendix A of Ref. 24.

In the present investigation, we focus on the study of

ferromagnetic films, which can be modeled as a planar sys-

tem. Figure 1 shows a theoretical system and the definitions

of the relevant vectors considered to perform all the numeri-

cal calculations. Thus, in this case, considering hH¼uH

¼ 90�, according to the angles defined in Fig. 1, the appropri-

ate diagonal terms of the transverse susceptibility tensor, in

Cartesians, obtained by Spinu et al.24 can be written as

ReðvtÞ ¼ ReðvxxÞ ¼
1

f

� �

�

c2 þ c2a2ð Þ � x2
r � x2

� �

�

Euu cos2 uM cos2 hM
sin2 hM

þEhuEuh sin 2uM cos hM

2 sin hM

þEhh sin2 uM

0
BBBB@

1
CCCCA

2
66666664

3
77777775

þ 1

f

� �
� acMSx

2Dx sin2 uM þ cos2 uM cos2 hM

� �
(4)

and

ImðvtÞ ¼ ImðvxxÞ ¼
x
f

� �
�

�c2 � c2a2ð Þ � Dx

�

Euu cos2 uM cos2 hM
sin2 hM

þEhu sin 2uM cos hM

sin hM

þEhh sin2 uM

0
BBBB@

1
CCCCA

2
66666664

3
77777775

þ x
f

� �
� acMSðx2

r � x2Þ

� sin2 uM þ cos2 uM cos2 hM

� �
: (5)

In both expressions, f ¼ x2
r � x2

� �2þx2Dx2, x is the angu-

lar frequency, xr is the widely known resonance frequency in

FMR theory, MS is the saturation magnetization, Ehh ¼ @2E
@h2

M

,

FIG. 1. Schematic diagram of the theoretical system and definitions of mag-

netization and magnetic field vectors considered for the numerical calcula-

tion of magnetization, magnetic permeability, and magnetoimpedance

curves. In this case, ~H is the external magnetic field vector, hH and uH are

the angles that define orientation of the field vector, ~M is the magnetization

vector, hM and uM are the equilibrium angles of magnetization for a given

magnetic field value, ûk is the unit vector along the uniaxial anisotropy

direction, and n̂ is a unit vector normal to the film plane. To clarify the con-

nection between experiment and theory for future discussions, it must be

kept in mind that the magnetic field applied during deposition was perpen-

dicularly oriented to the main axis of the tri-layered thin film. For this rea-

son, for numerical calculation, the field applied during deposition is along

the x-direction, while the main axis of the tri-layered system is along the y-

direction.
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Euu and Ehu are the second derivatives of the magnetic free

energy density at the equilibrium position of magnetization,

and hM and uM are the equilibrium angles of magnetization

obtained by minimizing the energy density for a given

magnetic field value. Transverse magnetic permeability is

obtained from susceptibility through

l ¼ 1þ 4pv: (6)

For a tri-layered planar system, we used a modified Stoner-

Wohlfarth model28 to write the magnetic free energy density.

In this case, where the expression must present contributions

from the two ferromagnetic layers, energy density is given by

E ¼ �
X2

i¼1

~H � ~Mi �
X2

i¼1

Hki=2MSið Þ ~Mi � ûki

� �2

þ
X2

i¼1

4pM2
SiðM̂i � n̂Þ; (7)

where the first term is the Zeeman interaction, the second

term describes uniaxial magnetic anisotropy and the third

corresponds to demagnetizing energy density for a thin pla-

nar system, such as a thin film. In this case, ~Mi and MSi are

the magnetization vector and saturation magnetization for

each ferromagnetic layer, respectively, and Hki ¼ 2Kui=MSi

is the anisotropy field for each layer, where Ku is the uniaxial

anisotropy constant, directed along unit vector ûk, with

ûk1 ¼ ûk2 ¼ ûk, as well as MS1 ¼ MS2 ¼ MS, because there

are two similar ferromagnetic layers in the sample.

In this study, we grew a tri-layered sample with a thick

non-magnetic metallic layer. Therefore, it is not necessary

to include exchange terms between the ferromagnetic layers,

such as bilinear and biquadratic exchange couplings.

Although, it is known that magnetoelastic anisotropy plays

an important role in MI values,29 it was not included since

the ferromagnetic alloy (NiFe) employed for growth contains

a saturation magnetostriction constant of k �10�8.

Finally, it is important to point out that domain walls

were not considered for two reasons. The first is related to the

orientation of the applied magnetic field with respect to the

easy magnetization axis of the sample. In the magnetization

and MI measurements performed here, the static magnetic

field was applied perpendicularly to the easy magnetization

axis, where the magnetization rotation is the main magnetiza-

tion mechanism responsible for the magnetization changes.

The second reason lies in the mechanism responsible for the

MI changes. At frequencies above � 10–100 MHz, domain

walls are strongly damped by eddy currents and only magnet-

ization rotations contributes to the MI changes.16

Once the energy density term was written, to verify the

permeability model and confirm the validity of the proce-

dures, we present, as a preliminary test, some of the results

obtained from the expressions described above. Thus, Fig. 2

shows magnetic permeability vs. magnetic field for different

frequency values obtained for a theoretical tri-layered sys-

tem, using the following parameters: MS¼ 780 emu/cm3, Hk

¼ 12 Oe, hk¼ 90�, uk¼ 20�, a¼ 0.018, and c¼ 2.9� 106

Oe�Hz. At lower frequencies, represented by the curves

for 80, 500, and 800 MHz in the figure, maximum magnetic

permeability is located at similar magnetic field values, while

at the higher frequencies of 1000, 1400, and 1800 MHz, there

is displacement of maximum values in the imaginary perme-

ability part, simultaneously to a zero crossing of the real part.

This behavior is usually observed, as verified in Ref. 30.

B. Magnetoimpedance effect

Approaches to magnetoimpedance behavior in a tri-

layered system have been reported in Refs. 21–23. In partic-

ular, Panina et al.21 studied the magnetoimpedance effect in

a tri-layered system, with finite width 2 b and length l for all

layers, thickness, t1 and t2, and conductivity, r1 and r2, for

metallic and ferromagnetic layers, respectively, and variable

flux leaks across the inner conductor. When b is sufficiently

large and the edge effect is neglected, impedance is depend-

ent on thickness films t. Therefore, for a tri-layered system,

impedance can be written as21

Z

Rdc
¼ gmgFð Þ

Coth
gmr2

r1l

� �
Coth gFð Þ þ

2gm

k1t1

Coth
gmr2

r1l

� �
þ 2gm

k1t1
Coth gFð Þ

2
664

3
775; (8)

where in Eq. (8),

gm ¼
k1t1

2

r1l
r2

� �
; gF ¼ k2t2; k1 ¼

ð1� iÞ
d1

k2 ¼
ð1� iÞ

d2

; d1 ¼ 2pr1x½ ��1=2; d2 ¼ 2pr2xl½ ��1=2

when the limit of t1 ! 0 in Eq. (8) is taken, it becomes

exactly equal to the classical impedance solution, as shown

in our previous work.31

FIG. 2. (Color online) Imaginary and real parts of magnetic permeability vs.

magnetic field for distinct frequency values obtained for a theoretical tri-

layered system, with MS¼ 780 emu/cm3, Hk¼ 12 Oe, hk¼ 90�, uk¼ 20�,
a¼ 0.018, and c¼ 2.9� 106 Oe�Hz.
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Using the model proposed by Spinu et al.24 to obtain

magnetic permeability, presented Sec. III A, with the magne-

toimpedance approach for a tri-layered system, for example,

the one studied by Panina et al.,21 it is possible to calculate

the MI for this system, starting from an appropriate magnetic

free energy density. To that end, a routine for energy mini-

mization is necessary to determine hM and uM values for

each H
*

external magnetic field value.

Figure 3 shows the real and imaginary parts of the mag-

netoimpedance as a function of the angle between ûk and ~H
for selected frequency values, following preliminary tests for

the models considered here, for the same tri-layered system

previously discussed, with r1¼ 6� 107 (Xm)�1, r2¼ r1/4,

t1¼ 100 nm, and t2¼ 150 nm. In this case, as expected, mag-

netoimpedance behavior exhibits distinctive features at dif-

ferent frequency ranges. At 80 MHz, peak structure changed

from single peak to double peak behavior.8,19 For 1000 MHz,

the evolution from a single to a double peak structure was

not observed, since the FMR effect was present. This effect

leads to double peak behavior, irrespective of the angle

between ûk and ~H, although single peak displacement as the

angle varies can be observed.

Finally, since the MImax of a tri-layered system is

strongly dependent on the r1/r2 ratio, Fig. 4 shows the MImax

vs. f behavior obtained with the same system, but varying the

r1/r2 ratio value. In this case, there is a decrease in MImax

peak followed by peak displacement when r1/r2 ! 1. This

behavior is similar to that reported in Ref. 32; however, it is

important to point out that our numerical calculation was per-

formed for higher frequency values, since the peak occurs at

high frequencies, a fact related to smaller layer thicknesses.

IV. RESULTS AND DISCUSSION

In this section, we present experimental results, mag-

netic properties and MI obtained for our tri-layered thin film,

and compare them with the numerical findings calculated for

a tri-layered system using magnetic permeability and MI

models described and tested in Sec. III.

With respect to numerical calculations, the following

parameters must be defined to simulate the magnetization

and MI curves: saturation magnetization MS, uniaxial anisot-

ropy field Hk, uniaxial anisotropy direction unit vector ûk,

thickness, t1 and t2, conductivity, r1 and r2, for metallic and

ferromagnetic layers, respectively, damping parameter a,

gyromagnetic factor c, and external magnetic field vector ~H.

Thus, since the simulated magnetization curve validates

experimental magnetization behavior, the aforementioned

parameters are fixed to perform the numerical calculations of

MI behavior. However, since there is an offset increase in

the real and imaginary parts of measured impedance as a

function of frequency, a feature of the metallic contribution

to MI that is not taken into account in theoretical models, a

procedure was performed to include it manually when calcu-

lating MI.

FIG. 3. (Color online) Real and imagi-

nary parts of impedance vs. magnetic

field as a function of the angle between

ûk and ~H for selected frequency values,

calculated for the same tri-layered sys-

tem considered in Figure 2, with with

r1¼ 6� 107 (Xm)�1, r2¼r1/4,

t1¼ 100 nm, and t2¼ 150 nm.

FIG. 4. MImax vs. f behavior obtained with our approach for the same sys-

tem, but for different r1/r2 ratio, where r1 and r2 are the electric conductiv-

ity of the metallic and ferromagnetic layers, respectively. For purposes of

comparison, note that r1/r2¼ 4 for our tri-layered thin film.
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A. Magnetization

Figure 5 shows the normalized in-plane magnetization

curves of our tri-layered thin film. Figure 5(a) illustrates the

experimental magnetization curves obtained along two dif-

ferent directions, i.e., along (EA) and perpendicular (HA) to

the direction defined by the magnetic field applied during

deposition. For these cases, the coercive field is� 0.6 Oe

and� 3.1 Oe for EA and HA, respectively, and the saturation

field for both is� 12 Oe. In particular, saturation and anisot-

ropy fields are important for MI measurements, because

they represent the estimated position of the MI peak in low

frequency regime, as verified in Z vs. H plots that will be

presented in Sec. IV B. It is important to remember that the

substrate was submitted to a magnetic field during sample

production in order to induce in-plane uniaxial anisotropy.

As a matter of fact, by comparing experimental curves, it is

possible to observe magnetic anisotropy induced during film

growth, confirming an easy magnetization axis oriented very

close to the direction defined by the magnetic field applied

during deposition. A small misalignment between them is a

feature associated to stress stored in the film as ferromag-

netic layer thickness increases.25

This is confirmed through numerical calculation of the

magnetization curves, where the best fit for hH¼ 90� and

uH¼ 0� (not shown here) is obtained considering MS¼ 780

emu/cm3, Hk¼ 12 Oe, hk¼ 90�, hk¼ 90�, and uk¼ 20�,
rather than uk¼ 0�.

In MI measurements, the external magnetic field and

alternating electrical current are applied along the same direc-

tion, in order to guarantee field configuration, where ~hac is

perpendicular to ~H. Thus, the best results for impedance are

obtained when the alternate field is along the EA or, in other

words, the external field and current are applied along HA.

Figure 5(b) shows the experimental magnetization curve,

obtained in the HA, and the numerical calculation using the

abovementioned parameters and hH¼ 90� and uH¼ 90�.

Thus, although the gyromagnetic factor, damping pa-

rameter, layer thicknesses and conductivities are not used to

calculate the magnetization curve, the parameter list used to

perform all the numerical calculations for the tri-layered sys-

tem is MS¼ 780 emu/cm3, Hk¼ 12 Oe, hk¼ 90�, uk¼ 20�,
a¼ 0.018,33 c¼ 2.9� 106 Oe�Hz,34 r1¼ 6� 107 (Xm)�1,

r2¼ r1/4, t1¼ 100 nm, t2¼ 150 nm, hH¼ 90�, and uH¼ 90�.
Notice that all preliminary tests to validate magnetic perme-

ability and MI models and confirm the procedures have been

performed with the same parameter values used up to this

point, indicating they correspond to results that would be

obtained with our tri-layered thin film.

As mentioned above, parameters are fixed from the cal-

culation of magnetization curves and used to simulate MI

behavior.

B. Magnetoimpedance

For this system structure, the approach considered can

be used to perform a numerical calculation of the magneto-

impedance effect for a wide range of frequency. However,

due to reduced layer thickness, impedance response only

becomes measurable at frequencies above hundreds of MHz,

when compared to ribbons, wires, or thick films. Figure 6

shows experimental data and numerical calculations of MI as

a function of the external magnetic field, for selected fre-

quencies above 480 MHz.

For all cases, it is clear that our numerical calculations,

obtained using magnetic permeability and MI models dis-

cussed in Sec. III, with parameters fixed by simulating the

magnetization curves, are in very good agreement with the

experimental results. Even the main features of each imped-

ance component, R and X, and consequently of impedance Z
itself, are well described.

When traditionally analyzed, such as in Refs. 35 and 36, Z
curves as a function of frequency could be split into frequency

regimes, according to the main mechanism responsible for

FIG. 5. (Color online) Normalized magnetization curve for our tri-layered sample. In (a), the experimental magnetization data curves obtained along two dif-

ferent directions, i.e., along (EA) and perpendicular (HA) to the direction defined by the magnetic field applied during deposition. For these cases, the coercive

field is� 0.6 Oe and� 3.1 Oe for EA and HA, respectively, and the saturation field for both is� 12 Oe. In (b), the HA experimental magnetization curve (open

circles) and numerical calculation (solid line), obtained for the tri-layered system, with MS¼ 780 emu/cm3, Hk¼ 12 Oe, hk¼ 90�, uk¼ 20�, hH¼ 90� and

uH¼ 90�.
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impedance variations. In our case, two regimes can be identi-

fied. In the first regime, at frequencies between� 300 MHz

and� 900 MHz, represented by the curves for 480 and

700 MHz in the figure, the position of maximum Z remains in-

variable, at the same magnetic field value. At this frequency

range, the skin effect changes the transverse magnetic perme-

ability and induces variations in MI. On the other hand, in the

second regime, for frequencies above� 900 MHz, given by

the curves for 1270 and 1710 MHz in the figure, the FMR

effect becomes the main mechanism responsible for variations

in MI, a fact confirmed by Z peak displacement as a function

of applied magnetic field.

However, it must be emphasized that it is very difficult

to determine the precise frequency limits between regimes,

since overlap of contributions to MI of distinct mechanisms,

such as the skin and FMR effects, is very likely to occur.

Thus, the use of distinct models for magnetic permeability

and their use in calculating MI become restricted, since it is

not possible to determine when to leave one model and start

using another one as the frequency is changing.

Although there are distinct mechanisms controlling MI

variations at different frequency ranges, all of our experi-

mental findings could be described by the theoretical results

calculated using the aforementioned magnetic permeability

and MI models. This is due to the fact that the distinct mech-

anism contributions at different frequency ranges are

included naturally in the numerical calculation through mag-

netic permeability.

Given that the theoretical results describe Z and its com-

ponents as a function of magnetic field and frequency, an

estimation of MImax can be easily calculated, as defined in

Eq. (1). Figure 7 gives the experimental results of MImax and

numerical calculations as a function of frequency. In this

case, one of the main properties that alters the amplitude of

MI is the r1/r2 ratio and here, r2¼ r1/4, where r1¼ 6� 107

(Xm)�1. With respect to peak MImax, the maximum value

obtained for our tri-layered thin film is lower, when com-

pared to that previously reported by our group for multilay-

ered and structured samples with the same composition.36

This is due to the higher stress stored on the film, associated

to larger ferromagnetic layer thickness. The numerical calcu-

lation shows remarkably good agreement with the experi-

mental data, thereby correctly describing the MI.

V. CONCLUSION

In this paper, we experimentally investigated the magne-

toimpedance effect in a tri-layered thin film in a frequency

range between 10 MHz and 1.8 GHz. In particular, for this

sample, we identify two frequency regimes in the MI curves,

according to the mechanism responsible for MI variations.

For frequencies between� 300 MHz and� 900 MHz, MI

FIG. 6. (Color online) Magnetoimpedance effect

as a function of the external magnetic field

applied along HA for selected frequencies above

480 MHz. Left: experimental data of impedance

Z(X), together with the real R(X) and imaginary

X(X) parts. Right: similar plots of numerical cal-

culations obtained, using the described approach,

for the same tri-layered system, with MS¼ 780

emu/cm3, Hk¼ 12 Oe, hk¼ 90�, uk¼ 20�, a¼
0.018, c¼ 2.9� 106 Oe�Hz, r1¼ 6� 107 (Xm)�1,

r2¼r1/4, t1¼ 100 nm, t2¼ 150 nm, hH¼ 90�,
and uH¼ 90�. Experimental and calculated

curves were plotted separately to make compari-

sons among them easier and to avoid polluting

the graphs with a large amount of data. The

selected frequencies presented correspond to

those obtained from the measurement and, for

this reason, do not express a regular sequence.

FIG. 7. (Color online) MImax experimental results (open circles) and numeri-

cal calculations (solid line) as a function of frequency. The numerical calcula-

tions were obtained for the same tri-layered system, with MS¼ 780 emu/cm3,

Hk¼ 12 Oe, hk¼ 90�, uk¼ 20�, a¼ 0.018, c¼ 2.9� 106 Oe�Hz, r1¼ 6� 107

(Xm)�1, r2¼r1/4, t1¼ 100 nm, t2¼ 150 nm, hH¼ 90�, and uH¼ 90�.
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