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Resumo

Propriedades magnéticas quase estáticas e dinâmicas de �lmes

ferromagnéticos bifásicos

Autor: Edimilson Felix da Silva
Orientador: Dr. Felipe Bohn

Coorientador: Dr. Marcio Assolin Corrêa

O efeito magnetoimpedância corresponde a uma das mais versáteis ferramentas para
investigar materiais magnéticos nanoestruturados, revelando suas propriedades magnéti-
cas em diferentes faixas de frequência e valores de campo magnético, mesmo em estados
não saturados. Nas últimas décadas, grande atenção tem sido dada a este efeito não
somente devido à sua contribuição para o entendimento da física associada à dinâmica
da magnetização, mas à possibilidade de aplicação de materiais magnéticos como ele-
mento sensor para dispositivos de detecção de baixos campos magnéticos com rápida
resposta a campos magnéticos alternados. Embora os materiais magnéticos macios se-
jam altamente sensíveis a pequenas variações de baixos campos magnéticos, muitos deles
apresentam, essencialmente, um comportamento de magnetoimpedância não linear em
campos magnéticos próximos a zero, di�cultando uma derivação simples e direta de um
sinal apropriado para aplicações em sensores. Para melhorar as características lineares da
resposta da magnetoimpedância, estudos têm sido realizados em diferentes sistemas mag-
néticos, incluindo �os, �tas amorfas e �lmes na forma de multicamadas com exchange bias.
Recentemente, foi veri�cado que materiais que exibem magnetoimpedância assimétrica,
caracterizados por uma resposta linear próximo a campo magnético zero, surgem como
alternativa promissora para aplicações, abrindo possibilidade para seu uso em sensores de
campo magnético lineares autoinduzidos. Nestes materiais, os efeitos assimétricos são ob-
tidos através da indução de uma con�guração magnética estática assimétrica, geralmente
feita por meio de interações magnetostáticas, exchange bias, ou modi�cando a orientação
entre o campo magnético externo e a anisotropia magnética.

Neste trabalho, são investigadas propriedades estruturais, propriedades magnéticas
quase estáticas e a dinâmica da magnetização em sistemas nanoestruturados, com ênfase
no efeito magnetoimpedância em �lmes �nos e multicamadas ferromagnéticos bifásicos,
ou seja, com estrutura na forma NiFe/NM/Co, onde NM é o espaçador metálico não
magnético. Como resultados, estes �lmes possuem comportamento magnético bifásico e
efeito magnetoimpedância assimétrico. Neste caso, veri�cou-se que a resposta da mag-
netoimpedância é dependente da espessura do material espaçador não magnético. Foi
possível ajustar a região linear das curvas de magnetoimpedância assimétrica em torno
do campo magnético zero através da variação de espessura do material espaçador e da
frequência da corrente de sonda, e otimizar a sensibilidade através da consideração de



�lmes na forma de multicamadas. Os resultados de dinâmica são discutidos em termos
dos diferentes mecanismos que governam a dinâmica da magnetização em diferentes in-
tervalos de frequência, propriedades magnéticas quase estáticas, espessura do espaçador
e tipo de interação magnética entre as camadas ferromagnéticas. Assim, estes resultados
colocam �lmes com comportamento magnético bifásico que exibem efeito magnetoimpe-
dância assimétrico com candidatos promissores para aplicações como elementos sensores
no desenvolvimento de sensores de campo magnético autoinduzidos.

Palavras-chave: Dinâmica da magnetização, �lmes �nos, efeito magnetoimpedância assi-
métrico, Interações entre camadas ferromagnéticas.



Abstract

Quasi-static and dynamic magnetic properties of biphase

ferromagnetic �lms

Author: Edimilson Felix da Silva
Advisor: Dr. Felipe Bohn

Co-advisor: Dr. Marcio Assolin Corrêa

The magnetoimpedance e�ect appears as one of the most versatile tools to inves-
tigate nanostructured magnetic materials, revealing its magnetic properties in di�erent
frequency ranges and magnetic �eld values, even at unsaturated states. In recent decades,
great attention has been given to this e�ect due to their contribution to the understanding
of the physics associated to the magnetization dynamics and to the possibility of appli-
cation of magnetic materials as probe element in sensor devices for low-�eld detection.
Although soft magnetic materials are highly sensitive to small variations in low magnetic
�elds, many of them have essentially a nonlinear magnetoimpedance behavior in magne-
tic �elds near zero, which prevents a simple straightforward derivation of an appropriate
signal for sensors applications. To improve the linear features of the magnetoimpedance
response, several studies have been carried out considering di�erent magnetic systems,
including wires, ribbons and amorphous multilayered �lms with exchange bias. Recently,
it has been shown that materials exhibiting asymmetric magnetoimpedance, characterized
by a linear response close to zero magnetic �eld, appear as a promising alternative for
applications, opening the possibility to use such materials in auto-biased linear magnetic
�eld sensors. In these materials, asymmetric e�ects are obtained by inducing asymmetric
static magnetic con�guration, usually done by magnetostatic interactions, exchange bias,
or by modifying the orientation of the external magnetic �eld and magnetic anisotropy.

In this work, we investigate the structural properties, quasi-static magnetic properties,
and the magnetization dynamics and magnetoimpedance e�ect in biphase ferromagnetic
�lms and multilayers, with structures NiFe/NM/Co, where NM is a non-magnetic me-
tallic spacer. Considering the results, these �lms present biphase magnetic behavior and
asymmetric magnetoimpedance e�ect. We observe that the magnetoimpedance response
is dependent on the thickness of the non-magnetic spacer material, explore the possibi-
lity of tuning the linear region of the magnetoimpedance curves around zero magnetic
�eld by varying the thickness of the spacer and probe current frequency, and optimize
the sensitivy by considering multilayered �lms. We discuss the experimental results in
terms of the di�erent mechanisms governing the magnetization dynamics at distinct fre-
quency ranges, quasi-static magnetic properties, thickness of the spacer, and the kind of
the magnetic interaction between the ferromagnetic layers. The results place �lms with



biphase magnetic behavior exhibiting asymmetric magnetoimpedance e�ect as very at-
tractive candidates for application as probe element in the development of auto-biased
linear magnetic �eld sensors.

Key-words: Magnetization dynamics, Thin �lms, Assymmetric magnetoimpedance e�ect,
Interlayer interactions.
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1 Introdução

Atualmente, a dinâmica da magnetização em materiais nanoestruturados é um tema

que desa�a a comunidade cientí�ca dentro do contexto de física básica, bem como é uma

questão fundamental para o desenvolvimento de dispositivos e para as tecnologias emer-

gentes. Neste sentido, o efeito magnetoimpedância (MI), que corresponde à mudança na

impedância elétrica de um condutor magnético submetido a um campo magnético estático

externo, surge como uma das mais versáteis ferramentas para investigar materiais ferro-

magnéticos, revelando propriedades magnéticas quase estáticas e propriedades dinâmicas

em diferentes faixas de frequência e valores de campo magnético, em estados saturados e

não saturados magneticamente [1].

Nos últimos anos, o interesse sobre este fenômeno tem crescido consideravelmente, não

somente devido à sua contribuição para o entendimento da física associada à dinâmica

da magnetização em sistemas com dimensões reduzidas [2], mas também devido à possi-

bilidade de aplicação de materiais magnéticos como elemento sensor para dispositivos de

detecção de baixos campos [3]. Nesse contexto, experimentos vêm sendo realizados em

diversos sistemas magnéticos, incluindo amostras na forma de �tas amorfas [4, 5, 6, 7],

�os [8, 9, 10, 11, 12], �lmes [13, 14, 15] e multicamadas ferromagnéticas [16, 17, 18, 19, 20].

Na MI, as maiores variações são, normalmente, veri�cadas em materiais magnéti-

cos macios com anisotropias magnéticas bem de�nidas e baixa resistência elétrica [21].

Entretanto, embora os materiais magnéticos macios sejam altamente sensíveis a peque-

nas variações de baixos campos magnéticos, muitos deles apresentam, essencialmente,

um comportamento de magnetoimpedância não linear em campos magnéticos próximos a

zero, di�cultando uma derivação simples e direta de um sinal apropriado para aplicações

em dispositivos sensores [22]. Do ponto de vista prático, a sensibilidade e a linearidade da

MI são os principais parâmetros a serem controlados [23]. Deste modo, para aprimorar as

características lineares da resposta da MI, uma das alternativas utilizadas para modi�car

a região de atuação do sensor e a direção do comportamento linear da MI em torno de

campo zero foi obtida, em princípio, através da aplicação de um campo de polarização
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ou de uma corrente elétrica para o elemento MI ordinário [24]. No entanto, esta aborda-

gem mostrou-se pouco e�caz tecnicamente, principalmente devido ao consumo energético,

tornando difícil a miniaturização dos dispositivos sensores.

Diversos trabalhos têm demonstrado que materiais magnéticos exibindo o efeito mag-

netoimpedância assimétrica (AMI) surgem como alternativa promissora para aplicações

em sensores de campos magnéticos lineares autoinduzidos. Nestes materiais, os efeitos as-

simétricos na MI são obtidos através da indução de uma con�guração magnética estática

assimétrica, geralmente induzida por meio de interações magnetostáticas [22, 23, 25, 26,

27], exchange bias [28, 29, 30] ou pela modi�cação da orientação entre o campo magnético

externo e a anisotropia magnética da amostra [31].

Para nanoestruturas magnéticas na forma de �lmes, os primeiros resultados de AMI

foram obtidos para multicamadas com exchange bias [28, 29, 30]. Teoria e experimento

mostraram curvas de MI deslocadas pelo campo de exchange bias e foi veri�cado que a

região linear das curvas da AMI pode ser ajustada próxima de campo zero, modi�cado

o ângulo entre o campo magnético externo aplicado e o campo de exchange bias, ou

mudando a frequência da corrente de sonda. Entretanto, outra possibilidade promissora

para obtenção do efeito AMI reside em �lmes com comportamento magnético bifásico,

com fases ferromagnéticas dura e macia intermediada por uma camada não magnética

atuando em conjunto.

Em particular, nesta tese, é mostrado que a AMI pode ser obtida em �lmes ferromag-

néticos bifásicos. Como exemplo, para �lmes e multicamadas magnéticas de NiFe/Cu/Co

[32, 33], a resposta da AMI pode ser ajustada pelo tipo de interação magnética entre as

camadas ferromagnéticas. Neste caso, há a transição entre dois distintos comportamen-

tos magnéticos, governados pelo acoplamento de troca ou interações de origem dipolar,

quando a espessura da camada espaçadora de Cu é alterada. Assim, torna-se possível o

ajuste da região linear das curvas de AMI em torno do campo magnético zero através da

variação da espessura do material espaçador e da frequência da corrente de sonda.

1.1 Motivação, delimitação do problema e objetivos

Em virtude do que foi exposto e visto o crescente número de trabalhos que vêm sendo

publicados nos últimos anos [22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33], está claro que

a busca pela compreensão do efeito AMI em diversas composições de materiais e nanoes-

truturas magnéticas tornou-se assunto de intenso debate na literatura cientí�ca. Assim, a
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busca por uma maior compreensão sobre a resposta da dinâmica da magnetização em �l-

mes �nos com comportamento bifásico torna-se importante, uma vez que pode contribuir

na compreensão dos efeitos dinâmicos dentro do contexto de física básica e para futuras

aplicações tecnológicas.

Sendo assim, nesta tese, tem-se como principal objetivo investigar a dinâmica da mag-

netização em sistemas nanoestruturados, com ênfase no efeito magnetoimpedância em

�lmes �nos e multicamadas ferromagnéticos bifásicos, ou seja, com estrutura na forma

[Material ferromagnético 1/Metal não magnético/Material ferromagnético 2]. Estes pos-

suem grandes possibilidades, pois suas propriedades magnéticas podem ser otimizadas

durante o processo de produção das amostras ou através de subsequente procedimen-

tos, além de possibilitarem a obtenção do efeito magnetoimpedância assimétrica. Neste

sentido, busca-se produzir e caracterizar materiais com características potenciais para

aplicação em sensores de baixo campo magnético e com alta sensibilidade. Além disto,

visa-se avançar no conhecimento sobre o comportamento dos mecanismos que governam

a dinâmica da magnetização, em diferentes faixas de frequências e campos magnéticos,

bem como compreender os tipos de interações existentes entre camadas ferromagnéticas.

Esta tese está organizada da seguinte forma:

No capítulo 2, tem-se uma breve revisão teórica sobre a fenomenologia dos processos de

magnetização e as implicações da energia livre magnética nos �lmes �nos e multicamadas

ferromagnéticas.

No capitulo 3, é apresentada uma revisão teórica sobre a permeabilidade magnética,

o efeito magnetoimpedância em �lmes �nos e multicamadas e os mecanismos para obter

o efeito magnetoimpedância assimétrica.

No capítulo 4, são descritos as técnicas utilizadas e o procedimento experimental

realizado no trabalho. Assim, abrangem-se temas como a produção dos �lmes, medidas

de difração de raios X, magnetização e medidas de dinâmica da magnetização.

No capítulo 5, apresentam-se os resultados obtidos e faz-se a discussão dos mesmos.

Toda a caracterização estrutural e magnética é analisada para, por �m, dar suporte às

considerações necessárias para a interpretação da análise dinâmica obtido nos �lmes fer-

romagnéticos.

Finalmente, no capítulo 6, apresentam-se as conclusões e as propostas para continu-

ação do trabalho.



2 Processos de magnetização e energia
livre magnética

Neste capítulo, é apresentada uma breve discussão sobre a fenomenologia dos processos

de magnetização e as implicações da energia livre magnética nos �lmes �nos e multicama-

das magnéticas, com a perspectiva de dar suporte à interpretação dos resultados obtidos

neste trabalho. Este capítulo está dividido em seções que abordam os seguintes tópicos:

Na seção 2.1, são apresentados as grandezas e os parâmetros utilizados na descrição de

um material ferromagnético. Na seção 2.2, são discutidos a energia livre magnética e

a contribuição das diversas interações entre camadas para a descrição das propriedades

magnéticas quase estáticas e dinâmicas dos �lmes �nos e das multicamadas magnéticas

aqui estudados. Na seção 2.3, são abordados a de�nição de domínios magnéticos e as

classi�cações dos tipos de paredes de domínios. Na seção 2.4, são revisados os processos

de magnetização em um material ferromagnético e a curva de histerese.

2.1 Materiais ferromagnéticos

Historicamente, por vários séculos1, os materiais magnéticos e os fenômenos ligados

ao magnetismo vêm sendo amplamente investigados e utilizados em inúmeras aplicações.

Ainda hoje, o conhecimento adquirido em magnetismo, juntamente com o progresso na

ciência e engenharia de materiais, tem possibilitado o desenvolvimento de diversas es-

truturas de materiais magnéticos, bem como a descoberta de novos fenômenos físicos.

Como exemplo, nanoestruturas como �lmes �nos ferromagnéticos contribuíram para a

compreensão de acoplamentos entre camadas magnéticas, assim como tornaram possível

à observação de efeitos como a magnetorresistência gigante, transporte dependente de

spin, efeito túnel magnético, entre outros.

1O primeiro tratado sobre o magnetismo foi escrito por William Gilbert, intitulado De Magnete,

Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure, e publicado em 1600. Antes disso, há relatos
sobre as utilidades dos materiais magnéticos desde o período da Grécia antiga.
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Para o entendimento e descrição dos fenômenos relacionados ao magnetismo, torna-se

necessário o conhecimento de grandezas fundamentais, como a magnetização, a indução

magnética, o campo magnético, além de suas relações.

Em escala macroscópica, o vetor magnetização ~M é a grandeza que representa o estado

magnético de um material. O vetor magnetização é de�nido como a soma dos momentos

de dipolo magnético dos átomos ~µi por unidade de volume V , dado por

~M =
1

V

∑
i

~µi, (2.1)

onde o somatório é feito sobre todos os pontos i nos quais há dipolos de momento ~µi, no

interior de um volume V . No sistema internacional de unidades (SI) a unidade de ~M é o

A/m. A unidade de medida no sistema cgs, vastamente utilizado na área, é o emu/cm3,

sendo o emu a unidade de momento magnético2.

Outra importante grandeza no magnetismo é o campo magnético. Ele pode ser ex-

presso por duas grandezas: O vetor indução magnética ~B e o vetor intensidade de campo

magnético ~H. A relação entre ~H e ~B é um propriedade característica do próprio material.

Enquanto ~H é o campo externo aplicado ao material, ~B é a indução magnética total no

interior do material com magnetização ~M . Estas três grandezas se relacionam, no sistema

cgs, através da relação
~B = ~H + 4π ~M. (2.2)

As unidades de ~B e ~H são, no cgs, em Gauss (G)3 e Oersted (Oe), respectivamente. No

SI, são expressas em Tesla (T) e A/m, respectivamente.

A resposta de um material magnético a um campo aplicado ~H pode ser representada

pela suscetibilidade magnética χ. No caso mais simples, se a magnetização é medida na

mesma direção do campo aplicado, χ pode ser escrita como uma grandeza escalar, dada

por

χ =
M

H
. (2.3)

Note que, como M e H possuem a mesma dimensão, a suscetibilidade é uma grandeza

adimensional.

Outro parâmetro que expressa a resposta de um material magnético a ação de um

campo magnético é a permeabilidade magnética µ, de�nida através da razão entre ~B e
~H. De forma similar, quando considerada na mesma direção do campo aplicado, µ pode

2A unidade de ~M também pode ser dada por momento magnético por unidade de massa, emu/g ou
Am2/kg.

3A unidade Gauss é formalmente equivalente ao emu/cm3.
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ser expressado como

µ =
B

H
. (2.4)

De modo similar a suscetibilidade magnética, µ também é uma grandeza adimensional.

Considerando as equações (2.2), (2.3) e (2.4), no cgs, µ e χ se relacionam através da

expressão

µ = 1 + 4πχ. (2.5)

A partir dos correspondentes valores de χ e µ, os materiais magnéticos podem ser

classi�cados como [34]:

• Diamagnéticos: quando χ < 0 e µ ligeiramente menor que 1;

• Paramagnéticos: χ > 0 e µ ligeiramente maior que 1;

• Ferro- e ferrimagnéticos: χ > 0, µ� 1 e ambos dependentes de H;

• Antiferromagnéticos: χ > 0 e µ > 1.

Em particular, esta tese é dedicada ao estudo do comportamento magnético de ma-

teriais ferromagnéticos, de modo que maior ênfase será dada a esta classe de materiais.

Os materiais ferromagnéticos caracterizam-se por exibirem uma magnetização espon-

tânea ~M , mesmo na ausência de campo magnético externo aplicado, devido a uma forte

interação entre momentos magnéticos vizinhos que tende a mantê-los alinhados [35, 36,

37, 38, 39]. Além disso, sua magnetização espontânea é dependente da temperatura e

torna-se igual a zero acima de um valor crítico, conhecido como temperatura de Curie

(Tc)
4. A �gura 1 ilustra a curva Ms vs. T para os três elementos ferromagnéticos mais

comuns (Fe, Ni e Co) e determina o valor da temperatura Tc de cada material.

Em T = 0, a magnetização espontânea tem valor igual ao da magnetização de sa-

turação Ms, porque todos os momentos estão alinhados. À medida que a temperatura

aumenta,M diminui gradualmente devido a agitação térmica dos momentos. Em T > Tc,

a energia interna é maior do que energia associada ao ordenamento dos momentos, de

modo que o material passa a ter comportamento paramagnético. Na tabela 1 são apre-

sentados os valores de Tc e da magnetização espontânea, em T = 0 e T = 300 K, para os

mesmos materiais ferromagnéticos da �gura 1.

4A temperatura de Curie Tc separa a fase (desordenada) paramagnética, veri�cada em T > Tc, da
fase (ordenada) ferromagnética, T < Tc.
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Figura 1: Variação da magnetização de saturação em função da temperatura para o Fe, Co e Ni.
A temperatura na qual a magnetização se torna igual a zero corresponde à temperatura de Curie do
material. Informações adaptadas da referência [35].

Tabela 1: Valores de Tc, em Kelvin (K), e da magnetização espontânea M , em Gauss (G), para os
materiais ferromagnéticos mais comuns. Informações retiradas da referência [36].

Material M (G) a 0 K M (G) a 300 K Tc (K)

Fe 1740 1707 1043

Co 1446 1400 1388

Ni 510 485 627

A primeira teoria moderna para o ferromagnetismo que visou esclarecer o mecanismo

responsável pelo surgimento da magnetização espontânea foi proposta por Pierre Weiss

em 1907 [35, 37, 38]. Nesta, Weiss supôs a existência de um campo efetivo, chamado de

�campo molecular�, proporcional à magnetização do material ferromagnético. Este �campo

molecular�, atuante no material ferromagnético tanto abaixo quanto acima da temperatura

de Curie, foi considerado muito intenso, sendo capaz de magnetizar o material mesmo na

ausência de um campo externo aplicado. Deste modo, o material se torna �autosaturado�

ou espontaneamente magnetizado.

Embora os momentos magnéticos de uma amostra ferromagnética estejam essencial-

mente alinhados paralelamente em temperaturas abaixo de Tc, quando considerado um

material ferromagnético como um todo, é possível encontrá-lo fracamente magnetizado ou

até completamente desmagnetizado, com magnetização total igual a zero. Para explicar

este fato, Weiss considerou uma segunda suposição, na qual o material ferromagnético no

estado desmagnetizado está dividido em pequenas regiões chamadas de �domínios mag-
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néticos�5. Neste caso, cada domínio está espontaneamente magnetizado com um valor de

magnetização Ms, mas as direções da magnetização dos vários domínios são tais que a

amostra, como um todo, tem uma magnetização líquida nula [35, 36, 37, 38, 39, 40].

Tanto a formação dos domínios magnéticos, e consequentemente das paredes de do-

mínios magnéticos, e de diferentes estruturas de domínios, bem como a dinâmica da

magnetização em materiais ferromagnéticos podem ser compreendidas através da energia

livre magnética, discutida na seção seguinte.

2.2 Energia livre magnética

Nesta seção, é apresentada uma breve introdução aos principais termos de energia que

compõem a energia livre magnética. Esta é de fundamental importância para a compre-

ensão da dinâmica da magnetização e descrição de diversos fenômenos físicos veri�cados

em �lmes �nos e multicamadas magnéticas. Em particular, fenômenos como absorção de

micro-ondas, reversão da magnetização e mecanismos de relaxação podem ser explicados

através do processo de minimização da energia livre magnética.

Tradicionalmente, os principais termos de energia considerados para a energia livre

magnética são: energia Zeeman, energia de anisotropia magnetocristalina, de anisotro-

pia magnetoelástica, de anisotropia de forma, de anisotropia de superfície, e anisotropia

induzida. Além destes, podem ser consideradas contribuições devido às interações entre

camadas magnéticas: acoplamento de troca direto, acoplamento de troca indireto (me-

diado por uma camada metálica não magnética (NM)) e interações de origem dipolar.

Nas sub-seções seguintes, são realizadas a apresentação de cada um destes termos e uma

pequena discussão sobre os mesmos.

2.2.1 Energia Zeeman

A energia Zeeman descreve a interação entre a magnetização ~M do material magnético

e o campo magnético externo ~H. Quando um campo magnético externo é aplicado sobre

uma amostra magnética, sua magnetização se orienta na direção do campo aplicado, de

maneira a minimizar a energia de interação.

É comum escrever a equação que descreve o termo de energia Zeeman, bem como todas

as outras contribuições energéticas, em termos das componentes do vetor magnetização.
5Na seção 2.3, página 40, será discutida, de forma especí�ca, o conceito da formação dos domínios

magnéticos.
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Para tal situação, as componentes do vetor magnetização e do campo magnético podem

ser de�nidas utilizando um sistema de eixos coordenados, como o que está representado

na �gura 2.

Figura 2: Sistema de eixos coordenados com ângulos esféricos (θ, φ) utilizados para escrever as compo-
nentes do vetor campo magnético ~H e do vetor magnetização da amostra ~M . Os termos α1, α2 e α3 são
os cossenos diretores do vetor magnetização em relação ao sistema de coordenadas, que serão utilizados
para a descrição matemática dos termos de energia das anisotropias magnéticas.

Para os �lmes �nos e multicamadas magnéticas, é conveniente escrever os termos de

energia na forma de densidades de energia, ou seja, energia por unidade de volume ou de

área. Neste caso, pode-se explicitar a espessura da amostra na equação, de maneira que

a densidade de energia Zeeman ξz pode ser de�nida matematicamente como

ξz = −t( ~M · ~H), (2.6)

onde t é a espessura do �lme ferromagnético e sua unidade é erg/cm2, no cgs, ou J/m2, no

SI. Neste caso, a con�guração que minimiza a energia Zeeman ocorre quando os vetores

magnetização ~M e campo ~H estão orientados na mesma direção e mesmo sentido.

Um fator predominante na resposta magnética de um material é a dependência de

suas propriedades magnéticas com a direção do campo magnético aplicado em relação aos

seus eixos de simetria. Isto signi�ca que as anisotropias magnéticas são responsáveis por

afetar o modo pelo qual um material ferromagnético se comporta sobre a in�uência de

um campo magnético. Dentre diferentes tipos de anisotropias magnéticas, destacam-se

as de origem magnetocristalina, magnetoelástica, de forma, de superfície e a anisotropia

induzida.
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2.2.2 Energia de anisotropia magnetocristalina

Quando um �lme ferromagnético tem estrutura cristalina, sua magnetização pode

orientar-se em direções preferenciais. Esta preferência pode ser decorrente tanto da pró-

pria estrutura atômica do �lme, quanto da variação entre os parâmetros de rede do subs-

trato e do �lme ao longo do plano de crescimento. As anisotropias magnetocristalinas

surgem do acoplamento spin-órbita dos elétrons6, responsável por fazer com que os spins

dos elétrons se alinhem ao longo dos eixos cristalinos do material. Isto resulta em um

termo de energia que depende da orientação da magnetização com relação aos eixos crista-

linos e que re�ete a mesma simetria da estrutura cristalina. A existência desta anisotropia

pode ser constatada nas curvas de magnetização de diferentes sistemas monocristalinos.

Quando uma amostra ferromagnética monocristalina é investigada, observa-se que a

magnetização apresenta orientações preferenciais ao longo de determinas direções cris-

talográ�cas, repetindo seu comportamento para posições equivalentes, sendo mais fácil

saturar magneticamente a amostra ao longo destas direções. Os eixos cristalinos onde a

magnetização tende a se alinhar são chamados de eixos fáceis ou eixos de fácil magnetiza-

ção. Por outro lado, os eixos nos quais é mais difícil de alcançar a saturação são chamados

de eixos duros ou eixos de difícil magnetização.

A energia de anisotropia magnetocristalina pode ser expressa, de forma geral, como

uma expansão em série de potência das componentes do vetor magnetização, que é tomada

de acordo com a simetria do material magnético [34]. Para isso, é preciso de�nir um

sistema de eixos coordenados nos quais a direção do vetor magnetização, relativa a esses

eixos, pode ser dada por cossenos diretores, como já apresentado na �gura 2, página 22.

Para o sistema de coordenadas adotado, os cossenos diretores são

α1 = sin θM cosφM , (2.7)

α2 = sin θM sinφM , (2.8)

α3 = cos θM , (2.9)

e estas relações satisfazem a condição

α2
1 + α2

2 + α2
3 = 1. (2.10)

6O acoplamento spin-órbita provoca mudanças nos níveis de energia atômico de um elétron, devido à
interação entre o spin do elétron e do campo magnético gerado pela órbita do elétron em torno do núcleo.
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Para que a expressão da densidade de energia obedeça à simetria da estrutura crista-

lina, ela deve ser invariante por inversão do sentido da magnetização, de modo que

ξmc( ~M) = ξmc(− ~M), (2.11)

ou seja,

ξmc(αi) = ξmc(−αi). (2.12)

Assim, para um �lme ferromagnético cristalino com magnetização ~M , a densidade de

energia de anisotropia magnetocristalina ξmc pode ser escrita como:

ξmc(α1, α2, α3) =
∑
i

biαi +
∑
i,j

bijαiαj +
∑
i,j,k

bijkαiαjαk +
∑
i,j,k,l

bijklαiαjαkαl + ..., (2.13)

onde α1, α2, α3 são os cossenos diretores de ~M em relação ao sistema de eixos cartesianos

na amostra e os termos bi, bij, bijk e bijkl são tensores de primeira, segunda, terceira e

quarta ordem, respectivamente, e que dependem da simetria do sistema de coordenadas.

2.2.2.1 Anisotropia cúbica

A anisotropia cúbica é originada da simetria da rede de um cristal cúbico, de modo

que a energia livre deve ser considerada invariante em relação à inversão do sentido da

magnetização e da troca de dois eixos quaisquer. A expressão da energia que obedece às

condições da simetria cúbica deve ser uma expansão de potências que contenha apenas

potências pares e os termos de mesma ordem devem possuir os mesmos coe�cientes mul-

tiplicativos. Usando essas considerações, tem-se que todas as componentes do tensor bij,

para o qual i 6= j, são nulos, enquanto que os termos b11 = b22 = b33, b1111 = b2222 = b3333

e b1122 = b2233 = b3311, e assim sucessivamente, concordam com a inversão do sentido da

magnetização.

O primeiro termo não nulo é o termo de segunda ordem e corresponde a∑
i,j

bijαiαj = b11

(
α2

1 + α2
2 + α2

3

)
, (2.14)

e, similarmente, o termo de quarta ordem é dado por∑
i,j,k,l

bijklαiαjαkαl = b1111

(
α4

1 + α4
2 + α4

3

)
+ 6

(
α2

1α
2
2 + α2

2α
2
3 + α2

3α
2
1

)
. (2.15)

O fator 6 surge devido as seis permutações que podem ser feitas de cada um dos termos

b1122, b2233 e b3311 [34].
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Assim, os primeiros termos que contribuem para a densidade de energia de anisotropia

cúbica são

ξmc = b11

(
α2

1 + α2
2 + α2

3

)
+ b1111

(
α4

1 + α4
2 + α4

3

)
+ 6

(
α2

1α
2
2 + α2

2α
2
3 + α2

3α
2
1

)
+ · · · . (2.16)

Usando a relação (2.10) e combinações polinomiais dos termos, a densidade super�cial

de energia magnetocristalina cúbica, ξcmc, pode ser reduzida à seguinte forma

ξcmc = t[K0 +K1

(
α2

1α
2
2 + α2

2α
2
3 + α2

3α
2
1

)
+K2

(
α2

1α
2
1α

2
1

)
+ · · · ], (2.17)

onde t é a espessura do material ferromagnético e K0 = b11 + b1111, K1 = 6b1122− 2b1111 e

K2 = 3b1111−45b111122 +90b112233 são constantes de anisotropia, cuja unidade é o erg/cm3

no cgs ou J/m3 no SI [34]. Os termos αi (i = 1, 2, 3) são os cossenos diretores do vetor

magnetização, dados pelas equações (2.7), (2.8) e (2.9).

Neste caso, as magnitudes relativas, bem como os sinais de K1 e K2, determinam as

direções de fácil magnetização. Dois exemplos de materiais com anisotropia cúbica são

o ferro, com K1 > 0, e o níquel, com K1 < 0. Em geral, os termos de ordem superior

podem ser desprezados devido à sua pequena contribuição [34].

2.2.2.2 Anisotropia uniaxial

A anisotropia uniaxial surge devido à quebra de simetria da rede cristalina de um

material ferromagnético em uma determinada direção, que resulta em um eixo de fácil

magnetização. Ela ocorre naturalmente em materiais com estruturas cristalinas tetrago-

nais e hexagonais como, por exemplo, o cobalto monocristalino. Neste, a direção de fácil

magnetização é o eixo hexagonal c e qualquer direção no plano perpendicular a c é um

eixo duro.

Assim, utilizando considerações análogas ao caso da anisotropia cúbica, a densidade

super�cial da energia de anisotropia magnetocristalina para o caso uniaxial pode ser

expressa como

ξumc = t[K0 +K1(α2
1 + α2

2) +K2(α2
1 + α2

2)2], (2.18)

onde t é a espessura e K0, K1 e K2 são constantes de anisotropia para o caso uniaxial,

cuja unidade é o erg/cm3 no cgs ou J/m3 no SI [34].

Para sistemas com anisotropia tetragonal e hexagonal, a energia magnetocristalina

está relacionada a uma simetria cilíndrica até termos de segunda ou quarta ordem. A

energia é, então, dependente do ângulo θM entre a direção da magnetização e o eixo
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z. Quando K1 e K2 são ambos positivos, a densidade de energia uniaxial é mínima para

θ = 0◦ e θ = 180◦ e z, de acordo com a �gura 2, página 22, é um eixo de fácil magnetização.

Por outro lado, quando K1 e K2 são ambos negativos, a densidade de energia uniaxial

é mínima para θ = 90◦, criando um plano de fácil magnetização, perpendicular ao eixo

z. Neste caso não existe um eixo preferencial, mas uma contínua degenerescência de

orientações equivalentes.

A tabela 2 mostra as constantes de anisotropia magnetocristalina, a temperatura

ambiente, para os principais materiais ferromagnéticos. Por sua vez, a �gura 3 exibe

parte das curvas de magnetização para monocristais de Fe, Ni e Co medidas em diferentes

direções cristalinas, onde se pode observar a orientação dos eixos fáceis e eixos duros para

cada anisotropia magnetocristalina.

Tabela 2: Constantes de anisotropia magnetocristalina, a temperatura ambiente, para o Fe, Ni e Co.
Informações retiradas da referência [41].

Elemento Estrutura K1 (103 erg/cm3) K2 (103 erg/cm3) Anisotropia magnetocristalina

Fe b.c.c. 480 150 Cúbica

Ni f.c.c. -45 -23 Cúbica

Co h.c.p 4100 1000 Uniaxial

Figura 3: Parte das curvas de magnetização para monocristais de Fe, Ni e Co, medidas em diferentes
direções cristalográ�cas. Informações adaptadas da referência [36].

2.2.3 Energia de anisotropia magnetoelástica e magnetostricção

Quando uma tensão mecânica externa é exercida sobre um material ferromagnético,

as direções de fácil magnetização podem ser, em princípio, alteradas, bem como a es-

trutura de domínios pode, consequentemente, ser modi�cada. Neste caso, a densidade

de energia de anisotropia magnetocristalina ξmc tem um termo adicional que resulta da

interação entre a magnetização do material e a tensão. Este termo é chamado de energia

de anisotropia magnetoelástica.
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A densidade de energia de anistropia magnetoelástica ξme pode ser obtida através

da expansão em série de Taylor da expressão para a energia magnetocristalina, equa-

ção (2.13), como uma função das deformações εij. Neste caso,

ξme = B1

(
α2

1εxx + α2
2εyy + α2

3εzz
)

+B2 (α1α2εxy + α2α3εyz + α3α1εzx) , (2.19)

onde os fatores B são conhecidos como constante de acoplamento magnetoelástico, αi

(i = 1, 2, 3) são os cossenos diretores do vetor magnetização e εij são as componentes da

deformação, com (i, j) = x, y, z e i 6= j.

A energia magnetoelástica está diretamente associada à magnetostricção. A magne-

tostricção tem origem no acoplamento spin-órbita e corresponde ao fenômeno da variação

das dimensões de um material ferromagnético, quando submetido a um campo magnético

externo [35]. A grandeza que quanti�ca a magnetostricção é o alongamento λ, que é a ra-

zão entre a variação do comprimento em uma direção e o comprimento inicial da amostra

nesta direção, ou seja, λ = ∆l/l, e apresenta valores que podem ser positivos, negativos

e, em alguns materiais, muito próximos de zero.

Normalmente, são utilizadas as constantes de magnetostricção de saturação λs, que

correspondem aos valores tomados no estado saturado em relação ao estado desmag-

netizado. Para um material com estrutura cristalina cúbica, que muda de um estado

desmagnetizado para o estado de saturação magnética, a magnetostricção de saturação

pode ser escrita como

λs(α, β) =
3

2
λ100

(
α2

1β
2
1 + α2

2β
2
2 + α2

3β
2
3 −

1

3

)
− 3λ111 (α1α2β1β2 + α2α3β2β3 + α3α1β3β1) ,

(2.20)

onde αi são os cossenos diretores da magnetização, βi são os cossenos diretores relativos

aos eixos do cristal e λ100 e λ111 são os valores de saturação da magnetostricção, quando o

cristal é magnetizado nas direções [100] e [111], respectivamente, e estão relacionados com

as constantes de acoplamento magnetoelástico B1 e B2. A tabela 3 apresenta os valores

da magnetostricção de saturação para o Fe e Ni.

Tabela 3: Magnetostricção de saturação para o Fe e Ni. Informações retiradas da referência [34].

Elemento λ100 λ111

Fe 19.5 · 10−6 -18 · 10−6

Ni -46 · 10−6 -25 · 10−6
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No caso da magnetostricção ser isotrópica, λ100 = λ111 = λs, pode-se escrever

λ =
3

2
λs(m̂ · ŝ)2, (2.21)

onde ŝ representa o vetor que indica a direção da deformação e m̂ é o vetor unitário

na direção da magnetização. Esta expressão não depende das direções do cristal, mas

é dependente somente do ângulo entre a magnetização e a direção ao longo do qual a

magnetostricção é medida.

Sendo assim, considerando um sólido de comprimento l submetido a uma tensão σ, em

uma direção que forma um ângulo com a magnetização, a densidade de energia associada

a este processo é

ξ = −σλ, (2.22)

de modo que, utilizando as expressões (2.22) e (2.21), a densidade de energia de anisotropia

magnetoelástica pode ser escrita como

ξme = −t[3
2
λsσ(m̂ · ŝ)2], (2.23)

onde t é a espessura da amostra e o termo 3
2
λsσ têm unidade de erg/cm3 no cgs ou J/m3

no SI [35].

É importante notar que a densidade de energia de anisotropia magnetoelástica, equa-

ção (2.23), é dependente do produto dos termos λ e σ. Devido à dependência de ξme com

o alongamento da rede, uma forte interação existe entre a orientação dos domínios e a

tensão residual ou a tensão mecânica aplicada. Neste caso, ambos podem induzir eixos de

fácil magnetização ao longo de uma determinada direção, de acordo com o produto λσ.

Se λσ > 0, um eixo de fácil magnetização é induzido na mesma direção que a tensão é

aplicada, caso contrário, λσ < 0, o eixo de fácil magnetização é induzido em uma direção

perpendicular à direção da tensão.

No caso de �lmes, a quanti�cação da energia magnetoelástica é bastante difícil de-

vido à aderência do �lme ao substrato, que impede a livre variação das dimensões do

�lme quando submetido a um campo magnético. Sendo assim, uma importante fonte de

anisotropia é a existência de defeitos e impurezas, que geram tensões internas residuais,

as quais, associadas à magnetostricção da amostra, resultam em anisotropias de origem

magnetoelástica ao longo do material.
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2.2.4 Energia de anisotropia de forma

Quando um campo magnético externo ~H é aplicado sobre um material magnético, de

forma a saturá-lo magneticamente, há a indução de dipolos magnéticos não compensados

nas extremidades desse material, que podem ser descritos em termos de �cargas magné-

ticas�. Estas não são cargas físicas, mas consistem de uma ferramenta conveniente para

determinar o valor do campo desmagnetizante e da energia de forma dos corpos magneti-

zados. Assim, estes dipolos magnéticos não compensados, que também são dependentes

da forma da amostra, contribuem para o surgimento de um campo magnético efetivo,

chamado de campo desmagnetizante ~Hd com sentido contrário ao da magnetização.

Assim, a energia de forma surge a partir da interação entre a magnetização do material

e o campo desmagnetizante. Na �gura 4, tem-se a representação da origem do campo

desmagnetizante, produzido por dipolos magnéticos não compensados, em uma amostra

com formato elipsoidal.

Figura 4: Origem do campo desmagnetizante produzido pelos dipolos não compensados que são indu-
zidos na superfície da amostra. (a) Orientação dos momentos de dipolos magnéticos pelo campo externo
~H. (b) No interior da amostra, os polos de cada momento magnético são compensados pelos polos do
momento magnético adjacente. (c) Nas bordas do material, onde os polos não são compensados, há o
surgimento das �cargas magnéticas�. As �cargas magnéticas� não são cargas físicas, mas consistem de
uma ferramenta conveniente para determinar o valor do campo desmagnetizante e da energia de forma
dos corpos magnetizados.

A energia de forma pode ser escrita como

Ef = −1

2

∫
~M · ~HddV, (2.24)

sendo a integral realizada sobre o volume da amostra. Nesta equação, o termo 1/2 surge

pelo fato do campo ~Hd ser autoinduzido. Isto é, esse termo evita que a energia entre dois

dipolos magnéticos seja contada duas vezes.

O cálculo da integral na equação da energia de forma não é trivial para várias geome-

trias. Particularmente, para estruturas com geometrias que apresentam simetrias, como
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é o caso do elipsoide e do plano in�nito, o cálculo torna-se bastante simples. No caso

do elipsoide, é possível escrever uma relação tensorial do campo desmagnetizante, cuja

intensidade é proporcional à magnetização ~M , ou seja,

~Hd = −Ñ · ~M, (2.25)

onde Ñ é o fator de desmagnetização ou tensor desmagnetizante, sendo escrito na forma

matricial, e depende da geometria da estrutura de domínios e a forma da amostra.

Desta maneira, a energia desmagnetizante, equação (2.24), pode ser reescrita como

um produto escalar entre a magnetização e o campo de desmagnetização na forma

Ef =
1

2
~M · Ñ · ~MV, (2.26)

sendo V sendo o volume da amostra.

Se os semieixos do elipsoide coincidem com eixos coordenados, então o traço da matriz

Ñ é dado, no cgs, por

tr
(
Ñ
)

= 4π. (2.27)

Uma direção arbitrária da magnetização com respeito aos semieixos no elipsoide pode

ser caracterizada pelos cossenos diretores α1, α2, α3 [34]. O tensor é dado, então, por

Ñ =


Nxx 0 0

0 Nyy 0

0 0 Nzz

 . (2.28)

Para um �lme �no, com o campo magnético aplicado na direção z, perpendicular ao

plano do �lme, as componentes de Ñ serão Nxx = Nyy = 0, Nzz = 4π, no sistema cgs [34].

Deste modo, a densidade super�cial de energia de anisotropia de forma pode ser escrita

como

ξf =
1

2
tM2(Nxxα

2
1 +Nyyα

2
2 +Nzzα

2
3), (2.29)

onde t é a espessura do �lme e α1, α2, α3 são os cossenos diretores do vetor magnetização,

dados pelas equações (2.7), (2.8) e (2.9), página 23. Além disto, a densidade de energia

de forma ou magnetostática pode ser reduzida a

ξf = 2πtM2 cos2 θM , (2.30)

�cando evidente que a energia é mínima quando a magnetização está orientada no plano

do �lme. Este resultado é importante para �lmes �nos e multicamadas, podendo ser
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escrito na forma

ξf = t(K0 +Kf sin2 θM), (2.31)

onde os termos K0 e Kf são as constantes de anisotropia de forma.

A tabela 4 apresenta valores típicos da constante de anisotropia de forma, a tempera-

tura ambiente, para os elementos ferromagnéticos mais comuns. Em particular, a simples

comparação das constantes de anisotropia magnetocristalina K1 (tabela 2, página 26) com

as constantes de anisotropia de forma Kf (tabela 4) mostra que Kf > K1. Este fato é

razoável e muito evidente principalmente para �lmes com espessuras reduzidas, que em

geral apresentam magnetização no plano.

Tabela 4: Valores típicos da constante de anisotropia de forma, a temperatura ambiente, para o Fe, Ni
e Co. Informações retiradas da referência [34].

Elemento Estrutura Kf (106 erg/cm3)

Fe b.c.c. 19,2

Ni f.c.c. 1,73

Co h.c.p 13,4

2.2.5 Energia de anisotropia de superfície

Resultados experimentais mostram que �lmes �nos magnéticos, com espessura da

ordem de nanômetros, possuem um tipo de interação que torna sua magnetização de

saturação menor que o valor veri�cado para um �lme espesso [42, 43, 44]. Esta intera-

ção ocorre devido à quebra de simetria dos elementos da superfície e das interfaces, que

são in�uenciados pelas camadas adjacentes de uma amostra magnética. Assim, as cama-

das atômicas nas vizinhanças da superfície possuem propriedades magnéticas diferentes

daquelas que estão no volume da amostra. Fenomenologicamente, este comportamento

é associado a uma anisotropia de superfície que se torna cada vez mais pronunciada à

medida que a espessura da amostra diminui.

Na prática, a anisotropia de superfície apresenta as mesmas características comporta-

mentais da anisotropia de forma e ainda contribui com o aprisionamento da magnetização

no plano do �lme. A densidade de energia de anisotropia de superfície é de�nida como

ξs =
kef
M2

s

(−→
M · n̂

)2

, (2.32)

onde o termo kef é a constante de anisotropia efetiva,
−→
M é o vetor magnetização e n̂ é o

versor normal ao plano do �lme. Devido a quebra de simetria na interface, a constante
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de anisotropia efetiva kef é composta por duas parcelas

kef = kv +
2ks
t
, (2.33)

onde kv e ks representam as dependências da anisotropia cristalina devido ao volume e

à superfície, respectivamente, t é a espessura do �lme e a constante 2 está associada ao

fato do �lme possuir duas interfaces. Esta segunda parcela mostra a proporção inversa

da magnitude desta anisotropia com a espessura t do �lme e, por este motivo, é somente

evidenciada nos �lmes mais �nos.

2.2.6 Anisotropia induzida

Além dos termos de energia responsáveis por anisotropias magnéticas previamente

discutidos, podem ser consideradas anisotropias magnéticas induzidas por vários fatores

como:

� Aplicação de um campo magnético durante o processo de deposição;

� Tensão mecânica induzida no processo de crescimento do �lme, associado à diferença

entre os parâmetros da rede do substrato e do material do �lme crescido [45];

� Irregularidades da espessura ao longo do �lme;

� Empilhamento de camadas magnéticas distintas que podem interagir, tal como em

amostras com exchange bias.

Logo, esta anisotropia está intimamente relacionada com os parâmetros utilizados

ou procedimentos realizados durante o processo de crescimento do �lme. Neste caso, os

�lmes podem apresentar apenas um eixo fácil e a densidade de energia associada a esta

anisotropia pode ser escrita de forma similar à equação (2.18), página 25.

2.2.7 Interações entre camadas ferromagnéticas

Quando consideradas estruturas magnéticas compostas por mais de um camada ferro-

magnética, tais como amostras com estrutura bifásica na forma [Material ferromagnético

1/Metal não magnético/Material ferromagnético 2], torna-se necessária a inclusão, na

expressão da energia livre magnética, de termos de interação entre as camadas ferromag-

néticas.
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Em sistemas estruturados compostos por mais de uma camada magnética, veri�ca-

se que o estado magnético de uma camada ferromagnética ou antiferromagnética pode

in�uenciar o comportamento de outra camada ferromagnética. Em particular, dentre os

diversos tipos de interações magnéticas, destacam-se: o acoplamento de troca direto entre

fases em contato, acoplamento de troca indireto através de uma camada espaçadora e o

acoplamento de origem dipolar. Em seguida, é abordada cada uma destas interações.

2.2.7.1 Acoplamento de troca direto

Quando camadas ferromagnéticas não são separadas por uma camada intermediária

não magnética ou a camada intermediária possui �buracos�, conhecidos como pinholes, os

momentos magnéticos de ambas as camadas são acoplados por uma interação de troca di-

reta, induzindo um alinhamento paralelo das magnetizações das camadas ferromagnéticas

em contato direto.

O acoplamento de troca direto, no caso mais simples, é veri�cado em estruturas com-

postas por duas camadas ferromagnéticas sobrepostas. Obviamente, neste caso, as duas

camadas ferromagnéticas devem ter propriedades distintas podendo ter diferentes compo-

sições ou a mesma composição, desde que apresentem diferentes eixos de anisotropia [46].

Para uma bicamada composta por duas camadas ferromagnéticas, com características

magnéticas diferentes e com uma interface regular, é esperado que sua resposta magnética

seja idêntica à de uma amostra composta por única camada ferromagnética, obviamente

com valores de Hc, Mr e Ms dependentes das duas camadas consideradas. No entanto,

se as duas camadas são imperfeitamente separadas por um �no espaçador, há a possibi-

lidade de que pinholes, originados por irregularidades no material espaçador, promovam

o contato entre as duas camadas ferromagnéticas. Neste contexto, o pinhole possibilita o

acoplamento de troca direto apenas sobre uma pequena fração da área da interface entre

as duas camadas ferromagnéticas [37].

O acoplamento de troca através de uma interface ferromagneto-ferromagneto supõe

ser originada de uma interação como a de Heisenberg entre os momentos angulares de

spin, −
∑

i,j Jij
~Si · ~Sj, ou de uma interação de troca do tipo RKKY. Considerando duas

camadas com diferentes materiais ferromagnéticos, mas com os seus eixos fáceis paralelos,

quando a interação entre as camadas é do tipo ferromagnética, as magnetizações das duas

camadas tendem ao alinhamento paralelo, na ausência de um campo aplicado [46]. Nesta

situação o acoplamento é descrito como positivo ou ferromagnético [47].
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2.2.7.2 Acoplamento de troca indireto

Trabalhos experimentais veri�caram que, em multicamadas magnéticas, as magneti-

zações de duas camadas ferromagnéticas interagem, mesmo quando separadas por uma

camada espaçadora metálica não magnética. Neste tipo de interação, as magnetizações

das camadas ferromagnéticas são acopladas e o sinal do acoplamento é oscilatório e de-

pendente da espessura e da natureza química da camada separadora [48, 49, 50, 51, 52].

O período de oscilação do acoplamento de troca, em função da espessura do espaçador,

observado em multicamadas policristalinas de Co/Cu e para aproximadamente todos os

metais nobres e de transição não magnéticos é de ≈ 10 Å [50, 52]. Por outro lado,

em multicamadas policristalinas de Co/Ru, Fe/Cr e Co/Cr, o período de oscilação do

acoplamento é de ∼ 18 a 21 Å [49].

A dependência do acoplamento de troca indireto é mediada pelos elétrons de condução

da camada espaçadora. O período de oscilação do acoplamento de troca indireto está

relacionado com os vetores de onda críticos que medem a superfície de Fermi do material

espaçador [53, 54]. A �gura 5 ilustra o comportamento da energia do acoplamento de

troca em função da espessura da camada espaçadora, evidenciando o seu comportamento

periódico e oscilatório.

Figura 5: Energia de troca em função da espessura da camada espaçadora para uma amostra com ca-
madas de Ni80Co20 separadas por Ru. Note que para alguns valores de espessura da camada espaçadora,
as magnetizações interagem ferromagneticamente, enquanto que para outros valores, antiferromagnetica-
mente. Informações adaptadas da referência [55].

Um interpretação deste tipo de interação é obtida através do modelo proposto por

Ruderman-Kittel-Kasuya-Yoshida, conhecido com modelo de interação RKKY. Tais inte-

rações foram calculadas, primeiramente, por Ruderman e Kittel [56] para um acoplamento

de troca indireto de dois spins pela interação hiper�na de contato com os elétrons de con-
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dução. Posteriormente, Kasuya [57] e Yosida [58] propuseram um acoplamento do mesmo

tipo, porém, entre dois elétrons localizados (d ou f) pelo acoplamento mútuo aos elétrons

de condução (s).

Em escala macroscópica, considerando-se uma multicamada com duas camadas fer-

romagnéticas de magnetizações ~M1 e ~M2, separadas por uma camada metálica não mag-

nética, a energia do acoplamento de troca, por unidade de área, é dada pela expressão

fenomenológica

ξex = −Jbl
~M1 · ~M2∣∣∣ ~M1

∣∣∣ ∣∣∣ ~M2

∣∣∣ + Jbq

 ~M1 · ~M2∣∣∣ ~M1

∣∣∣ ∣∣∣ ~M2

∣∣∣
2

, (2.34)

onde o primeiro termo desse acoplamento é conhecido como acoplamento bilinear e o

segundo termo como acoplamento biquadrático. A constante do acoplamento bilinear

Jbl pode ser positiva ou negativa e carrega o comportamento periódico, com amplitude

decrescente, dependente da espessura do material espaçador. Por outro lado, a constante

do acoplamento biquadrático Jbq é sempre positiva. Ambas as constantes de acoplamento

têm unidade de erg/cm2 no cgs ou J/m2 no SI. O acoplamento biquadrático entre as

magnetizações assemelha-se a uma correção de segunda ordem em relação ao acoplamento

bilinear. A magnitude da constante de acoplamento bilinear é dada por Jbl = HsMt/2α,

onde Hs,M e t são, respectivamente, o campo de saturação, a magnetização e a espessura

das camadas ferromagnéticas, assim como α varia de 1 em uma estrutura de tricamada

para 2 à medida que há o aumento do número de repetições das camadas magnéticas [59].

Acoplamento bilinear

O acoplamento bilinear não depende da direção dos eixos de anisotropias magnéticas

ou dos eixos cristalinos. A única dependência é com a orientação entre as magnetizações

das camadas ferromagnéticas adjacentes. A con�guração das magnetizações que minimiza

a energia bilinear é dependente do sinal da constante Jbl. Quando Jbl > 0, o mínimo da

equação (2.34) ocorre quando as magnetizações são paralelas, resultando no acoplamento

do tipo ferromagnético. No caso de Jbl < 0, o mínimo da equação é caracterizado pelo

antiparalelismo das magnetizações, resultando no acoplamento antiferromagnético. A

�gura 6 ilustra as possibilidades de con�gurações das magnetizações de uma multicamada

com acoplamento bilinear.

Acoplamento biquadrático

Este tipo de acoplamento, observado pela primeira vez por Heinrich et al. [60] em

amostras Co/Cu/Co(001) e por Ruehrig et al. em Fe/Cr/Fe(001) [61] tem por caracte-
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Figura 6: Ilustração da con�guração das magnetizações, indicadas pelas setas azuis, de uma multica-
mada, composta de ferromagnetos (FMs) separados por um material não magnético (NM), com acopla-
mento bilinear. Na esquerda, con�guração do acoplamento ferromagnético onde as magnetizações das
camadas ferromagnéticas estão alinhadas no mesmo sentido. Na direita, con�guração do acoplamento
antiferromagnético onde as magnetizações estão alinhadas em sentidos opostos.

rística fazer com que as magnetizações das camadas ferromagnéticas adjacentes se man-

tenham alinhadas perpendicularmente entre si, fato este que não poderia ser explicado

somente através do acoplamento bilinear. Esta interação pode surgir levando-se em consi-

deração que existem �utuações na espessura das camadas devido a imperfeições originadas

durante o processo de crescimento das multicamadas [60, 61, 62]. Esse tipo de acopla-

mento, assim como no caso do acoplamento bilinear, também não depende diretamente

dos eixos de anisotropias magnéticas e dos eixos cristalinos. Na �gura 7 é ilustrada a con-

�guração das magnetizações de uma multicamada no caso do acoplamento biquadrático.

Figura 7: Ilustração da con�guração das magnetizações de uma multicamada com acoplamento biqua-
drático, onde as magnetizações estão alinhadas a 90◦ uma da outra, ambas no plano do �lme.

Por ser o acoplamento biquadrático um termo de segunda ordem para o acoplamento

magnético entre camadas, espera-se que |Jbq| � |Jbl|. Mas, resultados experimentais

em amostras de Fe/Cr/Fe, tem demonstrado que o acoplamento biquadrático pode ser

comparável ao acoplamento bilinear [63, 64], o que sugere que esse tipo de acoplamento

pode desempenhar um papel importante nas propriedades das multicamadas.
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2.2.7.3 Acoplamento dipolar

Para a maioria dos materiais depositados pela técnica de sputtering, como �lmes na

forma de multicamadas, a superfície de cada camada, em geral, não é completamente

lisa, havendo rugosidade e podendo ocorrer imperfeições como interdifusão nas interfaces.

O acoplamento dipolar surge devido a dipolos magnéticos não compensados nas extre-

midades dos �lmes e nas interfaces entre camadas, interpretados em termos de �cargas

magnéticas�, produzindo uma interação entre as camadas ferromagnéticas. Dentro deste

contexto, destacam-se o acoplamento de Néel e o acoplamento magnetostático.

Acoplamento de Néel

O acoplamento de Néel, também conhecido como orange peel e�ect, é observado

quando duas camadas ferromagnéticas, separadas por uma camada não magnética que

apresenta certa rugosidade, tendem a apresentar o alinhamento paralelo de suas mag-

netizações. Este acoplamento é atribuído a �cargas magnéticas� que podem surgir nas

interfaces entre o espaçador não magnético e as camadas ferromagnéticas, como con-

sequência da rugosidade originada durante o processo de deposição da estrutura. Este

tipo de acoplamento é comum em multicamadas magnéticas e, especialmente, em válvu-

las de spin [65, 66].

O mecanismo do acoplamento de Néel está baseado na condição de que, se as in-

terfaces das camadas ferromagnéticas adjacentes apresentam rugosidade correlacionada,

as interações magnetostáticas entre as �cargas magnéticas�, criadas nas ondulações das

interfaces, favorecem o alinhamento paralelo das magnetizações de ambas as camadas

ferromagnéticas devido à interação dipolar [65, 66, 67], como ilustra a �gura 8.

Figura 8: Ilustração da con�guração das magnetizações entre duas camadas ferromagnéticas (FM)
adjacentes, separadas por um espaçador não magnético (NM) de espessura tNM , com acoplamento de
Néel. Devido à rugosidade na interface das camadas magnéticas, �cargas magnéticas� são induzidos
nas suas superfícies causando acoplamento ferromagnético entre as camadas. Neste caso, λ e h são o
comprimento da correlação e amplitude da rugosidade, respectivamente. As setas indicam as direções da
magnetização.
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A energia do acoplamento de Néel, por unidade de área, pode ser escrita como

ξop = −π
2h2

√
2λ
MS1MS2exp

(
−2π
√

2tnm
λ

)
, (2.35)

onde MS1 e MS2 são os valores da magnetização de saturação das duas camadas fer-

romagnéticas, respectivamente, h é a amplitude das ondulações nas interfaces, e λ é o

comprimento de ondulação das interfaces correlacionadas, os quais são separados por um

espaçador não magnético cuja espessura é tnm. Esta equação mostra que para �lmes com

interfaces planas h→ 0 e para grandes espessuras do espaçador tnm →∞, a energia desse

acoplamento desaparece.

Acoplamento magnetostático

O acoplamento magnetostático surge em sistemas magnéticos multifásicos, em con-

sequência da interação entre as fases adjacentes com caráter magnético diferente, ou seja,

�lmes com fase magnética dura e macia.

Nestes materiais, o efeito do acoplamento magnetostático pode ser entendido, pelo

menos qualitativamente, considerando a distribuição dos campos magnetostáticos criados

por �cargas magnéticas� não balanceadas nas extremidades das camadas [68], originadas

por divergências da magnetização. As �cargas magnéticas� não compensadas, próximas às

extremidades da camada ferromagnética dura, originam um campo magnetostático Hm

que atua sobre a camada macia [46, 68]. A intensidade deste campo depende da geometria

e da intensidade da magnetizações das camadas ferromagnéticas.

A �gura 9 ilustra uma situação de acoplamento magnetostático entre duas camadas

ferromagnéticas com fases distintas separadas por um camada não magnética. Neste caso,

sobre a camada macia, há a atuação do campo magnético externo, do campo desmagne-

tizante Hd e do campo magnetostático Hm, de modo que o campo efetivo atuando pode

ser escrito como
~Hef = ~H + ~Hd + ~Hm. (2.36)

De forma geral, como um efeito associado ao acoplamento de origem dipolar, tanto

de Néel quanto magnetostático, é observada uma assimetria em curvas de magnetização

em baixos campos em sistemas magnéticos multifásicos [68, 69, 70]. Em tais sistemas,

as curvas de magnetização em baixos campos são deslocadas, em relação a H = 0, por

uma quantidade igual ao campo de acoplamento entre camadas, neste caso, campo de

acoplamento dipolar Hdip, que considera contribuições de ambas as interações. Desta
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Figura 9: Representação esquemática da con�guração magnética de um sistema com estrutura bifásica.
As setas pretas indicam a magnetização de cada fase em uma dada situação em que o campo magnético
externo é positivo. As linhas azuis representam o campo magnetostático ~Hm. Por �m, as setas em
diferentes cores representam a orientação do campo externo aplicado ~H, campo desmagnetizante Hd e
campo magnetostático Hm atuando na camada macia.

forma, o campo de acoplamento dipolar Hdip acaba por atuar como um campo de bias.

2.2.8 Energia magnética total

A densidade de energia magnética total E de uma multicamada ferromagnética pode

ser escrita como o somatório dos diferentes termos de energia, devido às diversas contri-

buições descritas anteriormente. Logo,

E = ξz + ξmc + ξme + ξf + ξs + ξiec, (2.37)

onde, pela ordem, temos: Zeeman, anisotropias magnetocristalinas (cúbica e uniaxial),

anisotropia magnetoelástica, anisotropia de forma, anisotropia de superfície e, por �m,

ξiec representando os termos das interações entre as camadas magnéticas.

Será visto nas seções seguintes, que tratam das propriedade estáticas e dinâmicas da

magnetização, que o uso destes termos de energia serão os responsáveis por determinarem

as posições de equilíbrio das magnetizações. Entretanto, cabe ressaltar que nos resultados

experimentais desta tese, serão utilizados sistemas que, necessariamente, não apresentam

todos os termos de energia para o seu completo entendimento.
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2.3 Domínios magnéticos e paredes de domínio

Nesta seção, abordaremos o conceito da formação dos domínios magnéticos como um

importante passo em direção à compreensão dos mecanismos responsáveis pelo processo

de magnetização de uma amostra ferromagnética.

Domínios magnéticos

A estrutura de domínios de materiais ferromagnéticos é determinada pelos diversos

termos de energias livres magnéticas, sendo a estrutura mais estável atingida quando a

energia magnética total do sistema for mínima. A estrutura de domínios magnéticos é

diferente para cada amostra e depende de fatores como: forma da amostra, temperatura,

estrutura cristalográ�ca, anisotropias magnéticas e valor do campo no qual a amostra está

submetida.

A �gura 10 apresenta uma representação esquemática sobre a origem dos domínios

magnéticos e o arranjo de uma estrutura bem conhecida, a estrutura de domínios de

fechamento. Na representação, cada vetor representa a magnetização de uma dada re-

gião do material. Se o alinhamento total dos momentos magnéticos se der ao longo de

todo o material, sua magnetização será uniforme e o material estará completamente mag-

netizado. Neste caso, os polos magnéticos gerados em sua superfície criam um campo

desmagnetizante intenso, como na �gura 10(a). Este campo está associado a um alto va-

lor da energia magnetostática, de modo que esta con�guração, em geral, não se mantém

em equilíbrio. Na �gura 10(b), observa-se que, se metade da amostra tiver magnetização

em um sentido e metade no outro, o campo desmagnetizante será menor e a energia será

reduzida à metade do valor inicial. Com a subdivisão do material em n domínios com

magnetizações adjacentes opostas, a energia associada a con�guração inicial é reduzida

a 1/n, �gura 10(c), devido à redução da extensão do campo. Nos arranjos de domínios

em 10(d) e 10(e), a energia magnética é ainda menor, pois as linhas de campo fecham

internamente no material, de modo que o campo desmagnetizante é desprezível.

No entanto, o processo de divisão dos domínios não pode ocorrer inde�nidamente,

uma vez que, na fronteira entre dois domínios, a energia é minimizada com a formação de

uma região onde a orientação dos momentos varia gradualmente. Esta região é chamada

de parede de domínio. O processo de divisão é esperado até que a energia necessária para

estabelecer uma parede adicional, separando dois domínios de magnetização oposta, seja

maior do que a redução da energia associada com mais uma divisão. Para uma revisão

completa sobre a formação dos domínios e estruturas de domínios observados em materiais
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(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 10: Representação esquemática da origem dos domínios magnéticos. (a) Amostra espontanea-
mente magnetizada, monodomínio; (b) e (c) formação dos domínios magnetizados em direções opostas;
(d) e (e) exemplos de estrutura de domínios de fechamento. Representação retirada da referência [36].

�bulk� e �lmes, são sugeridas as referências [36, 40].

Paredes de domínio

As paredes de domínio correspondem às zonas de transição entre domínios magnéticos.

Nas paredes de domínio, a magnetização afasta-se da orientação da magnetização do

domínio e, gradualmente, aproxima-se da orientação do domínio adjacente.

As paredes de domínio podem ser classi�cadas tanto em relação ao ângulo entre os

vetores magnetização de dois domínios quanto à direção de rotação da magnetização da

parede. Em relação ao ângulo entre os vetores magnetização de dois domínios, tradicio-

nalmente são descritas como paredes de domínio de 180◦, que representa a fronteira entre

dois domínios adjacentes com a direção da magnetização em sentidos opostos, �gura 11(a),

e paredes de domínio de 90◦, onde os domínios adjacentes têm magnetizações ortogonais,

como mostrado na �gura 11(b).

(a) (b)

Figura 11: Classi�cação das paredes de domínio quanto ao ângulo entre a orientação da magnetização
dos domínios adjacentes. (a) Parede de domínio de 180◦ e (b) parede de 90◦.

Em relação à direção da rotação dos momentos magnéticos no interior da parede,
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estas podem ser classi�cadas como paredes de Bloch e paredes de Néel [35, 37, 38, 40]. As

�guras 12 e 13 mostram a distribuição dos momentos magnéticos no interior da parede

para as duas estruturas. A parede de Bloch corresponde àquelas em que a rotação dos

momentos magnéticos ocorre saindo fora do plano dos domínios adjacentes. Por outro

lado, as paredes de Néel são aquelas em que a rotação dos momentos magnéticos ocorre

no mesmo plano dos domínios.

Figura 12: Estrutura interna da parede de Bloch. A mudança de orientação ocorre através da rota-
ção da magnetização, saindo fora do plano formado pelos domínios adjacentes. Esquema retirado da
referência [37].

Figura 13: Estrutura interna da parede de Néel. A mudança da magnetização ocorre no plano formado
pelos domínios adjacentes. Esquema retirado da referência [37].

A parede de Néel tem uma densidade de energia maior do que a de Bloch, devido a

energia de desmagnetização adcional introduzida pela produção de polos livres na super-

fície da parede [34]. Esse acréscimo de energia na parede de Néel, ocorre pela di�culdade

do material em manter polos magnéticos opostos separados por uma distância muito pe-

quena. Ou seja, a parede de domínio deveria, nesse caso, ter uma largura não muito

pequena. No entanto, se as dimensões da amostra se tornam comparáveis à largura da

parede, tal como ocorre em �lmes �nos de materiais magnéticos devido à espessura, a

situação pode se inverter e a parede de Néel pode ser energeticamente mais favorável.

Uma discussão mais detalhada pode ser encontrada nas referências [35, 37, 38, 40].

2.4 A curva de histerese e o processo de magnetização

Os processos de magnetização referem-se à resposta que um material ferromagné-

tico exibe ao ser levado inicialmente do estado desmagnetizado ao estado de saturação
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magnética, através da aplicação de um campo magnético externo com intensidade cres-

cente [35, 38]. Esta resposta do material é veri�cada através da chamada curva de magne-

tização e corresponde a uma das principais características dos materiais ferromagnéticos.

A curva de magnetização pode apresentar uma grande variedade de formas, o que re-

�ete a diversidade de estruturas de domínios magnéticos e a complexidade de fenômenos

existentes nos materiais magnéticos [71].

Em princípio, todas as características da curva de magnetização podem ser explica-

das através das modi�cações na estrutura de domínios, que ocorrem devido a distintos

mecanismos, tais como o movimento das paredes de domínios e rotação da magnetiza-

ção [38, 39, 71].

Para ilustrar o processo de magnetização de um material magnético, a �gura 14 exibe

uma curva de magnetização, em função do campo aplicado, de um material ferromagné-

tico, juntamente com uma possível con�guração da estrutura de domínio para cada um

dos pontos assinalados na curva e, de forma simpli�cada, os processos de magnetização

que ocorrem ao longo da curva de magnetização. Na parte (a) da �gura, considerando,

inicialmente, uma amostra de um material ferromagnético no estado desmagnetizado, ca-

raterizado por uma estrutura de domínios de fechamento, quando submetida a um campo

magnético externo crescente, haverá um deslocamento das paredes de domínios para di-

minuir a energia devido à interação dos momentos com o campo externo aplicado. O

tamanho dos domínios magnetizados no sentido do campo aumenta, enquanto os de sen-

tido oposto �cam menores, parte (b). Como consequência, é observado um aumento da

magnetização, quando medida na direção do campo. Nesta região, o processo de modi�-

cação dos domínios ocorre, em grande escala, pelo movimento de paredes de domínio bem

como, em menor intensidade, por rotações da magnetização. O movimento de paredes

de domínio ocorre, à medida que o campo magnético é aumentado, até quando houver

apenas domínios orientados ao longo dos eixos de fácil magnetização, parte (c) da �gura.

Na parte (d), o processo de magnetização ocorrerá predominantemente através da rotação

da magnetização, que corresponde à reorientação dos domínios para a direção do campo,

até o material atingir o estado saturado, onde todas as paredes de domínios desapare-

cem. A saturação, parte (e), é o ponto onde a magnetização está alinhada na direção

do campo magnético e um aumento deste não produz qualquer variação signi�cativa da

magnetização. Quando a curva é seguida no sentido oposto, ao ser diminuído o valor

do campo magnético aplicado, a partir do estado saturado, a magnetização retorna ao

valor de remanência Mr. Continuando no sentido negativo do campo e aumentando sua

intensidade, a magnetização continua a reduzir de valor a partir de +Mr, passando por
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zero em um campo chamado de campo coercivo −Hc, e, �nalmente, atingindo o seu valor

de saturação na direção oposta à original para campos maiores. Diminuindo-se a intensi-

dade do campo a zero a partir deste ponto, a magnetização atinge a remanência negativa.

Aumentando-se o campo no sentido positivo a magnetização passa por zero, em +Hc, e

atinge o valor de saturação na direção de saturação original, fechando o ciclo completo de

histerese.

A partir da curva de magnetização, podem ser retirados parâmetros e características

importantes do material tais como:

• Magnetização de saturação (Ms): é a magnetização que não se altera para aumentos

posteriores do campo externo. Isto ocorre porque os momentos magnéticos já se

encontram alinhados na direção do campo magnético;

• Magnetização remanente (Mr): corresponde ao valor assumido pela magnetização

quando, após atingida a saturação, o campo é reduzido a zero;

• Campo coercivo (Hc): corresponde ao campo necessário para trazer a magnetização,

a partir do valor da magnetização remanente, para zero. Além disto, é o campo que

deve ser aplicado para reverter o sentido de magnetização da amostra.

Os processos de magnetização, bem como a estrutura de domínios e paredes de domí-

nios magnéticos, podem ser compreendidos através da energia livre magnética, onde para

cada valor de campo magnético, a estrutura de domínio se modi�ca de forma a minimizar

a energia livre magnética do sistema. Entretanto, toda a di�culdade na compreensão do

processo de magnetização e na sua dinâmica tem como origem a complexidade da energia

livre magnética.

As propriedades magnéticas quase estáticas têm papel fundamental sobre a resposta

magnética dinâmica. Sendo assim, o próximo capítulo é dedicado à dinâmica da magne-

tização, em particular, ao efeito magnetoimpedância.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Campo magnético externo

Direção do eixo de fácil magnetização

Figura 14: Curva de magnetização típica de um material ferromagnético. Abaixo, tem-se uma possível
estrutura de domínios para cada um dos cinco pontos assinalados na curva de magnetização: (a) Amostra
desmagnetizada; (b) Com o aumento do campo magnético externo, há o aumento, através do movimento
de paredes de domínio, dos domínios orientados favoravelmente ao campo; (c) A magnetização está
orientada ao longo dos eixos de fácil magnetização. A partir deste ponto, com o aumento do campo,
o processo de magnetização ocorre principalmente através da rotação da magnetização, parte (d), até
atingir o valor de saturação, parte (e), onde a magnetização está alinhada paralelamente à direção do
campo magnético externo. Tem-se que, embora a direção do campo magnético seja constante, ele tem
seu valor aumentado, a partir de zero, em (a), até atingir seu valor máximo, em (e).



3 Dinâmica da magnetização

Este capítulo é dedicado à revisão teórica dos fenômenos envolvendo a dinâmica da

magnetização e, em particular, sobre o efeito magnetoipedância em �lmes �nos e multi-

camadas. Este capítulo está dividido em seções que abordarão os seguintes tópicos: Na

seção 3.1, é calculada a permeabilidade de amostras ferromagnéticas na forma tensorial

a partir da densidade de energia livre magnética e de suas derivadas com relação aos

ângulos de equilíbrio da magnetização. Na seção 3.2, é discutido o conceito do efeito

magnetoimpedância e sua resposta nos diferentes regimes de frequência. Nas seções 3.3 e

3.4, são apresentados os cálculos para amostras na forma de �lmes �nos e multicamadas

e, por �m, na seção 3.5, é realizada uma discussão sobre o efeito da magnetoimpedância

assimétrica e suas implicações nos diferentes tipos de estruturas magnéticas.

3.1 Cálculo da permeabilidade transversal

O estudo da dinâmica da magnetização é uma questão fundamental para compre-

ensão de sistemas magnéticos, pois informações importantes sobre as propriedades do

sistema podem ser determinadas à medida que a magnetização varia no tempo. Dentre as

ferramentas empregadas para a investigação da dinâmica da magnetização em sistemas

magnéticos, o efeito magnetoimpedância se torna um método versátil, revelando proprie-

dades magnéticas das diversas estruturas magnéticas em diferentes faixas de frequência e

valores de campo magnético, além de ter potencial de aplicação tecnológica.

Um parâmetro importante para compreensão do efeito MI reside na permeabilidade

magnética transversal. Uma vez que as medidas experimentais de MI são realizadas

em uma ampla faixa de frequências, nas quais diferentes mecanismos contribuem para

a permeabilidade, um modelo teórico para a permeabilidade magnética transversal que

considere sua dependência com a frequência, bem como com o campo magnético, se torna

muito importante para a interpretação da MI.
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Para determinação da permeabilidade magnética transversal, será considerado o mé-

todo proposto por L. Spinu et al. [72], que consiste em obter a suscetibilidade magnética

na forma tensorial a partir da densidade de energia livre magnética e de suas derivadas

com relação aos ângulos de equilíbrio do vetor magnetização. Assim, é possível descrever

o comportamento da MI usando diferentes modelos, de acordo com a estrutura do sistema,

para uma ampla faixa de frequências e de campos magnéticos externos como inicialmente

discutido.

O ponto de partida do método é o efeito de ressonância ferromagnética (FMR), que

surge do movimento de precessão da magnetização ~M da amostra em torno de um campo

magnético efetivo ~Hef , quando a magnetização é desviada da sua posição de equilíbrio

por um campo externo oscilante ~hac(t) perpendicular a um campo magnético estático ~H.

A dinâmica da magnetização e a ressonância ferromagnética são descritas pela equação

de Landau-Lifshitz [35], dada por

d ~M

dt
= −γ

(
~M × ~Hef

)
− γ α

Ms

[
~M ×

(
~M × ~Hef

)]
, (3.1)

onde ~M é o vetor magnetização, γ = |γg| /1 + α2, sendo γg o fator giromagnético, α o

parâmetro de amortecimento e Hef é o campo magnético efetivo.

Em um experimento de MI, o campo magnético efetivo apresenta duas contribuições

e pode ser escrito como ~Hef = ~Hi +~hac, onde o primeiro termo ( ~Hi) é o campo magnético

interno, que pode ser calculado através de ~Hi = − ∂E
∂ ~M

, sendo E a densidade de energia

livre magnética. Por outro lado, o segundo termo representa a componente dinâmica do

campo e corresponde a um campo magnético alternado hac, de frequência ω = 2πf , na

forma ~hac = h0exp (iωt), gerado por uma corrente elétrica Iac aplicada à amostra, que

induz desvios do vetor magnetização a partir de sua posição de equilíbrio.

A equação (3.1) pode ser utilizada para expressar a dinâmica da magnetização para

qualquer sistema e com qualquer qualquer estrutura magnética. Assim, para a obtenção

do tensor suscetibilidade χt, e consequentemente da permeabilidade, pode-se expressar a

equação (3.1) em um sistema de referência em coordenadas esféricas, conforme represen-

tado na �gura 15.

A partir deste sistema de coordenadas têm-se as seguintes relações

~M = Ms sin θM cosφM î+Ms sin θM sinφM ĵ +Ms cos θM k̂ = Msr̂, (3.2)
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Figura 15: Ilustração do sistema de eixos coordenados e das direções dos vetores campo magnético ~H

e magnetização ~M utilizados para a determinação do tensor suscetibilidade magnética. Neste caso, θM e
φM são os ângulos que de�nem o vetor magnetização. Aqui, por simplicidade, o vetor campo magnético
~H foi orientado na direção da coordenada z.

∂ ~M

∂θM
= Ms cos θM cosφM î+Ms cos θM sinφM ĵ −Ms sin θM k̂ = Msθ̂, (3.3)

e
∂ ~M

∂φM
= −Ms sin θM sinφM î+Ms sin θM cosφM ĵ = Ms sin θM φ̂. (3.4)

O campo magnético efetivo, para um sistema com densidade de energia livre magnética

E, pode ser escrito na forma

Hθ̂ = Hi,θ̂ + hac,θ̂, (3.5)

Hφ̂ = Hi,φ̂ + hac,φ̂, (3.6)

com

Hi,θ̂ = −∂E
∂θ

∂θ

∂M
= − 1

Ms

∂E
∂θ

(3.7)

e

Hi,φ̂ = −∂E
∂φ

∂φ

∂M
= − 1

Ms sin θM

∂E
∂φ

. (3.8)

Substituindo as equações (3.2) a (3.4) e as relações (3.5) a (3.8) na equação (3.1)

obtém-se a variação temporal da direção do vetor magnetização, dada pelo seguinte con-

junto de equações
dθ

dt
= γ

(
Hφ̂ + αHθ̂

)
, (3.9)

sin θM

(
dφ

dt

)
= −γ

(
Hθ̂ − αHφ̂

)
. (3.10)

Assumindo que o movimento de precessão do vetor magnetização ~M sofre desvios das
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posições de equilíbrio (θ0, φ0), por pequenos ângulos na direção ∆θ = θ−θ0 e ∆φ = φ−φ0,

devido ao campo ~hac, logo as equações (3.9) e (3.10) passam a ser escritas na forma

d(∆θ)

dt
= γ

(
Hφ̂ + αHθ̂

)
= γ

(
− 1

Ms sin (θ0 + ∆θ)

∂E
∂φ
− α

Ms

∂E
∂θ

)
+ γ

(
hac,φ̂ + αhac,θ̂

)
,

(3.11)

sin (θ0 + ∆θ)

(
d(∆φ)

dt

)
= −γ

(
Hθ̂ − αHφ̂

)
= γ

(
1

Ms

∂E
∂θ
− α

Ms sin (θ0 + ∆θ)

∂E
∂φ

)
−γ
(
hac,θ̂ − αhac,φ̂

)
.

(3.12)

Através de uma expansão em série de Taylor e da aplicação das seguintes condições

de contorno para a direção de equilíbrio da magnetização (θ0, φ0)(
∂E
∂θ

)
(θ0,φ0)

= 0 (3.13)

e (
∂E
∂φ

)
(θ0,φ0)

= 0 (3.14)

tem-se

d(∆θ)

dt
=

γ

Ms

[(
Eθφ

sin θ0

+ αEθθ
)

∆θ +

(
Eφφ

sin θ0

+ αEφθ
)

∆φ

]
+ γ

(
hac,φ̂ + αhac,θ̂

)
(3.15)

e similarmente,

sin θ0
d(∆φ)

dt
=

γ

Ms

[(
Eθθ −

αEθφ
sin θ0

)
∆θ +

(
Eφθ −

αEφφ
sin θ0

)
∆φ

]
− γ

(
hac,θ̂ − αhac,φ̂

)
.

(3.16)

A partir das equações (3.15) e (3.16), obtêm-se um sistema de equações lineares

não homogêneas para os desvios da magnetização. Com isso, o tensor suscetibilidade

magnética, em coordenadas esféricas de�nido por δ ~m = χ̃rθφ ·~hac, pode ser obtido segundo
a referência [72] como

χrθφ =
1

ω2
r − ω2 + iω∆ω

γ2
(
1 + α2

)
×


0 0 0

0
Eφφ

sin2 θ0
− Eφθ

sin2 θ0

0 − Eθφ
sin2 θ0

Eθθ

+ iγMsω


0 0 0

0 α 1

0 −1 α


 ,

(3.17)

onde

ωr =
γ

Ms sin θ0

√
1 + α2

√
EθθEφφ − (E2

θφ) (3.18)

e

∆ω =
αγ

Ms

(
Eθθ +

Eφφ
sin2 θ0

)
(3.19)
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são a frequência de ressonância e a largura de linha de absorção, respectivamente. Os

termos Eθθ, Eθφ e Eφφ são as derivadas de segunda ordem da densidade de energia livre

magnética na posição de equilíbrio da magnetização.

Considerando a matriz de transformação linear dos vetores unitários, de coordenadas

esféricas para cartesianas, dada por [72]

T =


sin θM cosφM sin θM sinφM cos θM

cos θM cosφM cos θM sinφM − sin θM

− sinφM cosφM 0

 , (3.20)

o tensor suscetibilidade, no referencial do laboratório (x, y, z), pode ser obtido usando a

seguinte relação

χxyz = T−1χrθφT. (3.21)

Se o campo magnético quase estático, na medida de MI, é aplicado ao longo do eixo

z, no sistema de referência adotado da �gura 15, página 48, os termos da diagonal do

tensor suscetibilidade χxyz, χxx e χyy corresponderão às suscetibilidades transversais e o

termo χzz será a suscetibilidade paralela. Como resultado das equações (3.17) e (3.21), a

suscetibilidade transversal é complexa e pode ser escrita como χt = χ′t + iχ′′t , onde χ
′
t e

χ′′t são funções reais dependentes da frequência ω.

É possível separar as componentes real e imaginária do tensor suscetibilidade, equa-

ção (3.17), e expressar este no sistema de referência de laboratório utilizando a transfor-

mação dada pela equação (3.21). Assim, as as componentes real e imaginária do tensor

suscetibilidade χxyz podem ser escritas, respectivamente, como

<(χxx) =
1

(ω2
r − ω2)2 + ω2∆ω2

[γ2(1 + α2)(ω2
r − ω2)(

Eφφ
sin2 θ0

cos2 φ0 cos2 θ0+

Eθφ + Eφθ
2 sin θ0

sin 2φ0 cos θ0 + Eθθ sin2 φ0)+

αγMsω
2∆ω(sin2 φ0 + cos2 φ0 cos2 θ0)],

(3.22)

=(χxx) =
ω

(ω2
r − ω2)2 + ω2∆ω2

[−γ2(1 + α2)∆ω(
Eφφ

sin2 θ0

cos2 φ0 cos2 θ0+

Eθφ
sin θ0

sin 2φ0 cos θ0 + Eθθ sin2 φ0)+

αγMs(ω
2
r − ω2)(sin2 φ0 + cos2 φ0 cos2 θ0)].

(3.23)

As componentes χyy e χzz podem ser veri�cadas na referência [72]. A partir das equa-

ções (3.22) e (3.23), pode-se notar uma clara dependência da suscetibilidade magnética
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com os ângulos de equilíbrio da magnetização, assim como com as derivadas da densidade

de energia livre magnética.

Desta forma, esta descrição geral para a suscetibilidade e, consequentemente, para o

comportamento magnético dinâmico corresponde a uma ferramenta poderosa, uma vez

que pode ser empregada para qualquer estrutura magnética, utilizando uma con�guração

de energia apropriada, como será discutido nas seções seguintes.

De posse das componentes da suscetibilidade, os termos do tensor permeabilidade

magnética podem ser encontrados através da equação (2.5), µ = 1 + 4πχ. Para sistemas

planares, como �lmes �nos, a magnetização é frequentemente orientada no plano do �lme.

Assim, considerando θM = 90◦ (veja �gura 15, página 48), as expressões para os termos

diagonais do tensor permeabilidade podem ser simpli�cadas para

µxx = 1 +
4πγ

(ω2
r − ω2)2 + ω2∆ω2

sin2 φ0[(ω2
r − ω2)(1 + α2)γEθθ + αMsω

2∆ω+

i[−(1 + α2)γω∆ωEθθ + αMsω(ω2
r − ω2)]],

(3.24)

µyy = 1 +
4πγ

(ω2
r − ω2)2 + ω2∆ω2

cos2 φ0[(ω2
r − ω2)(1 + α2)γEθθ + αMsω

2∆ω+

i[−(1 + α2)γω∆ωEθθ + αMsω(ω2
r − ω2)]],

(3.25)

e
µzz = 1 +

4πγ

(ω2
r − ω2)2 + ω2∆ω2

[(ω2
r − ω2)(1 + α2)γEφφ + αMsω

2∆ω+

i[−(1 + α2)γω∆ωEφφ + αMsω(ω2
r − ω2)]].

(3.26)

Uma discussão com detalhes sobre o procedimento utilizado para a determinação do

tesnsor suscetibilidade pode ser encontrado na referência [73]. Nesta, também podem ser

encontrados, de forma explícita, todos os termos do tensor permeabilidade para sistemas

planares.

3.2 Efeito magnetoimpedância

O efeito magnetoimpedância corresponde à variação da impedância elétrica de um

condutor ferromagnético submetido a um campo magnético estático externo. Assim, em

um típico experimento de MI, além do campo externo, a amostra também é submetida

a um campo magnético alternado, associado à corrente elétrica que passa pela amostra.

Essa variação na impedância é causada pela variação na permeabilidade magnética efetiva

do material, que, por sua vez, depende da magnetização do mesmo.
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Nos materiais magnéticos macios, a permeabilidade magnética pode ser alterada várias

ordens de magnitude quando um campo magnético relativamente pequeno é aplicado,

levando a fortes variações na impedância da amostra [21]. Tal variação provoca uma

mudança na profundidade de penetração magnética (δm) e, por sua vez, na densidade de

corrente no material [74], como será discutido nas próximas seções. Logo, o efeito MI tem

forte dependência com a corrente de sonda que percorre a amostra e com as anisotropias

do material [75].

Em sua de�nição usual, a impedância elétrica de um condutor é uma grandeza com-

plexa, dada por

Z =
Vac
Iac

= R + iX, (3.27)

onde R e X são, respectivamente, a resistência elétrica e a reatância, Iac = I0exp(−iωt)
é a corrente elétrica de sonda, com frequência ω = 2πf , através do condutor e Vac é a

diferença de potencial elétrico medido entre dois pontos do condutor. A �gura 16 mostra

uma representação esquemática do experimento de medida do efeito MI.

Figura 16: Representação esquemática do experimento de medida do efeito MI. Neste caso, a corrente
Iac = I0exp(−iωt) �ui no condutor na mesma direção do campo externo aplicado ~H e uma diferença de
potencial é medida entre dois pontos quaisquer da amostra.

Como exemplos representativos de resultados de MI, a �gura 17 mostra curvas de

variação de impedância ∆Z1 para uma �lme de NiFe, com 50 nm de espessura, para

diferentes frequências. Através destas, é possível observar a dependência da impedância

com o campo magnético H e com a frequência ω.

As mudanças da permeabilidade magnética e, consequentemente, da impedância elé-

trica com campos magnéticos, em diferentes faixas de frequência, são causadas por três

distintos mecanismos: efeito magnetoindutivo, efeito skin ou efeito pele, e ressonância

1Aqui, é utilizada a notação ∆Z, que corresponde à variação de impedância obtida quando a medida
é realizada descontando-se os valores de Z do seu valor no estado de saturação magnética Zsat, ou seja,
∆Z = Zsat − Z.
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Figura 17: Curvas de variação de impedância ∆Z para um �lme de NiFe(50 nm) em diferentes frequên-
cias. Note a evolução das curvas em função tanto do campo magnético H quanto da frequência ω.

ferromagnética. Assim, a MI é, tradicionalmente, interpretada considerando três regimes

de frequência. Mesmo considerando deste tradicional ponto de vista, os limites precisos

entre os intervalos de frequência são fortemente dependentes das propriedades magnéticas

da amostra e, principalmente, de suas dimensões e geometria.

Magnetoimpedância no regime de baixas frequências

No regime de baixas frequências, a partir de dezenas de kHz até aproximadamente 1

MHz [76], as variações de impedância ocorrem devido, principalmente, ao chamado efeito

magnetoindutivo [77]. Neste intervalo de frequências, o efeito skin é muito fraco. Assim,

as variações na impedância de uma amostra sob a ação de um campo externo aplicado

H resultam de alterações de sua indutância L, que é proporcional a permeabilidade cir-

cunferencial (µφ), para um condutor magnético cilíndrico, como um �o magnético, ou a

permeabilidade magnética transversal (µt), para uma geometria planar, como um �lme

ou �ta magnética [78].

Magnetoimpedância no regime de frequências intermediárias

No regime de frequências intermediárias, entre 1 MHz até algumas centenas de MHz,
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as grandes variações na impedância complexa, são originadas da variação do efeito skin

em um condutor, devido a fortes mudanças da permeabilidade magnética efetiva, causada

pelo campo magnético aplicado [79].

O efeito skin começa a surgir quando um condutor é submetido a um campo magné-

tico externo variável com frequência ω [80]. Com a penetração do campo magnético no

condutor há uma indução de um campo elétrico variável que, por sua vez, causa o apare-

cimento de correntes de Foucault nesse condutor. Como consequência dessas correntes de

Foucault induzidas, correntes alternadas de alta frequência não são distribuídas em toda

a área da seção transversal da amostra, mas apenas em uma camada mais externa com

uma profundidade de penetração determinada por δm, como será veri�cado através das

equações (3.42), página 57, e (3.46), página 57.

Magnetoimpedância no regime de altas frequências

No regime de frequências altas, de centenas de MHz até GHz, embora o efeito skin

ainda seja observado, a con�guração de campos na amostra favorece o aparecimento da

ressonância ferromagnética, que se torna o principal mecanismo responsável pelas vari-

ações de permeabilidade magnética e, consequentemente, da impedância, uma vez que

o movimento de paredes de domínio é fortemente amortecido pelas correntes de Fou-

cault [76]. Deste modo, a dinâmica é fortemente in�uenciada pelos efeitos giromagnéticos

e a relaxação ferromagnética. Os valores máximos da impedância são deslocados para

altos valores de campo magnético, onde as amostras já estão magneticamente saturadas,

como pode ser observado na �gura 17.

Quando uma amostra ferromagnética é submetida, simultaneamente, a um campo

magnético ~H e a um campo magnético alternado ~hac (gerado pela corrente de sonda),

perpendiculares entre si, o campo ~H induz o alinhamento parcial dos momentos magné-

ticos acarretando em um movimento de precessão com uma frequência característica ω,

proporcional a esse campo. Quando a frequência do campo magnético alternado iguala-se

à frequência característica ω, o sistema entra em ressonância e uma queda na potência das

ondas transmitidas é veri�cada, ou seja, a amostra absorve uma grande parte da energia

da onda recebida causando uma grande queda na onda transmitida.

Em 1996, Yelon et al. [2] veri�caram uma clara relação entre MI e FMR, identi�-

cando pontos em comum, e sugeriram que a análise de ambos pode ser realizada de forma

análoga. Dois anos depois, no trabalho de Ménard et al. [81] foram discutidas caracte-

rísticas peculiares no estudo teórico de MI e FMR. Em particular, uma das principais

deduções deste trabalho é a de que quando a parte real da impedância tem seu valor
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máximo, sua parte imaginária tem seu valor mínimo, passando pelo zero, ou seja, a res-

sonância ferromagnética ocorre quando há uma absorção máxima da potência da onda.

Essa característica da medida de MI será discutida com maiores detalhes no capítulo dos

resultados 5, quando a partir das curvas de Z será possível obter a relação de dispersão.

3.3 Magnetoimpedância em filmes finos

Para materiais com geometria simples, como �os e �lmes �nos, se a magnetização for

homogênea e variar linearmente com o campo alternado ac, a impedância pode ser cal-

culada para qualquer frequência. Em um primeiro momento, considerando uma corrente

elétrica Iac = I◦exp(−iωt) �uindo através de um �o, com o eixo z ao longo do compri-

mento l do �o, como mostra a �gura 18, pode-se determinar as distribuições dos campos

elétrico e magnético sobre a seção transversal do �o, escritas em coordenadas cilíndricas,

a partir das equações de Maxwell na forma diferencial. No cgs, tem-se que

Figura 18: Corrente elétrica Iac = I◦exp(−iωt) �uindo em um �o condutor de seção transversal circular
de raio a e comprimento l. Geometria utilizada para determinar as distribuições de campo elétrico e
magnético sobre a seção transversal do �o.

∇ · ~E = 0, (3.28)

∇ · ~B = 0, (3.29)

∇× ~E = −1

c

∂ ~B

∂t
, (3.30)

∇× ~H = 4π ~J/c, (3.31)

onde ~J é a densidade de corrente através da seção transversal, relacionada ao campo

elétrico ~E através da de�nição de condutividade elétrica,

~J = σ ~E. (3.32)

Assumindo uma relação linear entre o campo magnético e a indução magnética, através
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da permeabilidade circunferencial,

~Bφ = µφ ~Hφ, (3.33)

e utilizando esta relação para resolver a Lei de Faraday, equação (3.30), tem-se

∇× ~E = −µ
c

∂ ~H

∂t
. (3.34)

Agora, tomando seu rotacional, tem-se

∇× (∇× ~E) = −µ
c

∂(∇× ~H)

∂t
. (3.35)

Considerando a identidade vetorial ∇ × (∇ × ~A) = ∇(∇ · ~A) − ∇2 ~A e as expres-

sões (3.28), (3.31) e (3.32), pode-se escrever a expressão (3.35) como

∇(∇ · ~E)−∇2 ~E = −µ
c

∂(∇× ~H)

∂t
, (3.36)

∇2 ~E =
4πµσ

c2

∂ ~E

∂t
. (3.37)

Para o campo magnético ~H, sua relação é da forma

∇2 ~H =
4πµσ

c2

∂ ~H

∂t
. (3.38)

Obtida por procedimento similar ao utilizado para obter a equação (3.37), partindo da

equação (3.31) e por substituir ~E através da equação (3.30).

No interior do �o, a única componente não nula do campo elétrico ~E é Ez, que depende

somente de r. Sendo assim, as soluções para um campo elétrico e magnético são [80]

Ez = [Ik/2πaσJ1(ka)]J0(kr) (3.39)

e

Hφ = [2I/caJ1(ka)]J1(kr), (3.40)

com

k = (1 + i)/δm, (3.41)

onde J0 e J1 são funções de Bessel do primeiro tipo, I é acorrente elétrica, a é o raio do

�o e δm é a profundidade de penetração da corrente elétrica em um meio magnético com
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permeabilidade circunferencial µφ e condutividade σ, dada por

δm =
c√

2πωσµφ
. (3.42)

A impedância é determinada por considerar o �uxo total de energia que entra através

da superfície do �o [78]

V I = alcEzHφ/2. (3.43)

No caso do �o magnético, utilizando esta última equação (3.43), juntamente com as

expressões (3.39) e (3.40) para os campos elétrico e magnético, respectivamente, é possível

escrever a impedância elétrica, Z = V/I, na forma

Z = Rka
J0(ka)

2J1(ka)
, (3.44)

onde R é a resistência elétrica da amostra. Aqui, foi desprezado o termo associado com a

indutância elétrica L = 2l ln(l/a).

Para o caso de um �lme �no magnético, com espessura t, uma corrente alternada

�uindo no plano do condutor, direção z de acordo com a �gura 19, gera um campo

magnético transversal. Seguindo o mesmo procedimento empregado para o caso do �o e

considerando coordenadas cartesianas, pode-se obter [80]

Z = Rk
t

2
coth

(
k
t

2

)
. (3.45)

Neste caso, a profundidade de penetração magnética em um �lme magnético com perme-

abilidade transversal, µyy, pode ser expressa como

δm =
c√

2πωσµyy
. (3.46)

Através da análise das expressões (3.44) e (3.45), é possível veri�car que a impedância

de um condutor magnético depende da permeabilidade magnética, circunferencial µφ ou

transversal µyy, através da profundidade de penetração magnética δm que, por sua vez, de-

pende da frequência ω. Como consequência, as medidas de MI contribuem para obtenção

de maiores informações sobre a permeabilidade e anisotropias presentes nas amostras.
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Figura 19: Corrente elétrica Iac = I◦exp(−iωt) através de um �lme �no condutor com espessura d.
Uma vez que a corrente elétrica �ui ao longo da direção z e o �lme está no plano yz, a permeabilidade
magnética transversal é µyy.

3.4 Magnetoimpedância em multicamadas

Na seção anterior, foram descritas expressões da MI para algumas geometrias par-

ticulares de amostras, inclusive na forma de �lmes �nos. Nesta, serão apresentados os

cálculos para �lmes na forma de multicamadas. Neste caso, é necessário considerar as

interações entre as camadas ferromagnéticas, as quais, nos experimentos aqui realizados,

estão separadas por uma camada metálica com espessura variável. Além disso, �lmes na

forma de multicamadas podem ter sua resistência dc ajustada para um determinado valor

padrão, por exemplo 50 Ω, sendo essa característica muito importante para aplicações em

alta frequência [82, 83].

Para a descrição da MI em um sistema de multicamadas, pode-se considerar a aborda-

gem proposta por Panina et al. [84], e, posteriormente, investigada por Corrêa et al. [85],

para estudar o efeito magnetoimpedância em uma estrutura na forma de tricamada e

depois repetir essa estrutura n vezes.

Na �gura 20 tem-se a representação de uma amostra na forma de tricamada, junta-

mente com os principais parâmetros geométricos utilizados para o desenvolvimento dos

cálculos da MI. Neste caso, a tricamada possui uma largura �nita 2b, orientada ao longo

do eixo y, e comprimento l, orientado ao longo do eixo z. Além disso, a estrutura é com-

posta por uma camada metálica não magnética (NM), com espessura 2t1 e condutividade

σ1, e duas outras camadas ferromagnéticas (FM), de espessura t2 e condutividade σ2.

Considerando uma corrente alternada Iac = I◦exp(−iωt) �uindo na direção do eixo

z, e um campo magnético H aplicado na mesma direção, as dimensões t1, t2 e b passam
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Figura 20: Representação esquemática de uma amostra na forma de tricamada, composta por duas
camadas ferromagnéticas (FM) separadas por uma camada metálica não magnética (NM), juntamente
com os principais parâmetros geométricos empregados para o desenvolvimento dos cálculos da MI. Neste
caso, 2b é a largura da amostra, l é o seu comprimento, 2t é a espessura total da amostra, 2t1 é a espessura
da camada NM e t2 é a espessura de cada camada FM.

a ser importantes para determinar o comportamento da impedância da amostra com o

campo H e a frequência f . Neste modelo, é assumido que o comprimento l é grande o

su�ciente, de tal forma que o �lme é considerado como sendo in�nito na direção z, ou

seja, campos variáveis são funções apenas de x e y. Outra suposição está relacionada

às camadas ferromagnéticas, que apresentam apenas anisotropia uniaxial no plano y − z
orientada na direção y, com o eixo y sendo uma direção de fácil magnetização como está

ilustrado na �gura 21.

Figura 21: Representação esquemática das direções preferenciais da magnetização de uma tricamada
com anisotropia magnética uniaxial no plano y − z orientada na direção y.

Sendo assim, aplicando-se uma corrente elétrica Iac através da amostra e medindo-se

a diferença de potencial Vac entre dois pontos da amostra, a impedância Z, entre estes

mesmos dois pontos, é de�nida como

Z =
Vac
Iac

, (3.47)
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sendo

Iac =

∫ y=b

y=−b

∫ x=t

x=−t
J(x, y)dxdy, (3.48)

onde J(x, y) é a distribuição da densidade de corrente na seção transversal x − y e t =

t1 + t2.

Para o desenvolvimento dos cálculos, é conveniente escrever a densidade de corrente

em termos da de�nição de resistividade elétrica, equação (3.32), página 55, e dos potenciais

vetor ~A e escalar Φ, obtidos usando as equações de Maxwell para o campo elétrico ~E e o

campo magnético ~H

~E = −∇Φ− 1

c

∂ ~A

∂t
, (3.49)

µ̂ ~H = −∇× ~A, (3.50)

∇× ~H =
4π

c
~J, (3.51)

onde µ̂ é o tensor permeabilidade, cujas componentes foram descritas na seção 3.1, pá-

gina 46.

Assim, a partir das equações (3.32), (3.49), (3.50) e (3.51), obtêm-se as seguintes

equações para as componentes do potencial vetor, Az = A1, obtida para a camada não

magnética ao longo do campo externo,

∂2A1

∂x2
+
∂2A1

∂y2
= −k2

1A1 −
4π

c
J1, (3.52)

onde

k1 =
1 + i

δ1

, δ1 =
c√

2πωσ1

, J1 = −σ1
∂Φ

∂z
= σ1

V

l
, (3.53)

e σ1 é a condutividade da camada metálica não magnética.

No caso das camadas magnéticas, Az = A2, a expressão é da forma

η2
∂2A2

∂x2
+ η1

∂2A2

∂y2
= −k2

2A2 − J2, (3.54)

onde

k2 =
1 + i

δ2

, δ2 =
c√

2πωσ2

, J2 = −σ2
∂φ

∂z
= σ2

V

l
. (3.55)

Nessa última, σ2 é a condutividade das camadas magnéticas e os parâmetros η1 e η2 são

as componentes correspondentes do tensor permeabilidade inverso η̂ = µ̂−1.
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As soluções gerais para A1 e A2, considerando as condições de simetria e a indepen-

dência de y para x = t, são [84]

A1 = D1 sinλ1x · sinh β1y +D2 cosλ1x · cosh β1y +D3 cosh ik1x−
4π

ck2
1

J1, (3.56)

e

A2 = sinλ2(t−x)·(C1 sinh β2y+C2 cosh β2y)+C3 sinh ik̃2x+C4 cosh ik̃2x−
4π

ck2
2

J2, (3.57)

onde as constantes de propagação são relacionadas por

− β2
1 + λ2

1 = k2
1, (3.58)

e

− β2
2η1 + λ2

2η2 = k2
2, k̃2 =

k2√
η2

. (3.59)

Assim, a partir da equação (3.47), calculando a distribuição da corrente no �lme,

a impedância, omitindo a parte associada com a indutância externa, pode ser escrita

como [84]

Z = R
f1(x1, x2)(νx1 + x2)

x2(f1(x1, x2)− 1)g(b) + f2(x1, x2)
, (3.60)

onde R = l
4b

(σ1t1 + σ2t2) é a resistência elétrica,

f1(x1, x2) = cosh x1 coshx2 + ν sinhx1 sinhx2, (3.61)

f2(x1, x2) = cosh x1 sinhx2 + ν sinhx1 coshx2, (3.62)

g(b) =
tan βb

βb

(
σ1t1
σ2t2

sinλ1t1
λ1t1

+
tan(λ2t2

2
)

λ2t2
cosλ1t1

)
, (3.63)

com

x1 = ik1t1, x2 = ik̃2t2, ν =
k1

k̃2η2

=

√
σ1

σ2η2

. (3.64)

Os parâmetros de propagação λ1 e λ2 são encontrados a partir das equações de dis-

persão, dadas por

2η2λ1λ2 tanλ2t2 + (η2
2λ

2
2 − (η2

1β
2 + λ2

1) tan2 λ2t2) tan 2λ1t1 = 0,

λ2
2η2 = k2

2 + (λ2
1 − k2

1)η1.
(3.65)

Para um sistema na forma de tricamada, sistema particularmente estudado nesta

tese, analisando as expressões (3.60) a (3.64), é possível veri�car que o efeito da largura

da amostra é descrito pela função g(b). Assim, quando a largura b é su�cientemente
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grande, os efeitos de borda são desprezíveis. De outro modo, quando βb � 1, a função

g(b) tende a zero e a equação (3.60) se reduz a forma

Z

R
= (

√
σ1µyy
σ2

(ik1t1)+(ik̃2t2))

cosh(ik1t1) cosh(ik̃2t2) +
√

σ1µyy
σ2

sinh(ik1t1) sinh(ik̃2t2)

cosh(ik1t1) sinh(ik̃2t2) +
√

σ1µyy
σ2

sinh(ik1t1) cosh(ik̃2t2)

 ,
(3.66)

onde a impedância possui uma clara dependência com a espessura total da amostra t.

Quando o limite de t1 −→ 0 é tomado na equação 3.66, ou seja, quando a espessura da

camada não magnética tende a zero, a solução para a impedância torna-se igual à solução

para um �lme simples, como exposto nas referências [85, 86, 87].

3.5 Magnetoimpedância assimétrica

Após essa discussão sobre o efeito MI em �lmes �nos e multicamadas magnéticas,

serão discutidos, nesta secção, os principais características e origens dos mecanismos res-

ponsáveis pela obtenção do efeito magnetoimpedância assimétrica. Este efeito surge como

uma alternativa promissora para o desenvolvimento de dispositivos com resposta linear

em campos próximos a zero.

A assimetria na curva da MI pode ser obtida via distintos mecanismos: assimetria

devido a uma corrente de polarização Idc sobreposta à corrente de condução Iac, assime-

tria devido a um campo de bias ac e assimetria devido a interações magnetostáticas ou

Exchange bias.

O efeito da magnetoimpedância assimétrica foi medido pela primeira vez por Kitoh

et al. [88] em �os amorfos torcidos de FeCoSiB e CoSiB com corrente de polarização dc

sobreposta à corrente de condução. Em uma medida de MI, quando uma corrente de po-

larização Idc é aplicada paralelamente à corrente Iac e ao campo magnético externo H, ela

induzirá um campo magnético circunferencial Hφ. É a combinação da anisotropia mag-

nética helicoidal com o campo dc circunferencial, produzido pela corrente de polarização,

que causa a assimetria na MI [88].

A �gura 22 mostra o efeito AMI obtido por Kitoh et al. através da aplicação de

uma corrente de polarização Idc sobre um �o amorfo torcido com anisotropia helicoidal.

Sem a corrente de polarização, um duplo pico simétrico da curva de MI é normalmente

observado. Porém, quando Idc aumenta, há o aumento de um dos picos e a redução na

amplitude do outro, dependendo da orientação da corrente Idc. Quando a direção da
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corrente de polarização é revertida, é veri�cado que a assimetria também é revertida.

Entretanto, é notável que as posições dos picos mantêm-se praticamente invariáveis.

Figura 22: Efeito AMI em um �o torcido de FeCoSiB sob o efeito de uma corrente de polarização dc.
Informações retiradas da referência [88]

Na tentativa de explicar teoricamente o mecanismo proposto para AMI em �os amorfos

devido à corrente de polarização dc, com base no modelo eletromagnético, Panina et

al. [89, 90] mostraram que a componente super�cial da impedância torna-se assimétrica

quando um campo magnético dc circunferencial é adicionado.

Outro mecanismo que pode produzir a AMI foi veri�cado quando um �o amorfo a base

de Co é submetido a um pulso de campo magnético helicoidal, produzido pela combinação

de um pulso de corrente alternada Iac que passa através do próprio �o e uma bobina em

torno dele (conectados em série) [91, 92]. As componentes circunferencial e axial do campo

helicoidal são produzidas pelo �o e pela bobina, respectivamente. A assimetria na MI,

neste caso, resulta da combinação da magnetização helicoidal e o campo axial ac [91, 92].

Como vantagens deste método, destaca-se que a anisotropia helicoidal não é necessária e o

campo de polarização da corrente alternada não leva a um consumo de energia adicional.

Recentemente, veri�cou-se que efeitos assimétricos também podem ser obtidos por

induzir uma con�guração magnética estática assimétrica, normalmente realizada por in-

terações magnetostáticas [22, 23, 26, 27], Exchange bias [28, 29, 30], ou até mesmo por

alterar a orientação entre o campo magnético externo e a anisotropia [31].

Em estruturas com comportamento magnético bifásico, como micro�os, que consis-

tem de um núcleo macio de CoFeSiB revestido de vidro com uma casca exterior dura

de CoNi, o acoplamento magnetostático entre as fases macia e dura resulta em uma res-



64

posta assimétrica da MI [22]. Neste caso, o campo criado pela fase dura serve como um

campo de bias que, quando sobreposto ao campo aplicado, provoca um deslocamento na

curva de histerese da fase macia. A amplitude deste campo de bias é determinada pelas

características geométricas e o estado magnético da fase dura. Além disso, um compor-

tamento aproximadamente linear da MI e com alta sensibilidade é veri�cado em torno

de campo zero. Esse tipo de estrutura possui a vantagem de não empregar bobinas para

gerar campos de polarização adicionais.

A �gura 23 mostra a evolução das medidas de MI, em 50 MHz, para diferentes con-

�gurações magnéticas da camada dura (desmagnetizada, positivamente pré-magnetizada

e negativamente pré-magnetizada) para um micro�o amorfo de CoFeSiB revestido com

vidro e com uma casca exterior de CoNi com 6µm de espessura, onde é possível veri�car

a assimetria nas curvas.

Figura 23: Medidas de MI realizadas em 50 MHz, para diferentes con�gurações magnéticas da camada
dura para um micro�o amorfo de CoFeSiB revestido com vidro e com uma casca exterior de CoNi com
6µm de espessura. Em particular, são apresentadas medidas com a camada dura desmagnetizada (linha
sólida), positivamente pré-magnetizada (círculos pretos) e negativamente pré-magnetizada (triângulos).
O comportamento assimétrico das curvas tanto em relação a amplitude quanto posição dos picos, em
campo, está relacionado com o sentido do campo de pré-magnetização. Note que as curvas não apresentam
comportamento histerético. Informações retiradas da referência [22]

O efeito da AMI devido a um campo de bias foi, primeiramente, relatado por Kim

et al. [93] quando foi investigada a in�uência do campo de recozimento longitudinal so-

bre o per�l da MI em �tas amorfas a base de Co. Mais tarde, extensas investigações

experimentais e teóricas foram realizadas para entender a origem dessa assimetria na

MI [94, 95, 96, 97].

No trabalho de Kim et al. [93], o per�l da MI das �tas amorfas a base de Co, em

função do campo de recozimento e da frequência, medido em 0.1 MHz, mostrou um
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comportamento típico de pico duplo para a amostra recozida a 50 mOe. Por outro lado,

para um campo de recozimento de 3 Oe, o pico da MI desaparece na região em que

o campo aplicado é antiparalelo ao campo de recozimento e, consequentemente, uma

drástica mudança no pico da MI foi revelada para a região onde há paralelismo do campo

externo e do campo de recozimento [93, 95]. A �gura 24 mostra o per�l das medidas de

MI, em 0.1 e 10 MHz, para vários valores de campo de recozimento para as �tas amorfas

a base de Co, onde é possível veri�car o comportamento AMI nas curvas.

Figura 24: Medidas de MI realizadas em frequências de 0.1 e 10 MHz, para vários valores de campo
de recozimento, em �tas amorfas à base de Co. Note o comportamento assimétrico das curvas quando os
campos estão de recozimento são 3 Oe, para ambas frequências, e 15 Oe, apenas para a frequência de 0.1
MHz. Informações retiradas da referência [95]

Um modelo fenomenológico foi proposto por Buznikov et al. [94] para explicar qua-

litativamente as características da AMI. No âmbito do modelo, o efeito de uma camada

cristalina na resposta da MI é descrito em termos de um campo de bias efetivo, devido

ao acoplamento entre a camada cristalina e a fase amorfa. Este modelo proposto pode
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descrever qualitativamente as características AMI em �tas amorfas à base de Co com

fraco campo de recozimento longitudinal [93], mas não pode abordar a questão do por

que a AMI é consideravelmente reduzida quando a amostra foi recozida em ar e em campo

magnético su�cientemente intenso [95, 96, 97].

No caso de Exchange bias, os primeiros resultados foram obtidos em �lmes na forma

de multicamadas por da Silva et al. [28, 29, 30]. Teoria e medidas experimentais mostra-

ram que as curvas de MI são desviadas pelo campo de Exchange bias e foi veri�cado que

a região linear das curvas de AMI pode ser ajustada para próximo de zero apenas por

modi�car o ângulo entre o campo magnético aplicado e o campo de Exchange bias, ou por

variar a frequência da corrente de sonda [29]. A �gura 25 mostra a evolução das curvas

de MI em frequências selecionadas para multicamadas de NiFe/IrMn cortadas em diferen-

tes orientações em relação ao campo de bias originado pela camada antiferromagnética.

Observe que, as curvas são deslocadas, em campo, seguindo as propriedades magnéticas

quase estáticas associadas ao exchange bias, resultando em curvas assimétricas, exceto

para φ = 90◦, quando o campo de bias está paralelo ao campo hac.

Por �m, outra possibilidade promissora de material que exibe a AMI reside em �lmes

que apresentam comportamento magnético bifásico, com fases ferromagnéticas macias e

duras intermediadas por uma camada espaçadora não magnética agindo em conjunto.

Neste tipo de estrutura, a resposta da MI pode ser ajustada pelo tipo de interação mag-

nética entre as camadas ferromagnéticas [32, 33]. Uma discussão mais detalhada sobre

este tipo de �lme bifásico será realizada no capítulo 5 desta tese.
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Figura 25: Evolução das curvas MI em frequências selecionadas para multicamadas de NiFe/IrMn
cortadas com diferentes valores de φ, o ângulo entre o eixo principal da amostra, ao longo do qual
corrente elétrica e campo magnético externo são aplicados na medida de impedância, e a direção do
campo de bias gerado pela camada antiferromagnética. Retirada da referência [29].



4 Técnicas e procedimentos
experimentais

Neste capítulo, são descritos as técnicas e procedimentos experimentais empregados na

produção, caracterização estrutural e caracterização magnética das amostras. O capítulo é

divido em seções nas quais são abordados, separadamente, os seguintes tópicos: amostras

estudadas, processo de produção das amostras, caracterização estrutural, caracterização

magnética quase estática e, por �m, caracterização magnética dinâmica.

4.1 Amostras

Durante a realização deste trabalho, foram estudadas duas categorias de amostras. A

primeira é constituída por um conjunto de �lmes ferromagnéticos com composição nominal

Ni81Fe19, de diferentes espessuras. Em particular, em �lmes de NiFe com espessuras

entre 50 e 1000 nm, além da caracterização estrutural e magnética quase estática, foram

realizadas medidas da tradicional técnica de ressonância ferromagnética, permeabilidade

magnética e magnetoimpedância. Como justi�cativa para esta etapa do trabalho, além de

compreender os efeitos da espessura do �lme e da anisotropia magnética sobre a dinâmica

da magnetização em altas frequências, visa-se identi�car parâmetros importantes para

produção dos �lmes �nos e multicamadas ferromagnéticas bifásicas.

A segunda categoria de amostras, que constitui o principal objeto de estudo desta tese,

é formada por �lmes �nos e multicamadas ferromagnéticas bifásicas, ou seja, com estru-

tura na forma [Material ferromagnético 1/Metal não magnético/Material ferromagnético

2]. Em particular, foram consideradas amostras com estrutura e composição de Ta(5

nm)/Ni81Fe19(25 nm)/NM/Co(50 nm)/Ta(5 nm), com espaçadores metálicos não magné-

ticos NM = Cu, Ta, Ti, Au; e diferentes valores de espessura do espaçador e número de

repetições da estrutura base nas multicamadas. Neste caso, com os �lmes NiFe/NM/Co,

visa-se a avançar no conhecimento sobre dinâmica da magnetização, através do efeito
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magnetoimpedância, mecanismos que governam a dinâmica da magnetização, em diferen-

tes faixas de frequências e campos magnéticos, e os tipos de interações entre camadas

ferromagnéticas. Com isto, busca-se produzir e caracterizar materiais com características

potenciais para aplicação em sensores de baixo campo magnético e com alta sensibilidade.

Os conjuntos investigados neste trabalho são apresentados nas tabelas 5 e 6. Nestas,

as amostras encontram-se dispostas de acordo com sua estrutura e composição, a �m de

facilitar sua posterior identi�cação. Em particular, na tabela 6, podem-se destacar três

subconjuntos, sendo que, no primeiro, varia-se apenas a espessura do material espaçador

Cu; o segundo consiste de multicamadas com estrutura base com Cu com 7 nm como

elemento espaçador; e, por �m, para o terceiro subconjunto, mantém-se a espessura do

material espaçador em 7 nm e altera-se o elemento espaçador.

Tabela 5: Conjunto de amostras de NiFe com diferentes espessuras.

Composição e espessura

Ni81Fe19(50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750 e 1000 nm)

Tabela 6: Conjunto de amostras NiFe/NM/Co, com espaçadores metálicos não magnéticos NM = Cu,
Ta, Ti, Au, e diferentes valores de espessura do espaçador e número de repetições da estrutura base nas
multicamadas.

Estrutura, composição e espessura

Ta(5 nm)/Ni81Fe19(25 nm)/NM(0 nm)/Co(50 nm)/Ta(5 nm)

Ta(5 nm)/Ni81Fe19(25 nm)/Cu(1.5 nm)/Co(50 nm)/Ta(5 nm)

Ta(5 nm)/Ni81Fe19(25 nm)/Cu(3 nm)/Co(50 nm)/Ta(5 nm)

Ta(5 nm)/Ni81Fe19(25 nm)/Cu(5 nm)/Co(50 nm)/Ta(5 nm)

Ta(5 nm)/Ni81Fe19(25 nm)/Cu(7 nm)/Co(50 nm)/Ta(5 nm)

Ta(5 nm)/Ni81Fe19(25 nm)/Cu(10 nm)/Co(50 nm)/Ta(5 nm)

Ta(5 nm)/3×[Ni81Fe19(25 nm)/Cu(7 nm)/Co(50 nm)/Ta(10 nm)]

Ta(5 nm)/5×[Ni81Fe19(25 nm)/Cu(7 nm)/Co(50 nm)/Ta(10 nm)]

Ta(5 nm)/Ni81Fe19(25 nm)/Ta(7 nm)/Co(50 nm)/Ta(5 nm)

Ta(5 nm)/Ni81Fe19(25 nm)/Ti(7 nm)/Co(50 nm)/Ta(5 nm)

Ta(5 nm)/Ni81Fe19(25 nm)/Au(7 nm)/Co(50 nm)/Ta(5 nm)

4.2 Processo de produção das amostras

Todos os �lmes investigados neste trabalho foram produzidos através da técnica de

desbastamento iônico, vastamente conhecida como magnetron sputtering. Os �lmes da

tabela 5 foram produzidos no sistema de deposição de �lmes do Laboratório de Magne-

tismo e Materiais Magnéticos (LMMM) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM),
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em colaboração com Professor Dr. Marco Carara, Prof. Dr. Ricardo Barreto da Silva, Dr.

Rafael Domingues Della Pace e a doutoranda Paula Roberta Kern.

Por sua vez, as amostras principais, apresentadas na tabela 6, foram depositadas

no sistema de deposição de �lmes do Laboratório de Conformação Nanométrica (LCN)

do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IF-UFRGS), em

colaboração com o Professor Dr. Antonio Marcos Helgueira de Andrade e o Dr. Matheus

Gamino Gomes.

Cabe aqui ressaltar que, o sistema de deposição do Grupo de Nanoestruturas Magnéti-

cas e Semicondutoras (GNMS), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),

não foi utilizado porque, no período de produção das amostras, o mesmo encontrava-se

em manutenção e, ainda, não havia sido automatizado para a produção de multicamadas.

4.2.1 Sistema de deposição de filmes finos

A deposição por sputtering é uma das técnicas mais empregadas na produção de

materiais na forma de �lmes �nos. Destacam-se, como características do método, a facili-

dade no controle dos parâmetros de deposição (�uxo de gás, pressão da câmara, potência

ou corrente da fonte) e espessura das amostras, boa aderência do �lme ao substrato e

excelente reprodutibilidade.

Esta se constitui, basicamente, da ejeção de material de um alvo (elemento ou liga)

que se deseja produzir o �lme, promovido pelo bombardeamento de íons de alta energia.

Estes íons são originados a partir de um gás inerte, geralmente argônio Ar, sobre o qual

é liberada uma descarga elétrica devido a uma diferença de potencial gerada por uma

fonte (DC ou RF, dependendo da natureza do alvo, condutor ou isolante), produzindo

plasma entre o substrato e o alvo. Parte do material ejetado do alvo, então, acaba por se

depositar sobre a superfície do substrato, formando o �lme.

Em particular, na técnica de magnetron sputtering, usa-se um arranjo de ímãs perma-

nentes a �m de criar um campo magnético que con�na o plasma próximo do alvo. A ação

deste campo magnético sobre o alvo aumenta a e�ciência de colisão dos íons do plasma

com o alvo, assim como da colisão entre elétrons livres com átomos do gás [37].
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4.2.2 Produção dos filmes de NiFe

No processo de deposição dos �lmes de NiFe, com composição nominal Ni81Fe19 e

espessuras entre 50 e 1000 nm, foram utilizados os seguintes parâmetros: pressão de base

na câmara de aproximadamente 10−7 Torr1, pressão de deposição de 2.0 mTorr, com um

constante �uxo de gás Ar 99.99% puro a 32 sccm2 e 50 W de potência na fonte de corrente

DC. Usando estas condições, a taxa de deposição é 0.41 nm/s.

Nestas condições, antes de iniciar a deposição, é realizado o procedimento de pré-

sputtering, durante 5 minutos. Este procedimento é adotado para eliminar uma possível

oxidação na superfície dos alvos, em virtude da exposição às condições ambientes. Du-

rante todo o procedimento de pré-sputtering e de deposição, os canhões são refrigerados

com água, com o objetivo de manter os alvos em temperatura baixa, evitando a desmag-

netização dos ímãs do canhão.

Em particular, devido ao sistema de deposição do LMMM da UFSM conter um porta-

substratos que pode ser movido por um motor de passo, a deposição dos �lmes foi realizada

com os substratos em movimento, com velocidade constante, a �m de melhorar a unifor-

midade do �lme ao longo do substrato. Durante a deposição, com o objetivo de induzir

uma anisotropia e de�nir um eixo de fácil magnetização, os substratos foram submetidos

a um campo magnético externo de 1 kOe, induzido por um sistema de ímãs, aplicado

perpendicularmente ao eixo principal do substrato.

A �gura 26 apresenta o sistema de deposição de �lmes do LMMM da UFSM e, em

detalhe, a câmara de deposição, bem como a �gura 27 mostra uma representação esque-

mática do funcionamento do sistema de deposição de �lmes.

Figura 26: Na esquerda, sistema de deposição de �lmes presente no LMMM da UFSM e, em detalhe,
na direita, câmara de deposição.

11 Pa = 10−5 bar = 7.5006 · 10−3 Torr.
2Standard Cubic Centimeters per Minute.
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Figura 27: Representação esquemática do sistema de deposição de �lmes do LMMM da UFSM.

Vale destacar que todos os �lmes foram depositados sobre substratos de vidro amorfo

com as dimensões de 50×12×1 mm3. A partir das lamínulas depositadas, foram extraídos

dois padrões de amostras a serem utilizados no processo de caracterização. A �gura 28

mostra um diagrama dos cortes das amostras utilizadas. Todas as amostras foram inves-

tigadas como feitas, sem nenhum tratamento térmico ou procedimento após a produção.

Para a caracterização magnética quase estática e medidas de ressonância ferromagnética,

foram utilizadas amostras quadradas, com dimensões laterais de 4 mm. Por outro lado,

para as medidas de permeabilidade magnética e magnetoimpedância, amostras retangu-

lares com dimensões de 10× 4 mm2 foram cortadas em duas direções em relação ao eixo

principal do substrato: φ = 0◦, na qual o eixo principal da amostra está paralelo ao eixo

principal do substrato original e φ = 90◦, quando o eixo principal da amostra cortada

está perpendicular ao eixo principal do substrato original. Note que o campo magnético

aplicado durante a deposição é perpendicular ao eixo principal do substrato original.
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Figura 28: Corte das amostras para as medidas experimentais. Amostras quadradas foram utilizadas
para a caracterização magnética quase estática e medidas ressonância ferromagnética, enquanto que
retangulares, para as medidas de permeabilidade magnética e magnetoimpedância. A seta preta orientada
verticalmente indica a direção do campo magnético aplicado durante a deposição, perpendicular ao eixo
principal do substrato, e φ = 0◦ e φ = 90◦ indicam a direção de corte das amostras retangulares em
relação perpendicular ao eixo principal do substrato original.

4.2.3 Produção dos filmes NiFe/NM/Co

Para o conjunto de amostras de NiFe/NM/Co, com composição Ni81Fe19/NM/Co,

onde NM = Cu, Ta, Ti e Au, foram usados os seguintes parâmetros de deposição: pressão

de base 10−8 Torr, pressão de deposição de 2.0 mTorr, com o �uxo constante de Ar 99.99%

puro de 32 sccm. Exceção feita na utilização dos alvos de Ti e Au, nos quais o �uxo de

Ar utilizado foi de 20 sccm. Uma camada bu�er de Ta é depositada antes da camada

de NiFe para reduzir a rugosidade do substrato, assim como uma camada cap de Ta é

inserida após a camada de Co, de maneira a evitar a oxidação das amostras.

A �gura 29 mostra fotos do sistema de deposição de �lmes presente no IF-UFRGS e,

em detalhe, a câmara de deposição.

Figura 29: Na esquerda, sistema de deposição de �lmes presente no LCN do IF-UFRGS e, em detalhe,
na direita, câmara de deposição.
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Após a realização de vários testes e a combinação dos resultados com informações

obtidas em trabalhos previamente realizados pelo grupo, os valores de potência, assim

como o tipo de fonte de alimentação, RF ou DC, para cada tipo de alvo, foram determi-

nados. As camadas ferromagnéticas de NiFe e Co, assim como a camada de Ti, foram

depositadas usando uma fonte DC, com potência de 150 W, enquanto que as camadas de

Cu e Au foram depositadas usando uma fonte RF, com 100 W e 60 W, respectivamente.

A deposição das camadas de Ta foi realizada usando uma fonte DCP, com potência de

200 W. As taxas de deposição, obtidas pela medida da dependência da espessura dos

�lmes com o tempo de deposição através de medidas de difração de raios X a baixos ân-

gulos, juntamente com valores de potência das fontes, de �uxo de gás e de pressão, estão

organizados na tabela 7.

Tabela 7: Valores da taxa de deposição para cada alvo, obtida pela medida da dependência da espessura
dos �lmes com o tempo de deposição através de medidas de difração de raios X a baixos ângulos, fonte
de alimentação, potência, pressão na câmara e �uxo de Ar, utilizados na produção das amostras.

Alvo Taxa (Å/s) Fonte Potência Pressão (mTorr) Fluxo (sccm)

Ta 1.32 DCP 200 W 2.0 32

Ni81Fe19 1.04 DC 150 W 2.0 32

Cu 1.4 RF 100 W 2.0 32

Co 0.97 DC 150 W 2.0 32

Ti 0.49 DC 150 W 2.0 20

Au 0.8 RF 60 W 2.0 20

De forma similar ao procedimento realizado na produção das amostras de NiFe, du-

rante a deposição das amostras NiFe/NM/Co, os substratos foram submetidos a um campo

magnético externo de 2 kOe, aplicado perpendicularmente ao eixo principal do substrato,

a �m de induzir uma anisotropia e de�nir um eixo de fácil magnetização. A partir do subs-

trato original foram obtidas amostras quadradas e retangulares, φ = 0◦ e φ = 90◦, como

ilustrado na �gura 28. Vale ressaltar que uma investigação mais detalhada foi realizada

nos �lmes φ = 0◦, visto que estes correspondem à con�guração usualmente empregada

nas medidas de magnetoimpedância, na qual o eixo principal está paralelo ao campo

magnético quase estático e o eixo de fácil magnetização, orientado ao longo do campo

alternado [4], como será discutido nas seções seguintes.
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4.3 Caracterização estrutural

A difração de raios X (XRD) é uma técnica e�caz para a determinação da composição

da fase dos materiais amorfos e cristalinos. A análise é realizada comparando as posições

dos picos de difração e os valores de intensidade com os padrões de difração do Interna-

tional Centre for Di�raction Data (ICDD). Além disto, ela pode ser empregada para a

determinação da taxa de deposição dos alvos utilizados na produção das amostras.

A taxa de deposição, para cada um dos alvos utilizados, e a determinação das espes-

suras dos �lmes foi obtida através da análise de XRD a baixos ângulos (1◦ a 10◦). Para

as amostras de NiFe, tabela 5, página 69, a análise foi efetuada no LMMM da UFSM,

utilizando um difratômetro Bruker AXS, modelo D8 Advance, usando radiação Cu-Kα.

Para as amostras de NiFe/NM/Co, tabela 6, página 69, foi utilizado um difratômetro

Siemens modelo D500 com tubo de Cu, pertencente ao IF-UFRGS.

Para para veri�car o caráter estrutural dos �lmes, foram realizadas medidas de XRD a

alto ângulo (10◦ a 100◦) utilizado um difratômetro Rigaku MiniFlex II na geometria θ - 2θ,

usando radiação Cu-Kα, do GNMS da UFRN. As �guras 30 e 31 ilustram, respectivamente,

uma representação esquemática do difratômetro de raios X, na geometria θ - 2θ, e a foto do

equipamento do GNMS utilizado para realização das medidas de caracterização estrutural.

Figura 30: Representação esquemática do difratômetro de raios X, na geometria θ - 2θ.
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Figura 31: Na esquerda, difratômetro Rigaku MiniFlex II e, em detalhe, na direita, fonte de radiação,
detector e suporte para a amostra.

4.4 Caracterização magnética quase estática

A caracterização magnética quase estática dos �lmes foi realizada através de curvas

de magnetização, obtidas por um magnetômetro de amostra vibrante (VSM) montado na

UFRN pelo GNMS.

O VSM é, atualmente, um dos sistemas mais difundidos para caracterização das pro-

priedades magnéticas dos materiais devido à facilidade de uso e sensibilidade3. O seu

princípio de funcionamento está baseado na Lei de indução de Faraday-Lenz, ou seja, na

detecção de uma força eletromotriz induzida, em uma bobina, por um �uxo magnético

variável devido ao movimento da amostra.

Nesse sistema, a amostra é posicionada na extremidade de uma haste vertical conec-

tada a um atuador eletromecânico e centrada na região entre as bobinas responsáveis por

gerar o campo magnético quase estático. Assim, a amostra magnetizada por um campo

uniforme é submetida a um movimento oscilatório, com amplitude máxima constante, em

relação às bobinas sensoras, mantidas estacionárias [37, 98]. Como a amostra se move,

há alteração do �uxo magnético através das bobinas sensoras, induzindo uma voltagem

alternada, diretamente proporcional à magnetização, que pode ser detectada e ampli�-

cada. As �guras 32 e 33 ilustram, respectivamente, o diagrama esquemático da estrutura

básica do VSM e a foto do equipamento do GNMS da UFRN, utilizado para aquisição

das medidas de magnetização.

3A sensibilidade típica de um VSM é da ordem de 10−8 emu.
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Figura 32: Representação esquemática da estrutura básica de um magnetômetro de amostra vibrante.
No lado esquerdo, computador, lock-in e fonte de corrente, que fornece a corrente elétrica à bobina
de Helmholtz. No centro, bobina de Helmholtz, atuador eletromecânico, amostra e bobinas sensoras,
responsáveis pela detecção do sinal de voltagem proporcional à magnetização. A seta ilustra a direção
do campo gerado pela bobina de Helmholtz.

Figura 33: Fotos, na esquerda, do magnetômetro de amostra vibrante do GNMS da UFRN e, em
destaque, na direita, amostra presa na haste, posicionada entre a bobina de Helmholtz e as bobinas
sensoras.

As medidas de magnetização foram realizadas em temperatura ambiente, com campos

magnéticos externos máximos de ±300 Oe, aplicados no plano do �lme para vários valores

de ângulos φ no intervalo de 0◦ a 90◦, ângulo entre o campo externo e a direção de�nida

pelo eixo principal do substrato original utilizado durante a deposição amostras. Deste

modo, foram utilizadas, como citado anteriormente, amostras quadradas, conforme discu-

tido na �gura 28, página 73, a �m de serem obtidos campos desmagnetizantes similares,

quando as medidas fossem realizadas em diferentes direções.
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4.5 Caracterização magnética dinâmica

Nesta seção, serão descritos os três sistemas de medidas utilizados para a caracte-

rização magnética dinâmica dos �lmes, ressaltando suas principais características e os

parâmetros adotados para as medições.

4.5.1 Sistema de medidas de ressonância ferromagnética

O fenômeno da ressonância ferromagnética, em uma visão semiclássica, surge da res-

posta dos momentos magnéticos de um material ferromagnético à aplicação de um campo

magnético externo ~H, que induz o movimento de precessão da magnetização ~M em torno

de um campo magnético efetivo ~Hef
4. Alternativamente, o fenômeno de ressonância

ocorre quando uma mostra é submetida a um campo magnético estático fornecido por

um eletroímã e a uma radiação eletromagnética (campo de micro-ondas). O campo mag-

nético da radiação de micro-ondas, ~hac = ~hexp(iωt), é aplicado perpendicularmente ao

campo magnético estático, de maneira que a radiação de micro-ondas atua como uma

perturbação periódica dos spins eletrônicos da amostra, desviando-os da sua posição de

equilíbrio. Em particular, está na frequência de Larmor [37], ou seja, ω = γHef , onde

γ = gµB/~, sendo g o fator de Landé. A �gura 34 mostra uma representação esquemática

do experimento de FMR.

Figura 34: Representação esquemática do experimento de ressonância ferromagnética, mostrando a
con�guração de campos. De acordo com a notação utiliza nesta tese, h(t) = hac e ~H0 = ~Hef .

4O campo efetivo inclui o campo magnético, campos de excitação, bem como campos desmagnetizantes
e de anisotropia do �lme.



79

As medidas de FMR foram obtidas somente para o conjunto de amostras de NiFe,

tabela 5, página 69, em colaboração com o Professor Dr. Antônio Azevedo da Costa,

utilizando-se um equipamento montado no departamento de Física da Universidade Fede-

ral de Pernambuco (UFPE). O esquema do aparato experimental para a medida de FMR

é apresentado na �gura 35.

Figura 35: Representação esquemática do aparato experimental utilizado para realização das medidas
de FMR, com destaque ao processo de geração e à captação do sinal produzido pela técnica.

Neste sistema, a amostra é posicionada dentro de uma cavidade ressonante, na região

de máxima amplitude de intensidade do campo magnético da radiação de micro-ondas.

Nessas condições, quando a frequência das micro-ondas se aproxima da frequência de pre-

cessão da magnetização, o modo uniforme dos spins eletrônicos da amostra ferromagnética

é excitado e a amostra pode absorver energia da radiação eletromagnética incidente, esta-

belecendo assim a ressonância ferromagnética. De maneira geral, para obter esta condição

nas medidas de FMR, mantém-se a frequência da radiação de micro-ondas �xa na frequên-

cia de ressonância da cavidade e varia-se a intensidade do campo magnético estático. O

circulador faz com que as micro-ondas, vindas do gerador, passe pela amostra e a parte

re�etida pela cavidade dirija-se ao diodo detector, que mede a absorção da amostra. Em

seguida, o sinal é enviado ao ampli�cador lock-in para fazer a detecção diferencial em fase

com o sinal de modulação do campo externo. O sinal de saída do lock-in é, então, enviado

a um computador. Como resultado da ressonância, são observados os picos de absorção

das micro-ondas em certos valores do campo estático. A �gura 36 mostra a cavidade

ressonante e o porta-amostra empregados para a medida de FMR.



80

Figura 36: Detalhe da cavidade ressonante e do porta-amostras posicionados entre os polos do eletroímã,
utilizados para as medidas de FMR em �lmes e multicamadas magnéticas, presente na UFPE.

As medidas de FMR são obtidas com o espectrômetro operando em uma frequência

�xa de 9.5 GHz, com a amostra inserida no centro de uma cavidade de micro-ondas

retangular TE102. O campo magnético externo foi variado de 0.6 kOe até 1.1 kOe,

aplicado ao longo do plano do �lme e foi modulado à 99 kHz, permitindo a detecção do

lock-in da derivada das linhas de absorção. O sistema experimental permite a rotação da

amostra e a obtenção do campo de ressonância como uma função do ângulo φ, similar ao

de�nido para a caracterização quase estática, determinado pelo ajuste das derivadas dos

espectros de potência. Para maiores detalhes sobre o experimento e análise, sugerem-se

as Refs. [99, 100, 101].

4.5.2 Sistema de medidas de permeabilidade magnética

As medidas de permeabilidade magnética em altas frequências foram realizadas usando

uma con�guração experimental baseada no método de perturbação de uma linha de trans-

missão, montada no LMMM da UFSM, em colaboração com o Prof. Dr. Marcos Carara

e a doutoranda Paula Roberta Kern.

Na �gura 37 mostra-se uma representação esquemática do sistema de medidas de per-

meabilidade magnética em altas frequências. Neste sistema, a amostra é inserida em um

segmento de linha de transmissão, levando a mudanças dos parâmetros característicos de

todo o sistema, tais como impedância, permissividade e permeabilidade magnética efetiva.

Medidas do coe�ciente de re�exão S11 são realizadas usando um analisador vetorial de

rede Rohde & Schwarz, modelo ZVB14, que trabalha em uma faixa de frequência entre 10

MHz e 14 GHz. Neste caso, um microstrip é construído diretamente sobre um conector

SMA RF, com impedância característica de ≈ 50 Ω. O comprimento de linha é 6.5 mm e

a separação entre a linha superior e a placa de aterramento é de 0.5 mm.
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Figura 37: Representação esquemática do aparato experimental utilizado para realização das medidas
de permeabilidade. No lado esquerdo, computador, gaussímetro, analisador de rede e fonte de corrente
Kepco que fornece a corrente elétrica às bobinas de Helmholtz. À direita, bobinas de Helmholtz, amostra
e microstrip, responsável pela conexão da amostra com o equipamento de leitura da medida.

Os �lmes são posicionados na microstrip, conectada por meio de um cabo coaxial

de teste (ZV - Z93) ao analisador de rede. O sistema é composto ainda por bobinas de

Helmholtz, alimentadas por uma fonte de corrente Kepco 20 A. O sistema de medidas

é controlado por computador e os dados são adquiridos por um programa em HP VEE,

utilizando-se das interfaces GPIB dos instrumentos. O analisador é calibrado previamente,

através de medidas usando padrões de referência aberto, curto e carga (50 Ω). A �gura

38 apresenta o sistema de medidas de permeabilidade e o porta-amostra empregado.

Figura 38: Na esquerda, sistema de medidas de permeabilidade magnética do LMMM da UFSM e, em
destaque, na direita, porta amostra para realização das medidas. Fotos gentilmente fornecidas por Paula
Roberta Kern.
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Para as medidas, o plano de calibração é deslocado para o início da microstrip line.

As componentes real µ′ e imaginária µ′′ da permeabilidade magnética são determinadas

através de uma abordagem analítica a partir das medidas do coe�ciente de re�exão S11 5

da microstrip line quando vazia, carregada com um substrato com as mesmas dimensões

da amostra e com a amostra, seguindo os procedimentos discutidos em detalhe na Ref.

[102]. As medidas de permeabilidade foram realizadas somente no conjunto de amostras

de NiFe, tabela 5, página 69, para amostras retangulares φ = 0◦, em uma ampla faixa de

frequência, de 50 MHz até 7 GHz, com o campo magnético aplicado no plano com valor

máximo de ±220 Oe.

4.5.3 Sistema de medidas de magnetoimpedância

A magnetoimpedância corresponde a uma das mais versáteis ferramentas para in-

vestigar materiais magnéticos nanoestruturados, revelando suas propriedades magnéticas

em diferentes faixas de frequência e valores de campo magnético, mesmo em regimes não

saturados. Uma representação esquemática de um experimento de medida de magnetoim-

pedância esta ilustrada na �gura 39.

Figura 39: Representação esquemática do aparato experimental utilizado para realização das medidas
de magnetoimpedância. No lado esquerdo, computador, analisador de impedância e fonte de corrente que
alimenta a bobina. No lado direito, está a bobina que é posicionada sobre o porta-amostra e o próprio
porta-amostra microstrip, responsável pela conexão da amostra com o equipamento de leitura da medida.

O analisador de impedância se comunica com um computador através de interface

GPIB e um programa desenvolvido na plataforma VEE para o controle da fonte de corrente

e, consequentemente, do campo magnético utilizado nas medidas. A foto do analisador

de impedância e do porta-amostra para a medida de MI é apresentado na �gura 40.

5O parâmetro S11 é de�nido como a razão entre as quantidades de onda re�etida e incidente.
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Figura 40: Na esquerda, analisador de impedância Agilent modelo E4991 do GNMS da UFRN e, em
detalhe, o porta amostras utilizado para as medidas de magnetoimpedância em �lmes e multicamadas
magnéticas.

O efeito magnetoimpedância foi medido usando um analisador de impedância rf da

Agilent modelo E4991, utilizando uma �cabeça� de teste E4991A, conectada a um porta-

amostra do tipo microstrip, no qual a amostra é utilizada como condutor central, separada

do plano de aterramento pelo substrato. Os contatos elétricos entre a amostra e o porta

amostras são feitos com tinta prata, e a cura é feita durante aproximadamente 24 h para

cada amostra antes da realização da medida. Para evitar efeitos propagativos e adquirir

somente a contribuição da amostra para a MI, o analisador é calibrado através de medidas

usando padrões de referência aberto, curto e carga (50 Ω). A corrente alternada Iac e o

campo magnético externo H são aplicados ambos ao longo do eixo principal da amostra.

Neste caso, foi investigado o efeito MI em todas as amostras produzidas neste trabalho,

ou seja, amostras de NiFe, tabela 5, página 69, e NiFe/NM/Co, tabela 6, página 69, para

φ = 0◦. As medidas de MI são realizadas ao longo de uma ampla faixa de frequências,

de 0.1 GHz até 3.0 GHz, com potência constante aplicada na amostra de 0 dBm (1 mW),

caracterizando um regime linear do sinal, e campo magnético variando entre ±300 Oe.

Assim, em um dado valor de campo, a varredura de frequência é realizada e as partes

real R e imaginária X da impedância Z são simultaneamente adquiridas. Para maiores

informações sobre o procedimento experimental, sugere-se a Ref. [19].



5 Resultados e discussão

Neste capítulo, são apresentados e discutidos os resultados obtidos na caracterização

estrutural, caracterização magnética quase estática e na investigação da dinâmica da mag-

netização nos �lmes ferromagnéticos produzidos ao longo deste trabalho. Primeiramente,

seção 5.1, são apresentados os resultados adquiridos para �lmes ferromagnéticos de NiFe

com espessuras entre 50 e 1000 nm. Em seguida, seção 5.2, são apresentados os principais

resultados desta tese, relacionados ao conjunto de amostras de �lmes �nos e multicamadas

ferromagnéticas bifásicas, com estrutura NiFe/NM/Co considerando três características:

variação da espessura do material espaçador não magnético Cu, número de repetições da

estrutura em multicamadas produzidas com espaçador de Cu e, por �m, utilização de

diferentes elementos como espaçadores metálicos não magnéticos.

5.1 Filmes de NiFe

5.1.1 Caráter estrutural dos filmes - padrões de difração de raios X

A caracterização estrutural dos �lmes de NiFe foi realizada através de medidas de

difração de raios X a altos ângulos. A �gura 41 mostra os padrões de difração de raios

X para os �lmes com as espessuras selecionadas de 100, 200, 300 e 500 nm. Embora

os �lmes mais �nos apresentem padrões mais ruidosos, fato associado à menor contagem

devido à espessura do �lme, resultados com características semelhantes são obtidos para

todos os �lmes de NiFe. Neste caso, os padrões de difração claramente indicam o estado

policristalino dos �lmes para todas as espessuras, evidenciado pelos picos bem de�nidos

e de alta intensidade do NiFe com orientações cristalográ�cas (111) e (200), identi�cados

em 2θ ∼ 44.2◦ e ∼ 51.5◦, respectivamente. Em particular, para o �lme com espessura

de 100 nm apenas o pico localizado em 2θ ∼ 44.2◦ é observado. Entretanto, à medida

que a espessura do material ferromagnético aumenta, é possível observar um aumento

correspondente na intensidade do segundo pico, em 2θ ∼ 51.5◦.
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Figura 41: Padrões de difração de raios X a altos ângulos para os �lmes de NiFe com espessuras
de 100, 200, 300 e 500 nm. Os picos do NiFe (111) e (200) são identi�cados em 2θ ∼ 44.2◦ e 2θ ∼-
51.5◦, respectivamente, con�rmando o estado policristalino dos �lmes. Resultado indexado para o NiFe
(103558-ICSD).

5.1.2 Propriedades magnéticas quase estáticas - curvas de magnetização

A caracterização magnética quase estática foi obtida através de curvas de magneti-

zação. Como previamente descrito, foram utilizadas amostras quadradas. Neste caso,

curvas foram obtidas para vários valores de φ no intervalo de 0◦ a 90◦, ângulo entre o

campo magnético aplicado na medida e a direção de�nida pelo eixo principal do subs-

trato original utilizado durante a deposição das amostras. Em particular, é importante

ressaltar que o campo magnético aplicado durante a deposição é perpendicular ao eixo

principal do substrato original1.

A �gura 42 mostra curvas de magnetização normalizadas, para φ = 0◦ e 90◦, obtidas

para os �lmes de NiFe com espessuras selecionadas. Quando analisadas em função da

espessura, uma evolução na forma das curvas de magnetização é notada, indicando a

existência de um intervalo de espessura crítica, que separa os �lmes em dois grupos de

acordo com o comportamento magnético. Para este conjunto de �lmes, a mudança de

comportamento magnético é veri�cada entre 150 e 200 nm, �guras 42(c) e 42(d).

Para os �lmes com espessuras abaixo de 150 nm, a dependência angular das curvas de

magnetização indica um comportamento magnético típico de uma amostra com anisotro-

pia magnética uniaxial e no plano do �lme [35], �guras 42(a) e 42(b), com o eixo de fácil

magnetização perpendicular ao eixo principal do substrato original, induzida pelo campo

1Figura 28, subseção 4.2.2, página 73.
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magnético aplicado durante o processo de deposição, conforme apresentado na �gura 28,

página 73. Para espessuras maiores, acima de 200 nm, �guras 42(e) e 42(f), as curvas de

magnetização exibem propriedades magnéticas isotrópicas no plano, com uma contribui-

ção da anisotropia para fora do plano [40, 103, 104, 105], um comportamento relacionado

à tensão armazenada no �lme e/ou a microestrutura colunar veri�cadas à medida que a

espessura é aumentada [106, 107].
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Figura 42: Curvas de magnetização normalizadas para as amostras de NiFe com espessuras selecionadas,
medidas para φ = 0◦ e 90◦. Para este conjunto de amostras, a mudança do comportamento magnético
é veri�cada em um intervalo de espessuras entre 150 e 200 nm. Filmes com espessura abaixo de 150 nm
apresentam comportamento típico de um sistema com anisotropia magnética uniaxial no plano, enquanto
os �lmes com espessura acima de 200 nm têm propriedades magnéticas isotrópicas no plano, com uma
contribuição da anisotropia para fora do plano.



87

A evolução das curvas de magnetização também pode ser veri�cada através da de-

pendência dos valores do campo coercivo Hc, campo de saturação Hs e da magnetização

remanente normalizada Mr/Ms, obtidos a partir das curvas de magnetização medidas

para φ = 90◦, com a espessura dos �lmes, como destacado na �gura 43.
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Figura 43: Campo coercivoHc, campo de saturaçãoHs e magnetização remanente normalizadaMr/Ms,
obtidos a partir das curvas de magnetização medidas para φ = 90◦, em função da espessura dos �lmes.
A barra vertical na cor cinza indica a faixa de espessura crítica, na qual separa os �lmes em dois grupos
de acordo com as diferentes propriedades magnéticas quase estáticas.

Para os �lmes com espessuras abaixo de 150 nm, uma curva quadrada é veri�cada

quando φ = 90◦, uma vez que o campo magnético aplicado está ao longo do eixo de

fácil magnetização induzido na deposição. Os �lmes possuem baixo valor de Hc e esta

coercividade está principalmente relacionada com a anisotropia uniaxial e à existência

de centros de aprisionamento para as paredes de domínio, devido às irregularidades da

superfície [108]. O movimento de paredes de domínio é o principal mecanismo agindo

durante a reversão da magnetização, um fato revelado pela própria forma da curva e pelos

valores aproximadamente constantes de Hs ∼ Hc e Mr/Ms ∼ 0.97, �gura 43. Por outro

lado, para φ = 0◦, uma curva ligeiramente inclinada, com baixo valor de remanência,

surge uma vez que o campo magnético aplicado na medida está perpendicular ao eixo

fácil. Rotações reversíveis e irreversíveis são as principais responsáveis pelo processo

de magnetização. O campo coercivo não nulo e a área da curva de magnetização são

evidências da existência de alguma dispersão da anisotropia magnética [109].

Em relação às estruturas de domínios magnéticos, é sabido que o padrão para os �lmes,

dentro desta faixa de espessura e com anisotropia magnética uniaxial no plano, caracteriza-

se por domínios grandes, no plano, e com magnetizações antiparalelas orientadas ao longo

do eixo fácil, separadas por diversos tipos de paredes de domínio (paredes de Néel, cross-
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tie, Néel assimétrica e paredes de Bloch) que dependem da espessura da amostra [40, 103,

104, 105].

Por outro lado, para os �lmes com espessuras acima de 200 nm, a drástica mudança

na forma da curva de magnetização revela a deterioração das propriedades magnéticas

macias veri�cadas para os �lmes mais �nos. As curvas permanecem inalteradas, indepen-

dentemente da orientação do campo magnético no plano aplicado na medida, constituindo

uma impressão digital do chamado efeito de anisotropia rodável [40, 104]. Além disso,

elas são caracterizadas por uma abrupta reversão da magnetização em campos próximos

aos campos coercivos, ocorrendo principalmente através do movimento de paredes de do-

mínio, seguido por uma aproximação linear da saturação magnética, em que o principal

mecanismo é a rotação da magnetização.

Este comportamento está relacionado com a tensão armazenada no �lme à medida que

a espessura é aumentada e/ou a uma microestrutura colunar que surge devido à incidên-

cia obliqua das partículas pulverizadas na deposição. A forma característica das curvas

de magnetização parece resultar da justaposição de regiões magnéticas duras e macias,

que compõem um sistema magnético não uniforme [106]. O aumento inicial de Hc com a

espessura, �gura 43, é atribuído à formação de tensões localizadas no volume das amos-

tras durante o processo de deposição [108]. A diminuição subsequente está relacionada à

maior contribuição da rotação da magnetização para o processo de magnetização, devido

a campos de anisotropias locais aleatórios e à anisotropia perpendicular. Esta contribui-

ção é também responsável pela perda do formato quadrado das curvas de magnetização,

resultando em um drástico decréscimo de Mr/Ms e um considerável aumento de Hs. Por

sua vez, este último está diretamente conectado ao valor da constante de anisotropia per-

pendicular K⊥ = 1
2
MsHs [103], uma vez que o campo de anisotropia Hk pode ser estimado

como o campo em que as rotações começam a aparecer proveniente da saturação [110].

Em relação à estrutura de domínios magnéticos, o surgimento da anisotropia mag-

nética rodável e a contribuição da anisotropia para fora do plano, assim como o com-

portamento magnético geral e as características da curva de magnetização indicam a

presença de um padrão de stripe domains para os �lmes com espessuras acima de 200

nm [40, 103, 104, 106, 111, 112, 113]. O período dos stripe domains é comparável com a

espessura dos �lmes [40, 110]. A estrutura de stripe domains é estabelecida pela aplicação

de um campo magnético ao longo de uma direção no plano até saturar magneticamente

o �lme e, em seguida, reduzir este campo até zero [40]. Como consequência, os stripe

domains induzidos pela anisotropia rodável surgem como uma �pseudo anisotropia uni-
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axial� [104, 114] alinhada ao longo da direção dos stripes, com magnitude comparável

ou mesmo muito vezes mais elevada do que a anisotropia uniaxial induzida pelo campo

magnético aplicado durante a deposição, como previamente veri�cado.

A mudança do comportamento magnético com a espessura é geralmente associada

à competição entre a energia da anisotropia de forma2, energia magnetoelástica3 e a

energia das paredes de domínio [115]. Assim, para o grupo dos �lmes mais �nos, o campo

magnético aplicado durante a deposição e o termo de anisotropia de forma são os principais

responsáveis pela anisotropia magnética uniaxial no plano [115]. No caso do segundo

grupo, �lmes mais espessos, a anisotropia magnética no plano é suprimida por tensões

locais armazenadas no �lme, pelo consequente surgimento anisotropias locais orientadas

aleatoriamente e a pela distribuição não homogênea da magnetização que ocorre com

o aumento da espessura. Além disso, é veri�cado que o crescimento colunar do �lme,

devido à incidência oblíqua das partículas depositadas, pode também ser os responsáveis

pelo surgimento de uma contribuição da anisotropia magnética para fora do plano [106].

É importante ressaltar que o intervalo de espessura crítica, no qual ocorre a mudança

de comportamento magnético, depende de condições de preparação, como tipo de subs-

trato, pressão de deposição e potência da deposição, bem como da própria composição

da liga, uma vez que os parâmetros magnéticos são dependentes dela, como a constante

de magnetostrição. Por esta razão, diferentes faixas de espessuras críticas podem ser

encontradas na literatura. De qualquer forma, esta interpretação para a dependência

do comportamento magnético com a espessura dos �lmes de NiFe é consistente com es-

tudos anteriores executados em �lmes com composições diferentes e utilizando técnicas

experimentais distintas [19, 103, 105, 106, 107, 116, 117].

5.1.3 Propriedades magnéticas dinâmica dos filmes - medidas de FMR,
permeabilidade magnética relativa e magnetoimpedância

A caracterização magnética dinâmica, nos �lmes de NiFe, foi obtida através de expe-

rimentos de FMR, permeabilidade magnética e magnetoimpedância. Na sequência, serão

expostos os resultados obtidos através das três técnicas.

A FMR é uma das técnicas mais poderosas para a investigação de �lmes �nos magné-

ticos e obtenção das propriedades magnéticas intrínsecas do material no estado saturado.

Parâmetros magnéticos tais como magnetização efetiva, constantes de anisotropia e razão

2Subseção 2.2.4, página 29.
3Subseção 2.2.3, página 26.
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giromagnética podem ser determinados a partir da dependência angular do campo de res-

sonância, bem como informações quantitativas sobre os mecanismos de relaxação da mag-

netização podem ser deduzidas a partir da medida da largura de linha do FMR [118, 119].

Neste trabalho, os esforços são concentrados na forma dos espectros de FMR e no campo

de ressonância.

Nas medidas de FMR, o sinal detectado corresponde à derivada da potência de micro-

ondas absorvida pela amostra em função do campo magnético aplicado. Através desta

curva, podem ser extraídos os valores do campo de ressonância e da largura de linha. A

�gura 44 mostra a derivada do espectro de absorção da FMR para �lmes de NiFe com

espessuras selecionadas, medidas com o campo magnético aplicado no plano, para φ = 0◦

e φ = 90◦. Características interessantes relacionadas à forma das linhas de ressonância

residem na dependência do número de modos de ressonância e das posições e intensidades

das linhas com a espessura dos �lmes.

Em relação ao número de modos de ressonância, em particular, o �lme com espessura

de 50 nm, �gura 44(a), apresenta um espectro de absorção com apenas uma linha de

ressonância, atribuída ao modo de precessão uniforme, típico de �lmes simples com uma

con�guração de magnetização homogênea no plano, observado na maioria dos �lmes com

estrutura policristalina [100, 104, 114, 120, 121]. Apesar de testes terem sido realizados

considerando intervalos de campos magnéticos mais amplos, nenhuma evidência de uma

segunda linha de ressonância foi veri�cada. O único �lme que atende a essa suposição,

para o conjunto de amostras de NiFe estudado nesta tese, é o mais �no, com espessura

de 50 nm.

Os �lmes com espessuras maiores que 50 nm, por sua vez, apresentam espectros de

ressonância com duas linhas de absorção, com intensidades distintas e separação variável.

A linha de ressonância com maior intensidade corresponde ao bem conhecido modo de

precessão uniforme, enquanto a menor está associada a um modo de ressonância não

uniforme [120].

Para �lmes com espessura de 100 e 150 nm, �guras 44(b) e 44(c), que ainda apresentam

propriedades magnéticas típicas de amostras com anisotropia magnética uniaxial e no

plano, o modo de ressonância não uniforme está possivelmente relacionado ao surgimento

de pequenas regiões com distribuição não homogênea da magnetização e alguma dispersão

da anisotropia magnética. Apesar de possuírem comportamento magnético semelhante,

estes �lmes tem uma dispersão da anisotropia ligeiramente maior, se comparada com a

do �lme de 50 nm de espessura, corroborando a informação discutida anteriormente, da
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Figura 44: Derivada dos espectros de absorção de FMR para �lmes de NiFe com diferentes espessuras.
Embora as curvas sejam adquiridas para vários valores φ, apenas os resultados para φ = 0◦ e 90◦ são
apresentados, a �m de tornar mais clara a visualização dos modos de ressonância.

associação do aumento de tensões locais armazenadas no �lme à medida que a espessura

aumenta.

Para os �lmes com espessura acima de 200 nm, apresentando propriedades magnéticas

isotrópicas no plano com uma contribuição da anisotropia magnética para fora do plano,

o modo de ressonância não uniforme é uma consequência da excitação de regiões com di-

ferentes anisotropias locais, originadas a partir da não uniformidade da tensão [106]. Em

particular, este tipo de espectro de FMR é característico de sistemas com uma con�guração
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de magnetização não homogênea [118], o que, para esta faixa de espessura, é diretamente

evidenciado pela estrutura do tipo stripe domains. Embora os �lmes estejam magnetica-

mente saturados nas medidas de FMR e, portanto, os stripe domains são completamente

aniquilados, o campo de micro-ondas excita modos espacialmente localizados, relacionados

com a dinâmica de uma distribuição não homogênea de magnetização [104, 120].

No que se refere à intensidade e posição das linhas de ressonância, elas são fortemente

dependentes da espessura do �lme e comportamento magnético, bem como da orientação

do campo magnético alternando hac. A linha de ressonância associada ao modo uniforme

apresenta uma amplitude muito maior do que a do modo de ressonância não uniforme,

como esperado. Sua amplitude parece ser aproximadamente constante, apresentando

apenas pequenas �utuações, e não tem qualquer dependência clara com a direção do

campo magnético quase estático e campo magnético alternado. A linha de ressonância

do modo não uniforme apresenta uma variação sistemática de intensidade com o ângulo

φ, veja a �gura 44. A maior intensidade é veri�cada para a con�guração φ = 0◦ e a

linha quase desaparece para a con�guração φ = 90◦, sugerindo que este modo é excitado

quando o campo magnético alternado tem um componente ao longo da direção do campo

aplicado durante a deposição [122].

Uma evolução na posição das linhas de ressonância, em campo, com o aumento da

espessura pode ser notada para a con�guração φ = 0◦. A linha de ressonância simples

localizada em ∼ 1.0 kOe, veri�cada para o �lme de 50 nm, inicialmente evolui para duas

linhas de ressonância bem de�nidas e separadas, localizadas em ∼ 0.95 e ∼ 1.2 kOe para

o �lme com 100 nm. Um deslocamento contínuo de ambas as linhas de ressonância em

direção a ∼ 1.07 kOe, para o �lme com 500 nm, �gura 44(f), é veri�cado à medida que

a espessura dos �lmes é aumentada, seguindo as modi�cações do comportamento magné-

tico quase estático. Os �lmes com 100 e 150 nm, com anisotropia magnética no plano,

ainda apresentam linhas de ressonância separadas. Entretanto, como uma assinatura da

mudança da anisotropia magnética, para os �lmes com propriedades magnéticas isotró-

picas no plano, existe um sobreposição, evidenciada nos �lmes de 200 nm e 300 nm, e o

consequente colapso das linhas de ressonância, como identi�cado para o �lme com 500 nm.

Obtida a partir da derivada do espectro de absorção, a �gura 45 mostra medidas

da dependência angular, no plano, do campo de ressonância HR, do modo de precessão

uniforme, para �lmes de NiFe com espessuras selecionadas, como exemplos representativos

dos �lmes com diferentes propriedades magnéticas quase estáticas.

A dependência angular no plano de HR con�rma que o �lme de 100 nm de espessura
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Figura 45: Dependência angular no plano do campo de ressonância HR do modo de precessão uniforme
para os �lmes de NiFe com espessuras de 100 e 200 nm, como exemplos representativos de �lmes com
comportamentos magnéticos quase estáticos distintos. Lembrando que φ é o ângulo entre H e o eixo
principal do substrato original, perpendicular ao campo aplicado durante a deposição. A linha sólida
vermelha é o ajuste teórico para os dados experimentais do �lme com 100 nm de espessura, obtido
através da fórmula bem conhecida de Kittel e usando o apropriado termo de energia magnética livre para
um sistema com anisotropia uniaxial, seguindo o procedimento descrito na Ref. [100]. Para o �lme com
espessura de 200 nm, uma vez que o apropriado termo de energia magnética livre para sistemas com uma
contribuição da anisotropia para fora do plano e propriedades isotrópicas no plano ainda é uma questão
em aberto, a linha sólida azul é também um ajuste teórico considerando o termo de energia magnética
livre para um sistema com anisotropia uniaxial. Note que mesmo com o modo de precessão não uniforme
presente no espectro de FMR, ele não tem qualquer in�uência sobre a análise do modo de precessão
uniforme. No entanto, uma análise semelhante para este modo não tem qualquer signi�cado físico.

tem uma clara anisotropia magnética uniaxial no plano, com o eixo de fácil magnetização

orientado perpendicularmente ao eixo principal do substrato original e ao longo do campo

magnético aplicado durante a deposição. Esta característica é atribuída ao fato do campo

de ressonância atingir o valor máximo e o mínimo quando hac é, respectivamente, paralelo

e perpendicular ao eixo de fácil magnetização. Estes casos são identi�cados, respectiva-

mente, quando φ = 0◦ e φ = 90◦. Similar comportamento geral é veri�cado para todos os

�lmes com espessuras inferiores a 150 nm, como esperado.

Por outro lado, os �lmes mais espessos apresentam curvas de HR, em função do ângulo

φ, semelhantes àquela medida para o �lme de 200 nm de espessura. Elas são caracteri-

zadas por valores aproximadamente constantes de HR, evidenciando o comportamento

magnético isotrópico no plano, previamente veri�cado através das curvas de magnetiza-

ção. A ligeira variação dos valores de HR é uma evidência de uma anisotropia uniaxial

residual induzida pelo campo magnético aplicado durante a deposição, que não é com-

pletamente obscurecida pelas tensões locais armazenadas no �lme. Isto con�rma que o

experimento de FMR é mais sensível a pequenas variações na anisotropia, se comparado
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com a caracterização magnética quase estática.

Aqui, o campo de anisotropia Hk e a magnetização efetiva Mef podem ser determi-

nadas a partir da fórmula bem conhecida de Kittel [36, 123], dada por

f 2
r =

( γ
2π

)2 1

M2
s sen

2θM

[
∂2E
∂θ2

M

∂2E
∂φ2

M

−
(

∂2E
∂θM∂φM

)2
]
, (5.1)

onde fr é a frequência de ressonância do modo de precessão uniforme, γ = gµB/~ é a

razão giromagnética associada ao coe�ciente efetivo de Landé g, θM e φM são os ângu-

los polar e azimutal da magnetização, respectivamente, na con�guração de equilíbrio da

magnetização para um dado valor do campo aplicado, e E é a densidade de energia livre

magnética do sistema.

Seguindo o procedimento descrito na referência [100] e considerando o termo de energia

livre magnética para um sistema com anisotropia uniaxial, valores de Hk de 5 a 10 Oe

são encontrados para os �lmes com espessura inferior a 150 nm, em concordância com os

valores veri�cados na literatura para �lmes �nos macios com diferentes composições [106,

107, 124, 125, 126]. Para os �lmes acima de 200 nm, embora uma anisotropia uniaxial

residual seja veri�cada e previamente descrita através do ajuste, o campo de anisotropia

não foi precisamente determinado, uma vez que a energia livre magnética apropriada para

sistemas com propriedades isotrópicas no plano, com uma contribuição da anisotropia para

fora do plano, é ainda uma questão em debate.

A magnetização efetiva pode ser obtida através da relação

Mef = (2πfr/γ)2/(4πHR). (5.2)

Os valores de Mef variam signi�cativamente com a espessura dos �lmes. Em parti-

cular, para valores de fr = 9.5 GHz e γ = 18.5 GHz/kOe [100, 127], uma diminuição de

Mef = 830 emu/cm3 para 680 emu/cm3 é veri�cado com a variação da espessura entre

50 e 100 nm. Acima de 100 nm, a magnetização efetiva aumenta continuamente com

a espessura, atingindo 750 emu/cm3 para os �lmes mais espessos. Esta variação ocorre

devido à anisotropia de superfície, dada por 4πMef = 4πMs − 2Ks/Mst, onde 2Ks/Mst

é o campo de anisotropia de superfície, Ks é a constante de anisotropia superfície, e t é

a espessura do �lme [128]. Comportamento similar da magnetização de saturação efetiva

Mef com a espessura foi observado anteriormente para �lmes de NiFe e os valores são

consistentes com os encontrados na literatura [128, 129, 130, 131]. A explicação mais

provável para a mudança de tendência ocorrendo em 100 nm reside no fato de que o
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modo de precessão uniforme começa a se dispersar por uma distribuição não homogênea

da magnetização [128], que, por sua vez, estimula modos de ressonância não uniformes.

As características evidenciadas pelas medidas de FMR estão em concordância com

as veri�cadas através das curvas de magnetização e são corroborados pelos resultados de

magnetoimpedância e permeabilidade magnética.

O efeito magnetoimpedância tem sido extensivamente estudado nas últimas décadas

em uma variedade de sistemas magnéticos, e, em todos eles, a chave para compreender e

controlar o efeito MI encontra-se no conhecimento da permeabilidade magnética transver-

sal4 que, por sua vez, depende de vários parâmetros estruturais e magnéticos, tais como

a anisotropia magnética efetiva, fator de amortecimento magnético, estrutura cristalina,

e geometria e espessura da amostra [132]. O efeito magnetoimpedância e as medidas de

permeabilidade magnética surgem como ferramentas versáteis para investigar materiais

ferromagnéticos, revelando informações sobre a dinâmica de magnetização ao longo de

um amplo intervalo de frequência e fornecendo mais esclarecimentos sobre o efeito FMR

em amostras saturadas e mesmo não saturadas, bem como sobre a natureza que regula a

dinâmica da magnetização e os termos de energia que afetam a permeabilidade transversal.

Em particular, as medidas de ambas as técnicas iniciam a partir do campo negativo

máximo, capaz de saturar os �lmes magneticamente, seguido pela varredura quase es-

tática até o campo positivo máximo, como descrita no capítulo 4. Assim, os espectros

trazem informação sobre o processo de magnetização por completo, incluindo a reversão

da magnetização.

As �guras 46 e 47 mostram a visão geral da permeabilidade magnética relativa µ/µo e

da variação de impedância ∆Z5 para �lmes de NiFe com espessuras selecionadas, obtidas

para φ = 0◦. Ao considerar o espectro bidimensional, é possível observar o comportamento

de µ/µo e ∆Z como uma função do campo magnético quase estático H e da frequência

f . Observe a notável semelhança entre os resultados fornecidos por estas técnicas, o que

não é surpreendente uma vez que existe uma clara relação entre a impedância elétrica e

a permeabilidade magnética [106, 133].

Para os �lmes com espessura abaixo de 150 nm, �guras 46(a)-(b) e 47(a)-(b), os es-

pectros de permeabilidade relativa e da MI apresentam o bem conhecido comportamento

simétrico em torno H = 0 veri�cado em sistemas anisotrópicos, incluindo a dependência

4Seção 3.1, página 3.1.
5Aqui, é utilizada a notação ∆Z, que corresponde à variação de impedância obtida quando a medida

é realizada descontando-se os valores de Z do seu valor no estado de saturação magnética Zsat, ou seja,
∆Z = Zsat − Z.
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Figura 46: Espectros bidimensionais da permeabilidade relativa µ/µo como função do campo magnético
externo H e da frequência f para �lmes de NiFe com espessuras selecionadas, obtidos para φ = 0◦.

com a amplitude do campo magnético, e com a orientação do campo magnético quase es-

tático H e o campo magnético alternando hac em relação às anisotropias magnéticas [73].

As curvas têm comportamento de pico duplo para toda a faixa de frequência, uma ca-

racterística da relação de dispersão da FMR para um sistema com anisotropia magnética

uniaxial [21, 76], em uma assinatura do alinhamento do campo magnético alternado hac

com o eixo de fácil magnetização, simultaneamente à orientação perpendicular do campo

magnético H com o mesmo eixo fácil [7], obtido em φ = 0◦.

Para frequências inferiores a 0.15 GHz, o comportamento de pico duplo não é clara-
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Figura 47: Espectros bidimensionais da variação da impedância ∆Z como função de ambos os valores
de campo magnético externo H e da frequência f para �lmes de NiFe com espessuras selecionadas,
obtidos para φ = 0◦. Assim como veri�cado para µ/µo, os �lmes com espessuras abaixo de 150 nm
apresentam comportamento similares, característico de sistemas tipicamente uniaxiais, enquanto os �lmes
com espessura acima de 200 nm apresentam um comportamento magnético complexo, retratado por vários
modos de ressonância ferromagnética detectados em campos relativamente baixos.

mente observado, devido à espessura reduzida dos �lmes e às variações muito baixas de

permeabilidade e impedância. Em frequências de ∼ 0.5 GHz, os picos aparecem e estão

localizados próximos ao campo de anisotropia Hk. Para frequências além deste valor, o

efeito FMR torna-se um importante mecanismo responsável pelas variações na µ/µo e ∆Z,

um fato evidenciado pelo deslocamento da posição dos picos, na estrutura de pico duplo,

para campos mais altos à medida que a frequência aumenta, seguindo o comportamento
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previsto pelo efeito FMR [21, 76]. Esta contribuição do efeito FMR é também con�rmada

utilizando o método descrito por Barandiarán et al. [134] e previamente empregado em

trabalhos realizados pelo grupo [19].

Essa única ressonância, veri�cada na estrutura de pico duplo de µ/µo e ∆Z, corres-

ponde ao modo de precessão uniforme [104], veri�cado, previamente, através das medidas

de FMR. O surgimento e aumento da dispersão da anisotropia magnética são evidenciados

aqui pela largura dos picos, que é maior para os �lmes com espessura de 100 nm e 150

nm, quando comparado com os resultados obtidos para o �lme com espessura de 50 nm,

conforme esperado.

Para os demais �lmes, com espessuras igual ou superior a 200 nm, um comportamento

magnético complexo é veri�cado, retratado por vários picos de ressonância detectados

em campos relativamente baixos, �guras 46(c)-(f) e 47(c)-(f). O deslocamento de cada

pico, na estrutura de múltiplos picos, para campos mais altos à medida que a frequên-

cia aumenta infere o efeito de ressonância ferromagnética como o principal mecanismo

responsável pelas variações em µ/µo e ∆Z.

Em particular, mesmo os �lmes mais espessos que 200 nm que apresentam uma con-

tribuição da anisotropia para fora do plano, os vários picos de ressonância não são in-

terpretados em termos de ondas estacionárias perpendiculares de spin. Isto é justi�cado

uma vez que a faixa de frequência utilizada nestes experimentos é muito menor do que

aquelas onde estas ondas são geralmente observadas [135], bem como os picos de resso-

nância não parecem ser quantizados, uma condição necessária para o aparecimento das

ondas estacionárias de spin [36].

Neste sentido, os múltiplos picos estão correlacionados com a excitação de regiões

com diferentes anisotropias locais, originadas da não uniformidade da tensão [106], bem

como de diferentes regiões de spin dos stripe domains (parte de domínios, domínios de

fechamento e paredes de domínio) [104, 114, 136]. Este fato é razoável, uma vez que os

�lmes estão em um estado não saturado. Além disso, à medida que cada região responde

de forma independente por meio de um modo uniforme, o aumento do número de picos é

consistente com o aumento da complexidade do sistema, como um todo, com o aumento

da espessura do �lme.

A partir das curvas de permeabilidade magnética relativa µ/µo e impedância ∆Z

é possível obter a relação da frequência de ressonância fr com campo magnético quase

estático H, conhecida como relação dispersão. Estas são extraídas através do procedi-

mento habitual de obtenção da frequência de ressonância ferromagnética para cada valor
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de campo magnético. No caso da permeabilidade magnética, para cada valor de campo,

identi�ca-se fr quando há a passagem da componente real da permeabilidade por zero,

simultaneamente a um máximo, em módulo, da componente imaginária. Similar proce-

dimento é utilizado para as medidas de ∆Z. Neste caso, a frequência de ressonância é

obtida quando há um máximo da componente real, simultaneamente à passagem por zero

da componente imaginária. A �gura 48 mostra o procedimento utilizado para determi-

nação de fr para ambas as técnicas. Para maiores informações sobre este procedimento,

sugere-se a Ref. [106, 19].
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Figura 48: Evolução das componentes real e imaginária da permeabilidade relativa, na esquerda, e
impedância, na direita, em função da frequência para diferentes valores de campo, medidas para a amostra
de NiFe com espessura de 50 nm. A frequência de ressonância fr é obtida pela determinação do máximo
de uma das componentes simultaneamente ao cruzamento, por zero, da outra componente.

A �gura 49 mostra as relações de dispersão obtidas a partir dos resultados de µ/µo e

∆Z para os �lmes com espessuras de 50, 100 e 500 nm.

O efeito da ressonância ferromagnética é conhecido por ocorrer em amostras submeti-

das simultaneamente ao campo magnético quase estático H, que pode causar a saturação

da amostra e a precessão dos spins e o campo alternado perpendicular, que fornece a

energia para manter a precessão e produzir a ressonância [132]. Uma vez que as técni-

cas empregadas aqui compartilham as mesmas con�gurações de campo, é esperado que

a equação (5.2), página 94, possa também ser empregada para descrever a relação da

frequência de ressonância fr em função do campo magnético H. Ela prevê uma linha

reta que intercepta o zero para um grá�co de f 2
r ×H, cuja inclinação é determinada pela

magnetização de saturação efetiva do material [132].

Filmes abaixo de 150 nm, �gura 49(a) e 49(b), apresentam um comportamento típico

de ressonância ferromagnética. Considerando-se a equação (5.2), página 94, observa-se

que f 2
r × H obedece a uma relação linear e, através da inclinação da curva, pode-se
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Figura 49: Relações de dispersão obtidas dos resultados da permeabilidade relativa µ/µo e da variação
da impedância ∆Z para os �lmes de NiFe com espessuras de 50, 100 e 500 nm. Para os �lmes com
espessura de 50 e 100 nm, as linhas sólidas são ajustes lineares das relações de dispersão, para quando
a amostra já está saturada magneticamente, obtidos usando a equação (5.2), página 94, cuja inclinação
está associada à magnetização efetiva Mef dos �lmes.

calcular a magnetização efetiva Mef para estes �lmes. Ao calcular a inclinação usando

apenas dados de alto campo, a contribuição do campo de anisotropia é negligenciada.

Neste caso, os ajustes corroboram a diminuição signi�cativa dos valores da magnetização,

Mef ∼ 700 para 500 emu/cm3, quando a espessura varia de 50 a 100 nm, de maneira que

uma razoável concordância dos valores deMef determinado através das três técnicas pode

ser veri�cada.

No entanto, a dependência linear de f 2
r com H é esperada apenas quando o �lme
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está magneticamente saturado, um fato facilmente con�rmado nos �lmes com espessuras

inferiores a 150 nm, que apresentam baixo valor de Hs ∼ Hc. Para �lmes com espessuras

superiores a 200 nm, as relações de dispersão se desviam do comportamento linear. A

relação não linear entre f 2
r e H ocorre em campos abaixo de Hs, uma vez que a magne-

tização não possui um valor �xo, mas dependente fortemente do campo magnético quase

estático. Assim, o comportamento linear é apenas veri�cado em um restrito intervalo em

altos valores de campo magnético, acima de Hs. Consequentemente, a limitada faixa não

é adequada para se obter uma estimativa precisa e con�ável de Mef . Por outro lado,

as relações de dispersão evidenciam claramente que a estrutura de múltiplos picos veri�-

cada nos espectros de µ/µo e ∆Z estão diretamente relacionados ao efeito de ressonância

ferromagnética. Isto está de acordo com resultados reportados na literatura, nos quais

experimentos de permeabilidade dinâmica em baixos campos [104, 106], FMR [120, 137] e

abordagem micromagnética dinâmica [136] exibem espectros com vários picos de absorção

para �lmes com espessuras acima da faixa crítica.

Nas relações de dispersão para o �lme com 500 nm, �gura 49(c), há um maior número

de linhas de ressonância nas medidas de ∆Z, quando comparadas com as de µ/µo. Isto

se deve ao fato de que, na medida de impedância, a amostra é utilizada como condutor

central para a passagem da corrente alternada. Assim, a resposta de ∆Z é mais suscetível

aos efeitos de excitação de regiões com diferentes anisotropias locais ao longo de toda

amostra, diferentemente da medida de µ/µo, onde as componentes real µ′ e imaginária

µ′′ da permeabilidade magnética são determinadas através de três etapas de medidas do

coe�ciente de re�exão S11 da microstrip line: quando vazia, carregada com um substrato

com as mesmas dimensões da amostra e com a amostra. No caso da permeabilidade,

devido ao procedimento de medida, os efeitos das anisotropias locais podem ser atenuados

ao longo da amostra, como também pode ser visto nas �guras 46 e 47, o que sugere que esta

técnica seja mais adequada para investigação de amostras com anisotropia no plano [102].

Tratando especi�camente dos resultados de Mef , as diferenças dos valores obtidos

pelas três técnicas de caracterização dinâmica podem estar relacionadas à própria con-

�guração experimental, bem como ao modo no qual o campo magnético alternado atua

sobre amostra. As três técnicas empregam diferentes faixas de frequência. Na FMR, a

frequência de ressonância é �xa, enquanto que, na permeabilidade e MI, a frequência varia

sobre uma ampla faixa de valores. Além disso, a FMR é realizada sobre um intervalo de

campo com intensidade su�cientemente alta, da ordem de kOe, para garantir a saturação

da amostra. Por outro lado, as medidas das demais técnicas dinâmicas são realizadas em

intervalos de campos inferiores aos utilizados na FMR. Por �m, a con�guração experimen-
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tal utilizada para as medidas de permeabilidade magnética pode induzir uma distribuição

não uniforme de campo magnético alternado sobre a amostra. Essas peculiaridades nos

experimentos podem afetar sensivelmente o valor da Mef , obtido no ajuste realizado pela

equação (5.2), página 94. Mesmo assim, os valores de Mef determinados através das três

técnicas mostram uma relativa concordância entre eles. Além disto, eles apresentam um

comportamento geral similar ao veri�cado na literatura [128].

5.2 Filmes finos e multicamadas ferromagnéticas bifásicas

Baseado nas informações sobre as propriedades magnéticas quase estáticas e dinâmicas

dos �lmes de NiFe com diferentes espessuras foi produzido um conjunto de amostras de

�lmes �nos e multicamadas ferromagnéticas bifásicas, com estrutura NiFe/NM/Co, onde

NM é um espaçador metálico não magnético. Em particular, espessuras 25 nm e 50 nm

foram adotadas como padrões para as camadas de NiFe e Co, respectivamente, devido às

seguintes razões:

� Em ambos os casos, �lmes de NiFe e Co [138] com as espessuras supracitadas apre-

sentam anisotropia magnética uniaxial e no plano do �lme;

� Devido às suas propriedades magnéticas quase estáticas, consequentemente, não

apresenta uma resposta dinâmica tão complexa quanto àquela veri�cada para �l-

mes mais espessos, com propriedades magnéticas isotrópicas no plano, com uma

contribuição da anisotropia para fora do plano;

� A proporção das espessuras de NiFe e Co resultou em um patamar, nas curvas de

magnetização, de�nido e localizado próximo de M = 0, como será discutido;

� Quando tomadas em conjunto, a espessura total das amostras é, no mínimo ∼ 75

nm, de modo que é viável a obtenção de resultados de MI con�áveis e de qualidade,

visto que o sistema utilizado tem limite superior de frequência igual a 3 GHz;

� No caso das amostras na forma de multicamadas e �lmes bifásicos produzidos com

diferentes materiais espaçadores, optou-se por utilizar 7 nm como espessura pa-

drão do espaçador, uma vez que estes �lmes também apresentam comportamento

magnético bifásico.

Conforme previamente apresentado, tabela 6, página 69, para os �lmes �nos e multi-

camadas ferromagnéticos bifásicos, destacam-se três sub-conjuntos de amostras: no pri-
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meiro, varia-se apenas a espessura do material espaçador Cu; o segundo conjunto con-

siste de multicamadas ferromagnéticas bifásicas com estrutura [Ni81Fe19(25 nm)/Cu(7

nm)/Co(50 nm)/Ta(10 nm)] × n, com n = 1, 3 e 5; e, por �m, para o terceiro conjunto,

mantém-se a espessura do material espaçador em 7 nm e altera-se o elemento espaça-

dor. Sendo assim, a partir deste ponto, nas seções seguintes, serão abordados todos os

resultados obtidos para estes �lmes.

5.2.1 Filmes de NiFe/Cu/Co

Inicialmente, foram estudados �lmes Ni81Fe19(25 nm)/Cu(tCu)/Co(50 nm)6, com di-

ferentes espessuras do material espaçador Cu, tCu = 0, 1.5, 3, 5, 7 e 10 nm.

5.2.1.1 Caráter estrutural dos filmes - padrões de difração de raios X

A �gura 50 mostra o espectro de difração de raios X a altos ângulos para o �lme

NiFe/Cu(7 nm)/Co. Neste caso, o padrão de difração indica o crescimento preferencial

do Co(200), evidenciado pelo pico bem de�nido e de alta intensidade localizado em 2θ ∼
44.56◦, e do NiFe(111), inferido através de um alargamento do pico do Co, resultado de

sua convolução com o pico do NiFe de menor intensidade localizado em 2θ ∼ 44.2◦.
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Figura 50: Padrão de difração de raios X a altos ângulos para o �lme de NiFe/Cu(7 nm)/Co. Os
picos do NiFe(111) e Co(200) são identi�cados em 2θ ∼ 44.2◦ e 2θ ∼ 44.56◦, respectivamente. As linhas
sólidas em vermelho e azul indicam a posição dos picos indexados. Resultados indexados para o NiFe
(103558-ICSD) e para o Co (76633-ICSD).

6A �m de tornar mais simples a notação, as espessuras das camadas ferromagnéticas, bem como as
camadas cap e bu�er, serão negligenciadas a partir deste ponto.
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Resultados semelhantes são obtidos para todas as amostras do conjunto de �lmes

bifásicos, sugerindo que a variação da espessura do espaçador e utilização de diferentes

elementos espaçadores, bem como a formação de multicamadas, não afetam o caráter

estrutural dos �lmes.

5.2.1.2 Propriedades magnéticas quase estática dos filmes - curvas de magnetização

Assim como descrito anteriormente, a caracterização das propriedades magnéticas

quase estáticas foi obtida através de curvas de magnetização. A �gura 51 mostra as

curvas de magnetização para os �lmes de NiFe/Cu/Co, com diferentes espessuras de tCu,

medidas com o campo magnético aplicado ao longo (φ = 0◦) e perpendicular (φ = 90◦)

ao eixo principal do substrato original. Quando analisadas em função da espessura do

espaçador tCu, uma evolução na forma das curvas de magnetização é observada, indicando

a existência de uma faixa de espessura crítica, em ∼ 3 nm, que divide esses �lmes em

grupos de acordo com o comportamento magnético.

Para �lmes com tCu < 3 nm, �gura 51(a)-(b), as camadas de NiFe e Co estão fer-

romagneticamente acopladas. A dependência angular das curvas indica uma anisotropia

magnética uniaxial e no plano, induzida pelo campo magnético aplicado durante o pro-

cesso de deposição. Apesar do comportamento magnético similar, o �lme com tCu = 1.5

nm, �gura 51(b), apresenta um campo coercivo levemente maior, se comparado com o

Hc do �lme sem espaçador, �gura 51(a), uma característica possivelmente associada à

existência de pinholes [37, 46] na amostra, devido a não formação de uma camada regular

de Cu completa [139].

O �lme com tCu = 3 nm, �gura 51(c), apresenta um comportamento magnético in-

termediário, com uma menor permeabilidade magnética, caracterizado pelas primeiras

evidências de um pequeno platô e o surgimento de regiões de magnetização, na curva,

associadas a distintas constantes de anisotropia das camadas de NiFe e Co.

Filmes com tCu > 3 nm, �guras 51(d)-(f), exibem um comportamento magnético bi-

fásico, caracterizado por um processo de magnetização em dois estágios, com a reversão

da magnetização da camada magnética macia de NiFe em baixos valores de campo mag-

nético, seguida pela reversão da camada magnética dura do Co em campos magnéticos

mais altos. Nenhuma diferença substancial entre as curvas é veri�cada. Em princípio,

o comportamento magnético bifásico sugere que as camadas ferromagnéticas estão de-

sacopladas. O eixo de fácil magnetização permanece perpendicular ao eixo principal do

substrato original, como esperado. A fraca indução de anisotropia e o aumento das perdas
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Figura 51: Curvas de magnetização normalizadas para as amostras de NiFe/Cu/Co para diferentes
espessuras do espaçador tCu, medidas com o campo magnético aplicado nas direções φ = 0◦ e φ = 90◦.
Filmes com tCu < 3 nm apresentam comportamento magnético uniaxial, enquanto os �lmes com tCu >
3 nm possuem comportamento magnético bifásico. O �lme com tCu = 3 nm apresenta comportamento
intermediário.

por histerese estão, principalmente, relacionados à rugosidade das interfaces e à falta de

homogeneidade da camada de Cu originada à medida que sua espessura é aumentada [139].

5.2.1.3 Propriedades magnéticas dinâmicas - medidas de MI

Em relação aos resultados de MI, a �gura 52 mostra as medidas realizadas para os

�lmes de NiFe/Cu/Co, com diferentes espessuras tCu, para a frequência selecionada de
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Figura 52: Curvas de magnetoimpedância medidas na frequência de 0.75 GHz para �lmes com diferentes
espessuras do espaçador tCu. As medidas são adquiridas em um ciclo completo de magnetização e
apresentam comportamento histerético, para φ = 0◦. Aqui, é exibida apenas a curva na qual o campo
magnético varia de seu valor máximo negativo, até o valor máximo positivo.

0.75 GHz, em φ = 0◦. Todas as amostras exibem um comportamento de duplo pico para

toda a faixa de frequência utilizada, uma assinatura do alinhamento perpendicular do

campo externo e da corrente ac com o eixo de fácil magnetização [7]. Uma característica

interessante relacionada ao comportamento da MI reside na dependência da amplitude e

posição dos picos com a espessura tCu e a frequência da corrente de sonda ω.

Filmes com tCu < 3 nm, �guras 52(a)-(b), apresentam o bem conhecido comporta-
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mento simétrico da MI veri�cado para sistemas anisotrópicos. As curvas têm o compor-

tamento de duplo pico simétrico em torno de H = 0, com aproximadamente a mesma

amplitude. Este fato é facilmente veri�cado na �gura 53, que mostra a evolução das

curvas de MI com a frequência para o �lme com tCu = 0 nm.
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Figura 53: Curvas de magnetoimpedância para frequência selecionadas do �lme com tCu = 0 nm, para
φ = 0◦. Resultado similar é obtido para o �lme com tCu = 1.5 nm.

Para frequências de até ∼ 0.85 GHz, a posição dos picos permanece inalteradas perto

do campo de anisotropia, indicando que o efeito skin é o principal responsável pelas mu-

danças da permeabilidade transversal. Para frequências acima deste valor, �guras 53(c)-

(f), além do efeito skin, o efeito FMR também se torna um importante mecanismo respon-
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sável pelas variações da MI, um fato evidenciado pelo deslocamento da posição dos picos

para maiores valores de campo à medida que a frequência aumenta. A contribuição do

efeito FMR para a magnetoimpedância é também con�rmada usando o método descrito

por Barandiarán et al. [134] e empregado em um trabalho realizado pelo grupo [19].

Entretanto, �lmes com tCu ≥ 3 nm, �guras 52(c)-(f), apresentam uma notável mag-

netoimpedância assimétrica. O comportamento assimétrico é atribuído a duas caracte-

rísticas peculiares: o deslocamento da curva de MI em campo, representado pela posição

assimétrica dos picos, e a assimetria na forma, evidenciada pela diferença de amplitude

dos picos.

A �gura 54 mostra a evolução das curvas de MI, em frequências selecionadas, para o

�lme com espessura de tCu = 7 nm, como um exemplo dos resultados obtidos para �lmes

com comportamento magnético bifásico. Em relação à posição dos picos, uma vez que o

efeito skin comanda o comportamento dinâmico, a posição dos picos permanece invariável

nas frequências baixas e intermediárias. Para este �lme, o pico em campo negativo está

localizado em ∼ −4 Oe, enquanto que o pico em campo positivo está em ∼ +30 Oe. Para

os outros �lmes com tCu > 3 nm, o pico em campo positivo está localizado em um valor

similar, embora a localização do pico em campo negativo apresente dependência com tCu.

Em relação à amplitude dos picos para baixas e intermediárias frequências, para todos os

�lmes com tCu > 3 nm, o pico em campo negativo tem maior amplitude do que o pico em

campo positivo.

Como uma assinatura do surgimento do efeito FMR, o deslocamento do pico em

campo negativo começa em ∼ 0.6 GHz, enquanto que a posição do pico em campo positivo

começa a mudar em ∼ 1.1 GHz. Acima de ∼ 1.5 GHz, �guras 54(e)-(f), efeito skin forte

e FMR são os responsáveis pelas variações na MI. Nesta alta faixa de frequências, a

assimetria ainda permanece na porção da curva de impedância em torno dos campos de

anisotropia. No entanto, o deslocamento dos picos para valores de campo mais elevados

suprime a assimetria do pico, em posição e amplitude, resultando em picos simétricos em

torno H = 0 e com a mesma amplitude. Para o �lme com tCu = 3 nm, características

semelhantes foram observadas, respectivamente, em ∼ 0.75 GHz, ∼ 1.1 GHz, e ∼ 2.0 GHz.

A característica mais atrativa dos resultados, do ponto de vista tecnológico, reside

na assimetria das curvas de MI medidas para os �lmes com comportamento magnético

bifásico. É importante notar que a resposta da MI é aproximadamente linear para o

intervalo de baixos campos, e a forma das curvas de Z depende da variação da espessura

do espaçador de Cu e da frequência da corrente de sonda ω. Consequentemente, a melhor
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Figura 54: Curvas de magnetoimpedância para frequências selecionadas do �lme com tCu = 7 nm, para
φ = 0◦. Resultados similares são obtidos para todos os �lmes com comportamento bifásico.

resposta pode ser ajustada através de ambos os parâmetros.

Para quanti�car a sensibilidade em campos baixos e em função da frequência, foi

calculada a variação na magnitude da impedância através da expressão [29]

|∆Z|
|∆H|

=
|Z(H = 6Oe)− Z(H = −6Oe)|

12
. (5.3)

Aqui, é considerado o valor absoluto de ∆Z, uma vez que a impedância em torno do

campo zero pode apresentar inclinações positivas e negativas, dependendo da amostra e
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da frequência de medida. Em particular, testes considerando diferentes valores de campo

H foram realizados e veri�cou-se que |∆Z|
|∆H| é aproximadamente constante, pelo menos,

para um razoável intervalo de baixos valores de campos.

A �gura 55 mostra o espectro de variações de impedância, de�nido pela equação (5.3),

para os �lmes de NiFe/Cu/Co, com diferentes espessuras tCu, indicando a sensibilidade

em torno do campo zero.
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Figura 55: Espectros de variações de impedância entre ±6 Oe para os �lmes de NiFe/Cu/Co com
diferentes espessuras de tCu, indicando a sensibilidade em torno de campo zero. Note que o efeito da
saturação observado à medida que tCu aumenta acima de 3 nm está relacionado com a amplitude e
frequência na qual o máximo da sensibilidade é atingido.

É possível veri�car que os �lmes dividem-se em diferentes grupos de acordo com a

sensibilidade, com cada �lme relacionado a um determinado comportamento magnético,

veri�cado através das curvas de magnetização. Filmes com tCu < 3 nm possuem os maiores

valores de sensibilidade em ∼ 1.0 GHz, o �lme com tCu = 3 nm, em ∼ 0.9 GHz, enquanto

que aqueles com tCu > 3 nm, em ∼ 0.75 GHz. Para todos eles, o pico de sensibilidade

encontra-se em frequências logo após o efeito FMR surgir. A sensibilidade mais elevada é

observada para os �lmes com tCu > 3 nm, atingindo ∼ 8 mΩ/Oe, e parece ser insensível

a variação de espessura do espaçador.

5.2.1.4 Interações entre as camadas ferromagnéticas

Os resultados apresentados para os �lmes bifásicos NiFe/Cu/Co suscitam questões

interessantes relacionadas ao comportamento da MI e os termos de energia que afetam a

permeabilidade magnética transversal.
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De um modo geral, os �lmes consistem de duas camadas ferromagnéticas, com campos

de anisotropia distintos, intermediadas por um material espaçador não magnético. Con-

forme descrito na seção 2.2.7, página 32, diferentes tipos de interações magnéticas entre

as camadas ferromagnéticas podem ser consideradas. Elas são fortemente dependentes da

espessura do espaçador e afetam de diferentes maneiras o comportamento da MI.

Em particular, o acoplamento de troca direto, descrito na seção 2.2.7.1, página 33,

é veri�cado quando camadas ferromagnéticas estão em contato direto ou separadas por

um espaçador muito �no, no qual pinholes são observados [37, 46]. Por outro lado, aco-

plamentos de troca indireto, seção 2.2.7.2, página 34, tais como acoplamentos bilinear e

biquadrático, são, geralmente, observados em amostras nas quais a espessura do espaçador

é menor que 3 nm [50]. Por �m, acoplamentos de origem dipolar, seção 2.2.7.3, página 37,

como acoplamento de Néel e acoplamento magnetostático, são, usualmente, observados

em amostras com diferentes fases ferromagnéticas com espaçadores com espessura mínima

de 3 nm [66]. Deste modo, considerando o intervalo de espessura do espaçador de Cu nas

amostras investigadas, os dados experimentais previamente apresentados podem ser inter-

pretados como resultado da competição entre os dois tipos de interações magnéticas entre

as camadas ferromagnéticas: acoplamento de troca direto ferromagnético e acoplamento

de origem dipolar [66].

Para os �lmes com tCu < 3 nm, o forte acoplamento é devido à interação de troca

entre as camadas ferromagnéticas que se tocam ou através de pinholes no espaçador não

magnético. A interação acopla paralelamente as magnetizações das camadas de NiFe e

Co e a amostra se comporta como um único elemento ferromagnético [139]. Como espe-

rado, o comportamento simétrico da MI, veri�cado para sistemas anisotrópicos simples,

é con�rmado.

Para �lmes com espessura tCu > 3 nm, a camada de Cu está completamente preen-

chida [139] e a natureza do acoplamento é dipolar. De fato, interações dipolares já foram

identi�cadas como as responsáveis pela magnetoimpedância assimétrica em micro�os com

comportamento magnético bifásico [22]. Nestes �lmes, a própria forma assimétrica das

curvas de magnetoimpedância medidas, a estrutura das amostras estudadas, consistindo

de uma camada ferromagnética macia e uma camada ferromagnética dura, ambas in-

termediadas por um material espaçador não magnético, e, principalmente, a espessura

do espaçador de Cu nas amostras com comportamento magnético bifásico inferem que

o acoplamento é dipolar. Se as camadas ferromagnéticas estivessem completamente de-

sacopladas, como previamente suposto quando analisadas as curvas de magnetização,
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esperar-se-ia o comportamento de múltiplos picos da MI, sendo os picos associados aos

campos de anisotropia de cada camada [5, 21]. Este comportamento não é veri�cado

aqui, indicando que a AMI não pode ser explicada assumindo a reversão independente

das camadas de NiFe e Co.

Assim, a assimetria surge como um resultado do acoplamento dipolar entre as cama-

das ferromagnéticas. A origem deste acoplamento é atribuída à presença da fase mag-

nética dura do Co e ocorre através de um campo de acoplamento dipolar Hdip, induzido

por divergências de magnetização, devido à rugosidade nas interfaces e extremidades da

amostra [22]. Este campo atua como um campo de bias e deve ser levado em conta como

um termo que contribui para a permeabilidade magnética transversal. É importante sali-

entar que o campo de anisotropia da camada de Co é consideravelmente maior do que o

da camada de NiFe, razão pelo qual este comportamento assimétrico não é veri�cado em

multicamadas tradicionais.

A existência de um acoplamento e sua intensidade podem ser veri�cadas através da

análise da curva de magnetização em baixos campos, conhecida como minor loop [68, 69,

70]. Neste caso, a medida consiste em pré-magnetizar todo o sistema bifásico, através

da aplicação de um campo externo de saturação, e, subsequentemente, realizar o expe-

rimento em um intervalo restrito de campo no qual é observada somente a reversão da

magnetização da camada de NiFe, enquanto a magnetização da camada de Co permanece

inalterada, em seu estado de saturação. Se houver acoplamento entre as camadas ferro-

magnéticas, o centro daminor loop será deslocado em relação aH = 0, dando uma medida

da intensidade do campo de interação entre as camadas [140]. Considerando a aplicação

de um campo pré-magnetizante negativo, se o deslocamento ocorrer para H > 0, há um

acoplamento ferromagnético entre as duas camadas. Entretanto, para um deslocamento

para H < 0, há uma indicação de que o acoplamento é antiferromagnético [140].

A �gura 56 mostra, como um exemplo representativo, uma minor loop para uma

amostra de NiFe/Cu/Co que apresenta AMI. Em particular, note que o campo pré-

magnetizante tem o mesmo sentido do campo magnético inicial empregado nas medidas

de MI, �guras 52 a 54, páginas 106 a 109. O deslocamento desta curva, em relação à

H = 0, é originado pela presença do campo de acoplamento dipolar Hdip e que atua sobre

a camada de NiFe. Baseado nesta medida, para a amostra com tCu = 7 nm, o valor do

campo é de |Hdip| ∼ 5 Oe. Uma vez que o deslocamento da curva ocorre para campos

positivos, infere-se um acoplamento ferromagnético entre as camadas. Para as amostras

com tCu = 5 e 10 nm, os valores estimados são |Hdip| ∼ 7 e ∼ 5 Oe, respectivamente.
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Figura 56: Exemplo de uma minor loop para a amostra de NiFe/Cu/Co com tCu = 7 nm, φ = 90◦.
Neste caso, inicialmente, a amostra foi pré-magnetizada através da aplicação de um campo magnético
externo negativo máximo, condição similar à empregada nas medidas de MI, �guras 52 a 54, páginas 106
a 109. O experimento é realizado em um intervalo de campo entre ±25 Oe, no qual é observada somente
a reversão da magnetização da camada de NiFe. O indicador vermelho mostra o valor do campo de
acoplamento entre camadas, ∼ 5 Oe.

É importante salientar que, ao realizar medidas de minor loops considerando a aplicação

de um campo pré-magnetizante positivo, veri�caram-se valores semelhantes, em módulo,

para o campo Hdip para cada amostra. Neste caso, valores positivos de magnetização

e um deslocamento da curva para valores negativos de campo foram observados, indi-

cando que o deslocamento da curva e o sentido de Hdip dependem do sentido do campo

pré-magnetizante e da orientação da magnetização da camada dura de Co.

É importante salientar que similar relação entre a orientação do campo de acoplamento

dipolar Hdip e a orientação da magnetização da camada magnética macia, deslocamento

das curvas de magnetização em baixos campos e forma das curvas de MI assimétricas

obtidas nos �lmes foram também observados em micro�os com comportamento magné-

tico bifásico [22]. Entretanto, um ponto intrigante que distingue os �lmes bifásicos, aqui

estudados, dos micro�os, reside na relação entre a orientação do campo de acoplamento

dipolar e a orientação do campo pré-magnetizante e magnetização da camada magnética

dura. Enquanto que aqui foi empregado um campo pré-magnetizante negativo, resulta-

dos semelhantes aos apresentados nesta tese foram obtidos em micro�os utilizando-se um

campo pré-magnetizante positivo e veri�cando-se um campo magnetostático Hm nega-

tivo [22]. Este fato sugere que o campo de acoplamento dipolar Hdip nos �lmes tem o

mesmo sentido da magnetização da camada magnética dura. Considerando que a medida

nos �lmes é realizada com campo pré-magnetizante negativo, esperar-se-ia um campo de
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bias positivo, associado ao campo magnetostático Hm [22, 70], uma vez que a camada

dura de Co está magnetizada no sentido negativo, conforme previamente ilustrado na

�gura 9, página 39. Porém, este fato não é veri�cado.

Assim, entende-se que este campo de acoplamento dipolar Hdip, orientado com mesmo

sentido da magnetização da camada dura de Co, seja um resultado da combinação entre

o acoplamento de Néel, devido à rugosidade interfacial correlacionada [65, 66], e o acopla-

mento magnetostático através de um campo magnetostático não uniforme [141, 142]. Em

particular, neste caso, a contribuição do acoplamento devido ao orange peel e�ect, que fa-

vorece o alinhamento ferromagnético das camadas, parece ser superior ao do acoplamento

magnetostático. Entretanto, para con�rmação desta hipótese e compreensão completa do

acoplamento dipolar entre camadas nos �lmes NiFe/Cu/Co com comportamento magné-

tico bifásico, uma maior investigação experimental considerando diferentes técnicas e o

desenvolvimento de modelos teóricos são ainda necessários. Ambos estão, atualmente, em

desenvolvimento.

Ao empregar o efeito MI, a intensidade do acoplamento efetivo entre as camadas dura

de Co e macia de NiFe também pode ser estimada. Isto pode ser feito considerando-se a

localização dos picos de MI em frequências baixas e intermediárias. A �gura 57 mostra os

valores do campo magnético no qual os picos de impedância estão situados, para diferentes

valores de tCu. A posição do pico em campo negativo tem uma dependência notável

com tCu. Em particular, veri�ca-se uma redução do valor do campo onde o pico está

localizado à medida que tCu aumenta, corroborando o pressuposto de uma origem dipolar

do acoplamento entre as camadas ferromagnéticas. Esta redução é interpretada como

uma indicação da diminuição da intensidade do campo Hdip que atua sobre a camada

de NiFe à medida que o espaçador de Cu se torna mais espesso. Os valores medidos

através da localização deste pico são semelhantes aos veri�cados via o deslocamento das

minor loops. Por outro lado, o pico no campo positivo está localizado em ∼ 30 Oe,

após a reversão da camada magnética dura, exceto para a amostra sem o espaçador. A

constância, independentemente do valor de tCu e do campo da reversão Co para cada

uma das amostras, sugere que este valor corresponde a uma característica intrínseca da

camada ferromagnética de Co, uma vez que esta tem uma espessura semelhante para

todas as amostras.

Neste sentido, as principais características da AMI veri�cadas em �lmes com com-

portamento magnético bifásico podem ser explicadas através da interação efetiva entre

as camadas ferromagnéticas. A atuação sobre a camada de NiFe é dependente do estado



115

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0
Espessura (nm)

0

10

20

30

40

|H
p
ic
o| 

(O
e)

Pico em H negativo
Pico em H positivo

Figura 57: Valores, em módulo, de campo magnético nos quais os picos de impedância estão localizados,
em 0.50 GHz, para �lmes com diferentes valores de tCu. Os valores são obtidos a partir das curvas de
MI quando o campo é variado dos valores negativos até positivos. Note que os �lmes com tCu ≥ 3 nm
apresentam o feito AMI.

magnético da camada de Co, bem como da espessura do espaçador. A diferença de am-

plitude dos picos pode ser entendida em termos da orientação da magnetização das duas

camadas, da orientação da camada magnética macia em relação ao campo de acoplamento

dipolar e da con�guração magnética do sistema como um todo. O pico em campo negativo

tem maior amplitude do que o pico em campo positivo, uma vez que a magnetização da

camada de NiFe é paralela à da camada de Co, ao campo magnético externo H e ao campo

de acoplamento dipolar Hdip. Uma vez que a magnetização da camada de NiFe é rever-

tida com o aumento do campo, o seu sentido em relação ao campo dipolar é modi�cado,

resultando em valores menores de Z [22]. Um comportamento de magnetoimpedância

assimétrica com características semelhantes e interpretado desta forma é veri�cado em

micro�os com comportamento magnético bifásico [22] e �tas amorfas a base de Co reco-

zido em campo [23, 27], nos quais o campo de bias negativo é mantido constante ao longo

de toda medida. Para os �lmes bifásicos estudados nesta tese, é importante ressaltar que

a orientação do campo dipolar é modi�cada ao longo de uma medida de MI, uma vez que

há reversão da magnetização da camada dura de Co. Quando a curva de MI para campos

magnéticos decrescentes é considerada, o comportamento revertido é veri�cado, devido

ao sentido oposto da magnetização da camada de Co.

Todas estas considerações sobre as interações entre as camadas ferromagnéticas, apre-

sentadas nesta seção, são válidas quando consideradas as amostras na forma de multicama-

das ferromagnéticas bifásicas e �lmes ferromagnéticos bifásicos com diferentes espaçadores
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metálicos não magnéticos, aqui investigadas.

5.2.2 Multicamadas ferromagnéticas bifásicas

É bem conhecido que multicamadas apresentam variações de impedância maiores

quando comparadas com as observadas em �lmes �nos [33, 143]. Sendo assim, em um se-

gundo momento, foram estudadas multicamadas ferromagnéticas bifásicas com estrutura

[Ni81Fe19(25 nm)/Cu(7 nm)/Co(50 nm)/Ta(10 nm)]× n, com n = 1, 3 e 5.

5.2.2.1 Caráter estrutural das multicamadas - padrões de difração de raios X

A �gura 58 mostra os padrões de difração de raio X a altos ângulos para as multica-

madas ferromagnéticas bifásicas com diferentes valores de n. De forma similar, o padrão

de difração para as multicamadas também sugere o crescimento preferencial do Co (200) e

NiFe (111). Como diferença entre os padrões de medida, apenas observa-se o aumento na

intensidade dos picos, fato associado ao maior número de camadas magnéticas à medida

que n aumenta.
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Figura 58: Padrão de difração de raios X a altos ângulos para as multicamadas ferromagnéticas bifásicas
com diferentes valores de n. Resultados indexados para o NiFe (103558-ICSD) e para o Co (76633-ICSD).

5.2.2.2 Propriedades magnéticas das multicamadas - curvas de magnetização

A �gura 59 mostra as curvas de magnetização para as multicamadas ferromagnéti-

cas bifásicas com diferentes valores de n com o campo magnético ao longo (φ = 0◦) e
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perpendicular (φ = 90◦) ao eixo principal do substrato original. A dependência angular

das curvas de magnetização indica a existência de uma anisotropia magnética uniaxial em

todas as amostras, induzida pelo campo aplicado durante a deposição.
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Figura 59: Curvas de magnetização normalizadas para as multicamadas ferromagnéticas bifásicas com
diferentes valores de n com o campo magnético ao longo (φ = 0◦) e perpendicular (φ = 90◦) ao eixo
principal do substrato original.

Ao considerar as curvas obtidas para φ = 0◦, as maiores perdas histeréticas veri�cadas

com o aumento de n são consistentes com a tensão armazenada no �lme, rugosidade

das interfaces e falta de homogeneidade da camada de Cu, que surgem à medida que a

espessura total da amostra aumenta [1, 139], assim como o efeito orange peel e efeitos

semelhantes.

O eixo de fácil magnetização permanece perpendicular ao eixo principal do substrato

original, φ = 90◦, como esperado. Ao longo desta direção, os �lmes exibem um com-

portamento magnético bifásico, semelhante ao que foi observado para as amostras de

NiFe/Cu/Co para tCu > 3 nm, caracterizado pelo processo de magnetização ocorrendo

em dois estágios, com a reversão da magnetização da camada macia de NiFe em baixos

campos, seguida pela reversão da camada dura de Co em campos mais intensos.

Para as multicamadas com n = 3 e 5, um passo adicional, durante a reversão do
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NiFe, na curva de magnetização é veri�cada. Este fato está relacionado com as diferenças

nas propriedades magnéticas entre as camadas ferromagnéticas de NiFe mais internas em

relação à primeira camada depositada. Neste caso, a primeira camada de NiFe depositada

sobre a camada bu�er de Ta interage apenas com uma camada de Co, enquanto que as

outras camadas de NiFe estão �sanduichadas� entre duas camadas de Co. Comportamento

semelhante é veri�cado para multicamadas NiFe/IrMn com exchange bias [144].

Em princípio, o comportamento magnético bifásico veri�cado pelas curvas de mag-

netização poderia, novamente, sugerir que as camadas ferromagnéticas são desacopladas.

No entanto, no nosso caso, mesmo que haja um material espaçador entre as camadas

ferromagnéticas, os passos adicionais são interpretados como uma primeira indicação de

que as camadas ferromagnéticas interagem [144].

5.2.2.3 Propriedades magnéticas dinâmicas - medidas de MI

A �gura 60 apresenta a evolução das curvas de MI em uma função do campo mag-

nético, em frequências selecionadas, para a multicamada com n = 5. Comportamento

similar é veri�cado para as demais amostras.

As medidas de MI apresentam um deslocamento dependente da frequência, resul-

tando em um aumento de Z à medida que f aumenta uma característica relacionada às

contribuições elétricas/metálicas da amostra e da cavidade de micro-ondas ou microstrip

empregadas na medida [73].

As curvas de MI apresentam uma estrutura de duplo pico para toda a faixa de frequên-

cias, como esperado para φ = 0◦, uma vez que o campo externo e a corrente alternada são

perpendiculares ao eixo de fácil magnetização [7]. É importante enfatizar que, para uma

multicamada tradicional, composta por camadas ferromagnéticas semelhantes separadas

por uma camada metálica não magnética, picos simétricos em torno de campo zero são nor-

malmente veri�cados [17, 18, 19, 20, 82, 85, 139, 145, 146, 147]. Este comportamento não

é observado aqui. As multicamadas bifásicas consistem de camadas ferromagnéticas com

campos de anisotropia distintos, intermediadas por um espaçador não magnético. Como

especulado anteriormente, se as camadas ferromagnéticas estivessem completamente desa-

copladas, um comportamento de múltiplos picos seria veri�cado. No entanto, a estrutura

das multicamadas afeta de diferentes maneiras a resposta dinâmica, resultando na mag-

netoimpedância assimétrica. Assim, novamente, a assimetria surge como um resultado do

acoplamento dipolar entre as camadas ferromagnéticas [22, 23, 27, 32].
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Figura 60: Curvas de magnetoimpedância para frequências selecionadas para a multicamada com n = 5,
em φ = 0◦. Resultados similares são obtidos para as multicamadas com diferentes valores de n.

De forma semelhante ao que foi previamente discutido, a assimetria na curva de MI

é caracterizada pela posição assimétrica dos picos e diferença da sua amplitude. Esta

última, em frequências baixas e intermediárias é entendida em termos da orientação da

magnetização das camadas macias de NiFe e dura de Co [22, 23, 27, 32]. Por outro lado,

em relação à posição dos picos, para frequências inferiores ∼ 0.45 GHz, a sua posição

permanece inalterada, um fato que indica que o efeito skin é o principal responsável pela

dinâmica da magnetização e variações na MI nesta faixa de frequência. No caso das

multicamadas com n = 3 e 5, o pico em campo negativo está localizado em ∼ −4 Oe,
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enquanto que o pico em campo positivo está em ∼ +10 Oe. Para n = 1, os respectivos

picos estão localizados em ∼ −4 Oe e ∼ +30 Oe. Para frequências acima de ∼ 0, 45

GHz, além do efeito skin, o efeito FMR começa a aparecer e também contribui para as

variações MI, uma característica evidenciada pelo deslocamento na posição dos picos em

relação à campos maiores a medida que a frequência é aumentada, �gura 60, seguindo

o comportamento previsto para a relação de dispersão do FMR [21, 76, 85]. Acima

de ∼ 1, 5 GHz, a FMR é o principal responsável pelas variações na MI. A assimetria

permanece na parte central da curva, suprimindo, consequentemente, a assimetria nos

picos de impedância.

Assim, é importante salientar que as curvas de MI não são fortemente afetadas pelo

número de repetições da estrutura de base da multicamada. Em particular, o compor-

tamento geral da MI para as multicamadas estudadas parece depender estritamente da

frequência da corrente de sonda ω, independentemente do valor de n.

A �gura 61 mostra o espectro de variações de impedância com a frequência, de�nido

pela equação (5.3), para as multicamadas, indicando a sensibilidade em baixos campos.

Os valores mais altos de sensibilidade são veri�cados em ∼ 0.75 GHz, ∼ 0.55 GHz e

∼ 0.52 GHz para as multicamadas com n = 1, 3 e 5, respectivamente. A alteração na

posição do máximo de sensibilidade é relacionada com a estrutura das amostras [148] e

o aumento da espessura do sistema como um todo. A dependência da sensibilidade com

a frequência está em concordância com os resultados experimentais relatados nas seções

anteriores. Para todas as amostras, o pico de sensibilidade é veri�cado logo após o efeito

FMR começar a aparecer. A sensibilidade aumenta com a espessura total da amostra,

como esperado. Em particular, o maior valor de sensibilidade é observado para n = 5,

atingindo ∼ 15 mΩ/Oe.

É importante ressaltar que os espectros de variações de impedância veri�cados para

as amostras investigadas nesta tese ocorrem em uma faixa de frequência menor que 1

GHz, fato distinto dos resultados encontrados na literatura para �lmes, com diferentes

composições, que apresentam o efeito AMI [29, 143].

Ao mesmo tempo, para frequências mais elevadas, na �gura 61, após um mínimo de

sensibilidade, uma faixa de frequência com sensibilidade aproximadamente constante é

veri�cada. Estes valores estão relacionados com a presença do efeito FMR modi�cando a

forma das curvas de MI no intervalo de campo selecionado para análise. Apesar de, nesta

faixa de frequência, as curvas MI não apresentarem um comportamento linear da MI em

baixo campo, uma vez que a parte imaginária torna-se relevante e aumenta a sua contri-
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Figura 61: Espectros de variações de impedância entre ±6 Oe para as multicamadas de �lmes com
n = 1, 3 e 5 diferentes números de multicamadas, indicando a sensibilidade em torno de campo zero.

buição para a impedância, alterando a estrutura de pico e dando origem a um novo pico de

impedância em torno H = 0, valores de sensibilidade consideráveis ainda são observados.

Esta nova característica pode ser interessante para algumas aplicações tecnológicas, como

sensores de campo magnético baseado na MI que demandem a e�ciência semelhante para

uma ampla faixa de frequência.

5.2.3 Filmes bifásicos com diferentes espaçadores metálicos não magnéti-
cos

Por �m, foram estudados �lmes Ni81Fe19(25 nm)/NM/Co(50 nm), com espaçadores

metálicos não magnéticos NM = Cu, Ta, Ti, Au e espessura de 7 nm.

5.2.3.1 Caráter estrutural dos filmes - padrões de difração de raios X

A �gura 62 mostra os padrões de difração de raios X a altos ângulos para os �lmes

produzidos com diferentes espaçadores metálicos não magnéticos. Os �lmes produzidos

com espaçadores de Ta, Ti e Au apresentam espectros similares ao observado para o �lme

com espaçador de Cu. Em particular, apenas a amostra com espaçador de Au apresenta

um pico alargado e de menor intensidade, localizado em 2θ ∼ 38.17◦, e outro muito

próximo ao pico do Co, em 2θ ∼ 44.4◦, associado ao Au com orientações cristalográ�cas

(111) e (200), respectivamente.
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Figura 62: Padrões de difração de raios X a altos ângulos para os �lmes de NiFe/NM/Co
com NM = Cu, Ta, Ti, Au. Resultados indexados para o NiFe (103558-ICSD), Co (76633-
ICSD) e para o Au (1100138-ICSD).

5.2.3.2 Caracterização magnética quase estática - curvas de magnetização

Em relação às propriedades magnéticas quase estáticas, a �gura 63 mostra as curvas de

magnetização para os �lmes de NiFe/NM/Co, medidas com o campo magnético aplicado

ao longo (φ = 0◦) e perpendicular (φ = 90◦) ao eixo principal do substrato original.

Destas medidas, é possível notar que todas as amostras apresentam comportamento

magnético bifásico. Além disso, a dependência angular das curvas de magnetização in-

dica a existência de uma anisotropia magnética em todos os �lmes, induzido pelo campo

aplicado durante a deposição. Em particular, o comportamento magnético bifásico parece

depender da relação entre as espessuras e das constantes de anisotropia dos materiais fer-

romagnéticos e espessura do espaçador, como veri�cado quando considerados diferentes

valores de tCu. Por outro lado, embora sejam veri�cadas variações de Hc, o comporta-

mento magnético bifásico parece não ter uma clara dependência com natureza do material

espaçador, ao menos para os elementos considerados.
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Figura 63: Curvas de magnetização normalizadas para as amostras de NiFe/NM/Co para diferentes
tipos de espaçador NM = Cu, Ta, Ti e Au, medidas com o campo magnético aplicado nas direções φ = 0◦

e φ = 90◦.

5.2.3.3 Propriedades magnéticas dinâmicas - medidas de MI

Para os �lmes produzidos com espaçadores de Cu, Ta, Ti e Au o comportamento

observado nas medidas de magnetização é re�etido nas curvas de MI, conforme mostra a

�gura 64. Todas as amostras exibem um comportamento de duplo pico para toda a faixa

de frequência utilizada, além de apresentarem o efeito AMI.

Assim, um ponto importante a ser destacado sobre o comportamento magnético di-

nâmico é a sensibilidade da MI em baixos campos. A �gura 65 mostra o espectro de

variações de impedância com a frequência, de�nido pela equação (5.3), para os �lmes

produzidos com diferentes materiais espaçadores.

Como um todo, as curvas apresentam comportamento semelhante aos resultados pre-

viamente discutidos. Para estas amostras, também se veri�cou que o valor de maior

sensibilidade ocorre para frequências logo após o efeito FMR surgir. Em relação aos valo-

res de frequência, as pequenas alterações na posição do pico podem estar relacionadas com

as propriedades elétricas de cada um dos materiais utilizados como espaçador. Porém a
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Figura 64: Curvas de magnetoimpedância na frequência de 0.75 GHz para as amostras de NiFe/NM/Co
para diferentes tipos de espaçador NM = Cu, Ta, Ti e Au, em φ = 0◦.
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Figura 65: Espectro de variações de impedância entre ±6 Oe para �lmes com diferentes espaçadores
metálicos, indicando a sensibilidade em torno de campo zero.

característica mais interessante no espectro de variações de impedância reside no próprio

valor máximo obtido para os diferentes espaçadores. O valor mais alto de variação de

impedância é veri�cado para o �lme com espaçador de Ti, em ∼ 0.75 GHz, atingindo
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∼ 12 mΩ/Oe. A amostra produzida com Au atinge um máximo de ∼ 10.4 mΩ/Oe em

∼ 0.75 GHz, enquanto que os �lmes com Cu e Ta apresentam máximos de ∼ 8 mΩ/Oe

e ∼ 7.2 mΩ/Oe em ∼ 0.75 GHz e ∼ 0.67 GHz, respectivamente. Em particular, estes

valores máximos podem estar relacionados à qualidade das interfaces entre a camada de

NiFe e material espaçador e entre o espaçador e a camada de Co, bem como com as pro-

priedades elétricas destes materiais. Experimentos e uma análise mais detalhada, a �m

de dar suporte experimental para esta hipótese, estão, atualmente, em andamento.



6 Conclusões e perspectivas

Neste trabalho, foram investigadas as propriedades quase estáticas e dinâmicas de

�lmes ferromagnéticos bifásicos. Neste sentido, inicialmente, visou-se avançar no conheci-

mento sobre o comportamento dos mecanismos que governam a dinâmica da magnetiza-

ção, em diferentes faixas de frequências e campos magnéticos, bem como compreender os

tipos de interações existentes entre camadas ferromagnéticas. Além disto, buscou-se pro-

duzir e caracterizar materiais com características potenciais para aplicação em sensores

de baixo campo magnético e com alta sensibilidade.

Todas as amostras desta tese foram produzidas através da técnica magnetron sput-

tering, sobre substratos amorfos de vidro e submetidas a caracterização estrutural, mag-

nética quase estática e dinâmica. Os resultados experimentais foram interpretados com

base nos mecanismos que governam a dinâmica da magnetização em distintas faixas de

frequência, espessura das camadas que compõem as amostras, bem como em termos das

energias magnéticas associadas aos tipos de interações existentes nas amostras.

Primeiramente, com o intuito de compreender os efeitos da espessura dos �lmes �nos

ferromagnéticos sobre a dinâmica de magnetização em altas frequências, foram realizadas

medidas da tradicional técnica de ressonância ferromagnética, permeabilidade magnética

e magnetoimpedância em �lmes policristalinos de NiFe com espessuras entre 50 nm e

1000 nm.

Para o intervalo de espessuras estudado, foi observada uma clara dependência das pro-

priedades magnéticas quase estáticas e dinâmicas com a espessura dos �lmes, evidenciada

pela separação dos �lmes em dois grupos de acordo com o comportamento magnético.

Filmes com espessuras abaixo de 150 nm exibiram comportamento magnético típico de

amostras com anisotropia magnética uniaxial e no plano do �lme, apresentando dois mo-

dos de ressonância nas medidas de FMR, bem como uma estrutura de duplo pico nas

medidas de permeabilidade magnética e magnetoimpedância. Para �lmes com espessuras

acima de 200 nm, as curvas de magnetização exibiram propriedades magnéticas isotrópi-
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cas no plano, com uma contribuição da anisotropia para fora do plano. Tais propriedades

acarretaram dois modos de ressonância nas medidas de FMR e uma estrutura de múltiplos

picos nas medidas de permeabilidade e magnetoimpedância, comportamento relacionado

à tensão armazenada no �lme e/ou a microestrutura colunar veri�cadas à medida que a

espessura aumenta.

A abordagem considerando medidas de FMR, permeabilidade magnética e efeito mag-

netoimpedância permite uma ampla caracterização magnética, revelando informações so-

bre estados saturados e insaturados e regimes ressonantes e não ressonantes. A compa-

ração dos resultados determinados através das três técnicas revela uma boa concordância

entre eles. Embora as técnicas compartilhem a mesma con�guração de campos magnéti-

cos, eles funcionam em distintas faixas de frequência e amplitudes de campo magnético,

bem como os experimentos são realizadas com diferentes con�gurações, e, consequente-

mente, podem induzir diversas distribuições não uniformes do campo magnético alternado

sobre a amostra. Esta pode ser a razão provável para as pequenas discrepâncias dos va-

lores Mef veri�cados para os �lmes mais �nos, e para o número diferente de modos de

excitação veri�cados nas relações dispersos obtidas de µ/µo e Z veri�cados especialmente

para os �lmes mais espessos. Assim, elas fornecem informações complementares sobre a

anisotropia magnética e a resposta magnética dinâmica dos �lmes.

Através deste estudo, foi possível obter informações sobre o complexo comportamento

magnético em �lmes �nos, auxiliando na determinação de parâmetros para a produção

dos �lmes �nos e multicamadas ferromagnéticos bifásicos.

No caso dos sistemas bifásicos, foram considerados três sub-conjuntos de amostras:

o primeiro consistiu de amostras de NiFe/Cu/Co, cuja espessura do material espaçador

Cu foi variada de tCu = 0 a 10 nm; o segundo conjunto foi composto por multicamadas

ferromagnéticas bifásicas com estrutura [Ni81Fe19(25 nm)/Cu(7 nm)/Co(50 nm)/Ta(10

nm)]× n, com n = 1, 3 e 5; e, por �m, para o terceiro conjunto, NiFe/NM/Co, manteve-

se a espessura do material espaçador em 7 nm e alterou-se o elemento espaçador, passando

de Cu para Ta, Ti e Au.

Para estes, podem ser destacadas algumas conclusões obtidas através da presente tese,

tais como:

� As propriedades magnéticas quase estáticas e dinâmicas de �lmes ferromagnéticos

bifásicos dependem fortemente da espessura do espaçador metálico não magnético;

� Para amostras de NiFe/Cu/Co, as curvas de magnetoimpedância, amplitude e po-



128

sição dos picos, são dependentes da espessura do espaçador de Cu;

� A resposta de MI deste �lmes pode ser sintonizada pelo tipo de interação magnética

entre as camadas ferromagnéticas;

� Existe uma transição entre dois tipos distintos de comportamento magnético, go-

vernado pela interação de troca direta ou acoplamento de origem dipolar, veri�cada

quando a espessura do espaçador de Cu é alterada, passando por tCu = 3 nm;

� A relação entre o sentido do campo de acoplamento dipolar e a orientação da mag-

netização da camada dura de Co foi interpretada em termos da combinação entre

o acoplamento de Néel, devido à rugosidade interfacial correlacionada, e o acopla-

mento magnetostático através de um campo magnetostático não uniforme. Para

con�rmação desta hipótese e compreensão completa do acoplamento entre camadas

nos �lmes NiFe/Cu/Co com comportamento magnético bifásico, uma maior investi-

gação experimental considerando diferentes técnicas e o desenvolvimento de modelos

teóricos são ainda necessários. Espera-se que esta questão sirva de motivação para o

desenvolvimento de outros trabalhos tanto teóricos quanto experimentais que visem

detalhar como a interação dipolar está ocorrendo;

� Filmes com tCu < 3 nm apresentam efeito MI similar ao veri�cado para sistemas

anisotrópicos simples;

� Filmes com tCu > 3 nm exibem magnetoimpedância assimétrica;

� A região linear das curvas de AMI pode ser ajustada em torno do campo magnético

zero através da variação de tCu e da frequência da corrente de sonda;

� A maior sensibilidade foi veri�cada para os �lmes com tCu > 3 nm, atingindo ∼ 8

mΩ/Oe, e parece ser insensível a variações de tCu;

� Multicamadas com tCu = 7 nm apresentam comportamento magnético bifásico e

exibem AMI;

� As curvas de AMI não são fortemente afetadas por n e o seu comportamento geral,

para as multicamadas estudadas, parece depender estritamente da frequência da

corrente de sonda;

� A sensibilidade é aumentada à medida que a espessura total da amostra aumenta;

� A maior sensibilidade foi veri�cada para multicamadas com n = 5, atingindo, em

∼ 0.52 GHz, ∼ 15 mΩ/Oe;



129

� Quando considerados �lmes NiFe/NM/Co, com NM = Ta, Ti e Au, o compor-

tamento magnético quase estático e as curvas de MI parecem não apresentar um

dependência com a natureza do espaçador;

� Embora com respostas magnéticas dinâmicas semelhantes, as amostras produzidas

com diferentes materiais espaçadores metálicos não magnéticos apresentam diferen-

tes valores máximos de variação de impedância em torno de zero, ou seja, a sensi-

bilidade em baixos campos é dependente do espaçador. Os valores máximos podem

estar relacionados à qualidade das interfaces entre o NiFe e material espaçador e

entre o espaçador e o Co. Esta hipótese ainda está sendo estudada e experimentos

para sua con�rmação estão, atualmente, em andamento.

Assim, estes resultados diversi�cam as possibilidades de aplicação de �lmes ferromag-

néticas com AMI como elemento sensor para o desenvolvimento de sensores de campo

magnético com resposta linear e com alta sensibilidade, e colocam os �lmes e multicama-

das com comportamento magnético bifásico como candidatos promissores para otimizar

a sensibilidade da magnetoimpendância.

Como fruto desta tese e de colaborações realizadas ao longo do período de doutora-

mento, foram publicados, em revistas cientí�cas internacionais, 4 trabalhos relacionados

à magnetoimpedância assimétrica em �lmes [29, 32, 33, 143]. Além disto, atualmente, 2

artigos foram submetidos para publicação e duas solicitações de patente de invenção fo-

ram depositadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Estes são apresentados

no Anexo A, página 138, e no Anexo B, página 159.

Como perspectivas deste trabalho, valem ser ressaltadas:

� Obtenção de imagens de microscopia de transmissão eletrônica das amostras, a �m

de veri�car a qualidade das interfaces entre as camadas constituintes das amostras;

� Caracterização magnética através da obtenção de curvas de magnetização por efeito

Kerr magneto-ótico, com o intuito de investigar o processo de magnetização de cada

uma das camadas ferromagnéticas;

� Obtenção de imagens de domínios magnéticos por microscopia de força magnética,

uma vez que essa técnica pode fornecer o mapeamento de estruturas magnéticas na

superfície dos materiais magnéticos e trazer importantes informações sobre aniso-

tropias e interações entre as camadas ferromagnéticas;
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� Caracterização das propriedades de magnetotransporte das amostras através da téc-

nica de magnetoresistência;

� Investigação através de medidas de FMR dos mecanismos físicos responsáveis pelo

processo de relaxação da magnetização. A partir das medidas de FMR, será possível

identi�car as contribuições intrínsecas e extrínsecas para a dinâmica da magnetiza-

ção em altas frequências;

� Produção de novas amostras com diferentes substratos. Neste caso, a ideia central

é investigar a in�uência dos substratos na qualidade das amostras e no controle de

propriedades magnéticas como coercividade, permeabilidade e reversão da magne-

tização;

� Desenvolvimento de um modelo teórico para o calculo numérico das curvas de mag-

netização e de dinâmica da magnetização, no qual são inseridos os termos de inte-

ração entre camadas ferromagnéticas.
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We investigate the angular dependence of asymmetric magnetoimpedance of NiFe/IrMn
multilayers and explore the possibility of tuning the linear region of the magnetoimpedance curves
by modifying the angle between the applied external magnetic field and exchange bias field, and
probe current frequency. We quantify the sensitivity by calculating the ratio jDZj=jDHj at
low magnetic fields as a function of the frequency for samples cut with different orientations and
show that considerable values in the linear region around zero field can be reached. The results
extend the possibilities for application of exchange biased magnetoimpedance multilayers as
probe element for the development and improvement of auto-biased linear magnetic field sensors.
VC 2014 AIP Publishing LLC. [http://dx.doi.org/10.1063/1.4867973]

Magnetoimpedance (MI) corresponds to the change of
the electrical impedance of a ferromagnetic conductor
caused by the action of an external magnetic field through
the magnetic permeability and skin effect.1 The effect is of
technological interest due to the application of materials
exhibiting magnetoimpedance as probe element in sensor
devices for low-field detection.2,3 Although soft magnetic
materials are highly sensitive to small field variations at low
magnetic fields, at the same time, they show a nonlinear MI
behavior around zero field, which prevents the derivation of
an appropriate signal for sensor applications that need to
detect the magnetic pole sign.4 To overcome this fact, usu-
ally a bias field or an electrical current is applied to the ordi-
nary MI element, inducing asymmetric effects, and leading
to the linearization of the MI behavior at around zero
field.5–7 However, this approach increases the electrical
power consumption. This makes difficult the miniaturization
of the sensor devices, explaining the recent interest in mate-
rials that present asymmetric magnetoimpedance (AMI)
effect. These materials are obtained by inducing an asym-
metric static magnetic configuration, usually done by magne-
tostatic interactions,4,8,9 or exchange bias.10,11

Recently, it has been shown that AMI elements can be
obtained using exchange biased NiFe/FeMn multilayers,
opening possibilities for the use of this kind of materials for
the development of auto-biased linear magnetic field sen-
sors.11 For these multilayers, the MI curves are shifted by the
exchange bias field Heb, following the features observed in
the magnetization curve. In this case, as suggested by Mohri
et al.,6 an additional signal treatment based on the combina-
tions of two elements was employed to create a linear
response at low magnetic field. From the results, it is clear
that the sensor operating range can be easily shifted to
around zero field just by changing the probe current

frequency, a feature posteriorly explored in NiFe/IrMn mul-
tilayers by Garc!ıa et al.12 In particular, in Refs. 11 and 12
the MI measurements have been performed by applying the
magnetic field along the Heb direction. However, it is well-
known that the bias field is strongly dependent on the angle
between the external magnetic field and the unidirectional
exchange anisotropy.13,14 So, it is expected that this angular
dependence will be reflected in the magnetoimpedance
effect, as well as in other dynamical effects present in
exchange bias materials such as linewidth and rotatable
anisotropy.15,16

In this work, we report how tuning the linear region of
asymmetric MI curves of NiFe/IrMn multilayers by modify-
ing the angle between the applied external magnetic field
direction and the exchange bias field, as well as the probe
current frequency, in a longitudinal MI measurement config-
uration.17 Besides, we show that the sensitivity, obtained by
calculating the ratio jDZj=jDHj at low magnetic fields, as a
function of the frequency for the samples cut with different
orientations reaches considerable values in the linear region
around zero field. The results extend the possibilities for
application of exchange biased magnetoimpedance multi-
layers as probe element for the development and improve-
ment of auto-biased linear magnetic field sensors.

For this study, a [Ni20Fe80(40 nm)/Ir20Mn80(20 nm)/
Ta(1 nm)]! 20 multilayer was grown by magnetron sputter-
ing onto a 20! 20 mm2 glass substrate. The thickness of Ta
layer was chosen to avoid interaction between the IrMn layer
and the next NiFe layer. The uniaxial anisotropy and unidir-
ectional exchange anisotropy of the exchange coupled NiFe
layers were induced by a 1 kOe constant magnetic field Hd

applied along the substrate plane during the deposition. The
matrix sample was produced from Ta, Ni81Fe19 and Ir20Mn80

targets in a chamber with Ar flow of 50 sccm, Ar pressure of
5.0! 10"3 Torr, after a base pressure of 8.0! 10"8 Torr. The
NiFe layers were grown using a 65 W RF power supply,a)Electronic address: ricardobarreto@smail.ufsm.br
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which leaded to a 0.08 nm/s deposition rate. The Ta and
IrMn layers were grown with DC sources with 150 mA and
300 mA, reaching 0.23 and 0.67 nm/s, respectively. The dep-
osition rates were determined by low angle X-ray reflectom-
etry measurements, not shown here. The structural
characterization of the matrix sample was performed through
high angle X-ray diffraction (XRD) performed with a dif-
fractometer (Bruker D8 Advance) in a Bragg-Brentano ge-
ometry and using CuKa radiation. From the matrix sample,
rectangular samples with dimensions of 5.0! 2.0 mm2 were
cut in different angles / of 0#, 50#, 60#, 70#, 80# and 90#

between the main axis of the cut samples and the direction
defined by the Hd field, as presented in Fig. 1(a).
Magnetization curves were acquired for the cut samples
along the main axis using a vibrating sample magnetometer
(Microsense EV9). MI measurements were performed using
a RF-impedance analyzer Agilent model E4991, with
E4991A test head connected to a microstrip in which the
sample is the central conductor, as shown in Fig. 1(b). MI
measurements were carried out by acquiring the real R and
imaginary X parts of the impedance Z over frequencies from
0.1 GHz up to 3.0 GHz, with 0 dBm (1 mW) constant power
(linear regime), and magnetic field varying between
6350 Oe, applied along the main axis of the sample. For fur-
ther information on this procedure, we suggest Ref. 18.

Figure 2 shows the XRD pattern obtained for the matrix
sample. The sharp peak observed at 2h¼ 44.25# is associated
to a strong (111) texture for the fcc Ni81Fe19 layer.19 Another
noticeable peak, at 2h¼ 41.31#, is due to the Ir20Mn80 layers
and indicates that the (111) planes of the fcc c-phase grew par-
allel to the (111) fcc NiFe layers surface. Previous report has
shown that excellent exchange biased properties, i.e., high
exchange bias field and low coercive field, can be obtained
with coupled NiFe/IrMn when the Ir20Mn80 composition is
grown up with (111) c-phase onto a high texture (111) fcc
NiFe seed layer.20 The XRD measurements, with the static
magnetic characterization, confirm this previous result.

Figure 3 shows the normalized magnetization curves
obtained along the main axis of the rectangular samples cut

with different angles /. The exchange bias features can be
clearly noticed through the shift of the curves. The maximum
exchange bias field was observed for / ¼ 0#, indicating that
the uniaxial and unidirectional exchange anisotropies were
induced along the direction of the Hd applied during the dep-
osition. The exchange bias field decreases gradually from
Heb¼ 33.5 Oe, for / ¼ 0#, to Heb% 0 Oe, for / ¼ 90#, when
the external magnetic field is perpendicular to the uniaxial
easy axis and the exchange bias direction. As the angle / is
increased, it is observed an evolution of the shape of the
magnetization curve, from a squared shaped loop to an
inclined and narrowed curve. In the first case, / ¼ 0#, it is
well-known that the magnetization reversal occurs almost
primarily by the motion of domains walls, while for / 6¼ 0#,
the reversal occurs mainly by magnetization rotation. These
features are in concordance with the expected ones for
exchange biased multilayers.14

The quasi-static magnetic properties play a fundamental
role in the dynamic magnetic response. Thus, the exchange
bias features will be reflected in the behavior of the MI
curves.11 Figure 4 shows the evolution of the MI curves, at
selected frequencies between 0.6 GHz and 3.0 GHz, for the
samples cut with different angles /.

It is known that the shape and amplitude of the magneto-
impedance curves are strongly dependent on the orientation
of the applied magnetic field and ac current with respect to
the magnetic anisotropies,11,21 magnitude of the applied
external magnetic field, probe current frequency, as well as

FIG. 1. (a) Matrix sample configuration indicating the Hd direction and the
/ ¼ 0# and / ¼ 90# cuts. (b) Microstrip used for the MI measurements.

FIG. 2. High angle XRD pattern of the matrix sample.

FIG. 3. Normalized magnetization curves obtained along the main axis of
rectangular samples cut with different angles /.
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are directly related to the main mechanisms responsible for
the transverse magnetic permeability changes: skin effect
and ferromagnetic resonance (FMR) effect.22 In samples
without exchange bias effect, the features of the MI are sym-
metric along the field axis. Here, the well-known symmetric
magnetoimpedance behavior around H¼ 0 for anisotropic
systems21 is entirely shifted to H¼Heb.11 Besides, the MI
curves reflect all classical features of the magnetoimpedance
in systems without the exchange bias, including the Z behav-
ior for distinct orientation between the anisotropy and exter-
nal magnetic field,23 as well as the R, X, and Z behavior with
frequency,22,24,25 together with the new features owed to
exchange bias effect.11

For / ¼ 0#, a single peak placed at H¼Heb 6 Hc,
where Hc is the coercive field, can be observed from
0.15 GHz, not presented here, and it is due to changes in the
transverse magnetic permeability. The single peak becomes
more pronounced with the increase of the frequency. At
around 1.0 GHz, the single peak splits in a double peak struc-
ture symmetric at H¼Heb. In classical MI experiments, this
evolution of the curves from a single peak to a double peak
structure is verified when both the external magnetic field
and electrical current are applied along the easy magnetiza-
tion axis,21 and is owed to the typical shape of FMR disper-
sion relation for this geometry.23,24 On the other hand, for
/ ¼ 90#, a double peak behavior, symmetrical around H¼ 0
(Heb % 0 and Hc % 0), is present for the whole frequency

range, again a feature of FMR relation dispersion,22–24 in a
signature of the parallel alignment of the external magnetic
field and ac current along of the hard magnetization axis. For
other angles, a double peak structure symmetric around the
respective H ¼ Hebð/Þ starts appearing from 0.6 GHz. In all
cases, irrespective of the angles /, the displacement of the
peak position in the double peak structure toward higher
fields as the frequency is increased follows the behavior pre-
dicted for the FMR effect.22–25

It is important to notice that the magnetoimpedance
response is nearly linear and nearly reversible for low mag-
netic field values, and the shape of the Z curves depends on
the orientation of the applied magnetic field and ac current
with respect to the exchange bias field, as well as on the
exchange bias intensity, uniaxial anisotropy field and probe
current frequency. As a consequence, the best behavior can
be tuned by playing with these parameters.

In order to quantify the sensitivity of the cut samples as
a function of the angle / and frequency, we calculate the
magnitude of the impedance change at the low field range
65 Oe using the expression

jDZj
jDHj

¼ jZðH ¼ 5 OeÞ " ZðH ¼ "5 OeÞj
10

: (1)

Here, we consider the absolute value of DZ, for the sake of
simplicity, since the impedance around zero field can present
positive or negative slopes, depending on the sample orienta-
tion and measurement frequency.

Figure 5 shows the frequency spectrum of impedance
variations between 65 Oe, as defined by Eq. (1), for each cut
samples, indicating the sensitivity around zero field. From
the figure, it can be seen that the sensitivity values become
significant from 0.6 GHz, reaching the largest values
between 1.5 and 2.0 GHz, depending on the angle /. As the
angle / is increased, it is noticeable a systematic reduction
of the sensitivity as well as a displacement of the maximum
sensitivity toward smaller frequencies. In particular, the very
small sensitivity observed for / ¼ 90# is due to the parabolic
shape of the Z curve around zero magnetic field, with mini-
mum at H % 0.

The highest sensitivity is observed for / ¼ 0#, reaching
%160 mX/Oe at 1.95 GHz. In this situation, the orientation

FIG. 4. Evolution of experimental MI curves for selected frequencies for the
samples cut with different values of angle /. In the magnetoimpedance
experiment, the MI curves are acquired for 201 frequency values between
0.1 GHz and 3.0 GHz, however; here, we show just 5 curves to make easier
the visualization of the whole MI behavior. Besides, the MI curves are
acquired over a complete magnetization loop and present hysteretic
behavior.

FIG. 5. Frequency spectrum of impedance variations between 65 Oe for dif-
ferent angles /, indicating the sensitivity around zero field.
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of the applied external magnetic field and ac current along
the Heb direction leads to the best condition for tuning of the
linear region of the asymmetric MI curves around the zero
field.

To illustrate the potential of the studied samples for
applications in auto-biased linear field sensors, Fig. 6 shows
a detailed view of the MI curves, at around H¼ 0, for the re-
spective frequency value in which the largest sensitivity is
observed for each cut sample. At low magnetic field values,
between 65 Oe, it can be clearly noticed that the impedance
behavior is nearly linear and nearly reversible, except for
/ ¼ 90#, in which the exchange bias field is close to zero.
The hysteretic MI behavior is related to irreversible changes
in the magnetization processes of the samples, in particular,
irreversibilities in transverse magnetization processes,26–28

and it is verified since the magnetoimpedance curves are
acquired over a complete magnetization loop. Besides, it is
verified that the maximum sensitivity is reached when the
slope of the linear region in the MI curve at nearly zero field
is positive. This feature is observed when the contribution of
the real part is the main responsible by the impedance curve.
At higher frequencies, the imaginary part becomes relevant,
increasing its contribution to the impedance, changing the
peak structure and giving rise to a new Z peak at around
H¼Heb, as visualized in the Z curves presented in Fig. 4.
Similar behavior of R, X, and Z with frequency has already
been verified experimentally and theoretically by Corrêa
et al.22

In conclusion, we have investigated the angular depend-
ence of asymmetric magnetoimpedance of NiFe/IrMn

multilayers and tailored the sensitivity as a function of the
orientation of the applied external magnetic field direction
with respect to the exchange bias field, and the probe current
frequency. From the results, we have demonstrated that by
combining the effects of this orientation and frequency, it is
possible to tune the linear region of the resulting asymmetric
magnetoimpedance curves around zero magnetic field. By
calculating the jDZj=jDHj at low magnetic fields as a func-
tion of the frequency for the samples cut with different orien-
tations, we have estimated the sensitivity and verified that
considerable values in the linear region around zero field can
be reached. The highest sensitivity have been observed for
the geometry in which the applied external magnetic field is
parallel to the easy magnetization axis and exchange bias
field, / ¼ 0#, reaching jDZj=jDHj % 160 mX=Oe at
1.95 GHz, within the frequency range where the FMR effect,
associated to skin effect, commands the MI variations. Thus,
we have provided experimental evidence to confirm that
exchange biased magnetoimpedance multilayers can be
applied for the development and improvement of auto-biased
linear magnetic field sensors. These results open new hori-
zons for the development of low field sensors, they show it is
worthwhile to investigate AMI multilayers elements and
extend possibilities to improve the tuning of the linear region
of the asymmetric magnetoimpedance around zero field and
optimize it according to the required sensitivity of the tech-
nological device.
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22M. A. Corrêa, F. Bohn, V. M. Escobar, M. S. Marques, A. D. C. Viegas, L.

F. Schelp, and R. L. Sommer, J. Appl. Phys. 110, 093914 (2011).

23L. Kraus, Sens. Actuators, A 106, 187 (2003).
24L. Kraus, J. Magn. Magn. Mater. 195, 764 (1999).
25A. Yelon, D. M!enard, M. Britel, and P. Ciureanu, Appl. Phys. Lett. 69,

3084 (1996).
26J. P. Sinnecker, P. Tiberto, G. V. Kurlyandskaya, E. H. C. P. Sinnecker,

M. V!azquez, and A. Hernando, J. Appl. Phys. 84, 5814 (1998).
27M. V!azquez, J. P. Sinnecker, and G. V. Kurlyandskaya, Mater. Sci. Forum

302, 209 (1999).
28V. M. Prida, M. L. S!anchez, B. Hernando, P. Gorria, M. Tejedor, and M.

V!aquez, Appl. Phys. A 77, 135 (2003).

102405-5 da Silva et al. Appl. Phys. Lett. 104, 102405 (2014)

 This article is copyrighted as indicated in the article. Reuse of AIP content is subject to the terms at: http://scitation.aip.org/termsconditions. Downloaded to IP:  152.84.71.49
On: Tue, 11 Mar 2014 17:43:30



Tunable asymmetric magnetoimpedance effect in ferromagnetic NiFe/Cu/Co
films

E. F. Silva,1 M. Gamino,2 A. M. H. de Andrade,2 M. A. Corrêa,1 M. V�azquez,3 and F. Bohn1,a)

1Departamento de F�ısica Te�orica e Experimental, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 59078-900
Natal, RN, Brazil
2Instituto de F�ısica, Universidade Federal do Rio Grande de Sul, 91501-970 Porto Alegre, RS, Brazil
3Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, CSIC, 28049 Madrid, Spain

(Received 5 August 2014; accepted 2 September 2014; published online 11 September 2014)

We investigate the magnetization dynamics through the magnetoimpedance effect in ferromagnetic
NiFe/Cu/Co films. We observe that the magnetoimpedance response is dependent on the thickness
of the non-magnetic Cu spacer material. We verify asymmetric magnetoimpedance in films with
biphase magnetic behavior and explore the possibility of tuning the linear region of the magnetoim-
pedance curves around zero magnetic field by varying the thickness of the spacer and probe current
frequency. We discuss the experimental results in terms of the different mechanisms governing the
magnetization dynamics at distinct frequency ranges, quasi-static magnetic properties, thickness of
the spacer, and the kind of the magnetic interaction between the ferromagnetic layers. The results
place films with biphase magnetic behavior exhibiting asymmetric magnetoimpedance effect as
very attractive candidates for application as probe element in the development of auto-biased linear
magnetic field sensors. VC 2014 AIP Publishing LLC. [http://dx.doi.org/10.1063/1.4895708]

The magnetoimpedance effect (MI), known as the
change of the electrical impedance of a ferromagnetic con-
ductor submitted to an external static magnetic field, is com-
monly employed as a tool to investigate magnetic materials.1

In recent years, the interest on this effect has grown due to
its contribution to the understanding of physics associated to
magnetization dynamics2 and to the possibility of application
of magnetic materials as probe element in sensor devices for
low-field detection.3 Experiments have been carried out in
numerous magnetic systems, including ribbons,4,5 wires,6–9

and films.10–18 However, although soft magnetic materials
are highly sensitive to small field variations at low magnetic
fields, most of them have essentially nonlinear MI behavior
around zero magnetic field, which prevents a simple straight-
forward derivation of an appropriate signal for sensor
applications.18,19

The shift of the sensor operational region and the lead-
ing of the linear MI behavior at around zero field are primar-
ily obtained by applying a bias field or an electrical current
to the ordinary MI element.19,20 However, this approach
proved to be disadvantageous from practical point of view,
mainly due to energetic consumption. Recently, it has been
shown that materials exhibiting asymmetric MI (AMI) effect
arise as promising alternative for applications, opening pos-
sibilities for the use of this kind of materials in auto-biased
linear magnetic field sensors. For these materials, the asym-
metric effects are obtained by inducing an asymmetric static
magnetic configuration, usually done by magnetostatic inter-
actions9,19,21–23 or exchange bias,11,18,24,25 or by playing
with the orientation between the external magnetic field and
anisotropy.26

For films, the primary AMI results have been measured
for exchange biased multilayers.11,18,25 Theory and experi-
ment showed MI curves shifted by the exchange bias field

and verified that the linear region of AMI curves can be
tuned to around zero just by modifying the angle between
applied magnetic field and exchange bias field, or changing
the probe current frequency. However, another promising
possibility of AMI material resides in films presenting
biphase magnetic behavior, with hard and soft ferromagnetic
phases intermediated by a non-magnetic layer acting
together.

In this work, we investigate the magnetoimpedance
effect in ferromagnetic NiFe/Cu/Co films. We observe that
the MI response is dependent on the thickness of the Cu
spacer material, a fact associated to the kind of the magnetic
interaction between the ferromagnetic layers. We show that
the linear region of the AMI curves in films with biphase
magnetic behavior is experimentally tunable by varying the
thickness of the spacer and probe current frequency. The
results place films with biphase magnetic behavior exhibiting
AMI effect as very attractive candidates for application as
probe element in the development of auto-biased linear mag-
netic field sensors.

For this study, we produce Ni81Fe19(25 nm)/Cu(tCu)/
Co(50 nm) films, with tCu¼ 0, 1.5, 3, 5, 7, and 10 nm. The
films are deposited by magnetron sputtering onto glass sub-
strates, with dimensions of 8� 4 mm2, using the following
parameters: base vacuum of 10�8 Torr, deposition pressure
of 2.0 mTorr with Ar at 32 sccm constant flow, and 150 W
(DC) for NiFe and Co layers, while 100 W (RF) for Cu layer.
During the deposition, a constant 2 kOe magnetic field is
applied perpendicularly to the main axis of the substrate to
induce a magnetic anisotropy and define an easy magnetiza-
tion axis. X-ray diffraction results indicate the Co(111) and
NiFe(111) preferential growth of all films. Magnetization
curves are measured with a VSM along and perpendicular to
the main axis of the films. Magnetization dynamics are
investigated through MI measurements obtained using a RF-
impedance analyzer Agilent model E4991, with E4991A testa)Electronic mail: felipebohn@gmail.com

0003-6951/2014/105(10)/102409/5/$30.00 VC 2014 AIP Publishing LLC105, 102409-1

APPLIED PHYSICS LETTERS 105, 102409 (2014)

 This article is copyrighted as indicated in the article. Reuse of AIP content is subject to the terms at: http://scitation.aip.org/termsconditions. Downloaded to IP:  177.20.130.9

On: Thu, 11 Sep 2014 17:20:50



head connected to a microstrip, following the procedures tra-
ditionally employed by our group.13,16,17 To quantify the
sensitivity as a function of the frequency, we calculate the
magnitude of the impedance change at low fields through18

jDZj
jDHj

¼ jZ H ¼ 6 Oeð Þ � Z H ¼ �6 Oeð Þj
12

: (1)

We consider jDZj since the impedance around zero field can
present positive or negative slopes, depending on the sample
and frequency. It is verified that jDZj=jDHj is roughly con-
stant at least for a reasonable low field range.

Figure 1 shows the magnetization curves for selected
films. When analyzed as a function of tCu, an evolution of
the shape of the magnetization curves is observed, indicating
the existence of a critical thickness range, �3 nm, which
splits the films in groups according the magnetic behavior.
For films with tCu< 3 nm, the NiFe and Co layers are ferro-
magnetically coupled. The angular dependence of the curves
indicates an uniaxial in-plane magnetic anisotropy, induced
by the field applied during the deposition. Despite the similar
magnetic behavior, the film with tCu¼ 1.5 nm has slightly
higher coercive field if compared to that for the film without
spacer, possibly associated to the increase of the whole sam-
ple disorder due to the non-formation of a regular complete
Cu layer.13 The film with tCu¼ 3 nm presents an intermediate
magnetic behavior, with smaller magnetic permeability,
characterized by the first evidences of a small plateau, and
the appearance of magnetization regions associated to dis-
tinct anisotropy constants of the NiFe and Co layers. Films
with tCu> 3 nm exhibit a biphase magnetic behavior. The
two-stage magnetization process is characterized by the
magnetization reversion of the soft NiFe layer at low field,
followed by the reversion of the hard Co layer at higher field.
None substantial difference between the curves is verified. In
principle, the biphase magnetic behavior suggests that the
ferromagnetic layers are uncoupled. The easy magnetization
axis remains perpendicular to the main axis of the substrate,
as expected. The weaker anisotropy induction and increase
of hysteretic losses are primarily related to the roughness of
the interfaces and lack of homogeneity of the Cu layer arisen
as its thickness is raised.13

It is well-known that quasi-static magnetic properties
play a fundamental role in the dynamic magnetic response
and MI behavior.18 The shape and amplitude of the MI curves
are strongly dependent on the orientation of the applied field
and ac current with respect to the magnetic anisotropies, mag-
nitude of the external field, and probe current frequency as

well as are directly related to the mechanisms responsible for
the transverse magnetic permeability changes: skin and ferro-
magnetic resonance (FMR) effects.18,27,28 However, MI effect
can also provide further insights on the nature of the interac-
tions governing the magnetization dynamics and energy terms
affecting the transverse permeability.

Regarding the MI results, Fig. 2 shows the curves, at a
selected frequency, for films with different tCu. All samples
exhibit a double peak behavior for the whole frequency
range, a signature of the perpendicular alignment of the
external field and ac current with the easy magnetization
axis. An interesting feature related to the MI behavior resides
in the dependence of the amplitude and position of the peaks
with tCu, and the probe current frequency.

Films with tCu< 3 nm present the well-known symmet-
ric MI behavior for anisotropic systems. The curves have the
double peak behavior, symmetrical at around H¼ 0, the
peaks having roughly the same amplitude. For frequencies
up to �0:85 GHz, the peaks position remains unchanged

FIG. 1. Representative normalized magnetization curves for selected NiFe/Cu/Co films with different tCu, measured with external in-plane field applied along
(k) and perpendicular (?) to the main axis. Films with tCu< 3 nm present behavior similar to that for the film without spacer, while the films with tCu> 3 nm
have behavior identical to that observed for the film with tCu¼ 7 nm. The film with tCu¼ 3 nm is within the critical Cu thickness range and presents an interme-
diate behavior.

FIG. 2. The MI curves at frequency of 0.75 GHz measured for the films with
different tCu. The curves are acquired over a complete magnetization loop
and present hysteretic behavior. We show just the curve with increasing
field.
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close to the anisotropy field, indicating the skin effect as the
main responsible by the changes of transverse permeability.
For frequencies above this value, not presented here, besides
the skin effect, the FMR effect also becomes an important
mechanism responsible for the MI variations, a fact evi-
denced by the displacement of the peaks position toward
higher fields as the frequency increases. The contribution of
the FMR effect to Z is also confirmed using the method
described by Barandiar�an et al.29 and previously employed
by our group.12

However, films with tCu � 3 nm present noticeable
asymmetric magnetoimpedance effect. The asymmetric
behavior is assigned by two characteristic features: shift of
the MI curve in field, depicted by the asymmetric position of
the peaks, and asymmetry in shape, evidenced by the differ-
ence of amplitude of the peaks. Figure 3 shows the evolution
of the MI curves, at selected frequencies, for the film with
tCu¼ 7 nm, as an example of the results obtained for films
with biphase magnetic behavior. Regarding the position of
the peaks, since the skin effect commands the dynamical
behavior, the peaks position remains invariable at low and
intermediate frequencies. For this film, the peak at negative
field is located at �� 4 Oe, while the one at positive field is
at �þ 30 Oe. For the other films with tCu> 3 nm, the peak
at positive field is placed at similar value, although the loca-
tion of that at negative field presents dependence with tCu, as
will be discussed. With respect to the amplitude of the peaks
at low and intermediate frequencies, for all films with
tCu> 3 nm, the peak at negative field has higher amplitude
than that at positive field. As a signature of the emergence of
the FMR effect, the displacement of the peak at negative
field begins at �0:6 GHz, while the position of peak at posi-
tive field starts changing at �1:1 GHz. Above �1:5 GHz,

strong skin and FMR effects are responsible by the MI varia-
tions. At this high frequency range, the asymmetry still
remains in the portion of the impedance curve around the an-
isotropy fields. However, the displacement of the peaks to-
ward higher fields suppresses the peak asymmetry, in
position and amplitude, resulting in symmetric peaks around
H¼ 0 with same amplitude. For the film with tCu¼ 3 nm,
similar features are observed, respectively, at �0:75 GHz,
�1:1 GHz, and �2:0 GHz.

The most striking finding resides in the asymmetry in
the MI curves measured for films with biphase magnetic
behavior. It is important to notice that the MI response is
nearly linear for the range of low fields, and the shape of the
Z curves depends on the tCu and probe current frequency. As
a consequence, the best response can be tuned by playing
with both parameters. Figure 4 shows the frequency spec-
trum of impedance variations, defined by Eq. (1), for each
film, indicating the sensitivity around zero field. From the
figure, we verify that the films split in different groups
according to the sensitivity, each one related to a given mag-
netic behavior, verified through the magnetization curves.
Films with tCu< 3 nm have the largest sensitivity values at
�1:0 GHz, the film with tCu¼ 3 nm at �0:9 GHz, while the
ones with tCu> 3 nm at �0:75 GHz. For all of them, the sen-
sitivity peak is found to be at frequencies just after the FMR
effect starts appearing. The highest sensitivity is observed
for the films with tCu> 3 nm, reaching �8 mX/Oe, and
seems to be insensitive to tCu.

Our results raise an interesting issue on the MI behavior
and the energy terms affecting the transverse magnetic per-
meability. Generally, our films consist of two ferromagnetic
layers, with distinct anisotropy fields, intermediated by a
non-magnetic spacer material. We interpret our experimental
data as a result of the competition between two kinds of
magnetic interactions between ferromagnetic layers: ferro-
magnetic exchange coupling and magnetostatic coupling.30

They are strongly dependent on the spacer thickness and
affect in different ways the MI behavior.

For tCu< 3 nm, the strong coupling is due to the
exchange interaction between touching ferromagnetic layers
or through pinholes in the non-magnetic spacer. The

FIG. 3. The MI curves for selected frequencies for the film with tCu¼ 7 nm.
Similar results are obtained for all films with biphase magnetic behavior.

FIG. 4. Frequency spectrum of impedance variations between 66 Oe for the
films with different tCu, indicating the sensitivity around zero field. Notice
that the saturation effect observed as tCu increases above 3 nm, related to the
amplitude and frequency at which the maximum sensitivity is reached.
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coupling adjusts parallelly the magnetizations of the NiFe
and Co layers, and the whole sample behaves as a single fer-
romagnet.13 As expected, we confirm for them the symmetric
MI behavior of single anisotropic systems. For tCu> 3 nm,
the Cu layer is completely filled,13 and the nature of the cou-
pling is magnetostatic. If the ferromagnetic layers were com-
pletely uncoupled, one could expect multiple peaks MI
behavior, associated to the anisotropy fields of the layers.
This is not verified here, indicating that the AMI cannot be
explained assuming independent reversal of the NiFe and Co
layers. Thus, the asymmetry arises as a result of the magne-
tostatic coupling between the ferromagnetic layers. The ori-
gin of this coupling is ascribed to the hard Co magnetic
phase in terms of an effective bias field, induced by diver-
gences of magnetization mainly due to roughness in the
interfaces and limits of the sample19 that must be taken into
account as a contributor to the transverse permeability. The
field penetrates the non-magnetic spacer and acts on the
magnetization of the soft NiFe layer. It is important to point
out that the anisotropy field of the Co layer is considerable
larger than that of the NiFe layer, the reason why this asym-
metric behavior is not verified in traditional multilayers.

In this sense, the main features of the AMI verified in
films with biphase magnetic behavior can be explained
through the effective interaction between the ferromagnetic
layers. The influence on the NiFe layer is dependent on the
magnetic state of the Co layer, as well as on the tCu. The dif-
ference of amplitude of the peaks is understood in terms of
the orientation of the magnetization of the two layers. The
peak at negative field is higher than that at positive field,
since the magnetization of the NiFe layer is parallel to the
one of the Co layer, and to the magnetostatic and external
fields. Once the magnetization of the NiFe layer is reverted
as the field increases, its sense with respect to the magneto-
static field is modified, and this form closes the magnetic
flux, resulting a lower peak.19 AMI with similar features has
also been verified in field-annealed Co-based amorphous rib-
bons.22,23 When the MI curve for decreasing magnetic field
is considered, the reverted behavior is verified, due to the op-
posite sense of the magnetization of the Co layer.

By employing MI effect, the effective coupling strength
between the NiFe and Co layers can be estimated. This can
be done by considering the location of the MI peaks at low
and intermediate frequencies. Figure 5 shows the magnetic
field values in which the impedance peaks are located, for
different tCu. The position of the peak at negative field has a
noticeable dependence with tCu. In particular, it is verified a
reduction of the field value where the peak is located as tCu

increases, corroborating the assumption of a magnetostatic
origin of the coupling between the ferromagnetic layers. We
interpret this reduction as an indication of the decrease of the
bias field intensity acting on the NiFe layer as the Cu spacer
becomes thicker. On the other hand, the peak at positive field
is located at �30 Oe, except for the sample without spacer.
The constancy, irrespective of tCu and field value of the Co
reversion for each sample, suggests that this value corre-
sponds to an intrinsic feature of the ferromagnetic Co layer,
since it has similar thickness for all samples. Thereby, we
understand it as the magnitude of the bias field induced by
the Co layer.

In conclusion, we have investigated the MI effect in fer-
romagnetic NiFe/Cu/Co films and observed the dependence
of the curves, amplitude, and position of the peaks, with tCu.
We have verified that the MI response of these films can be
tailored by the kind of magnetic interaction between the fer-
romagnetic layers. From the results, we have observed the
crossover between two distinct magnetic behavior, governed
by exchange interaction or magnetostatic coupling, as the Cu
thickness is altered crossing through tCu¼ 3 nm. We have
tuned the linear region of the AMI curves around zero mag-
netic field by varying tCu and probe current frequency. The
highest sensitivity is observed for films with tCu> 3 nm,
reaching �8 mX/Oe, and seems to be insensitive to tCu. It is
known that the employment of multilayers enables us to
reach higher sensitivity values. In this sense, experiments in
multilayered ferromagnetic biphase films are currently in
progress. Thus, these results extend the possibilities for
application of ferromagnetic films with AMI as probe ele-
ment for the development of auto-biased linear magnetic
field sensors, placing films with biphase magnetic behavior
as promising candidates to optimize the MI sensitivity.

The research was supported by the Brazilian agencies
CNPq, CAPES, and FAPERN.
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a b s t r a c t

We investigate the magnetoimpedance effect in ferromagnetic multilayered biphase films. We verify that
the films present asymmetric magnetoimpedance behavior and, by playing with the number of the re-
petitions of the base structure of the multilayer and the probe current frequency, we explore the pos-
sibility of tailoring the linear region around zero magnetic field in order to achieve higher sensitivity
values. The highest sensitivity is observed for the thicker film, reaching 15 m /Oe∼ Ω at 0.52 GHz∼ . Thus,
the results open the possibilities for application of ferromagnetic multilayered biphase films with
asymmetric magnetoimpedance effect in sensors devices.

& 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

The magnetoimpedance effect (MI) corresponds to the change
of the real and imaginary components of electrical impedance
Z R iX= + of a ferromagnetic conductor caused by the action of an
external static magnetic field. In a typical MI experiment, the
sample is also submitted to an alternate magnetic field associated
to the probe electric current I I i ftexp 2ac o π= ( ), f being the current
frequency [1]. The overall effect of these magnetic fields can in-
duce strong modifications of the effective magnetic permeability
even when a rather small field is applied, leading to strong var-
iations of the sample's impedance [2].

The MI effect has been widely employed as a versatile tool to
investigate ferromagnetic materials. In recent years, the interest
for this phenomenon has grown considerably, not only for its
contribution to the understanding of fundamental physics asso-
ciated to magnetization dynamics [3], but also due to the possi-
bility of application of materials exhibiting magnetoimpedance as
probe element in sensor devices for low-field detection with fast
response under rf magnetic fields [4].

It is well-known that quasi-static magnetic properties play a
fundamental role in the dynamic magnetic response and are re-
flected in the MI behavior [5]. Although soft magnetic materials

are highly sensitive to small field variations, they present a non-
linear MI behavior around zero field. This makes difficult the de-
rivation of an appropriate signal for sensor applications [5,6].

From the practical point of view, MI sensitivity and linearity are
the main parameters to be controlled [7]. In this sense, to improve
the linear features of the MI response, studies have been carried
out considering different magnetic systems, including wires [6,8],
amorphous ribbons [7,9], and exchange biased multilayers [10,5].
All of them exhibit asymmetric magnetoimpedance (AMI), char-
acterized by a linear response around zero magnetic field, opening
possibilities for the use of this kind of materials for the develop-
ment of auto-biased linear magnetic field sensors.

Recently, it has been shown that AMI can be obtained in fer-
romagnetic NiFe/Cu/Co films [11]. For these samples, the linear
region of the AMI curves can be tuned by varying the thickness of
the spacer and probe current frequency. The films present a bi-
phase magnetic behavior, with hard and soft ferromagnetic phases
intermediated by a non-magnetic layer acting together, a fact as-
sociated to the kind of the magnetic interaction between the fer-
romagnetic layers.

In this work, we investigate the magnetoimpedance effect in
ferromagnetic multilayered biphase films and play with the
number of the repetitions of the base structure of the multilayer
and the probe current frequency. We verify that the ferromagnetic
multilayered biphase films present asymmetric magnetoimpe-
dance behavior, and explore the possibility of tailoring the linear
region around zero magnetic field in order to achieve higher
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sensitivity values. The results open the possibilities for application
of ferromagnetic multilayered biphase films with AMI in auto-
based sensors devices.

2. Experiment

For this study, we produce ferromagnetic multilayered
[Ni81Fe19(25 nm)/Cu(7 nm)/Co(50 nm)/Ta(10 nm)]�n films, with
n¼1, 3 and 5. Fig. 1 shows a representative structure of the films.
The samples are deposited by magnetron sputtering onto glass
substrates, with dimensions of 8 4 mm2× . A buffer Ta layer is
deposited before the NiFe layer to reduce the roughness of the
substrate, as well as a cap Ta layer is inserted after the Co layer in
order to avoid oxidation of the sample. The deposition process is
carried out using the following parameters: base vacuum of
10�8 Torr, deposition pressure of 2.0 mTorr with a 99.99% pure Ar
at 32 sccm constant flow, dc source with power of 150 W for the
deposition of the NiFe and Co layers, while 100 W set in the rf
power supply for the Cu, and 200 W dcp for the Ta layers.

While low angle x-ray reflectometry results calibrate the
sample thicknesses, high angle diffraction measurements verify
the structural character of all films. In particular, the diffraction
patterns, not shown here, suggest the fcc cubic Co(111) and NiFe
(111) preferential growth for all samples.

During the deposition, a 2 kOe constant magnetic field Hd is
applied perpendicularly to the main axis and in the plane of the
substrate to induce a magnetic anisotropy and define an easy
magnetization axis. The quasi-static magnetic behavior at room
temperature is obtained through magnetization curves, acquired
along and perpendicular to the main axis of the films, measured
using a vibrating sample magnetometer, with maximum external
in-plane magnetic field of 7300 Oe.

The MI measurements obtained using a RF-impedance analyzer
Agilent model E4991, with E A4991 test head connected to a mi-
crostrip in which the sample is the central conductor. The electric
contacts between the sample and the sample holder are made
with 24 h cured low resistance silver paint. To avoid propagative
effects and acquire just the sample contribution to MI, the analy-
zer is calibrated at the end of the test head connector by per-
forming open, short, and load (50 Ω) measurements using re-
ference standards. Longitudinal MI measurements are performed
by acquiring simultaneously the real R and imaginary X parts of
the impedance Z over a wide range of frequencies, from 0.1 GHz up

to 3.0 GHz, with 0 dBm (1 mW) constant power applied to the
sample, characterizing the linear regime of driving signal, and
magnetic field varying between 7300 Oe, applied along the main
axis of the sample. Detailed information on the MI experiment is
found in Refs. [12,13].

In order to quantify the sensitivity and MI performance as a
function of the frequency, we calculate the magnitude of the im-
pedance change at the low field range 76 Oe using the expression
[11]

Z
H

Z H Z H6 Oe 6 Oe
12

. 1
|Δ |
|Δ |

= ( = ) − ( = − )
( )

Here, we consider the absolute value of ZΔ , since the impedance
around zero field can present positive or negative slopes, de-
pending on the sample and measurement frequency. In particular,
we verify that Z H/|Δ | |Δ | is roughly constant at least for a reasonable
low field range.

3. Results and discussion

Fig. 2 shows the normalized quasi-static magnetization curves,
obtained with the in-plane magnetic field applied both along and
perpendicular to the main axis of the films. The angular depen-
dence of the magnetization curves indicates the existence of a
magnetic anisotropy for all films, induced by the field applied
during the deposition.

By considering the curves acquired with the magnetic field
along the main axis, the higher hysteretic losses verified with the
raise of n are consistent with the stress stored in the film,
roughness of the interfaces and lack of homogeneity of the Cu
layer arisen as the total thickness of the sample increases [14,13],
as well as related to orange peel and similar effects.

The easy magnetization axis remains perpendicular to the main
axis of the substrate, as expected. Along this direction, the films
exhibit a biphase magnetic behavior. The two-stage magnetization
process is characterized by the magnetization reversion of the soft
NiFe layer at low magnetic field, followed by the reversion of the
hard Co layer at higher field.

For the films with n¼3 and 5, one extra step, during the NiFe
reversion, in the magnetization curve is verified. This fact is re-
lated to the different magnetic properties between the inner fer-
romagnetic NiFe layers with respect to deposited first one. In this
case, the first NiFe layer deposited on the Ta buffer layer interacts
only with one Co layer, while the other NiFe layers are sandwiched
between two Co layers. Similar behavior is verified for exchange
biased NiFe/IrMn multilayers [15].

In principle, the biphase magnetic behavior could suggests that
the ferromagnetic layers are uncoupled. However, in our case,
even there is a spacer material between the ferromagnetic layers,
we interpret the extra steps as a first indication that the ferro-
magnetic layers interacts [15].

Regarding the dynamical magnetic behavior, the MI curves
reveal important information on the main mechanisms acting at
different frequency ranges, such as skin effect and ferromagnetic
resonance (FMR) effect at saturated and even unsaturated sam-
ples, as well as provide further insights on the energy terms af-
fecting the transverse magnetic permeability and nature of the
interactions governing the magnetization dynamics.

Fig. 3 shows the evolution of the MI curves as a function of
magnetic field, at selected frequencies, for the multilayered film
with n¼5. Similar behavior is verified the other studied multi-
layered films.

The MI measurements present a frequency dependent shift, a
feature related to the electrical/metallic contributions of the
sample and of the microwave cavity or microstrip employed in the

Fig. 1. Schematic structure of the ferromagnetic multilayered films, in which n¼1,
3 and 5. The arrow indicates the direction of the magnetic field Hd applied per-
pendicularly to the main axis and in the plane of the substrate during the
deposition.
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experiment [16].
The MI curves present a double peak structure for the whole

frequency range, as expected, since the external field and ac cur-
rent are perpendicular to the easy magnetization axis [17].

It is worth to point out that for a traditional multilayered film,
composed by similar ferromagnetic layers separated by a metallic

non-magnetic layer, symmetric peaks around zero field are usually
verified. This behavior is not observed here. Our films consist of
ferromagnetic layers, with distinct anisotropy fields, inter-
mediated by a non-magnetic spacer. If the ferromagnetic layers
were completely uncoupled, one could expect multiple peaks MI
behavior, associated to the anisotropy fields of the layers. However,

Fig. 2. Normalized magnetization curves for multilayered films, with n¼1, 3, and 5, measured with external in-plane magnetic field applied along (∥) and perpendicular (⊥)
to the main axis.

Fig. 3. The MI curves for selected frequencies for the multilayered film with n¼5. Similar behavior is obtained for the multilayered films with distinct n values. The curves
are acquired over a complete magnetization loop and present hysteretic behavior. Here, we show just part of the curve, when the field goes from negative to positive values,
to make easier the visualization of the whole MI behavior.
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the sample structure affects in different ways the dynamical re-
sponse, resulting in asymmetric magnetoimpedance effect. Thus,
the asymmetry arises as a result of the magnetostatic coupling
between the ferromagnetic layers [6,7,11,18].

The asymmetry is assigned in the MI curves by two char-
acteristic features: asymmetric position of the peaks and differ-
ence of their amplitude. The difference of amplitude at low and
intermediate frequencies is understood in terms of the orientation
of the magnetization of the soft NiFe and hard Co layers [6,7,11,18].
On the other hand, regarding the position of the peaks, for fre-
quencies below 0.45 GHz∼ , their position remains unchanged, a
fact indicating that the skin effect as the main responsible for the
magnetization dynamics and MI variations at this frequency range.
In the case of the multilayered film with n¼5, the peak at negative
field is located at 4 Oe∼ − , while the peak at positive field is at

10 Oe∼ + . Similar behavior is verified for the multilayered with
n¼3. For n¼1, the respective peaks are located at 4 Oe∼ − and

30 Oe∼ + . For frequencies above 0.45 GHz∼ , besides the skin ef-
fect, the FMR effect starts appearing and also contributes for the
MI variations, a feature evidenced by the displacement in the
position of the peaks toward higher fields as the frequency is in-
creased, following the behavior predicted for the FMR dispersion
relation [2,19,20]. Above 1.5 GHz∼ , the FMR effects are the main
responsible by the MI variations. At this high frequency range, the
asymmetry still remains in the central part of the impedance
curve. The displacement of the peaks toward higher fields sup-
presses the peak asymmetry resulting in symmetric peaks around
zero field with same amplitude.

Thus, it is important to emphasize that the MI curves are not
strongly affected by the number of repetitions of the base struc-
ture. In particular, the general MI behavior for the studied multi-
layered films seems to strictly depend on the probe current fre-
quency, irrespectively on the n value. The most striking finding in
the asymmetry in the MI curves measured for the multilayered
films resides in the nearly linear behavior around zero field.

Fig. 4 shows the frequency spectrum of impedance variations,
defined by Eq. (1), for the multilayered films, indicating the sen-
sitivity at low fields. The highest sensitivity values are verified at

0.75 GHz∼ , 0.55 GHz∼ , and 0.52 GHz for the films with n¼1, 3, and
5, respectively. The change in the peak position is related to the
structure of the samples [21], and to the increasing thickness of
the whole system. This frequency dependence of the sensitivity
peak position is in concordance with previously reported

experimental results [22]. For all of them, the sensitivity peak is
found to be at frequencies just after the FMR effect starts ap-
pearing. The sensitivity is raised with the total sample thickness,
as expected. In particular, the highest sensitivity is observed for
n¼5, reaching 15 m /Oe∼ Ω . Thus, ferromagnetic multilayered bi-
phase films become an attractive candidate for developing auto-
biased linear magnetic field sensors for high performance devices.

At the same time, at higher frequencies, after a minimum of
sensitivity, a roughly constant sensitivity frequency range is ver-
ified. These values are related to the presence of the FMR effect
modifying the shape of the MI curves in the field range selected for
analysis. Although at this frequency range the MI curves do not
present a linear MI behavior at low field, since the imaginary part
becomes relevant and increases its contribution to the impedance,
changing the peak structure and giving rise to a new impedance
peak at around, considerable sensitivity values are still observed.
This new feature may be interesting for some technological ap-
plications, such as MI based magnetic field sensors that demand
the similar efficiency for a wide frequency range.

4. Conclusion

In summary, we have investigated the MI effect in ferromag-
netic multilayered biphase films and observed the influence of the
number of repetitions of the multilayer base structure and the
probe current frequency on the MI curves. The MI curves are not
strongly affected by the n value, and the general MI behavior for
the studied multilayered films seems to strictly depend on the
probe current frequency. We have verified that the films present
asymmetric magnetoimpedance behavior and have tailored the
linear region around zero magnetic field by tuning the frequency
of the experiment in order to achieve higher sensitivity values. We
have estimated the MI sensitivity at low field and it is raised with
the total sample thickness. The highest sensitivity is observed for
the thicker film, reaching 15 m /Oe∼ Ω at 0.52 GHz∼ . Thus, the re-
sults place the ferromagnetic multilayered biphase films as pro-
mising candidates to optimize the MI sensitivity and extend the
possibilities for the application of films with particular magnetic
properties and AMI in MI-based sensors devices.
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a b s t r a c t

We investigate the asymmetric magnetoimpedance effect in exchange biased NiFe/IrMn multilayers and
explore the possibility of tailoring the linear region of the curves around zero magnetic field by playing
with the thickness of the ferromagnetic layers, probe current frequency, and the orientation between
external magnetic field and exchange bias field direction. We quantify the sensitivity by calculating the
dZ dH/ H 0| | = in a wide range of frequencies. The highest sensitivity is observed for the thicker multilayer,
reaching 160 m /Oe∼ Ω at ∼2.0 GHz. The results place exchange biased magnetoimpedance multilayers as
attractive candidates for the development of auto-biased linear magnetic field sensors.

& 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Magnetoimpedance effect (MI) corresponds to the change of the
electrical impedance of a ferromagnetic conductor caused by the
action of an external magnetic field [1]. It arises from the depen-
dence of the skin effect with the magnetic permeability, which in
turn is affected by the field in soft magnetic materials. The re-
markable impedance variations make MI suitable for high sensitive
magnetic field sensors [2]. Nevertheless, the effect is not linear
around zero field, which is required from the technological point of
view. The possibility of shifting the MI linear region has attracted
increasing interest to the asymmetric MI (AMI) [3]. The AMI can be
obtained in principle by applying either bias field [4] or current [5]
to the ordinary MI element. However, these approaches increase the
energetic consumption and make difficult its integration in MI-
based sensors. In this sense, auto-biased AMI elements are pro-
mising for developing devices with linear response, since they do
not require any additional magnetizing field [6].

The auto-biased AMI was initially reported in field-annealed
CoFeNiBSi amorphous ribbons [7]. In this case, a large step-like
asymmetry around zero magnetic field is present, and the bias is
attributed to the exchange interaction between the soft

amorphous bulk and the harder crystalline ribbon surface [7]. In
the same line, AMI can be also verified for microwires [3] and thin
films [8–11]. The AMI in exchange biased films was firstly observed
in NiFe/FeMn multilayers [8]. In this kind of sample, the bias field
Heb is due to the unidirectional pinning of the ferromagnetic layers
with the adjacent antiferromagnetic ones, and the step-like
asymmetry is not verified. The well-known symmetric magne-
toimpedance behavior around H¼0 for anisotropic systems [12] is
entirely shifted to H Heb= [8]. Therefore, a linear MI response
around H¼0 can be reached [9].

In this work, we systematically investigate the asymmetric
magnetoimpedance effect in NiFe/IrMn multilayers by playing
with the thickness of the ferromagnetic layers, probe current fre-
quency, and the orientation between external magnetic field and
exchange bias field direction. Thus, we explore the possibility of
tailoring the linear region and the highest sensitivity of the
asymmetric magnetoimpedance curves around zero magnetic
field. The results place exchange biased magnetoimpedance mul-
tilayers as attractive candidates for the development of auto-
biased linear magnetic field sensors with high performance.

2. Experiment

We investigate a set of tNi Fe /Ir Mn 20 nm /81 19 NiFe 20 80[ ( ) ( )
Ta 1 nm 20( )] × multilayers, with t 10NiFe = , 20, and 40 nm as the
thickness of each NiFe ferromagnetic layer. Fig. 1 shows a
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schematic representation of the structure of the multilayers.
The films are deposited by magnetron sputtering onto

20�20 mm2 glass substrates, previously covered by a 5 nm-thick
Ta layer. The deposition process is performed with the following
parameters: a base pressure of 8�10�8 Torr, a deposition pressure
of 5.0 mTorr with pure Ar at 50 sccm constant flow, dc sources
with currents of 150 and 300 mA for Ta and IrMn, respectively, and
65 W set in the rf power supply of for NiFe layers. The deposition
rates, calibrated by X-ray reflectometry, are 0.23 nm/s for Ta,
0.67 nm/s for IrMn and 0.08 nm/s for NiFe. During the deposition,
a 200 Oe constant magnetic field Hd is applied in the substrate in
order to induce and define an in-plane unidirectional magnetic
anisotropy. From matrix substrate, rectangular samples with di-
mensions of 5.0�2.0 mm2 are cut in different angles ϕ of 0°, 50°,
60°, 70°, 80° and 90° between the main axis of the cut samples and
the direction defined by the field applied during the deposition.

In order to verify the structural features of the films, we obtain
X-ray diffraction (XRD) measurements using a Bruker AXS D8
Advance diffractometer with a Bragg–Brentano geometry 2θ θ( − )
and Cu-Kα radiation. At the same times, we obtain the quasi-static
magnetic properties at room temperature through magnetization
curves acquired along the main axis of the cut samples, using a
home-made vibrating sample magnetometer, with maximum ex-
ternal in-plane magnetic field of 7300 Oe.

The dynamic magnetic behavior is investigated through MI
measurements. The magnetoimpedance curves are obtained using
an impedance analyzer Agilent E4991, with a E4991A test head
connected to a microstrip in which the sample is the central
conductor. The real (R) and imaginary (X) components of im-
pedance (Z) are measured over a wide range of frequencies from
100 MHz up to 3 GHz, in a linear regime with 1 mW (0 dBm)
constant power, with magnetic field varying between 7300 Oe.
We perform the measurements with both probe current and ex-
ternal magnetic field applied along the main axis of the samples.
Details on the MI experiment can be found in Refs. [13,10].

3. Results and discussion

Fig. 2 shows the XRD results for the produced multilayers. The
patterns present the well-defined 111( ) IrMn and 111( ) NiFe peaks,
located at 2θ¼41.30° and 2θ¼44.27°, respectively. In particular,
they indicate a strong preferred orientation of both IrMn and NiFe,
in which the 111( ) planes of the fcc γ-phase of the IrMn grow
parallel to the 111( ) fcc NiFe layers surface [14]. The shift of the
peaks to smaller angles, verified for the films with t 10NiFe = and
20 nm, suggests that thin NiFe layers present compressive residual
stress, which relaxes as the film becomes thicker.

Fig. 3 shows the in-plane magnetization curves, obtained along
the main axis of the samples cut with different angles ϕ. The ex-
change bias features can be clearly noticed through the shift of the

Fig. 2. X-ray diffractograms for the multilayers with t 10NiFe = , 20, and 40 nm. The
peaks related to the 111( ) planes of both IrMn and NiFe fcc structures are indicated.

Fig. 3. Normalized in-plane magnetization curves obtained along the main axis of
the samples cut with different angles ϕ. The M�H measurements are performed
with maximum external magnetic field of 7300 Oe, however the curves are pre-
sented with distinct field ranges to make easier the visualization.

Fig. 1. Schematic representation of the structure of the multilayers. The black ar-
row indicates the direction of the magnetic field Hd applied during the deposition.
From the matrix, rectangular samples are cut in different angles ϕ between the
main axis of the cut samples and the direction defined by the field applied during
the deposition. For the sake of simplicity, just the samples cut for ϕ¼0° and 90° are
shown.
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curves. The highest shifts for ϕ¼0°, irrespective on tNiFe, confirm
the unidirectional anisotropy induced along the direction of the Hd

field applied during the deposition. The shift gradually decreases
as ϕ increases, because the Heb component along the H direction
becomes smaller for larger angles, disappearing for ϕ¼90°, as
expected.

As the angle ϕ is increased, it is observed an evolution of the
shape of the magnetization curve, from a square-shaped loop for
ϕ¼0° to an inclined and narrowed curve for the other different
angles. In particular, for ϕ¼0°, the magnetization reversal occurs
mainly by motion of domains walls, whereas for 0ϕ ≠ °, it occurs
primarily by magnetization rotation.

For the multilayers with t 10NiFe = and 20 nm with ϕ¼0°, five-
stage and two-stage magnetization processes are verified, re-
spectively. This behavior can be associated to the structural quality
of the NiFe layers and interaction between the ferro- and anti-
ferromagnetic layers. The thinner the ferromagnetic film, the
higher the contribution of the residual stress on the magnetization
behavior. In this case, the distribution of the strain throughout the
multilayer may induce randomly oriented local anisotropies,
leading to differences in the exchange coupling of distinct inter-
faces. Similar behavior have been previously verified for NiFe/IrMn
multilayers [15]. For NiFe layers thicker than 20 nm, the relaxation
of the stress is enough to vanish this effect.

Fig. 4 summarizes the exchange bias Heb and coercive Hc fields
values obtained from the magnetization curves. From Fig. 4(a), it is
verified that the magnitude of Heb is proportional to t1/ NiFe. This
result is in concordance with the expected ones for thin films,
since the exchange bias is an interfacial effect [16]. On the other
hand, from Fig. 4(b), it can be noticed that the coercive field de-
pends on tNiFe, as well as on the angle ϕ. In particular, the multi-
layer with t 10NiFe = nm, which has the higher stress level, presents
the highest coercive field values, while the thicker multilayers

have softer magnetic behavior, with roughly constant and lower Hc

values for 0ϕ ≠ °.
Regarding the dynamic magnetic behavior, Fig. 5 shows the

evolution of the MI curves, at selected frequencies, for the samples
cut along different angles ϕ. Considering the multilayer with
t 10 nmNiFe = , the magnetoimpedance variations are much smaller
than the ones verified for the thicker multilayers, as expected. This
behavior is related to the magnetic properties, residual stress, and
mainly to the smaller thickness of the samples. The impedance
response of both multilayers with t 20NiFe = and 40 nm presents a
two peaks behavior, whose axis of symmetry is shifted from H¼0
to H Heb= . The shift is maximum for ϕ¼0° and decreases as ϕ
increases, following the quasi-static magnetic behavior. The dis-
tance between peaks is broadened as the probe current frequency
increases, a signature owed to the ferromagnetic resonance effect
[17]. At the same time, a third peak arises at the symmetry axis at
higher frequencies, a feature mainly noticeable for thicker sam-
ples, and it is due to the increase of the contribution of the ima-
ginary component to the impedance [18].

Thus, we confirm that the magnetoimpedance curves reflect all
classical features of systems without the exchange bias together
with the new features owed to exchange bias effect. The curves are
strongly dependent on the thickness of the ferromagnetic layers,
probe current frequency, and the orientation between external
magnetic field and exchange bias field direction. The possibility of
tailoring AMI curves in order to get a linear response and the
highest sensitivity around H¼0, by properly choosing tNiFe, fre-
quency and ϕ, stands out and is highlighted in Fig. 5.

In order to quantify the sensitivity of the multilayers as a
function of frequency, we calculate the derivative of the im-
pedance with respect to the magnetic field. Fig. 6 shows re-
presentative dZ/dH curves, as a function of the external magnetic
field, for selected frequencies, for the multilayer with t 40 nmNiFe =
and ϕ¼0°. Considering technological applications for low field
detection, the absolute value of dZ/dH at H¼0 as a function of the
frequency becomes the main parameter describing the sensitivity
of the multilayer.

Fig. 7 shows the frequency spectrum of dZ dH/ H 0| | = for the
multilayers with t 20NiFe = and 40 nm, indicating the sensitivity
around zero magnetic field. Here, we consider the absolute value,
for the sake of simplicity, since the impedance around zero field
can present positive or negative slopes, depending on the fre-
quency. For the multilayer with t 10 nmNiFe = , the sensitivity va-
lues, not shown, are negligible for this range of frequencies. From
figure, for both multilayers, the highest sensitivity is verified for
ϕ¼0°. In this situation, the orientation of the external magnetic
field and probe current along the Heb direction leads to the best
condition for a linear response around zero field [10]. For the
sample with t 20 nmNiFe = , 90 m /Oe∼ Ω is obtained at ∼2.8 GHz,
while for the one with t 40 nmNiFe = , 160 m /Oe∼ Ω is reached at
∼2.0 GHz. The decrease of the Heb component along the main axis
as ϕ increases leads to a slight dislocation of the maximum posi-
tion to smaller frequencies, however, the sensitivity is lessened.

From a general point of view, the employed procedure to cal-
culate the sensitivity allows us to verify the precise frequency or
range of frequencies in which each sample presents the best effi-
ciency. Besides, by playing with the thickness of the NiFe layers,
the results suggest that the increase of the magnetic volume of the
multilayers amplifies the sensitivity and shifts the dZ dH/ H 0| | = peak
towards lower frequencies.

4. Conclusion

In summary, we have investigated the AMI in NiFe/IrMn mul-
tilayers by playing with the thickness of the ferromagnetic layers,

Fig. 4. (a) Dependence of the exchange bias field Heb with tNiFe
1− for the studied

angles ϕ, and (b) the coercive field Hc as a function of ϕ.
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probe current frequency, and the orientation between external
magnetic field and exchange bias field direction. Thus, we have
tailored the linear region of the asymmetric magnetoimpedance
curves around zero magnetic field.

We have observed that the thinnest multilayer has negligible
variations at low field values at this range of frequencies, a fact
related to the magnetic properties, stress stored in the film, and
mainly to the smaller thickness of the sample. On the other hand,
the other multilayers present better soft magnetic properties.
Thus, by considering exchange biased Nife/IrMn multilayers with

thicker ferromagnetic layers, we have improved the sensitivity of
asymmetric magnetoimpedance around zero field.

By calculating the derivative of the impedance dZ dH/ H 0| | = as a
function of the frequency, we have estimated the sensitivity
around zero magnetic field and verified that considerable values
can be reached. Considering the angle ϕ, the highest sensitivity
values for each multilayer are obtained for ϕ¼0°. In particular, the
highest one is observed for the thicker multilayer, with
t 40 nmNiFe = , reaching 160 m /Oe∼ Ω at ∼2.0 GHz.

Thus, we have confirmed that exchange biased multilayers are

Fig. 5. Magnetoimpedance curves of the multilayers with t 10NiFe = (left), 20 (central) and 40 nm (right), for different angles ϕ, measured at selected frequencies. Some linear
regions around zero field are highlighted with red circles. (For interpretation of the references to color in this figure caption, the reader is referred to the web version of this
paper.)

R.B. da Silva et al. / Journal of Magnetism and Magnetic Materials 394 (2015) 87–9190



suitable for improving auto-biased linear magnetic field sensors
with high performance as they widen the possibilities to tune the
linear region of the magnetoimpedance around zero field and to
optimize the sensitivity regarding to technological requirements.

Acknowledgments

The research is supported by the Brazilian agencies CNPq
(Grant nos. 306362/2014-7, 441760/2014-7, 306423/2014-6, and
471302/2013-9), CAPES, FAPERJ and FAPERN (Pronem no. 03/
2012).

References

[1] L.V. Panina, K. Mohri, Appl. Phys. Lett. 65 (1994) 1189.
[2] H. Hauser, L. Kraus, P. Ripka, IEEE Instru. Meas. Mag. 4 (2001) 28.
[3] J. Torrejón, M. Vázquez, L.V. Panina, J. Appl. Phys. 105 (2009) 033911.
[4] K. Mohri, L. Panina, T. Uchiyama, K. Bushida, M. Noda, IEEE Trans. Magn. 31

(1995) 1266.
[5] L.V. Panina, K. Mohri, D.P. Makhnovskiy, J. Appl. Phys. 85 (1999) 5444.
[6] Y.W. Rheem, C.G. Kim, C.O. Kim, S.S. Yoon, Sens. Actuators A 106 (2003) 19.
[7] C.G. Kim, K.J. Jang, H.C. Kim, S.S. Yoon, J. Appl. Phys. 85 (1999) 5447.
[8] R.B. da Silva, et al., Appl. Phys. Lett. 94 (2009) 042501.
[9] C. García, J.M. Florez, P. Vargas, C.A. Ross, Appl. Phys. Lett. 96 (2010) 232501.
[10] R.B. da Silva, et al., Appl. Phys. Lett. 104 (2014) 102405.
[11] E.F. Silva, et al., Appl. Phys. Lett. 105 (2014) 102409.
[12] R.L. Sommer, C.L. Chien, Appl. Phys. Lett. 67 (1995) 857.
[13] M.A. Corrêa, et al., J. Phys. D: Appl. Phys. 41 (2008) 175003.
[14] A.J. Devasahayam, P.J. Sides, M.H. Kryder, J. Appl. Phys. 83 (1998) 7216.
[15] S. Khanal, et al., J. Phys. D: Appl. Phys. 47 (2014) 255002.
[16] J. Nogues, I.K. Schüller, J. Magn. Magn. Mater. 192 (1999) 203.
[17] A. Yelon, D. Menard, M. Britel, P. Ciureanu, Appl. Phys. Lett. 69 (1996) 3084.
[18] M.A. Corrêa, et al., J. Appl. Phys. 110 (2011) 093914.

Fig. 6. Derivative of the impedance with respect to the magnetic field obtained for
the multilayer with t 40 nmNiFe = and ϕ¼40°, for selected frequencies.

Fig. 7. Derivative of impedance with respect to the applied magnetic field at H¼0,
taken from impedance curves for the multilayers with t 20NiFe = and 40 nm.

R.B. da Silva et al. / Journal of Magnetism and Magnetic Materials 394 (2015) 87–91 91



159

ANEXO B -- Patentes de invenção

Neste anexo, são apresentados os pedidos de patente de invenção submetidos, no

período de doutoramento, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).



Pedido nacional de Invenção, Modelo de Utilidade, Certificado de
Adição de Invenção e entrada na fase nacional do PCT

00.000.2.2.16.0126829.1

29/04/2016 870160016718
16:22

Número do Processo: BR 10 2016 009751 7

Dados do Depositante (71)

Depositante 1 de 1

Nome ou Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Tipo de Pessoa: Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ: 24365710000183

Nacionalidade: Brasileira

Endereço: CAMPUS UNIVERSITÁRIO S/N

Cidade: Natal

Estado: RN

CEP: 59072-970

País: Brasil

Telefone:

Fax:

Email: nit@reitoria.ufrn.br

Petição 870160016718, de 29/04/2016, pág. 1/26



Dados do Pedido

Natureza Patente: 10 - Patente de Invenção (PI)

Título da Invenção ou Modelo de
Utilidade (54):

FILMES FERROMAGNÉTICOS BIFÁSICOS COMO ELEMENTOS
SENSORES PARA DISPOSITIVOS BASEADOS NO EFEITO
MAGNETOIMPEDÂNCIA

Resumo: A presente patente de invenção objetiva empregar um sistema
nanoestruturado do tipo filme ferromagnético bifásico, com fases
ferromagnéticas dura e macia intermediadas por uma camada não
magnética atuando em conjunto, que apresenta efeito
magnetoimpedância assimétrico (AMI) e região linear das curvas de
magnetoimpedância em torno do campo magnético zero, como
elemento sensor em dispositivos tecnológicos, baseados no efeito
magnetoimpedância (MI), que necessitam de resposta linear em
baixos valores de campo magnético. O sistema nanoestruturado
proposto consiste em filmes e multicamadas ferromagnéticos
bifásicos, ou seja, com estrutura na forma [Material ferromagnético
1/Metal não magnético/Material ferromagnético 2]. Para obtenção do
comportamento magnético bifásico e AMI, as camadas
ferromagnéticas devem ter propriedades magnéticas distintas,
podendo ter diferentes composições ou a mesma composição, desde
que apresentem anisotropias magnéticas diferentes. Em filmes e
multicamadas ferromagnéticos bifásicos, a região linear das curvas
de MI pode ser ajustada em torno do campo magnético zero através
da variação da espessura do material espaçador e da frequência da
corrente de sonda. Deste modo, consideráveis valores de variação
na magnitude da impedância em campos baixos, associados à
sensibilidade de MI, podem ser obtidos, o que coloca os filmes e
multicamadas ferromagnéticos com comportamento magnético
bifásico como candidatos promissores a elementos sensores para
dispositivos tecnológicos baseados no efeito MI.
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elemento sensor em dispositivos tecnológicos, baseados no efeito
magnetoimpedância (MI), que necessitem de resposta linear em
baixos valores de campo magnético. O sistema nanoestruturado
proposto consiste em filmes finos e multicamadas na forma [Material
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variação na magnitude da impedância em campos baixos,
associados à sensibilidade de MI, podem ser obtidos, o que coloca
os filmes e multicamadas ferromagnéticos com exchange bias como
candidatos promissores a elementos sensores para dispositivos
tecnológicos baseados no efeito MI.
2Figura a publicar:
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