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Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να μελετήσει σιδηρομαγνητικά υλικά και ρίζες blatter
και πως το ένα επηρεάζει τις μαγνητικές ιδιότητες του άλλου. Για να επιτευχθεί αυτό
χρειάστηκε αρχικά να γίνουν μετρήσεις ξεχωριστά, ώστε να μπορέσουν να μελετηθούν οι
ιδιότητες του καθενός χωρίς την επιρροή του άλλου, και στη συνέχεια μελετήθηκαν
ταυτόχρονα. Οι μετρήσεις έγιναν πάνω σε υποστρώματα, είτε από γυαλί είτε από πυρίτιο,
πάνω στα οποία δημιουργήθηκαν λεπτά υμένια με κατάλληλα πάχη. Για τη μελέτη των
μαγνητικών ιδιοτήτων χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές, όπως οι μετρήσεις ΜΟΚΕ, η
μελέτη του σιδηρομαγνητικού συντονισμού και η μελέτη του σιδηρομαγνητικού
συντονισμού ηλεκτρονίου. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του συνδυασμού των δύο υλικών
με τα αποτελέσματα που πάρθηκαν για το κάθε ένα ξεχωριστά, καταλήξαμε σε συγκεκριμένα
συμπεράσματα.
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Κεφάλαιο 1
1.1 Μαγνήτιση[2]
Η μαγνήτιση ορίζεται ως η μαγνητική ροπή ανά μονάδα όγκου. Μακροσκοπικά, σε ένα
στερεό το οποίο αποτελείται από άτομα τα οποία έχουν μαγνητικέ ροπές, η μαγνήτιση
μπορεί να θεωρηθεί σαν ομαλό διανυσματικό πεδίο το οποίο είναι συνεχές σε όλο το
στερεό εκτός από τις άκρες του και συμβολίζεται σαν Μ. Η σχέση που συνδέει τη
μαγνήτιση με τα μαγνητικά πεδία Β και Η είναι η ακόλουθη:
Β=μ0(Μ+Η)
(1.1)
Όπου Β το μαγνητικό πεδίο, Η η ισχύς του μαγνητικού πεδίου και μ0 η διαπερατότητα
του κενού. Όταν το Μ και το Η έχουν γραμμική σχέση τότε το υλικό ονομάζεται γραμμικό
και ισχύει ότι:
Μ=χΗ
(1.2)
Όπου χ η μαγνητική επιδεκτικότητα η οποία είναι αδιάστατο μέγεθος
1.2 Διαμαγνητισμός[4]
Το φαινόμενο του διαμαγνητισμού, δηλαδή η αρνητική μαγνητική επιδεκτικότητα,
εμφανίζεται σε όλα τα υλικά ακόμα και σε πολύ μικρό βαθμό. Όταν σε ένα διαμαγνητικό
υλικό εφαρμοστεί κάποιο μαγνητικό πεδίο τότε προκαλείται μια μαγνητική ροπή η οποία
τείνει να αντιτίθεται στο μαγνητικό πεδίο που την δημιούργησε.
Το αντίστοιχο κλασικό ανάλογο αυτού του φαινομένου παρατηρείται στον
ηλεκτρομαγνητισμό. Όταν στα ηλεκτρόνια που περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα
εφαρμοστεί εξωτερικό μαγνητικό πεδίο τότε μαγνητική ροπή που προκαλείται από αυτά
αυξάνεται, με κατεύθυνση αντίθετη από αυτήν του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου.
1.3 Παραμαγνητισμός[4]
Σε αντίθεση με τον διαμαγνητισμό, ο παραμαγνητισμός παρατηρείται όταν υπάρχει
θετική μαγνητική επιδεκτικότητα. Έτσι, ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο προκαλεί μαγνήτιση
η οποία είναι παράλληλη με το εφαρμοζόμενο πεδίο. Ο παραμαγνητισμός εμφανίζεται όταν
υπάρχουν ασύζευκτα ηλεκτρόνια στην εξωτερική στοιβάδα των ατόμων ενός μορίου. Λόγω
αυτών των ηλεκτρονίων η μαγνητική ροπή είναι διάφορη του μηδενός. Επειδή οι
αλληλεπιδράσεις γειτονικών ατόμων είναι πολύ ασθενείς, οι μαγνητικές ροπές του καθενός
δείχνουν σε τυχαίες κατευθύνσεις. Για την ευθυγράμμιση των τυχαίων μαγνητικών ροπών
απαιτείται η εφαρμογή εξωτερικού μαγνητικού πεδίου.
1.4 Σιδηρομαγνητισμός[4]
Το φαινόμενο του σιδηρομαγνητισμού παρατηρείται σε υλικά τα οποία δεν έχουν όλα
τους τα ηλεκτρόνια συζευγμένα. Σε αυτά τα υλικά οι μαγνητικές ροπές είναι
ευθυγραμμισμένες ακόμα και χωρίς την παρουσία κάποιου μαγνητικού πεδίου καθώς έτσι
ελαχιστοποιείται η ενέργεια ανταλλαγής. Δημιουργούνται έτσι περιοχές όπου η μαγνήτιση
έχει σταθερή κατεύθυνση οι οποίες ονομάζονται μαγνητικές περιοχές. Το φαινόμενο αυτό
οφείλεται στις αλληλεπιδράσεις ανταλλαγής. Όταν σε ένα σιδηρομαγνήτη εφαρμοστεί
εξωτερικό μαγνητικό πεδίο προκύπτει η ακόλουθη Χαμιλτονιανή[2]:
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̂ = − ∑𝑖 𝑗 𝐽𝑖 𝑗 𝑺𝑖 · 𝑺𝑗 + 𝑔𝜇𝐵 ∑𝑗 𝑺𝑗 · 𝑩
𝛨

(1.3)

όπου ο πρώτος όρος είναι η ενέργεια ανταλλαγής Heisenberg και ο δεύτερος η ενέργεια
Zeeman
Τα σιδηρομαγνητικά υλικά χαρακτηρίζονται από μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, τη
θερμοκρασία Curei Tc, πάνω από την οποία αρχίζουν να συμπεριφέρονται σαν
παραμαγνητικά επειδή οι διπολικές ροπές παύουν να είναι ευθυγραμμισμένες.

1.5 Domains[2]
Σε ένα υλικό στο οποίο χαλάει η συμμετρία με διάφορους τρόπους, στο σημείο
διαχωρισμού δύο περιοχών σπάει η στιβαρότητα. Σε έναν σιδηρομαγνήτη υπάρχουν πολλές
τέτοιες περιοχές (domains) στις οποίες έχουμε κορεσμό της μαγνήτισης. Τα domains είναι
υπεύθυνα για το ότι σε θερμοκρασία δωματίου μπορεί να παρατηρηθεί κορεσμός της
μαγνήτισης σε μερικά σιδηρομαγνητικά δείγματα ακόμα και με την εφαρμογή ενός
ασθενούς μαγνητικού πεδίου. Επειδή σε έναν σιδηρομαγνήτη όλες οι μαγνητικές ροπές είναι
ευθυγραμμισμένες μακροσκοπικά το εφαρμοζόμενο πεδίο ευθυγραμμίζει μόνο τα domains
οπότε παρατηρείται κορεσμός της μαγνήτισης.
Αντίστοιχα μπορεί να παρατηρηθεί και συνολική μαγνήτιση ίση με το μηδέν σε
περίπτωση που δεν υπάρχει εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Αυτό είναι συνέπεια του γεγονότος
ότι παρόλο που σε κάθε domain η μαγνήτιση είναι κορεσμένη, η κατεύθυνσή της είναι
τυχαία και συνεπώς η συνολική μαγνήτιση του δείγματος είναι μηδέν.
1.6 Λεπτά υμένια[2]
Τα λεπτά υμένια είναι λεπτά στρώματα πάχους ενός ατόμου κατασκευασμένα από
μαγνητικά υλικά. Η κατασκευή τους γίνεται με επιταξία μοριακών ακτινών υπό συνθήκες
απόλυτου κενού για αποφυγή οξείδωσης και μόλυνσης. Μετά την κατασκευή τους
τοποθετούνται πάνω σε substrates με κατάλληλη συμμετρία και σταθερά πλέγματος ώστε
να ταιριάζει με αυτήν του υμενίου.
Επειδή τα άτομα ενός λεπτού υμενίου έχουν πολύ λιγότερα γειτονικά άτομα απ’ ότι τα
άτομα του υλικού από το οποίο προήλθε, οι ιδιότητές του διαφέρουν σημαντικά.
Παρατηρείται αύξηση της πυκνότητας των καταστάσεων στην ενέργεια Fermi ως
αποτέλεσμα του γεγονότος ότι το εύρος ζώνης των ηλεκτρονίων μειώνεται λόγω του μικρού
αριθμού γειτονικών ατόμων. Επιπλέον, αναμένεται θα αυξηθεί η μαγνητική ροπή των
λεπτών υμενίων.
Τοποθετώντας ένα λεπτό υμένιο πάνω σε κρυσταλλικό substrate αλλάζουν οι δυνάμεις
πάνω στη διεπιφάνεια μεταβάλλοντας την κρυσταλλογραφική φάση. Με αυτόν τον τρόπου
μπορούν να δημιουργηθούν μετασταθείς φάσεις. Οι ενέργειες που αφορούν την
κρυσταλλική δομή (~0.1eV/atom) είναι της ίδιας τάξης με αυτές που αφορούν τη μαγνητική
δομή. Συνεπώς, οι μαγνητικές ιδιότητες των υμενίων εξαρτώνται από τον τρόπο δημιουργίας
τους και το substrate πάνω στο οποίο εναποτίθενται.
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Εξαιτίας της αλλαγής στη συμμετρία των ατόμων στην επιφάνεια του υμενίου,
επηρεάζονται η μαγνητική ανισοτροπία και η κατεύθυνσή της μαγνήτισης. Η ενέργεια
ανισοτροπίας γράφεται ως:
Εan=𝛫𝑠𝑖𝑛2 𝜃

(1.4)

Όπου Κ η σταθερά ενεργού ανισοτροπίας και θ η γωνία μεταξύ της μαγνήτισης και της
επιφάνειας.
Κ=

2𝐾𝑠
𝑡

+ 𝐾𝑢 − 𝜇0 𝛭2

(1.5)

Στην παραπάνω εξίσωση ο πρώτος όρος είναι η ανισοτροπία επιφανείας, όπου το Κ s
είναι η σταθερά ανισοτροπίας επιφανείας και το t το πάχος του υμενίου. Ο δεύτερος όρος
παριστάνει τον όγκο ανισοτροπίας και το Κu είναι η σταθερά όγκου ανισοτροπίας και
υπολογίζεται θεωρώντας ότι οι μαγνητικοί πόλοι στην επιφάνεια είναι ομοιόμορφα
κατανεμημένοι.
Ανάλογα με το πάχος του υμενίου κυριαρχεί και διαφορετικός όρος της παραπάνω
σχέσης. Αν είναι αρκετά χοντρό τότε υπερτερεί ο τρίτος όρος ενώ αν είναι λεπτό κυριαρχεί
ο πρώτος.
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Κεφάλαιο 2
2.1 Ελεύθερες ρίζες (free radicals) [6]
Οι ελεύθερες ρίζες είναι μόρια τα οποία έχουν τουλάχιστον ένα μονήρες ηλεκτρόνιο.
Επειδή τα περισσότερα μόρια έχουν άρτιο αριθμό ηλεκτρονίων και τα άτομά τους είναι
συνδεδεμένα με δεσμούς που σχηματίζονται από τα ηλεκτρόνια που μοιράζονται μεταξύ
τους, οι ελεύθερες ρίζες προκύπτουν από το σπάσιμο αυτών των δεσμών δημιουργώντας
έτσι δύο ξεχωριστά μόρια. Κάθε ένα από αυτά έχει ένα ασύζευκτο ηλεκτρόνιο.
Εξαιτίας του ελεύθερου ηλεκτρονίου τους, οι ελεύθερες ρίζες είναι πολύ
αντιδραστικές. Μπορούν να ενωθούν με άλλες ρίζες ή άτομα τα οποία έχουν ένα ελεύθερο
ηλεκτρόνιο και να σχηματίσουν νέα μόρια. Επιπλέον, μπορούν να αφαιρέσουν κομμάτια από
μόρια προκειμένου να συμπληρώσουν τους δεσμούς τους, δημιουργώντας στην πορεία νέες
ρίζες. Παρόλα αυτά μπορεί να είναι ηλεκτρικά ουδέτερες. Σε ορισμένες περιστάσεις μπορεί
να δημιουργηθούν και διπλές ρίζες (diradicals) με ελεύθερα ηλεκτρόνια σε δύο άτομα.
2.2 Μαγνητικές Ιδιότητες Ελεύθερων Ριζών [6]
Το σπιν του ασύζευκτου ηλεκτρονίου των ριζών τις καθιστά παραμαγνητικές. Αυτή
τους η ιδιότητα είναι πολύ χρήσιμη για τη μελέτη και τον εντοπισμό τους. Η μαγνητική
ιδιότητα ενός υλικού που μελετάται πιο συχνά είναι η συμπεριφορά του μέσα σε
ανομοιογενές μαγνητικό πεδίο, δηλαδή η μαγνητική επιδεκτικότητά. Με βάση τη μαγνητική
διπολική ροπή ενός υλικού μετριέται η έκταση του παραμαγνητισμού του. Αυτή η διπολική
ροπή έχει μετρηθεί ότι είναι ίδια για όλες τις ελεύθερες ρίζες με τιμή 1.73*β e όπου βe η
μαγνητόνη του Bohr. Μέσω μετρήσεων της μαγνητικής επιδεκτικότητας μπορεί να
αποδειχθεί η ύπαρξη ελεύθερων ριζών και να βρεθεί η θέση ισορροπίας μεταξύ των ριζών
και των διμερών τους.
Οι ελεύθερες ρίζες μπορούν να μελετηθούν και με την τεχνική του παραμαγνητικού
συντονισμού ηλεκτρονίου EPR (βλέπε υποκεφάλαιο 3.2). Όταν μια ελεύθερη ρίζα
τοποθετηθεί μέσα σε μαγνητικό πεδίο τότε το spin των του ελεύθερου ηλεκτρονίου τη
μπορεί να έχει μόνο δύο καταστάσεις. Μια παράλληλη και μια αντιπαράλληλη με το πεδίο.
Οι δύο αυτές καταστάσεις διαφέρουν κατά έναν παράγοντα ανάλογο με το μαγνητικό πεδίο
στο οποίο βρίσκεται η ρίζα. Τα περισσότερα ηλεκτρόνια βρίσκονται στην κατάσταση
χαμηλότερης ενέργειας. Αν αυτό το σύστημα εκτεθεί σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (π.χ.
μικροκύματα) τότε τα ασύζευκτα ηλεκτρόνια θα απορροφήσουν ενέργεια αρκετή ώστε να
μεταπηδήσουν στην κατάσταση υψηλότερης ενέργειας.
Σε πολλές ελεύθερες ρίζες η αλληλεπίδραση του ελεύθερου ηλεκτρονίου με τη
μαγνητική ροπή των πυρήνων άλλων ατόμων του μορίου προκαλεί ένα πιο περίπλοκο
σύστημα ενεργειακών σταθμών και φάσματος απορρόφησης. Αυτό επιτρέπει την
ταυτοποίηση ορισμένων ελεύθερων ριζών και της ηλεκτρονιακής δομής τους.
2.3 Ρίζες Blatter [7]
Οι ρίζες Blatter (Blatter radicals) είναι ένα παράδειγμα βενζοτριαζiνυλικού radical με
εξαιρετική bench-top σταθερότητα. Αυτού του είδους τα radical και τα παράγωγά τους
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παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία
μαγνητικών υλικών, την εκκίνηση της διαδικασίας του πολυμερισμού και ως σύμπλοκα για
συμπλέγματα radical-μετάλλου.
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Κεφάλαιο 3
3.1 Σιδηρομαγνητικός Συντονισμός (FMR) [3]
Για να τεθεί ένα σιδηρομαγνητικό υλικό σε συντονισμό απαιτείται συχνότητα της
τάξεως των GHz. Στη συγκεκριμένη πειραματική διάταξη υπάρχει μια δίοδος Gunn η οποία
δημιουργεί μικροκύματα συχνότητας f=9.43GHz και μέγιστης ισχύς 200mW. Μέσω
circulators και waveguides η ακτινοβολία μεταφέρεται στο cavity μικροκυμάτων τύπου
ΤΕ102 το οποίο είναι ένα κλειστό σύστημα στο όπου δημιουργούνται στάσιμα κύματα. Μέσα
στο cavity τοποθετείται το δείγμα. Στο κέντρο του cavity όπου τοποθετείται το δείγμα,
μπορεί να εφαρμοστεί το μέγιστο μαγνητικό και ελάχιστο ηλεκτρικό πεδίο καθώς είναι
γνωστή η συχνότητα και συνεπώς το μήκος κύματος των μικροκυμάτων, πετυχαίνοντας έτσι
το συντονισμό του σιδηρομαγνήτη.

Εικόνα 3.1: Πειραματική διάταξη FMR[3]

Ένας άλλος τρόπος για να γίνουν ακριβείς μετρήσεις είναι χρησιμοποιώντας
μονοχρωματικά κύματα. Για αυτόν το λόγο το wavelength επιτρέπει να περάσουν μόνο
κύματα με συγκεκριμένη συχνότητα τα οποία ελέγχονται και από σύστημα feedback για
μεγαλύτερη ακρίβεια.
Ο σιδηρομαγνητικός συντονισμός μπορεί να μετρηθεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος
είναι κρατώντας σταθερό το μαγνητικό πεδίο στο κέντρο του cavity να μεταβάλλεται
γραμμικά η συχνότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας όπου που εφαρμόζεται στο
δείγμα. Ο δεύτερος τρόπος είναι να διατηρείται σταθερή η συχνότητα και να μεταβάλλεται
το μαγνητικό πεδίο μέσω ενός ηλεκτρομαγνήτη. Επειδή το cavity έχει συγκεκριμένες
διαστάσεις δεν μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα ο πρώτος τρόπος καθώς αυτές θα έπρεπε να
αλλάζουν συνεχώς. Είναι πολύ πιο εύκολο να μεταβάλλεται το μαγνητικό πεδίο του
ηλεκτρομαγνήτη γι’ αυτό και χρησιμοποιείται ο δεύτερο τρόπος. Με αυτόν τον τρόπο
καταγράφεται το φάσμα του σήματος απορρόφησης το οποίο θα έχει σχήμα Lorentzian
κατανομής. Εξαιτίας των θορύβων που υπάρχουν οι οποίοι επικαλύπτουν το σήμα το οποίο
είναι αδύνατο χρησιμοποιείται ένας lock-in amplifier για να το ενισχύει, μετατρέποντας έτσι
το σήμα σε πρώτη παράγωγο Lorentzian κατανομής. Το σημείο στο οποίο μηδενίζεται η
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παράγωγος είναι το σημείο συντονισμού του σιδηρομαγνήτη, HFMR. Η διαφορά της τιμής του
μαγνητικού πεδίου από το ελάχιστο στο μέγιστο σήμα αποτελεί το φασματικό εύρος ΔΗpp.

Σχήμα 3.1: Μέτρηση FMR
[1]Για

ένα σιδηρομαγνητικό μονωτή ελλειψοειδούς σχήματος οι παράγοντες
απομαγνητίσεως που είναι παράλληλοι με τους κύριους άξονες σε καρτεσιανές
συντεταγμένες συμβολίζονται σαν Νx, Νy, Νz. Το εσωτερικό μαγνητικό πεδίο Βi που
εφαρμόζεται στο ελλειψοειδές έχει συνιστώσες:
𝐵𝑥𝑖 = 𝐵𝑥0 − 𝑁𝑥 𝑀𝑥

𝐵𝑦𝑖 = 𝐵𝑦0 − 𝑁𝑦 𝑀𝑦

𝐵𝑧𝑖 = 𝐵𝑧0 − 𝑁𝑧 𝑀𝑧

(3.1)

Στο σύστημα SI οι συνιστώσες του Μ αντικαθίστανται με μ0Μ με κατάλληλο ορισμό των
συνιστωσών Ν. Σε ένα εφαρμοσμένο μαγνητικό πεδίο Β0𝒛̂ οι συνιστώσες του σπιν 𝚳̇=γ(ΜxB)
γίνονται:
𝑑𝑀𝑥
𝑑𝑡
𝑑𝑀𝑦
𝑑𝑡

= 𝛾(𝛭𝑦 𝐵𝑧𝑖 − 𝛭𝑧 𝐵𝑧𝑖 ) = 𝛾[𝛣0 + (𝛮𝑦 − 𝛮𝑧 )𝛭]𝛭𝑦
= 𝛾[𝑀(−𝑁𝑥 𝑀𝑥 ) − 𝛭𝑥 (𝐵0 − 𝑁𝑧 𝑀)] = −𝛾[𝛣0 + (𝛮𝑥 − 𝛮𝑧 )𝛭]𝛭𝑥

Κάνοντας προσέγγιση πρώτης τάξης το

𝑑𝑀𝑧
𝑑𝑡

(3.2)

=0 και Μz=M. Οι παραπάνω εξισώσεις είναι οι

εξισώσεις LLG (Landau-Lifshitz-Gilbert) οι οποίες έχουν χρονοεξαρτημένες λύσεις
μορφής e-iωt όταν
|

𝑖𝜔
𝛾[𝛣0 + (𝛮𝑥 − 𝛮𝑧 )𝛭]

𝛾[𝛣0 + (𝛮𝑦 − 𝛮𝑧 )𝛭]
|=0
𝑖𝜔

της

(3.3)

Η συχνότητα συντονισμού ω0 που προκύπτει είναι:
𝜔02 = 𝛾 2 [𝛣0 + (𝛮𝑦 − 𝛮𝑧 )𝜇0 𝛭][𝛣0 + (𝛮𝑥 − 𝛮𝑧 )𝜇0 𝛭]

(SI)

(3.4)

και ονομάζεται συχνότητα ομοιόμορφου τρόπου ταλάντωσης, δηλαδή οι ροπές κάνουν
μεταπτωτική κίνηση συμφασικά με το πλάτος.
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Για μια επίπεδη πλάκα κάθετη στο Β0 Νx= Νx=0 και Νz=4π οπότε η συχνότητα συντονισμού
γίνεται:
ω0=γ(Β0-μ0Μ)

(SI)

(3.5)

Αν το Β0 είναι παράλληλο με την πλάκα τότε η συχνότητα συντονισμού ισούται με:
ω0=γ[Β0(Β0-μ0Μ)]1/2

(SI)

(3.6)

3.2 Electron Paramagnetic Resonance
[2]

Η τεχνική EPR (electron paramagnetic resonance) η αλλιώς ESR (electron spin
resonance) είναι ανάλογη της τεχνικής ΝΜR αλλά με ηλεκτρόνια. Σε αυτή την τεχνική οι
συχνότητες είναι πολύ μεγαλύτερες καθώς η μαγνητική ροπή των ηλεκτρονίων είναι
υψηλότερη από αυτήν του πυρήνα. Για τα μαγνητικά πεδία που χρησιμοποιούνται στα
εργαστήρια, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι στο μήκος κύματος των μικροκυμάτων
(0.3m-3mm). Το δείγμα τοποθετείται μέσα στο cavity και μέσω ενός κυματοδηγού
εισέρχονται τα μικροκύματα. Όπως και στην τεχνική FMR είναι ευκολότερο να μεταβάλλεται
το μαγνητικό πεδίο κρατώντας σταθερή τη συχνότητα ακτινοβολίας. Το cavity είναι
σχεδιασμένο να ενισχύει το ασθενές σήμα EPR ώστε να εντοπίζεται πιο εύκολα. Η
απορρόφηση των μικροκυμάτων μετατρέπεται σε συνάρτηση του εφαρμοζόμενου
μαγνητικού πεδίου.
O κανόνας επιλογής για μια μετάβαση EPR είναι o κανόνας επιλογής διπόλου
Δmj=±1

(3.7)

επειδή προκαλούνται μεταβάσεις μαγνητικού διπόλου. Επειδή στα πειράματα υπάρχει μια
σταθερή συχνότητα hv, καθώς μεταβάλλεται το μαγνητικό πεδίο παρατηρείται μια
μετάβαση ΕPR κάθε φορά που δύο γειτονικές στιβάδες απέχουν hv.
[5]

Η μαγνητική ροπή δίνεται από τον τύπο:
μ=hγeS=-gβeS

(3.8)

όπου S είναι το spin, γe το μαγνητογυρικό ανάλογο (magnetogyric ratio) του ηλεκτρονίου,
βe=eħ/2me η μαγνητόνη του Bohr και ο παράγοντας g ο οποίος ισούται με
g=2.0023193043617(15).
Όταν ένα ηλεκτρόνια βρεθεί σε εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, ο διαχωρισμός των ενεργειακών
σταθμών των εκφυλισμένων καταστάσεων του spin εξαρτάται από την ισχύ του μαγνητικού
πεδίου και τον μαγνητικό κβαντικό αριθμό ms=±1/2
Ε=±1/2 gβeΒ0

(3.9)

Όταν η συχνότητα πάρει την τιμή που αντιστοιχεί στη διαφορά ενέργειας ΔΕ των δύο
σταθμών, τότε υπάρχει συντονισμός και γίνεται απορρόφηση.
ΔΕ=ω0ħ= gβeΒ0

(3.10)
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Η συχνότητα συντονισμού δίνεται από τον τύπο:
ω0=γeΒ0

(3.11)

Σχήμα 3.2: Διαχωρισμός εκφυλισμένων ενεργειακών σταθμών ηλεκτρονίου που βρίσκεται μέσα σε
μαγνητικό πεδίο Β0

H υπέρλεπτη σύζευξη μεταξύ πυρήνα και ηλεκτρονίου προσθέτει στη Χαμιλτονιανή έναν όρο
ΑI*J και κάθε στιβάδα mj χωρίζεται σε 2Ι+1 υπέρλεπτες στιβάδες ανάλογα με την τιμή του
mI. Συνεπώς μια μετάβαση EPR εξαρτάται από τον τύπο (3.7) και το
ΔmI=0

(3.12)

Ο τελευταίος κανόνας επιλογής συμβαίνει επειδή η συχνότητα μικροκυμάτων προκαλεί
μεταβάσεις διπόλων μόνο μεταξύ ηλεκτρονιακών στιβάδων, όχι μεταξύ στιβάδων του
πυρήνα.
Τα πειράματα EPR εξετάζουν το spin των ηλεκτρονίων σε εύρος συχνοτήτων της τάξης των
GHz καθώς εκεί συμβαίνει συχνά διαχωρισμός κρυσταλλικών στιβάδων. Συνήθως το
φαινόμενο είναι ανισοτροπικό.
Η μέθοδος EPR βρίσκει πολλές εφαρμογές και στη χημεία. Ο συντονισμός μπορεί να είναι
πολύ ευαίσθητος σε ατομικό επίπεδο μέσα σε μόρια. Η τεχνική χρησιμοποιείται στη μελέτη
των radicals, τα οποία είναι άτομα ή κλάσματα μορίων με ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο.

3.3 Μαγνητο-οπτικό φαινόμενο Kerr (MOKE) [3]
Η μέθοδος ΜΟΚΕ χρησιμοποιείται για τη μελέτη των μαγνητικών ιδιοτήτων των
δειγμάτων. Το φαινόμενο ΜΟΚΕ περιγράφει την περιστροφή του επιπέδου πόλωσης και την
13

ελλειπτική πόλωση ενός αρχικά γραμμικά πολωμένου φωτός που προσπίπτει πάνω σε
επιφάνεια με μαγνητικό υλικό. Το γραμμικά πολωμένο φως μπορεί να αναλυθεί σε
δεξιόστροφα και αριστερόστροφα κυκλικά πολωμένο φως. Ανάλογα με το πώς είναι
πολωμένο το φως, το μαγνητικό δείγμα έχει διαφορετικό δείκτη διάθλασης και συνεπώς οι
δύο συνιστώσες έχουν διαφορετικές ταχύτητες και διαφορετικό βαθμό απορρόφησης μέσα
στο δείγμα. Συνεπώς το ανακλώμενο φως είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού του
δεξιόστροφα και της αριστερόστροφα πολωμένης συνιστώσας οι οποίες προκαλούν ένα
ελλειπτικά πολωμένο φως, με γωνία θ ως προς τον άξονα πόλωσης, λόγω των ανόμοιων
αναλογιών τους. Η γωνία θ ονομάζεται γωνία Kerr. Για να απομονωθεί το στοιχείο που είναι
ορθογώνιο με τη διεύθυνση του προσπίπτοντος κύματος, το ανακλώμενο φως περνάει μέσα
από έναν αναλυτή. Μετρώντας τη μαγνήτιση συναρτήσει ενός εξωτερικού πεδίου που
εφαρμόζεται στο δείγμα μπορεί να κατασκευαστεί ο βρόχος υστέρησης του δείγματος.
Επειδή τα μαγνητο-οπτικά φαινόμενα είναι ανάλογα της μαγνήτισης μπορεί να μελετηθεί η
επιφανειακή μαγνήτιση ενός δείγματος.

Σχήμα 3.3: Βρόχος Μαγνητικής Υστέρησης

Στο εργαστήριο χρησιμοποιήθηκε η διάταξη του διαμήκους ΜΟΚΕ, όπου η μαγνήτιση
είναι παράλληλη προς το επίπεδο πρόσπτωσης και στην επιφάνεια υμενίου όπως φαίνεται
στο σχήμα. Ένα laser εκπέμπει κυκλικά πολωμένο φως μήκους κύματος 633nm το οποίο
πολώνεται με τη βοήθεια ενός πολωτή. Στη συνέχεια η δέσμη φωτός ανακλάται πάνω στην
επιφάνεια του δείγματος το οποίο βρίσκεται μέσα σε μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο που
δημιουργείται από έναν ηλεκτρομαγνήτη. Η ανακλώμενη δέσμη περνάει μέσα από έναν
αναλυτή (κάθετο στον πολωτή) και το τελικό σήμα το οποίο είναι ανάλογο της μαγνήτισης
του δείγματος καταλήγει σε μια φωτοδίοδο όπου και ανιχνεύεται με τη μορφή τάσης
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Εικόνα 3.2: Διάταξη ΜΟΚΕ

3.4 Atomic Force Microscopy (AFM) [8]
Το AFM χρησιμοποιείται για την τοπολογική μελέτη διαφόρων επιφανειών. Το
πλεονέκτημα του σε σύγκριση με άλλες μεθόδους είναι ότι λειτουργεί για κάθε είδους
επιφάνεια, χωρίς να χρειάζεται να είναι αγώγιμη ή ημιαγώγιμη. Το AFM αποτελείται από
έναν πρόβολο (cantilever) ο οποίος στην άκρη του έχει μια αιχμή κάθετη προς αυτόν για την
ακριβή τοπολογική μελέτη των επιφανειών, ένα laser και έναν ανιχνευτή θέσης.
To AFM, εκτός από τοποθέτηση της αιχμής με ακρίβεια Angstrom χρησιμοποιεί
επίσης την ανάκλαση του laser και μέτρηση δυνάμεων, για ακριβέστερη απεικόνιση των
επιφανειών. Για την ανάκλαση του laser, η δέσμη ανακλάται πάνω στην άκρη του προβολού
και καταλήγει στον ανιχνευτή θέσης. Η μέτρηση της δύναμης δεν μετριέται απευθείας αλλά
υπολογίζεται από τον νόμο του Ηοοk F=-kz όπου k είναι η δυσκαμψία του προβολού και z η
απόσταση που κάμπτεται ο πρόβολος.
Για τον έλεγχο της δύναμης και της θέσης της αιχμής, το AFM χρησιμοποιεί την
ανάκλαση του LASER. Καθώς η αιχμή αλληλεπιδρά με την επιφάνεια, αλλάζει το σημείο του
ανιχνευτή θέσης πάνω στο οποίο καταλήγει η ανακλώμενη δέσμη, δίνοντας έτσι
ανατροφοδότηση για τη μορφολογία της επιφάνειας του δείγματος.

3.5 Spin-Coating [9]
Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για την εναπόθεση λεπτών υμενίων πάνω σε
substrates. Λόγω της γρήγορης περιστροφής της πλατφόρμας του spin-coater, οι δυνάμεις
που δέχονται τα διαλύματα που πέφτουν πάνω στο substrate το οποίο περιστρέφεται
δημιουργούν ένα ομοιόμορφο στρώμα. Όταν εξατμιστεί το διάλυμα απομένει ένα λεπτό
υμένιο το πάχος του οποίο μπορεί να κυμαίνεται από μερικά νανόμετρα μέχρι μερικά
μικρόμετρα.
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Εικόνα 3.3: Δημιουργία λεπτού υμενίου από μοριακό διάλυμα με αρχικά ακίνητο substrate
Όταν η εναπόθεση γίνεται σε περιστρεφόμενο substrate, είναι απαραίτητο το σύστημα να
περιστρέφεται με την μέγιστη επιθυμητή ταχύτητα, το διάλυμα να πέφτει ομαλά και όχι σε δώσεις,
και η πιπέττα απ’ όπου θα πέσει το διάλυμα θα πρέπει να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση αλλά να
σε καμία περίπτωση να μην ακουμπήσει το substrate

3.6 Λογισμικό LabVIEW [10], [11]
Το λογισμικό LabVIEW είναι μια γραφική γλώσσα προγραμματισμού. Σε αντίθεση με
άλλες γλώσσες προγραμματισμού στις οποίες η ροή δεδομένων γίνεται ανά σειρά, στη
LabVIEW υπάρχει ροή δεδομένων (data flow) δηλαδή τα στοιχεία τροφοδοτούνται
ταυτόχρονα με δεδομένα. Υπάρχουν δύο ειδών στοιχεία, τα αντικείμενα και οι δείκτες. Τα
πρώτα εισάγουν δεδομένα ενώ τα δεύτερα εξάγουν.
Το λογισμικό LabVIEW χρησιμοποιείται για την επεξεργασία δεδομένων που
προέρχονται από ένα κύκλωμα τα οποία έχουν μετατραπεί ηλεκτρικό σήμα. Τα δεδομένα
αυτά ανιχνεύονται αρχικά από έναν αισθητήρα ο οποίος τα μετατρέπει σε ηλεκτρικό σήμα
το οποίο με τη σειρά του ενισχύεται από έναν ενισχυτή. Το σήμα μετατρέπεται από
αναλογικό σε ψηφιακό με τη χρήση μια κάρτας μετατροπής αναλογικού σε ψηφιακό σήμα
για να μπορεί να το επεξεργαστεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με τη χρήση του
λογισμικού LabVIEW.
Ο προγραμματισμός γίνεται σε δύο παράθυρα, το μιμικό και το δια-γραμμικό
παράθυρο. Για τον προγραμματισμό χρησιμοποιούνται η παλέτα εργαλείων με τη βοήθεια
της οποία θα γίνει η κατασκευή των εικονοργάνων, η παλέτα αντικειμένων και η παλέτα
συναρτήσεων για την κατασκευή του κώδικα του προγράμματος.
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Κεφάλαιο 4
4.1 Μετρήσεις MOKE
Για να χρησιμοποιήσουμε τη διάταξη ΜΟΚΕ στο εργαστήριο χρησιμοποιήσαμε ένα
LASER 632nm, η δέσμη του οποίου περνούσε μέσα από έναν πολωτή. Η πολωμένη δέσμη
ανακλούσε πάνω στο εκάστοτε δείγμα το οποίο ήταν τοποθετημένο ανάμεσα σε δύο
ηλεκτρομαγνήτες των οποίων το μαγνητικό πεδίο μεταβάλλαμε μέσω του υπολογιστή. Για
τη μέτρηση του μαγνητικού πεδίου χρησιμοποιήθηκε ένα Hall Probe το οποίο τοποθετήθηκε
μεταξύ των δύο μαγνητών. Στη συνέχεια η ανακλώμενη δέσμη περνούσε μέσα από έναν
αναλυτή και κατέληγε σε ένα φωτοκύτταρο. Το φωτοκύτταρο επικοινωνεί μέσω ειδικού
προγράμματος με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή το οποίο μετατρέπει την ένταση του φωτός
που ανιχνεύεται σε μαγνητικό πεδίο. Για την ελαχιστοποίηση του θορύβου και
μεγιστοποίηση της ακρίβειας των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν ένα optical chopper το
οποίο περιστρεφόταν με συγκεκριμένη συχνότητα και ένας Lock-in Amplifier.
Για τη διεξαγωγή των μετρήσεων έπρεπε πρώτα να περνάει από τον αναλυτή το
ελάχιστο δυνατό φως από το LASER (ιδανικά μηδέν). Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενός
ειδικού προγράμματος το οποίο δείχνει την ένταση του φωτός που φτάνει στο φωτοκύτταρο.
Έχοντας βρει τη γωνία του αναλυτή για την οποία περνάει το ελάχιστο φως, την
μεταβάλλουμε κατά περίπου 2ο.
Με τη βοήθεια του λογισμικού LabVIEW καθορίστηκαν τα όρια μέσα στα οποία θα
κυμαίνεται το μαγνητικό πεδίο, ο αριθμός των επαναλήψεων, ο αριθμός των σημείων κάθε
σειράς μετρήσεων,

4.2 Μετατροπές στο πρόγραμμα της LabVIEW
Με τη βοήθεια του λογισμικού LabVIEW βλέπαμε στον υπολογιστή στο εργαστήριο
τις μετρήσεις που παίρναμε χρησιμοποιώντας τη διάταξη ΜΟΚΕ. Το φωτοκύτταρο της
διάταξης επικοινωνούσε με τον υπολογιστή μέσω μιας πλακέτας η οποία μετέτρεπε την
ένταση του φωτός την οποία ανίχνευε το φωτοκύτταρο σε ηλεκτρικό σήμα. Η πλακέτα στη
συνέχεια συνδεόταν στον υπολογιστή ώστε να μπορέσουν να αποθηκευτούν οι μετρήσεις
και να εμφανιστεί η εκάστοτε γραφική παράσταση.
Το πρόγραμμα ήταν αρχικά ρυθμισμένο ώστε για κάθε επανάληψη των μετρήσεων
να σχεδιάζει και να εμφανίζει την αντίστοιχη γραφική παράσταση αλλά και μια γραφική
παράσταση η οποία είναι ο όρος των γραφικών παραστάσεων μέχρι εκείνη τη μέτρηση. Το
πρόβλημα με αυτήν τη ρύθμιση ήταν ότι στο τέλος αποθήκευε μόνο τον μέσο όρο των
δεδομένων και συνεπώς δεν υπήρχε η δυνατότητα απόρριψης των μετρήσεων με μεγάλα
σφάλματα.
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Αλλάζοντας λίγο τον αρχικό κώδικα το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει
όλες της μετρήσεις που καταγράφει, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα απόρριψης τιμών.

Εικόνα 4.1: Διαγραμμικό παράθυρο LabVIEW

4.3 Δημιουργία δειγμάτων
Για τα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν δύο ειδών substrates: από γυαλί και από
πυρίτιο στην επιφάνεια του οποίου υπήρχε ένα λεπτό υμένιο από permalloy. Το permalloy
είναι ένα κράμα αποτελούμενο από 80% σίδηρο και 20% νικέλιο. Εξαιτίας της υψηλής
μαγνητικής επιδεκτικότητάς του χρησιμοποιείται συχνά σαν μαγνητικός πυρήνας, ενώ
επίσης μπορεί να εμποδίζει τα εξωτερικά μαγνητικά πεδία. Άλλες ιδιότητες αυτού του
κράματος είναι ότι έχει χαμηλό coercivity (η ιδιότητα των σιδηρομαγνητών να μην
απομαγνητίζονται όταν τους εφαρμοστεί εξωτερικό μαγνητικό πεδίο), σχεδόν μηδενική
μαγνητοσυστολή (magnetostriction), λόγω της οποίας το permalloy χρησιμοποιείται στα
λεπτά υμένια, και υψηλή μαγνητοαντίσταση (magnetoresistance). [12]
Για τα πρώτα, κομμάτια γυαλιού κόπηκαν αρχικά σε μικρότερα κομμάτια ορθογώνιου
παραλληλεπίπεδου σχήματος. Τα δεύτερα κατασκευάστηκαν σε ειδικές συνθήκες κενού
μέσα σε ειδικό μηχάνημα στο εργαστήριο με την τεχνική Molecular Beam Epitaxy (M.B.E).
Επειδή τα γυάλινα substrates δεν ήταν επαρκώς καθαρά έπρεπε πρώτα να
ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία για τον καλύτερο δυνατό καθαρισμό τους.
Αρχικά τα substrates τοποθετήθηκαν μέσα σε διάλυμα αποτελούμενο από 10ml
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απιονισμένου νερού και 100μl του καθαριστικού Hellmanex. Το διάλυμα μαζί με τα
substrates τοποθετήθηκε σε ένα δοχείο με νερό το οποίο δημιουργούσε υπερήχους για 10
λεπτά. Στη συνέχεια, τα substrates ξεβγάλθηκαν με βραστό απιονισμένο νερό και
τοποθετήθηκαν μέσα σε ποτήρι ζέσεως με Ι.Ρ.Α.. Αφού τοποθετήθηκε το ποτήρι ζέσεως με
τα substrates στο δοχείο με του υπερήχους για επιπλέον δέκα λεπτά, στεγνώσαμε τα
substrates με αέριο άζωτο και τα τοποθετήσαμε μέσα σε τριβλία για προστασία από τη
σκόνη.

4.4 Μετρήσεις
4.4.1 Μετρήσεις για σταθερή συγκέντρωση διαλύματος και διαφορετικό αριθμό
στροφών/λεπτό του spincoater
Για την πρώτη σειρά μετρήσεων δημιουργήσαμε ένα διάλυμα αποτελούμενο από
1mg radical και 200μL τολουόλης. Στη συνέχεια, με τη χρήση μιας πιπέττας εναποθέσαμε
40μL του διαλύματος πάνω στα καθαρά substrates τα οποία περιστρέφονταν μέσα σε ένα
spin-coater. Χρησιμοποιήσαμε τρεις διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής του spin-coater,
500rpm, 2000rpm και 4000rpm, για να εξετάσουμε πως θα τοποθετηθεί το διάλυμα πάνω
στο substrate σε κάθε περίπτωση. Μεταξύ της δημιουργίας των δειγμάτων στις 2000rpm και
αυτών στις 500rpm και 4000 rpm υπήρχε μια διαφορά 2 ωρών.

Εικόνα 4.2: Απεικόνιση του διαλύματος πάνω στο substrate από το μικροσκόπιο του AFM
για ταχύτητα περιστροφή του spin-coater 500rpm
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Εικόνα 4.3: Απεικόνιση του διαλύματος πάνω στο substrate από το μικροσκόπιο του AFM για
ταχύτητα περιστροφή του spin-coater 2000rpm

Εικόνα 4.4: Απεικόνιση του διαλύματος πάνω στο substrate από το μικροσκόπιο του AFM για
ταχύτητα περιστροφή του spin-coater 4000rpm
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Παρατηρούμαι ότι το στρώμα που δημιουργήθηκε με ταχύτητα 2000rpm φαίνεται
πολύ πιο καθαρό σε σχέση με αυτό των 500rpm και 4000rpm. Αυτό πιθανώς να οφείλεται
στο γεγονός ότι στο διάστημα των 2 ωρών που περάσαν μέχρι τη δημιουργία των δύο
δειγμάτων το διάλυμα είχε αρχίσει να κρυσταλλώνεται, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται
μαύρες τελείες πάνω στα δείγματα, πιθανόν συσσωματώματα.
Στη συνέχεια τοποθετήσαμε τα δείγματα μέσα στο EPR Spectrometer για να κάνουμε
μετρήσεις EPR και να δούμε σε ποιο μαγνητικό πεδίο συμβαίνει ο συντονισμός που θέλουμε
για τρεις διαφορετικές γωνίες δείγματος-μαγνητικού πεδίου. Ο σωλήνας πάνω στον οποίο
τοποθετούνταν τα δείγματα δημιουργήθηκε στο 3D-printer και έχει μήκος 5.3cm.

Σχήμα 4.1: Απεικόνιση των EPR για τα τρία διαφορετικά δείγματα για γωνία 0ο από την αρχική γωνία
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Σχήμα 4.2: Απεικόνιση των EPR για τα τρία διαφορετικά δείγματα για γωνία 20ο από την αρχική γωνία

Σχήμα 4.3: Απεικόνιση των EPR για τα τρία διαφορετικά δείγματα για γωνία 90ο από την αρχική γωνία

Παρατηρούμε ότι επειδή στο δείγμα που έγινε με ταχύτητα περιστροφής 500rpm και
το λεπτό υμένιο που δημιουργήθηκε έχει σχετικά μεγάλο πάχος, το σήμα είναι πολύ πιο
δυνατό σε σχέση με τα σήματα των άλλων δύο δειγμάτων
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Τέλος, έχοντας κάνει ένα μικρό χάραγμα πάνω στην επιφάνεια του δείγματος,
χρησιμοποιήσαμε το AFM για να μελετήσουμε πως συμπεριφέρεται το διάλυμα πάνω στο
substrate και να μετρήσουμε το πάχος του στρώματος που είχε δημιουργηθεί.

Εικόνα 4.5: Τρισδιάστατες απεικονίσεις AFM του δείγματος των 2000rpm

Εικόνα 4.6: Δισδιάστατη απεικόνιση AFM του δείγματος των 2000rpm

Σχήμα 4.7: Τρισδιάστατη απεικόνιση AFM του δείγματος των 500rpm
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Εικόνα 4.8: Δισδιάστατη απεικόνιση AFM του δείγματος των 500rpm

Είναι φανερό ότι πάνω στην επιφάνεια του δείγματος των 500rpm υπάρχουν πολλές
ανωμαλίες οι οποίες πιθανόν να είναι τα συσσωματώματα που δημιουργήθηκαν από την
κρυσταλλωποίηση του διαλύματος
4.4.2 Μετρήσεις για διαφορετικές συγκεντρώσεις διαλύματος και διαφορετικό αριθμό
στροφών/λεπτό του spincoater
Στη δεύτερη σειρά μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικές
συγκεντρώσεις του διαλύματος radical-τολουόλης. Αρχικά δημιουργήθηκε ένα διάλυμα
αποτελούμενο από 1mg radical και 200μL τολουόλης. 40μL του διαλύματος εναποτέθηκαν
πάνω σε substrate το οποίο περιστρεφόταν με ταχύτητα 2000rpm. Κατόπιν, προκειμένου να
δημιουργήσουμε διάλυμα με το ένα δέκατο της αρχικής συγκέντρωσης προσθέσαμε 180μL
τολουόλης σε 20μL του αρχικού διαλύματος και επαναλάβαμε την προηγούμενη διαδικασία.
Με τον ίδιο τρόπο δημιουργήσαμε ένα διάλυμα το οποίο είχε το ένα εκατοστό τα αρχικής
συγκέντρωση και ένα διάλυμα με το ένα χιλιοστό.
Στη συνέχεια, κάθε δείγμα κόπηκε σε κατάλληλες διαστάσεις ώστε να μπει στο EPR
spectrometer και να γίνουν πάνω του μετρήσεις EPR ώστε να μελετηθεί πως αντιδράει το
radical με το μαγνητικό πεδίο για τις διάφορες συγκεντρώσεις .
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Σχήμα 4.4: Απεικόνιση του σήματος EPR του αρχικού διαλύματος για 0ο από το in plane

Σχήμα 4.5: Απεικόνιση του αρχικού διαλύματος για 90ο από το in plane

Για τα υπόλοιπα δείγματα η γωνία έμεινε σταθερή στη γωνία όπου θεωρητικά βρίσκεται το
in plane
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Σχήμα 4.6: Απεικόνιση του σήματος EPR για το διάλυμα με ένα δέκατο της αρχικής συγκέντρωσης και
ταχύτητα περιστροφής στο spin-coater 1000rpm

Σχήμα 4.7: Απεικόνιση του σήματος EPR για το διάλυμα με ένα δέκατο της αρχικής συγκέντρωσης και
ταχύτητα περιστροφής στο spin-coater 2000rpm

Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, επειδή το σήμα άρχισε να γίνεται αδύναμο έπρεπε να
ενισχυθεί με αποτέλεσμα να ενισχύεται και ο θόρυβος και να φαίνονται διάφορες κορυφές.
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Σχήμα 4.8: Απεικόνιση του σήματος EPR για το διάλυμα με ένα εκατοστό της αρχικής συγκέντρωσης
και ταχύτητα περιστροφής στο spin-coater 1000rpm

Σχήμα 4.9: Απεικόνιση του σήματος EPR για το διάλυμα με ένα εκατοστό της αρχικής συγκέντρωσης
και ταχύτητα περιστροφής στο spin-coater 2000rpm
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Σχήμα 4.10: Απεικόνιση του σήματος EPR για το διάλυμα με ένα χιλιοστό της αρχικής συγκέντρωσης
και ταχύτητα περιστροφής στο spin-coater 1000rpm

Σχήμα 4.11: Απεικόνιση του σήματος EPR για το διάλυμα με ένα χιλιοστό της αρχικής συγκέντρωσης
και ταχύτητα περιστροφής στο spin-coater 2000rpm

Παρατηρούμε ότι όσο μειώνεται η συγκέντρωση το σήμα γίνεται σημαντικά πιο
αδύναμο με αποτέλεσμα να χρειάζεται να το ενισχύουμε συνεχώς. Επειδή όμως ενισχύεται
και ο θόρυβος παράλληλα, δεν μπορούμε να έχουμε καθαρές μετρήσεις για τόσο αραιά
διαλύματα

4.4.3 Μετρήσεις πάνω σε μαγνητικό υλικό
Στην Τρίτη σειρά μετρήσεων χρησιμοποιήσαμε ένα substrate από πυρίτιο. Αρχικά το
τοποθετήσαμε στη διάταξη ΜΟΚΕ με σκοπό να εντοπίσουμε ποιο είναι το easy axis και ποιο
το hard axis του υλικού. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει επειδή το δείγμα είναι ανισοτροπικό,
δηλαδή η μαγνητική ροπή του δείγματος δεν είναι ίδια για όλες τις κατευθύνσεις. O easy axis
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και ο hard axis είναι οι κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις που δείχνουν πόσο εύκολα μπορεί
να μαγνητιστεί ένας κρύσταλλος. Για ομοαξονική ανισοτροπία για την οποία η ενέργεια, η
οποία εξαρτάται από τη γωνία του δείγματος ως προς έναν συγκεκριμένο άξονα, έχει τη
μορφή:
Ε=Κ1sin2θ+ Κ2sin4θ

(4.1)

Όπου Κ1, Κ2 σταθερές ανισοτροπίας και θ η γωνία μεταξύ του άξονα και της μαγνήτισης [2]
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παρατηρώντας τον βρόχο υστέρησης ο οποίος εμφανιζόταν στην οθόνη του υπολογιστή
βρήκαμε σε ποια γωνία αντιστοιχούσε ο κάθε άξονας.
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Σχήμα 4.12: Αριστερά) Βρόχος υστέρησης στον easy axis
Δεξιά)
Βρόχος υστέρησης 30ο από τον easy axis
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Σχήμα 4.13: Αριστερά) Βρόχος υστέρησης 60ο από τον easy axis
Δεξιά)
Βρόχος υστέρησης 90ο από τον easy axis (hard axis)
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Προκειμένου να μπορέσουμε να πάρουμε μετρήσεις FMR για αυτό το δείγμα,
χρειάστηκε να κοπεί σε κατάλληλες διαστάσεις ώστε να χωρέσει στο EPR Spectrometer.
Αφού ένα κομμάτι του δείγματος τοποθετήθηκε μέσα στο μηχάνημα, μετρήσαμε το FMR του
για γωνίες από 0ο μέχρι 360ο. Εξαιτίας του γεγονότος ότι όσο πλησίαζε το δείγμα και το
μαγνητικό πεδίο να είναι out of plane μεταξύ τους, χρειαζόταν πολύ ψηλό μαγνητικό πεδίο
για να φανεί ο συντονισμός. Αυτό συμβαίνει επειδή σε αυτή τη θέση το μαγνητικό stiffness
δηλαδή η απαραίτητη ενέργεια ώστε να ευθυγραμμιστεί το διάνυσμα της μαγνήτισης με το
εξωτερικό μαγνητικό πεδίο και να μεταπίπτουν όλα τα spins με ίδια συχνότητα είναι πολύ
μεγάλη. Επειδή αυτό προκαλούσε μεγάλη αύξηση στη θερμοκρασία του μηχανήματος με
κίνδυνο να χαλάσει, για ένα εύρος γωνιών ήταν αδύνατο να παρθούν μετρήσεις.
Έχοντας πάρει μετρήσεις για το substrate από πυρίτιο έχοντας πάνω του μόνο ένα
λεπτό υμένιο από permalloy, συνεχίσαμε εναποθέτοντας από πάνω του και το διάλυμα
radical-τολουόλης. Το διάλυμα αποτελούνταν από 200μL τολούολης και 1mg radical.
Τοποθετώντας το δείγμα πάνω στο spincoater το οποίο περιστρεφόταν με ταχύτητα
2000rpm για ένα λεπτό, εναποθέσαμε στην επιφάνειά του 40μL του διαλύματος. Η
εναπόθεση έγινε τόσο στο δείγμα πάνω στο οποίο είχαν γίνει μετρήσεις ΜΟΚΕ όσο και στο
δείγμα στο οποίο έγιναν μετρήσεις για το FMR του.
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Έχοντας δημιουργήσει δύο νέα δείγματα επαναλάβαμε τις δύο προηγούμενες
διαδικασίες για να δούμε πως αντιδράει το μαγνητικό υλικό μαζί με το radical.
Επανατοποθετήσαμε το νέα δείγμα πάλι στη διάταξη ΜΟΚΕ και πήραμε μετρήσεις για τίς
γωνίες από το easy axis μέχρι το hard axis με βήμα 30ο. Για τη θέση του easy axis πάρθηκαν
μετρήσεις και για άλλα σημεία της επιφάνειας του δείγματος εκτός από το κέντρο του.
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Σχήμα 4.14: Αριστερά) Βρόχος υστέρησης για τον hard axis του δείγματος
Δεξιά)
Βρόχος υστέρησης για τον easy axis του δείγματος
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Σχήμα 4.15: Αριστερά) Βρόχος υστέρησης 30ο από τον easy axis
Δεξιά)
Βρόχος υστέρησης 60ο από τον easy axis
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Σχήμα 4.16: Αριστερά) Βρόχος υστέρηση για σημείο στα αριστερά του δείγματος στον easy axis
Δεξιά)
Βρόχος υστέρηση για σημείο στα δεξιά του δείγματος στον easy axis
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Σχήμα 4.17: Αριστερά) Βρόχος υστέρηση για χαμηλό σημείο του δείγματος στον easy axis
Δεξιά)
Βρόχος υστέρηση για ψηλό σημείο του δείγματος στον easy axis
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Σχήμα 4.18: Αριστερά) Βρόχος υστέρηση στο κέντρο του δείγματος στον easy axis
Δεξιά)
Βρόχος υστέρηση για σημείο κάτω αριστερά του δείγματος στον easy axis

Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση όπου το substrate έχει λεπτό υμένιο και από
radical και από permalloy το coercivity αλλάζει ελάχιστα σε σχέση με το coercivity του
δείγματος το οποίο έχει ένα λεπτό υμένιο μόνο από permalloy
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Εικόνα 4.9: Substrate με permalloy και διάλυμα radical στη θέση easy axis. Οι κόκκινες τελείες
δείχνουν τα σημεία στα οποία πάρθηκαν ΜΟΚΕ μετρήσεις

Το κομμάτι του substrate με permalloy το οποίο έχει τώρα και ένα στρώμα από το
διάλυμα του radical στην επιφάνειά του, επανατοποθετήθηκε μέσα στο EPR Spectrometer.
Για το συγκεκριμένο δείγμα πάρθηκαν μετρήσεις περίπου για ±90ο από τη θέση όπου
προσεγγιστικά είναι η θέση in plane του δείγματος σε σχέση με το εξωτερικό μαγνητικό
πεδίο, δηλαδή το μαγνητικό stiffness ώστε να συντονιστεί το σύστημα είναι πολύ μικρό.
Έχοντας τώρα στο δείγμα και μαγνητικό υλικό εξαιτίας του substrate αλλά και το
διάλυμα του radical, παρατηρούνται ταυτόχρονα τόσο το φαινόμενο EPR όσο και το FMR.
Όσο απομακρυνόμαστε από την αρχική γωνία και αυξάνεται το μαγνητικό πεδίο που
χρειάζεται για να γίνει ο συντονισμός του FMR παρατηρούμε ότι σε συγκεκριμένες γωνίες
εμφανίζονται στην οθόνη ο συντονισμός του FMR και του EPR ταυτόχρονα.

Παρακάτω παρατίθενται οι συγκρίσεις των γραφικών παραστάσεων για το substrate με και
χωρίς radical για θετικές γωνίες σε σχέση με τη γωνία του in plane
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Σχήμα 4.19: Σύγκριση σήματος FMR για substrate με radical και χωρίς για 0ο από το in plane

Σχήμα 4.20: Σύγκριση σήματος FMR για substrate με radical και χωρίς για 5ο από το in plane
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Σχήμα 4.21: Σύγκριση σήματος FMR για substrate με radical και χωρίς για 10ο από το in plane

Σχήμα 4.22: Σύγκριση σήματος FMR για substrate με radical και χωρίς για 15ο από το in plane
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Σχήμα 4.23: Σύγκριση σήματος FMR για substrate με radical και χωρίς για 20ο από το in plane

Σχήμα 4.24: Σύγκριση σήματος FMR για substrate με radical και χωρίς για 30ο από το in plane
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Σχήμα 4.25: Σύγκριση σήματος FMR για substrate με radical και χωρίς για 40ο από το in plane

Σχήμα 4.26: Σύγκριση σήματος FMR για substrate με radical και χωρίς για 50ο από το in plane
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Σχήμα 4.27: Σύγκριση σήματος FMR για substrate με radical και χωρίς για 60ο από το in plane

Σχήμα 4.28: Σύγκριση σήματος FMR για substrate με radical και χωρίς για 70ο από το in plane

Παρακάτω παρατίθενται οι συγκρίσεις των γραφικών παραστάσεων για το substrate με και
χωρίς radical για αρνητικές γωνίες σε σχέση με τη γωνία του in plane
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Σχήμα 4.29: Σύγκριση σήματος FMR για substrate με radical και χωρίς για -10ο από το in plane

Σχήμα 4.30: Σύγκριση σήματος FMR για substrate με radical και χωρίς για -20ο από το in plane
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Σχήμα 4.31: Σύγκριση σήματος FMR για substrate με radical και χωρίς για -30ο από το in plane

Σχήμα 4.32: Σύγκριση σήματος FMR για substrate με radical και χωρίς για -40ο από το in plane
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Σχήμα 4.33: Σύγκριση σήματος FMR για substrate με radical και χωρίς για -50ο από το in plane

Σχήμα 4.34: Σύγκριση σήματος FMR για substrate με radical και χωρίς για -60ο από το in plane

Παρατηρούμε ότι σε όλα τα γραφήματα όσο απομακρυνόμαστε από τη γωνία του in
plane τόσο αλλάζει το σημείο συντονισμού της μιας περίπτωσης σε σχέση με την άλλη
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Σχήμα 4.35: Σύγκριση σήματος FMR για substrate με radical και χωρίς για -70ο από το in plane

Στην παραπάνω γραφική παράσταση φαίνεται μια καμπύλη στην οποία
παρατηρούμε δύο συντονισμούς (δηλαδή στο substrate υπάρχει και μαγνητικό υλικό και
radical) σε σχέση με μια καμπύλη όπου υπάρχει μόνο ο συντονισμός FMR. Παρατηρούμε ότι
τα δύο σημεία συντονισμού απέχουν σημαντικά.

Σχήμα 4.36: Απεικόνιση του σήματος για γωνίες όπου φαίνονται ταυτόχρονα ο συντονισμός FMR και
EPR

Στην παραπάνω γραφική παράσταση φαίνονται ταυτόχρονα τα δύο είδη
συντονισμού, FMR και EPR. Επειδή το σήμα του FMR είναι πολύ πιο δυνατό από αυτό του
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EPR παρατηρείται σε κάθε καμπύλη φαίνονται ένας μεγάλος και ένας μικρός συντονισμός.
Ειδικά για τις γωνίες 74.7ο και -72ο, επειδή οι συντονισμοί συμβαίνουν σχεδόν ακριβώς για
την ίδια τιμή του μαγνητικού πεδίου είναι πολύ δύσκολο να διακρίνει κανείς τον συντονισμό
EPR.
Προκειμένου να μπορέσουμε καλύτερα να μελετήσουμε της αλλαγές που προκαλεί
το radical στις ιδιότητες του μαγνητικού υλικού, σχεδιάσαμε τις γραφικές παραστάσεις
διαφόρων μεγεθών σε σχέση με τη γωνία. Για επιτευχθεί αυτό χρειάστηκε αρχικά να γίνουν
διάφορες γραφικές παραστάσεις fit. Αυτό έγινε με τη βοήθεια της γλώσσας μηχανής MΑΤLΑΒ
η οποία διαθέτει ειδικές εφαρμογές για αυτόν το σκοπό. Επειδή οι γραφικές παραστάσεις
είχαν τη μορφή της πρώτης παραγώγου μια Λορεντζιανής συνάρτησης τα fit των γραφικών
παραστάσεων έγιναν με την εξίσωση:

𝐿′ = −

16(𝑥−𝑥0 )𝛤

(4.2)

𝜋[4(𝑥−𝑥0 )2 +𝛤2 ]2

Όπου x0 το σημείο συντονισμού και Γ το εύρος της συνάρτησης

Αρχικά σχεδιάστηκε το σημείο συντονισμού HFMR και HEPR ως προς τη γωνία.
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Σχήμα 4.37: Γραφική παράσταση σημείου συντονισμού του FMR ως προς τη γωνία
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Σχήμα 4.38: Γραφική παράσταση σημείου συντονισμού του ΕΡR ως προς τη γωνία

Παρακάτω φαίνεται η σύγκριση των σημείων συντονισμού με το radical πάνω στο substrate
και χωρίς το radical
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Σχήμα 4.39: Σύγκριση του σήματος FMR για τα δύο είδη δειγμάτων

Παρατηρούμε ότι το σημείο συντονισμού του EPR και FMR αυξάνονται όσο αυξάνεται
η γωνία. Παρόλο που αυτό είναι αναμενόμενο για το FMR, για το EPR θα έπρεπε να
παραμένει σταθερό.

Στη συνέχεια, σχεδιάστηκε η μεταβολή του εύρους της Λορεντζιανής συνάρτησης ως προς
τη γωνία
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Σχήμα 4.40: Μεταβολή εύρους της Λορεντζιανής ως προς τη γωνία
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Σχήμα 4.41: Μεταβολή εύρους της Λορεντζιανής ως προς τη γωνία
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Σχήμα 4.42: Γραφική παράσταση του εύρους της Λορεντζιανής ως προς τη γωνία εστιασμένη σε
συγκεκριμένες γωνίες

Οι παραπάνω δύο γραφικές εστιάζουν σε συγκεκριμένες τιμές γωνιών της γραφικής
παράστασης Width(θ) EPR με σκοπό να δείξουν ότι το εύρος της Λορεντζιανής συνάρτησης
αυξάνεται μέχρι μια συγκεκριμένη γωνία και μετά αρχίζει να ελαττώνεται.

Γνωρίζοντας το σημείο συντονισμού για κάθε γωνία, από τον τύπο hv=gβ0Β0 όπου
h=6.62*10-34 m2kg/s σταθερά του Planck, v=9.5GHz η συχνότητα, β0=9.274*10-24 JT-1 η
μαγνητόνη του Bohr και Β0 το μαγνητικό πεδίο στο οποίο έχουμε συντονισμό σχεδιάσαμε την
ακόλουθη γραφική παράσταση
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Σχήμα 4.43: Γραφική παράσταση του g-factor του EPR ως προς τη γωνία

Υπολογίζοντας το ολοκλήρωμα κάτω από την Λορεντζιανή σχεδιάσαμε την γραφικά
παράσταση του παράγοντα απορρόφησης ως προς τη γωνία.

παράγοντας απορρόφησης
400

Παράγοντας απορρόφησης

350
300
250
200
150
100
50
0

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Γωνία (μοίρες)

Σχήμα 4.44: Γραφική παράσταση του παράγοντα απορρόφησης ως προς τη γωνία (τα
σφάλματα δεν διακρίνονται γιατί είναι μικρότερα των σημείων της καμπύλης)
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Συμπεράσματα
Από τις γραφικές παραστάσεις που περιέγραφαν τα διάφορα μεγέθη όπως το εύρος
της Λορεντζιανής, ο παράγοντας g, και το σημείο συντονισμού σε σχέση με τις γωνίες αλλά
και από τις συγκρίσεις των σημάτων για τα substrates τα οποία είχαν στην επιφάνειά τους
μόνο μαγνητικό υλικό με αυτά που είχαν στην επιφάνειά του και μαγνητικό υλικό και ένα
λεπτό υμένιο από το διάλυμα του radical, φάνηκε ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ του
μαγνητικού υλικού και του διαλύματος. Επιπλέον η αλληλεπίδραση φάνηκε από τη μικρή
διαφορά στο coercivity των δύο δειγμάτων, όπως έδειξαν οι μετρήσεις ΜΟΚΕ. Όσον αφορά
μάλιστα την αλλαγή στο εύρος για τις μετρήσεις του σήματος EPR στις γωνίες όπου τα δύο
σημεία συντονισμού, FMR και EPR, είναι πολύ κοντά υπάρχουν δύο πιθανές εξηγήσεις. Η
πρώτη είναι ότι επηρεάζεται από την αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της απορρόφησης
ενέργειας σε εκείνες τις γωνίες. Η δεύτερη είναι ότι όταν ο σιδηρομαγνήτης έρχεται σε
συντονισμό δημιουργεί ρεύματα spin τα οποία επηρεάζουν το radical. Αυτά τα ρεύματα τα
οποία δημιουργούνται από τη μέτρηση FMR τα μετράμε με την μέτρηση EPR.
Επιπλέον, σχετικά με το διάλυμα τολούολης-radical που χρησιμοποιήθηκε, είναι
απαραίτητο να εναποτεθεί πάνω στο substrate το συντομότερο δυνατό μετά την παρασκευή
του διότι κρυσταλλώνεται γρήγορα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συσσωματώματα.
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