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Bevezetés 

Napjaink modern iparágai (elssorban az információtechnológia, és az autóipar) egyre 

szélesebb körben használnak mágneses rétegszerkezeteket. A hasznosítás elssorban 

azon alapszik, hogy ferromágneses rétegek mágnesezettségének relatív beállása – a nem 

mágneses köztes réteg vastagságától függen – lehet párhuzamos, vagy ellentétes. Ez a 

relatív beállás küls mágneses tér hatására változik, nagyobb térben a szerkezet részben 

vagy egészében összezáródik. Az antiferromágnesesen csatolt, periodikus, epitaxiális 

Fe/Cr multiréteg csak az els példa volt a mesterséges antiferromágneses (AF) 

rétegrendszerre. Késbb más fémes rendszerekben is találtak AF csatolást. Baibich és 

munkatársai 1988-ban mutatták ki, hogy ez az összezáródás a rétegszerkezet elektromos 

ellenállásának több százalékos csökkenésével jár. Mivel a fémekben a tömbi mágneses 

ellenállás megfigyelhet változását ez a járulék akár két nagyságrenddel is felülmúlhatja; 

a jelenség ezért kiérdemelte az „óriás” jelzt (óriás mágneses ellenállás, GMR). A GMR 

a mágneses bit értékének a diszk forgási sebességétl független érzékenység érzékelését 

teszi lehetvé, ezért a GMR felfedezésével az infomációtechnológiában a bits r ség 

növelése eltt óriási távlatok nyíltak. A GMR olvasófej mköd képességét 1994-ben 

bizonyították, majd 1997-ben piacra is került az els ilyen eszköz. Az ezredfordulón 

eladott összes merevlemez-tárolóban már GMR olvasófejek mködtek. Ezek után nem 

meglep , hogy 2007-ben a fizikai Nobel-díjat a GMR felfedezéséért ítélték oda. A 

fejl dés nem állt meg; napjainkra a kutatók, a fejlesztk és a gyártók további 

megoldásokat találtak az adatsr ség és az olvasási sebesség növelésére. Az alagutazó 

mágnesesellenállás (TMR) jelenségén alapuló olvasófejek még a GMR fejeknél is 

érzékenyebbek, mert a mágneses tériránytól függ ellenállás változása a TMR esetében 

nagyobb. További kétszeres ellenállás-változás érhet el CPP-GMR-rel, azaz a film 

síkjára merlegesen vezetve az áramot. Az utóbbi években a síkra merleges 

mágnesezésen alapuló PMR (Perpendicular Magnetic Recording, merleges mágneses 

rögzítés) került eltérbe, amivel az adattárolás sr sége tovább volt növelhet és 

megközelítette annak elvi határait. Nem kétséges tehát, hogy a mágneses 

heteroszerkezetekben a rétegmágnesezettség iránya (beállása és eljele) fontos 

információhordozó. Nemcsak gyakorlati, hanem alaptudományos értelemben is. 



Információt hordoz a mágneses rétegek csatolásáról, a rétegekben kialakuló domének 

irányítottságáról, a mágneses anizotrópiáról.  

Mivel a lokális mágnesezettség iránya a Mössbauer spektroszkópiában (a rezonáns mag 

helyén) mérhet hiperfinom tér irányát meghatározza (speciálisan 57Fe Mössbauer-

rezonancia és fémes vas esetén azzal egzaktul ellentétes), ezért a hiperfinom módszerek, 

ezen belül a Mössbauer-effektuson alapuló spektroszkópiai módszerek kiválóan 

alkalmasak (esetleg eltemetett) mágneses rétegek mágnesezettség-beállásának és -

irányának meghatározására. A hagyományos Mössbauer-spektroszkópiában a mintán 

áthaladó sugárzást detektáljuk, ami hordozóra növesztett rétegszerkezetek esetén nem 

lehetséges. Az áteresztett γ-sugarak detektálása helyett felületek, vékony rétegek 

vizsgálatára a Mössbauer spektroszkópiában a konverziós elektronok detektálása az 

elterjedt (conversion electron Mössbauer specroscopy, CEMS), azonban a CEMS 

polarimetriának, azaz polarizált forrással, polarizált abszorbenssel végzend CEMS 

vizsgálatoknak sem kísérleti, sem elméleti feltételei jelen munka eltt nem álltak 

rendelkezésre. Dolgozatomban ezt a fontos kérdéskört vizsgálom. 

A munka célkit zései 

Célul t ztük ki, hogy 

• a Mössbauer-polarimetriát átültessük a konverzióselektron-Mössbauer-

spektroszkópiára, valamint a szinkrotronos Mössbauer-spektroszkópiára, 

és ehhez megépítsük a megfelel berendezéseket, 

• kidolgozzuk a polarimetriai spektrumok kiértékelésének a módszereit, és 

hogy 

• a polarimetriát alkalmazzuk antiferromágnesesen csatolt rendszerek 

mágnesezettsége viselkedésének tanulmányozására. 

Alkalmazott módszerek 

A mágnesezettség iránymeghatározása antiferromágneses rendszerek esetén nem 

egyszer feladat. Az elterjedt magnetometriai módszerek (pl. rezgmintás magnetometria 

(VSM), SQUID magnetometria, magnetooptikai Kerr-effektuson alapuló magnetometria 

(MOKE)) els sorban a tömbi mágnesezettségre érzékenyek, az egyes rétegek 



mágnesezettségeire nem, illetve a MOKE többnyire igen kis mértékben. Az általunk 

továbbfejlesztett Mössbauer-polarimetriával mindez kiküszöbölhet, bár megvalósítása 

nem teljesen kézenfekv. A Mössbauer-polarimetria, amely elnevezést a polarizált 

forrással végzett bármely Mössbauer-spektroszkópiai módszerre használom, érzékeny a 

hiperfinom tér irányára. Konverzióselektron-Mössbauer-spektroszkópiára (CEMS) 

átültetve a módszert, az alkalmassá volt tehet multirétegminták vizsgálatára. Ekkor 

ugyanis nincs szükség a minta átvilágítására, ami a vastag hordozó miatt nem lenne 

lehetséges. A CEMS-polarimetriát izotóp-nyomjelz-technikával kombinálva akár 

egyetlen atomi réteg mágnesezettségének irányát is meg lehet határozni. Szinkrotronos 

Mössbauer-spektroszkópiára átültetve a polarimetria gondolatmenetét, olyan minták is 

vizsgálhatók, amelyek a laborspektroszkópiában nem; pl. a szinkrotronsugárzás kis 

felületre fókuszálható, ezért akár a minta egyes területeit külön-külön is vizsgálhatjuk, és 

akár a laterális szerkezetet is feltérképezhetjük, ami a hagyományos Mössbauer-

spektroszkópiában nem lehetséges, mert ott általában a minta teljes felületér l kapunk 

információt. A kísérletek elvégzéséhez megfelel min ség  multiréteg mintákra volt 

szükség. Valamennyi minta molekulanyaláb epitaxia (MBE) technikával készült, elször 

belga együttmköd  partnereinknél, késbb már Magyarország els, és ez id szerint 

egyetlen MBE berendezésén, amely intézetünkben üzemel. 

Tézisek 

I. Demonstráltam a 57Co( -Fe) forrással végzett lineáris Mössbauer-

polarimetriát transzmisszióban. Konverzióselektron-Mössbauer-

spektroszkópiát (CEMS) korábban nem alkalmaztak küls teres 

mágnesezettségvizsgálatokra. Igazoltam, hogy a küls mágneses tér 

elektronokra gyakorolt eltérít hatása elhanyagolható és nem rontja az 

elektrondetektálás hatásfokát. Megterveztem és megépítettem a világ els  

(57Co( -Fe) forrással mköd ) lineáris CEMS polariméterét, és mérésekkel 

demonstráltam, hogy a módszer mködik elektronvisszaszórásban, azaz 

CEMS-ben is [1].  

II.  Demonstráltam a 57Co( -Fe) forrással végzett elliptikus Mössbauer-

polarimetriát transzmisszióban. Annak bizonyítására, hogy a módszer CEMS-



ben is mködik, megterveztem és megépítettem a világ els 57Co( -Fe) 

forrással mköd  elliptikus CEMS polariméterét [2].  

a) A polariméterben a minta mágnesezéséhez egy egyedi, hat permanens 

mágnesbl álló mágnesezt terveztünk és építettünk meg, amelyben az 

egyes permanens mágnesek egymáshoz kötött forgásuk közben terük 

ered jének csak az optikai tengellyel párhuzamos és a forgatási szögt l 

függ , (± 0,13 T között változó) komponense van, ezáltal biztosítva a 

minta longitudinális mágnesezését [2]. 

b) Az elliptikus CEMS-polariméter másik f eleme az egyedi, saját tervezés 

kisszög  és merleges beesésre tervezett CEMS detektor [2]. Ezt a 

detektort lengyel partnereink is sikerrel alkalmazták 57FeSi szr vel 

m köd  cirkuláris CEMS polarimetriai kísérleteikben [3]. 

III.  Kidolgoztam a szinkrotronos Mössbauer-polarimetriának egy új módszerét, 

amely a szinkrotronsugárzás eredetileg lineáris polarizációját egy Zeeman-

felhasadt magrezonáns szr vel (egy longitudinálisan mágnesezett, 

ultravékony 57Fe fóliával) alakítja (csaknem) cirkulárissá [4].  

a) El reszórásban végzett mérésekkel demonstráltam a szinkrotronos 

Mössbauer-polarimetria alkalmazhatóságát [4]. 

b) Súroló beesésben végzett szinkrotronos Mössbauer-polarimetriai 

mérésekkel megmutattam, hogy az a rétegmágnesezettség (beállásának és) 

el
ı
jelének meghatározására alklamas.  

IV.  Megmutattam, hogy elliptikus Mössbauer-polarimetriában vékony forrás és 

vékony minta esetén a mért spektrum négy alspektrum lineáris 

kombinációjaként állítható el. Az így kapott három független együtthatóból 

meghatároztam a hiperfinom mágneses tér polárszögét a forrásban és a 

mintában, továbbá meghatároztam a két hiperfinom tér vektor 

azimutszögeinek különbségét is [5].  

V. A IV. pontban kifejtett kiértékelési módot alkalmaztam a CEMS-polarimetria 

esetére.  

a) Kísérletileg megmutattam, hogy az említett kiértékelési módszer 

mer leges beesésben felvett spektrumok esetén jól mködik, míg a 



kisszög  beesésben felvett spektrumok esetén mutatkozó jelents 

eltéréseknek a vastagságeffektus az oka [2]. 

b) Sajti Szilárd elméletére támaszkodva megmutattam, hogy a kisszög  

mérésnél a relatív intenzitásokat befolyásoló vastagságeffektust milyen 

módon lehet figyelembe venni. Kidolgoztunk egy, polarizált forrásra és 

mintára, kis beesési szögben végzett integrális CEMS mérések 

kiértékelésére alkalmas módszert, az irodalomban elször adva meg he-

lyesen a relatív intenzitásokat vastag (vagy ersen döntött) mintákra [6].  

VI.  Fentiek alkalmazásaként vizsgáltam a rétegmágnesezettség viselkedését 
57Fe/Cr multiréteg antiferromágnesekben.  

a) Lineáris polarimetriával kimutattam a térfogati spinátfordulás („bulk spin 

flop”) jelenségét [1]. Ez az eredmény laborkörülmények között 

egyedülálló. Korábban a bulk spin flop jelenségét reaktornál polarizált 

neutron-reflektometriával (PNR), illetve szinkrotronnál szinkrotronos 

Mössbauer-reflektometriával (SMR) volt lehetséges észlelni. 

b) Lineáris polarimetriával a Fe könny mágnesezési irányában történt 

mágnesezés esetére analizáltam a rétegmágnesezettségek beállását a tér 

függvényében. Az eredményeket egy, a Fe-rétegek fajlagos 

mágnesezettségét, anizotrópiaállandóját, és a réteg-réteg-csatolást, mint 

végesméret-effektust figyelembe vev modellel a Fe mágneses 

anizotrópia, és a Fe/Cr rendszer csatolási paraméterei felhasználásával 

leírtuk.  

c) Az egzakt nehéziránnyal párhuzamos mágneses telítést követ 

remanenciában a könnyirányok mentén kialakuló, négyféle, egymásra 

kölcsönösen merleges mágnesezettség doméneket tartalmazó szerkezet 

alakul ki. Ezt a korábban MOKE mikroszkópban megfigyelt mágneses 

szempontból teljesen kompenzált (Rührig-)állapotot a lineáris CEMS 

polariméterben nagy pontossággal el tudtam állítani. SMR diffúz szórási 

csúcs szélességének változásából megállapítottam, hogy a domének a 

térrel párhuzamos irányban kiterjednek, merleges irányban viszont a 

domének kis méretek maradnak. A diffúz csúcs szélességének változását 



azonban PNR-rel ugyanazon a mintán azonos mágneses elélet után sem 

tapasztaltam. Értelmezésem szerint – mivel a felületi spinátfordulással 

kialakuló rétegmágnesezettség-szerkezetben az alsó és fels rétegek 

egymás tükörképei – a nagy behatolási mélység neutronok esetén a kis és 

nagy domének járulékai kiátlagolódnak. A 0,086 nm-es hullámhosszú 

szinkrotronsugárzás behatolási mélysége kicsi, így az a szimmetrikus 

rétegszerkezet fels felét lényegesen jobban érzékeli, mint az alsót. A két 

kísérlet eredményének különbözségét ezért a felületi spinátfordulás 

közvetett kísérleti bizonyítékának tekintem. 

d) Lineáris polarimetriával megmutattam az egzakt nehéz iránytól történ  

elorientálás utáni spinelfordulást. A rendszeren végzett szimulációk azt 

mutatják, hogy a rétegmágnesezettségek az elorientálás következtében 

kitüntetetté váló könnymágnesezési irányba felületi spinátfordulással 

állnak be. 

e) Elliptikus polarimetriával egy aszimmetrikus (egy vékonyabb fels , 

magrezonáns 57Fe és egy vastagabb természetes vasból álló natFe réteg 

között Cr-ot tartalmazó MgO(001)/natFe/Cr/57Fe epitaxiális hármasrétegen 

nyomon követtem a vékonyabb, rezonáns 57Fe réteg küls tér hatására 

történ  viselkedését. 20 mT-nál egy egytengely spinátugrást 

tapasztaltam. Laborkörülmények között ezek a vizsgálatok is 

egyedülállóak. 

VII.  Elliptikus szinkrotronos Mössbauer-polarimetriával vizsgáltam a 

Gd(7 nm)/57Fe(7 nm)Gd(7 nm) rendszert a 130 K-es mágneses kompenzációs 

h mérséklet alatt és fölött. A várakozásokkal megegyezen a 57Fe spektrum a 

kompenzációs hmérséklet felett leírható a térrel párhuzamos homogén Fe 

rétegmágnesezettséggel. A kompenzációs hmérséklet alatt azonban (ahol a 

két Gd-réteg mágnesezettsége meghaladja a Fe mágnesezettségét) a homogén 

Fe rétegmágnezesettség várt eljelváltása helyett egy inhomogén, széles 

szögeloszlású mágnesezettségre utaló jelet detektáltunk, amit kvalitatíve 

értelmeztem egy mágneses kicseréldési rugó modell segítségével. 



Következtetések 

A Mössbauer-polarimetria nagyon jól alkalmazható módszer a mágnesezettség 

iránymeghatározására. Konverzióselektron-Mössbauer-spektroszkópiára is 

átültethet , így 57Fe-tartalmú mágneses vékonyréteg-rendszerek vizsgálatára is 

alkalmas. Réteg-antiferromágnesek esetén Mössbauer-polarimetria segítségével olyan 

jelenségek is kimutathatók a (pl. térfogati spinátfordulás), amelyek korábban csak 

nagyberendezéseknél voltak vizsgálhatók. Szinkrotronos változata különösen 

alkalmas hasonló vékonyréteg-mágnességi jelenségek vizsgálatára a mágneses tér és 

a h mérséklet széles tartományában. 
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