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INTRODUÇÃO:

Gelos de spin são imãs frustrados onde a
orientação de seus spins segue as chamadas
“regras do gelo”, originalmente enunciadas
para descrever a organização dos átomos de
hidrogênio no gelo de água. Já gelos de spin
artificiais (GSA) são metamateriais magnéticos
frustrados, tipicamente fabricados por
litografia, desenvolvidos com o objetivo de
mimetizar o comportamento dos gelos de spin
de maneira controlada. Nos GSA, nanoimãs
desempenham o papel dos spins, e eles
podem ser facilmente organizados em uma
vasta gama de geometrias e diretamente
inspecionados por técnicas de microscopia.
Um dos casos mais estudados é o gelo de
spin kagome artificial (GSKA), no qual os ímãs
são posicionados sobre os sítios de uma rede
kagome, formando uma malha hexagonal. Tal
sistema não apenas reproduz
comportamentos similares aos dos gelos de
spin, mas também apresenta características
novas, como um rico diagrama de fase e
perspectivas para aplicação como cristal
magnônico.

Frequentemente, os fenômenos de interesse
dos GSA são desencadeados através da
aplicação de um campo magnético externo. O
GSKA, por exemplo, possui um peculiar
mecanismo de reversão da magnetização
quando sujeito a um campo quasistático, além
de exibir espectros de ondas de spin
customizáveis excitados por campos
alternados na faixa de GHz. Devido à
geometria da rede, esses comportamentos
naturalmente dependem da direção de
aplicação do campo, o que pode ser explorado
para controlar a resposta do sistema.

Em vista disso, estudamos como a curva de
magnetização do GSKA depende da direção
do campo aplicado. Como esses sistemas são
feitos de material ferromagnético, eles exibem
um ciclo de histerese. A partir dessa curva, é
possível extrair a coercividade da amostra,𝐻

𝑐

que se refere ao campo magnético necessário
para tornar a magnetização nula. Assim, mais
especificamente, investigamos a dependência
angular da coercividade do GSKA e a
comparamos com o resultado de filmes finos
contínuos de mesmo material.
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METODOLOGIA:

Estudamos experimentalmente duas amostras
de GSKA, feitas de Py (20 nm) e IrMn (7
nm)/Py (10 nm), e seus filmes finos
correspondentes. Elas também apresentam
camadas adicionais de Ta (3 nm) no topo e na
base para prevenir oxidação e promover maior
adesão ao substrato de Si, respectivamente. A
Figura 1 mostra imagens de microscopia
eletrônica de varredura das redes
investigadas. As estruturas foram definidas via
litografia por feixe de elétrons e lift-off em
acetona, enquanto que os materiais foram
depositados por sputtering. Os nanoimãs
possuem um formato elíptico com
comprimento de 920 nm, largura de 150 nm, e
uma separação de 60 nm entre os pontos
mais próximos de nanoimãs vizinhos.

Figura 1: Imagens de microscopia eletrônica de varredura das amostras
de GSKA de (a) IrMn (7 nm)/Py (10 nm) e (b) Py (20 nm).

As curvas de magnetização foram medidas
através de um magnetômetro de efeito Kerr
magneto-óptico, com controle da direção do
campo aplicado, caracterizada pelo ângulo θ
definido na Figura 1(B). As medidas
correspondem à região central de cada
amostra coberta pela área do laser do
equipamento. O diâmetro nominal dessa área
é de 5 um, o que compreende em torno de 40
nanoimãs das amostras de GSKA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Para cada ângulo, foram feitas repetidas
medições da curva de histerese. O resultado
dessas medidas repetidas é apresentado na
figura 2 abaixo, onde temos as medições de
um ângulo de 15º para a amostra IrMn (7nm) /
Py (10nm):

Figura 2: Exemplo de curvas de histerese produzida a partir dos dados
da amostra de IrMn (7 nm)/ Py (10 nm), para o ângulo de θ=15º.

A partir das curvas de histerese produzidas,
obtivemos os valores de , notando que𝐻

𝑐

existem dois pontos numa curva de histerese
onde a curva intercepta o eixo das abscissas,
um à esquerda e outro à direita da origem.
Primeiro, calculamos a média entre estes dois
valores de uma curva, e por fim nosso final𝐻

𝑐

era obtido da média entre todas as curvas de
um mesmo ângulo. Importante observar que
entre os dados, não tínhamos um ponto
preciso em que a magnetização fosse
exatamente igual a zero. O que fizemos então
foi localizar os pontos imediatamente acima e
abaixo do eixo das abscissas. A partir do
coeficiente angular de sua reta, foi possível
encontrar o valor aproximado para o qual a
magnetização era zero.

Com os dados de coercividade então,
produzimos os gráficos finais da coercividade
em função de θ.

Figura 3: Gráfico da coercividade em função do ângulo para a amostra
de Py 20nm.
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Figura 4: Filme filme da amostra Py (20 nm).

Figura 5: Gráfico de coercividade em função do ângulo para amostra de
Ir/Nm (7 nm)/Py (10nm).

Figura 6: Gráfico de coercividade em função do ângulo para o filme fino
de IrMn (7 nm)/Py(10nm).

Para o gráfico da amostra de Py (20 nm)
(Figura 4) é possível observar um
comportamento periódico a cada 60º. Os vales
ocorrem quando o campo é perpendicular ao
eixo de algum dos nanoímãs (em 0º, 60º e
120º). Já os picos ocorrem quando o campo é
paralelo ao eixo maior dos nanoimãs. Este

resultado vai diretamente de encontro com
nossa intuição. Intuitivamente, o mínimo de Hc
deve ocorrer quando o campo estiver
perpendicular ao eixo de algum dos nanoimãs.
Da mesma forma, o máximo deve acontecer
quando o campo for paralelo ao eixo fácil. Já
para o filme fino, não houve comportamento
periódico, e as variações na coercividade
foram bem menores, o que também corrobora
com a ideia de que a dependência angular dos
GSKA está diretamente relacionada com a
geometria da rede. O mesmo ocorre para a
amostra de IrMn (7 nm)/Py(10 nm): é possível
observar uma tendência ao comportamento
periódico, enquanto isso não parece ocorrer
para o filme fino.

CONCLUSÕES:
O resultado obtido está dentro do esperado:

verificamos um comportamento periódico da

coercividade em função do ângulo, decorrente

da geometria hexagonal da rede. Está nos

planos do projeto estudar o comportamento

das redes Kagome em comparação com o

modelo teórico de Stoner-Wohlfarth. Além

disso, uma nova amostra está sendo

analisada, onde, desta vez, foi medida a curva

de histerese de diferentes sub-regiões da

amostra. Um novo gráfico, similar a um mapa

de calor, da coercividade em função das

coordenadas na rede está sendo estudado.

Iremos analisar também a dependência

espacial da coercividade.
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