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Rozdział 1.

Magnetyzm i materiały
magnetyczne – wczoraj i dziś

Wykład z fizyki magnetyków rozpoczynamy od krótkiego rysu historycznego, w którym
spróbujemy nakreślić rozwój poglądów na magnetyzm i materiały magnetyczne na przestrzeni
wieków. Część bardzo ważnych zagadnień została tutaj opisana pobieżnie, ponieważ wrócimy
do nich w dalszej części wykładu.

1.1 Magnesy naturalne

Starożytność i średniowiecze

Pierwsze wzmianki o magnetyzmie pochodzą od starożytnego filozofa Talesa z Miletu
(VII/VI w. p.n.e.) i dotyczą właściwości pewnej tajemniczej skały (tzw. magnesu), która
potrafiła przyciągać kawałki żelaza. O magnesie pisał również Platon (427–347 p.n.e.),
który zauważał, że może on udzielać swojej siły żelazu, które dzięki temu samo może stać
się magnesem. Od Pliniusza Starszego (23–79) wiemy, że namagnesowane żelazo zachowuje
swoją moc przez jakiś czas, a od Galena z Pergamonu (130–200) – że oddziaływanie magne-
tyczne („siła magnetyczna”) rozchodzi się błyskawicznie. Z XII wieku pochodzą wzmianki
o wykorzystawaniu igieł magnetycznych unoszonych na wodzie do nawigacji przez żeglarzy
w Chinach i (prawdopodobnie niezależnie) w Europie, z czego wynika, że wiedziano już
wówczas o istnieniu biegunów magnetycznych magnesu.

Poza tymi kilkoma rzeczywistymi własnościami magnesów opisywano w starożytności
i średniowieczu wiele niestworzonych historii, m.in. o górach magnetycznych, które wycią-
gały gwoździe żelazne z przepływających niedaleko statków, lub też o tym, że własności
magnesów są niszczone przez pocieranie krwią kozła lub diamentem. Sam Tales z Miletu
uważał, że magnes ma duszę i to właśnie dzięki niej przyciąga żelazo, a Plutarch z Cheronei
(50–125) – że magnes produkuje wyziewy, które powodują skomplikowany ruch powietrza,
który z kolei popycha żelazo w stronę magnesu. Św. Albert Wielki (1193–1280), św. To-
masz z Akwinu (1225–1274) i wielu innych średniowiecznych filozofów przyrody było z kolei
święcie przekonanych, że przyciąganie magnesu zanika po natarciu go czosnkiem.

Dziś wiemy, że tym kamieniem magnetycznym tak rozpalającym wyobraźnię był ma-
gnetyt – minerał pochodzenia wulkanicznego o składzie chemicznym Fe3O4 będący najpow-
szechniejszą naturalnie namagnesowaną substancją w przyrodzie (rys. 1.1). To tłumaczy
stosunkowo szeroką znajomość magnesu i jego własności. Warto w tym miejscu dodać, że
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Rysunek 1.1: Magnes naturalny przyciągający gwoździe. Ilustracja z amerykańskiego podręcznika
dla inżynierów z 1921 roku. Źródło: Wikipedia.

właściwości magnesu często porównywano z właściwościami pocieranego bursztynu – obie
substancje występowały w przyrodzie i miały zdolność przyciągania przedmiotów (ciężkiego
żelaza lub lekkich skrawków materiału).

Pierwsze opisy systematycznych prób zbadania własności magnesu pochodzą z XIII
wieku. Niejaki Petrus Preregrinus opisał w listach do przyjaciela własne doświadczenia wy-
konane nad magnesami. Między innymi szlifował z nich igły, które umieszczał w czarkach
pływających po wodzie (co można uznać za udokumentowany projekt kompasu). Potrafił
on tą metodą wyznaczyć bieguny magnetyczne, zauważył przyciąganie i odpychanie się tych
biegunów, opisał namagnesowanie żelaza przez pocieranie go magnesem oraz jego przema-
gnesowanie, a także zauważył, że po przełamaniu magnesu w każdym jego kawałku istnieją
nadal dwa bieguny.

Nowożytność

W czasach nowożytnych pierwszym szeroko znanym dziełem, w którym opisane zostały
zjawiska magnetyczne, było dzieło Giambattisty della Porty (1535–1615) z 1558 r. pt. „Ma-
gia naturalis”. Wykonał on doświadczenia podobne do tych opisanych przez Peregrinusa
(wyznaczanie biegunów i łamanie magnesów) oraz zupełnie nowe, m.in. pomysł na zbada-
nie widma magnetycznego za pomocą opiłków żelaza rozsypanych na papierze
oraz pomysł użycia wagi szalkowej do pomiarów magnetycznych. Ponadto wykazał
w sposób doświadczalny absurdalność legend o wpływie czosnku i krwi kozła na własności
magnetyczne.

Przełom w magnetyzmie dokonał się jednak za sprawą Williama Gilberta (1544–1603)
– nadwornego lekarza królowej Elżbiety i króla Jakuba i pioniera nowoczesnych badań do-
świadczalnych magnetyzmu, który w 1600 r. opublikował obszerne dzieło naukowe pt. „De
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Rysunek 1.2: William Gilbert (po lewej) i pierwsza strona jego dzieła "De magnete..."(po prawej).

magnete, magenticisque corporibus, et de magno magnete tellure; Physiologia nova plurimus
et argumentis et experimentis demonstrata”. Opisał w nim i opatrzył rysunkami kilkaset
doświadczeń przeprowadzanych własnoręcznie przez kilkanaście lat, a ponadto przedysku-
tował ich wyniki pod kątem dotychczasowej wiedzy oraz mitów i legend. Na podstawie
doświadczeń określił właściwości magnesów naturalnych, miejsca ich występowania oraz
związek magnesów z żelazem wytapianym z rudy. Zauważył też, że bieguny magnetyczne
magnesu nie są jedynymi punktami przyciągającymi żelazo, a tylko przyciągają je najsilniej.
Zaproponował również istnienie pola sił, czyli przestrzeni, która otacza magnes, i w której
rozchodzi się działanie magnetyczne, oraz zauważył, że działanie to rozchodzi się podobnie
jak światło, tzn. natychmiastowo. Ponadto sformułował też rewoulucyjną teorię, w której
zaproponował, że Ziemia jest wielkim magnesem. Warto podkreślić, że Gilbert wielo-
krotne powtarzał swoje doświadczenia i to w obecności świadków, co było zupełną nowością
w tamtych czasach.

Co ciekawe, jeden z rodziałów dzieła Gilberta poświęcony był bursztynowi i przycią-
ganiu przez niego lekkich przedmiotów, czyli tak naprawdę dotyczył elektryczności. Dało
to początek systematycznym badaniom zjawisk elektrycznych, w których dopatrywano się
podobieństwa do magnetyzmu już od czasów starożytnych. Przełomem w tej dziedzinie
były doświadczenia Couloumba (1736–1806), z których wynikało, że siły przyciągania
i odpychania między magnesami wykazują tę samą zależność od odległości, co
w przypadku ładunków elektrycznych (tzn. ∼ 1/r2). Skłoniło to uczonych do bada-
nia związków magnetyzmu z elektrycznością statyczną, który – jak wiadomo – nie istnieje.
Błędne założenie o istnieniu takiego związku (oraz o istnieniu centralnej siły magnetycz-
nej) było przyczyną nieudanych doświadczeń i zniechęcenia fizyków tym tematem, mimo
że doświadczenia te często ocierały się o elektromagnetyzm. Przykładem mogą być bada-
nia nowoodkrytego stosu Volty, w którego biegunowości dopatrywano się podobieństwa do
biegunowości magnesu – większość tych badań dotyczyła otwartego obwodu elektrycznego.
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1.2 Elektromagnetyzm

Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Osobą przeświadczoną o istnieniu związku między elektrycznością i magnetyzmem był
Hans Christian Oersted (1777–1851). W 1820 roku wykonał on doświadczenie, w którym
zaobserwował wyraźne wychylenie się igły magnetycznej w pobliżu przewodnika z prądem.
Co więcej, zaobserwował, że pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem jest kołowe
(pole to nazywał wówczas konfliktem elektrycznym).

To proste doświadczenie Oersteda zafascynowało André–Marie Ampère’a (1775–1836),
który od początku podejrzewał, że istotą magnetyzmu jest elektryczność w ruchu,
bowiem już Coulomb pokazał, że statyczna elektryczność nie oddziałuje z magnesami. Am-
père wykonał jeszcze w tym samym roku wiele doświadczeń, na podstawie których sformu-
łował hipotezę prądów molekularnych. Postulował w niej, że cały magnetyzm (również
ziemski) jest wynikiem obecności prądów elektrycznych. W słynnym doświadczeniu zade-
monstrował, że dwa przewodniki z prądem oddziałują na siebie podobnie jak dwa magnesy.
Ponadto zbudował pierwszy solenoid i wykazał, że pole magnetyczne wokół niego wygląda
identycznie jak pole magnesu. Ampèrowi zawdzięczamu również wprowadzenie do fizyki ter-
minu elektrodynamika, rozwinięcie opisu matematycznego elektrodynamiki, a także pomysł
telegrafu elektromagnetycznego.

Dokonania Oersteda i Ampère’a rozpoczęły błyskawiczny rozwój elektromagnetyzmu.
Zostały one szybko uzupełnione przez Biota (1774–1862) i Savarta (1774–1841), którzy
również w 1820 roku sformułowali ilościowe prawo wytwarzania pola magnetycznego
przez dowolny przewodnik z prądem, oraz przez Humphry’a Davy’ego (1778–1829)
i Aragę (1786–1853), którzy zademonstrowali namagnesowanie prętów żelaznych w so-
lenoidzie.

Indukcja elektromagnetyczna

O ile Ampère wykazał, że pole magnetyczne jest wynikiem przepływu prądu elektrycz-
nego, o tyle Michael Faraday (1791–1867) udowodnił w 1831 roku (po wielu nieudanych
próbach) istnienie zjawiska odwrotnego: zmienne pole magnetyczne jest źródłem
prądu elektrycznego (nazywanego wtedy prądem indykowanym w odróżnieniu od prądu
otrzymywanego ze stosu Volty). Przykładowe doświadczenie Faradaya przedstawione jest
na rys. 1.3.

Odkrycie Faradaya jeszcze bardziej przyspieszyło rozwój elektromagnetyzmu. W 1834
Joseph Henry (1797–1878) odkrył samoindukcję, a Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804–
1865) sformułował słynną regułę Lenza, zgodnie z którą prąd indukcyjny przeciwdziała
przyczynie jego powstawania. Nieco wcześniej, bo w 1832 roku Hippolyte Pixii (1808–1835)
skonstruował pierwszą maszynę do wytwarzania prądu indukowanego. Od strony teoretycz-
nej bardzo duży wkład w rozwój elektromagnetyzmu wniósł w 1845 roku Franz Neumann
(1798–1895), który przedstawił po raz pierwszy efekt indukcji używając rachunku różnicz-
kowego i całkowego. W ten sposób dokonał uogólnienia elektrodynamiki prądu stałego
Ampère’a na przypadek przemiennych prądów indukowanych Faradaya.

Prędkość światła i równania Maxwella

W 1845 roku Gustav Theodor Fechner (1801–1887) zaproponował, że prąd elektryczny
jest ruchem dwóch strumieni ładunków elektrycznych (dobrze już wtedy znanych) biegną-
cych w przeciwnych kierunkach. Założenie to przyjął również Wilhelm Weber (1804–1891),
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Rysunek 1.3: Jeden z eksperymentów Faradaya polegających na wzbudzeniu prądów indukowanych
zmiennym polem magnetycznym solenoidu.

który w roku 1846 wyprowadził wzór na całkowitą siłę odpychania między ładunkami punk-
towymi. We wzorze tym wprowadził stałą c o wymiarze prędkości, której sens fizyczny
był taki, że przy względnej prędkości ładunków punktowych równej c/

√
2 ich przyciąganie

elektrostatyczne było skompensowane przez odpychanie elektrodynamiczne. Wyznaczona
doświadczalnie w 1856 roku przez Webera i Kohlrauscha (1809–1858) wartość c okazała
się bliska prędkości światła w próżni. Rok później Gustav Kirchoff badając rocho-
dzenie się zaburzeń elektrycznych wzdłuż drutów telegraficznych, doszedł do wniosku, że
nie tylko stała Webera, ale również prędkość rozchodzenia się fali elektrycznej jest bardzo
bliska prędkości światła w próżni.

W latach 1854–1861 James Clerk Maxwell (1831–1879) opracował teorię pola elektro-
magnetycznego. Początkowo próbował opisać linie sił pola znane z doświadczeń Oersteda,
Ampère’a, Biota i Savarta stawarzając abstrakcyjne mechaniczne modele przenoszenia od-
działywań. Jednak sukces odniósł dopiero po obliczeniu teoretycznej prędkości poprzecz-
nych drgań eteru w ośrodku magnetycznym, która to prędkość okazała się niesłychanie
bliska prędkości światła. Uznał więc, że światło polega na drganiach eteru, który uważał za
podłoże wszelkich zjawisk elektrycznych i magnetycznych, i zastosował do nich opis falowy.
O słynnych równaniach Maxwella, których współczesną postać zawdzięczamy zresztą nie
Maxwellowi, ale Oliverowi Heaviside’owi (1850–1925), powiemy więcej w rozdziale 2.

1.3 Magnetyzm materii

Mikroskopowe pochodzenie magnetyzmu

Przy całej swej genialności teoria Maxwella ciągle nie dostarczała jednak odpowiedzi na
pytanie, w jaki sposób powstają w materii zaproponowane przez Ampère’a prądy moleku-
larne będące źródłem pola magnetycznego magnesów, ani też dlaczego w jednych ciałach
takie prądy występują i są silne, a w innych są one słabe lub nie występują w ogóle. Na
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odpowiedź trzeba było czekać do początków XX wieku, kiedy to sformułowano podstawowe
zasady mechaniki kwantowej i za jej pomocą wyjaśniono budowę materii.

Trzeba jednak zaznaczyć, że nie byłoby mechaniki kwantowej bez całego ciągu wcze-
śniejszych spektakularnych odkryć w fizyce i chemii. Wśród nich można wymienić:

• ogłoszenie przez Johna Daltona (1766–1844) w 1808 roku założeń teorii atomistycz-
nej, które doprowadziło do odkrycia w 1869 roku układu okresowego pierwiastków
chemicznych przez Dmitrija Iwanowicza Mendelejewa (1834–1907),

• odkrycie w 1879 roku korposkularnej natury promieni katodowych przez Williama
Crookes’a (1832–1919), które doprowadziło w 1897 roku do potwierdzenia istnienia
elektronu przez Josepha Johna Thomsona (1856–1940),

• odkrycie w 1896 roku promieniotwórczości naturalnej przez Henri’ego Anotine’a Be-
cquerela (1852–1908), które doprowadziło do odkrycia w 1914 roku jądra atomowego
przez Ernesta Rutherforda (1871–1937),

• wyjaśnienie w 1900 roku widma ciała doskonale czarnego przez Plancka (1858–1947),
które jest uważane za początek teorii kwantów.

Jednym z najbardziej spektakularnych sukcesów teorii kwantów (nie była to jeszcze me-
chanika kwantowa jaką znamy dzisiaj) było opracowanie w 1913 roku przez Nielsa Hendrika
Davida Bohra (1885–1962) planetarnego modelu atomu wodoru, dzięki któremu udało
się wyjaśnić położenia linii widmowych wodoru. W modelu atomu Bohra występował jed-
nak tylko jeden parametr, tzw. główna liczba kwantowa n, który numerował orbity
elektronowe i decydował o energii elektronu. Model Bohra został ulepszony w 1915 roku
przez Arnolda Sommerfelda (1868–1951), który wprowadził do opisu stanów elektronowych
orbitalną liczbę kwantową l i magnetyczną liczbę kwantową m. Dzięki nim rozszy-
frował wiele zawiłości widm, z którymi pierwotny model Bohra sobie nie poradził. Liczba
orbitalna l określała możliwość istnienia różnych wartości momentu pędu elektronu przy
tej samej energii całkowitej, a liczba magnetyczna m – kwantowanie przestrzenne tego mo-
mentu. Ta ostatnia została potwierdzona przez słynne doświadczenie wykonane przez Otto
Sterna (1888–1969) i Walthera Gerlacha (1899–1979) w 1921 roku, w którym zresztą nie-
świadomie zaobserwowali dwa stany spinu elektronu. Pomimo tego, że planetarny model
atomu Bohra–Sommerfelda miał wiele wad, to jednak był pierwszym modelem opisu-
jącym mikroskopowe źródło magnetyzmu materii.

Z biegiem lat okazało się, że półklasyczna teoria kwantów i model atomu Bohra–
Sommerfelda potrafią wyjaśnić tak naprawdę bardzo ograniczoną liczbę zjawisk fizycznych.
Kryzys tej teorii doprowadził do narodzin mechaniki kwantowej w wersji macierzowej
zaproponowanej w 1925 roku przez Wernera Heisenberga (1901–1976), w wersji operato-
rowej opracowanej niemal jednocześnie przez Paula Adriena Maurice’a Diraca (1902–1984)
oraz w wersji falowej sformułowanej w 1926 roku przez Erwina Schrödingera (1887–1961).
Trudno nie wspomnieć również o Wolfgangu Paulim (1900–1958), który w 1925 roku sfor-
mułował słynny zakaz Pauliego oraz zaproponował istnienie spinu elektronu. To właśnie
spin elektronu jest obok orbitalnego momentu pędu elektronu jest kluczowym pojęciem w
fizyce magnetyków, dlatego poświęcimy my więcej uwagi w rozdziale 4. Zalet samego opisu
kwantowomechanicznego z oczywistych względów nie będziemy dyskutować.

Materiały magnetyczne

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, materiały magnetyczne (zwłaszcza magnes naturalny
oraz namagnesowane żelazo) były znane i stosowane od wieków, o czym więcej powiemy
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w rozdziale 8. Nic więc dziwnego, że wraz z rozwojem wiedzy na temat pola elektroma-
gnetycznego rosło również zainteresowanie uczonych własnościami magnetycznymi różnych
substancji. W XIX wieku wiedziano już np. że wszystkie substancje można podzielić na
diamagnetyki, paramagnetyki i ferromagnetyki. Nazwa tych ostatnich pochodzi od
łacińskiego słowa ferrum oznaczającego żelazo (nie trudno się więc domyślić, jakie własności
mają substancje w tej grupie).

Duże zasługi w ilościowym opisie własności substancji magnetycznych miał Pierre Curie
(1859–1906), który w 1895 roku sformułował epmiryczne prawo Curie dla paramagnety-
ków oraz opisał pewną temperaturę charakterystyczną w ferromagnetykach (tzw. tempe-
raturę Curie), powyżej której stają się one paramagnetykami. Pełną klasyczną teorię
paramagnetyzmu i diamagnetyzmu opracował jednak dopiero w 1905 roku Paul Lan-
gevin (1872–1946), a w 1907 roku Pierre Weiss (1865–1940) zaproponował istnienie pola
molekularnego odpowiedzialnego za ferromagnetyzm. Po sformułowaniu teorii kwantów
Niels Bohr wykazał w 1911 błędność klasycznej teorii diamagnetyzmu, a w 1927 Wolfgang
Pauli opisał w oparciu o statystykę Fermiego–Diraca paramagnetyzm elektronów prze-
wodnictwa. W tym samym roku John van Vleck (1899–1980) opublikował kwantową
teorię paramagnetyzmu, a rok później Werner Heisenberg pierwszą kwantową teorię
ferromagnetyzmu. W 1930 roku Lew Dawidowicz Landau (1908–1968) ogłosił kwan-
tową teorię diamagnetyzmu metali, a w 1932 roku Louis Néel (1904–2000) odkrył
antyferromagnetyzm i ferrimagnetyzm. Z ważniejszych odkryć tej epoki warto wy-
mienić jeszcze zjawisko rozmagnesowania adiabatycznego paramagnetyków zaobserwowane
w 1933 roku przez Williama Giauque’a (1895–1982), które to zjawisko zostało przewidziane
teoretycznie przez niego samego oraz (niezależnie) przez Petera Josepha Williama Debye’a
(1884–1966)) już w 1926 roku, o którym to zjawisku powiemy w rozdziale 3. Pozostałym
wymienionym teoriom przyjrzymy się bliżej w rozdziale 4, 5 i 6.

1.4 Nowe technologie

Powyższy rys historyczny pokazuje dobitnie, że magnetyzm, z jakim mamy do czynienia
w życiu codziennym, został odkryty dawno temu i jest już stosunkowo dobrze zbadany.
Przez wieki dał się on poznać nie tylko jako ciekawe zjawisko, ale również jako bardzo
użyteczne narzędzie. Nic więc dziwnego, że spora część współczesnych badań magnetyzmu
ukierunkowana jest na poszukiwanie coraz to nowych i bardziej efektywnych sposobów jego
zastosowania w medycynie, elektrotechnice i elektronice. Jest to nurt, który coraz silniej
rzutuje również na badania podstawowe, przez co coraz częściej badania o charakterze
naukowych przeplatają się z tymi o charakterze aplikacyjnym.

Przykładem całkowicie stosowanych badań magnetyzmu są poszukiwania kolejnych od-
mian tradycyjnych stopów i spieków, które zapewniłyby jeszcze lepsze parametry oraz
mniejsze zużycie energii urządzeń elektrycznych i elektronicznych, o czym będziemy mó-
wić w rozdziale 8. Badaniami całkowicie podstawowymi są natomiast badania układów
silnie skorelowanych elektronów, którym poświęcony jest rozdział 10. Obydwa nurty łączy
ze sobą obszar obejmujący poszukiwanie i badanie własności fizycznych zupełnie
nietradycyjnych materiałów magnetycznych, które nie tylko są ciekawe z punktu wi-
dzenia fizyki teoretycznej, ale wiążą sie również z potencjalnymi zastosowaniami.

Przykładem materiałów, które są intensywnie badane w ramach tej ostatniej grupy są
półprzewodniki magnetyczne oraz magnetyczne związki organiczne, które w przyszłości być
może całkowicie zrewolucjonizują elektronikę. Duże zainteresowanie świat nauki przejawia
również wobec tzw. multiferroików, czyli kryształów, w których jednocześnie występują
co najmniej dwa uporządkowania dalekiego zasięgu (np. ferromagnetyzm i ferroeltrycz-
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ność). Jeszcze inną grupą związków, którymi zainteresowani są zarówno naukowcy, jak i
inżynierowie, są tzw. niekonwencjonalne nadprzewodniki, które ciągle stanowią wyzwanie
dla fizyki silnych korelacji, a które już teraz są powszechnie stosowane w magnesach nad-
przewodzących i lewitujących pociągach. Również poszukiwania termoelektryków opartych
na układach silnie skorelowanych są przykładem związków łączących fizykę ciała stałego z
potencjalnymi zastosowaniami. Tym i innym współczesnym kierunkom badań magnetyzmu
poświęcony jest rozdział 9.



Rozdział 2.

Elementy magnetostatyki

Celem niniejszego rozdziału jest przypomnienie wybranych pojęć i praw elektrodynamiki
(przeważnie zredukowanej do magnetostatyki), do których będziemy się odwoływać w dalszej
części wykładu. Wprawdzie wszystkie one są wyprowadzane i szczegółowo omawiane na
wykładach z podstaw fizyki lub z elektrodynamiki, jednak ich przypomnienie wydaje się być
celowe choćby z uwagi na potrzebę uzgodnienia języka wykorzystywanego przy omawianiu
zjawisk fizycznych występujących w magnetykach.

2.1 Pole elektromagnetyczne

Definicja

Każde pole fizyczne jest zdefiniowane przez oddziaływanie z umieszczonym w nim ciałem
lub układem ciał, ponieważ istotą pola fizycznego jest przenoszenie pewnego oddziaływania
na odległość. Oddziaływanie pomiędzy ciałami naładowanymi elektrycznie jest przenoszone
przez pole elektromagnetyczne, którego składowymi są pole elektryczne i pole magnetyczne.
Pole elektromagnetyczne jest zdefiniowane przez siłę Lorentza F, która działa na każdą
naładowaną elektrycznie cząstkę o ładunku q poruszającą się w polu elektromagnetycznym
z prędkością v i wyraża się wzorem:

F = q(E+ v ×B), (2.1)

gdzie E jest wektorem natężenia pola elektrycznego, a B jest wektorem indukcji pola
magnetycznego (w skrócie: indukcji magnetycznej). Wektory E i B są niczym innym,
jak siłową charakterystyką – odpowiednio – pola elektrycznego i magnetycznego. Jeśli w
każdym punkcie pola magnetycznego wektor indukcji B ma tę samą wartość (długość, kie-
runek i zwrot), to pole to nazywamy jednorodnym. Kiedy ten warunek nie jest spełniony,
mówimy o niejednorodnym polu magnetycznym. Analogicznie definiujemy jednorodne
i niejednorodne pole elektryczne.

Jak wynika ze wzoru (2.1), cechą charakterystyczną pola elektrycznego jest to, że wy-
wiera ono na poruszający się w nim ładunek elektryczny siłę, która nie zależy od prędkości
tego ładunku. Istotą pola magnetycznego jest natomiast to, że wywiera ono na poruszający
się w nim ładunek elektryczny siłę zależną od jego prędkości (a dokładniej: proporcjonalną
do prędkości ładunku i skierowaną prostopadle do niej). W stałym i jednorodnym polu
magnetycznym skierowanym prostopadle do prędkości cząstki oraz przy nieobecności pola
elektrycznego siła Lorentza pełni rolę siły dośrodkowej, zmuszając cząstkę naładowaną do
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ruchu po okręgu. Z tego powodu jest ona jedną z najważniejszych sił występujących w przy-
rodzie i jedną z najczęściej wykorzystywanych w nauce i technice.

Równania Maxwella

Własności pola elektromagnetycznego są w pełni określone przez równania Maxwella.
Jest to układ czterech równań będących tak naprawdę zbiorem wcześniej odkrytych re-
guł rządzących elektromagnetyzmem, a zebranych, uogólnionych i rozwiązanych przez Ma-
xwella. Są to: 

∇ ·E = ϱ
ε0

∇×E = −∂B
∂t

∇ ·B = 0

∇×B = 1
c2

∂E
∂t + µ0j,

(2.2)

gdzie ϱ jest gęstością ładunku, j – gęstością prądu, ε0 jest przenikalnością dielektryczną
próżni, µ0 – przenikalnością magnetyczną próżni, a c – stałą elektrodynamiczną (o wymiarze
prędkości) spełniającą zależność 1/c2 = ε0µ0. Kolejność równań jest różna w różnych
podręcznikach. Różniczkową postać wzorów Maxwella zawdzięczamy Heaviside’owi.

Pierwsze równanie jest to prawo Gaussa dla pola elektrycznego. Mówi ono, że
strumień pola elektrycznego przez dowolną powierzchnię zamkniętą jest proporcjonalny
zawartego wewnątrz niej ładunku elektrycznego. Innymi słowy: ładunki elektryczne są
źródłem pola elektrycznego.

Drugie równanie jest to prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya. Mówi
ono, że całka krzywoliniowa z pola elektrycznego wzdłuż pewnej pętli jest równa zmianom
(w czasie) strumienia pola magnetycznego przenikającego tę pętlę. Stwierdzeniem równo-
ważnym jest powiedzenie, że zmienne w czasie pole magnetyczne wytwarza pole
elektryczne.

Trzecie równanie to prawo Gaussa dla pola magnetycznego. Stwierdza ono, że
strumień pola magnetycznego przez dowolną powierzchnię zamkniętą jest równy zeru. Albo
inaczej: pole magnetyczne jest bezźródłowe.

Czwarte równanie to uogólnione przez Maxwella prawo Ampére’a. Mówi ono, że całka
z pola magnetycznego po zamkniętej pętli odpowiada prądowi płynącemu przez tę pętlę oraz
zmianom (w czasie) strumienia elektrycznego przenikającego tę pętlę. Innymi słowy: ruch
ładunku elektrycznego (prąd) oraz zmienne pole elektryczne wytwarzają pole
magnetyczne. Warto w tym miejscu przypomnieć, że pierwotnie prawo Ampére’a miało po
prawej stronie tylko wyraz µ0j (czyli prąd elektryczny). Poprawka (1/c2)∂E/∂t, nazywana
prądem przesunięcia, została dodana przez Maxwella w celu uwzględnienia w równaniach
empirycznego prawa zachowania ładunku elektrycznego.

Rozwiązaniem układu równań Maxwella jest pole elektromagnetyczne o składowych E
i B o ogólnej postaci:

E = −∇ϕ− ∂A

∂t
oraz B = ∇×A, (2.3)

gdzie ϕ jest potencjałem skalarnym, a A – potencjałem wektorowym.
Równania Maxwella są piękne i genialne w swej prostocie. Są one również uważane

jedno z najważniejszych osiągnięć naukowych wszechczasów, bowiem ich sformułowanie i
rozwiązanie doprowadziło do wielu fundamentalnych odkryć. Po pierwsze, równania Ma-
xwella połączyły raz na zawsze elektryczność z magnetyzmem. Pokazały, że elektryczność
i magnetyzm są różnymi przejawami tego samego zjawiska – elektromagnetyzmu. Po dru-
gie, prąd przesunięcia Maxwella pokazał, że możliwy jest przepływ prądu zmiennego przez
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kondensator, co wprowadziło zupełnie nową jakość do elektrotechniki. Po trzecie, równania
Maxwella pokazały, że zmienne pole elektryczne i magnetyczne są nierozłączne i rozchodzą
się w próżni w postaci fali elektromagnetycznej (w tym jako światło i fala radiowa), prze-
nosząc (jak każda fala) konkretną energię na odległość. Po czwarte, równania te pozwoliły
na wyznaczenie przy użyciu prostych eksperymentów dokładnej wartości stałej elektrody-
namicznej c, która okazała się być bliska prędkości światła. Ta obserwacja doprowadziła
Maxwella do wniosku, że światło jest falą elektromagnetyczną, a stała c jest prędkością
światła w próżni. Po piąte wreszcie, równania Maxwella okazały się czułe na trasforma-
cję Galileusza, co doprowadziło Lorentza do sformułowania własnej transformacji, która
rozwiązała ten problem (innymi słowy: równania Maxwella są niezmiennicze wzglę-
dem transformacji Lorentza). Transformacja Lorentza stała się z kolei fundamentem
szczególnej teorii względności Einsteina.

Relatywistyczne pochodzenie pola magnetycznego

Pozostańmy przez chwilę przy wątku relatywistycznym. Można powiedzieć, że równania
Maxwella zostały (nieświadomie) zapisane od razu w formie relatywistycznej, przez co nie
wymagały one poprawiania (tak jak równania Newtona) po sformułowaniu szczególnej teorii
względności. To nie oznacza jednak, że nic się w elektrodynamice nie zmienia przy przejściu
do układu porusząjącego się z prędkością bliską prędkości światła.

Rysunek 2.1: Poruszający się ładunek punktowy w pobliżu pręta z prądem w układzie odniesienia
związanym z prętem (po lewej) oraz w układzie odniesienia związanym z ładunkiem punktowym
(po prawej).

Rozważmy metalowy pręt, w którym ładunki dodatnie poruszają się w prawo z pręd-
kością v, a ładunki ujemne w lewo, również z tą samą prędkością. Niech gęstość liniowa
ładunku dodatniego wynosi +λ, a ujemnego −λ. Prąd płynący w pręcie będzie więc wyno-
sił:

I = 2λv, (2.4)

ponieważ zgodnie z ogólnie przyjętą konwencją prąd płynie przeciwnie do ruchu ładunku
ujemnego. Rozpatrywany model jest równoważny sytuacji, w której ładunki dodatnie są
nieruchome, a ładunki ujemne poruszają się z prędkością 2v. Jednak ze względu na symetrię
wygodniej jest rozważać poruszające się ładunki obu znaków.

Dla ścisłości należy dodać, że λ jest gęstością prądu w układzie spoczynkowym pręta,
czyli:

+λ = +
λ0√

1− v2/c2
oraz − λ = − λ0√

1− v2/c2
, (2.5)

gdzie λ0 jest gęstością ładunku w jego własnym układzie spoczynkowym. Wypadkowa
gęstość liniowa ładunku dodatniego i ujemnego w układzie spoczynkowym pręta jest oczy-
wiście równa zeru:

λtotal = +λ− λ = 0. (2.6)
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Wyobraźmy sobie teraz ładunek punktowy q poruszający się w pobliżu pręta z pręd-
kością u < v. Zauważmy, że ładunki dodatnie i ujemne w pręcie się równoważą, więc na
ładunek q nie działa żadna siła elektrostatyczna. Wydawać by się mogło, że w związku
z tym nic się nie dzieje. Jednak tak nie jest. Z punktu widzenia ładunku q (tzn. ukła-
dzie odniesienia związanym z tym ładunkiem), ładunki dodatnie i ujemne poruszają się
z różnymi prędkościami (odpowiednio v+ i v−), które można obliczyć posługując się regułą
relatywistycznego składania prędkości:

v+ =
v − u

1− vu
c2

oraz v− =
v + u

1 + vu
c2
. (2.7)

Skoro prędkości są inne, to i skrócenie lorentzowskie odległości pomiędzy ładunkami do-
datnimi i ujemnymi jest też inne. A stąd inna też jest gęstość liniowa ładunku dodatniego
i ujemnego widziana z układu odniesienia ładunku punktowego q:

λ+ =
+λ0√

1− v2+/c
2

oraz λ− =
−λ0√

1− v2−/c
2
. (2.8)

Po podstawieniu v+ i v− i kilku przekształceniach otrzymujemy wypadkową gęstość ładunku
w układzie spoczynkowym ładunku q:

λ′total = λ+ + λ− =
−2λuv

c2
√
1− u2/c2

, (2.9)

która jest różna od zera. Oznacza to, że w układzie spoczynkowym ładunku q pręt nie jest
obojętny elektrycznie, ale wytwarza pole elektryczne o natężeniu:

E′ =
λ′total
2πε0r

= − 1

πε0r

λuv

c2
√
1− u2/c2

, (2.10)

które na niego działa siłą elektryczną:

F ′ = qE′ =
1√

1− u2/c2
×
(
− λv

πε0c2
qu

r

)
. (2.11)

Przechodząc z powrotem do układu spoczynkowego pręta możemy znaleźć wartość tej siły
w układzie spoczynkowym posługując się przekształceniem F =

√
1− u2/c2F ′. Stąd otrzy-

mujemy:

F = − λv

πε0c2
qu

r
. (2.12)

Z powyższych rozważań wynika, że obojętny elektrycznie pręt, w którym płynie prąd
działa na zewnętrzny ładunek punktowy pewną nie-elektryczną siłą, która jest
jednocześnie siłą elektryczną w układzie spoczynkowym ładunku punktowego.
Ta siła to nic innego jak siła magnetyczna. Zauważmy bowiem, że podstawiając za
c2 = 1/µ0ε0 oraz λv = I/2 dostajemy klasyczny wzór na siłę, jaką wywiera przewodnik z
prądem na ładunek punktowy q poruszający się z prędkością u względem tego przewodnika,
tj.:

F = −qu
(
µ0I

2πr

)
. (2.13)

W ten sposób pokazaliśmy, że pole magnetyczne jest efektem czysto relatywi-
stycznym – w innym układzie odniesienia jest to tak naprawdę zwykłe pole elektryczne.
Wszystkie prawa elektrodynamiki można by więc napisać używając wyłącznie pojęcia pola
elektrycznego, tyle że miałyby one bardzo skomplikowaną formę. Dlatego wygodniej jest
posługiwać się również polem magnetycznym, pamiętając że jest to tak naprawdę pole
elektrycznego w innym układzie odniesienia.
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Magnetostatyka

W ogólnym przypadku zarówno pole elektryczne E jak i magnetyczne B, zdefiniowane
równaniem (2.1), może się zmieniać w czasie. Jak wynika z układu równań Maxwella
(poniżej), pola te są wtedy ze sobą powiązane, co ma fundamentalne znaczenie dla elektro-
dynamiki. W niniejszym wykładzie ograniczymy się jednak do rozważania wyłącznie pól
statycznych, tzn. stałych w czasie (∂E/∂t = 0 i ∂B/∂t = 0). Wtedy równania Maxwella
przyjmują postać: 

∇ ·E = ϱ
ε0

∇×E = 0

∇ ·B = 0

∇×B = µ0j,

(2.14)

w której pola B i E nie są ze sobą związane, więc ich własności można rozważać osobno,
w ramach elektrostatyki i magnetostatyki.

Siła oddziaływania magnetycznego

Rozważmy teraz dwa jednoimienne ładunki poruszające się obok siebie z tą samą pręd-
kością v. Korzystając z klasycznej (magnetostatycznej) postaci prawa Ampere’a oraz Biota-
Savarta można pokazać, że przyciągają się one wzajemnie siłą Fm wyrażoną wzorem:

Fm =
µ0

4π

q1q2
r2

v2 (2.15)

Jednocześnie z elektrostatyki wiemy, że ładunki te oddziałują na siebie elektrycznie i odpy-
chają się wzajemnie siłą kulombowską:

Fe =
1

4πε0

q1q2
r2

(2.16)

Jak łatwo zauważyć, stosunek siły magnetycznej (2.15) do elektrycznej (2.16) wynosi:

Fm

Fe
= µ0ε0v

2 =
v2

c2
. (2.17)

Ponieważ typowa prędkość ładunku w przewodniku jest rzędu 0,01 cm/s, to stosunek (2.17)
jest rzędu 10−25. Wynika z tego, że przy prędkościach ładunków znacznie mniejszych od
prędkości światła oddziaływanie magnetyczne między naładowanymi cząstkami jest zanie-
dbywalne w stosunku do oddziaływania kulombowskiego. Ponieważ jednak w przewod-
nikach oddziaływanie kulombowskie jest skompensowane, dwa przewodniki z prądem od-
działują ze sobą wyłącznie magnetycznie. Duża ilość nośników powoduje natomiast, że
oddziaływanie to jest zauważalne.

2.2 Moment magnetyczny
Pole magnetyczne pętli z prądem

Zgodnie z prawem Ampére’a każdy przewodnik z prądem wytwarza wokół siebie pole
magnetyczne proporcjonalne do natężenia tego prądu. Szczególnym przypadkiem jest prze-
wodnik tworzący płaską zamkniętą pętlę (rys. 2.2). Okazuje się, że pole magnetyczne
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Rysunek 2.2: Moment magnetyczny pętli z prądem.

m

x

z

q

(
)

x +y2
2 1/2

y

z
r

y

A

Ay

Ax

Rysunek 2.3: Potencjal wektorowy momentu magnetycznego.

wytwarzane przez taką pętlę jest zdefiniowane jednoznacznie przez iloczyn natężenia prądu
I płynącego przez pętlę i powierzchni S ograniczonej tą pętlą, przy czym kształt pętli nie
ma znaczenia. Ten charakterystyczny iloczyn nazywany magnetycznym momentem di-
polowym, a w skrócie momentem magnetycznym. W ogólnym przypadku (kiedy pętla
nie jest płaska) moment magnetyczny m zdefiniowany jest jako:

m = I

∫
S

dS , (2.18)

gdzie dS jest wektorem prostopadłym do elementu powierzchni S.
Znając moment magnetyczny danej pętli nie musimy już dłużej pamiętać o jej kształcie

i prądzie w niej płynącym. Możemy bowiem wyznaczyć pole magnetyczne wokół pętli
korzystając z ogólnego wzoru:

B(r) = ∇×A(r), (2.19)

gdzie A(r) jest potencjałem wektorowym pola magnetycznego w punkcie r = rr̂, wyrażonym
wzorem:

A(r) =
µ0

4π

m× r

r3
, (2.20)

przy czym moment magnetyczny m jest umieszczony w początku układu współrzędnych, a
rozmiary pętli są małe w porównaniu z odległością r.

Jeśli moment magnetyczny m pokrywa się z osią z układu współrzędnych, to potencjał
wektorowy A w punkcie r ma wartość:

A(r) =
µ0

4π

mr sin θ

r3
=
µ0

4π

m
√
x2 + y2

r3
, (2.21)
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a poszczególne jego składowe mają wartości:

Ax(r) = A

(
−y√
x2 + y2

)
= −µ0

4π

my

r3
, (2.22)

Ay(r) = A

(
x√

x2 + y2

)
=
µ0

4π

mx

r3
, (2.23)

Az(r) = 0. (2.24)

Aby znaleźć składowe wektora indukcji magnetycznej B w punkcie r obliczamy rotację
(krążenie) potencjału wektorowego A = (Ax, Ay, 0), czyli:

Bx(r) = (∇×A)x =
∂Az

∂y
− ∂Ay

∂z
(2.25)

= −µ0

4π

∂

∂z

mx

(x2 + y2 + z2)3/2
=
µ0

4π

3mxz

r5
, (2.26)

By(r) = (∇×A)y =
∂Ax

∂z
− ∂Az

∂x
(2.27)

=
µ0

4π

∂

∂z

−my
(x2 + y2 + z2)3/2

=
µ0

4π

3myz

r5
, (2.28)

Bz(r) = (∇×A)z =
∂Ay

∂x
− ∂Ax

∂y
(2.29)

=
µ0

4π
m

[
−2x2 + y2 + z2

(x2 + y2 + z2)5/2
+

x2 − 2y2 + z2

(x2 + y2 + z2)5/2

]
=
µ0

4π

m(3z2 − r2)

r5
. (2.30)

Ponieważ pole momentu magnetycznego ma symetrię osiową względem z, wystarczy obliczyć
składowe wektora B w płaszczyźnie xz (y = 0). Wtedy x/r = sin θ oraz z/r = cos θ, więc
składowe pola magnetycznego przyjmują postać:

Bx(r) =
µ0

4π

3m sin θ cos θ

r3
, (2.31)

By(r) = 0, (2.32)

Bz(r) =
µ0

4π

m(3 cos θ2 − 1)

r3
. (2.33)

Zauważmy, że otrzymane wzory są analogiczne do tych opisujących składowe pola elek-
trycznego E wytwarzanego przez mały dipol elektryczny o momencie p:

Ex(r) =
1

4πε0

3p sin θ cos θ

r3
, (2.34)

Ey(r) = 0, (2.35)

Ez(r) =
1

4πε0

p(3 cos θ2 − 1)

r3
. (2.36)

Oznacza to, że pole magnetyczne małej pętli z prądem oraz pole elektryczne
dipola elektrycznego mają identyczną postać, co pokazano na rys. 2.4. Innymi słowy
mała pętla z prądem zachowuje się jak dipol magnetyczny. Pokazuje to również,
że uzasadnione jest nazywanie wektora m dipolowym momentem magnetycznym.

Analiza własności małej pętli z prądem pokazuje jak bardzo użyteczną wielkością jest
moment magnetyczny. Znajomość momentu magnetycznego jest bowiem równoznaczna ze
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m

B

p

E

Rysunek 2.4: Pole magnetyczne dipola magnetycznego (po lewej) oraz pole elektryczne dipola
elektrycznego (po prawej) w dużej odległości od środka dipoli.

Rysunek 2.5: Pole magnetyczne dipola magnetycznego (po lewej) oraz pole elektryczne dipola
elektrycznego (po prawej) z uwzględnieniem obszarów w pobliżu dipoli.

znajomością pola magnetycznego wokół danego obiektu – nie trzeba znać jego budowy mi-
kroskopowej i rozkładu prądów w jego wnętrzu. Cecha ta znakomicie ułatwia opis własności
magnetyków, o czy przekonamy się w dalszej części wykładu.

Należy jednak pamiętać, że poza uderzającym podobieństwem linii sił pola E dipola
elektrycznego oraz linii sił pola B pętli z prądem (dipola magnetycznego), obiekty te mają
zupełnie inną budowę, przez co kształt pola wewnątrz pętli jest inny niż wewnątrz dipola
elektrycznego (rys. 2.5). Ponadto pole elektryczne działa na cząstki naładowane zupełnie
inaczej niż pole magnetyczne.

Moment magnetyczny w jednorodnym polu magnetycznym

Wiemy już, że moment magnetyczny jest wystarczający do określenia własności magne-
tycznych obiektu. Zastanówmy się teraz, jak ten moment zachowuje się w obecności pola
magnetycznego. Wyobraźmy sobie na początku, że naszą pętlę z prądem o momencie m
umieścimy w jednorodnym polu magnetycznym B. Skoro moment magnetyczny pętli z prą-
dem nie zależy od jej kształtu, wybierzmy dla ułatwienia prostokątną ramkę o wymiarach
a× b. Wtedy moment magnetyczny tej ramki będzie się wyrażał wzorem:

m = Iab. (2.37)

Jeśli prąd w ramce płynie tak, jak to przedstawiono na rys. 2.6, to na każdy bok ramki
będzie działała siła Lorentza skierowana na zewnątrz ramki, prostopadle do pola magne-
tycznego i równa co do wartości:

Fa = IaB lub Fb = IbB, (2.38)
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Rysunek 2.6: Moment magnetyczny prostokątnej ramki w jednorodnym polu magnetycznym.

przy czym siły Fa się równoważą a siły Fb są składnikiem podwojonego momentu siły o
ramieniu a/2 · sin θ, czyli:

N = 2r · Fb = 2
a

2
sin θIbB = IabB sin θ = mB sin θ. (2.39)

Wzór ten zaś jest niczym innym jak iloczynem wektorowym momentu magnetycznego m
i indukcji magnetycznej B. Innymi słowy, na moment magnetyczny m umieszczony w
jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B działa moment siły N:

N = m×B , (2.40)

który dąży do ustawienia momentu magnetycznego równolegle do wektora in-
dukcji magnetycznej (tzn. do zminimalizowania wartości N).

Magnetyczna energia potencjalna Em takiego dipola wynosi:

Em =

∫
mB sin θdθ = −mB cos θ + const. (2.41)

Przyjmując, że energia magnetyczna dla θ = 90◦ jest równa zeru, dostajemy wzór:

Em = −mB cos θ = −m ·B, (2.42)

który mówi, że energia potencjalna przyjmuje wartość minimalną dla równoległego ułożenia
momentu w kierunku pola. Wynika z niego również, że znając przyrost energii magnetycznej
dipola pod wpływem zmian pola magnetycznego można łatwo wyznaczyć moment magne-
tyczny tego dipola:

m = −∂Em

∂B
, (2.43)

co jest niczym innym, jak matematycznym opisem sobrze znanego efektem Zeemana.

Moment magnetyczny w niejednorodnym polu magnetycznym

Rozważmy teraz oddziaływanie momentu magnetycznego z niejednorodnym polem ma-
gnetycznym, z którym nota bene w praktyce mamy do czynienia zdecydowanie częściej niż
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Rysunek 2.7: Moment magnetyczny pierścienia w niejednorodnym polu magnetycznym.

z polem jednorodnym. Dla uproszczenia założymy, że pole magnetyczne jest symetryczne
względem osi z, a nasza pętla z prądem ma kształt okręgu o promieniu r. Oczywiście nadal
prawdziwe jest stwierdzenie, że pole magnetyczne będzie starało się obrócić nasz pierścień
w taki sposób, aby zminimalizować energię magnetyczną, tzn. aby ułożyć moment magne-
tyczny wzdłuż linii sił pola B. Dlatego nasze rozważania ograniczymy do przypadku, kiedy
moment magnetyczny m (równy co do wartości πr2I) już jest równoległy do B, czyli kiedy
pierścień leży w płaszczyźnie xy (rys. 2.7).

Na element pierścienia, przez który płynie prąd I działa siła Lorentza, której kierunek
i zwrot (wyznaczony z reguły lewej dłoni) jest taki, jak na rys. 2.7. Po rozłożeniu jej
na składową radialną i równoległą do osi z, tzn. Fr i Fz, od razu można zauważyć, że
składowa radialna sumuje się do zera po uwzględnieniu całego obwodu pierścienia. Pozostaje
więc do rozważenia składowa Fz, która z kolei zależy wyłącznie od składowej radialnej Br

rozpatrywanego pola magnetycznego. Po scałkowaniu po obwodzie dostajemy wartość siły
działającej na pierścień:

Fz = −2πrIBr, (2.44)
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gdzie minus oznacza, że siła jest skierowana w dół. Można tu od razu zauważyć, że siła ta
jest tym większa, im większa jest składowa radialna pola B, czyli im szybciej „rozrzedzają
się” linie pola magnetycznego wzdłuż osi z lub im bardziej pole jest niejednorodne.

Aby wyrazić składową Br jako funkcję ∂Bz/∂z można zastosować twierdzenie Gaussa
dla pola magnetycznego (∇ ·B = 0) do objętości niskiego walca zamykającego rozważany
pierścień (rys. 2.7). Strumień pola magnetycznego wypływający przez jego powierzchnię
boczną jest równy:

Φr = 2πr · dz ·Br, (2.45)

a przez jego podstawy:

Φz = πr2 [Bz(z + dz)−Bz(z)] ≈ πr2
(
∂Bz

∂z

)
dz. (2.46)

Po dodaniu obu składowych (Φr i Φz) i przyrównaniu do zera otrzymujemy:

Br = −r
2

∂Bz

∂z
, (2.47)

przy czym znak minus oznacza, że składowa Br rośnie, kiedy pole gwałtownie maleje wzdłuż
osi z. Wzór na siłę działającą na pierścień przyjmie w ten sposób postać:

Fz = πr2I
∂Bz

∂z
= m

∂Bz

∂z
. (2.48)

Oznacza to, że na pierścień z momentem magnetycznym skierowanym w górę umieszczonym
w polu niejednorodnym przedstawionym z gradientem w dół (rys. 2.7) działa siła skierowana
w dół. Jeśli zmienilibyśmy kierunek przepływu prądu, to wtedy oczywiście moment byłby
skierowany w dół, a siła w górę. W ogólnym przypadku, dla dowolnego można zapisać:

Fx = m · ∂Bx

∂x , (2.49)

Fy = m · ∂By

∂y , (2.50)

Fz = m · ∂Bz

∂z , (2.51)
(2.52)

lub inaczej (ponieważ m jest stałe):

F = ∇(m ·B) . (2.53)

Z ostatniego równania wynika, że siła F działa w taki sposób, że jeśli wektory m i B
tworzą kąt ostry, to siła wciąga ciało z momentem magnetycznym m do obszaru
silniejszego pola, a jeśli rozwarty, to wypycha go do obszaru słabszego pola.
Oczywiście pamiętać należy o tym, że jednocześnie moment siły N (2.40) próbuje ułożyć
dipol magnetyczny wzdłuż linii sił pola magnetycznego. Z opisanym tutaj oddziaływaniem
mamy do czynienia m.in. wtedy, kiedy zbliżamy magnes trwały do stalowych przedmiotów
lub kiedy zbliżamy dwa magnesy do siebie. Jest to również jeden ze sposobów wyznaczania
momentów magnetycznych materii.

2.3 Magnetyki
Namagnesowanie i podatność magnetyczna

Z punktu widzenia termodynamiki, czyli bez wnikania w budowę mikroskopową danego
układu, magnetykiem jest każde środowisko zdolne do wpływania na zewnętrzne pole
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magnetyczne. W praktyce oznacza to, że magnetyk jest zdolny do wytworzenia własnego
pola magnetycznego (spontanicznego lub indukowanego) Bwewn, które dodaje się wekto-
rowo do pola zewnętrznego Bzewn i wzmacnia je lub osłabia. Wartość rzeczywistego pola
magnetycznego wynosi więc:

B = Bzewn +Bwewn. (2.54)

Wartość pola wewnętrznego jest oczywiście równa namagnesowaniu M układu, a namagne-
sowanie to jest funkcją pola zewnętrznego. Stąd:

B = Bzewn +M = Bzewn + χBzewn = Bzewn(1 + χ) (2.55)

gdzie χ jest podatnością magnetyczną układu.
Jeśli namagnesowanie układu jest wyrażone w jednostkach indukcji pola magnetycznego,

to podatność jest oczywiście bezwymiarowa. Zwykle jednak namagnesowanie jest podawane
jako proporcjonalne od wielkości układu, stąd podatność jest podawana na jednostkę obję-
tości, masy lub masy molowej.

Empiryczna klasyfikacja magnetyków

Z równania (2.55) wynika, że substancje z ujemną podatnością magnetyczną będą osłabiały
zewnętrzne pole magnetyczne, a z dodatnią – wzmacniały to pole. Substancje z zerową
podatnością nie będą wpływały na to pole. Taką „substancją” neutralną wobec pola ma-
gnetycznego jest próżnia, której podatność jest zerowa. Poza nią wszystkie substancje we
wszechświecie (a w szczególności ciała stałe) mają podatność różną od zera i – zgodnie
ze wspomnianą wcześniej definicją – są magnetykami. Warto sobie uzmysłowić tę różnicę,
ponieważ to materia, a nie próżnia stanowi przedmiot badań fizyki magnetyków.

Ze względu na wartość podatności (bezwymiarowej) magnetyki dzielimy z grubsza na:

• diamagnetyki: χ < 0 (zwykle ∼ −10−6),

• paramagnetyki: χ > 0 (zwykle ∼ +10−6 ÷+10−3),

• ferromagnetyki: χ≫ 0 (zwykle ∼ +103) .

Rysunek 2.8 przedstawia schematycznie najważniejsze cechy wymienionych grup magnety-
ków.

Jest to jednocześnie podział historyczny, który nie uwzględnia wielu substancji o bardzo
złożonych własnościach magnetycznych, w tym m.in. antyferromagnetyków i ferrimagnety-
ków, którym ze względu na wartość podatności najbliżej jest do paramagnetyków. Niemniej
jednak jest on wygodny ze względu na zastosowania oraz w zupełności wystarczający na
obecnym etapie naszych rozważań. Substancje o własnościach wymykających się z powyż-
szego prostego podziału będą omówione w dalszej części wykładu.
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Rysunek 2.8: Podstawowy podział magnetyków ze względu na charakter zmian ich namagnesowania
M , wypadkowego pola magnetycznego B i podatności χ względem zewnętrznego pola magnetycz-
nego B0 i temperatury T .
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Rozdział 3.

Termodynamika magnetyzmu

Na wykładach z termodynamiki omawia się zwykle własności gazu doskonałego. Rzadko
kiedy rozważa się inne układy termodynamiczne, np. magnetyki, dielektryki, nadprzewod-
niki, ciecze w polu grawitacyjnym, gaz fotonowy, ciała sprężyste itp. Tymczasem podlegają
one takim samym zasadom termodynamiki, co gazy doskonałe. Stąd wiele ich ciekawych
własności może być opisanych wyłącznie równaniami termodynamicznymi – bez wnikania w
ich budowę mikroskopową. W niniejszym rozdziale pokażemy kilka przykładów zastosowania
termodynamiki do opisu własności magnetyków.

3.1 Opis termodynamiczny
Układ termodynamiczny

Termodynamika jest dziedziną fizyki zajmującą się energią i jej przemianami na pozio-
mie makroskopowym. Obiektem zainteresowania termodynamiki są układ termodyna-
miczny, czyli układ makroskopowy wielu ciał. Rozmiar i czas istnienia tego układu jest
na tyle duży, że możliwe jest jego badanie i opisywanie jako jednego obiektu fizycznego bez
wnikania w jego budowę mikroskopową.

Funkcje stanu i zmienne termodynamiczne

Stan termodynamiczny układu makroskopowego opisują funkcje stanu, zwane rów-
nież potencjałami termodynamicznymi. Termodynamika nie zna jawnych postaci tych
funkcji, ponieważ wynikają one z mikroskopowej budowy danego układu, a tą – jak już wspo-
mnieliśmy – termodynamika się nie zajmuje. Z punktu widzenia termodynamiki istotna
jest jedynie ich ogólna postać i własności, ponieważ pozwalają one opisać makroskopowe
zachowanie układów termodynamicznych. Jawną postać funkcji termodynamicznych można
poznać w przybliżeniu jedynie w oparciu o doświadczenie lub obliczenia w ramach fizyki
statystycznej.

W termodynamice najczęściej używa się czterech potencjałów termodynamicznych, zde-
finiowanych przez twórców termodynamiki, przy czym do określenia stanu układu i opisu
procesów termodynamicznych w nim zachodzących wystarczy jeden z nich. Są to: energia
wewnętrzna, energia swobodna, entalpia i entalpia swobodna. Interpretuje się je następu-
jąco.

i. Energia wewnętrzna U jest sumą wszystkich energii mikroskopowych poszczegól-
nych ciał tworzących dany układ termodynamiczny (tj. energii kinetycznej, potencjal-
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nej, chemicznej, elektrycznej, energii promieniowania elektromagnetycznego, energii
jądrowej itd.). Można powiedzieć, że energia wewnętrzna jest to energia po-
trzebna do stworzenia danego układu termodynamicznego. Jej wartość jest
oczywiście nieznana. Można ją próbować jedynie oszacować rozpatrując kolejne ro-
dzaje oddziaływań pomiędzy ciałami i wewnątrz ciał tworzących układ, ale oszaco-
wanie to będzie na tyle dokładne, na ile dokładne są modele fizyczne, którymi się
posługujemy.

U (3.1)

ii. Energia swobodna (energia swobodna Helmholtza) F . Podczas procesów termody-
namicznych układ termodynamiczny pobiera spontanicznie z otoczenia pewną energię
(ciepło) określoną iloczynem temperatury T i entropii S. Oznacza to, że stworzenie
układu kosztuje nas mniej niż to wynika z energii wewnętrznej. Można więc powie-
dzieć, że energia swobodna jest to energia potrzebna do stworzenia układu
pomniejszona o energię pobraną spontanicznie z otoczenia, czyli:

F = U − TS. (3.2)

iii. Entalpia H. Każdy układ makroskopowy o ciśnieniu P zajmuje pewną objętość V .
Wydzielenie tej objętości z otoczenia kosztuje pewną energię, równą pracy układu PV
przeciw otoczeniu. Dlatego można powiedzieć, że entalpia jest energią potrzebną
na stworzenie danego układu termodynamicznego oraz na wydzielenie dla
niego pewnej objętości z otoczenia, czyli:

H = U + PV. (3.3)

iv. Entalpia swobodna G (energia swobodna Gibbsa) jest to energia uwzględniająca
tworzenie układu, ciepło pobrane z otoczenia i pracę przeciw otoczeniu. Można więc
powiedzieć, że entalpia swobodna jest energią potrzebną na stworzenie da-
nego układu termodynamicznego oraz na wydzielenie dla niego pewnej
objętości z otoczenia, pomniejszoną o energię pobraną spontanicznie z oto-
czenia, czyli:

G = U + PV − TS. (3.4)

W powyższych interpretacjach posłużyliśmy się pojęciem energii pobranej spontanicznie
z otoczenia (TS) oraz pracy układu przeciw otoczeniu (PV ). Nie jest to opis pełny, ponie-
waż np. w reakcjach chemicznych należy również uwzględniać zmieniającą się pod wpływem
potencjału chemicznego µ liczbę cząstek N , co wiąże się z wydatkiem energetycznym µN .
Ponieważ jednak interesują nas magnetyki, w których obie wielkości są stałe, pominiemy je
w dalszych rozważaniach.

W ogólnym przypadku pracą układu przeciw otoczeniu jest nie tylko powiększanie obję-
tości układu (najczęściej omawiane w podręcznikach), ale również zmiany innych wielkości
fizycznych. Można tu wymienić choćby powiększanie powierzchni w obecności napięcia
powierzchniowego, przesunięcie ładunku w polu elektrycznym, przesunięcie masy w polu
grawitacyjnym itp. Dlatego też można mówić o siłach uogólnionych X i współrzęd-
nych uogólnionych x tworzących pary zmiennych zależnych (sprzężonych ze sobą), któ-
rych iloczyn Xx jest pracą uogólnioną i ma oczywiście wymiar energii. Siły i współrzędne
uogólnione pełnią rolę zmiennych termodynamicznych funkcji stanu. Tabela 3.1 przed-
stawia listę najczęściej rozpatrywanych sił i współrzędnych uogólnionych, wliczając w to dwa
specyficzne rodzaje prac, jakimi są iloczyny temperatury i entropii oraz potencjału chemicz-
nego i liczby cząstek. Jeśli w układzie rozważamy kilka sił uogólnionych, to oczywiście ich
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wkłady sumują się z odpowiednim znakiem (w zależności od tego, czy siła uogólniona ma
swoje źródło w układzie, czy w otoczeniu).

Różniczki funkcji stanów

Z pierwszej zasady termodynamiki wiemy, że zmiany energii wewnętrznej podczas pro-
cesu termodynamicznego (i) są równe różnicy energii pobranej przez układ i wykonanej
przez układ pracy, oraz (ii) zależą wyłącznie od stanu początkowego i końcowego, a nie
zależą od przebiegu procesu. W języku analizy matematycznej oznacza to, że zmiana
energii wewnętrznej jest różniczką zupełną (jej całka nie zależy od drogi całkowania).
Dlatego energię wewnętrzną możemy zapisać jako:

dU = TdS −Xdx. (3.5)

Korzystając z tak zdefiniowanej energii wewnętrznej można łatwo pokazać, że różniczkami
zupełnymi są również pozostałe wymienione wcześniej funkcje stanu. W ten sposób uzy-
skamy komplet różniczek potencjałów termodynamicznych:

dU(S, x) = TdS −Xdx, (3.6)
dF (T, x) = −SdT −Xdx, (3.7)
dH(S,X) = TdS + xdX, (3.8)
dG(T,X) = −SdT + xdX. (3.9)

Różniczki zupełne potencjałów nie mają już tak prostej i intuicyjnej interpretacji jak
same potencjały termodynamiczne. Niemniej jednak pokazują, od jakich zmiennych ter-
modynamicznych zależą poszczególne potencjały. Pomaga to wybrać odpowiedni (tzn.
wygodny w obliczeniach i dostosowany do eksperymentu) potencjał do konkretnych za-
stosowań. Np. energią swobodną przeważnie posługują się fizycy modelujący własności ciał
stalych, entalpią – chemicy badający przebieg reakcji chemicznych, a entalpią swobodną –
biolodzy badający procesy życiowe w organizmach żywych.

W przypadku magnetyków równania (3.6), (3.7), (3.8) i (3.9) przyjmują postać:

dU(S, V,M) = TdS − PdV +BdM, (3.10)
dF(T, V,M) = −SdT − PdV +BdM, (3.11)
dH(S, P,B) = TdS + V dP −MdB, (3.12)
dG(T, P,B) = −SdT + V dP −MdB, (3.13)

Tablica 3.1: Zmienne termodynamiczne.

Siła uogólniona Współrzędna uogólniona Energia

(zmienna intensywna) (zmienna ekstensywna)

temperatura T [K] entropia S [J/K] ST [J]

ciśnienie P [Pa] objętość V
[
m3
]

PV [J]

pole magnetyczne B [T] moment magnetyczny M
[
A ·m2

]
BM [J]

pole elektryczne E [V/m] moment elektryczny P [C ·m] EP [J]

potencjał chemiczny µ [J/mol] liczba cząstek N [mol] µN [J]
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gdzie B jest zewnętrznym polem magnetycznym (stąd znak minus przed wyrazami BdM i
MdB), a M – całkowitym momentem magnetycznym układu. Należy w tym miejscu pod-
kreślić, że w wielu podręcznikach całkowity moment magnetyczny (zmienna ekstensywna)
jest mylony z namagnesowaniem (magnetyzacją), które jest gęstością momentu magnetycz-
nego (zmienną intensywną) i ma wymiar natężenia pola magnetycznego. Dla porządku
dodajmy również, że w tym rozdziale wyszystkie zmienne termodynamiczne są skalarami.

Własności różniczek zupełnych

Z analizy matematycznej wiemy, że jeśli różniczka funkcji z = f(x, y) jest różniczką
zupełną i ma postać:

dz = Mdx+Ndy =

(
∂z

∂x

)
y

dx+

(
∂z

∂y

)
x

dy, (3.14)

to kolejność różniczkowania w pochodnych mieszanych nie ma znaczenia i zachodzi równość:(
∂M
∂y

)
x

=

(
∂N
∂x

)
y

. (3.15)

Z kolei zakładając z = const. łatwo jest pokazać, że:(
∂z

∂y

)
x

(
∂y

∂x

)
z

(
∂x

∂z

)
y

= −1 . (3.16)

Trzeci ważny związek wynikający z równania (3.14) to:(
∂z

∂x

)
η

=

(
∂z

∂x

)
y

+

(
∂z

∂y

)
x

(
∂y

∂x

)
η

, (3.17)

gdzie η jest dowolną zmienną funkcji różniczkowanej.

Termodynamiczne równania Maxwella

Korzystając z równania (3.15) można łatwo wyprowadzić tzw. termodynamiczne
równania Maxwella dla różnych sił i współrzędnych uogólnionych. Ponieważ możliwych
kombinacji jest dość dużo, ograniczymy się do wymienienia najbardziej nas interesujących
termodynamicznych równań Maxwella dla układu w polu magnetycznym. W szczególności
z równania (3.10), przy założeniu V = const. wynika, że:(

∂M
∂T

)
S,V

=

(
∂S

∂B

)
M,V

, (3.18)

a z równania (3.11), przy założeniu V = const. dostajemy:(
∂M
∂S

)
T,V

= −
(
∂T

∂B

)
M,V

. (3.19)

Podobnie z równania (3.12), przy założeniu P = const. wynika, że:(
∂M
∂S

)
B,P

= −
(
∂T

∂B

)
S,P

, (3.20)
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a z równania (3.13), przy założeniu P = const. otrzymujemy:(
∂M
∂T

)
B,P

=

(
∂S

∂B

)
T,P

. (3.21)

Zauważmy, że dzięki termodynamicznym równaniom Maxwella możemy obliczyć zależ-
ności funkcyjne zmiennych, których wartości z jakiegoś powodu nie możemy w eksperymen-
cie modyfikować.

3.2 Własności cieplne magnetyków w polu magnetycz-
nym

Zmiany energii wewnętrznej w polu magnetycznym

Rozważymy teraz zmiany energii wewnętrznej i entalpii magnetyków w obecności ze-
wnętrznego pola magnetycznego. Rozpatrzmy przemianę, w której objętość magnetyka
oraz temperatura z jakiegoś powodu są stałe, natomiast zmienia się zewnętrzne pole magne-
tyczne, a co za tym idzie również całkowity moment magnetyczny magnetyka. Różniczkując
energię wewnętrzną (3.10) po M (przy V, T = const.) dostajemy:(

∂U
∂M

)
T,V

= T

(
∂S

∂M

)
T,V

+B. (3.22)

Korzystając następnie z równania (3.19) otrzymujemy:(
∂U
∂M

)
T,V

= B − T

(
∂B

∂T

)
M,V

. (3.23)

Ponieważ zaś podatność magnetyczna χ (objętościowa) jest zdefiniowana jako:

χ
.
=
µ0M

B
=
µ0M
V B

, (3.24)

po wyznaczeniu B, podstawieniu i zróżniczkowaniu dostajemy:(
∂U
∂M

)
T,V

=
µ0M
V χ

[
1 +

T

χ

(
∂χ

∂T

)
M,V

]
. (3.25)

W przypadku diamagnetyka podatność nie zmienia się z temperaturą, więc ∂χ/∂T =
0. Stąd równanie (3.25) przyjmuje postać:(

∂Udia

∂M

)
T,V

=
µ0M
V χ

. (3.26)

Po wycałkowaniu od 0 do µ0M/V otrzymujemy:

∆Udia =
µ2
0M2

2V 2χ
=
χB2

2
. (3.27)

Ponieważ podatność diamagnetyka jest ujemna, to energia wewnętrzna diamagnetyka
maleje parabolicznie ze wzrostem pola magnetycznego.



34 Rozdział 3. Termodynamika magnetyzmu

W przypadku paramagnetyka podatność jest zawsze dodatnia i maleje wraz ze wzrostem
temperatury, a zmiany energii wewnętrznej ze wzrostem pola mogą być zarówno dodatnie,
jak i ujemne – zależy to od wartości pochodnej w równaniu (3.25). Przypadkiem roz-
graniczającym te dwie możliwości jest paramagnetyk doskonały, czyli taki, w którym
momenty magnetyczne nie oddziałują ze sobą. W praktyce jest to paramagnetyk, którego
podatność spełnia zależność χ(T ) = C/T , czyli po prostu paramagnetyk Curie. Pochodna
podatności takiego paramagnetyka po temperaturze wynosi:(

∂χ

∂T

)
M,V

= − C

T 2
= −χ

T
, (3.28)

stąd po podstawieniu do równania (3.25) dostajemy:(
∂UCurie

∂M

)
T,V

= 0. (3.29)

Ponieważ M ∼ B, to tym samym: (
∂UCurie

∂B

)
T,V

= 0 . (3.30)

Wynika stąd, że energia wewnętrzna paramagnetyka Curie nie zmienia się w polu
magnetycznym.

Zmiany entalpii w polu magnetycznym

Rozważmy teraz sytuację, w której włączamy pole magnetyczne przy stałym ciśnieniu
i w stałej temperaturze. Różniczkując entalpię (3.12) po polu magnetycznym przy p, T =
const. otrzymujemy: (

∂H
∂B

)
T,P

= T

(
∂S

∂B

)
T,P

−M. (3.31)

Korzystając z równania (3.21) dostajemy:(
∂H
∂B

)
T,P

= T

(
∂M
∂T

)
B,P

−M. (3.32)

Podstawiając zaś M wyliczone z równania (3.24) otrzymujemy:

(
∂H
∂B

)
T,P

=
BV

µ0

[
T

(
∂χ

∂T

)
B,P

− χ

]
. (3.33)

W przypadku diamagnetyka (∂χ/∂T = 0) zmiany entalpii (3.33) wyniosą:(
∂Hdia

∂B

)
T,P

= −χV B

µ0
, (3.34)

co po wycałkowaniu od 0 do B (podatność diamagnetyków nie zależy od pola) daje:

∆Hdia = −χV B2

2µ0
. (3.35)
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Ponieważ podatność jest ujemna, to entalpia diamagnetyka rośnie parabolicznie ze
wzrostem pola magnetycznego.

W przypadku paramagentyka podatność maleje z temperaturą, więc pochodna po tem-
peraturze jest ujemna. W konsekwencji pochodna (3.33) jest również zawsze ujemna, co
oznacza, że entalpia paramagnetyka zawsze maleje wraz ze wzrostem pola magnetycznego.
Wniosek ten dotyczy również ferromagnetyka, ponieważ jego pochodna podatności po tem-
peraturze jest również zawsze ujemna. W przypadku paramagnetyka Curie pochodna
podatności po temperaturze wynosi:(

∂χ

∂T

)
B,P

= −χ

T
, (3.36)

więc: (
∂Hpara

∂B

)
T,P

= −2χV
B

µ0
. (3.37)

Oznacza to, że entalpia paramagnetyka Curie maleje liniowo ze wzrostem pola
magnetycznego.

Ciepło właściwe

Bardzo użytecznymi wielkościami są funkcje określające reakcję układu termodynamicz-
nego na czynniki zewnętrzne, czyli tzw. podatności. Np. ściśliwość określa reakcję (podat-
ność) na zmianę ciśnienia, podatność magnetyczna – reakcję układu (podatność) na zmianę
pola magnetycznego, a ciepło właściwe – reakcję układu (podatność) na dopływ ciepła.
Obecnie skupimy się na cieple właściwym.

Ciepło właściwe definiuje się jako dostarczoną z zewnątrz ilość ciepła dQ potrzebną
do podniesienia temperatury układu dT przy stałym ciśnieniu lub objętości. W przypadku
magnetyków należy ponadto uwzględnić pole magnetyczne i moment magnetyczny układu.
My rozważymy tylko przypadek stałego ciśnienia, czyli:

cB,P ≡
(
dQ

dT

)
B,P

oraz cM,P ≡
(
dQ

dT

)
M,P

. (3.38)

Ponieważ dQ nie jest różniczką zupełną, co mocno ograniczałoby możliwości dalszej analizy,
lepiej jest posługiwać się przyrostem entropii dS = dQ/dT , która jest funkcją stanu (i
różniczką zupełną). Wtedy:

cB,P = T

(
∂S

∂T

)
B,P

oraz cM,P = T

(
∂S

∂T

)
M,P

. (3.39)

Policzymy teraz różnicę cB,P − cM,P , która jest tym dla magnetyków, czym różnica
cP − cV = R dla gazów. Na początku skorzystajmy z zależności (3.17) i napiszmy:(

∂S

∂T

)
B,P

=

(
∂S

∂T

)
M,P

+

(
∂S

∂M

)
T,P

(
∂M
∂T

)
B,P

. (3.40)

Następnie, korzystając z własności różniczek zupełnych oraz równań Maxwella można po-
kazać, że: (

∂S

∂M

)
T,P

=

(
∂B

∂T

)
M,P

. (3.41)
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Wtedy równanie (3.40) będzie miało postać:(
∂S

∂T

)
B,P

=

(
∂S

∂T

)
M,P

+

(
∂B

∂T

)
M,P

(
∂M
∂T

)
B,P

. (3.42)

Interesująca nas różnica:

cB,P − cM,P = T

(
∂S

∂T

)
B,P

− T

(
∂S

∂T

)
M,P

(3.43)

wyniesie wtedy:

cB,P − cM,P = −T
(
∂B

∂T

)
M,P

(
∂M
∂T

)
B,P

. (3.44)

Ponieważ M = χV B/µ0, to pochodną (∂B/∂T )M,P w powyższym równaniu można zapisać
jako: (

∂B

∂T

)
M,P

= −B
χ

(
∂χ

∂T

)
M,P

. (3.45)

Stąd:

cB,P − cM,P =
BT

χ

(
∂χ

∂T

)
M,P

(
∂M
∂T

)
B,P

. (3.46)

W przypadku diamagnetyków, kiedy to podatność (a stąd również całkowity moment
magnetyczny) nie zależy od temperatury, pochodna (∂M/∂T )B,P znika, więc:

cB,P − cM,P = 0 . (3.47)

W przypadku paramagnetyków (∂χ/∂T )B,P < 0 oraz (∂M/∂T )B,P < 0, co w sumie
daje:

cB,P − cM,P > 0. (3.48)

Ponieważ w paramagnetykach doskonałych χ = C/T , a stąd M = CV B/µ0T , można
obliczyć jawną postać tej różnicy korzystając z zależności:(

∂χ

∂T

)
M,P

= − C

T 2
(3.49)

oraz: (
∂M
∂T

)
B,P

= −CV B
µ0T 2

. (3.50)

Wtedy różnica wartości cB,P i cM,P wyrażona wzorem (3.46) wyniesie:

cB,P − cM,P =
CV B2

µ0T 2
=
BM
T

. (3.51)
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Zależność ciepła właściwego od pola magnetycznego

Wróćmy do definicji ciepła właściwego jako odpowiedzi układu na dopływ ciepła w
stałym polu magnetycznym. Zobaczmy jak zależy ono od wartości tego pola. Różniczkując
cB,P po B otrzymujemy:(

∂cB,P

∂B

)
T,P

= T

[
∂

∂B

(
∂S

∂T

)
B,P

]
T,P

= T

(
∂2M
∂T 2

)
B,P

. (3.52)

Całkując obie strony równania polu magnetycznym możemy obliczyć o ile zmieni się ciepło
właściwe magnetyka podczas włączenia pola:

cB,P (B, T, P )− cB,P (0, T, P ) = T

∫ B

0

(
∂2M
∂T 2

)
B,P

dB. (3.53)

Podstawiając M = χV B/µ0 otrzymujemy ogólne wyrażenie:

cB,P (B, T, P )− cP (T, P ) =
V T

µ0

∫ B

0

(
∂2χ

∂T 2

)
B,P

BdB . (3.54)

W przypadku diamagnetyków pochoda podatności po temperaturze znika, więc:

cB,P (B, T, P )− cP (T, P ) = 0 , (3.55)

z czego wynika, że ciepło właściwe diamagnetyka nie zmienia się w polu magne-
tycznym.

W przypadku paramagnetyków doskonałych:(
∂χ

∂T

)
B,P

= − C

T 2
oraz

(
∂2χ

∂T 2

)
B,P

=
2C

T 3
, (3.56)

stąd:

cB,P (B, T, P )− cP (T, P ) =
2C

T 2

∫ B

0

BdB =
CB2

T 2
=
BM
T

. (3.57)

Zauważmy, że taką samą zależność otrzymaliśmy dla cB,P − cM,P (3.51). Wynika z tego, że
w paramagnetykach Curie:

cM,P = cP . (3.58)

Oznacza to, że ciepło właściwe paramagnetyka Curie zmierzone przy stałym cał-
kowitym momencie magnetycznym jest równe ciepłu właściwemu zmierzonemu
przy stałym ciśnieniu.

3.3 Procesy termodynamiczne w magnetykach
W termodynamice gazów doskonałych poza procesem izotermicznym (T = const.) i

adiabatycznym (S = const.) ogromne znaczenie praktyczne mają procesy: izobaryczny
(P = const.) i izochoryczny (V = const.). Ich odpowiednikiem w termodynamice magne-
tyków (o równie dużym znaczeniu praktycznym) są procesy przebiegające w stałym polu
magnetycznym (B = const.) oraz przy zachowaniu stałego całkowitego momentu magne-
tycznego (M = const.).
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Proces izotermiczny

Rozważmy proces, w którym zmieniamy pole magnetyczne (oraz całkowity moment ma-
gnetyczny), utrzymując jednocześnie stałą temperaturę magnetyka. Ponadto (dla uprosz-
czenia) zakładamy również stałe ciśnienie działające na nasz układ. Z równania Maxwella
(3.21) wiemy, że gdy całkowity moment magnetyczny w stałym polu maleje ze wzrostem
temperatury, to entropia w stałej temperaturze maleje ze wzrostem pola. Czyli:(

∂M
∂T

)
B,P

< 0 ⇒
(
∂S

∂B

)
T,P

< 0, (3.59)

z którą to sytuacją mamy do czynienia w paramagnetykach i ferromagnetykach, oraz:(
∂M
∂T

)
B,P

= 0 ⇒
(
∂S

∂B

)
T,P

= 0 (3.60)

w diamagnetykach. Ponieważ wzrost entropii w stałej temperaturze jest równoznaczny ze
spontanicznym przepływem ciepła do układu, a jej spadek – wydzielenie ciepła przez układ,
to z powyższych równań wynika, że izotermiczny wzrost natężenia pola magnetycz-
nego wywołuje w parmagnetyku i ferromagnetyku wydzielenie się ciepła, oraz że
ten sam izotermiczny wzrost natężenia pola magnetycznego nie powoduje żad-
nej wymiany ciepła z otoczeniem w diamagnetyku. Ogólny wzór na ilość ciepła
wydzieloną przez paramagnetyk lub ferromagnetyk podczas procesu izotermicznego to:

∆Q = T∆S = T

∫ B

0

(
∂S

∂B

)
T,P

dB, (3.61)

co po skorzystaniu z równania (3.21) można zapisać jako:

∆Q = T

∫ B

0

(
∂M
∂T

)
B,P

dB =
TV

µ0

∫ B

0

(
∂χ

∂T

)
B,P

BdB. (3.62)

W przypadku paramagnetyków doskonałych dostajemy:

∆Q = −TV
µ0

C

T 2

∫ B

0

BdB = −CV B
2

2µ0T
. (3.63)

Minus oznacza, że ciepło zostało przekazane do otoczenia (entropia magnetyka zma-
lała).

Proces adiabatyczny

W processie adiabatycznym z definicji nie zachodzi wymiana ciepła między układem
a otoczeniem. Innymi słowy: entropia układu jest stała (S = const.). W przypadku dia-
magnetyków nie ma różnicy między procesem izotermicznym a adiabatycznym. Natomiast
w przypadku paramagnetyków i ferromagnetyków ciepło wydzielone podczas
zwiększania natężenia pola magnetycznego nie może zostać odebrane przez oto-
czenie, więc zostaje zużyte na ogrzanie samego magnetyka. Zmianę temperatury
magnetyka w takim procesie można w naturalny sposób zdefiniować jako:

∆T =

∫ B

0

(
∂T

∂B

)
S,P

dB. (3.64)
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Zgodnie z własnością różniczek zupełnych (3.16) wyrażenie podcałkowe można zapisać jako:(
∂T

∂B

)
S,P

= −
(
∂S

∂B

)
T,P

(
∂T

∂S

)
B,P

, (3.65)

co po skorzystaniu z definicji ciepła właściwego (3.39) daje:(
∂T

∂B

)
S,P

= −
(
∂S

∂B

)
T,P

T

cB,P
, (3.66)

a uwzględniając równanie Maxwella (3.21):(
∂T

∂B

)
S,P

= −
(
∂M
∂T

)
B,P

T

cB,P
. (3.67)

W ten sposób różnica temperatur magnetyka wyrazi się całką:

∆T = −
∫ B

0

T

cB,P

(
∂M
∂T

)
B,P

dB = − V

µ0

∫ B

0

TB

cB,P

(
∂χ

∂T

)
B,P

dB. (3.68)

Zauważmy w tym miejscu, że o wzroście lub spadku temperatury magnetyka decyduje
znak pochodnej (∂M/∂T )B,P . W przypadku paramagnetyków jest ona ujemna, więc tem-
peratura wzrasta. W paramagnetykach doskonałych wzrost ten wynosi:

∆T = − V

µ0

∫ B

0

TB

cB,P

(
− C

T 2

)
B,P

dB, (3.69)

czyli

∆T =
CV B2

2µ0cB,PT
. (3.70)

przy czym trzeba pamiętać, że cB,P zmienia się z temperaturą.
Dla ścisłości należy dodać, że zmiana temperatury magnetyka następuje pod

wpływem zmiany natężenia pola magnetycznego w dowolnym procesie z wyjąt-
kiem izotermicznego.

Proces w stałym polu magnetycznym

Rozpatrzmy przepływ ciepła z otoczenia do magnetyka w procesie z B = const. i P =
const. W podanych warunkach najwygodniej jest posłużyć się równaniem (3.12), które
określa nam ilość ciepła pobraną przez układ jako:

dQ ≡ TdS = dH− V dP +MdB, (3.71)

co po podstawieniu dP = 0 i dB = 0 i wycałkowaniu daje nam:

∆Q = ∆H. (3.72)

Wynika z tego, że ciepło dostarczone do magnetyka w procesie B = const. jest
równe przyrostowi entalpii magnetyka.
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Proces ze stałym cakowitym momentem magnetycznym

Rozpatrując przepływ ciepła z otoczenia do magnetyka w procesie z M = const. i P =
const. najlepiej jest posłużyć się równaniem (3.11), zgodnie z którym:

dQ ≡ TdS = dU + PdV −BdM. (3.73)

Po podstawieniu dM = 0 daje nam:

TdS = dU + PdV. (3.74)

Jeśli zauważymy, że d(PV ) = PdV + V dP , to otrzymamy:

TdS = dU + d(PV )− V dP, (3.75)

co po podstawieniu dP = 0 daje nam:

TdS = dU + d(PV ) = d(U + PV ). (3.76)

Zauważmy, że jest to równanie na entalpię układu niemagnetycznego (3.3). Oznacza to,
że dopływ ciepła do magnetyka w procesie ze stałym całkowitym momentem
magnetycznym jest taki, jak gdyby to nie był magnetyk.

3.4 Zjawiska o podłożu termodynamicznym

Efekt magnetokaloryczny i rozmagnesowanie adiabatyczne

Rozpatrywana wcześniej zmiana temperatury magnetyka pod wpływem zmiany
pola w warunkach adiabatycznych (3.70) nosi nazwę efektu magnetokalorycznego.
Domyślnie założyliśmy, że pole zmieniamy od 0 doB, czego efektem jest wzrost temperatury.
Jednak z praktycznego punktu widzenia istotniejsze jest, że prawdziwa jest również relacja
odwrotna, tzn.: gdy pole maleje z B do 0, to temperatura magnetyka spada i to znacznie.
Zauważmy bowiem, że w dostatecznie niskich temperaturach (zwykle poniżej ok. 10 K)
ciepło właściwe ciał stałych (w tym magnetyków) zmienia się jak T 3. Wtedy z równania
(3.70) wynika, że w procesie adiabatycznym:

∆T ∼ B2

T 4
. (3.77)

To oznacza, że stosując ten sam magnes (tzn. tę samą wartość początkową B), możemy
otrzymać różne spadki temperatur – tym większe, im niższy jest zakres temperatur, w jakim
przeprowadzamy rozmagnesowanie. Zjawisko to wykorzystuje się do uzyskiwania ultrani-
skich temperatur i nazywa się chłodzeniem przez rozmagnesowanie adiabatyczne.
Przebiega ono w dwóch etapach:

i. Wolne włączanie pola B w warunkach izotermicznych (np. z gazem wymiennym) -
tak, aby magnetyk zdążył oddać ciepło do otoczenia bez niepotrzebnego ogrzania się.

ii. Szybkie wyłączenie pola magnetycznego w warunkach adiabatycznych (bez gazu wy-
miennego) - tak, aby magnetyk jak najbardziej obniżył swoją temperaturę.
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Magnetostrykcja i efekt magnetosprężysty

Zjawisko magnetostrykcji jest to zmiana wymiarów (objętości) magnetyka po
wpływem zmiany natężenia pola magnetycznego. Z doświadczenia wiadomo, że za-
równo znak, jak i wielkość tego efektu jest cechą indywidualną magnetyka. Ponadto zmiana
wymiarów nie zawsze musi być jednakowa we wszystkich kierunkach, jak to się najczęściej
obserwuje w paramagnetykach. W ferromagnetykach magneotstrykcja jest zwykle anizo-
tropowa, tzn. próbka zmienia swoj rozmiar w różnym stopniu (a czasem nawet z różnym
znakiem) w różnych kierunkach.

Z równania (3.17) można wyprowadzić relację opisującą zmiany objętości magnetyka
pod wpływem zmian pola magnetycznego:(

∂V

∂B

)
S,P

=

(
∂V

∂B

)
T,P

+

(
∂V

∂T

)
B,P

(
∂T

∂B

)
S,P

(3.78)

Efekt magnetostrykcji jest m.in. odpowiedzialny za charakterystyczne brzęczenie trans-
formatorów wysokiego napięcia. Efektem odwrotnym do magnetostrykcji jest efekt ma-
gnetosprężysty. Polega on na zmianie całkowitego momentu magnetycznego ma-
gnetyka pod wpływem ciśnienia zewnętrznego. Opisywane jest zależnością:(

∂M
∂P

)
S,B

=

(
∂M
∂P

)
T,B

+

(
∂M
∂T

)
P,B

(
∂T

∂P

)
S,B

. (3.79)

Efekt magnetosprężysty jest bardzo silnym efektem, co wykorzystywane jest m.in. w czuj-
nikach ciśnienia na okrętach podwodnych.

Korzystając z własności różniczek zupełnych (3.15) otrzymujemy z równania (3.13):(
∂V

∂B

)
T,P

= −
(
∂M
∂P

)
T,B

, (3.80)

a z równania (3.12): (
∂V

∂B

)
S,P

= −
(
∂M
∂P

)
S,B

. (3.81)

Z równań (3.80) oraz (3.81) wynika, że niezależnie od tego, czy proces jest izoter-
miczny, czy adiabatyczny, magnetostrykcja jest istotnie efektem odwrotnym do
efektu magnetosprężystego.

Można pokazać, co jest zresztą zgodne z intuicją, że w warunkach stałej objętości ma-
gnetostrykcja objawia się jako wzrost ciśnienia wewnątrz magnetyka. Efekt ten stosuje się
w przemysłowym wycinaniu drobnych elementów wykonanych z ferromagnetyków.
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Rozdział 4.

Magnetyzm atomowy

Magnetyzm ciał stałych wynika z magnetyzmu atomów, które to ciało tworzą. Ten z kolei
wynika z ruchu elektronów. W modelu atomu Bohra ruchem ten jest krążenie elektronów po
orbitach kołowych. W kwantowomechanicznym modelu atomu, posługującym się funkcjami
falowymi i gęstościami prawdopodobieństwa, ruch ten jest trudny do wyobrażenia. Niemniej
jednak pewien rodzaj ruchu musi występować, ponieważ funkcjom falowym elektronów w polu
centralnym można przypisać takie wielkości jak eneriga kinetyczna oraz orbitalny i spinowy
moment pędu. A skoro jest ruch ładunku elektrycznego, to jest i pole magnetyczne.

4.1 Swobodne atomy i proste jony
Momenty magnetyczne atomów

Rozważmy model planetarny atomu, w którym ujemnie naładowany elektron porusza
się po orbicie kołowej wokół dodatnio naładowanego jądra pod wpływem przyciągania ku-
lombowskiego pełniącego rolę siły dośrodkowej. Niech −e będzie ładunkiem elektronu (e
jest liczbą dodatnią), me – jego masą, v0 – prędkością liniową, a r = |r| – promieniem
orbity. Ruch takiego elektronu po orbicie kołowej jest równoważny przepływowi prądu
pierścieniowego o natężeniu:

I = − ev

2πr
, (4.1)

przy czym znak minus jest zgodny z ogólnie przyjętą zasadą, że prąd płynie przeciwnie do
ruchu ładunku ujemnego. Z magnetostatyki wiemy, że moment magnetyczny µ zwoju koło-
wego o promieniu r jest równy co do wartości Iπr2 i skierowany prostopadle do płaszczyzny
zwoju. W rozpatrywanym przypadku jego wartość wynosi więc:

µ = − ev

2πr
πr2 = −evr

2
, (4.2)

a w wersji wektorowej:

µ = −er× v

2
. (4.3)

Opisując ruch obrotowy dowolnego ciała wygodniej jest posługiwać się momentem pędu
niż prędkością liniową. Orbitalny moment pędu L elektronu poruszającego się po orbicie
kołowej jest skierowany prostopadle do płaszczyzny orbity, i wyraża się wzorem:

L = r×mev. (4.4)

43
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Ponieważ w omawianym przykładzie wszystkie wektory są do siebie wzajemnie prostopadłe,
to L = rmev, a stąd v = L/rme. Podstawiając tak obliczone v do wzoru na µ otrzymujemy
równanie na orbitalny moment magnetyczny µL elektronu krążącego po orbicie kołowej:

µL = − e

2me
L = −γeL, (4.5)

które mówi nam, że z ruchem orbitalnym elektronu związany jest orbitalny moment ma-
gnetyczny proporcjonalny do orbitalnego momentu pędu elektronu i przeciwnie do niego
skierowany. Współczynnik proporcjonalności γe = e/2me jest tzw. orbitalnym wspól-
czynnikiem żyromagnetycznym elektronu. Co ciekawe, identyczny wzór na orbitalny
moment magnetyczny elektronu otrzymuje się na gruncie mechaniki kwantowej.

Oprócz ruchu orbitalnego elektron wykonuje również obrót wokół własnej osi (a przy-
najmniej taka jest klasyczna interpretacja owej własności), który można opisać spinowym
momentem pędu (albo krótko: spinem) S. Na gruncie mechaniki kwantowej można poka-
zać, że ze spinem również związany jest pewien moment magnetyczny, nazywany spinowym
momentem magnetycznym:

µS = − e

me
S = −2γeS. (4.6)

Jak widać, spinowy współczynnik żyromagnetyczny e/me = 2γe jest dwa razy większy
od orbitalnego.

Ponieważ elektron wykonuje jednocześnie ruch po orbicie oraz obrót wokół własnej
osi, wypadkowy moment magnetyczny elektronu jest funkcją jego całkowitego momentu
pędu J:

µJ = −gJ
e

2me
J = −gJγeJ , (4.7)

gdzie bezwymiarowy współczynnik gJ jest współczynnikiem Landégo i wynosi 1 dla czy-
stego momentu orbitalnego lub 2 dla czystego momentu spinowego. W atomach wieloelek-
tronowych wypadkowy moment pędu jest kombinacją momentów orbitalnych i spinowych
poszczególnych elektronów, więc wartość gJ zależy od konfiguracji elektronowej atomu.

Dla porządku dodajmy jeszcze, że wypadkowy moment magnetyczny jądra jest wyrażony
analogicznym wzorem:

µj = −gj
e

2mp
j = −gjγjj , (4.8)

z jądrowym współczynnikiem żyromagnetycznym równym γj = e/2mp, gdzie mp jest masą
protonu. Ze względu na to, że masa protonu jest ponad 1800 razy większa od masy elek-
tronu, jądrowy współczynnik żyromagnetyczny jest bardzo mały w porównaniu z jego od-
powiednikiem elektronowym. Dlatego też magnetyzm jądrowy jest dużo słabszy niż elek-
tronowy i na razie zostanie przez nas pominięty. Istotne jest natomiast, że jądrowy odpo-
wiednik czynnika Landego gj dla protonu wynosi 2 · (2, 79), a dla neutronu (który – choć
obojętny elektrycznie – ma również ma spin) wynosi 2 · (−1, 93). Innymi słowy neutron po-
siada moment magnetyczny. Jest to bardzo ważna własność neutronu, którą wykorzystuje
się w badaniach ciała stałego.

Diamagnetyzm – teoria klasyczna (Langevina)

Załóżmy teraz, że w pobliżu rozważanego atomu powoli włączamy jednorodne pole ma-
gnetyczne. Zgodnie z prawem Faradaya, podczas włączania jednorodnego pola magnetycz-
nego B skierowanego prostopadle do płaszczyzny orbity w kierunku z indukuje się pole
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elektryczne styczne do orbity O przeciwdziałające zmianom strumienia pola magnetycz-
nego i równe co do wartości bezwzględnej szybkości zmian strumienia przez powierzchnię S
ograniczoną krzywą O: ∮

O

E · dl = − d

dt
B · S. (4.9)

Dla pola B prostopadłego do płaszczyzny orbity (równoległego do S) dostajemy:

E2πr = −dB

dt
πr2. (4.10)

Stąd pole elektryczne krążące styczne w każdym punkcie do orbity:

E = −r
2

dB

dt
. (4.11)

W obecności tego pola elektrycznego na ładunek działa moment siły r × (−eE), który
musi (jak wiemy z mechaniki) wywołać zmianę prędkości liniowej elektronu równą szybkości
zmian jego orbitalnego momentu pędu dL/dt. Czyli:

dL

dt
= r× (−eE) =

er

2

dB

dt
. (4.12)

Całkując obie strony równania otrzymujemy:

∆L =
er2

2
B. (4.13)

Znak plus oznacza, że po włączeniu pola magnetycznego elektron doznaje zmiany
momentu pędu zgodnej z kierunkiem przyłożonego pola. Zmiana orbitalnego mo-
mentu pędu pociąga za sobą zmianę orbitalnego momentu magnetycznego ∆µL:

∆µL = − e

2me
∆L = −e

2r2

4me
B . (4.14)

Wynika z tego, że zewnętrzne pole magnetyczne indukuje w atomach moment
magnetyczny skierowany przeciwnie do pola. Zjawisko to nazywamy diamagnety-
zmem.

Diamagnetyzm – teoria kwantowa

Stosując dużo bardziej skomplikowane obliczenia na gruncie mechaniki kwantowej, otrzy-
muje się niemal identyczny wzór:

∆µ = − e2

6m
B⟨r20⟩ , (4.15)

w którym kwadrat promienia orbity kołowej ładunku punktowego r2 jest tutaj zastąpiony
średnim kwadratem promienia sferycznego orbitala elektronowego ⟨r20⟩, przy czym r2 =
x2 + y2 = 2

3 (x
2 + y2 + z2) = 2

3r
2
0.

W przypadku atomu wieloelektronowego zmiana jego całkowitego momentu magnetycz-
nego pod wpływem pola jest sumą zmian pochodzących od poszczególnych elektronów, przy
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czym największy wkład wnoszą elektrony z zewnętrznych powłok (o dużym promieniu), któ-
rych ilość wynosi Zeff :

∆µΣ = − e2

6m
B

Zeff∑
k=1

⟨r20k⟩ , (4.16)

gdzie Zeff jest efektywną liczbą elektronów, tzn. liczbą elektronów wnoszącą istotny wkład
do diamagnetyzmu danego atomu. Podatność obliczona dla jednego mola takich atomów
wynosi:

χmol = µ0
NA∆µΣ

B
= − e2

6m

Zeff∑
k=1

⟨r20k⟩ . (4.17)

Jest to tzw. podatność diamagnetyczna Larmora. Jej cechą charakterystyczną jest to,
że jest ona ujemna, a jej wartość nie zależy od przyłożonego pola magnetycznego. Jeśli więc
ciało zbudowane z jonów z całkowicie zapełnionymi powłokami elektronowymi umieścimy
w polu magnetycznym, to w każdym jego jonie wzbudzimy moment magnetyczny propor-
cjonalny do wartości przyłożonego pola i skierowany przeciwnie do niego. Na powyższą
zależność nakładano wiele poprawek teoretycznych (Pauliego, Stonera, Slatera, Angusa) i
półempirycznych (Kirkwooda), które celowo pominiemy, ponieważ nie wnoszą one nowej
jakości do rozumienia zjawiska diamagnetyzmu.

Konkretna wartość podatności zależy głównie od liczby elektronów i w poszczególnych
jonach oraz od średniej kwadratu promienia orbitala elektronowego i zwykle jest rzędu 10−5.
Namagnesowanie diamagnetyka jest więc znacznie mniejsze od przyłożonego pola.

Podatność magnetyczna izolowanych atomów, jonów i molekuł oraz zbiorów prawie izo-
lowanych jonów (tj. prostych kryształów jonowych i zestalonych gazów szlachetnych) jest
sumą podatności poszczególnych jonów. W przypadku atomów z całkowicie zapełnionymi
powłokami jest to jedyny efekt włączenia pola magnetycznego. W pozostałych przypadkach
jest to jeden z przyczynków do ich podatności magnetycznej.

Paramagnetyzm – teoria klasyczna

Załóżmy teraz, że mamy do czynienia z substancją (zespołem atomów), w której każdy
atom ma pewien moment magnetyczny, którego wartość bezwzględna jest stała, a zmie-
nia się tylko kierunek. Zakładając wyłącznie termiczny charakter wzbudzeń tych momen-
tów (jako wzbudzenie rozumiemy wychylenie momentu od położenia energii minimalnej,
czyli θ = 0◦) możemy posłużyć się statystyką Maxwella–Boltzmanna. Wynika z niej, że
prawdopodobieństwo wychylenia momentu magnetycznego od kierunku pola jest równe
exp−Em/kBT . Stąd podzbiór atomów dn wychylonych o kąt pomiędzy θ i θ + dθ wy-
nosi:

dn = K exp

(
µBz cos θ

kBT

)
dω, (4.18)

gdzie dω jest kątem bryłowym równym:

dω = 2π sin θdθ, (4.19)

a K pewną stałą. Interesujący nas ułamek wynosi więc:

dn = K exp

(
µBz cos θ

kBT

)
2π sin θdθ, (4.20)
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Wprowadźmy dla ułatwienia α = µBz/kBT . Wtedy całkowita liczba atomów wynosi:

n =

∫
dn = 2πK

∫ π

0

eα cos θ sin θdθ, (4.21)

gdzie wzięliśmy pod uwagę wszystkie możliwe ustawienia momentów względem pola ma-
gnetycznego: od kąta 0 do π.

Obliczmy teraz całkowity moment magnetyczny namagnesowanie substancji M. Ponie-
waż każdy atom wnosi do niego udział w postaci rzutu momentu na kierunek pola magne-
tycznego, czyli µ cos θ, całkowity moment magnetyczny substancji można opisać wzorem:

M =

∫
µ cos θdn = 2πKµ

∫ π

0

eα cos θ sin θ cos θdθ. (4.22)

Wygodniej jest posługiwać się momentem liczonym na jeden atom (momentem średnim),
czyli:

µ̄ =
M
n

=
2πKµ

∫ π

0
eα cos θ sin θ cos θdθ

2πK
∫ π

0
eα cos θ sin θdθ

, (4.23)

czyli po prostu:

µ̄ =
µ
∫ π

0
eα cos θ sin θ cos θdθ∫ π

0
eα cos θ sin θdθ

. (4.24)

Po wycałkowaniu licznika i mianownika otrzymamy wzór na moment średni jednego atomu:

µ̄ = µ

(
cothα− 1

α

)
= µL(α) , (4.25)

gdzie L(α) jest funkcją Langevina, a coth
.
= eα+e−α

eα−e−α . Opisany typ paramagentyzmu,
zakładający istnienie trwałych momentów magnetycznych oraz ich termiczne wzbudzenia,
nazywamy paramagnetyzmem Langevina.

Dla niskich pól i wysokich temperatur (α ≪ 1) funkcję Langevina można rozwinąć w
szereg:

L(α) =
α

3
− α3

45
+

2α5

945
+ . . . (4.26)

i zaniedbać drugi i kolejne wyrazy. Wtedy:

µ̄ = µL(α) = µ
α

3
=
µ

3

µBz

kBT
=
µ2Bz

3kBT
. (4.27)

Mnożąc obie strony przez liczbę Avogardy otrzymujemy moment średni jednego mola ato-
mów:

NAµ̄ =
NAµ

2Bz

3kBT
. (4.28)

Podatność molowa χmol wynosi więc:

χmol =
µ0NAµ̄

Bz
=
µ0NAµ

2

3kBT
, (4.29)

czyli:

χmol =
C

T
, gdzie C =

µ0NAµ
2

3kB
. (4.30)
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Równanie (4.30) jest to prawo Curie znalezione doświadczalnie przez Piotra Curie,
które mówi, że podatność paramagnetyków rośnie hiperbolicznie wraz z obniżaniem ich
temperatury. Prawo to często wykorzystuje się do oszacowania wartości momentów ma-
gnetycznych atomów. Zaznaczyć jednak należy, że jest to prawo o bardzo ograniczonej
stosowalności, głównie ze względu na kwantowy charakter materii.

Dla silnych pól magnetycznych i niskich temperatur (α → ∞) funkcja Langevina daje
się rozpisać w szereg:

L(α) = 1− 1

α
+ 2e−2α + . . . , (4.31)

w którym po zaniedbaniu drugiego i kolejnych wyrazów zostanie jedność. Wynika stąd, że
w silnym polu magnetycznym średni moment atomu µ̄ nasyca się i przyjmuje wartość:

µ∞ = µ̄ = µ, (4.32)

co odpowiada ułożeniu wszystkich momentów magnetycznych równolegle do pola. Nasyce-
nie paramagnetyczne jest trudno osiągalne w pokojowej temperaturze. Można je natomiast
zaobserwować w niskich temperaturach, gdzie stosunek α = µBz/kBT jest korzystniejszy.

Kwantowanie

Z mechaniki kwantowej wiemy, że energia elektronu w polu centralnym jądra nie może
być dowolna, lecz przyjmuje tylko określone wartości, opisywane główną liczbą kwantową
n. Również orbitalny i spinowy moment pędu przyjmują wartości skwantowane. Długość
wektora orbitalnego momentu pędu określona jest wzorem:

L = |L| =
√
l(l + 1)ℏ, (4.33)

a spinowego momentu pędu:
S = |S| =

√
s(s+ 1)ℏ, (4.34)

gdzie ℏ jest stałą Plancka h podzieloną przez 2π, a l i s są – odpowiednio – orbitalną i
spinową liczbą kwantową, przy czym l może przyjmować wartości całkowite od 0 do n− 1,
a s jest zawsze równe 1

2 . Stąd orbitalny moment magnetyczny wynosi:

µL = |µL| = gLγeL = gLγe
√
l(l + 1)ℏ, (4.35)

a spinowy moment magnetyczny:

µS = |µS | = gSγeS = gSγe
√
s(s+ 1)ℏ, (4.36)

gdzie gL = 1 a gS = 2.
Mechanika kwantowa nakłada jeszcze jedno ograniczenie, które jest związane z kierun-

kiem wektorów L i S w przestrzeni. Otóż wektory te nie mogą mieć dowolnej orientacji, ale
przyjmują tylko taką, w której ich rzut na wyróżnioną oś z układu kartezjańskiego (np. kie-
runek zewnętrznego, jednorodnego pola magnetycznego) jest liczbą całkowitą w przypadku
momentu orbitalnego lub połówkową w przypadku momentu spinowego. Czyli:

Lz = mlℏ, (4.37)

a spinowego momentu pędu:
Sz = msℏ, (4.38)
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gdzie ml (tożsama z liczbą kwantową m otrzymaną z równania Schrödingera) i ms są –
odpowiednio – orbitalną i spinową liczbą magnetyczną. Wartości ml zmieniają się co 1 od
−l do +l, a ms przyjmuje dwie wartości: −1/2 i 1/2 (od −s do +s).

Ponieważ kierunek orbitalnego i spinowego momentu pędu elektronu nigdy nie są rów-
noległe do zewnętrznego pola magnetycznego, maksymalny orbitalny moment magnetyczny
jaki moglibyśmy zaobserwować w doświadczeniu wynosi:

µLz = glLz = mlglγeℏ = ± e

2me
lℏ, (4.39)

a spinowy:
µSz = gsSz = msgsγeℏ = ± e

2me
ℏ. (4.40)

Występującą w obu równaniach stałą wartość (równą rzutowi spinowego momentu ma-
gnetycznego na oś pola) nazywamy magnetonem Bohra:

µB = γeℏ =
eℏ
2me

= 9, 2740154 · 10−24

[
J

T

]
, (4.41)

który jest wygodną i intuicyjną jednostką momentu magnetycznego. Wartości mo-
mentów magnetycznych elektronu wyrażone w tych jednostkach wynoszą więc:

µL =
√
l(l + 1)µB (4.42)

µLz = ±lµB, (4.43)

a spinowego momentu pędu (spinowy współczynnik żyromagnetyczny jest 2 razy większy!):

µS =
√
s(s+ 1) · 2µB =

√
3µB (4.44)

µSz = ±s · 2µB = ±1µB (4.45)

Innymi słowy: 1 magneton Bohra odpowiada wartości mierzalnej spinowego mo-
mentu magnetycznego.

Współczynnik Landégo

W atomie wieloelektronowym występują oddziaływania wewnętrzne pomiędzy elektro-
nami, które nie pozwalają traktować ich wypadkowego momentu magnetycznego jako pro-
stej sumy wektorowej momentów magnetycznych niezależnych elektronów. W szczególności,
momenty orbitalny moment magnetyczny elektronu może oddziaływać ze spinowym momen-
tem magnetycznym. Rozważa się dwa przypadki: (1) słabego i (2) silnego oddziaływania
pomiędzy µL i µS .

Słabe oddziaływanie pomiędzy orbitalnym a spinowym momentem magnetycznym okre-
śla się mianem słabego sprzężenia spinowo–orbitalnego lub sprzężeniem Russela–
Saundersa lub sprzężeniem LS. Ta ostatnia nazwa wynika z tego, że wobec słabego od-
działywania pomiędzy spinami a momentami oribtalnymi spiny poszczególnych elektronów
tworzą wypadkowy spin z liczbą kwantową S, a momenty orbitalne – wypadkowy moment
orbitalny z liczbą kwantową L. Te dwa momenty wypadkowe tworzą moment całkowity z
liczbą kwantową J , przy czym może ona przyjmować wartości od L − S, co 1 do L + S,
czyli:

J = L− S, L− S + 1, . . . , L+ S − 1, L+ S. (4.46)
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Rysunek 4.1: Wyznaczanie współczynnika Landégo w sprzężeniu LS.

W sumie więc J może przyjąć 2S + 1 wartości dla L ⩾ S lub 2L + 1 wartości dla L < S.
Liczba możliwych wartości J określa degenerację stanu energetycznego atomu opisanego
liczbami kwantowymi L i S.

Stan podstawowy atomu wieloelektronowego, który ma bardzo duży związek z jego
własnościami magnetycznymi, może być określony za pomocą tzw. reguł Hunda:

i. Momenty orbitalne i spinowe układają się tak, żeby wartości L i S przyjęły możliwie
jak największe wartości.

ii. W przypadku zakazu Pauliego momenty spinowe mają pierwszeństwo przed orbital-
nymi.

iii. J = L−S przy zapełnieniu powłoki mniej niż w połowie, a J = L+S przy zapełnieniu
powłoki w połowie lub więcej niż w połowie.

W spektroskopii stanów zlokalizowanych (rdzeni atomowych) wykorzystuje się skrócone
oznaczenia zdegenerowanych stanów podstawowych w przybliżeniu słabego sprzężęnia LS.
Są to tzw. termy:

2S+1LJ , (4.47)

przy czym wartość L podaje się w postaci literowej oznaczającej powłokę elektronową (tzn.
S, P, D, F... dla L = 0, 1, 2, 3...).

Zakładając, że w atomie występuje słabe sprzężenie spinowo-orbitalne, można łatwo
wyznaczyć współczynnik Landégo. Rozważmy atom, którego stan określają liczby kwantowe
L, S i J (rys. 4.1). Wypadkowy spinowy moment pędu S oraz orbitalny moment pędu L
dają wypadkowy moment pędu atomu J, którego rzut na kierunek pola magnetycznego Bz

oznaczymy przez Jz.
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Biorąc pod uwagę, że czynnik żyromagnetyczny dla spinu jest dwa razy większy od
czynnika żyromagnetycznego dla orbity, otrzymujemy całkowity moment magnetyczny µL+
µS , którego kierunek nie pokrywa się jednak z kierunkiem wektora J. Dlatego przyjmuje się,
że moment µL + µS wykonuje ruch precesyjny, który jest równoważny istnieniu momentu
magnetycznego µJ równego co do wartości:

µJ = gJ
√
J(J + 1) = ¯OA′ cos∡AOA′ =

√
J(J + 1) +

√
S(S + 1) cos∡AOB. (4.48)

Rzut tego momentu na oś z to oczywiście gJJz.
Z własności trójjkąta AOB wiemy jednak, że:

L(L+ 1) = J(J + 1) + S(S + 1)− 2
√
J(J + 1)

√
S(S + 1) cos∡AOB, (4.49)

skąd:

cos∡AOB =
L(L+ 1)− J(J + 1)− S(S + 1)

−2
√
J(J + 1)

√
S(S + 1)

. (4.50)

Podstawiając tę wartość do równania (4.48) otrzymujemy:

gJ
√
J(J + 1) =

√
J(J + 1) +

√
S(S + 1) · L(L+ 1)− J(J + 1)− S(S + 1)

−2
√
J(J + 1)

√
S(S + 1)

, (4.51)

co po przekształceniu daje nam:

gJ = 1 +
J(J + 1) + S(S + 1)− L(L+ 1)

2J(J + 1)
, (4.52)

Silne oddziaływanie pomiędzy orbitalnym a spinowym momentem magnetycznym okre-
śla się mianem silnego sprzężenia spinowo–orbitalnego lub sprzężeniem jj. Nazwa
wynika z tego, że momenty spinowe i orbitalne poszczególnych elektronów tak bardzo ze
sobą oddziałują, że muszą być traktowane jako pojedynczy moment całkowity. Wtedy J
jest sumą j dla poszczególnych elektronów, w konsekwencji czego współczynnik Landégo ob-
licza się wtedy inaczej. Sprzężenie to występuje znacznie rzadziej, więc zostanie pominięte
w tym wykładzie.

Paramagnetyzm – teoria pół-kwantowa

Nałóżmy teraz na nasze rozumowanie warunek kwantowania przestrzennego calkowitego
momentu pędu J i wynikające z tego kwantowanie jego rzutu na kierunek pola magnetycz-
nego, czyli całkowitego momentu magnetycznego µJ . Magnetyczna energia potencjalna
(2.42) będzie miała postać:

Em = −µJBz cos θ = −gJmJµBBz, (4.53)

a średnie moment na jeden atom (4.24) wyniesie:

µ̄ =

∑J
mJ=−J gJmJµBe

gJmJBz/kBT∑J
mJ=−J e

gJmJµBBz/kBT
, (4.54)

przy czym całkowanie po dowolnym kącie (orientacji) w teorii klasycznej (4.24) zastąpione
zostało sumowaniem po orientacjach dozwolonych przez mechanikę kwantową. W rezultacie
otrzymuje się wzór:

µ̄ = gJµBJ

(
2J + 1

2J
coth

(
2J + 1

2J
α

)
− 1

2J
coth

( α
2J

))
= gJµBJBJ(α) , (4.55)
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gdzie BJ(α) jest funkcją Brillouina zmiennej α = gJµBJB/kBT .
W wysokich polach i niskich temperaturach (α = ∞) funkcja Brillouina dąży do jedności.

Stąd moment nasycenia wynosi:

µ̄∞ = gJµBJ, (4.56)

co jest maksymalną dozwoloną przez kwantowanie przestrzenne wartością rzutu momentu
magnetycznego na oś kierunek pola magnetycznego, co jest zgodne z naszym oczekiwaniem.

Z kolei w wysokich temperaturach i niskich polach magnetycznych (α ≪ 1) funkcję
Brillouina można rozwinąć w szereg o postaci:

BJ (α) =
(J + 1)α

3J
+ . . . . (4.57)

Wtedy podatność magnetyczna jednego mola atomów przyjmuje postać:

χmol =
µ0NAµ̄

B
=
µ0NA

B
gJµBJ

(J + 1)α

3J
=
µ0NA

B
gJµBJ

(J + 1)gJµBJB

3JkBT
=
µ0NAg

2
Jµ

2
BJ(J + 1)

3kBT
,

(4.58)
co można zapisać w postaci:

χmol =
C

T
, gdzie C =

µ0NAµ
2
eff

3kB
, (4.59)

przy czym µeff = gJµB

√
J(J + 1) jest efektywnym momentem magnetycznym atomu.

Otrzymany wynik jest spójny z wynikiem otrzymanym w ramach klasycznej teorii pa-
ramagnetyzmu Langevina (4.25). Można bowiem pokazać, że dla J → ∞ (czyli przy prze-
chodzeniu z dyskretnego do kwaziciągłego zbioru wartości dozwolonych momentu magne-
tycznego) BJ(α) → L(α), a µeff → µ∞

Paramagnetyzm Van Vlecka – teoria kwantowa

Należy być świadomym faktu, że przedstawiony wyżej klasyczny i pół-klasyczny obraz pa-
ramagentyzmu i diamagnetyzmu ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, podobnie jak
nieprawdziwy jest model planetarny atomu. Co więcej, po dłuższym zastanowieniu można
dojść do wniosku, że teorie klasyczne nie prowadzą do diamagnetyzmu i paramagnetyzmu.
Aby prawidłowo opisać obydwa zjawiska należy oprzeć się na mechanice kwantowej, która
– choć bardzo abstrajcyjna i mało intuicyjna – jest jedynym sposobem na warygodny opis
tych dwóch zjawisk.

Podstawą rozważań jest oczywiście hamiltonian – w tym przypadku: hamiltonian atomu
Z-elektronowego H0 w zerowym polu magnetycznym, zdefiniowany jako:

H0 =
Z∑

k=1

(
p2
k

2me
+ eVk

)
, (4.60)

gdzie pk i Vk są odpowiednio pędem i energią potencjalną k-tego elektronu.
Po umieszczeniu atomu w polu magnetycznym opisanym potencjałem wektorowym A

w hamiltonianie pojawiają się dwa dodatkowe człony opisujące:

i. zmianę energii kinetycznej k-tego elektronu związana ze zmianą jego pędu w polu
magnetycznym:

p2
k

2me
→ [pk + eA(rk)]

2

2me
(4.61)
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ii. oddziaływanie k-tego spinu z polem magnetycznym:

−µSk ·B, (4.62)

Wtedy hamiltonian będzie miał postać:

HB =
Z∑

k=1

(
[pk + eA(rk)]

2

2me
+ eVk − µSk ·B

)
, (4.63)

co po rozpisaniu daje:

HB =
Z∑

k=1

(
p2
k

2me
+ 2

pk

2me
eA(rk) +

e2

2me
A2(rk) + eVk − µSk ·B

)
, (4.64)

czyli:
HB = H0 +∆H, (4.65)

gdzie

∆H =
Z∑

k=1

(
e

me
pkA(rk) +

e2

2me
A2(rk)− µSk ·B

)
. (4.66)

Jeśli pole magnetyczne jest jednorodne, to jego potencjał wektorowy ma postać:

A(r) = −r×B

2
. (4.67)

Stąd zmiana hamiltonianu będzie wynosiła:

∆H =
Z∑

k=1

[
− e

2me
pk · (rk ×B) +

e2

8me
(rk ×B)

2 − µSk ·B
]
, (4.68)

co po skorzystaniu z własności wektorów a · (b× c) = (a× b) · c = −(b× a) · c daje:

∆H =
Z∑

k=1

[
e

2me
(rk × pk) ·B+

e2

8me
(rk ×B)

2 − µSk ·B
]
. (4.69)

Zauważmy, że w pierwszym wyrazie kryje się orbitalny moment pędu Lk = rk × pk, a w
trzecim można zamienić µSk na 2(e/2me)Sk:

∆H =
Z∑

k=1

[
− e

2me
Lk ·B+

e2

8me
(rk ×B)

2 − 2
e

2me
Sk ·B

]
, (4.70)

co daje:

∆H =
Z∑

k=1

[
− e

2me
(Lk + 2Sk) ·B+

e2

8me
(rk ×B)

2

]
. (4.71)

Jeśli B jest skierowane wzdłuż kierunku z, to powyższy wzór sprowadza się do:

∆H =

Z∑
k=1

[
− e

2me
B (Lzk + 2Szk) +

e2

8me
B2(x2k + y2k)

]
= −BM0

z +B2 e2

8me

Z∑
k=1

(x2k + y2k),

(4.72)
gdzie M0

z jest całkowitym wypadkowym namagnesowaniem układu.



54 Rozdział 4. Magnetyzm atomowy

4.2 Cząsteczki i kryształy

Omawiane dotąd zjawiska (diamagnetyzm i paramagnetyzm) dotyczyły pojedynczych
atomów i zbiorowisk odizolowanych (tzn. nieoddziałujących) atomów i wynikały bezpo-
średnio z własności magnetycznych tych atomów. W rzeczywistości jednak atomy tworzące
zbiorowiska (cząsteczki i kryształy) nigdy nie są od siebie niezależne, ponieważ tworzą je z
definicji dzięki różnym oddziaływaniom (wiązaniom). W kryształach jonowych jest to kon-
kurencja dalekozasięgowego przyciągania i bliskozasięgowego odpychania jonów, w krysz-
tałach kowalencyjnych jest to uwspólnianie elektronów między orbitalami sąsiadujących
atomów, w kriokryształach są to siły Van der Waalsa, a w metalach zaś jest to przyciąganie
dodatnich rdzeni jonowych przez morze elektronów przewodnictwa. Każde z tych oddziały-
wań ma mniejszy lub większy wpływ na własności magnetyczne atomów, przez co własności
magnetyczne kryształów zwykle są różne od własności odizolowanych atomów.

Efekty wynikające z oddziaływania dużej ilości atomów można podzielić na trzy grupy.
Pierwsza to uporządkowanie magnetyczne (w różnych wariantach), które ze względu
na swoją wagę będzie omówione w osobnym rozdziale. Drugą grupę stanowi magnetyzm
pasmowy metali – on też będzie omówiony osobno. Do trzeciej grupy można zaliczyć efekty
związane ze złamaniem symterii sferycznej odizolowanego atomu w momencie umieszczenia
go w sieci krystalicznej, w szczególności efekt pola krystalicznego oraz efekt Jahna-
Tellera.

Efekt pola krystalicznego

Jak już zauważyliśmy wyżej, swobodny atom doświadcza sferycznie symetrycznego ze-
rowego potencjału próżni, stąd kształt i własności magnetyczne jego powłok elektronowych
wynikają wyłącznie z budowy danego atomu (potencjału jądra i oddziaływań międzypow-
łokowych). Jedną z konsekwencji takiego stanu rzeczy jest degeneracja multipletów J lub
L swobodnego atomu. Degeneracja ta może zostać usunięta np. zewnętrznym polem elek-
trycznym (efekt Starka) lub magnetycznym (efekt Zeemana), ale również – w krysztale –
przez tzw. pole krystaliczne. W każdym z tych przypadków następuje bowiem zaburze-
nie symetrii sferycznej otoczenia atomu, co skutkuje częściowym lub całkowitym
usunięciem degeneracji (rozszczepieniem) multipletów J lub L. Efekt ten ma kolosalne
znaczenie dla własności magnetycznych atomów, ponieważ usunięcie degeneracji przekłada
się wprost na wielkość momentów magnetycznych atomów.

Źródłem pola krystalicznego jest ten sam mechanizm, który prowadzi do powstania
kryształu. I jak łatwo się domyślić, nie jest to mechanizm łatwy do opisania, skoro pro-
wadzi do takiej różnorodności materii, jaką obserwujemy w przyrodzie. W pierwszych mo-
delach pola krystalicznego, które były stosowane do opisu własności kryształów jonowych,
utożsamiano pole krystaliczne z polem elektrostatycznym pochodzącym od jonów otacza-
jących dany atom magnetyczny (stąd pochodzi historyczna już nazwa „krystaliczne pole
elektryczne”). Jest to jednak obraz skrajnie uproszczony, bo ciało stałe to przecież coś wię-
cej niż tylko prosta elektrostatyka. Trudno się więc dziwić, że model ten nie prowadzi nawet
do jakościowej zgodności schematów rozszczepień z doświadczeniem. Jedynym właściwym
podejściem byłoby kwantowomechaniczne modelowanie własności kryształu od podstaw, co
jednak jest niewykonalne z uwagi na ogromną liczbę obiektów krysztale (rzędu liczby Avo-
gadry), które musiałyby zostać uwzględnione w opisie. Dlatego też w obecnie rozwijanych
modelach (tzw. obliczeniach ab initio) próbuje się opisać pole krystaliczne jako pewien
efektywny potencjał, którego głównymi parametrami są: symetria punktowa otoczenia
jonu magnetycznego oraz struktura elektronowa najbliższych sąsiadów, z których
podstawowe znaczenie ma symetria otoczenia.
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Rysunek 4.2: Orbitale dxy (po lewej) i dx2−y2 (po prawej) w tym samym potencjale o symetrii
kwadratowej.

Rysunek 4.3: Orbitale dxy (po lewej) i dx2−y2 (po prawej) w tym samym potencjale o symetrii
osiowej.

Aby zrozumieć znaczenie symetrii otoczenia na strukturę elektronową jonu magnetycz-
nego, należy odwołać się do kształtu orbitali elektronowych typu d i f (bo to one są w
głównej mierze odpowiedzialne za magnetyzm związków metali przejściowych, w tym lanta-
nowców i aktynowców). Jak wiadomo, każda z powłok d (tzn. 3d, 4d i 5d) składa się z pięciu
orbitali o różnych kształtach i orientacji przestrzennej (są to orbitale: dz2 , dxz, dyz, dxy i
dx2−y2), a każda z powłok f (tzn. 4f i 5f) składa się z siedmiu orbitali o różnych kształ-
tach i orientacji przestrzennej (są to orbitale: fz3 , fxz2 , fyz2 , fxyz, fz(x2−y2), fx(x2−3y2) i
fy(3x2−y2)). W obecności potencjału sferycznie symetrycznego wszystkie orbitale z danej
powłoki (np. 3d) mają identyczną energię, czyli multiplet J lub L jest pięciokrotnie (w przy-
padku powłoki d) lub siedmiokrotnie (w przypadku powłoki f) zdegenerowany. W obec-
ności potencjału o niższej symetrii punktowej kształt i orientacja przestrzenna
danego orbitala przestaje być obojętna dla jego energii potencjalnej.

Jako przykład rozpatrzmy orbitale dxy i dx2−y2 w potencjale o symetrii kwadratowej,
przedstawionej na rysunku 4.2. Jest rzeczą oczywistą, że ze względu na różne przekrywanie
się tych orbitali z orbitalami otoczenia będą miały one diametralnie różną energię. W
szczególności energia orbitala dxy będzie niższa niż orbitala dx2−y2 . Z drugiej strony, jest
również oczywiste, że w potencjale o symetrii osiowej (rys. 4.3) orbitale te będą miały
identyczną energię.

Z przedstawionych przykładów wynika, że różne symetrie otoczenia mogą prowadzić do
różnych schematów rozszczepień. Dlatego właśnie podstawą każdego modelu pola krysta-
licznego jest określenie symetrii punktowej otoczenia. Znając tę symetrię można w oparciu
o teorię grup jednoznacznie określić schemat rozszczepienia danego multipletu, przy czym
obecnie są to już dane stabelaryzowane. Problemem w modelach pola krystalicznego nie
jest więc sposób rozszczepienia, ale odległości (na skali energii) pomiędzy poszczególnymi
poziomami rozszczepionego multipletu, bowiem zależą one od struktury elektronowej za-
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równo jonu, jak i jego otoczenia. Schemat rozszczepień można jednak stosunkowo łatwo
wyznaczyć na drodze doświadczenia (za pomocą metod spektroskopowych).

Efekt Jahna-Tellera

W niektórych kryształach pole krystaliczne może być powodem wystąpienia sponta-
nicznej zmiany struktury krystalicznej (czyli strukturalnego przejścia fazowego), nazywanej
efektem Jahna–Tellera. Zwykle zmiana struktury ma na celu obniżenie energii elastycznej
kryształu poprzez podwyższenie symetrii sieci. W efekcie Jahna–Tellera mamy natomiast
do czynienia z obniżeniem symetrii sieci i podwyższeniem energii elastycznej kryształu,
które jest skompensowane obniżeniem jego energii elektronowej wywołanej zmianą symetrii
pola krystalicznego, a stąd schematem rozszczepienia.



Rozdział 5.

Uporządkowanie magnetyczne

W poprzednim rozdziale rozważaliśmy magnetyzm odizolowanego atomu i układu nie-
oddziałujących atomów i doszliśmy do wniosku, że wszystkie ciała stałe są paramagenty-
kami lub diamagnetykami, co rzecz jasna nie jest prawdą. W tym rozdziale uwzględnimy
oddziaływania pomiędzy atomami w krysztale oraz rozpatrzymy najważniejszą z możliwych
konsekwencji występowania takich oddziaływań, a mianowicie uporządkowanie magnetyczne
dalekiego zasięgu, tzn. takiego, który obejmuje jednocześnie całe ciało stałe.

5.1 Oddziaływania pomiędzy momentami magnetycz-
nymi

Dipolowe oddziaływanie magnetyczne

Pierwszym, naturalnym oddziaływaniem, które należałoby wziąć pod uwagę, jest oddzia-
ływanie magnetostatyczne dipoli (momentów) magnetycznych. Posługując się równaniami
magnetostatyki można pokazać, że układ dwóch dipoli magnetycznych o momentach µ1

i µ2, oddalonych od siebie o wektor r, ma energię, która zależy wyłącznie od wzajemnej
orientacji momentów magnetycznych oraz odległości między dipolami:

E =
µ0

4πr3

[
µ1 · µ2 −

3

r2
(µ1r) (µ2r)

]
. (5.1)

Ponieważ wartość momentu magnetycznego atomu jest rzędu 1 µB, a odległości między
atomami w ciele stałym są rzędu 1 Å, to energia oddziaływania magnetycznego dwóch
dipoli jest rzędu 10−23 J, co odpowiada temperaturze około 1 K. Jest to stanowczo za mało,
żeby doprowadzić do uporządkowania momentów magnetycznych np. w ferromagnetykach
opartych na związkach żelaza, w których temperatura uporządkowania jest rzędu 103 K.
Wynika z tego, że charakter oddziaływań między momentami magnetycznymi w ciele stałym
jest zupełnie inny.

Oddziaływanie wymienne

W 1928 roku Heisenberg pokazał teoretycznie, że za uporządkowanie magnetyczne dale-
kiego zasięgu odpowiedzialne jest tzw. oddziaływanie wymienne, które nie ma nic wspólnego
z magnetycznym oddziaływaniem dipolowym. Jest ono kwantowomechanicznym oddziały-
waniem funkcji falowych, które w wielu podręcznikach utożsamia się z oddziaływaniem ku-
lombowskim (elektrostatycznym). Trzeba mieć jednak świadomość, że jest to pewien skrót
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myślowy. Jedynym ścisłym stwierdzeniem jest to, że oddziaływanie wymienne jest
konsekwencją nierozróżnialności cząstek kwantowych i zakazu Pauliego, które to
własności są niezależne od postaci potencjału.

Nierozróżnialność cząstek i zakaz Pauliego

Aby lepiej zrozumieć, na czym polega oddziaływanie wymienne, rozpatrzmy dwa nie-
zależne elektrony znajdujące się w położeniach o współrzędnych przestrzennych r1 i r2.
Ze względu na wspomnianą niezależność ich stan można opisać całkowitą funkcją falową
Ψ(r1, r2) będącą iloczynem ich jednoelektronowych funkcji falowych ψa(r1) i ψb(r2), tj.:
Ψ(r1, r2) = ψa(r1) ·ψb(r2). Iloczyn ten nie spełnia jednak ogólnej zasady nierozróżnialności
cząstek kwantowych, zgodnie z którą po zamianie cząstek miejscami (tzn. r1 ↔ r2)
całkowita funkcja falowa układu musi pozostać bez zmian z dokładnością do
znaku (kwadrat funkcji falowej musi pozostać bez zmian). W szczególności całko-
wita funkcja falowa dwóch fermionów po zamianie musi być antysymetryczna do pierwotnej,
czyli:

Ψ(r1, r2) = −Ψ(r2, r1). (5.2)

Tymczasem w przypadku iloczynu ψa(r1) ·ψb(r2) po zamianie otrzymujemy ψa(r2) ·ψb(r1),
co jest różne od iloczynu pierwotnego ze znakiem minus.

Funkcją falową układu dwuelektronowego, która spełnia wymóg antysymetryczności
(5.2), jest natomiast (co łatwo sprawdzić) kombinacja liniowa funkcji jednoelektronowych
o postaci:

Ψantysym(r1, r2) =
1√
2
[ψa(r1) · ψb(r2)− ψa(r2) · ψb(r1)] . (5.3)

Przy okazji funkcja ta spełnia również zakaz Pauliego, ponieważ dla a = b jest ona równa
tożsamościowo zeru (czyli prawdopodobieństwo istnienia w danym układzie dwóch elek-
tonów w tym samym stanie jest równe zeru). [Dla porządku dodajmy, że zamieniając w
powyższej formule minus na plus otrzymamy funkcję symetryczną, która dla a = b jest
różna od zera. Wynika z tego, że mogą istnieć dwie cząstki opisywane funkcją symetryczną
w tym samym stanie. Cząstki te nazywamy bozonami.]

Jeśli hamiltonian rozpatrywanego układu jest niezależny od spinu (a w przypadku po-
tencjału kulombowskiego tak jest w istocie), to z rozpatrywanej funkcji możemy wydzielić
część przestrzenną (orbitalną) oraz spinową. W przypadku układu z jednym elektronem
spin nie ma znaczenia (o ile symetria układu nie zostanie zaburzona np. zewnętrznym po-
lem magnetycznym), ale w układzie wielu elektronów pełni on zawsze kluczową rolę. Otóż
zauważmy, że całkowita funkcja falowa (5.3) pozostanie antysymetryczna, jeśli tylko:

i. część przestrzenna będzie antysymetryczna, a część spinowa symetryczna:

Ψantysym(r1, r2) =
1√
2
[ϕa(r1) · ϕb(r2)− ϕa(r2) · ϕb(r1)] · χsym(mS1,mS2) (5.4)

lub

ii. część przestrzenna będzie symetryczna, a część spinowa antysymetryczna:

Ψantysym(r1, r2) =
1√
2
[ϕa(r1) · ϕb(r2) + ϕa(r2) · ϕb(r1)] · χantysym(mS1,mS2), (5.5)
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gdzie ϕa i ϕb są składowymi przestrzennymi jednoelektronowych funkcji falowych (tzn.
rozwiązaniem równania Schrodingera bez spinu), a χ jest funkcją wyłącznie zmiennych
spinowych mS1 i mS2 (tzn. spinowych liczb magnetycznych).

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że składowa spinowa nie jest funkcją ciągłą i dlatego
podlega nieco innym regułom niż część przestrzenna. Stanowi to pewną trudność, którą
ominiemy określając tylko ogólne własności funkcji spinowej. W szczególności spróbujemy
wyrazić składowe spinowe funkcji (5.4) i (5.5) używając iloczynu S1 · S2 (gdzie S1 i S2

są operatorami spinowymi rozpatrywanych elektronów), a następnie obliczyć ich energie
własne.

Z rozdziału 4 wiemy, że spinowe liczby magnetycznemS1 imS2 są to rzuty spinów S1 i S2

na oś z (w jednostkach ℏ). Każda ze zmiennych spinowych może przyjąć dwie wartości: +1
2

lub − 1
2 . Wobec tego układ dwuelektronowy można opisać czterema konfiguracjami spinów.

Oznaczmy je jako:
∣∣+ 1

2 ,+
1
2

⟩
,
∣∣+1

2 ,−
1
2

⟩
,
∣∣−1

2 ,+
1
2

⟩
i
∣∣−1

2 ,−
1
2

⟩
. Od razu widać, że funkcje∣∣+ 1

2 ,+
1
2

⟩
i
∣∣− 1

2 ,−
1
2

⟩
spełniają wymóg nierozróżnialności cząstek, podczas gdy pozostałe

nie są ani symetryczne, ani też antysymetryczne względem zamiany elektronów. Podobnie
jak w przypadku funkcji falowej (5.3) można jednak skonstruować taką kombinację liniową
tych stanów, która warunek antysymetryczności spełnia. Funkcją tą jest:

χantysym =
1√
2

(∣∣∣∣+1

2
,−1

2

⟩
−
∣∣∣∣−1

2
,+

1

2

⟩)
. (5.6)

Zmieniając znak minus na plus otrzymujemy automatycznie wersję symetryczną tej funkcji.
Razem ze wspomnianymi wcześniej konfiguracjami spinów skierowanych w tę samą daje to
komplet trzech spinowych funkcji symetrycznych względem zamiany elektronów:

χsym =


∣∣+1

2 ,+
1
2

⟩
,

1√
2

(∣∣+1
2 ,−

1
2

⟩
+
∣∣− 1

2 ,+
1
2

⟩)
,∣∣−1

2 ,−
1
2

⟩ (5.7)

Otrzymaliśmy w ten sposób cztery poprawne spinowe funkcje własne, z których jedna ma
inną symetrię niż trzy pozostałe.

Zauważmy następnie, że jeśli całkowity spin układu będzie się wyrażał sumą S = S1+S2,
to jego kwadrat będzie wynosił:

S2 = (S1 + S2)
2 = S2

1 + S2
2 + 2S1S2. (5.8)

skąd dostajemy:

S1S2 =
1

2
(S2 − S2

1 − S2
2). (5.9)

Z rozdziału 4 wiemy, że wartości własne S2
1 i S2

2 wynoszą S1(S1 + 1) i S2(S2 + 1) (w
jednostkach ℏ2), przy czym S1 i S2 są spinowymi liczbami kwantowymi równymi 1

2 . Stąd
wartości własne S2

1 i S2
2 są równe i wynoszą 1

2

(
1
2 + 1

)
= 3

4 . Z kolei w przypadku sumy
S = S1+S2 całkowita liczba spinowa S może wynosić

(
+1

2

)
+
(
−1

2

)
= 0 w przypadku spinów

skierowanych w przeciwne strony lub
(
+1

2

)
+
(
+1

2

)
= 1 w przypadku spinów skierowanych

w tę samą stronę. Stąd wartość własna operatora S2 wynosi odpowiednio 0(0 + 1) = 0 lub
1(1 + 1) = 2. Podstawiając odpowiednie wartości do równania (5.9) dostajemy:

S1S2 =
1

2

(
0− 3

4
− 3

4

)
= −3

4
(5.10)
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Tablica 5.1: Funkcje własne i wartości własne operatora S1S2.

S mS Funkcja własna Energia własna

1 1
∣∣+ 1

2 ,+
1
2

⟩
1
4

1 0 1√
2

(∣∣+ 1
2 ,−

1
2

⟩
+
∣∣− 1

2 ,+
1
2

⟩)
1
4

1 -1
∣∣− 1

2 ,−
1
2

⟩
1
4

0 0 1√
2

(∣∣+ 1
2 ,−

1
2

⟩
−
∣∣− 1

2 ,+
1
2

⟩)
−3

4

dla spinów „antyrównoległych” oraz:

S1S2 =
1

2

(
2− 3

4
− 3

4

)
=

1

4
(5.11)

dla spinów „równoległych” (należy pamiętać, że posługujemy się cały czas rzutem spinu
na oś z – dokładna orientacja spinu pozostaje nieoznaczona). Wynika z tego, że dwa
spiny skierowane w przeciwne strony mają niższą energię (∼ − 3

4ℏ
2) niż spiny

skierowane w tę samą stronę (∼ +1
4ℏ

2). Ponadto wiadomo, że jedyne możliwe rzuty
spinów na oś z (czyli mS) to: −S, −S + 1, . . ., S − 1 i S, co w sumie daje degenerację
danego stanu równą 2S + 1. Jeśli więc S = 0, to możliwa jest tylko jedna orientacja spinu:
0. Jeśli zaś S = 1, to możliwe są trzy orientacje spinu: −1, 0, i +1. Innymi słowy, stan
ze spinami skierowanymi w przeciwne strony jest singletem, a stan ze spinami
skierowanymi w tę samą stronę jest trypletem. Ponadto energia własna stanu
singletowego różni się o wartość ∼ 1ℏ2 od energii stanu trypletowego.

Posiadamy już komplet informacji o spinowych funkcjach własnych (tab. 5.1), więc
możemy przeanalizować własności całkowitych funkcji falowych (5.4) i (5.5), które odtąd
będziemy nazywać stanem singletowym (s) i stanami trypletowymi (t):

Ψt(r1, r2) =
1√
2
[ϕa(r1) · ϕb(r2)− ϕa(r2) · ϕb(r1)] · χt(mS1,mS2), (5.12)

Ψs(r1, r2) =
1√
2
[ϕa(r1) · ϕb(r2) + ϕa(r2) · ϕb(r1)] · χs(mS1,mS2). (5.13)

Załóżmy na chwilę, że rozważane dwa elektrony znajdują się prawie w tym samym miejscu,
tzn. r1 ≈ r2. Wtedy ϕa(r1) ≈ ϕa(r2) oraz ϕb(r1) ≈ ϕb(r2). Wynika z tego, że ϕa(r1) ·
ϕb(r2) ≈ ϕa(r2) · ϕb(r1), czyli:

Ψt(r1, r2) ≈ 0, (5.14)

Ψs(r1, r2) ≈
√
2ϕa(r1) · ϕb(r2) · χs(mS1,mS2). (5.15)

Wynik ten demonstruje podstawową własność układu zawierającego dwa elektrony. Otóż
jeśli spiny dwóch elektronów są w stanie trypletowym, to elektrony zachowują
się tak, jakby się odpychały (jest prawie niemożliwe, żeby znaleźć je blisko siebie).
Jeśli natomiast spiny dwóch elektronów są w stanie singletowym, to elektrony
zachowują się tak, jakby się przyciągały (jest możliwe, żeby znaleźć je blisko siebie).
W żadnym przypadku nie ma to nic wspólnego z oddziaływaniem kulombowskim pomiędzy
elektronami, bo założyliśmy przecież, że elektrony są niezależne.

Podsumowując tę część naszych rozważań można stwierdzić, że nierozróżnialność cząstek
i związany z nią zakaz Pauliego wymuszają ścisłą korelację między składowymi przestrzen-
nymi a spinowymi dwuelektronowej funkcji falowej. Innymi słowy, własności rozwiązań
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niezależnego od spinu równania Schrödingera całkowicie określają konfigurację
spinową! Jest to źródłem efektu fizycznego, który polega wykreowaniu stanu singletowego
i stanów trypletowych o różnych energiach własnych. Warto zaznaczyć, że oddziaływanie
to dotyczy nie tylko elektronów – może wystąpić również w przypadku dwóch protonów czy
dwóch neutronów w jądrze.

Energia wymiany i hamiltonian spinowy

Energie własne stanu singletowego i stanów trypletowych dla dowolnego nie-spinowego
hamiltonianu H (np. z potencjałem kulombowskim) wyrażone są ogólnymi wzorami:

Es =

∫
Ψ∗

sHΨsdr1dr2, (5.16)

Et =

∫
Ψ∗

tHΨtdr1dr2, (5.17)

stąd przy założeniu, że składowe spinowe są znormalizowane, ich różnica wynosi:

Es − Et = 2

∫
ϕ∗a(r1)ϕ

∗
b(r2)Hϕa(r2)ϕb(r1)dr1dr2 = 2J, (5.18)

gdzie J jest tzw. całką wymiany:

J
.
=

∫
ϕ∗a(r1)ϕ

∗
b(r2)Hϕa(r2)ϕb(r1)dr1dr2. (5.19)

Nazwa pochodzi od tego, że wyrażenie podcałkowe opisuje energię przejścia ze stanu
ϕa(r1)ϕb(r2) do stanu ϕa(r2)ϕb(r1), czyli po prostu zamianę cząstek miejscami. Zależność
(5.18) uzyskuje się metodą rachunku zaburzeń.

Korzystając z własności singletu i trypletu (tab. 5.1) możemy skonstruować pewien
efektywny hamiltonian spinowy, który będzie spełniał dwa wymagania: (i) będzie wyra-
żony iloczynem S1 · S2 oraz (ii) w stanie singletowym da wartość własną Es, a w każdym z
trzech stanów trypletowych – wartość własną Et. Jak łatwo sprawdzić, warunki te spełnia
hamiltonian o postaci:

Hspin =
1

4
(Es + 3Et)− (Es − Et)S1 · S2. (5.20)

Ponieważ pierwszy człon w powyższym wyrażeniu tylko przesuwa energię całego układu
względem zera, na stan układu wpływać będzie tylko drugi człon tego hamiltonianu. Mo-
żemy więc zdefiniować go w krótszej formie:

Hspin = −(Es − Et)S1 · S2, (5.21)

albo inaczej:
Hspin = −2JS1 · S2, (5.22)

gdzie J = (Es − Et)/2.
Zauważmy, że jeśli J > 0, to Es > Et, więc preferowaną energetycznie konfiguracją

spinów będzie konfiguracja „równoległa”. Jeśli zaś J < 0, to Es < Et, więc preferowaną
energetycznie konfiguracją spinów będzie konfiguracja „antyrównoległa”. Ponieważ w przy-
padku dwóch elektronów znajdujących się na jednym atomie całka wymiany jest zwykle
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dodatnia, preferowaną konfiguracją spinów jest konfiguracja „równoległa”. Z tego właśnie
wynika pierwsza reguła Hunda.

Sytuacja jest zupełnie inna w przypadku dwóch elektronów na dwóch sąsiednich ato-
mach. W tym przypadku elektrony mogą znacząco obniżyć swoją energię kinetyczną, która
jest odwrotnie proporcjonalną do objętości studni potencjału, poprzez wytworzenie wiąza-
nia, które pozwoli im przemieszczać się pomiędzy atomami i przez to zwiększy objętość
wspomnianej studni. Wiązanie to może być symetryczne lub antysymetryczne, przy czym
utworzenie wiązania symetrycznego kosztuje mniej energii. Z warunku antysymetrii wynika
więc, że w takim przypadku korzystniejszy energetycznie będzie spinowy stan singletowy.
Wynika stąd, że całka wymiany policzona dla dwóch elektronów na różnych atomach będzie
najprawdopodobniej ujemna.

Model Heisenberga

Hamiltonian Heisenberga, zdefiniowany jako suma oddziaływań pomiędzy parami spinów
i i j, tzn.:

HH = −
∑
ij

JijSi · Sj , (5.23)

jest niczym innym jak wieloelektronową wersją hamiltonianu spinowego (5.22) (sumowanie
po ij jest dwukrotne, więc czynnik 2 może być pominięty), przy czym przejście z układu
dwuelektronowego do kryształu nie jest wbrew pozorom trywialne. Model oddziaływań
magnetycznych oparty na hamiltonianie Heisenberga nazywamy modelem Heisenberga.
Jest to najważniejszy i podstawowy kwantowomechaniczny model stosowany do opisu ma-
gnetyków ze zlokalizowanymi momentami magnetycznymi.

W przypadku ziem rzadkich, w których L ̸= 0, należy posługiwać się liczbą kwantową
J . Wtedy hamiltonian Heisenberga przyjmuje postać:

HH = −
∑
ij

(gJ − 1)2JijJi · Jj , (5.24)

W tym miejscu zaznaczyć należy, że sformułowanie hamiltonianu danego układu kwan-
towomechanicznego jest zwykle dużo łatwiejsze niż rozwiązanie zagadnienia na wartości
własne i energie własne. Ścisłe rozwiązanie może nawet okazać się niemożliwe bez pewnych
dodatkowych założeń, które znacząco uproszczą rachunki. W przypadku modelu Heisen-
berga jednym z takich uproszczeń jest stosunkowo bezpieczne założenie, że Jij jest dla
najbliższych sąsiadów stałe i zerowe poza nimi, co pozwala na zredukowanie hamiltonianu
do postaci:

HH = −J
∑
<ij>

Si · Sj , (5.25)

gdzie sumowanie przebiega wyłącznie po najbliższych sąsiadach.

Rodzaje oddziaływań wymiennych

W powyższej dyskusji założyliśmy, że dwa sąsiednie jony magnetyczne oddziałują ze
sobą bezpośrednio. Dlatego ten typ oddziaływania wymiennego nazywamy wymianą bez-
pośrednią. Może się jednak zdarzyć, że każde dwa jony magnetyczne w krysztale są
od siebie oddzielone jonem niemagnetycznymi (tj. z całkowicie zapełnionymi powłokami
elektronowymi). Wtedy oddziaływanie następuje za pośrednictwem elektronów jonu ma-
gnetycznego i dlatego nazywamy je wymianą pośrednią lub nadwymianą. Nota bene
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Rysunek 5.1: Sposób uporządkowania momentów magnetycznych w ferromagnetyku (trzy przy-
kłady).

nadwymiana jest silniejsza niż wymiana bezpośrednia. W metalach rolę jonu magnetycz-
nego przejmują elektrony przewodnictwa. W takich przypadkach mówimy o oddziały-
waniu RKKY (Rudermana–Kittla–Kasuji-Yoszidy). Czwartym rodzajem oddziały-
wania wymiennego jest oddziaływanie wymienne między elektronami przewodnictwa, czyli
wymiana wędrowna. Ponadto w każdym przypadku opis oddziaływań znacznie się kom-
plikuje, jeśli tylko w danym układzie oddziaływania wymienne są anizotropowe.

5.2 Ferromagnetyzm

Rozważając paramagnetyzm pokazaliśmy, że całkowite namagnesowanie paramagnetyka
rośnie wraz ze wzrostem indukcji zewnętrznego pola magnetycznego aż do nasycenia w nie-
skończonym polu magnetycznym. W przypadku ferromagnetyków zauważono, że o ile w
wysokich temperaturach zachowują się one jak zwykły paramagnetyk, o tyle poniżej pew-
nej krytycznej temperatury zwanej temperaturą Curie TC występuje w nich spontaniczne
(samorzutne) nasycenie namagnesowania nawet w zerowym polu magnetycznym. Zachowa-
nie takie nazywamy uporządkowaniem ferromagnetycznym. Rysunek 5.1 przedstawia
schematycznie sposób ułożenia momentów magnetycznych w ferromagnetyku.

Model pola molekularnego Weissa

Podobieństwo do nasycenia paramagnetycznego zainspirowało Weissa do sformułowania
postulatu o istnieniu w ferromagnetyku bardzo silnego wewnętrznego pola magnetycznego
o indukcji Bint, nazwanego polem molekularnym, które spełnia identyczną rolę jak silne
pole zewnętrzne w przypadku paramagnetyków. Wartość tego wewnętrznego pola można
z grubsza oszacować zauważając, że fluktuacje termiczne w TC niszczą namagnesowanie
spontaniczne. Stąd energia termiczna powinna być w temperaturze uporządkowania bliska
energii magnetycznej, tzn.:

kBTC = µBint, (5.26)

gdzie µ jest momentem magnetycznym jednego atomu. Przyjmując µ = 1 µB oraz
TC = 1000 K, dostajemy Bint rzędu 1000 T.

Weiss przyjął, że pole wewnętrzne ferromagnetyka jest jednorodne (tzn. na każdy mo-
ment magnetyczny działa identyczne pole) i proporcjonalne do jego całkowitego namagne-
sowania. Stąd w obecności pola zewnętrznego na ferromagnetyk działa pole efektywne o
indukcji:

Beff = Bext +Bint = Bext + λM. (5.27)
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Tak zdefiniowane pole magnetyczne można następnie wykorzystać we wzorze na nama-
gnesowanie w wersji klasycznej Langevina (jak to zrobił Weiss) albo od razu w jej kwantowej
wersji Brillouina. Wtedy równanie (4.55) przyjmie postać:

M = gJµBJBJ(α) =M∞BJ(α), (5.28)

gdzie

α =
gJµBJ(Bext + λM)

kBT
. (5.29)

Rozwiązanie tego problemu sprowadza się więc do rozwiązania układu równań:

M

M∞
= BJ (α) (5.30)

M

M∞
=

kBT

gJµBJλM∞
α− Bext

λM∞
, (5.31)

z niewiadomymi α i M/M∞, które zależą od Bext i T . Ze względu na złożoność funkcji
Brillouina łatwiejsze i bardziej pouczające jest rozwiązanie graficzne tego układu równań.

Rozważmy przypadek, w którym Bext = 0. Dostajemy wtedy:

M

M∞
= BJ(α) (5.32)

M

M∞
=

kBT

gJµBJλM∞
α. (5.33)

Zauważając, że w granicy α≪ 1 funkcja Brillouina daje się przybliżyć prostą (J +1)α/3J ,
równania (5.32) i (5.33) przyjmują postać:

M

M∞
=

(J + 1)

3J
α (5.34)

M

M∞
=

kBT

gJµBJλM∞
α. (5.35)

Odejmując je stronami i podstawiając M∞ = gJµBJ łatwo wyliczyć wartość temperatury
charakterystycznej (jak zaraz się okaże, jest to temperatura Curie), w której prosta (5.33)
będzie styczna do krzywej (5.32):

TC =
g2Jµ

2
BJ(J + 1)λ

3kB
=
NAλµ

2
eff

3kB
. (5.36)

Dla porządku napiszmy również, że pole molekularne Bint ma wartość:

Bint = λM∞ =
3kBTC

gJµB(J + 1)λ
. (5.37)

W ogólnym przypadku (tzn. dla T ̸= TC) prosta (5.33) nie jest styczna do krzywej
(5.32). Ponieważ nachylenie pierwszej krzywej jest w granicy α ≪ 1 stałe, a nachylenie
drugiej prostej:

tanϕ =
kBT

gJµBJM∞
(5.38)
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jest funkcją temperatury, można łatwo zauważyć, że w przypadku T > TC krzywe (5.32)
i (5.33) nie przecinają się (czyli układ równań nie ma rozwiązania - oczywiście oprócz try-
wialnego dla M = 0), a dla temperatur T < TC krzywe przecinają się dla skończonych war-
tości M/M∞ i α (czyli układ równań ma zawsze nietrywialne rozwiązanie). Innymi słowy
temperatura Curie jest temperaturą przemiany ferromagnetycznej, poniżej któ-
rej występuje spontaniczne namagnesowanie w zerowym polu magnetycznym.
Nasycenie spontaniczne dąży doM∞ w T ≪ TC i maleje ze wzrostem temperatury osiągając
wartość zerową w TC.

W drugim przypadku, tzn. kiedy Bext ̸= 0, prosta (5.33) nie będzie przecinała początku
układu współrzędnych, lecz będzie obniżona względem niego o wartość Bext/λM∞. Stąd
będzie ona przecinała krzywą (5.32) przy nieco wyższej wartości M/M∞. Innymi słowy,
zewnętrzne pole magnetyczne wzmacnia namagnesowanie ferromagnetyka.

Warto również zauważyć, że w granicy paramagnetycznej (tj. α≪ 1) oraz dla Bext ̸= 0
równanie (5.28) przyjmuje postać:

M =M∞
(J + 1)

3J
α =M∞

(J + 1)

3J

gJµBJ(Bext + λM)

kBT
, (5.39)

co jest równe:

M =
g2JJ(J + 1)µ2

B

3kB

(Bext + λM)

T
=
µ2
eff

3kB

(Bext + λM)

T
, (5.40)

czyli:

M =
TC
λ

(Bext + λM)

T
, (5.41)

co po przekształceniu daje:

M

(
1− T

TC

)
=
TCBext

λT
. (5.42)

Dzieląc obie strony przez Bext otrzymujemy wyrażenie na podatność:

χ =
M

Bext
=
TC
λT

1

1− T
TC

=
TC
λT

T

T − TC
, (5.43)

co można zapisać jako:

χ =
NAµ

2
eff

3kB

1

T − TC
=

C

T − TC
, (5.44)

co jest nazywane prawem Curie–Weissa dla ferromagnetyków.

Pochodzenie pola molekularnego

Trzeba pamiętać, że z punktu widzenia wcześniejszych rozważań o oddziaływaniu wy-
miennym pole molekularne jest pewną wygodną fikcją. Tak naprawdę nie jest to pole
magnetyczne, ale pewien energetyczny równoważnik oddziaływań wymiennych,
które są – mówiąc w uproszczeniu – oddziaływaniami o charakterze elektrostatycznym. Po-
sługując się językiem kwantowomechanicznym można powiedzieć, że pole molekularne Bint

(zwane również polem średnim) w i-tym węźle sieci krystalicznej jest polem wytworzonym
przez spiny tych samych atomów, które się porządkują (dla uproszczenia zakładamy, że
L = 0 a J = S), tzn.:

gµBBint
.
= −

∑
j

JijSj . (5.45)
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Zauważmy, że z hamiltonianu Heisenberga możemy wydzielić sumowanie po j:

HH = −
∑
ij

JijSi · Sj = −
∑
i

∑
j

JijSi · Sj = −
∑
i

Si ·
∑
j

JijSj , (5.46)

a następnie użyć naszej definicji pola molekularnego. Otrzymamy wtedy hamiltonian:

HH = gµB

∑
i

Si ·Bint. (5.47)

Rozwiązanie zagadnienia sprowadza się do rozwiązania klasycznego przedstawionego wyżej.

5.3 Domeny ferromagnetyczne
Badając ferromagnetyki zauważono, że ich wypadkowe namagnesowanie jest zwykle

mniejsze niż namagnesowanie nasycenia (bywa, że nawet zerowe!). Aby osiągnąć nama-
gnesowanie nasycenia należy przyłożyć zewnętrzne pole magnetyczne. W tzw. twardych
ferromagnetykach musi to być pole rzędu kilku lub kilkanastu tesli, podczas gdy w niektó-
rych miękkich ferromagnetykach wystarczy zaledwie 10−6 tesli. Wynika z tego, że obserwo-
wany efekt nie ma nic wspólnego z nasyceniem paramagnetycznym, ponieważ w tak małych
polach niemożliwe byłoby jego osiągnięcie.

Pierwszym, który zaproponował wyjaśnienie tej zagadki, był Weiss. Uznał on, że obję-
tość ferromagnetyka w stanie uporządkowanym podzielona jest na niewielkie obszary, tzw.
domeny ferromagnetyczne, których lokalne namagnesowanie odpowiada stanowi nasy-
cenia, ale kierunki namagnesowania są różne w różnych domenach. Przyłożenie
zewnętrznego pola magnetycznego zmienia wielkość domen i kierunek ich namagnesowania,
doprowadzając w ten sposób do powstania jednej domeny obejmującej całą próbkę.

Mechanizm powstawania domen

Oddziaływaniem odpowiedzialnym za uporządkowanie ferromagnetyczne jest oddziały-
wanie wymienne. Jednak nie jest to jedyne oddziaływanie występujące w ferromagnetyku.
Drugim, równie istotnym jest oddziaływanie dipolowe. Jest ono wprawdzie dużo słabsze od
oddziaływania wymiennego, ale za to ma dalszy zasięg. Mówiąc precyzyjniej: oddziaływa-
nie wymienne jest bliskozasięgowe (maleje zwykle wykładniczo z odległością), podczas
gdy oddziaływanie dipolowe jest dalekozasięgowe (maleje z sześcianem odległości).
Konkurencja tych dwóch oddziaływań może być powodem bardzo złożonej makroskopowej
konfiguracji magnetycznej próbki. O ile bowiem energia dipolowa dwóch sąsiadujących ze
sobą spinów jest o trzy rzędy mniejsza od ich energi wymiennej, o tyle duża grupa uporząd-
kowanych ferromagnetycznie spinów ma już wystarczającą energię dipolową, aby wpłynąć
na to uporządkowanie.

Wspomniana konkurencja wygląda następująco. Z jednej strony spiny porządkują się
ferromagnetycznie, aby zminimalizować energię wymiany, co prowadzić powinno do sytuacji,
w której wszystkie spiny w próbce są zwrócone w jedną stronę. Z drugiej strony takie
jednorodne namagnesowanie próbki maksymalizuje ich energię dipolową. Samoistny podział
objętości próbki na małe obszary (domeny) o różnych kierunkach namagnesowania znacząco
zmniejsza tę energię, co schematycznie pokazano na rysunku 5.2. Jednoczesny wzrost energi
wymiennej nie jest aż tak duży, ponieważ dotyczy wyłącznie spinów położonych na granicy
domen. Proces podziału na domeny kończy się, kiedy granice domen będą stanowiły na tyle
duży procent objętości próbki, że straty energetyczne z nimi związane zrównoważą zyski
pochodzące od zróżnicowania kierunków namagnesowania.
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Rysunek 5.2: Schematyczny przebieg tworzenia się domen.

Rysunek 5.3: Schematyczna struktura ścianki Blocha.

Po przyłożeniu zewnętrznego pola magnetycznego sytuacja zmienia się diametralnie,
ponieważ jednorodne namagnesowanie próbki ponownie staje się korzystne energetycznie
(dochodzi tu do głosu energia Zeemana). Dlatego właśnie podział na domeny stopniowo
zanika wraz ze wzrostem pola. O przebiegu tego procesu decyduje struktura granicy między
dwiema domenami, którą nazywamy ścianką Blocha (rys. 5.3). W ferromagnetykach cienko-
warstwowych jej odpowiednikiem jest ścianka Néela (rys. 5.4). Ponieważ gwałtowna zmiana
kierunku namagnesowania (o 180◦) na granicy domen jest bardzo niekorzystna energetycz-
nie, granica ta ma skończoną szerokość i obejmuje n warstw spinów. Dzięki temu spiny w
kolejnych warstwach są obrócone względem siebie tylko o kąt 180◦/n.

O ilości warstw w ściance Blocha decyduje przede wszystkim łatwość, z jaką spiny mogą
być obracane w strukturze krystalicznej, co jest ściśle związane z tzw. energią anizotro-
pii. Do tej pory zakładaliśmy, że jedynym czynnikiem wpływającym na orientację spinów
jest oddziaływanie wymiany. Tymczasem w realnych kryształach spiny oddziałują również
z momentami orbitalnymi, tzn. są sprzężone w pewnym stopniu z gęstością ładunku or-
bitali elektronowych (jest to tzw. sprzężenie spinowo-orbitalne). Oznacza to, że ułożenie
spinów zależy w części również od struktury krystalicznej danego ciała stałego – w pew-
nym kierunku krystalograficznym (tzw. łatwym kierunku namagnesowania) energia spinów
może być niższa niż w pozostałych. Choć energia anizotropii jest mniejsza niż energia wy-
miany, to jednak ma ona istotny wpływ na szybkość zmiany orientacji przestrzennej spinów
w ściance Blocha.
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Rysunek 5.4: Schematyczna struktura ścianki Neela.

Należy podkreślić, że nie ma znaczenia, czy próbka ferromagnetyka jest monokryształem,
polikryształem, czy stopem. Domeny ferromagnetyczne tworzą się w każdym ferromagne-
tyku, o ile rozmiar próbki nie jest mniejszy niż objętość pojedynczej domeny. O takim
szczególnym przypadku jest mowa nieco dalej.

Histereza magnetyczna

Umieszczenie ferromagnetyka w zewnętrznym polu magnetycznym powoduje uprzywi-
lejowanie jednego kierunku namagnesowania. W słabym polu magnetycznym skutkuje to
płynnym przesuwaniem się ścianek domenowych w taki sposób, że zwiększa się objętość
domen namagnesowanych zgodnie z kierunkiem pola kosztem objętości domen o innej orien-
tacji. Po wyłączeniu pola ścianki wracają do pozycji pierwotnej – proces jest odwracalny.

Powyżej pewnej wartości indukcji zewnętrznego pola magnetycznego proces przesuwa-
nia się ścianek przestaje być płynny i odwracalny ze względu na obecność różnego rodzaju
defektów strukturalnych w sieci krystalicznej. Są one powodem swego rodzaju zakotwicze-
nia ścianek domenowych, do którego pokonania wymagana jest znacznie większa energia.
Po wyłączeniu pola te same defekty utrudniają powrót ścianek domenowych do pozycji
pierwotnej – wymagane jest przyłożenie silnego pola antyrównoległego do kierunku nama-
gnesowania. Jest to powodem wystąpienia zjawiska histerezy magnetycznej (rys. 5.5).
Pole potrzebne do rozmagnesowania próbki jest nazywane polem koercji lub koercją, a war-
tość namagnesowania po wyłączeniu pola zewnętrznego – pozostałością magnetyczną lub
remanencją.

W bardzo silnych polach, w których energia anizotropii jest już mało znacząca, następuje
proces obrotu domen. Byłby on całkowicie nieodwracalny, gdyby nie istnienie pewnych
pozostałości struktury domenowej. Zauważmy bowiem, że namagnesowanie próbki dąży do
nasycenia asymptotycznie, więc nasycenie to teoretycznie nigdy nie jest idealne.

Histereza magnetyczna jest jedną z najważniejszych cech ferromagnetyków. Określa
ona ich przydatność w konkretnych zastosowaniach, ponieważ ferromagnetyki posiadające
histerezę o dużym polu powierzchni zachowują się zupełnie inaczej niż te z histerezą o ma-
łej powierzchni. Problem ten będziemy dyskutowali bardziej szczegółowo w dalszej części
wykładu.

Obserwacja domen ferromagnetycznych

Obecność domen magnetycznych w ferromagnetykach oraz ich ewolucję wraz ze wzro-
stem pola magnetycznego można zaobserwować metodą proszkową Bittera, za pomocą mi-
kroskopu Kerra, a także za pomocą mikroskopu sił magnetycznych.
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Rysunek 5.5: Histereza magnetyczna.

Metoda proszkowa Bittera polega na pokryciu powierzchni ferromagnetyka prosz-
kiem magnetycznym lub cieczą magnetyczną, których cząsteczki są przyciągane przez nie-
jednorodności pola na granicy domen. W ten sposób uzyskuje się odwzorowanie granic
domen ferromagnetycznych dające się zaobserwować pod mikroskopem optycznym.

Mikroskopia Kerra wykorzystuje efekt Kerra, który polega na skręceniu płaszczyzny
polaryzacji światła pod wpływem odbicia od wypolerowanej powierzchni ferromagnetyka.
Ponieważ skręcenie to zależy od kierunku namagnesowania, polaryzacja końcowa światła od-
bitego od poszczególnych domen jest różna, co jest widoczne w mikroskopie polaryzacyjnym
jako ciemniejsze lub jaśniejsze obszary. W przypadku próbek przeźroczystych obserwację
domen można przeprowadzić w świetle przechodzącym w oparciu o efekt Faraday’a.

Mikroskop sił magnetycznych jest skaningowym mikroskopem sił atomowych wy-
posażonym w sondę magnetyczną. Podczas skanowania powierzchni ferromagnetyka sonda
ta oddziałuje z polem wytwarzanym przez domeny i odchyla się od położenia równowagi.
Zmiana położenia sondy jest wykorzystana do zobrazowania struktury domenowej próbki.

Superparamagnetyzm

Jeśli rozmiary próbki są małe, to energia związana z utworzeniem ścianek domenowych
może się okazać zbyt duża w stosunku do korzyści wynikających z utworzenia domen. W ta-
kim przypadku korzystniej dla próbki jest pozbyć się ścianek domenowych, dzięki czemu
próbka jest jednodomenowa i zachowuje się jak mały magnes trwały. Cechą charaktery-
styczną próbek jednodomenowych jest całkowity brak histerezy w namagnesowaniu,
które ponadto da się opisać krzywą Brillouina lub Langevina. Takie zachowanie ferroma-
gentyków nazywamy superparamagnetyzmem.

Teoretycznie oszacowany rozmiar krytyczny, poniżej którego próbka staje się jednodo-
menowa, jest rzędu 100 nm. Cząsteczki (ziarna) tej wielkości wykorzystuje się do budowy
magnetycznych nośników informacji (twardych dysków i – dawniej – taśm magnetofonowych
i wideo). Z kolei cząsteczki jednodomenowe naturalnie występujące w skałach osadowych
są wykorzystywane przez paleomagnetyzm do określania położenia kontynentów i weryfika-
cję teorii o ruchu kontynentów. Ponadto u niektórych zwierząt (np. ptaków migrujących,
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Rysunek 5.6: Sposób uporządkowania momentów magnetycznych w antyferromagnetyku (trzy
przykłady).

gołębi pocztowych i pszczół) oraz w bakteriach wykryto jednodomenowe cząsteczki magne-
tytu (Fe3O4), których aglomeracja pod wplywem pola magnetycznego Ziemii pomaga im
prawdopodobnie orientować się w przestrzeni.

5.4 Antyferromagnetyzm
Uporządkowanie ferromagnetyczne nie jest jedynym typem uporządkowania magnetycz-

nego zaobserwowanym w magnetykach. W przypadku J < 0 momenty magnetyczne sąsied-
nich atomów mogą uporządkować się antyrównolegle (rys. 5.6). Stąd całkowite spontaniczne
namagnesowanie antyferromagnetyka jest zerowe. Między innymi to był powód stosunkowo
późnego odkrycia antyferromagnetyzmu.

Model pola molekularnego

Najprostszym sposobem opisania antyferromagnetyzmu jest podzielenie uporządkowanej
sieci antyferromagnetycznej na dwie podsieci, z której jedna będzie zawierała momenty
ułożone antyrównolegle do momentów drugiej podsieci. Można wtedy zdefiniować dwa pola
molekularne (4.55) (dla każdej podsieci osobno):

B+ = −|λ|M− (5.48)
B− = −|λ|M+, (5.49)

gdzie λ jest stałą pola molekularnego o wartości ujemnej. Wtedy namagnesowanie każdej
podsieci wynosi:

M+ =MsBJ

(
−gJµBJ |λ|M−

kBT

)
(5.50)

M− =MsBJ

(
−gJµBJ |λ|M+

kBT

)
. (5.51)

gdzie BJ jest funkcją Brillouina. Jak widać, obie wielkości są sobie równoważne ze wyjąt-
kiem znaku. Innymi słowy: namagnesowanie każdej podsieci spełnia zależność:

M =MsBJ

(
gJµBJ |λ|M

kBT

)
, (5.52)

gdzie M = |M−| = |M+| jest krzywą namagnesowania dla ferromagnetyka, przy czym
temperaturę uporządkowania antyferromagnetycznego nazywamy temperaturą Néela (od
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Rysunek 5.7: Sposób uporządkowania momentów magnetycznych w ferrimagnetyku (trzy przy-
kłady).

nazwiska odkrywcy):

TN =
gJµB(J + 1)|λ|Ms

3kB
=
NA|λ|µ2

eff

3kB
. (5.53)

Całkowite namagnesowanie sieci jest jednak zerowe, bo obie sieci kompensują się wza-
jemnie, dlatego w obliczeniach używa się raczej różnicy M+ − M−, która jest zerowa w
obszarze paramagnetycznym i niezerowa w obszarze uporządkowanym i jest wielkością uży-
teczną przy wyznaczaniu temperatury uporządkowania.

Podatność magnetyczną antyferromagnetyków wyznacza się w podobny sposób jak fer-
romagnetyków, tzn.:

χ =
µ0M

Bext
, (5.54)

z tym że zmiast członu −TC uzyskuje się człon +TN, a podatność jest podwojoną podatno-
ścią każdej podsieci, tzn.

χ =
2C

T + TN
. (5.55)

5.5 Inne rodzaje uporządkowania magnetycznego
Ferrimagnetyzm

W przypadku, kiedy dwie podsieci antyferromagnetyczne nie są równoważne, całkowite
namagnesowanie w stanie uporządkowanym jest różne od zera (5.7). Powodem – zgodnie z
modelem Weissa – jest to, że w każdej podsieci występuje inne pole molekularne.

Ferrimagnetykami są najczęściej izolatory, co czyni je idealnym materiałem do zasto-
sowania w urządzeniach elektronicznych pracujących przy wysokich częstotliwościach pola
elektromagnetycznego. Ich przenikalność magnetyczna jest słabsza niż w ferromagnety-
kach, ale za to nie występują w nich prądy wirowe, które są problemem w metalicznych
ferromagnetykach.

Uporządkowanie helikoidalne

W materiałach, w których momenty magnetyczne są ułożone w płaszczyznach, mogą
występować dwie wartości całki wymiany: J1 pomiędzy atomami w płaszczyznach i J2
pomiędzy płaszyznami.

Załóżmy, że uporządkowanie momentów w płaszczyznach jest ferromagnetyczne, a kąt
pomiędzy kierunkiem uporządkowanych momentów w sąsiednich płaszczyznach wynosi θ.
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Rysunek 5.8: Sposób uporządkowania momentów magnetycznych w helimagnetyku.

Jeśli ilość atomów w każdej płaszczyźnie wynosi N , a spin wynosi S, to energia takiego
układu wynosi:

E = −2NS2(J1 cos θ + J2 cos 2θ). (5.56)

Energia ta jest minimalna, jeśli:

∂E

∂θ
= −2NS2(J1 cos θ + 4J2 cos 2θ) sin θ = 0. (5.57)

Dla sin θ = 0 otrzymujemy dwa przypadki trywialne, tzn. θ = 0, czyli ferromagnetyzm
(momenty w poszczególnych płaszczyznach zorientowane są równolegle) oraz θ = π, czyli
antyferromagnetyzm (momenty w poszczególnych płaszczyznach zorientowane są antyrów-
nolegle). Trzeci, nietrywialny przypadek to:

cos θ = − J1
4J2

. (5.58)

Oznacza to, że namagnesowanie zmienia się sinusoidalnie od płaszczyzny do płaszczyzny,
jeśli tylko J2 < 0, a J1 < 4|J2|. Dodajmy, że okres uzyskanej w ten sposób spirali nie musi
być (i zwykle nie jest) wielokrotnością parametru sieci. Mówimy wtedy, że struktura ma-
gnetyczna jest niewspółmierna. Oznacza to, że w żadnych dwóch płaszczyznach w krysztale
momenty magnetyczne nie są uporządkowane w tym samym kierunku.

Szkło spinowe

Jeśli w danym magnetyku oddziaływania typu ferromagnetycznego (tzn. J > 0) są w
sposób przypadkowy (nieuporządkowany) przemieszane z oddziaływaniami typu antyfer-
romagnetycznego (J < 0), to w takim układzie występuje tzw. frustracja magnetyczna.
Z jej powodu momenty magnetyczne porządkują się poniżej pewnej temperatury (zwanej
temperaturą zamarzania), w przypadkowych położeniach. Położenie to jest czułe na sposób
chłodzenia próbki i zależy głównie od tego, czy była ona chłodzona w zewnętrznym polu
magnetycznym, oraz jak silne było to pole.

Szkło klasterowe (miktomagnetyzm)

Szczególnym przypadkiem szkła spinowego jest tzw. szkło klasterowe, które cha-
rakteryzuje się tym, że występują w nim duże obszary uporządkowane ferromagnetycznie
(tzw. klastery), które są nieuporządkowane względem siebie (nie są to więc domeny ma-
gnetyczne). W odróżnieniu od szkła spinowego, w którym nie można wyróżnić żadnych



5.5: Inne rodzaje uporządkowania magnetycznego 73

Rysunek 5.9: Sposób uporządkowania momentów magnetycznych w szkle spinowym.

Rysunek 5.10: Sposób uporządkowania momentów magnetycznych w szkle klasterowym.

obszarów o uporządkowaniu ferromagnetycznymm, w szkłach klasterowych występuje wy-
raźne uporządkowanie dalekozasięgowe, ale w tzw. stadium początkowym.
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Rozdział 6.

Magnetyzm metali i stopów

Do tej pory rozpatrywaliśmy ciała stałe jako zbiór nieoddziałujących, a potem również
oddziałujących atomów lub jonów, których elektrony są z definicji zlokalizowane na węzłach
sieci krystalicznej. Ogromną część ciał stałych stanowią jednak metale i stopy, w których
występują zdelokalizowane elektrony przewodnictwa. One również mają istotny wpływ na
magnetyzm materii.

6.1 Paramagnetyzm Pauliego
Rozważmy własności magnetyczne elektronów w modelu Sommerfelda w T = 0. Elek-

trony w tym modelu podlegają statystyce Fermiego–Diraca opisanej funkcją rozkładu:

f(E) =
1

exp (E − µ)/kBT + 1
, (6.1)

gdzie µ jest potencjałem chemicznym (w T = 0 jest on równy energii Fermiego EF). Funkcja
ta jest konsekwencją zasady Pauliego, która mówi, że każdy elektron musi być opisany innym
zestawem liczb kwantowych (lub inaczej: jeden stan kwantowy może być obsadzony tylko
jednym elektronem). Ponieważ zaś w modelu Sommerfelda każdy elektron jest opisany
wektorem falowym k oraz spinem ↑ lub ↓, to każdy stan k poniżej powierzchni Fermiego
obsadzony jest dwoma elektronami o różnych spinach.

W związku z powyższym wszystkie elektrony w metalu można podzielić na dwie pod-
grupy: ze spinem ↑ oraz ze spinem ↓. W zerowym polu magnetycznym liczba elektronów
w obu podgrupach jest jednakowa i podlegają one identycznej funkcji rozkładu. Jednak po
włączeniu pola magnetycznego ich energia zwiększa się lub obniża (w zależności od orienta-
cji spinu), co powoduje rozsunięcie się obu pasm (funkcji rozkładu) o czynnik 2µBB ≪ EF.
W efekcie tego w obu podgrupach liczba elektronów (na jednostkę objętości) ze spinem ↑
zmieni się pod wpływem pola magnetycznego o:

n↑ = +
1

2
g(EF)µBB, (6.2)

a liczba elektronów ze spinem ↓ zmieni się o:

n↓ = −1

2
g(EF)µBB. (6.3)

W ten sposób powstaje niezerowe namagnesowanie M metalu:

M = µB(n↑ − n↓) = g(EF)µ
2
BB, (6.4)

75
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a podatność magnetyczna metalu (tzw. podatność Pauliego) wynosi:

χP =
M

H
≈ µ0M

B
= µ0µ

2
Bg(EF), (6.5)

co w modelu Sommerfelda daje:

χP =
3nµ0µ

2
B

2EF
. (6.6)

Jak widać, jest to podatność bardzo słaba (χP ≪ 1) oraz niezależna od temperatury i od
indukcji zewnętrznego pola magnetycznego, o ile tylko kBT ≪ EF oraz µ0M ≪ B. W tych
warunkach bowiem do całkowitego namagnesowania wnoszą wkład tylko elektrony będące
w pobliżu powierzchni Fermiego (czyli niewielka część wyszystkich elektronów w metalu),
w przeciwieństwie do paramagnetyzmu Langevina, który dotyczy co najmniej jednego elek-
tronu na każdym atomie ciała stałego. Nawet po uwzględnieniu rozmycia poziomu Fermiego
w T ̸= 0 podatność Pauliego metali pozostaje efektem stosunkowo słabym i niezależnym od
T i B.

Należy jednak podkreślić, że np. w domieszkowanych półprzewodnikach liczba elektro-
nów przewodnictwa jest mała, a więc energia Fermiego jest niska i porówywalna z kBT
(obowiązuje statystyka Boltzmanna). Stąd podatność elektronów przewodnictwa w takich
układach przypomina podatność Curie.

6.2 Diamagnetyzm Landaua
Uwzględnienie składowej orbitalnej w ruchu elektronów przewodnictwa prowadzi do po-

wstania diamagnetyzmu elektronów przewodnictwa, zwanego diamagnetyzmem Landaua
(w przeciwieństwie do diamagnetyzmu Larmora, który dotyczy zamkniętych, zlokalizowa-
nych powłok elektronowych). Można pokazać, że podatność diamagnetyczna Landaua χL

wynosi:

χL = −1

3
χP. (6.7)

Po uwzględnieniu masy efektywnej wzór ten przyjmuje postać:

χL = −1

3

(me

m∗

)2
χP, (6.8)

co daje podatność całkowitą metalu:

χ = χP − χL =

[
1− 1

3

(me

m∗

)2]
χP . (6.9)

Warto zauważyć, że w większości metali masa efektywna elektronów przewodnictwa
jest bliska masie swobodnego elektronu, więc wypadkowa podatność elektronów (6.9) jest
dodatnia. Jednak gdy m∗ < me/

√
3, to różnica χP−χL jest ujemna. Z takim przypadkiem

mamy do czynienia np. w bizmucie, który wykazuje wyjątkowo silny diamagnetyzm.

6.3 Ferromagnetyzm wędrowny
Wróćmy do paramagnetyzmu Pauliego. Można by zapytać, czy paramagnetyzm Pau-

liego może wystąpić w obecności wewnętrznego pola magnetycznego (tzn. pola molekular-
nego), które jest przecież dużo silniejsze od pola zewnętrznego. Odpowiedź jest twierdząca
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– rzeczywiście, pole molekularne może doprowadzić do spontanicznego rozsunięcia pasm
elektronów o różnych spinach i pojawienia się tzw. ferromagnetyzmu wędrownego
(pasmowego). Rozważmy, czy i kiedy takie spontaniczne namagnesowanie metali będzie
korzystne energetycznie.

Załóżmy na początku, że z jakiegoś powodu pasma ze spinem ↑ i ↓ są już rozsunięte
w zerowym polu magnetycznym o wartość 2δE. Jest to równoznaczne z przeniesieniem
elektronów ze spinem ↓ o energii z przedziału (EF − δE, EF) do pasma ze spinem ↑ do
przedziału (EF, EF + δE). Liczba elektronów ze spinem ↑ zmieni się o:

n↑ = +
1

2
g(EF)δE, (6.10)

a liczba elektronów ze spinem ↓ zmieni się o:

n↓ = −1

2
g(EF)δE. (6.11)

Energia kinetyczna elektronów wzrośnie wtedy (w stosunku do energii sprzed rozsunięcia
pasm) o wartość:

∆Ek = n↑δE =
1

2
g(EF)(δE)2, (6.12)

a spontaniczne namagnesowanie M elektronów wyniesie:

M = µB(n↑ − n↓) = µBg(EF)δE, (6.13)

W modelu pola molekularnego wewnętrzne pole magnetyczne Bint = λM , stąd zmiana
energii potencjalnej związana ze spontanicznym namagnesowaniem wyniesie:

∆Ep = −
∫ M

0

µ0BintdM
′ = −

∫ M

0

µ0(λM
′)dM ′ = −1

2
µ0λM

2, (6.14)

co po podstawieniu daje:

∆Ep = −1

2
µ0λµ

2
B [g(EF)δE]

2
. (6.15)

Całkowita zmiana energii układu będzie więc równa:

∆E = ∆Ek +∆Ep =
1

2
g(EF)(δE)2

[
1− µ0λµ

2
Bg(EF)

]
. (6.16)

Ponieważ pole molekularne jest konsekwencją istnienia oddziaływań wymiennych, a te
z kolei są w gruncie rzeczy wynikiem oddziaływań kulombowskich, w powyższym wzorze
wygodnie jest posłużyć się energią kulombowską U zdefiniowaną jako U = µ0λµ

2
B. Wtedy

zmiana energii układu elektronów swobodnych wyniesie:

∆E =
1

2
g(EF)(δE)2 [1− Ug(EF)] . (6.17)

Wzór ten pozwala na sformułowanie warunku pojawienia się ferromagnetyzmu pasmowego:
pojawi się tylko wtedy, kiedy spontaniczne rozsunięcie pasm elektronów ze spinami ↑ i ↓
pozwoli zmniejszyć energię układu elektronów (tzn. kiedy ∆E < 0). To zaś będzie możliwe
wtedy, kiedy:

Ug(EF) ⩾ 1 , (6.18)
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co jest tzw. kryterium Stonera. Innymi słowy: aby pojawiło spontaniczne ferromagne-
tyczne uporządkowanie pasmowe, zarówno pole molekularne jak i gęstość elektronów na
powierzchni Fermiego muszą być wystarczająco duże.

Jeśli kryterium Stonera nie jest spełnione, to nie pojawi się spontaniczne namagnesowa-
nie pasmowe. Niemniej jednak podatność magnetyczna takiego układu może się zmienić.
Aby znaleźć wyrażenie na tę podatność dodajmy do wzoru (6.17) energię wynikającą z
namagnesowania w zewnętrznym polu magnetycznym B:

∆E =
1

2
g(EF)(δE)2 [1− Ug(EF)]−MB, (6.19)

a następnie zauważmy, że namagnesowanie takiego układu jest równe (6.13):

M = µBg(EF)δE, (6.20)

skąd otrzymujemy zależność:

g(EF)δE =
M

µB
. (6.21)

W ten sposób można zapisać zmianę energii układu jako:

∆E =
1

2

M2

µ2
Bg(EF)

[1− Ug(EF)]−MB, (6.22)

która jest minimalna, kiedy jej pochodna jest równa zeru, tzn.:

∂(∆E)

∂M
=

M

µ2
Bg(EF)

[1− Ug(EF)]−B = 0, (6.23)

czyli kiedy:
M

µ2
Bg(EF)

[1− Ug(EF)] = B. (6.24)

Podatność magnetyczna wynosi wtedy:

χP =
M

H
≈ µ0M

B
=
µ0µ

2
Bg(EF)

1− Ug(EF)
=

χP

1− Ug(EF)
, (6.25)

co jest podatnością Pauliego w obecności pola molekularnego. Czynnik [1−Ug(EF)]
−1 jest

to tzw. wzmocnienie Stonera, którym można wyjaśnić powiększoną podatność Pauliego
platyny i palladu, jako będących na krawędzi pasmowego ferromagnetyzmu.

6.4 Antyrerromagnetyzm wędrowny i fale gęstości spi-
nowej

Do tej pory zakładaliśmy, że pole magnetyczne przyłożone do metalu lub obecne w me-
talu jako pole molekularne jest jednorodne w całej objętości próbki. Jeśli pole magnetyczne
(niezależnie od jego pochodzenia) zmienia się okresowo z wektorem falowym q, to podat-
ność magnetyczna w modelu Stonera będzie również zależna od q = |q| i przyjmie ogólną
postać:

χq =
χPf(q/2kF)

1− Ug(EF)f(q/2kF)
(6.26)
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Można pokazać, że jeśli |q| = 0, to mamy do czynienia z omawianym wcześniej ferroma-
gnetykiem wędrownym. Jeśli natomiast |q| = π/a (lub wielokrotnością), to uporządkowanie
będzie miało charakter antyferromagnetyczny. W ogólnym przypadku (tzn. jeśli |q| ̸= 0
oraz |q| ̸= π/a) można oczekiwać, że uporządkowanie będzie miało strukturę niewspół-
mierną z wektorem falowym q, przy czym ciągle mamy na myśli uporządkowanie wędrowne.
Oznacza to, że namagnesowanie gazu elektronowego będzie periodycznie modulowane falą
o długości 2π/|q|. Taką strukturę nazywamy falą gęstości spinowej (ang. spin-density
wave, SDW).

Przykładem substancji, w której występuje uporządkowanie typu SDW, jest chrom,
w którym fala gęstości spinowej tworzy się poniżej 310 K i ma wektor falowy |q| = 0.96·2π/a.
Jest to więc prawie antyferromagnetyk wędrowny.
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Rozdział 7.

Metody pomiarowe

Współczesne badania magnetyzmu nie polegają już na wykonywaniu prostych doświad-
czeń z solenoidem i magnesem trwałym. Dzięki mechanice kwantowej oraz gwałtownemu
postępowi technologicznemu dysponujemy obecnie dużo potężniejszymi narzędziami do bada-
nia mikroskopowych mechanizmów odpowiedzialnych za takie, a nie inne własności fizyczne
magnetyków. W niniejszym rozdziale omówione zostały najważniejsze i najciekawsze (zda-
niem autora) metody pomiarowe, których używa się do badań magnetyków.

7.1 Wytwarzanie pól magnetycznych

Zewnętrzne pole magnetyczne jest jednym z najważniejszych parametrów wpływających
na własności magnetyków, dlatego stanowi ono (obok temperatury i ciśnienia) nieodzowny
element praktycznie każdej metody pomiarowej. Najbardziej przydatnymi i najczęściej
stosowanymi w nauce są pola stacjonarne (stałe i zmienne). Nieco rzadziej stosuje się pola
impulsowe.

Pola stacjonarne

Podstawowym sposobem wytwarzania pól stacjonarnych jest przepływ prądu elektrycz-
nego przez różnego rodzaju solenoidy, czyli elektromagnesy. Ma on tę niewątpliwą zaletę,
że regulując natężenie prądu można praktycznie dowolnie zmieniać wielkość pola magnetycz-
nego elektromagnesów, włączając w to również wytwarzanie pola zmiennego. W przypadku
solenoidów bez rdzenia wykorzystuje się jednorodne pole magnetyczne wewnątrz uzwojenia,
a w przypadku solenoidów z rdzeniem – naturalną lub sztucznie wzmocnioną niejednorod-
ność pola magnetycznego na jego końcach.

Wadą tradycyjnych elektromagnesów jest konieczność stosowania wysokich natężeń
prądu, które powodują grzanie się uzwojenia i niebezpieczeństwo jego uszkodzenia (nie
mówiąc o kosztach energii elektrycznej w przypadku konieczności ciągłej pracy takiego
elektromagnesu przez wiele dni). Dlatego elektromagnesy chłodzone powietrzem rzadko
wytwarzają pola o indukcji większej 2 tesle.

Problem grzania się drutu został w dużym stopniu rozwiązany w tzw. magnesach Bit-
tera. W przeciwieństwie do tradycyjnych elektromagnesów nie są one nawinięte z drutu,
ale są złożone z płaskich i ponacinanych miedzianych dysków ułożonych w stos i oddzielo-
nych od siebie warstwami izolatora. Dyski są nacięte i połączone ze sobą tak, aby wymusić
przepływ prądu przez każdy dysk w tym samym kierunku. W rezultacie otrzymuje się

81
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przepływ prądu podobny to tego w tradycyjnym solenoidzie. Zastosowanie płyt pozwala
na użycie znacznie większych prądów niż w przypadku cienkiego drutu. Ponadto płyty są
w specjalny sposób perforowane, tak aby cały stos można było chłodzić wodą. Dzięki temu
magnes wytrzymuje przepływ prądu na poziomie 20 000 A i wytwarza pola magnetyczne o
indukcji do 36 T.

Nowoczesne elektromagnesy nadprzewodzące (potocznie nazywane magnesami nad-
przewodzącymi) są solenoidami bez rdzenia wykonanymi z drutu nadprzewodczącego. Po
schłodzeniu magnesu cieczami kriogenicznymi i wprowadzeniu jego zwojów w stan nad-
przewodzący przepuszcza się przez niego prąd, który płynie bez oporu, a więc bez grzania
i jakichkolwiek strat. Po zamknięciu obwodu solenoidu wyłącza się zasilanie takiego ma-
gnesu, a prąd elektryczny płynie w nim bez jakiejkolwiek zmiany natężenia. W ten sposób
można nieskończenie długo utrzymywać pole magnetyczne o zadanej indukcji (oczywiście
pod warunkiem ciągłego chłodzenia magnesu).

Ze względu na brak efektu grzania można stosować w magnesach nadprzewodzących
dużo większe wartości prądów (ograniczeniem jest jedynie tzw. prąd krytyczny i pole kry-
tyczne mogące wyprowadzić magnes ze stanu nadprzewodzącego), przez co wytwarzają one
dużo większe pola niż tradycyjne elektromagnesy. Obecnie oferowane są w sprzedaży ma-
gnesy nadprzewodzące wytwarzające pola o indukcji do kilkunastu tesli.

Do wytwarzania jeszcze silniejszych pól stosuje się elektromagnesy hybrydowe, które
składają się np. z magnesu Bittera otoczonego współosiowym solenoidem nadprzewodzą-
cym. W ten sposób, tzn. dzięki dodawaniu się wektorów indukcji dwóch magnesów można
uzyskać pole o indukcji do 45 tesli.

Dla porządku należy wspomnieć również o magnesach trwałych, które są bardzo
słabe i wytwarzają pola o niezmiennej wartości indukcji. Z tego względu są one stosowane
niezmiernie rzadko i tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. wtedy, kiedy w eksperymencie
istotna jest mała i stała wartość indukcji, albo wtedy, kiedy w komorze pomiarowej nie ma
miejsca na elektromagnes. Magnesy trwałe mają jednak fundamentalne znaczenie dla co-
dziennych zastosowań. Wystarczy wspomnieć choćby wszelkiego rodzaju silniki elektryczne
(w tym silniki krokowe), poduszki magnetyczne (tłumienie drgań), generatory prądu itp.

Pola impulsowe

Pola magnetyczne o indukcji powyżej 45 T wytwarza się w magnesach impulsowych.
Są to najczęściej solenoidy, przez które przepuszcza się krótki impuls prądu o bardzo dużym
natężeniu – najczęściej przez rozładowanie baterii kondensatorów. W ten sposób osiąga się
obecnie pola o indukcjach nawet do 100 tesli. Wadą tego rozwiązania jest bardzo krótki
czas na przeprowadzenie pomiaru (najczęściej namagnesowania), który jest rzędu kilku do
kilkudziesięciu milisekund (im wyższe pole, tym krótszy czas trwania impulsu). Skompli-
kowane jest więc nie tylko wytwarzanie pola magnetycznego, ale również detekcja sygnału,
która wymaga bardzo szybkiej i czulej elektroniki. Obecnie tą metodą osiąga się pola o
indukcji do 100 T.

Najwyższe pola magnetyczne (powyżej 100 T) wytwarzane są w jeszcze bardziej ra-
dykalny sposób. Polega on na gwałtownym i krótkotrwałym (na poziomie mikrosekund)
zagęszczeniu linii sił wytworzonego już wcześniej bardzo wysokiego pola magnetycznego.
Osiąga się to np. przez zmniejszenie średnicy lub zwiększenie gęstości zwojów solenoidu
za pomocą odpowiednio rozmieszczonych ładunków wybuchowych. Jak łatwo się domyśleć,
metody tego rodzaju są destrukcyjne, i to nie tylko dla próbki, ale również dla aparatury i
otoczenia, w którym przeprowadza się eksperyment. W ten sposób śtandardowoótrzymuje
się obecnie pola magnetyczne na poziomie do 622 tesli, a w pojedynczych eksperymen-
tach udało się wytworzyć pole na poziomie 2800 T. Rekordowe pole magnetyczne 34 000 T
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uzyskano poprzez impulsowe ściskanie plazmy.

7.2 Pomiary podstawowych własności fizycznych

Praktycznie każde badanie magnetyków rozpoczyna się od określenia ich struktury kry-
stalicznej (którą pominiemy w tym wykładzie) oraz makroskopowych (najczęściej objęto-
ściowych) własności fizycznych. Do najważniejszych należą: namagnesowanie i podatność
magnetyczna, ciepło właściwe i szeroko rozumiany transport elektronowy.

Namagnesowanie i podatność magnetyczna

Waga magnetyczna

Pierwszym przyrządem do ilościowej analizy własności magnetycznych materii była waga
magnetyczna. Wykorzystano w niej znane ludzkości już w czasach starożytnych zjawisko
przyciągania (lub nie) przez magnes różnych przedmiotów (z magnetostatyki wiemy, że u
podstaw tego efektu leży oddziaływanie dipola magnetycznego z niejednorodnym
polem magnetycznym) oraz tradycyjne ważenie. Waga magnetyczna jest to bowiem
nic innego jak zwykła waga szalkowa, w której jedną szalkę wykorzystuje się do nakłada-
nia odważników, a pod drugą zawiesza się na długiej nici pojemnik z badaną substancją.
Pojemnik ten zawieszony jest w ten sposób, aby znajdował się w obszarze najbardziej nie-
jednorodnego pola magnetycznego magnesu umieszczonego pod tą szalką. Po nałożeniu
badanej substancji do pojemnika waga jest tarowana w zerowym polu magnetycznym, a
następnie pod szalką umieszcza się wspomniany magnes (ew. włącza prąd elektryczny w
elektromagnesie). W obecności niejednorodnego pola magnesu pojawia się niezerowe wy-
chylenie szalki z pojemnikiem w dół (kiedy próbka jest przyciągana przez magnes) lub
w górę (kiedy próbka jest odpychana), które należy zrównoważyć dodatkowymi odważni-
kami na pierwszej szalce. Stosując wzorce namagnesowania można tak otrzymaną „masę
magnetyczną” badanej substancji przeliczyć na namagnesowanie. Wadą tej metody jest
jej stosunkowo niewielka (jak na dzisiejsze standardy) dokładność, która jest ograniczona
głównie czułością wagi szalkowej oraz niejednorodnością pola. Przez szereg dziesięcioleci
wprowadzono liczne ulepszenia tej metody związane m.in. z wyeliminowaniem wpływu siły
wyporu powietrza, ograniczeniem używania odważników, a nawet wyeliminowanie szalek.
Mimo to wagi magnetyczne zostały wyparte przez dużo nowocześniejsze metody pomiarowe
własności magnetycznych.

Magnetometr

Zasada działania magnetometru oparta jest o prawo indukcji Faradaya i wykorzy-
stuje fakt wzbudzania w obwodzie elektrycznym prądu elektrycznego za pomocą zmiennego
strumienia magnetycznego. W magnetometrze źródłem takiego zmiennego strumienia jest
oscylująca w wewnątrz cewki pomiarowej próbka magnetyka. Ponieważ natężenie wzbu-
dzanego w cewce prądu zmiennego jest proporcjonalne do pola magnetycznego próbki oraz
szybkości jej oscylacji, odpowiednie wycechowanie amperomierza oraz oscylatora pozwala
na bezpośredni pomiar namagnesowania próbki. Poszczególne magnetometry różnią się od
siebie sposobem poruszania próbką oraz czułościa układu pomiarowego.

Jeśli chodzi o oscylator, to może nim być zwykły silnik elektryczny z korbowodem lub
bardziej współczesny silnik krokowy. Bardzo dobrą dokładność pomiarów uzyskuje się rów-
nież stosująć wibracje np. membrany głośnika wzbudzanego generatorem drgań akustycz-
nych. W każdym przypadku próbka jest zawieszona na sztywnym pręcie przymocowanym
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do oscylatora. W przypadku detekcji sygnału podział sprowadza się obecnie do dwóch grup:
klasycznych miliamperomierzy oraz tzw. czujnika SQUID (ang. superconducting quantum
interference device), który jest układem dwóch równolegle połączonych ze sobą złączy Jo-
sephsona. W oparciu o zjawisko interferencji fali elektronowej czujnik ten teoretycznie jest
w stanie wykryć pole magnetyczne o indukcji 5×10−18 T W praktyce czułość SQUIDa jest
jednak ograniczona względami technologicznymi oraz jego oprzyrządowaniem. Największą
czułość magnetometrów uzyskuje się łącząc czujniki SQUIDowe z precyzyjnymi wibracjami
próbki. Czułość takiego magnetometru sięga 1× 10−11 Am2 (=J/T).

Podczas gdy pomiary namagnesowania ferromagnetyków nie wymagają stosowania do-
datkowego wzbudzania, pomiary paramagnetyków i diamagnetyków są przeprowadzane w
obecności zewnętrznego, jednorodnego i stałego w czasie pola magnetycznego, aby wyge-
nerować w próbkach niezerowe namagnesowanie. Nie jest to duży problem, ponieważ stały
strumień magnetyczny generowany przez nieruchomy magnes nie wzbudza prądu elektrycz-
nego w cewce pomiarowej.

Podatnościomierz

Przy użyciu wagi magnetycznej i magnetometru bada się namagnesowanie statyczne
próbki, ponieważ mierzony moment magnetyczny próbki nie zmienia się w czasie wykony-
wania pomiaru (tzn. w czasie rejestracji pojedynczego punktu pomiarowego). W podatno-
ściomierzu próbka jest traktowana słabym zmiennym polem magnetycznym, przez co
jej namagnesowanie jest również zmienny w czasie. Dzięki temu pomiar wykonany podatno-
ściomierzem dostarcza informacji o własnościach dynamicznych magnetyków, których nie da
się uzyskać za pomocą pomiarów statycznych. Dla odróżnienia od zwykłej podatności ma-
gnetycznej (obliczonej jako stosunek namagnesowania statycznego do pola zewnętrznego),
podatność zmierzoną podatnościomierzem określa się mianem podatności dynamicznej lub
podatności zmiennoprądowej.

Układ pomiarowy podatnościomierza składa się z dwóch grup cewek: pierwotnych
(wzbudzających) i wtórnych (rejestrujących). Cewki pierwotne służą do wytwarzania
zmiennego pola magnetycznego o niewielkiej amplitudzie. Pole to wzbudza zmienne w
czasie namagnesowanie próbki, a to z kolei (zgodnie z prawem indukcji Faradaya) zmienny
prąd w cewkach wtórnych. Rejestracja sygnału przez cewki wtórne odbywa się zwykle na
tej samej częstotliwości, co jego wzbudzanie.

Stosując niskie częstości pola wzbudzającego, czyli wykonując pomiar najbardziej zbli-
żony do metody statycznej, uzyskuje się wyniki bardzo zbliżone do tych uzyskanych dzięki
wadze magnetycznej czy magnetometrowi. Niemniej jednak zaletą podatnościomierza jest
to, że mierzy on wprost podatność magnetyczną, a jego czułość jest wyższa niż magneto-
metru. Sytuacja zmienia się diametralnie przy zastosowaniu wysokich częstości. Z powodu
oddziaływań lokalnych namagnesowanie próbki może bowiem nie nadążać za polem wzbu-
dzającym. Dlatego wynikiem pomiaru są dwie wielkości: podatność magnetyczna χ oraz
przesunięcie fazowe φ. Zwykle jednak używa się alternatywnych określeń odwołujących się
do teorii liczb zespolonych: części rzeczywistej podatności χ′ oraz jej części urojonej χ′′.
W granicy niskiej częstości χ′ odpowiada po prostu pochodnej namagnesowania σ(B) po
polu zewnętrznym, a χ′′ jest równe zeru. W granicy wysokich częstotliwości procesy relak-
sacji i nieodwracalność procesów namagnesowania w szkłach spinowych, a także ruch domen
oraz absorpcja energii w ferromagnetykach powodują, że podatność urojona jest różna od
zera.

Na koniec zauważmy, że podczas wykonywania pomiaru podatności zmiennoprądowej
nie jest wymagany żaden ruch próbki. Stąd można ją stosunkowo łatwo mierzyć nawet
w bardzo niskich temperaturach (nie potrzebne są żadne ruchome elementy i łatwo jest
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Rysunek 7.1: Zasada pomiaru ciepla właściwego.

zakotwiczyć cieplnie próbkę). A ze względu na różniczkowy charakter mierzonego sygnału,
podatnościomierz świetnie nadaje się do wyznaczania temperatur przejść fazowych.

Ciepło właściwe

Pojemność cieplna, ciepło właściwe lub pojemność cieplna właściwa to różne określenia
tej samej wielkości fizycznej (tej samej funkcji odpowiedzi układu). Zwykle jednak mówiąc
o pojemności cieplnej mamy raczej na myśli wielkość ekstensywną, podczas gdy przez ciepło
właściwe rozumiemy najczęściej pojemność cieplną znormalizowaną (na jednostkę masy lub
mol substancji).

Ciepło właściwe substancji można wyznaczyć na kilka sposób, niekoniecznie bezpośred-
nio. Najprościej jest jednak skorzystać z dobrze znanego wzoru:

Cp =

(
∆Q

∆T

)
p

, (7.1)

który definiuje ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu, który to warunek jest w przypadku
ciał stałych o wiele łatwiejszy w realizacji. Z powyższego wzoru wynika, że wystarczy do-
starczyć (za pomocą grzejnika) pewnej ilości ciepła ∆Q do próbki oraz zmierzyć (za pomocą
termometru) zmianę jej temperatury (rys. 7.1). Aby to zrobić, trzeba zadbać o adiaba-
tyczne warunki tego procesu, zwłaszcza kiedy chcemy zmierzyć ciepło właściwe próbek
o masach rzędu kilku miligramów lub mniejszych. Należy sobie bowiem uświadomić, że
w każdej aparaturze pomiarowej mamy do czynienia z pasożytniczym przepływem ciepła,
który może w istotny sposób zmienić ilość ciepła ∆Q dostarczoną do próbki. Są to prze-
pływy przez: (i) gazy resztkowe, (ii) promieniowanie podczerwone oraz (iii) kontakt
mechaniczny.

Stosunkowo najłatwiej jest rozwiązać problem gazów resztkowych – wystarczy przepro-
wadzać pomiar w wysokiej próżni, tzn. przy ciśnieniu rzędu 10−6 Torr (wymiana ciepła
przez gazy resztkowe staje się zaniedbywalna już przy ciśnieniu 10−4 Torr). Wymiana cie-
pła przez promieniowanie podczerwone, która jest funkcją gradientu temperatury pomiędzy
próbką a ściankami komory pomiarowej w czwartej potędze (∆T 4), również daje się dosyć
efektywnie ograniczyć przez zastosowanie ekranów metalicznych wokół próbki. Najwięk-
szy problem stanowi natomiast kontakt mechaniczny, ponieważ w żaden sposób nie da się
go uniknąć. Próbka musi być przecież na czymś spoczywać, a doczepiony do niej termo-
metr i grzejnik muszą mieć doprowadzone przewody zasilające. Problem ten rozwiązuje się
albo maksymalnie redukując kontakt cieplny mechaniczny przez zastosowanie bardzo cien-
kich nici nylonowych i przewodów o słabym przewodnictwie cieplnym, albo też próbując
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ten kontakt kontrolować i wykorzystać. Poniżej opiszemy założenia kilku metod pomiaru
ciepła właściwego najczęściej stosowanych w badaniach magnetyków.

Metoda adiabatyczna

Metoda adiabatyczna jest metodą modelową, ale stosunkowo trudną w realizacji i uciąż-
liwą dla eksperymentatora. W metodzie tej izolacja cieplna próbki od otoczenia jest tak
dobra, że po ogrzaniu próbki impulsem cieplnym ∆Q powodującym gwałtowny skok tem-
peratury próbki ∆T = T2 − T1, temperatura końcowa T2 utrzymuje się na niezmienio-
nym poziomie przez stosunkowo długi czas. W takich warunkach dokładność pomiaru jest
oczywiście bardzo duża. Niestety, ta prawie idealna adiabatyczność utrudnia chłodzenie
próbki (stosuje się mechaniczne klucze cieplne lub gaz wymienny) i wydluża pomiar w
przypadku pomyłek, potrzeby powtórek, zwiększenia liczby punktów pomiarowych itp. Po-
nadto utrudniony jest pomiar ciepła właściwego małych próbek oraz pustego kalorymetru
(tzw. addendy).

Metoda póladiabatyczna

Dużo wygodniejszą (szybszą) i popularniejszą metodą pomiarową jest metoda póładia-
batyczna, w której izolacja cieplna nie jest aż tak dobra jak w metodzie adiabatycznej, przez
co próbkę można schłodzić bez użycia klucza cieplnego i gazu wymiennego (po przewodach i
połączeniach mechanicznych). W konsekwencji, po wyłączeniu ogrzewania próbki następuje
naturalny i powolny (acz wyraźny), liniowy spadek temperatury T2 z powodu odpływu cie-
pła do zimniejszego otoczenia. Straty te kompensuje się stosując ciągłe ogrzewanie próbki
lub niewielkiego ekranu wokół próbki. Metodą tą można mierzyć ciepło właściwe małych
próbek, ale pomiar addendy jest ciągle trudny.

Metoda czasu relaksacji

W metodzie czasu relaksacji przewodnictwo cieplne przewodów elektrycznych jest jesz-
cze większe niż metodzie póładiabatycznej. W konsekwencji prostokątny impuls cieplny
przyłożony do próbki nie powoduje skokowej zmiany temperatury T (jak w poprzednich
metodach), ale eksponencjalny (raczej wolny) wzrost ze stałą czasową τ :

T (t) ∼ T2 − exp (−t/τ), (7.2)

a po wyłączeniu impulsu eksponencjalny spadek:

T (t) ∼ T1 + exp (−t/τ). (7.3)

Wielkość τ jest funkcją przewodnictwa cieplnego κ przewodów oraz pojemności cieplnej C
próbki:

τ ∼ C

κ
. (7.4)

W metodzie tej temperatura końcowa T2 nigdy nie jest osiągana (bo nie ma takiej po-
trzeby), a skok temperatury ∆T wymagany do obliczenia ciepła właściwego jest wyznaczany
z dopasowania krzywej teoretycznej do eksponencjalnego wzrostu i spadku temperatury
próbki – odpowiednio – w czasie grzania i po jego wyłączeniu. Zaletą tej metody jest sto-
sunkowo szybkie chłodzenie próbki oraz precyzyjne wyznaczanie ciepła właściwego bardzo
małych próbek, w tym również pustego kalorymetru. Wadą natomiast jest wymóg bardzo
dokładnej stabilizacji temperatury początkowej próbki.



7.2: Pomiary podstawowych własności fizycznych 87

Pomiar ciepła właściwego jest szczególnie przydatny przy wykrywaniu wszelkiego ro-
dzaju przejść fazowych – w przypadku magnetyków są to przede wszystkim: uporządko-
wanie magnetyczne, nadprzewodnictwo oraz przemiany strukturalne. Charakter anomalii
obserwowanej w temperaturze krytycznej pozwala określić, czy zaobserwowane przejście fa-
zowe jest pierwszego, czy drugiego rodzaju. Analiza ilościowa ciepła właściwego pozwala
ponadto rozpoznać czy obserwowany efekt dotyczy całej próbki, części jej objętości, czy
może tylko samej powierzchni. Kształt (rozmycie) anomalii w cieple właściwym niesie rów-
nież pewną informację na temat nieporządku strukturalnego i frustracji magnetycznej.

Drugim, bardzo ważnym z punktu widzenia fizyki magnetyków obszarem zastosowań po-
miarów ciepła właściwego są silne korelacje elektronowe. Ponieważ elektronowy wkład
do ciepła właściwego jest proporcjonalny do masy efektywnej elektronów, pomiary ciepła
właściwego pozwalają wykryć w badanych magnetykach występowanie kwazicząstek – tzw.
ciężkich fermionów. Analiza temperaturowych zależności ciepła właściwego takich materia-
łów pozwala stwierdzić, czy układ wykazuje cechy cieczy Fermiego, czy może odbiega od
tego typu zachowań. W tym ostatnim przypadku wykonuje się uzupełniające pomiary ciepła
właściwego pod wysokim ciśnieniem lub w wysokim polu magnetycznym w celu zbadania
możlwości występowania w danym układzie kwantowego punktu krytycznego.

Pomiary ciepła właściwego są również pomocne w wykrywaniu rozszczepień poziomów
elektronowych w polu krystalicznym lub magnetycznym. Objawiają się one bowiem jako
tzw. efekt Schottky’ego – dodatkowy wkład do ciepła właściwego w postaci szerokiego
maksimum, którego wysokość zależy od degeneracji rozszczepionych poziomów, a szerokość
od odległości pomiędzy tymi poziomami.

Transport elektronowy

Z fizyki ciała stałego wiadomo, że ruch elektronów w sieci krystalicznej jest zupełnie
inny niż ruch elektronu swobodnego w próżni. Podstawową różnicą jest to, że elektronów
jest bardzo dużo, i że poruszają się one w potencjale periodycznym dodatnio naładowanych
jonów. Ponieważ elektrony są fermionami, to podlegają statystyce Fermiego–Diraca, co
w połączeniu z periodycznością kryształu daje elektronową strukturę pasmową. W konse-
kwencji w transporcie elektronowym biorą udział wyłącznie elektrony z pasma
przewodnictwa. Na ruch elektronów przewodnictwa ma wpływ wiele czynników, m.in.
defekty sieci krystalicznej, drgania sieci (fonony), fale spinowe (magnony), itp. Dlatego
badanie tego ruchu pozwala na pośrednie badanie oddziaływań występujących ciele stałym,
w tym w magnetykach. W szczególności własności transportowe pozwalają na uzyskanie
pewnych informacji na temat krzywizny pasma przewodnictwa, obecności przerwy wzbro-
nionej, wielkości przerwy energetycznej w widmie magnonowym, przekrywania się pasm,
typu przewodnictwa (elektronowego lub dziurowego) itd. Przejścia fazowe, efekt Kondo,
czy rozszczepienie poziomów elektronowych w polu krystalicznym również mocno zmieniają
zachowanie elektronów przewodnictwa.

Opór elektryczny

Pomiar oporu elektrycznego magnetyków (oczywiście metalicznych i półprzewodniko-
wych, a nie izolatorów) jest jednym z najprostszych i jednocześnie najbardziej użytecz-
nych eksperymentów. Za dawnych czasów przeprowadzano go za pomocą tzw. mostka
Wheatstone’a. Obecnie stosuje się wyłącznie źródła prądowe i metodę czterokontaktową
(czteropunktową). Polega ona na tym, że przez dwa kontakty (tzw. kontakty prądowe)
umieszczone na końcach długiej, prostopadłościennej próbki przepuszcza się prąd o zada-
nym natężeniu (w przypadku związków międzymetalicznych rzędu mili- lub nanoamperów).
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Rysunek 7.2: Zasada pomiaru oporu elektrycznego metodą czteropunktową.

Rysunek 7.3: Zasada pomiaru efektu Halla metodą czteropunktową.

Dwa następne kontakty (tzw. kontakty napięciowe) umieszczone są w jednej linii pomiędzy
kontaktami prądowymi i połączone z wejściem precyzyjnego woltomierza (mikro- lub na-
nowoltomierza), który mierzy spadek napięcia na fragmencie próbki pomiędzy kontaktami
napięciowymi. Dzieląc zmierzony spadek napięcia przez zadane natężenie prądu otrzymuje
się wartość oporu próbki. Odległość pomiędzy kontaktami napięciowymi oraz przekrój po-
przeczny próbki pozwalają wyznaczyć oporność właściwą.

Ze względu na możliwość wystąpienia przypadkowego gradientu temperatury związa-
nego z niejednorodnym chłodzeniem lub grzaniem badanej próbki, oraz – w konsekwencji
– dodatkowej różnicy napięć (efektu termoelekrycznego), do wzbudzania próbki stosuje się
najczęściej prąd zmienny lub komutowany prąd stały, który pozwala łatwo odjąć pasożyt-
nicze napięcia termoelektryczne. W przypadku prądu zmiennego można ponadto zmierzyć
spadek napięcia na zadanej częstotliwości, co pozwala na wyeliminowanie zakłóceń pocho-
dzących z publicznej sieci energetycznej oraz od aparatury pomiarowej.

Efekt Halla

Efekt Halla mierzy się najczęściej metodą czerokontaktową na płaskich próbkach (ide-
ałem jest próbka w postaci napylonego prostokąta), przy czym kontakty napięciowe umiesz-
czone są w linii prostopadłej do kierunku prądu (rys. 7.3). Ponieważ kontakty te nigdy nie
są umieszczone idealnie naprzeciwko siebie, wytwarza się między nimi dodatkowa różnica
napięć związana ze zwykłym oporem elektrycznym. Aby wyeliminować ten czynnik próbkę
obraca się w polu magnetycznym (lub zmienia kierunek pola magnetycznego), co zmienia
znak napięcia Halla, a nie zmienia znaku oporu elektrycznego. Odejmując od siebie te dwa
sygnały i dzieląc je przez dwa uzyskuje się wartość napięcia Halla.

Pomiary napięcia Halla wykorzystuje się w tanich czujnikach pola magnetycznego (np. w
przemyśle motoryzacyjnym w układach zapłonu bezstykowego i systemie hamowania ABS).
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Rysunek 7.4: Zasada pomiaru siły termoelektrycznej.

Siła termoelektryczna

Siłę termoelektryczną mierzy się najczęściej metodą Seebecka. Polega ona na wytwo-
rzeniu wzdłuż próbki gradientu temperatury oraz pomiarze powstałej w ten sposób różnicy
napięć na końcach próbki (rys. 7.4). Niegdyś wykorzystywano do pomiaru temperatury i
jednocześnie napięcia termoparę, której działanie – jako oparte również na zjawisku ter-
moelektrycznym – było silnie zależne od obecności wszelkich obcych metali w obwodzie
pomiarowym, np. cyny lutowniczej, elektrod, sprężyn, śrub, itp. Ponadto wymagała ona
stosowania odnośnika o stałej temperaturze (np. pojemnika z wodą z lodem), co było mało
wygodne i utrudniało zautomatyzowanie pomiaru. Obecnie stosuje się termometry pół-
przewodnikowe do pomiaru gradientu temperatury oraz (niezależnie) nanowoltomierz do
pomiaru spadku napięcia.

Pomiary siły termoelektrycznej mają również duże znaczenie aplikacyjne, ponieważ za
pomocą gradientu temperatury przyłożonego do próbki z silnym efektem termoelektrycz-
nym można wytwarzać energię elektryczną, a przyłożenie różnicy napięć do tego typu mate-
riałów powoduje wytworzenie gradientu temperatury, co można wykorzystać do chłodzenia
lub ogrzewania otoczenia próbki.

Przewodnictwo ciepła

Przewodnictwo cieplne jest jeden z trzech (obok konwekcji i promieniowania) mecha-
nizmów odpowiedzialnych za przekazywanie ciepła pomiędzy nierównomiernie nagrzanymi
częściami ciała lub układu ciał. Zdefiniowane jest ono zależnością:

Q = −λ∇T, (7.5)

gdzie Q [W/m2] – strumieniem cieplnym, ∇T [K/m] – gradientem temperatury w
próbce, a λ [W/Km] jest tzw. współczynnikiem przewodnictwa cieplnego, któ-
rego wyznaczenie jest celem eksperymentu. Znak minus oznacza, że ciepło przepływa od
cieplejszego końca do zimniejszego.

Metod pomiarowych przewodnictwa ciepła jest kilka. Jedną z najprostszych i najpopu-
larniejszych jest metoda stacjonarna, przedstawiona schematycznie na rys. 7.5. Polega na
wytworzeniu stabilnego w czasie gradientu temperatury za pomocą grzejnika umieszczonego
na jednym końcu próbki i zimnego palca na drugim końcu, oraz na pomiarze różnicy tem-
peratur ∆T = T1 − T2 próbki w dwóch punktach oddalonych o ∆x. W praktyce korzysta
się więc z zależności:

Q = −λ∆T
∆x

. (7.6)

Dla wygody stosuje się względnie długie próbki, na których mocuje się dwa termometry do
pomiaru różnicy oraz grzejnik. WielkośćQ jest niczym innym jak mocą grzejnika podzieloną
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Rysunek 7.5: Zasada pomiaru przewodnictwa ciepła metodą stacjonarną.

przez przekrój poprzeczny próbki.
Oczywiście w czasie pomiaru należy zadbać o to, aby cały strumień ciepła przepływał

przez próbkę, a nie np. przez gaz wymienny, promieniowanie lub przewody elektryczne.
Sposoby rozwiązania tego problemu są podobne jak w przypadku ciepła właściwego.

W przypadku magnetyków najbardziej interesujący jest oczywiście wkład elektronowy
do przewodnictwa ciepła, którego wyodrębnienie z przewodnictwa całkowitego jest proble-
mem samym w sobie.

7.3 Neutronografia
Własności neutronów

Neutronografia jest jedną z najważniejszych technik pomiarowych stosowanych w bada-
niach magnetyków. Unikalne własności neutronów pozwalają bowiem na wgląd w szeroko
pojętą strukturę materii. Neutronografię często porównuje się do rentgenografii, ponieważ
obie techniki pozwalają badać strukturę krystaliczną ciał stałych. Zastosowanie neutronów
jest jednak dużo szersze, co wynika z istotnych różnic w oddziaływaniu neutronów i fotonów
z materią.

Po pierwsze: promieniowanie rentgenowskie oddziałuje z elektronami, a neu-
trony z jądrami oraz momentami magnetycznymi elektronów. W konsekwencji
przekrój czynny na rozpraszanie neutronów nie jest liniową funkcją liczby atomowej pier-
wiastka, jak to ma miejsce w przypadku promieni X, ale zmienia się stosunkowo wyraźnie od
pierwiastka do pierwiastka. Z tego względu promieniowanie neutronowe jest niezastąpione
w badaniach ciał stałych zawierających lekkie pierwiastki (słabo widoczne w rozprasza-
niu promieniowania rentgenowskiego). Pozwala ono również rozróżnić pierwiastki leżące
blisko siebie w układzie okresowym (co jest praktycznie niemożliwe w przypadku promie-
niowania rentgenowskiego). Co więcej, neutrony pozwalają rozróżnić izotopy tego samego
pierwiastka, co jest z definicji niemożliwe w rentgenografii.

Po drugie: dla tej samej długości fali energia neutronów jest dużo mniejsza
niż energia twardego promieniowania rentgenowskiego i porównywalna z energią
wzbudzeń elementarnych w ciele stałym. Dzięki temu jest możliwe badanie za pomocą
neutronografii nie tylko statycznych własności sieci krystalicznej (struktury krystalicznej),
lecz również jej własności dynamicznych (np. struktury fononowej).

Po trzecie: dzięki swojej neutralności ładunkowej neutrony słabo oddziałują z
materią. Ich współczynnik absorpcji jest od trzech do czterech rzędów wielkości mniejszy
od współczynnika absorpcji promieniowania rentgenowskiego. Dzięki temu neutrony: (i) są
źródłem niewielkiego zaburzenia we własnościach fizycznych i mogą być traktowane jako
mała fluktuacja w stanie równowagi, (ii) głęboko penetrują materię, przez co możliwe jest
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badanie próbek osłoniętych niezbędną aparaturą naukową (np. komórką ciśnieniową, krio-
statem, czy magnesem), (iii) nie niszczą badanych obiektów (np. substancji biologicznych).

Wreszcie po czwarte: neutrony posiadają moment magnetyczny, dzięki czemu
oddziałują z momentami magnetycznymi w materii. Stanowią przez to niezastąpione
narzędzie w badaniach statycznych i dynamicznych własności magnetycznych magnetyków
(np. struktury magnetycznej, wzbudzeń pola krystalicznego, fluktuacji spinowych itp.).

Słabością badań neutronowych jest natomiast niewielka intensywność promieniowania
neutronowego w porównaniu do intensywności promieniowania rentgenowskiego czy syn-
chrotronowego. Głównym źródłem neutronów wykorzystywanym w badaniach są bowiem
reakcje rozszczepienia zachodzące w reaktorach jądrowych. Ilość neutronów wytwarzanych
w takich reaktorach jest wprawdzie ogromna, ale mają one bardzo zróżnicowaną energię
i praktycznie przypadkowy kierunek lotu. Wybór konkretnego kierunku (tzn. niewiel-
kiego kąta bryłowego) oraz zastosowanie monochromatora (czyli filtra energii) radykalnie
ogranicza ilość neutronów wchodzących do aparatury pomiarowej ustawionej na zewnątrz
reaktora. Ponieważ zaś neutrony względnie słabo oddziałują z materią, uzyskanie zadowa-
lającego poziomu sygnału (ilości zliczeń) znacznie wydłuża eksperymenty. Dużo lepszym
źródłem neutronów są rzadziej spotykane źródła spallacyjne (akceleratory neutronów) oraz
będące w fazie projektowej reaktory oparte na syntezie jądrowej.

Rozpraszanie neutronów

Celem każdego eksperymentu opartego na rozpraszaniu neutronów jest określenie praw-
dopodobieństwa rozproszenia neutronu, który wchodzi do próbki z wektorem falowym k i
opuszcza ją z wektorem k′. W praktyce mierzy się intensywność rozproszonych neutronów
jako funkcję transferu pędu ℏQ:

ℏQ = ℏ(k− k′), (7.7)

gdzie Q jest wektorem rozproszenia. Analogicznie definiuje się transfer energii ℏω:

ℏω =
ℏ2

2mn
(k2 − k′2). (7.8)

Powyższe równania są niczym innym jak zapisem zasady zachowania pędu i energii w pro-
cesie rozpraszania.

Zauważmy, że jeśli Q jest równe wektorowi sieci odwrotnej τ , to mamy do czynienia z
rozpraszaniem sprężystym (Bragga). Jeśli zaś Q jest różne od τ , to mamy do czynienia z
rozpraszaniem niesprężystym. W tym drugim przypadku wygodnie jest używać zapisu:

ℏQ = ℏτ + ℏq, (7.9)

gdzie q jest interesującym nas elementarnym wzbudzeniem badanego ciała. Należy
zauważyć, że w każdym eksperymencie neutronowym dochodzi (z różnym prawdopodobień-
stwem) zarówno do rozpraszania sprężystego, jak i niesprężystego. Jednak w zależności od
celu badań jedne lub drugie zdarzenia są ignorowane jako efekt uboczny eksperymentu.

Rozpraszanie sprężyste

Podobnie jak rozpraszanie promieni rentgenowskich rozpraszanie sprężyste neutronów
pozwala uzyskać informacje o strukturze krystalicznej próbki, w tym o rozmiarze i symetrii
komórki elementarnej oraz o pozycjach atomów wewnątrz komórki elementarnej. Ponadto
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– jak już wspomnieliśmy – dostarcza ono informacji o strukturze magnetycznej substancji
uporządkowanych magnetycznie.

W badaniach strukturalnych z zasady wykorzystuje się monochromatyczny strumień
neutronów (k = const.), a celem eksperymentu jest rejestracja jak największej liczby odbić
Braggowskich (Q = τ). Metody stosowane w badaniach strukturalnych przeprowadzanych
przy użyciu neutronów są identyczne jak w dyfraktometrii rentgenowskiej. Są to: me-
toda Debye’a–Scherrera w przypadku próbek proszkowych, oraz metoda obracanego
kryształu i metoda Lauego w przypadku monokryształów. Podobnie jak w przypadku
rozpraszania fotonów analizie podlegają położenia (kąty) i intensywności (ilość zliczeń) od-
bić Braggowskich. Uporządkowanie magnetyczne próbki skutkuje pojawieniem się poniżej
temperatury krytycznej dodatkowych rozproszeń pochodzących od sieci momentów magne-
tycznych. Metoda proszkowa może być stosowana jedynie w przypadku prostych struktur
krystalicznych i magnetycznych, ponieważ w bardziej złożonych przypadkach duża liczba
pików na dyfraktogramie oraz słabsza rozdzielczość neutronów może doprowadzić do prze-
krywania się pików Bragga, co utrudnia jednoznaczne określenie struktury. Metoda obra-
canego kryształu eliminuje ten problem, ale wymaga – jak sama nazwa wskazuje – użycia
monokryształu badanej substancji, który nie zawsze jest dostępny. Metoda Lauego wymaga
małych monokryształów i jest od 10 do 100 razy bardziej efektywna (a przez to szybsza, ale
też mniej precyzyjna) niż metoda obracanego kryształu. Dlatego nadaje się ona do szyb-
kiego przeglądu sieci odwrotnej i szukania zbliźniaczeń kryształu, a także do badania zmian
struktury wraz z temperaturą oraz strukturalnych i magnetycznych przejść fazowych.

Rozpraszanie niesprężyste (INS)

W rozpraszaniu niesprężystym bada się relację dyspersji fononów ℏω(q) w dowolnie wy-
branym punkcie przestrzeni odwrotnej. Wykorzystuje się w tym celu spektrometr trójo-
siowy, który pozwala pełną kontrolę transferu pędu Q oraz transferu energii ω. Obrotowy
monochromator (pierwsza oś) pozwala na wybór strumienia neutronów o dobrze zdefiniowa-
nym wektorze falowym k z szerokiego widma neutronów opuszczających źródło (reaktor).
Tak przygotowany monochromatyczny strumień neutronów pada na badaną próbkę, którą
musi być duży monokryształ. Obracając próbkę (druga oś) można wybrać do dalszej ana-
lizy strumień neutronów rozproszonych o dowolnym wektorze falowym k′. Kierując ten
strumień na obracany kryształ analizatora (trzecia oś) można określić energię neutronów
rozproszonych. Najczęściej wykonuje się pomiary prawdopodobieństwa rozproszenia neu-
tronów jako funkcję energii (ℏω) dla określonego z góry punktu przestrzeni odwrotnej (Q =
const.). Drugim sposobem jest wybór stałej energii (ℏω = const.) i systematyczne skano-
wanie przestrzeni odwrotnej (Q). Możliwe jest oczywiście również jednoczesne skanowanie
przestrzeni odwrotnej (Q) i energii (ℏω). Warto podkreślić, że rozpraszanie niesprężyste
neutronów jest jedną z najbardziej precyzyjnych technik eksperymentalnych pozwalających
zmierzyć relację dyspersji ℏω(q) w dowolnie wybranym punkcie przestrzeni odwrotnej.

Rozpraszanie sprężyste neutronów spolaryzowanych (PNS)

Zwykle rozpraszanie magnetyczne jest niewielką poprawką do rozpraszania jądrowego.
Jednak korzystając z neutronów spolaryzowanych można znakomicie polepszyć czułość eks-
perymentu na rozpraszanie magnetyczne.

Z wcześniejszych rozważań wiemy bowiem, że energia oddziaływania dwóch cząstek o
spinach równoległych (w stanach trypletowych) jest inna niż dwóch cząstek o spinach anty-
równoległych (w stanie singletowym), o czym już mówiliśmy wcześniej. W przypadku neu-
tronów oznacza to, że prawdopodobieństwo rozproszenia neutronu o spinie zgod-
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nym ze spinem jądra jest inne niż prawdopodobieństwo rozproszenia neutronu
o spinie przeciwnym do spinu jądra. Wykonując eksperyment dla dwóch różnych po-
laryzacji neutronów i porównując otrzymane wyniki można więc łatwo rozpoznać, która
część diagramu pochodzi od rozpraszania jądrowego (ta która się nie zmieniła), a która od
magnetycznego (ta, która się zmieniła), i w ten sposób wyodrębnić interesującą nas część
magnetyczną.

Stosując odpowiednie filtry (np. kryształ magnetytu namagnesowany w jednorodnym
polu magnetycznym) można uzyskać strumień neutronów spolaryzowanych: ze spinem w
górę lub w dół.

7.4 Metody rezonansowe
Magnetyczny rezonans jądrowy (NMR)

Metoda magnetycznego rezonansu jądrowego wykorzystuje fakt istnienia jądrowego
momentu magnetycznego µ⃗j. Moment ten pochodzi jest oczywiście konsekwencją ist-
nienia niezerowego całkowitego momentu pędu j⃗ jądra atomowego (potocznie nazywanego
spinem jądrowym), który jest z kolei wypadkową spinowych i orbitalnych momentów pędu
jego nukleonów (protonów i neutronów), w co jednak już nie będziemy zbytnio wnikać.
Dość powiedzieć, że nie każde jądro ma niezerowy spin – jądra o parzystej liczbie proto-
nów i parzystej liczbie neutronów mają spin zerowy, a stąd również ich jądrowy moment
magnetyczny jest równy zeru. W takich sytuacjach problem ten omija się poprzez zastąpie-
nie danego pierwiastka odpowiednim izotopem, którego jądra posiadają niezerowy moment
magnetyczny.

Jak już wspominaliśmy wcześniej, w jednorodnym polu magnetycznym B0 skierowa-
nym wzdłuż osi z moment magnetyczny (w tym również jądrowy moment magnetyczny
µ⃗j) podlega kwantowaniu przestrzennemu. Sprawia ono, że orientacja momentu µ⃗j nie
może być dowolna, ale wyłącznie taka, żeby jego rzut na kierunek pola magnetycznego B0

przyjmował wartości −mj,−mj + 1, . . . ,+mj − 1,+mj. W najprostszym przypadku, kiedy
rozpatrywanym jądrem jest proton (jądro wodoru), którego spin ma wartość |mj| = 1/2,
rzut jądrowego momentu magnetycznego przyjmuje wartości −1/2 i 1/2. Za sprawą efektu
Zeemana, względna energia tych dwóch stanów jest różna i przyjmuje odpowiednio wartości:

E−1/2 = + 1
2gn

eℏ
2mp

B0 = + 1
2γjB0, (7.10)

E+1/2 = −1
2gn

eℏ
2mp

B0 = − 1
2γjB0, (7.11)

przy czym zmiana znaku odzwierciedla fakt, że spiny skierowane w górę (zgodnie z kie-
runkiem pola magnetycznego) mają mniejszą energię niż spiny skierowane w dół. Należy
pamiętać, że określenia „w górę” i „w dół” są pewnym skrótem myślowym, bo z powodu
kwantowania przestrzennego spiny nigdy nie są równoległe do kierunku pola magnetycz-
nego.

Ze względu na niewielką wartość różnicy energii tych dwóch stanów ∆E = E−1/2 −
E+1/2 = ℏγjB0 w porównaniu z temperaturą pokojową, zwykle milcząco zakłada się, że
termiczne obsadzenie stanów (podlegające statystyce Boltzmanna) jest identyczne. Jednak
w rzeczywistości (na szczęście!) tak nie jest, bo różnica w obsadzeniach – choć niewielka
(rzędu siedmiu spinów na milion!) – istnieje i jest mierzalna. Dzięki tej różnicy w sil-
nym jednorodnym polu magnetycznym występuje niezerowe namagnesowanie jądrowe
próbki. Jest ono oczywiście bardzo słabe i zupełnie zaniedbywalne w porównaniu z na-
magnesowaniem pochodzącym od elektronów, ale dzięki wykorzystaniu zjawiska rezonansu
jest ono bardzo wyraźnie obserwowalne.
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Z elektrodynamiki wiadomo, że w stałym, silnym zewnętrznym polu magnetycznym B0

skierowanym wzdłuż osi z momenty magnetyczne wykonują precesję Larmora wokół osi z
z częstością kołową:

ω0 = γjB0. (7.12)

Jest to tzw. warunek rezonansowy), który określa częstość rezonansową ω0 danego jądra
dla określonej indukcji pola zewnętrznego B0. Ponieważ wartości γj większości jąder są już
znane i stabelaryzowane, to przeprowadzając eksperymet można tak dobrać ω0 i B0, aby
obserwować i badać rezonans na jednym rodzaju jądra, co nadaje badaniom NMR charakter
mikroskopowy.

Metodą magnetycznego rezonansu jądrowego bada się jednak przede wszystkim zachowa-
nie wywołanego stałym polem zewnętrznym B0 namagnesowania jądrowego. W dużym
skrócie można powiedzieć, że eksperyment NMR polega na zaburzeniu namagnesowania
jądrowego próbki impulsem falowym o częstości rezonansowej (jest to zakres fal radiowych,
tzn. kHz–MHz) oraz na obserwacji przebiegu jego powrotu namagnesowania do stanu po-
czątkowego. Wyprowadzenie układu ze stanu równowagi, jakim jest nasycenie namagneso-
wania, jest możliwe i łatwe do przeprowadzenia wyłącznie dzięki wykorzystaniu zjawiska
rezonansu, ponieważ stosowane impulsy elektromagnetyczne są o kilka rzędów wielkości
słabsze niż zewnętrzne pole B0. Czas potrzebny na powrót układu do stanu początkowego
zależy w ogromnym stopniu od oddziaływań występujących w próbce. Jeśli spiny jądrowe
silnie oddziałują z otoczeniem, to bardzo szybko tracą nadmiar energii i w krótkim czasie
(rzędu mikrosekund) namagnesowanie próbki powróci do stanu nasycenia. Jeśli natomiast
spiny słabo oddziałują z otoczeniem (oddają mało energii otoczeniu), to czas ich relaksacji
będzie znacznie wydłużony (nawet do wielu godzin, a nawet dni). W związku z powyższym
metoda magnetycznego rezonansu jądrowego pozwala na zbadanie oddziaływań spinów z
lokalnym (tzn. na poziomie atomowym i cząsteczkowym) polem elektromagnetycznym.

W magnetykach, które nas najbardziej interesują, metoda ta pozwala na określenie
wielkości lokalnego pola magnetycznego oraz drobnych niejednorodności tego pola. Jest
pomocna przy określaniu struktury magnetycznej, a także w badaniu oddziaływań ma-
gnetycznych (np. sprzężenia momentu magnetycznego jądra z momentami magnetycznymi
powłok elektronowych).

Magnetyczny rezonans jądrowy znalazł ogromne zastosowanie w diagnostyce medycznej
jako obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI, ang. magnetic resonance ima-
ging). Różnica w stosunku do tradycyjnego NMR (poza unikaniem słowa „jądrowy”) polega
na tym, że w badaniu używa się fali elektromagnetycznej o stałej częstości rezonansowej
równej częstości rezonansowej jądra wodoru (protonu) w cząsteczce wody oraz gradientu
pola magnetycznego w kierunku x i y. Dzięki temu warunek rezonansowy (7.12) jest
spełniony wyłącznie dla wodoru w cząsteczce wody i to w jednym punkcie na płaszczyźnie
xy. Mierząc straty energii w nadajniku (cewce emitującej falę), czyli inaczej absorpcję pro-
mieniowania w punkcie xy, można określić gęstość protonów (czyli ilość wody) w danym
punkcie. Przeczesując całą płaszczyznę takim skrzyżowanym gradientem pola magnetycz-
nego można uzyskać dwuwymiarową mapę gęstości wody w tkankach, co pozwala wykryć
wiele zmian chorobowych (m.in. nowotworowych) bez konieczności ingerencji chirurgicznej.

Kwadrupolowy rezonans jądrowy (NQR)

Kwadrupolowy rezonans jądrowy jest odmianą NMR. Główna, rzucająca się w oczy
różnica polega na tym, że zewnętrzne pole magnetyczne B0 w eksperymencie jest z defini-
cji równe zeru, dlatego czasem można się spotkać z określeniem „NMR w zerowym polu”.
Brak zerowego pola ma jednak swoje głębsze konsekwencje. Otóż w metodzie NMR pole
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magnetyczne rozszczepia zeemanowsko poziom energetyczny związany z dipolowym magne-
tycznym momentem jądrowym. W przypadku braku pola magnetycznego degeneracja nie
jest usuwana, więc nie ma różnicy energii pomiędzy spinami „w górę” i „w dół”, a stąd nie ma
boltzmanowskiej różnicy obsadzeń i namagnesowania jądrowego. Jednak nawet w zerowym
polu magnetycznym niektóre jądra (te ze spinem ⩾ 1) mają niezerowy kwadrupolowy
elektryczny moment jądrowy związany z niesferyczniesymetrycznym rozkładem ładun-
ków w jądrze. Degeneracja energii momentu kwadrupolowego może być usunięta na zasadzie
efektu Starka przez gradient lokalnego pola elektrycznego pochodzącego od sąsiednich ato-
mów w sieci krystalicznej. Związane z tym rozszczepienie poziomów otwiera zaś możliwość
zaobserwowania rezonansu.

Metoda NQR pozwala na wyznaczenie momentów kwadrupolowych jąder atomowych.
Jednak obecnie dużo ważniejsze jest jej wykorzystanie do wykrywania i badania defektów
strukturalnych i nieporządku strukturalnego, które – jako silnie modyfikujące lokalne pole
elektryczne – mocno wpływają na energię rozszczepienia, a stąd również na częstość rezo-
nansową.

Paramagnetyczny rezonans elektronowy (EPR)

Rezonans elektronowy co do zasady jest identyczny z rezonansem jądrowym. Tutaj
jednak bada się zachowanie elektronowych momentów magnetycznych, a nie momen-
tów jądrowych. I to nie tylko momentów magnetycznych niezapełnionych powłok elektro-
nowych, ale również pochodzących od rozerwanych wiązań chemicznych (niesparowanych
elektronów), domieszek (donorów i akceptorów) itp. Ze względu na wartość magnetonu
Bohra momenty magnetyczne elektronów mają wartość o trzy rzędy większą od momentów
jądrowych, a stąd również częstości rezonansowe są o trzy rzędy większe (z zakresu pro-
mieniowania mikrofalowego). Podobnie jak w metodzie NMR, do zaobserwowania zjawiska
rezonansu wymagane jest przyłożenie zewnętrznego, jednorodnego pola magnetycznego,
przy czym ze względu na wielkość sygnału pole to nie musi być tak silne jak w rezonansie
jądrowym.

Metodą EPR można wyznaczyć czynniki Landego, a także wykrywać wszelkiego rodzaju
rozszczepienia poziomów elektronowych, przede wszystkim wywołanych pole krystalicznym
oraz oddziaływaniem nadsubtelnym, a także ich zmiany związane z anizotropią, niejed-
norodnościami, przejściami fazowymi (zmianą symetrii otoczenia) itp. Dzięki stosunkowo
silnemu sygnałowi do badań metodą EPR wystarczają niezwykle małe ilości materiału –
rezonans da się zaobserwować w próbkach o masach już od 10−8 miligrama, przez co metoda
ta świetnie nadaje się do badania efektów związanych z domieszkowaniem.

Rezonans ferromagnetyczny (FMR)

W odróżnieniu od metody EPR metoda rezonansu ferromagnetycznego bada nama-
gnesowanie spontaniczne ferromagnetyka. W stanie uporządkowanym ferromagnetycz-
nie nie mamy bowiem do czynienia z odosobnionymi momentami magnetycznymi atomów
(a dokładniej: elektronów), ale z grupą momentów powiązanych ze sobą bardzo silnymi
oddziaływaniami wymiennymi, które opisujemy wektorem namagnesowania.

Z punktu widzenia makroskopowego wektor namagnesowania wykonuje precesję wokół
pewnego pola efektywnego, będącego sumą pola zewnętrznego i wewnętrznego, która to
precesja jest zaburzana rezonansową falą elektromagnetyczną. Z punktu widzenia mikro-
skopowego mamy do czynienia z zeemanowskim rozszczepieniem energii poszczególnych mo-
mentów atomowych w polu efektywnym oraz zmianą obsadzeń tych poziomów pod wpływem
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kwantów promieniowania rezonansowego. Częstość rezonansowa precesji (odpowiadająca w
danym polu energii zeemanowskiej) jest stosunkowo mała (tzn. dużo mniejsza niż w NMR
i EPR) i mieści się w zakresie promieniowania mikrofalowego.

Badanie metodą rezonansu ferromagnetycznego polega na obserwacji absorpcji promie-
niowania mikrofalowego (która nota bene jest bardzo duża ze względu na silne oddziaływa-
nia występujące w ferromagnetykach) oraz na analizie czasów relaksacji namagnesowania
spontanicznego ferromagnetyka. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że interpretacja wyni-
ków jest dużo trudniejsza niż w omówionych wcześniej metodach rezonansowych. Powodem
jest złożony charakter pola wewnętrznego, na które sklada się pole wymiany, pole anioztro-
pii i pole demagnetyzacji. Istotna jest też struktura domenowa próbki oraz jej orientacja
względem pola zewnętrznego.

Spektroskopia mionowa (µSR)

Skrót µSR (ang. muon spin rotation/relaxation/research) oznacza stosunkowo młodą
grupę metod spektroskopowych opartych na naświetlaniu próbki strumieniem dodatnio na-
ładowanych spolaryzowanych mionów wytwarzanych w ogromnych ilościach (∼ 106˘107/s
w akceleratorach cząstek elementarnych poprzez zderzenia protonów z protonami lub pro-
tonów z neutronami. W wyniku tych zderzeń powstają krótkożyjące piony, które następnie
rozpadają się emitując prawie w 100% spolaryzowane miony obdarzone spinem po-
łówkowym oraz neutrina. Jako cząstki dodatnio naładowane, miony skierowane na próbkę
łatwo w nią wchodzą i szybko tracą energię na skutek oddziaływań o charakterze kulom-
bowskim, które to oddziaływania pozostają praktycznie bez wpływu na ich polaryzację.
Spowolnione miony są następnie wychwytywane przez miejsca międzywęzłowe sieci krysta-
licznej (czyli daleko od dodatnich jąder, a blisko ujemnych elektronów) oraz w mniejszym
stopniu przez niedoskonałości sieci krystalicznej. Tam też pozostają do momentu swojego
rozpadu na pozyton i dwa neutrina, które opuszczają próbkę. Rejestracja pozytonów po-
chodzących z rozpadu mionów jest zasadniczym elementem każdego eksperymentu µSR,
ponieważ pozytony te niosą one informację o polaryzacji mionów w próbce. Ściślej mówiąc,
pęd emitowanego w danym rozpadzie pozytonu w dużym stopniu zachowuje
kierunek spinu mionu w momencie rozpadu. Oznacza to, że zachowanie pozytonów
pozwala nam zobaczyć, co działo się z mionami w próbce tuż przed ich rozpadem.

W czasie swojego krótkiego życia w próbce (średni czas życia mionu to około 2 µs), mo-
menty magnetyczne mionów oddziałują z lokalnym polem magnetycznym w próbce. Można
tu dostrzec pewną analogię do metody NMR, ponieważ momenty magnetyczne mionów
również wykonują precesję oraz układają się (relaksują) na kierunek pola magnetycznego.
Różnica polega jednak na tym, że w przypadku mionów nie jest wymagane pole zewnętrzne,
ponieważ miony są bardzo czułe na lokalne pole magnetyczne w próbce. Dzięki temu miony
są obecnie najbardziej czułą sondą do badania wielkości lokalnego pola magnetycznego w
materii. Sama analiza wyników pomiarów (tzn. częstości precesji oraz czasu relaksacji) jest
bardzo podobna do tej znanej z badań metodą magnetycznego rezonansu jądrowego.

Spektroskopia mössbauerowska (MS)

Jądra, podobnie jak elektrony, można wzbudzać promieniowaniem elektromagnetycz-
nym, o ile tylko promieniowanie to ma częstość rezonansową. Istnieją jednak spore różnice
pomiędzy wzbudzaniem elektronów w atomach a wzbudzaniem jąder. Po pierwsze, o ile w
przypadku elektronów mamy do czynienia zwykle co najwyżej z promieniowaniem rentge-
nowskim, o tyle jądra muszą być już wzbudzane promieniowaniem gamma. Po drugie, tzw.
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naturalna szerokość poziomów energetycznych elektronów jest większa niż po-
ziomów jądrowych. Po trzecie wreszcie, zgodnie z zasadą zachowania pędu każdej emisji
(i absorpcji) towarzyszy odrzut atomu lub jądra, przy czym energia odrzutu jest diametral-
nie różna w dla atomu i jądra. W przypadku elektronów energia odrzutu atomu jest o
dwa rzędy mniejsza od szerokości elektronowych poziomów energetycznych, więc
stanowi zaniedbywalną poprawkę do częstości rezonansowej. Natomiast energia odrzutu
jądra jest o sześć rzędów większa niż szerokość jądrowych linii widmowych, co
czyni jądrową absorpcję i emisję rezonansową praktycznie niemożliwą do zaobserwowania
ze względu na różnicę między częstością absorpcyjną a emisyjną.

Pewnym wyjściem z sytuacji było początkowo przeprowadzanie eksperymentów w wyso-
kich temperaturach, ponieważ wzbudzenia fononowe w źródle i absorbencie powodują wtedy
dopplerowskie poszerzenie ich jądrowych linii widmowych. Niemniej jednak przekrywanie
się linii absorpcyjnej i emisyjnej było nadal małe i niewystarczające. Innym rozwiązaniem
było wprowadzenie źródła w ruch w kierunku absorbentu, co powodowało dopplerowskie
podwyższenie energii emitowanego fotonu. Najkorzystniejszym jest jednak wykorzystanie
do badań efektu Mössbauera, czyli bezodrzutowej emisji i absorpcji fotonu. Proces
taki jest możliwy przy odpowiednio niskich energiach przejścia oraz w odpowiednio niskich
temperaturach, przy czym istotny jest tutaj stosunek temperatury próbki do jej tempe-
ratury Debye’a. Innymi słowy: nie każde jądro i nie każde przejście jądrowe nadaje się
do obserwacji emisji i absorpcji rezonansowej – obecnie znanych jest kilkadziesiąt izoto-
pów wykazujących w sumie ponad 100 tzw. przejść mössbauerowskich, które mogą być
wykorzystane w spektroskopii rezonansowej.

Spektroskopia mössbauerowska opiera się – jak sama nazwa wskazuje – na efekcie Möss-
bauera, czyli bezodrzutowym rezonansowym pochłanianiu promieniowania gamma przez
jądra atomowe. Bezpośrednim celem pomiaru jest zbadanie absorpcji promieniowania ru-
chomego źródła przez jądra próbki. Dzięki ruchowi źródła (i efektowi Dopplera) dostępny
jest pewien zakres częstości, a nie tylko jedna częstość rezonansowa. Ze względu na to, że
zakres ten jest stosunkowo ograniczony, spektroskopia mössbauerowska raczej nie nadaje się
do szerokiego badania struktury jądra. Świetnie natomiast sprawdza się w badaniach od-
działywania jąder z powłokami elektronowymi. W szczególności można nią badać rozszcze-
pienia poziomów jądrowych będące następstwem: (i) elektrostatycznego oddziaływania
dodatniego ładunku jądra z powłokami elektronowymi, (ii) oddziaływania elektrycznego
momentu kwadrupolowego jądra z gradientem pola elektrycznego wytwarzanego przez oto-
czenie jądra, oraz (iii) dipolowego oddziaływania jądrowego momentu magnetycznego z ma-
gnetycznym polem wewnętrznym próbki (czyli jądrowego zjawiska Zeemana). Wymienione
grupy zjawisk występują przeważnie jednocześnie, a analiza widma mössbauerowskiego i
jego prawidłowa interpretacja jest jednym z podstawowych zadań eksperymentatora. W
badaniach magnetyków spektroskopia mössbauerowska jest wykorzystywana do określenia
temperatury uporządkowania magnetycznego, a także do uzyskiwania informacji o liczbie
podsieci magnetycznych i anizotropii magnetokrystalicznej.

Zaburzone korelacje kierunkowe promieniowania gamma (PAC)

Niektóre jądra promieniotwórcze emitują kaskadowo (w odstępie kilkudziesięciu nanose-
kund) dwa kwanty gamma pod różnymi kątami. Jeśli takie jądro umieszczone jest w magne-
tyku (np. wprowadzone jako domieszka lub podstawione zamiast izotopu niepromieniotwór-
czego), to jego moment magnetyczny może oddziaływać z lokalnym polem magnetycznym,
a moment kwadrupolowy – z gradientem pola elektrycznego. Te dwa oddziaływania prowa-
dzą do wystąpienia precesji odpowiednich momentów, a ta z kolei do zaburzenia pierwotnej
(tzn. tej obserwowanej dla „swobodnych” jąder) korelacji kątowej pomiędzy emitowanymi
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kwantami γ1 i γ2.
Idealnym sposobem wykrycia tych zaburzeń byłaby oczywiście rejestracja dwóch kwan-

tów gamma pochodzących z tego samego rozpadu oraz kąta, pod jakim zostały one wy-
emitowane. W praktyce jest to jednak niemożliwe ze względu na ogromną ilość jąder, z
jaką mamy do czynienia nawet w najmniejszej próbce. Dlatego typowy eksperyment PAC
polega na zliczaniu „ jednoczesnych” rozpadów (koincydencji) przez dwa liczniki umiesz-
czone naprzeciwko siebie. W przypadku zwykłego rozpadu (z jednym kwantem gamma)
zliczenia nie byłyby w ogóle rejestrowane. W przypadku rozpadku kaskadowego dałyby
zwykłą krzywą eksponencjalną opisującą prawo rozpadu promieniotwórczego. Tymczasem
ze względu na precesję momentów jąder rejestrowane są (okresowo) tylko niektóre rozpady,
co jest widoczne jako oscylacje nałożone na krzywą rozpadu naturalnego. Fourierow-
ska analiza tych oscylacji przynosi informację na temat częstości precesji momentów jąder,
a ta z kolei odpowiada rozszczepieniom nadsubtelnym poziomów energetycznych jąder.

Spektroskopia PAC jest podobna pod względem rejestracji sygnału i sposobu jego analizy
do spektroskopii mionowej – tam również rejestruje się krzywą rozpadu oraz korzysta się
z transformaty Fouriera. Podobne jest też zastosowanie obu metod – można nimi badać
lokalne pola magnetyczne i gradienty pola elektrycznego. Różnicą jest wykorzystywana
sonda oraz sposób jej wprowadzania do badanego materiału: w metodzie PAC są to wybrane
jądra promieniotwórcze, które trzeba najpierw umieścić (przy użyciu syntezy chemicznej)
w próbce, a w metodzie µSR są to miony wprowadzane do próbki z zewnątrz.

Rezonansowe magnetyczne rozpraszanie promieni rentgenowskich (XRMS)

Przez długi czas wydawało się, że promieniowanie rentgenowskie jest rozpraszane wy-
łącznie na ładunku elektrycznym. Wyniki badań teoretycznych i doświadczalnych z końca
ubiegłego wieku pokazały jednak, że promienie X rozpraszają się również na momentach
magnetycznych, przy czym przekrój czynny na owo rozpraszanie magnetyczne jest tak
mały, że refleksy braggowskie pochodzące od uporządkowanej podsieci magnetycznej są o
sześć rzędów słabsze od tych pochodzących od sieci krystalicznej. Obserwacja takich reflek-
sów stała się możliwa dopiero dzięki zastosowaniu bardzo silnego źródła promieniowania
rentgenowskiego, jakim jest synchrotron, a także dzięki badaniu wysokiej jakości mono-
kryształów związków z dużymi momentami magnetycznymi.

W ten oto sposób promieniowanie rentgenowskie stało się drugim (obok neutronów) na-
rzędziem do badania struktur magnetycznych, przy czym ze względu na swoje podstawowe
własności nie są to metody zamienne, lecz uzupełniające. Jak już wspominaliśmy wcze-
śniej (przy okazji opisu własności neutronów), promieniowanie rentgenowskie nie wnika tak
głęboko w materię jak neutrony. Ma jednak nad nimi tę przewagę, że w przypadku pro-
mieniowania synchrotronowego intensywność wiązki jest przeogromna. Ponadto – co jest
niezmiernie istotne – neutrony oddziałują z całkowitym momentem magnetycznym powłok
elektronowych, podczas gdy amplituda rozpraszania spolaryzowanego promieniowania syn-
chrotronowego jest różna dla momentu spinowego i momentu orbitalnego, dzięki czemu jest
możliwe określenie obu składowych całkowitego momentu magnetycznego.

Istotą metody XRMS jest jednak rezonansowe rozpraszanie magnetyczne. Otóż
zauważono, że używając promieniowania rentgenowskiego o energiach bliskich energiom
poszczególnych powłok elektronowych rdzenia (tzw. krawędziom absorpcji), intensywność
rozpraszania magnetycznego gwałtownie wzrasta (nawet o kilka rzędów). Nie chodzi tutaj
bynajmniej o emisję jakiegoś dodatkowego promieniowania, tylko o efektywniejsze wyko-
rzystanie wiązki padającej do wzbudzeń. Efekt rezonansowy polega na tym, że kwanty
wiązki padającej wzbudzają rezonansowo elektrony z wybranej powłoki do pasma przewod-
nictwa (w metalach), a następnie puste stany powłoki są zapełniane przez inne elektrony
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z pasma przewodnictwa, które oczywiście emitują kwanty promieniowania o energii bli-
skiej energii kwantów wiązki padającej. W ten sposób obraz dyfrakcyjny pochodzący od
struktury magnetycznej staje się widoczny nawet w mniej sprzyjających warunkach (np.
podczas badania małych próbek lub związków z małymi momentami magnetycznymi). Po-
nadto stosowanie energii rezonansowej pozwala badać selektywnie momenty magnetyczne
konkretnych powłok konkretnych pierwiastków, czego nie można powiedzieć o neutronach.

7.5 Metody magnetooptyczne

Magnetooptyczny effect Kerra (MOKE)

W optyce znane są dwa niemal identyczne efekty magnetooptyczne, które polegają na
skręceniu płaszczyzny polaryzacji światła widzialnego spolaryzowanego liniowo
przez kryształ umieszczony w polu magnetycznym. Są to: efekt Faradaya (w
przypadku światła przechodzącego) oraz efekt Kerra (w przypadku światła odbitego; ang.
magneto-optic Kerr effect, MOKE). Z oczywistych względów do badań magnetyków meta-
licznych wykorzystuje się raczej ten drugi efekt.

Ponieważ drganie liniowe jest równoważne złożeniu dwóch drgań kołowych w przeciw-
nych kierunkach, to światło spolaryzowane liniowo jest równoważne złożeniu światła spola-
ryzowanego prawoskrętnie i lewoskrętnie. Na skutek zmiany struktury elektronowej krysz-
tału indukowanej zewnętrznym lub wewnętrznym polem magnetycznym (tj. namagnesowa-
nia) oraz zależnego od polaryzacji oddziaływania ze spinami elektronów fale elektromagne-
tyczne o różnych polaryzacjach kołowych mają w próbce różne prędkości fazowe. W wyniku
tego fala spolaryzowana lewoskrętnie będzie po wyjściu z kryształu przesunięta w fazie w
stosunku do fali spolaryzowanej prawoskrętnie, co po złożeniu da światło spolaryzowane
liniowo w innej płaszczyźnie niż przed wniknięciem do próbki. Jeśli dodatkowo
zróżnicowana jest absorpcja obu składowych w krysztale (czyli występuje tzw. dichroizm
kołowy), to na wyjściu otrzymamy światło o polaryzacji eliptycznej.

Analizując polaryzację światła odbitego od powierzchni magnetyka można wyznaczyć
jego namagnesowanie, w tym również namagnesowanie jako funkcję temperatury i pola
magnetycznego. Z tego względu można traktować MOKE jako jedną z metod magneto-
metrycznych. Wykorzystanie światła laserowego, które jest wysoce skolimowane, pozwala
ponadto na badanie namagnesowania lokalnego (np. namagnesowania pojedynczej domeny
ferromagnetycznej), co wykorzystuje się m.in. w dyskach magnetooptycznych. W przy-
padku stosowania szerokiej wiązki światła spolaryzowanego (w tzw. mikroskopie Kerra)
można natomiast zaobserwować strukturę domenową ferromagnetyka – domeny o różnym
namagnesowaniu mają różny odcień (w różny sposób odbijają światło spolaryzowane).

Powierzchniowy magnetooptyczny effect Kerra (SMOKE)

Mimo że magnetooptyczny efekt Kerra dotyczy z definicji badania powierzchni magnety-
ków, to jednak w literaturze wyróżnia się dodatkowo tzw. powierzchniowy magnetooptyczny
efektem Kerra (ang. surface magneto-optic Kerr effect, SMOKE). O metodzie SMOKE
mówi się w szczególności w przypadku badania magnetyzmu powierzchniowego i magnety-
zmu cienkich warstw, w tym również anizotropii powierzchniowej – zwłaszcza wtedy, kiedy
stosuje się ją w trakcie napylania cienkich warstw (do kontroli przebiegu procesu technolo-
gicznego).
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Magnetyczny dichroizm kołowy w zakresie promieniowania rentgenow-
skiego(XMCD)

XMCD (ang. X-ray magnetic circular dichroism), czyli magnetyczny dichroizm kołowy
w zakresie promieniowania rentgenowskiego jest to zjawisko będące pochodną wspomnia-
nego niżej efektu Faradaya. Różnice w stosunku do tej ostatniej metody są następujące.
Po pierwsze, stosuje się promieniowanie rentgenowskie, które nie tylko dużo głębiej wnika
w metaliczne magnetyki niż światło widzialne, ale również głęboko penetruje ich strukturę
elektronową. Po drugie, w metodzie XMCD nie stosuje się światła spolaryzowanego liniowo,
tylko osobno prawo- i lewo-skrętnie. Po trzecie zaś, nie analizuje się zmiany polaryzacji po-
czątkowej promieniowania, a tylko jego absorpcję.

W eksperymentach XMCD wykorzystuje się promieniowanie synchrotronowe, które jest
w wysokim stopniu spolaryzowane liniowo lub kołowo. Próbkę naświetla się dwukrotnie: raz
promieniowaniem spolaryzowanym prawoskrętnie, a raz lewoskrętnie (w przypadku stosowa-
nia zewnętrznego pola magnetycznego można też użyć jednej polaryzacji i dwóch orientacji
pola magnetycznego). Wynikiem eksperymentu jest różnica pomiędzy dwoma zdjętymi wid-
mami absorpcji. W praktyce dobiera się taki zakres energii, aby zbadać asymetrię widm w
pobliżu krawędzi absorpcji wytypowanych jonów (tzn. bada się konkretne powłoki elektro-
nowe konkretnych pierwiastków w krysztale). Poza tym obszarem asymetria jest znikoma.

Analizując asymetrię widm spektroskopowych otrzymywanych dla przeciwnych polary-
zacji kołowych lub przeciwnych kierunków pola magnetycznego, można uzyskać informację
o składowych orbitalnych i spinowych momentów magnetycznych w magnetykach, a także
informację o polaryzacji elektronów na poziomie Fermiego i o lokalnych momentach ma-
gnetycznych. Metoda ta jest metodą uzupełniającą metody XAS (ang. X-ray absorption
spectroscopy), EXAFS (ang. extended X-ray absorption fine structure) i XANES (ang. X-
ray absorption near edge structure), które badają własności elektronowe kryształu, podczas
gdy XMCD bada jego własności magnetyczne. W odróżnieniu od opisanej wcześniej metody
XRMS nie można nią badać struktur magnetycznych.



Rozdział 8.

Materialy magnetyczne i ich
zastosowania

Badania magnetyzmu były od zawsze nierozerwalnie związane z badaniem własności
magnetycznych materii. Nawet bez szczegółowej wiedzy na temat pochodzenia pola magne-
tycznego ludzkość nauczyła się wytwarzać i wykorzystywać materiały magnetyczne o zada-
nych własnościach. W tej części wykładu omówimy krótko materiały magnetyczne, które są
już dobrze znane i szeroko stosowane. Co nie znaczy, że nie próbuje się ich ulepszać lub
zastępować innymi – temu poświęcony będzie jednak osobny rozdział.

8.1 Magnesy trwałe
Magnesy trwałe służą przede wszystkim do wytwarzania stałego w czasie pola

magnetycznego w pewnej zadanej objętości. Ich niewątpliwą zaletą jest to, że mogą mieć
praktycznie dowolny kształt i rozmiar. Przede wszystkim jednak nie potrzebują one energii
elektrycznej do podtrzymania tego pola, jak to ma miejsce w elektromagnesach.

Ponieważ polu magnetycznemu jest przypisana określona energia, magnes trwały może
być wykorzystywany również jako urządzenie do przechowywania energii. Energię
magnesu zwiększa się przez jego namagnesowanie, a zmniejsza przez rozmagnesowanie. Mię-
dzy namagnesowaniem a rozmagnesowaniem pole magnesu (a więc i jego energia) pozostaje
stałe, ponieważ magnes nie wykonuje pracy w swoim własnym polu magnetycznym. Dzięki
temu energia może być przechowywana w magnesie praktycznie przez nieskończony czas.

Ponadto, ze względu na wektorowy charakter namagnesowania, niektóre magnesy trwałe
można również wykorzystywać jako nośnik informacji. Warunkiem jest oczywiście od-
powiedni dobór parametrów magnesu trwałego (a raczej zespołu miniaturowych magnesów
trwałych), tak aby ich namagnesowanie (i przemagnesowanie) było stosunkowo łatwe przy
jednoczesnej trwałości tego namagnesowania.

Z oczywistych względów magnesami trwałymi są wyłącznie ferromagnetyki z tem-
peraturą uporządkowania dużo wyższą niż temperatura ich pracy. Najczęściej
magnesy takie pracują w temperaturach bliskich temperaturze pokojowej, a temperatury
ich uporządkowania są rzędu kilkuset stopni Celsjusza. Dzięki temu w zadanych warunkach
pracy namagnesowanie magnesów trwałych (uzyskiwane przez wstępne przyłożenie silnego
pola magnetycznego) jest bliskie maksymalnemu możliwemu dla danej substancji.

Ze względu na wielkość pozostałości magnetycznej magnesy trwałe dzielimy na twarde
(z pętlą histerezy o dużym polu powierzchni, czyli trudne do namagnesowania i rozma-
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gnesowania) oraz miękkie (z pętlą histerezy o małym polu powierzchni, czyli łatwe do
namagnesowania i rozmagnesowania). Ponadto wyróżnia się jeszcze magnesy półtwarde
(średniotwarde), które są specjalną podgrupą magnesów twardych.

Magnesy twarde

Najważniejszym wymaganiem stawianym magnesom twardym jest trwałość oraz wysoka
koercja, tak aby ich wstępne namagnesowanie było odporne na procesy demagnetyzacji
przez pola zewnętrzne. Remanencja ma drugorzędne znaczenie, choć pozostaje oczywiście
bardzo ważnym parametrem.

Przez wiele wieków magnesy twarde były stosowane wyłącznie jako igły kompasów.
Obecnie zaś trudno byłoby wymienić wszystkie urządzenia, w których wykorzystuje się
elementy wykonane z magnesów twardych. Największym obszarem zastosowania takich
magnesów są głośniki – od tych najmniejszych stosowanych w domowych urządzeniach ra-
dioodbiornikach, telewizorach, komputerach i słuchawkach, po te ogromne stosowane w
przemyśle rozrywkowym w systemach nagłaśniających koncerty i imprezy masowe. Drugą
grupą urządzeń, w których stosuje się magnesy twarde są silniki elektryczne i generatory
prądu – od małych silniczków pozycjonujących o wysokiej jakości (dyski twarde, drukarki,
skanery itp.), poprzez silniki stosowane w samochodach (wentylatory w nawiewach, podno-
szenie i opuszczanie szyb, regulacja siedzeń, spryskiwacze, wycieraczki, alternator, regula-
cja świateł, itp.), sprzęcie gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, miksery, ekspresy do
kawy, kosiarki, pompy wodne, narzędzia elektromechaniczne, uchwyty magnetyczne, itp.)
oraz we wszelkiego rodzaju zabawkach mechanicznych, a na dużych silnikach i generato-
rach prądu kończąc (napęd okrętów podwodnych, turbiny prądotwórcze w elektrowniach,
dźwigi, windy, przenośne spalinowe generatory prądu, itp.). Dla porządku wspomnijmy, że
magnesy twarde wykorzystuje się również w medycynie (w rehabilitacji), choć celowość ich
zastosowania, a tym bardziej skuteczność jest dyskusyjna.

Najstarszym materiałem magnetycznym był naturalnie występujący minerał Fe2O3,
czyli magnetyt, często oprawiony w okucia z miękkiego żelaza, które koncetrowało stru-
mień pola magnetycznego. Później przez wiele wieków używano hartowanej stali o wysokiej
zawartości węgla, którą określa się mianem stali magnetycznej. W XIX w., czyli w cza-
sach rewolucji przemysłowej, magnesy produkowano ze stali magnetycznej z 5% domieszką
wolframu (stal wolframowa), który w czasie I wojny światowej zastąpiono tańszym chro-
mem (stal chromowa). Koercja żadnej z tych stali nie przekraczała 100 Oe. W okresie
międzywojennym do stali zaczęto dodawać oprócz wolframu i chromu od 30 do 40% ko-
baltu (stal kobaltowa), dzięki czemu zwiększono koercję do 230 Oe. Stal kobaltowa jest
jak dotąd najlepszą spośród stali magnetycznych, jednak z powodu stosunkowo wysokiej
ceny kobaltu jest coraz rzadziej stosowana.

Również w okresie międzywojennym wynaleziono rodzinę stopów określanych wspólną
nazwą alnico, z których pierwszy charakteryzował sę koercją 400 Oe, a najlepsze – prawie
1400 Oe, przy remanencji na poziomie 12000 G. Nazwa tych stopów jest myląca, bo sugeruje,
że są oparte na glinie, niklu i kobalcie. Tymczasem głównym składnikiem tych stopów jest
żelazo (najwięcej), a pozostałe trzy są dodatkiem. Niekiedy zamiast glinu dodaje się miedź
lub jeszcze inne pierwiastki. Stopy alnico w odróżnieniu od stali są bardzo kruche, więc mają
postać proszku. Dlatego też magnesy wykonane z alnico nie są odlewane, tylko spiekane
pod ciśnieniem.

Przez wiele lat stopy alnico były najsilniejszymi i najbardziej powszechnymi materiałami
do produkcji magnesów twardych. Począwszy od lat 50 XX wieku były one stopniowo
wypierane przez ferryty barowe i strontowe, czyli związki o formule chemicznej BaO ·
6Fe2O3 lub SrO · 6Fe2O3. Magnesy wykonane z tych materiałów nazywa się magnesami
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ceramicznymi lub magnesami ferrytowymi. Wprawdzie ich remanencja jest niższa niż
stopów alnico, bo wynosi około 4 000 G, ale koercja (która jest w niektórych zastosowaniach
dużo ważniejsza) dochodzi do 3 600 Oe.

Obecnie ferryty są zastępowane obecnie przez magnesy oparte na ziemiach rzad-
kich, wśród których najczęściej stosuje się samar lub neodym. Są to przede wszystkim
związki SmCo5, Sm2Co17, Nd2Fe14B oraz NdFeB – te ostatnie znane jako magnesy neo-
dymowe, mimo że ich głównym składnikiem nadal jest żelazo. Koercja tych magnesów
waha się od 8 500 Oe do 12 400 Oe, a remanencja od 8 700 G do 12 900 G. Ze względu
na wysoką energię ich pola magnetycznego (nawet dziesięciokrotnie wyższą niż w najlep-
szych stopach alnico i ferrytach, co przekłada się na dużo mniejsze zużycie pierwiastków
podczas produkcji magnesów) oraz dobre własności mechaniczne i odporność na korozję, są
one obecnie coraz bardziej powszechne.

Istnieją jeszcze magnesy oparte na innych stopach, m.in. Cu-Ni-Fe, Fe-Mo-Co, Fe-Cr-
Co, CoPt (bardzo drogi!), które z różnych względów są jednak stosowane znacznie rza-
dziej. Bardzo powszechne są natomiast magnesy polimerowe, które są niczym innym jak
sproszkowanym twardym materiałem magnetycznym (stopem alnico, ferrytem lub magne-
sem neodymowym) zmieszanym w odpowiedni sposób z tworzywem sztucznym (matrycą
polimerową). Tak otrzymane magnesy mają wprawdzie bardzo pogorszone własności ma-
gnetyczne, ale ich elastyczność stwarza ogromne możliwości zastosowań, wśród których
bodaj najpowszechniejsze są magnesy przyczepiane do lodówek.

Magnesy średniotwarde

Magnesy średniotwarde są specjalną podgrupą magnesów twardych wykorzystywaną jako
analogowy lub cyfrowy nośnik dźwięku, obrazu lub informacji. Ich namagnesowanie musi
być z jednej strony wystarczająco odporne na przeciętne wartości indukcji zewnętrznych pól
magnetycznych występujących w otoczeniu, a z drugiej – łatwe do modyfikacji za pomocą
stosunkowo słabych pól magnetycznych wytwarzanych przez komponenty elektroniczne. Ze
względu na swoje zastosowanie mają one jeszcze jedną cechę, która wyróżnia je spośród
twardych i miękkich magnesów. Otóż mają one zazwyczaj postać cienkich warstw napyla-
nych na twarde lub elastyczne podłoże wykonane z metalu lub tworzyw sztucznych (taśmy
magnetyczne, dyskietki elastyczne, twarde dyski, karty magnetyczne itp.).

Najprostszy układ do zapisu i odczytu informacji na nośniku magnetycznym składa się
z dwóch głowic (zapisującej i odczytującej) przesuwanych nad taśmą z napylonym śred-
niotwardym materiałem magnetycznym (najczęściej są to różne odmiany Fe2O3 lub CrO2,
których koercja wynosi od 250 do 300 Oe, choć obecnie stosuje się również Co z domieszką
Pt i Cr). Funkcję głowicy zapisującej spełnia miniaturowy elektromagnes, który wytwa-
rza pole magnetyczne o różnej indukcji, przy czym w zapisie cyfrowym znaczenie ma tylko
zwrot wektora indukcji, a w zapisie analogowym również wartość indukcji). Przesuwając
głowicę nad nośnikiem magnetycznym utrwala się na nim obraz zmian w czasie pola ma-
gnetycznego głowicy, czyli zapisuje pożądaną informację. Głowica odczytująca jest również
elektromagnesem, ale pracującym w trybie cewki prądotwórczej. Zgodnie z prawem in-
dukcji Faradaya, nośnik magnetyczny przesuwany pod taką głowicą (czyli zmienne w czasie
pole magnetyczne) generuje w cewce zmienny w czasie prąd elektryczny, który odwzorowuje
informację zapisaną wcześniej na nośniku.

Postępująca miniaturyzacja sprzętu elektronicznego (w tym nośników magnetycznych)
doprowadziła do tego, że strumień pola magnetycznego stał się zbyt słaby do zarejestrowania
przez tradycyjne głowice indukcyjne. Rozwiązaniem okazały się głowice oparte na zjawisku
gigantycznego magnetooporu (Nobel 2007), które polega na tym, że opór elektryczny
cienkiej warstwy lub układu cienkich warstw wykonanych z pewnych stopów gwałtownie
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zmienia się w obecności pola magnetycznego (w przeciętnych przewodnikach zmiana ta
również występuje, ale jest bardzo mała). Dzięki temu nawet niewielka zmiana pola magne-
tycznego na nośniku magnetycznym może wywołać mierzalną zmianę oporu elektrycznego
głowicy odczytującej. Za głowicę odczytująco-zapisującą służy sterowana prądem specjalna
sekwencja cienkich warstw różnych stopów ferromagnetycznych (m.in. Ni-Fe, FeMn, IrMn,
CoFe) oraz czystych pierwiastków (m.in. Fe, Cr, Ru) nazywana zaworem spinowym.
Proces zapisu i odczytu za pomocą takiego zaworu jest dużo bardziej złożony niż przy
użyciu tradycyjnych głowic indukcyjnych.

Magnesy miękkie

Cechą wyróżniającą miękkie ferromagnetyki jest ich wysoka względna przenikalność
magnetyczna, która pełni funkcję swego rodzaju wzmacniacza strumienia zewnętrznego
pola magnetycznego, oraz wąska pętla histerezy magnetycznej, która pozwala na swo-
bodne przemagnesowanie takiego ferromagnetyka przy minimalnych stratach energii. To
ostatnie wymaganie jest istotne wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze zmiennym po-
lem magnetycznym (czyli de facto ze zmiennym prądem elektrycznym).

Większość używanych obecnie miękkich materiałów magnetycznych jest znana już od
lat 50 ubiegłego wieku. Jedyną nowością w tej dziedzinie są stopy amorficzne (znane rów-
nież jako szkła metaliczne) oraz materiały nanokrystaliczne, odkryte w latach 70 ubiegłego
wieku. Jak dotąd nie doczekały się one jednak szerszego zastosowania. Dlatego też zostaną
one pominięte w poniższym zestawieniu.

Ze względu na zależność własności magnetycznych miękkich materiałów magnetycznych
od częstotliwości zewnętrznego pola magnetycznego oraz na koszt produkcji tych materiałów
można wyróżnić dwie grupy urządzeń, w których mają one zastosowanie. Pierwszą grupę
stanowią rdzenie dużych transformatorów oraz stojany generatorów prądu i dużych silni-
ków elektrycznych. (Warto w tym miejscu zauważyć, że w silnikach elektrycznych mogą być
zastosowane zarówno twarde, jak i miękkie materiały magnetyczne: twarde – jako źródło
silnego pola magnetycznego, a miękkie – jako rdzeń uzwojeń elektrycznych.) W tej grupie
urządzeń, ze względu na duży rozmiar i masę rdzeni i stojanów, bardzo ważną rolę odgrywa
koszt ich produkcji. W wielu przypadkach jest on dużo istotniejszy niż parametry. Drugą
grupę stanowią rdzenie miniaturowych transformatorów, cewek indukcyjnych, przekaźni-
ków i innych podzespołów elektronicznych, a także generatory mikrofal. Tutaj kluczową
rolę odgrywają własności magnetyczne rdzeni, a zwłaszcza możliwość ich zastosowania w
układach wysokiej częstotliwości. Ponieważ zaś rozmiary elementów elektronicznych są za-
zwyczaj niewielkie, to koszt produkcji odgrywa drugorzędną rolę.

Ponieważ rdzenie wykonane z miękkich materiałów magnetycznych pracują z definicji
w zmiennym (w tym obrotowym) polu magnetycznym, część energii tego pola jest tra-
cona na cykliczne namagnesowanie i rozmagnesowanie tych rdzeni. Straty te wynikają
przede wszystkim z indukowanych w rdzeniu prądów wirowych, które poza ciepłem Joule’a
wytwarzają własne pole magnetyczne skierowane przeciwnie do pola zewnętrzego. Stąd
kluczowym problemem do rozwiązania jest minimalizazja tych prądów. Polega ona głównie
na wykonaniu rdzenia z cienkich, odizolowanych od siebie cienkich blach, w których indu-
kowany polem magnetycznym prąd wirowy zmuszony jest do przebycia dłuższej drogi, co
jest równoznaczne ze zwiększeniem oporu elektrycznego i spadkiem natężenia tego prądu.

Najczęściej stosowanym miękkim ferromagnetykiem w pierwszej grupie urządzeń jest
czysta stal o bardzo małej (0.03 % masy) zawartości węgla (tzw. stal elektryczna lub
stal transformatorowa lub stal węglowa), przy czym jest to praktycznie czyste żelazo
z węglem jako niepożądanym zanieczyszczeniem. Grubość blach wykonanych z takiej stali
waha się od 0,1 do 1 mm, a straty mocy dla pola o indukcji magnetycznej 1,5 T i często-
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tliwości publicznej sieci elektrycznej wynoszą zwykle od 4 do nawet 13 W/kg, i to mimo
zastosowania sztuczki z cienkimi blachami. Ze względu na niską cenę stali elektrycznej
stosuje się ją w urządzeniach, w których tak duże straty nie mają znaczenia – m.in. w
urządzeniach AGD, zabawkach, zegarach i samochodach, czyli wszędzie tam, gdzie silniki
i transformatory pracują stosunkowo krótko i są chłodzone powietrzem. Stal elektryczną
stosuje się również w konwencjonalnych elektromagnesach służących do przenoszenia złomu,
elektromagnesach laboratoryjnych oraz w magnesach sterujących wiązkami cząstek w ak-
celeratorach (o ile nie zastępują ich magnesy nadprzewodnikowe). Względna przenikalność
magnetyczna najtańszej stali elektrycznej jest rzędu 1 000, a najdroższej około 10 000.

Dużo lepszym materiałem stosowanym do produkcji rdzeni dużych transformatorów jest
stal krzemowa (z niezorientowanymi ziarnami) znana od 1900 roku. Jest to stal
elektryczna z niewielką domieszką krzemu (zwykle poniżej 3%), który jest dodawany w celu
zwiększenia oporu właściwego blachy (prądy wirowe wtedy słabną). Ponadto powoduje on,
że anizotropia magnetokrystaliczna takiej stali jest mniejsza (a stąd większa jest przeni-
kalność magnetyczna) i słabnie również magnetostrykcja (rdzeń mniej hałasuje). Większa
ilość krzemu jeszcze bardziej poprawia parametry stali, ale jednocześnie ją osłabia – blacha
staje się krucha (i mało przydatna).

Najlepszą stalą do produkcji transformatorów jest natomiast stal krzemowa ze zo-
rientowanymi ziarnami wynaleziona w 1933 roku, a produkowana na skalę przemysłową
od 1945. Odpowiednie walcowanie i obróbka termiczna (tzw. rekrystalizacja) stali krzemo-
wej daje arkusze blachy o jeszcze lepszych własnościach magnetycznych w kierunku walco-
wania. Straty w rdzeniach zbudowanych z takiej blachy są na poziomie zaledwie 1 W/kg
przy indukcji 1,7 T i grubości 0,2–0,3 mm. Jest to obecnie standardowy materiał na rdzenie
dużych transformatorów.

Warto sobie uzmysłowić, że dzięki zastosowaniu rdzeni transformatory prądu elektrycz-
nego są jednymi z najbardziej efektywnych urządzeń wymyślonych przez człowieka. Spraw-
ność dużych transformatorów przekracza bowiem 98%. Projektowanie transformatorów i
związana z tym minimalizacja strat jest złożonym zagadnieniem ze względu na zależność
tych ostatnich od częstotliwości.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, w drugiej grupie urządzeń (tzn. w podzespołach elek-
tronicznych i magnetronach) koszt materiału jest drugorzędny. Dużo ważniejszym para-
metrem jest zakres częstotliwości zmiennego pola elektromagnetycznego, dla którego straty
mocy są akceptowalne. A trzeba pamiętać, że w przypadku radarów, generatorów mikro-
fal, urządzeń radiowo-telewizyjnych i telekomunikacyjnych częstotliwości stosowanych pól
elektromagnetycznych są rzędu megaherców i gigaherców (czyli o 5-8 rzędów więcej niż
w przypadku dużych transformatorów). Wymagania te spełniają stopy niklowo–żelazowe
(tzw. permaloje) i miękkie ferryty, a także stopy metaliczne w przypadku niższych
częstotliwości. Ponadto ze względu na efekt naskórkowy blaszki, z których buduje się rdze-
nie mają w tym przypadku o wiele mniejszą grubość (dochodzącą nawet do 6 µm).

Permaloje (ang. permalloys) to nazwa rodziny stopów żelaza z dużą zawartością niklu
(50–80% niklu) oraz niewielkimi domieszkami innych metali (m.in. Mo, Cu, Cr) charakte-
ryzujące się bardzo dużą przenikalnością magnetyczną w niskich polach (nawet do 900 000),
niskimi stratami oraz dużą kowalnością (można robić z niego cienkie taśmy i folię). Pierwszy
permaloj znany był już na początku XX wieku i był stosowany do ekranowania przewodów
telegraficznych (jako taśma nawijana na przewód), a potem do produkcji magnetofonowych
głowic nagrywających. Obecnie w telekomunikacji został on wyparty przez światłowody,
ale nadal jest stosowany w elektronice jako materiał ekranujący oraz w wyłącznikach róż-
nicowoprądowych i przekaźnikach elektromagnetycznych.

Miękkie ferryty to z kolei związki o składzie chemicznym MO · 6Fe2O3, gdzie M ozna-
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cza Mg, Mn i Ni, czasem z niewielką domieszką Zn. Mają stosunkowo niską przenikalność
(na poziomie kilku tysięcy), ale za to bardzo wysoki opór, przez co praktycznie nie pojawiają
się w nich prądy wirowe nawet przy dużych częstotliwościach. Z tego powodu stosowane są
w urządzeniach telekomunikacyjnych, m.in. w transformatorach szerokopasmowych i im-
pulsowych (np. w ładowarkach to telefonów komórkowych i zasilaczach komputerowych),
a także w radarach i mikrofalówkach (magnetrony). Niegdyś najpowszechniejszym zasto-
sowaniem ferrytów były tzw. anteny ferrytowe obecne w każdym domowym odbiorniku
radiowym pracującym w zakresie fal długich, średnich i krótkich.

8.2 Stopy z pamięcią kształtu
Stopy z pamięcią kształtu są stosunkowo nową i bardzo nietypową rodziną stopów, od-

krytą przypadkowo w latach 60 ubiegłego wieku w laboratoriach wojskowych USA. Jak
wiele stopów, również te można odkształcać. Stopy z pamięcią kształtu mają jednak tę uni-
kalną własność, że po podgrzaniu powyżej pewnej temperatury lub po przyłożeniu
zewnętrznego pola magnetycznego powracają one do swojego pierwotnego (niejako za-
pamiętanego) kształtu. Jest to tzw. efekt pamięci kształtu, za który odpowiedzialna jest
tzw. martenzytyczna przemiana fazowa. Przemiana taka występuje w wielu stopach
i jest dobrze znana w hutnictwie – przykładem wykorzystania przemiany martenzytycznej
jest hartowanie stali. Jednak przeważnie jest ona nieodwracalna i zachodzi bez udziału
naprężeń zewnętrznych, podczas gdy w stopach z pamięcią kształtu mamy do czynienia z
przemianą odwracalną i przyłożonym zewnętrznym naprężeniem.

Odwracalna przemiana martenzytyczna polega w najprostszym przypadku na sponta-
nicznej zmianie struktury krystalicznej danego stopu (próbki) pod wpływem temperatury.
Wyróżnia się w niej dwie stabilne fazy: fazę wysokotemperaturową – tzw. austenit (lub
inaczej fazę macierzystą) oraz fazę niskotemperaturową – tzw. martenzyt, przy czym
struktura krystaliczna austenitu ma wyższą symetrię niż struktura krystaliczna marten-
zytu. Ponadto martenzyt może występować w dwóch odmianach – jako martenzyt ter-
mosprężysty (albo: martenzyt zbliźniaczony) i martenzyt zdeformowany (albo: mar-
tenzyt zbliźniaczony zniekształcony). Występowanie tych dwóch odmian ma ścisły związek
ze wspomnianym wyżej naprężeniem zewnętrznym i ma kluczowe znaczenie dla efektu pa-
mięci kształtu. Bez naprężeń zewnętrznych w przemianie martenzytycznej dochodzi zawsze
z przemianą austenitu w martenzyt termosprężysty (przy chłodzeniu) oraz martenzytu ter-
mosprężystego w austenit (przy ogrzewaniu). W takim przypadku przemiana martenzy-
tyczna zachodzi bez zmiany kształtu stopu.

Z efektem pamięci kształtu mamy do czynienia tylko wtedy, kiedy do przemiany do-
chodzi pod wpływem lub w obecności naprężenia zewnętrznego. W zależności od
momentu, w którym to naprężenie się pojawia i znika, wyróżnia się trzy rodzaje efektu
pamięci kształtu.

• Jednokierunkowy efekt pamięci kształtu. Stosując długotrwałe naprężenie ze-
wnętrzne w fazie austenitu w temperaturach dużo wyższych od temperatury prze-
miany martenzytycznej, można próbce stopu nadać pożądany kształt podstawowy
(nazwijmy go kształtem A), po czym aprężenie to usunąć. Schłodzenie próbki bez
naprężenia prowadzi do zwykłej przemiany martenzytycznej (bez zmiany kształtu):
z austenitu A do martenzytu termosrpężystego A. Jeśl martenzyt A odkształcimy
krótkotrwałym naprężeniem zewnętrznym w niskich temperaturach, to otrzymamy
martenzyt zdeformowany o kształcie B. Podgrzanie martenzytu zdeformowanego B
wywołuje przemianę martenzytyczną do austenitu A. Po schłodzeniu dostajemy po-
nownie martenzyt termosprężysty A.
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Efekt jednokierunkowy jest to więc sekwencja: (1) martenzyt termosrpężysty A →
(2) martenzyt zdeformowany B → (3) austenit A → (1) martenzyt termosrpężysty A.

• Dwukierunkowy efekt pamięci kształtu. Stosując bardzo silne naprężenia ze-
wnętrzne w fazie martenzytu można trwale odkształcić próbkę do kształtu B. Wtedy
podgrzewanie próbki powoduje przemianę stopu z martenzytu zdeformowanego B do
austenitu A, a schłodzenie powoduje ponowne, spontaniczne odkształcenie do fazy
martenzytu zdeformowanego B już bez udziału naprężenia zewnętrznego.

Efekt dwukierunkowy jest to więc sekwencja: (2) martenzyt zdeformowany B → (3)
austenit A → (2) martenzyt zdeformowany B.

• Pseudoelastyczność. W pewnym zakresie naprężeń można wywołać przemianę z
martenzytu termosprężystego A do martenzytu zdeformowanego B, który po ustą-
pieniu naprężenia wraca sponatnicznie do poprzedniego stanu. Zjawisko zachodzi w
stałej temperaturze. Przypomina to zwykłe odkształcenie sprężyste dowolnego ciała
(bez przemiany strukturalnej), stąd nazwane zostało pseudoelastycznością.

Pseudoelastyczność. jest to więc sekwencja: (1) martenzyt termosrpężysty A → (2)
martenzyt zdeformowany B → (1) martenzyt termosrpężysty A.

Na początku konieczne jest wielokrotne powtarzanie opisanych sekwencji, ponieważ
pwrót do pierwotnego kształtu początkowo nie jest pełny. Czynność tę nazywa się tre-
ningiem stopu. Należy również podkreślić, że każdy z opisanych efektów ma pewną ogra-
niczony zakres stosowalności, tzn. po przekroczeniu pewnych temperatur lub wielkości
naprężeń pamięć stopu może zostać utracona. Wymagany będzie wtedy ponowny trening
stopu.

Najbardziej powszechnymi stopami z pamięcią kształtu są stopy Ni-Ti o różnym skła-
dzie. Od składu zależą bowiem temperatury przejść fazowych, która waha się między −40◦C
a +100◦C. Odwracalne odkształcenia w tych stopach wyonoszą ok. 8%, a naprężenie uzy-
skiwane przy powrocie do poprzedniego kształtu sięga 800 MPa. Stopy te są często domiesz-
kowane innymi metalami przejściowymi w celu modyfikacji ich własności, w tym zmiany
temperatury przemiany, wzmocnienia naprężeń itp. Ponadto znane są stopy na bazie wielu
innych metali przejściowych (tzn. innych niż Ni i Ti), a nawet polimery z pamięcią kształtu.

Z punktu widzenia magnetyzmu najciekawsze są materiały z magnetycznym efek-
tem pamięci kształtu (np. Ni2MnGa), który różni się tym od zwykłego, że czynnikiem
wywoułującym efekt jest pole magnetyczne, a nie temperatura. Zmiana struktury kry-
stalicznej takich stopów związana jest różnicą między kierunkiem namagnesowania ziaren
a kierunkiem pola magnetycznego. Z makroskopowego pubktu widzenia jest to efekt po-
dobny do efektu magnetosprężystego, ale o wiele silniejszy (odkształcenia dochodzą nawet
to 9%). Istotną zaletą materiałów z magnetycznym efektem pamięci kształtu jest fakt, że
odkształcenia wywołane polem mogą odbywać się z dużo większą częstotliwością (rzędu 1-2
kHz) niż zmiany wywołane temperaturą (maksymalnie około 100 Hz).

Materiały z pamięcią kształtu znalazły szerokie zastosowanie w technice i medycynie,
m.in. jako czuniki temperatury (zastępując bimetale), złączki rurowe, łączniki wałów,
klamry i zaciski, siłowniki, sztuczne mięśnie robotów, samozaciskające się szwy chirur-
giczne, rozpórki naczyń wieńcowych, tulejki dystansujące stosowane w leczeniu kręgosłupa,
mikropompy, oprawki okularów, zawory grzejników mieszkaniowych, regulatory przepływu
paliwa, czujniki i przełączniki, i wiele innych.
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8.3 Ciecze magnetyczne
Ciecze magnetyczne znane również jako ciecze ferromagnetyczne, ferrociecze lub cie-

kłe magnesy zostały odkryte w latach 60 ubiegłego wieku jako produkt uboczny podboju
kosmosu. Są one niczym innym jak roztworem koloidalnym nanoproszku ferroma-
gnetycznego lub ferrimagnetycznego, przy czym jako ciecz bazową stosuje się najczęściej
wodę lub substancje ropopochodne (np. oleje mineralne), a jako proszek – magnetyt. W
przeciwieństwie np. do opiłków żelaza wrzuconych do wody, drobiny proszku ferroma-
gnetycznego w cieczy magentycznej nie opadają na dno oraz nie tworzą konglomeratów.
Wynika to przede wszyskim z małego rozmiaru drobin ferromagnetyka (zwykle rzędu 10
nm lub mniejszy) oraz z niewielkiego dodatku surfaktantu, którego cząsteczki otaczają i
izolują od siebie drobiny ferromagnetyka. Ze względu na małą masę drobin proszku fer-
romagnetycznego ruchy Browna cząsteczek cieczy są wystarczająco silne, aby utrzymać te
drobiny rozproszone jednorodnie w całej objętości cieczy. Dzięki temu ciecz magnetyczna
jest niejako jednym, ciągłym obiektem, co ma ogromne znaczenie w obecności silnego pola
magnetycznego – pole nie rozwarstwia cieczy, tylko steruje nią jak jedną substancją. Po-
nadto, ze względu na niewielki rozmiar drobiny są właściwie obiektami jednodomenowymi,
a cały proszek – superparamagnetykiem.

Ciecz magnetyczna łączy w sobie cechy czystej cieczy bazowej (np. oleju) oraz ferro-
magnetyka. W szczególności może być ona zastosowana jako uszczelnienie lub środek sma-
rujący, a z drugiej strony można nią sterować zewnętrznym polem magnetycznym. Przy-
kładem wykorzystania tych dwóch własności są dyski twarde, w których ciecz pełni rolę
łożyska szybkoobracającego się wału, oraz zawory wysokociśnieniowe i wysokopróżniowe,
w których ciecz jest uszczelniaczem. Innym, powszechnym sposobem wykorzystania cieczy
magnetycznej są głośniki, w których ciecz znajduje się między ruchomą cewką membrany a
magnesem, co poprawia parametry głośnika poprzez tłumienie pogłosu i polepsza odprowa-
dzanie ciepła przy zwiększonej mocy głośników. Tłumiące własności cieczy magnetycznej
wykorzystywane są także w silnikach krokowych.

We wszystkich wymienionych zastosowaniach ciecz magnetyczna utrzymywana jest w
konkretnym miejscu za pomocą zwykłego magnesu trwałego, co eliminuje m.in. problem
wycieku smaru oraz jego nierówomiernego rozłożenia. Przekłada się to na niezawodność i
żywotność urządzeń, w których zastosowano ciecz.

Ciecze ferromagnetyczne wykorzystuje się również w medycynie jako substancje pomoc-
nicze w badaniach NMR (jako tzw. kontrast). W przyszłości być może będą one również
wykorzystane jako nośnik lekarstw. Ciekawym zagadnieniem są również przeźroczyste ciecze
magnetyczne, których badania zmierzają w kierunku wykorzystania w teleskopach optycz-
nych do modyfikacji kształtu i parametrów zwierciadeł.
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Współczesne kierunki badań
magnetyzmu

Prowadzone obecnie badania magnetyzmu można podzielić na cztery grupy. Pierwsza to
badania podstawowe magnetyzmu ciał stałych na poziomie mikroskopowym. Drugą grupę
stanowią nowe materiały dla elektroniki. Trzeci nurt badań to badanie magnetyzmu ziemi,
a czwarty to badanie magnetyzmu organizmów żywych. W niniejszym rozdziale omówimy
krótko każdy z tych kierunków badań.

9.1 Układy z silnie skorelowanymi elektronami

Model metalu zaproponowany przez Sommerfelda, który był niewątpliwie przełomem
w fizyce ciała stałego i do tej pory jest punktem wyjścia dla większości rozważań teore-
tycznych, opiera się na założeniu, że elektrony przewodnictwa w metalu nie oddziałują ze
sobą (tworzą tzw. gaz Fermiego), o elektronach rdzeni atomowych w sieci krystalicznej
nie wspominając. W przypadku wielu metali, a zwłaszcza magnetyków, jest to jednak zbyt
duże uproszczenie, ponieważ nie wyjaśnia wielu obserwowanych zjawisk fizycznych. Dlatego
też zaczęto rozwijać modele, w których elektrony oddziałują ze sobą (tworzą tzw. ciecz
Fermiego). Obecnie zaś rozwijane są teorie, w których bierze się pod uwagę nie tylko
oddziaływania między elektronami przewodnictwa, ale również oddziaływanie zdeloka-
lizowanych elektronów przewodnictwa z elektronami zlokalizowanych powłok
elektronowych rdzeni atomowych. Mówi się wtedy ogólnie o silnych korelacjach elek-
tronowych, przy czym w zależności od modelu korelacje te są różnie zdefiniowane.

Jako przykład problemów rozwiązywanych obecnie w ramach fizyki układów z silnie sko-
relowanymi elektronami (bo trudno wymienić wszystkie) można podać kwantowy punkt
krytyczny, obszary niestabilności magnetycznej oraz nadprzewodnictwo niekon-
wencjonalne. Nieco więcej powiemy o nich w ostatniej części niniejszego kursu.

9.2 Nowe materiały dla elektroniki

W rozdziale 1 oraz 8 wspominaliśmy o poszukiwaniu nowych, ale jednak tradycyjnie
rozumianych materiałów magnetycznych. Teraz natomiast zwrócimy uwagę na materiały o
zupełnie nowych, odmiennych własnościach.
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Magnetyzm niskowymiarowy

Jak wiadomo, powierzchnia kryształu jest podstawowym i największym defektem sieci
krystalicznej, stąd elektronowe stany powierzchniowe mają zupełnie inne własności od sta-
nów objętościowych. Wynika to z tego, że o ile w próbce o objętości 1 cm3 mamy do
czynienia mniej więcej z jednym molem (∼ 1024) atomów, o tyle w cienkiej warstwie przy-
powierzchniowej o powierzchni 1 cm2 jest ich już „tylko” ∼ 1015. Fakt ten jest powszechnie
wykorzystywany znany i wykorzystywany zarówno w badaniach podstawowych, jak i w za-
stosowaniach (przede wszystkim w elektronice, katalizie, optyce, nanotechnologii itp.) Nic
więc dziwnego, że również w centrum zainsteresowania współczesnych badań magnetyzmu
są badania magnetyzmu niskowymiarowego, czyli badania powierzchni magnetyków,
cienkich warstw i nanokryształów (albo ogólnie: nanostruktur), drutów i kropek magne-
tycznych (kwantowych).

Jest wiele przykładów pokazujących, że własności magnetyczne (m.in. temperatura
uporządkowania i struktura magnetyczna, ale również moment magnetyczny) zmieniają się
bardzo istotnie przy obniżeniu wymiarowości układu z 3 do 2 lub nawet do 1. W takim
przypadku zupełnie inną rolą odgrywa anizotropia magnetokrystaliczna, kryterium Stonera,
reguły Hunda itp. Ogólna tendencja jest taka, że atomy zachowują się coraz bardziej jak
atomy niezależne, a nie tworzące kryształ. Jeszcze bardziej skomplikowane są zachowa-
nia układów wielowarstwowych, czego bezpośrednią konsekwencją jest zjawisko gigantycz-
nego magnetooporu, mające ogromne zastosowanie w elektronice. W przypadku drutów
i kropek kwantowych, w których mamy do czynienia z jeszcze większym ograniczeniem roz-
miarów studni potencjału elektronów przewodnictwa, badania są ciągle na etapie badań
podstawowych.

Półprzewodniki magnetyczne

Obecnie do przetwarzania informacji (np. w pamięci DRAM) używa się ładunków elek-
tronów (prądów), podczas gdy ich spiny są wykorzystywane wyłącznie do przechowywania
danych (np. na dyskach twardych). Przewiduje się, że połączenie zalet obu rodzajów
pamięci w tzw. pamięci magnetycznej MRAM przyniosłoby duże oszczędności energii i
skrócenie czasu potrzebnego na zapis i odczyt danych ze względu na całkowite wyelimi-
nowanie elementów mechanicznych i makroskopowego pola magnetycznego. O ile bowiem
zapis na informacji na dysku twardym wymaga użycia ruchomych głowic i przemagnesowa-
nia komórek pamięci stosunkowo silnym polem magnetycznym, o tyle zapis i odczyt danych
w przypadku pamięci magnetycznej (tzw. MRAM) odbywałby się za pomocą prądu elek-
trycznego. Przewiduje się, że pamięć MRAM (obecnie na etapie prototypu) zastąpi obecne
dyski SSD oparte na technologii FLASH. Opanowanie tej techniki pozwoliłoby ponadto na
skontruowanie tzw. tranzystorów spinowych oraz – w dalszej perspektywie – komputerów
kwantowych.

Dziedziną, która zajmuje się tymi zagadnieniami jest spintronika. Poza opracowaniem
metod zapisu, odczytu i przetwarzania informacji jej głównym zadaniem jest poszukiwa-
nie odpowiednich materiałów magnetycznych. Jak na razie najlepiej zbadane są wspo-
mniane wcześniej układy wielowarstwowe wykazujące efekt gigantycznego magnetooporu,
wykorzystywane już powszechnie jako głowice odczytująco–zapisujące w dyskach twardych.
Przewiduje się jednak, że dużo efektywniejsze będzie zastosowanie półprzewodników fer-
romagnetycznych, czyli materiałów, które łączą zalety ferromagnetyków i półprzewodni-
ków. Pierwszym materiałem tego typu był domieszkowany manganem InAs, w którym jony
Mn2+ wprowadzają do matrycy półprzewodnikowej zarówno spiny, jak i poziomy akcepto-
rowe. Niestety, temperatura Curie tego „ferromagnetyka” (ze względu na ilość domieszek
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uporządkowanie magnetyczne nie jest dalekozasięgowe) jest nieco niższa od temperatury
pokojowej, co eliminuje ten materiał z wielu zastosowań. Podobnie jest zresztą w wielu
innych półprzewodnikach domieszkowanych manganem (Si, Ge, AlP, AlAs, GaP, GaAs,
GaSb, InP, ZnSe, ZnTe). Dlatego też obecne wysiłki zmierzają do opracowania takiego ma-
teriału, którego TC byłaby wyższa od temperatury pokojowej. Nadzieją pod tym względem
są (również domieszkowane manganem): C, ZnO oraz odkryty w Intytucie Fizyki PAN w
Warszawie GaN.

Multiferroiki

W obszarze zainteresowania spintroniki znajdują się również multiferroiki. Są to ma-
teriały, w których występuje więcej niż jeden dalekozasięgowy porządek ferroiczny, tzn.
ferromagnetyczny (spontaniczne namagnesowanie), ferroelektryczny (spontaniczna polary-
zacja) lub ferroelastyczny (spontaniczne naprężenie). O ile współistnienie dwóch ostatnich
typów uporządkowania jest stosunkowo częste, o tyle współistnienie ferromagnetyzmu i fer-
roelektryczności jest dużo rzadsze.

Rozkwit badań nad multiferroikami zawdzięczamy odkryciu w 2003 roku dwóch nowych
zjawisk. Pierwsze to silne wzmocnienie własności multiferroicznych związku BiFeO3 przy
zredukowaniu objętości próbki do cienkiej warstwy. Drugie zjawisko to sprzężenie między
uporządkowaniem magnetycznym i elektrycznym w TbMnO3, które – jak pokazano – po-
zwala zmienić polaryzację elektryczną polem magnetycznym. Możliwy jest również efekt
odwrotny, tzn. zmiana namagnesowania polem elektrycznym.

Obecnie znanych jest bardzo wiele związków multiferroicznych. Poza trzema tlen-
kami wspomnianymi wyżej można wymienić m.in. BiMnO3, HoMn2O5, LuFe2O4, czy też
BaNiFe4 i ZnCr2Se4. Poza nimi bada się również struktury wielowarstwowe złożone np.
z cienkich warstw ferromagnetyka i piezzolektryka. Duże zainteresowanie multiferroikami
wynika głównie z możliwości ich wykorzystania w elektronice jako przełączniki, czujniki
pola magnetycznego, pamięć magnetyczną itp.

Magnetyzm molekularny, nanomagnetyzm, ciecze magnetyczne

Magnetyzm molekularny to dziedzina różniąca się od wymienionych wcześniej tym,
że zajmuje się magnetyzmem („ferromagnetyzmem”) odizolowanych cząsteczek chemicznych,
a nie kryształów. Takie cząsteczki (magnesy molekularne lub nanomagnesy moleku-
larne) zachowują się podobnie do ferromagnetyków (można je trwale namagnesować
i obserwuje się w nich histerezę magnetyczną), ale ich zachowanie nie wynika z od-
działywaniem z innymi cząsteczkami, tylko jest własnością pojedynczej molekuły. Dlatego
zachowują one swoje własności nawet w roztworach (tzw. cieczach magnetycznych), w
matrycach polimerowych itp. Ściśle mówiąc, magnesy molekularne nie porządkują się fer-
romagnetycznie, tylko wykazują bardzo słabą relaksację po wyłączeniu zewnętrznego pola
magnetycznego (czyli prawie trwałe nasycenie paramagnetyczne).

W praktyce magnesami molekularnymi są najczęściej cząsteczki organiczne, w których
paramagnetyczne jony metali przejściowych są powiązane ze sobą prostymi wiązaniami typu
O2−, OH−, OCH−

3 , F−, Cl−, RCOO−. Do magnesów molekularnych zaliczane są również
cząsteczki zwykłych minerałów ferromagnetycznych (np. magnetytu) zamknięte w otoczce
organicznej.

Najbardziej znanym magnesem molekularnym jest Mn12O12(CH3COO)16(H2O)4 (w
skrócie Mn12ac), w którym występują cztery jony Mn4+ o spinach S = 3/2 (co daje w
sumie S = 6) oraz osiem jonów Mn3+ o spinach S = 2 (co daje S = 16). Ze względu na
różną orientację obu grup spinów wypadkowy spin takiej molekuły wynosi S = 10. Drugim
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najbardziej znanym magnesem molekularnym jest (tacn)6Fe8(O)2(OH)12(H2O) (w skrócie
Fe8), w którym występuje osiem jonów Fe3+ o spinie S = 5/2, przy czym dwa z nich
(S = 5) mają inną orientację niż pozostałe (S = 15), więc wypadkowy spin takiej molekuły
wynosi S = 10. Jest jeszcze trzeci bardzo znany magnes molekularny, o formule chemicz-
nej [Mn4O3Cl4(CH3CH2COO)3(py)3]2 (w skrócie [Mn2]2), w którym występują trzy jony
Mn3+ o spinie S = 2 (co daje S = 6) i jeden jon Mn4+ o spinie S = 3/2. Sumaryczny spin
tej molekuły wynosi S = 9/2.

Magnesy molekularne są interesujące z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na
niewielkie rozmiary są to układy wyjątkowo ciekawe z punktu widzenia mechaniki kwanto-
wej. A po drugie mogą być one znaleźć zastosowanie w spintronice (jedna molekuła może
być nośnikiem jednego bitu) ponieważ zmniejszanie rozmiarów domen tradycyjnych magne-
tyków prowadzi nieuchronnie do superparamagnetyzmu, czyli zaniku trwałego, spontanicz-
nego namagnesowania. Problemem do rozwiązania jest oczywiście zbyt niska temperatura
„uporządkowania” molekuł magnetycznych oraz trwałość ich namagnesowania.

9.3 Geomagnetyzm
Geomagnetyzm, czyli inaczej magnetyzm ziemski, jest to zespół zjawisk wpływających na

pole magnetyczne wewnątrz Ziemi i wokół niej. Przez wiele wieków odgrywał on kluczową
rolę w nawigacji morskiej i bezustannie chroni nas przed szkodliwym wiatrem słonecznym.
Przypuszcza się, że jest on wykorzystywany przez zwierzęta (zwłaszcza ptaki) do orientacji
przestrzennej, oraz że ma istotny wpływ na klimat na Ziemi.

Opis pola magnetycznego ziemskiego

Podstawową i stosunkowo łatwo mierzalną wielkością charakeryzującą magnetyzm ziem-
ski jest oczywiście pole magnetyczne. Jako pole wektorowe jest ono opisane w każdym
punkcie przestrzeni wektorem indukcji pola magnetycznego, które z powodów praktycznych
opisuje się siedmioma dość oczywistymi parametrami skalarnymi (rys. 9.1), takimi jak:

i. natężenie całkowite pola magnetycznego F ,

ii. składowa pionowa natężęnia Z (prostopadła do powierzchni Ziemi),

iii. składowa pozioma natężenia H (równoległa do powierzchni Ziemi),

iv. składowa północna (południkowa) składowej poziomej X (równoległa do powierzchni
Ziemi),

v. składowa wschodnia (równoleżnikowa) składowej poziomej Y ,

vi. deklinacja D, czyli kąt między składową całkowitą F a składową południkową, oraz

vii. inklinacja I, czyli kąt między składową całkowitą a składową pionową.

Układem odniesienia jest tutaj powierzchnia Ziemi i bieguny geograficzne. Zgodnie z przy-
jętą konwencją deklinacja (najważniejsza z punktu widzenia nawigacji przy użyciu kom-
pasu) jest dodatnia kiedy składowa H jest odchylona na wschód od południka, inklinacja
I i składowa pionowa Z są dodatnie w kierunku środka Ziemi, a składowe południkowa i
równoleżnikowa są dodatnie, kiedy są skierowane odpowiednio na północ i wschód.

Ziemskie pole magnetyczne tworzy magnetosferę Ziemi, czyli obszar w przestrzeni
międzyplanetarnej, w którym dominuje ono nad polem magnetycznym wiatru słonecznego.
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Rysunek 9.1: Wektor indukcji ziemskiego pola magnetycznego (uproszczonego) i jego składowe w
przykładowym punkcie na powierzchni Ziemi.

Magnetosfera nie jest symetryczna względem Ziemi – pod wpływem ciśnienia wiatru sło-
necznego jest ona spłaszczona od strony Słońca (gdzie ma średnicę około 10 promieni Ziemi)
i wydłużona po przeciwnej stronie Ziemi (do około 100 promieni Ziemi). Kształt magnetos-
fery jest pod tym względem podobny do kształtu komet, które również mają swój warkocz
wokół jądra komety rozciągnięty zawsze po stronie przeciwnej niż Słońce. Magnetosfera
chroni Ziemię przed szkodliwym działaniem wysokoenergetycznych cząstek elementarnych
będących składnikami wiatru słonecznego, wyłapując je w tzw. pasach van Allena i zmu-
szając je do ruchu spiralnego wokół Ziemi. W ten sposób cząstki te stopniowo tracą swoją
energię, aż w końcu wpadają w atmosferę tworząc spektakularne zorze polarne.

Źródła ziemskiego pola magnetycznego

Najważniejszą składową ziemskiego pola magnetycznego jest tzw. pole główne, które
stanowi ponad 90% wartości indukcji magnetycznej na powierzchni naszej planety. Źró-
dłem tego pola jest wnętrze Ziemi; według najbardziej prawdopodobnego scenariusza (tzw.
modelu dynama magnetohydrodynamicznego) pole główne jest wytwarzane przez prądy
wirowe w płynnym jądrze zewnętrznym Ziemi.

Pole główne można opisać w przybliżeniu jako pole dipola magnetycznego, przy czym
oś tego dipola nie pokrywa się z osią obrotu Ziemi, a jest odchylona od niej o około 11◦.
Oznaczenie biegunów magnetycznych jest odwrotne niż biegunów geograficznych (jest to
konsekwencja faktu, że biegun północny igły kompasu wskazuje geograficzną północ, a
przecież musi być przyciągana przez magnetyczne południe; zob. rys. 9.1). W rzeczywistości
pole magnetyczne Ziemi nie jest idealnym polem dipolowym, ponieważ bieguny magnetyczne
nie leżą dokładnie naprzeciwko siebie.

Pole główne jest polem wolno zmiennym w czasie, przy czym zmianie ulega wartość,
kierunek, a nawet zwrot. Wiadomo, że pole magnetyczne ziemskie istnieje co najmniej od
3,5 miliona lat i że co najmniej od XIX wieku (kiedy to rozpoczęto jego systematyczne
badania) słabnie wykładniczo. Obecnie jego natężenie wynosi od 30 do 60 µT (silniejsze
jest oczywiście w okolicach biegunów oraz w obszarach bogatych w złoża żelaza). Ponadto
oś dipola przemieszcza się względem osi obrotu Ziemi – bieguny przemieszczają się po
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Rysunek 9.2: Artystyczna wizja protuberancji słonecznej, wiatru słonecznego i magnetosfery Ziemi.
Źródło: Amerykańska Narodowa Agencja Kosmiczna.

powierzchni o kilkanaście kilometrów rocznie w sposób nieregularny, prawie spiralny, a
średnio raz na kilkaset tysięcy lat następuje zamiana biegunów magnetycznych.

Badaniem ewolucji pola głównego zajmuje się paleomagnetyzm, którego główną metodą
badawczą jest badanie wektora namagnesowania skał osadowych i wylewowych. Skały te
w momencie osadzania lub zastygania ulegają namagnesowaniu zgodnie z aktualnym kie-
runkiem ziemskiego pola magnetycznego. Badając skały powstałe w tym samym czasie w
różnych częściach globu można określić kształt pola magnetycznego w danej epoce. Badając
zaś skały z różnych epok można określić ewolucję ziemskiego pola magnetycznego.

Pozostałe kilka (nawet do 10%) procent magnetycznego pola ziemskiego ma charak-
ter zewnętrznego zaburzenia pola głównego i pochodzi od ruchu cząstek elementarnych w
magnetosferze i jonów w jonosferze, a także efektów pochodnych. Prądy te również są
zmienne w czasie, ale częstotliwość ich zmian jest znacznie większa niż w przypadku pola
głównego. Zmiany te są dobowe, a nawet godzinowe i zależą np. od intensywności pre-
tuberancji słonecznych (wywołujących tzw. burze magnetyczne na Ziemi), od położenia
Księżyca (wpływającego na kształt jonosfery), a także od zmian nasłonecznienia wywoła-
nych obrotem Ziemi i porami roku (zmieniających intensywność prądów w jonosferze).

Pole magnetyczne Ziemi jest regularnie monitorowane przez instytucje naukowe na ca-
łym świecie zrzeszone w sieci. Jedną z takich instytucji jest Polska Stacja Polarna PAN w
miejscowości Hornsund na norweskiej wyspie Svalbard (Spitsbergen). Rysunek 9.3 przed-
stawia mapę inklinacji ziemskiego pola magnetycznego z 2010 roku wraz z historyczną mapą
inklinacji z 1860 roku.

9.4 Biomagnetyzm

Na początku tego rozdziału trzeba podkreślić, że pod pojęciem biomagnetyzmu rozu-
miemy rzeczywiste (mierzalne i powtarzalne) zjawiska fizyczne (magnetyczne) zachodzące
w organizmach żywych, a nie pseudonaukową bioenergoterapię, radiestezję, czy rzekome
„przyciąganie” przedmiotów metalowych przez ludzkie ciało. Istnienie związku między or-
ganizmami żywymi a polem magnetycznym (w szczególności ziemskim polem magnetycz-
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Rysunek 9.3: Mapy inklinacji ziemskiego pola magnetycznego w 1860 (u góry) i 2010 roku (u dołu).
Źródło: Wikipedia.
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Rysunek 9.4: Bakteria magnetospirillum magneticum. Źródło: Wikipedia.

nym) jest natomiast oczywistą konsekwencją występowania w tych organizmach prądów lub
impulsów elektrycznych oraz związków żelaza. I tylko tymi ostatnimi zjawiskami fizyka jest
zainteresowana.

Wyczuwanie pola magnetycznego przez organizmy żywe

W 1975 roku wykryto jednodomenowe cząsteczki magnetytu w bakterii magnetospi-
rillum magneticum (rys. 9.4), która prawdopodobnie wykorzystuje pole ziemskie do po-
szukiwań obszarów bogatych w tlen. Wyniki dalszych badań sugerują, że ziemskie pole
magnetyczne jest wykorzystywane do orientacji przestrzennej również przez gołębie pocz-
towe i migrujące ptaki oraz wiele innych zwierząt (m.in. pszczoły, muszki owocówki,
żółwie, homary, rekiny, płaszczki), przy czym sposób wykrywania pola magnetycznego nie
został dobrze poznany. Wiadomo tylko, że zwierzęta te doskonale wyczuwają nawet niewiel-
kie zmiany pola magnetycznego, choć nie jest to jedyny czynnik wykorzystywany przez nie
do nawigacji. Istnieje również związek między ziemskim polem magnetycznym a wrostem
grzybów.

Wytwarzanie pola magnetycznego przez organizmy żywe

W medycynie bardzo intesywnie rozwijane są obecnie techniki diagnostyczne oparte
na pomiarach słabych pól magnetycznych wytwarzanych przez impulsy elektryczne w ner-
wach i mięśniach, oraz przez jony żelaza. Są to m.in.: magnetokardiografia (MKG),
która oparta jest na pomiarze rozkładu przestrzennego pola magnetycznego wytwarzanego
przez zmienne prądy elektryczne odpowiedzialne za skurcze serca, magnetoencefalografia
(MEG) badająca aktywność mózgu, magnetomiografia (MMG) określająca aktywność
mięśni, oraz magnetopneumografia (MPG), która mierzy rozkład pyłów pochłoniętych
przez płuca. Ponadto istnieją przyrządy do pomiarów zawartości żelaza w wątrobie, oraz
badania niedokrwienia jelit i aktywności nerwów.

Wykorzystanie pola magnetycznego w celach terapeutycznych

W rehabilitacji złamań i urazów (choć nie tylko) powszechnie stosowanym przyrządem
jest tzw. magnetron, który jest niczym innym jak generatorem zmiennego pola magne-
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Rysunek 9.5: Skaner MEG w Narodowym Instytucie Zdrowia Psychicznego w Rockville koło Wa-
szyngtonu w USA. Źródło: Wikipedia.



118 Rozdział 9. Współczesne kierunki badań magnetyzmu

tycznego. Jego zadaniem jest wzbudzanie lokalnego przepływu prądu elektrycznego o nie-
wielkim natężeniu w chorych tkankach. Prądy te przyspieszają dystrybucję lekarstw, tlenu
i składników odżywczych i budulcowych, a przez to przyspieszają gojenie ran i złamań.

Stałe pole magnetyczne prawdopodobnie nie ma leczniczego wpływu na ludzki organizm,
a jedynym obserwowanym efektem w eksperymentach klinicznych jest efekt placebo. Ponie-
waż jednak słabe stałe pola magnetyczne (wytwarzane np. przez naszyjniki magnetyczne,
wkładki magnetyczne do butów, materace magnetyczne itp.) nie mają również wpływu
negatywnego, to ta tzw. magnetoterapia nie jest zakazana i jest traktowana jako element
medycyny naturalnej (alternatywnej).



Rozdział 10.

Magnetyzm układów z silnie
skorelowanymi elektronami

Silne korelacje elektronowe są jednym z najważniejszych tematów badawczych współcze-
snej fizyki ciała stałego. Wydaje się bowiem, że leżą one u podstaw zarówno tradycyjnie
rozumianego magnetyzmu materii jak i całego spektrum zjawisk obserwowanych w nowych
materiałach magnetycznych...

10.1 Ciecz Fermiego
W celu wyjaśnienia nietypowych własności fizycznych ciekłego 3He, którego atomy (ze

względu na nieparzystą liczbę cząstek elementarnych ze spinem połówkowym) są fermio-
nami (w przeciwieństwie do 4He, którego atomy mają spin całkowity i są bozonami) Lan-
dau opracował w 1956 r. fenomenologiczną teorię układu oddziałujących fermionów (Nobel
1962). Układ ten nazwany został cieczą Fermiego dla odróżnienia od układu nieoddzia-
łujących fermionów, czyli gazu Fermiego. Szybko okazało się, że model ten – z racji tego,
że jest bardzo ogólny i nie wnika w mikroskopowy charakter oddziaływań pomiędzy
fermionami – opisuje dobrze nie tylko własności ciekłego 3He, ale również własności me-
tali w wystarczająco niskich temperaturach, czyli tam, gdzie obserwuje się odstępstwa od
przewidywań teorii metali Sommerfelda.

Kluczowym pojęciem w teorii Landaua jest adiabatyczność. Rozważa ona bowiem gaz
Fermiego, w którym w sposób adiabatyczny (tzn. powolny, ciągły, bez przejścia fazowego)
włączane są oddziaływania pomiędzy fermionami. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w
ogólnym przypadku elementarne wzbudzenia układu wielu ciał mogą być traktowane jako
kwazicząstki, które podlegają statystyce Bosego–Einsteina (np. fonony, plazmony, fale spi-
nowe itp.) lub Fermiego–Diraca. Landau wykazał, że oddziaływania w cieczy Fermiego
można również traktować jako kwazicząstki będące fermionami, do opisu których można
użyć odpowiednio zmodyfikowanych równań opisujących elektrony w gazie Fermiego. W
szczególności rozkład Fermiego–Diraca dla kwazicząstek w cieczy Fermiego musi zostać
zastąpiony rozkładem ze zredukowanym skokiem na powierzchni Fermiego, jak to przedsta-
wiono na rysunku 10.1. O ile w przypadku gazu Fermiego w T = 0 skok ten wynosi zawsze
1, o tyle w przypadku cieczy Fermiego ma on wartość 0 ⩽ z ⩽ 1, gdzie z jest parame-
trem opisującym wagę kwazicząstki – jest on tym mniejszy im silniejsze są oddziaływania
w cieczy Fermiego.

Kwazicząstkę w cieczy Fermiego można sobie wyobrazić jako fermion oddziałujący z
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Rysunek 10.1: Rozkład Fermiego–Diraca dla gazu Fermiego i cieczy Fermiego.

otoczeniem w taki sposób, że jego ruch zostaje spowolniony, przez co zachowuje się on tak,
jakby miał większą masę. Inaczej mówiąc, kwazicząstka w modelu Landaua jest to fermion
„ubrany” w oddziaływania, a przez to mający masę efektywną większą od masy „gołego”
fermionu. A im większe są oddziaływania, tym większa jest masa efektywna kwazicząstek,
bo tym mniejsza jest ich ruchliwość.

10.2 Ciężkie fermiony

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, model cieczy Fermiego znalazł zastosowanie w opi-
sie niskotemperaturowych własności prostych metali, w których masy efektywne są zwykle
niewiele wyższe od masy elektronu swobodnego. Dużo bardziej spektakularne zastosowa-
nie znalazła teoria Landaua w układach silnie skorelowanych elektronów, w których masa
efektywna kwazicząstek m∗ może osiągać nawet 103 masy elektronu swobodnego me. Stąd
kwazicząstki w tych układach nazwane zostały ciężkimi fermionami, a same układy –
układami ciężkofermionowymi. Ze względu na wzbudzenia termiczne, które w ciałach sta-
łych są w temperaturze pokojowej są dużo silniejsze niż rozpatrywane oddziaływania między
elektronami, stan cieczy Fermiego związany z formowaniem się ciężkich fermionów można
zaobserwować w omawianych układach wyłącznie w niskich temperaturach (w praktyce po-
niżej 10 K). Ponieważ masa efektywna kwazicząstek silnie wpływa na własności fizyczne
cieczy Fermiego obecność ciężkich kwazicząstek jest objawia się przede wszystkim jako sil-
nie powiększony współczynnik Sommerfelda elektronowego ciepła właściwego oraz
wyraźnie wzmocniona podatność Pauliego elektronów przewodnictwa.

Układy ciężkofermionowe są to zwykle związki międzymetaliczne oparte na cerze, iterbie
i uranie, które to pierwiastki posiadają częściowo zapełnioną powłokę 4f lub 5f . Najbardziej
znanymi przykładami takich związków są: CeAl3, CeCu2Si2, CeCu6, YbAl3, UPt3 i UBe13.
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10.3 Hybrydyzacja. Model Andersona.
Mikroskopowy charakter oddziaływań w układach ciężkofermionowych można wyjaśnić

w oparciu o model opracowany przez Andersona w celu wyjaśnienia nietypowych zachowań
domieszek magnetycznych statystycznie rozproszonych w matrycy metalicznej (Nobel
1977). Model ten zakłada, że ilość tych domieszek w metalu jest na tyle mała, że nie
oddziałują one w żaden sposób ze sobą, co jest bardzo istotnym i znamiennym w skutkach
ograniczeniem modelu Andersona, do czego wrócimy jeszcze w dalszej części wykładu.

W modelu tym rozważa się oddziaływanie zlokalizowanych elektronów z powłok d lub f
(my będziemy zajmować się dla uproszczenia tylko elektronami 4f) ze zdelokalizowanymi
elektronami z powłok s i p tworzącymi pasmo przewodnictwa. W najprostszym przypadku
zakłada się, że odpychanie kulombowskie na zlokalizowanej powłoce 4f jest na tyle duże
(rzędu kilku eV), że praktycznie uniemożliwia przyłączenie kolejnego elektronu f w da-
nym węźle sieci krystalicznej. Jeśli jednak energia elektronów 4f mieści się w zakresie
pasma przewodnictwa, to – wg modelu Andersona – możliwe jest przechodzenie elektro-
nów 4f do pasma przewodnictwa i z powrotem. Takie przeskoki (fluktuacje) elektronów 4f
powodują, że można mówić o hybrydyzacji zlokalizowanych elektronów 4f ze zdelokalizo-
wanymi elektronami przewodnictwa (lub inaczej o mieszaniu się stanów zlokalizowanych i
zdelokalizowanych).

Stopień hybrydyzacji jest opisywany tzw. złotą regułą Fermiego, która wywodzi się
z teorii procesów rozpraszania i wyraża prawdopodobieństwo (na jednostkę czasu) rozpro-
szenia elektronu z jednego stanu do drugiego w obecności pewnego potencjału rozproszenio-
wego. W modelu Andersona rolę takiego potencjału spełnia tzw. macierz hybrydyzacyjna,
a rozproszenie polega na przejściu elektronu z pasma przewodnictwa do stanu zlokalizowa-
nego na domieszce magnetycznej i z powrotem (lub odwrotnie: ze stanu zlokalizowanego do
pasma przewodnictwa i z powrotem). Wtedy złota reguła Fermiego przyjmuje postać:

Γ = πV 2N(EF), (10.1)

gdzie V jest średnim elementem macierzy hybrydyzacyjnej, a N(EF) jest elektronową gę-
stością stanów na poziomie Fermiego.

W zależności od tego, jaką wartość ma Γ w porównaniu z energią wiązania E0 nieza-
burzonego poziomu 4f , wyróżnić można trzy zakresy (reżimy) silnych korelacji, którym
odpowiadają różne typy zachowań magnetycznych (własności fizycznych).

• Γ ≪ E0 – stabilna powłoka 4f . W tym przypadku prawdopodobieństwo przecho-
dzenia elektronu z powłoki 4f do pasma przewodnictwa jest bliskie zeru, stąd hybry-
dyzacja stanów zlokalizowanych ze zdelokalizowanymi praktycznie nie występuje. Z
takim obrazem mamy zwykle do czynienia w związkach, które chętnie (tzn. w wyso-
kich temperaturach) porządkują się magnetycznie. Obowiązuje tu model Heisenberga
z ewentualnym uwzględnieniem pola krystalicznego. Wartościowość jonów magne-
tycznych jest liczbą całkowitą, a podatność (przy zaniedbaniu pola krystalicznego)
spełnia prawo Curie–Weissa.

• Γ < E0 – tzw. reżim Kondo. Jest to przypadek, w którym hybrydyzacja jest
już na tyle znacząca, że można ją zaobserwować we własościach fizycznych w niskich
temperaturach, choć powłoki elektronowe 4f są ciągle raczej dobrze zlokalizowane
(wartościowość jonów magnetycznych jest bliska liczby całkowitej). W szczególności w
wysokich temperaturach nadal obowiązuje prawo Curie–Weissa, podczas gdy w niskich
temperaturach pojawia się już silny paramagnetyzm Pauliego. Reżim Kondo jest
najciekawszym przypadkiem z punktu widzenia silnych korelacji, ponieważ to jemu
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towarzyszy najwięcej egzotycznych zjawisk w układach ciężkofermionowych. Dlatego
poświęcimy mu więcej czasu w dalszej części wykładu.

• Γ ⩾ E0 – niestabilna powłoka 4f . Hybrydyzacja między stanami zlokalizowanymi
i zdelokalizowanymi jest już bardzo silna, stąd wartościowość jonów magnetycznych
znacząco odbiega od wartości całkowitej. Dlatego też reżim ten nazywa się często
mieszaną lub fluktuującą wartościowością. Objawia się on silnym paramagnetyzmem
Pauliego (podatność jest co najmniej o rząd większa niż w prostych metalach) prak-
tycznie w całym dostępnym w typowym eksperymencie zakresie temperatur.

W tym miejscu należy podkreślić raz jeszcze, że model Andersona (a zwłaszcza re-
żim Kondo) został opracowany dla metali z niewielką ilością niezależnych domieszek ma-
gnetycznych. Przypadek ten został stosunkowo dobrze zbadany doświadczalnie i opisany
teoretycznie jako tzw. pojedyncza domieszka Kondo. Tymczasem najciekawsze zjawi-
ska fizyczne obserwuje się jednak w układach, w których domieszki magnetyczne tworzą
regularną podsieć w sieci krystalicznej – stąd nazywanych siecią Kondo. Istnieje wpraw-
dzie tzw. periodyczny hamiltonian Andersona, jednak jego rozwiązanie jest dużo bardziej
skomplikowane i do tej pory nastręcza teoretykom ogromnych trudności. Z tego względu
zrozumienie własności pojedynczej domieszki Kondo jest dużo lepsze niż sieci Kondo. Ta
ostatnia jest nadal obiektem badań eksperymentalnych przynoszących coraz to nowych,
zaskakujących wyników.

10.4 Efekt Kondo

Nie byłoby modelu Andersona bez zaobserwowanego doświadczalnie na początku ubie-
głego stulecia efektu Kondo (który odpowiada reżimowi Kondo w tym ogólnym modelu).
Otóż w metalach zawierających niewielką ilość (poniżej 1%) domieszek magnetycznych (np.
żelaza w złocie) zaobserwowano logarytmiczny wzrost oporu w temperaturach, w któ-
rych spodziewać się należało raczej stałego oporu związanego z rozpraszaniem elektronów
na defektach sieci krystalicznej. Przyczyny takiego zachowania wyjaśnił dopiero w latach 60
ubiegłego wieku japoński fizyk Jun Kondo, na cześć którego nazwano owo zjawisko efektem
Kondo.

Dokładniejsze badania pokazały, że wielkość obserwowanego wzrostu oporu jest pro-
porcjonalna do ilości domieszek, podczas gdy jego położenie na skali temperatur jest od
niej praktycznie niezależne (zależy natomiast od rodzaju domieszki i rodzaju metalu-
gospodarza). To zasugerowało, że obserwowany efekt nie jest związany z oddziaływaniem
między domieszkami, a raczej jest wynikiem oddziaływania elektronów przewodnictwa ma-
trycy metalicznej z domieszkami. Dlatego punktem wyjścia w rozważaniach teoretycznych
stał się hamiltonian:

H = −Js · S, (10.2)

gdzie J jest całką wymiany (stałą materiałową), s – spinem elektronu przewodnictwa, a
S – spinem domieszki magnetycznej. Okazało się, że jeśli ograniczy się obliczenia wyłącz-
nie do rozproszeń pierwszego rzędu (tzn. elastycznych, w pierwszym przybliżeniu Borna,
bezpośrednio ze stanu początkowego a do stanu końcowego b), to przyczynek do oporu
elektrycznego wynikający z takich rozproszeń będzie niezależny od temperatury. Tymcza-
sem Kondo pokazał, że dopuszczając w rozważaniach możliwość występowania rozproszeń
drugiego rzędu (tzn. nieelastycznych, w drugim przybliżeniu Borna, przez pewien stan
pośredni c), to opór elektryczny stanie się zależny od temperatury. W szczególności dla
ujemnej wartośći J będzie on wzrastał logarytmicznie wraz z jej obniżaniem.
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Z teorii rozproszeń wiadomo, że prawdopodobieństwo rozproszeń przez stan pośredni
jest różne od zera i wynosi:

Pa→b =
2π

ℏ

VabVba +∑
c̸=a

VabVbcVca
Ea − Ec

+ . . .

 , (10.3)

gdzie Vab, Vbc i Vac oznaczają potencjały rozproszeniowe pomiędzy poszczególnymi stanami,
a sumowanie w drugim członie przebiega po wszystkich możliwych stanach pośrednich c.
Dodajmy, że zakłada się, że energie stanu podstawowego i końcowego (Ea i Eb) są równe,
podczas gdy energia stanu pośredniego (Ec) jest inna. Jeśli ponadto uwzględni się spiny
elektronów przewodnictwa i domieszki, to okaże się, że do logarytmicznego wzrostu oporu
wnoszą wkład tylko takie rozproszenia, w których zachodzi jednoczesne odwrócenie spinu
elektronu przewodnictwa oraz spinu domieszki.

Aby lepiej zrozumieć efekt Kondo, prześledźmy pojedynczy proces rozpraszania elek-
tronu przewodnictwa na domieszce magnetycznej o konfiguracji 4f1. Załóżmy, że na po-
czątku elektron przewodnictwa znajduje się na powierzchni Fermiego oraz ma spin +1/2,
a kluczowy elektron domieszki magnetycznej ma energię mniejszą od energii Fermiego oraz
spin −1/2. W pierwszym etapie rozproszenia elektron domieszki tuneluje z poziomu 4f na
powierzchnię Fermiego (im mniejsza jest różnica energii, tym prawdopodobieństwo tunelo-
wania jest większe), tworząc tym samym pewien niestabilny stan przejściowy. Po pewnym
skończonym czasie życia stanu przejściowego pierwszy elektron przewodnictwa tuneluje na
powłokę 4f zastępując tym samym swojego partnera o przeciwnym spinie. W ten spo-
sób proces rozproszenia kończy się tą samą konfiguracją energetyczną elektronów co na
początku, ale odwróconą orientacją ich spinów.

Model zaproponowany przez Kondo miał pewną istotną wadę: wskazywał, że w T = 0
opór elektryczny powinien rozbiegać się do nieskończoności, podczas gdy w doświadcze-
niach obserwowano, że po początkowym logarytmicznym wzroście osiągał on skończoną
wartość. Problem ten został rozwiązany przez Abrikosowa, Suhla, Nagaokę, Hamanna i
Noziéres’a, którzy wprowadzili pewne poprawki do modelu Kondo i wykazali że poniżej
pewnej skończonej temperatury, zwanej temperaturą Kondo TK oddziaływania pomiędzy
elektronami przewodnictwa i elektronami zlokalizowanych powłok domieszek magnetycz-
nych są już tak silne, że nie można ich dłużej rozpatrywać jako dwóch osobnych obiektów
o różnych spinach. Innymi słowy, poniżej TK mamy do czynienia z jedną kwazicząstką
o skompensowanym (antyferromagnetycznie) spinie – czyli o singletowym stanie pod-
stawowym (niemagnetycznym, z S = 0), do którego zniszczenia jest potrzebna energia
rzędu kBTK. W tym kontekście mówi się też, że poniżej temperatury Kondo dochodzi do
zaekranowania spinu domieszki przez elektrony przewodnictwa.

W języku struktury elektronowej mówi się, że stan pośredni prowadzi do powstania
dodatkowego piku gęstości stanów w pobliżu poziomu Fermiego. Jest on tym większy im
intensywniejszy jest proces rozpraszania Kondo, a swoją maksymalną wysokość osiąga w
temperaturze Kondo. Ponieważ ten dodatkowy pik gęstości stanów (tzw. pik rezonan-
sowy Kondo) jest stosunkowo ostry, masa efektywna elektronów przewodnictwa (jako
proporcjonalna do krzywizny pasma) jest bardzo duża. Można ją przedstawić również jako
odwrotnie proporcjonalną do TK, ponieważ szerokość połówkowa piku rezonansowego w mo-
delu Abrikosowa-Suhla (odwrotnie proporcjonalna do krzywizny pasma) jest równa kBTK.

Model Kondo jest kluczowy do zrozumienia mechanizmu silnych korelacji elektronowych.
Zauważmy, że jest w nim zarówno mieszanie się stanów z modelu Andersona, jak i tworzenie
się kwazicząstek z modelu cieczy Fermiego.
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Makroskopowe własności układów pojedynczych domieszek Kondo

Opór elektryczny w modelu pojedynczej domieszki Kondo zmienia się wraz z tempe-
raturą zgodnie z zależnością:

Rimp(T ) =
R0

2

(
1− ln (T/TK)

[(ln (T/TK))2 + π2S(S + 1)]2

)
, (10.4)

która w wysokich temperaturach daje się przybliżyć zależnością R(T ) ∼ − lnT/TK, a po-
datność magnetyczna równaniem:

χimp(T ) =
g2µ2

BS(S + 1)

3kBT

[
1− S + 1/2

S(S + 1)
− ln(T/TK)

−1 +O (ln(T/TK))
−1/2

]
, (10.5)

która w wysokich temperaturach przechodzi w prawo Curie-Weissa χ(T ) ∼ 1/(T − θp),
gdzie θp jest funkcją TK.

Powyższe przewidywania teoretyczne bardzo dobrze opisują wyniki doświadczeń prze-
prowadzanych na metalach domieszkowanych magnetycznie, ale tylko powyżej temperatury
Kondo TK. W pobliżu i poniżej tej temperatury charakterystycznej zgodność teorii z eks-
perymentem jest już tylko jakościowa, ponieważ rzeczywisty opór i podatność magnetyczna
układów pojedynczych domieszek Kondo spełniają proste zależności potęgowe:

Rimp(T ) = R0

[
1−

(
T

ΘR

)2

+O

(
T

ΘR

)4
]

(10.6)

oraz

χimp(T ) = χ0

[
1−

(
T

Θχ

)2

+O

(
T

Θχ

)4
]
. (10.7)

.
Ponadto można pokazać, że w temperaturach T ≪ TK (czyli tam, gdzie z powodu ekra-

nowania znika spin domieszki) opór elektryczny, podatność magnetyczna i ciepło właściwe
układów pojedynczych domieszek Kondo spełniają przewidywania Landaua dotyczące cie-
czy Fermiego. W szczególności, jak pokazał Noziéres:

Rimp(T ) = 2R0

[
1−

(
α
T

TK

)2
]
, (10.8)

χimp(T ) = (gµB)
2ρ0

[
1 +

δρ0
ρ0

+ . . .

]
(10.9)

oraz

Cimp(T ) =
π2

3
δρ0kBT, (10.10)

gdzie δρ0 jest przyrostem gęstości stanów na powierzchni Fermiego związanym z formowa-
niem się kwazicząstek.

10.5 Sieci Kondo
Związki ciężkofermionowe, których przykłady zostały wymienione na początku tego wy-

kładu, mogą być rozpatrywane jako periodyczne sieci domieszek magnetycznych (sieci do-
mieszek Kondo, sieci Kondo lub gęste układy Kondo), ponieważ jony Ce, Yb i U tworzą
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w nich regularną podsieć strukturze krystalicznej (występują w każdej komórce elementar-
nej co najmniej raz i mają dobrze określoną w niej pozycję). Własności termodynamiczne
takich układów są w wysokich temperaturach podobne do własności układów niezależnych
domieszek Kondo, a różnica jest tylko ilościowa (bezpośrednio związana z ilością domie-
szek Kondo). Jednak ze względu na periodyczne rozmieszczenie jonów magnetycznych w
niskich temperaturach mogą pojawić się w nich efekty dodatkowe, a w szczególności spójne
(koherentne) rozpraszanie elektronów przewodnictwa oraz uporządkowanie ma-
gnetyczne dalekiego zasięgu.

Spójne rozpraszanie elektronów przewodnictwa objawia się gwałtownym spadkiem oporu
elektrycznego poniżej tzw. temperatury koherencji Tcoh, która jest zwykle dużo niższa
od temperatury Kondo danego układu. Związane jest to z tym, że w niskich temperaturach
oddziaływanie pomiędzy poszczególnymi domieszkami (centrami rozproszeniowymi) staje
się na tyle silne, że nabierają one (tzn. owe centra) cech jednorodnej podsieci krystalicznej.
W takim środowisku elektrony przewodnictwa mogą się przemieszczać z dużą łatwością jako
fale Blocha, co znacząco obniża opór elektryczny próbki. Jest on oczywiście tym mniejszy
im doskonalsza jest periodyczność sieci domieszek. Ponadto, ze względu na formowanie się
stanu niemagnetycznej cieczy Fermiego opór elektryczny spełnia zależność:

ρ(T ) = ρ0 +AT 2, (10.11)

gdzie współczynnik proporcjonalności A jest tym większy im silniejsze korelacje występują
w danym związku.

Kształtująca się w niskich temperaturach doskonała periodyczność gęstego układu
Kondo mocno wpływa również na gęstość stanów na powierzchni Fermiego (rezonans
Kondo). W szczególności pik rezonansowy Kondo rozszepia się poniżej Tcoh na dwa piki,
a powstałe minimum koherencyjne staje się coraz głębsze wraz z obniżaniem tempera-
tury. Można tu dostrzec analogię do struktury pasmowej, w której przerwy wzbronione są
wynikiem uwzględnienia periodyczności układu.

Ewentualne uporządkowanie magnetyczne gęstego układu Kondo jest z kolei natu-
ralną konsekwencją występowania w periodycznym układzie domieszek oddziaływań wy-
miennych typu RKKY, które są niezależne od rozpraszania Kondo.

Diagram Doniacha

Własności gęstych układów Kondo opisane są tzw. periodycznym modelem Ander-
sona, który (jak dotąd) jest rozwiązywalny wyłącznie w bardzo szczególnych przypadkach.
Mimo to stał się on przyczyną ogromnego postępu w zrozumieniu własności układów z
silnie skorelowanymi elektronami. Przykładem takiego dużego przybliżenia jest tzw. dia-
gram Doniacha, który opiera się na skonfrontowaniu dwóch podstawowych oddziaływań
występujących w sieciach Kondo. Doniach zauważył bowiem, że zarówno oddziaływanie
Kondo (reprezentowane przez temperaturę Kondo TK), jak i oddziaływanie RKKY (re-
prezentowane przez TRKKY) są funkcją iloczynu całki wymiany J oraz gęstości stanów na
powierzchni Fermiego N(EF), przy czym temperatura Kondo zmnienia się jak:

TK ∼ exp

(
− 1

|JN(EF|)

)
, (10.12)

a temperatura RKKY jak:
TRKKY ∼ |JN(EF)|2. (10.13)

W efekcie występuje współzawodnictwo dwóch oddziaływań rządzonych tym samym
parametrem, tzn. |JN(EF)|. Z jednej strony jego wzrost ułatwia dalekozasięgowe upo-
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rządkowanie się momentów magnetycznych (temperatura uporządkowania rośnie ze wzro-
stem |JN(EF)|), a z drugiej momenty magnetyczne podlegają coraz silniejszej hybrydyzacji,
która zapobiega wspomnianemu uporządkowaniu. Ponieważ jednak obydwa oddziaływania
rosną wraz z |JN(EF)| w nieco innym tempie, obserwuje się w związkach ciężkofermiono-
wych zarówno stan uporządkowania magnetycznego, jak i niemagnetycznej cieczy Fermiego.
Przełomowość diagramu Doniacha polegała na tym, że pokazał on, iż wzrost oddziaływań
magnetycznych nie prowadzi w nieskończoność do wzrostu temperatury uporządkowania,
ale że temperatura ta osiąga pewną maksymalną wartość, a następnie znowu maleje.

Doniach pokazał ponadto, że w jednowymiarowym układzie domieszek ze spinem 1/2 ist-
nieje pewna krytyczna wartość |JN(EF)|c, która oddziela stan ze spinem skompensowanym
(stan cieczy Fermiego) od stanu z uporządkowaniem magnetycznym. Jest to tzw. kwan-
towy punkt krytyczny (ang. quantum critical point, QCP), którym rządzą fluktuacje
kwantowe, a nie termiczne (jak w przypadku klasycznego punktu krytycznego).

Model Doniacha okazał się bardzo trafnym opisem rzeczywistych układów ciężkofermio-
nowych. Zmieniając bowiem wartość parametru |JN(EF)|c (np. za pomocą zewnętrznego
ciśnienia hydrostatycznego, zmiany składu chemicznego lub zewnętrznego pola magnetycz-
nego) udaje się w rzeczy samej zmieniać na diagramie Doniacha położenie (a więc i stan
podstawowy) wielu układów ciężkofermionowych. W szczególności można w ten sposób
wprowadzać je w kwantowy punkt krytyczny, w kórym masa efektywna kwazicząstek
rośnie do nieskończoności, a własności stanu ciężkofermionowego znacznie odbiegają od
tych przewidzianych przez model cieczy Fermiego. Stan taki nazywamy cieczą niefermio-
nowską (ang. non-Fermi liquid, NFL). Ponadto w pobliżu kwantowego punktu krytycznego
często obserwuje się występowanie nadprzewodnictwa ciężkofermionowego.

10.6 Ciecz niefermionowska
Z obserwacji doświadczalnych wynika, że najczęściej obserwowanymi własnościami NFL

są:

• opór elektryczny zmeniający się wolniej niż z kwadratem temperatury:

ρ(T ) ∼ aTα, gdzie α < 2, (10.14)

• nasycająca się potęgowo lub rozbiegająca się logarytmicznie do nieskończoności po-
datność magnetyczna:

χ(T ) ∼ 1− bT β lub χ(T ) ∼ − lnT, (10.15)

oraz

• rozbiegający się do nieskończoności lub nasycający się potęgowo współczynnik Som-
merfelda elektronowego ciepła właściwego, który jest najważniejszą cechą układów
NFL:

C(T )

T
∼ − lnT/T0 lub

C(T )

T
∼ γ0 − α

√
T . (10.16)

Początkowo stan NFL wiązano wyłącznie z obserwowanym w wielu związkach ciężko-
fermionowych zanikiem magnetyzmu w kwantowym punkcie krytycznym. Jednak liczne
doświadczenia pokazały, że własności charakterystyczne dla stanu NFL obserwuje się rów-
nież w związkach, które znajdują się daleko od QCP. To było przyczyną zaproponowania
wielu innych modeli teoretycznych wyjaśniających nietypowe własności niektórych układów
f -elektronowych. Ze względu na postulowaną pierwotną przyczynę zachowań NFL można
je podzielić na trzy grupy (wliczając w to QCP).
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• Kwantowy punkt krytyczny. Przez analogię do klasycznych przejść fazowych wy-
wnioskowano, że kwantowe przejście fazowe w T = 0 związane jest z fluktuacjami
kwantowokrytycznymi czyniącymi dany układ niestabilnym magnetycznie. Fluktu-
acje te są w pobliżu QCP tak silne, że istotnie wpływają na własności fizyczne związ-
ków ciężkofermionowych nawet w skończonych temperaturach. Ponadto – jak każde
przejście fazowe – przejście kwantowe jest gwałtowne i bardzo czułe na niewielkie
zmiany parametru kontrolnego (w tym wypadku |JN(EF)|). W praktyce oznacza
to, że układ znajdujący się w kwantowym punkcie krytycznym można łatwo prze-
prowadzić do stanu stabilnego (uporządkowanego magnetycznie lub do stanu cieczy
Fermiego) poprzez przyłożenie ciśnienia hydrostatycznego, pola magnetycznego lub
niewielkiej zmiany składu chemicznego.

• Wielokanałowy efekt Kondo. W modelu tym zakłada się, że spin domieszki f -
elektronowej jest prze-ekranowany (zaekranowany ponad miarę), co prowadzi do an-
tyferromagnetycznej nadwymiany z elektronami spoza ekranowanej domieszki.

• Nieporządek strukturalny. Ponieważ wartość lokalne otoczenie może silnie wpły-
wać na wartość całki wymiany odpowiedzialnej za oddziaływanie RKKY i efekt
Kondo, nieporządek strukturalny może doprowadzić do przestrzennego rozkładu tem-
peratury uporządkowania magnetycznego (co z kolei może być przyczyną formowa-
nia się klasterów magnetycznych o skończonych rozmiarach) oraz do przestrzennego
rozkładu temperatury Kondo. Wśród modeli opartych na tym założeniu należy wy-
mienić przede wszystkim model faz Griffiths’a oraz model rozkładu temperatur
Kondo, do których nawiązuje w mniejszym lub większym stopniu wiele innych mo-
deli.

Ponadto warto dodać, że własności NFL obserwuje się również w układach d-
elektronowych, w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych, a także w drutach kwanto-
wych i niektórych jednowymiarowych przewodnikach organicznych. Te dwie ostatnie grupy
układów dają się opisać w ramach modelu jednowymiarowej cieczy Luttingera rozważają-
cego silne oddziaływania między elektronami. Oddziaływania są znacznie silniejsze niż w
modelu cieczy Fermiego i mogą prowadzić do oddzielenia się spinu i ładunku elektronowego.

10.7 Nadprzewodnictwo w magnetykach
Pierwszym kryterium definiującym nadprzewodnictwo jest idealne przewodzenie

prądu elektrycznego (tzn. bez jakiegokolwiek oporu). Nadprzewodnik to jednak nie
tylko idealny przewodnik. Drugim kryterium definiującym nadprzewodnictwo jest idealny
diamagnetyzm (tzw. efekt Meisnera). Polega on na spontanicznym wypychaniu zewnętrz-
nego pola magnetycznego przez substancję będącą w stanie nadprzewodzącym, przez co pole
magnetyczne wewnątrz nadprzewodnika jest zawsze równe zeru.

Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania oraz badania nadprzewodników (prowadzone
już od ponad stu lat) pokazały, że zjawisko nadprzewodnictwa (zdefiniowane jak wyżej) wy-
stępuje w wielu odmianach. Zanim omówimy ogólne własności nadprzewodnictwa obserwo-
wanego w niektórych magnetykach, przypomnimy krótko własności tzw. nadprzewodnictwa
klasycznego (BCS).

Ndprzewodnictwo klasyczne (BCS)

W teorii nadprzewodnictwa wyróżnia się zwykle trzy kamienie milowe. Pierwszy to
teoria Londonów, która za pomocą prostych elektrodynamicznych równań różniczkowych
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opisała zarówno przepływ prądu w nadprzewodnikach, jak i efekt Meissnera. Teoria ta
wprowadziła m.in. takie pojęcia jak prąd nadprzewodzący i głębokość wnikania pola ma-
gnetycznego do nadprzewodnika. Drugi kamień milowy to teoria Ginzburga–Landaua,
oparta na termodynamice przejść fazowych. Wprowadziła ona do opisu nadprzewodnictwa
parametr porządku fazy nadprzewodzącej i promień korelacji, a także masę efektywną i
ładunek efektywny nośników prądu nadprzewodzącego. Trzecim kamieniem milowym stała
się teoria Bardeena, Coopera i Schriefera (tzw. teoria BCS), która jest powszechnie
uznawana za pierwszą (i jak dotąd jedyną) spójną mikroskopową teorię nadprzewodnictwa.

Według teorii BCS w nadprzewodnikach istnieje pewien słaby potencjał przyciągający
elektrony, którego źródłem są drgania anharmoniczne sieci krystalicznej. Jeśli tem-
peratura układu będzie wystarczająco niska, to ten słaby potencjał będzie wystarczający
do utworzenia stabilnych kwazicząstek nazywanych parami Coopera. Pary te mają nie-
zerowy pęd (poruszają się), dzięki czemu prąd elektryczny płynie nawet przy zerowym
zewnętrznym polu elektrycznym.

Ponieważ parowane elektrony mają przeciwne spiny, mówi się, że jest to parowanie
singletowe. Oznacza to, że pary Coopera są bozonami, a stan nadprzewodzący jest kon-
densatem Bosego–Einsteina (stanem nadciekłym cieczy elektronów przewodnictwa).
Kondensacja Bosego–Eisteina jest równoznaczna z powstaniem przerwy energetycznej
między stanem bozonowym a stanami fermionowymi, ponieważ do zniszczenia par Coopera
potrzebna jest pewna energia. W teorii BCS przerwa ta jest sferycznie symetryczna
(izotropowa) i ma szerokość ∆ proporcjonalną do temperatury przejścia nadprzewodzącego
Tc.

Nadprzewodnictwo konwencjonalne i niekonwencjonalne

Po odkryciu nadprzewodników wysokotemperaturowych, których stan nadprzewodzący
nie daje się opisać teorią BCS, zaczęto dzielić nadprzewodnictwo na konwencjonalne (speł-
niające jej przewidywania) i niekonwencjonalne (o parametrach wymykających się temu
opisowi). Zaznaczyć trzeba jednak, że podział ten nie jest ścisły, ponieważ w niektórych
nadprzewodnikach uważanych za konwencjonalne obserwuje się pewne odchylenia od teo-
rii BCS. Z drugiej strony wobec odkrycia wielu nowych rodzin nadprzewodników niekon-
wencjonalnych zaczęto uważać nadprzewodniki wysokotemperaturowe za konwencjonalne
pod pewnymi względami. Stąd najbardziej właściwy wydaje się ich podział ze względu
na symetrię przerwy energetycznej, która jest sferycznie symetryczna w nadprzewodnikach
konwnecjonalnych i o niższej symetrii w niekonwencjonalnych.

Do nadrzewodników niekonwencjonalnych zalicza się m.in. miedziany (związki posia-
dające tzw. płaszczyzny miedziowo–tlenowe CuO, np. YBa2Cu3O7), rutenaty (związki
oparte na tlenku rutenu, np. Sr2RuO4), pniktydki i chalkogenitki (związki oparte
na pierwiastkach z V i VI grupy układu okresowego, np. LaOFeAs, LaOFeP, La-
ONiP, BaFe2As2, FeSe), nadprzewodniki organiczne (oparte na węglu, np. κ-(BEDT-
TTF)2Cu(NCS)2), nadprzewodniki ciężkofermionowe (oparte na lantanowcach i ak-
tynowcach, np. CeCu2Si2, UBe13, Ce2PdIn8), oraz wiele innych (np. MgB2), które nie
zostały jeszcze sklasyfikowane ze względu na bardzo unikalne własności.

Współistnienie nadprzewodnictwa i magnetyzmu

Zarówno wczesne prace teoretyczne, jak i doświadczenia przeprowadzane na układach
z domieszkami paramagnetycznymi sugerowały jednoznacznie, że nadprzewodnictwo jest
nieczułe na niemagnetyczne defekty sieci oraz bardzo czułe na domieszki magne-
tyczne, które to nadprzewodnictwo niszczą (podobnie jak wystarczająco silne zewnętrzne
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pole magnetyczne). Przykładem układów, w których obserwowano zanikanie nadprze-
wodnictwa w obecności zlokalizowanych momentów magnetycznych, są badane na początku
lat 70 ubiegłego wieku Ce1−xLaxAl2 i La1−xPrxTl3.

Późniejsze badania, m.in. Ce1−xGdxRu2, RRh4B4 (gdzie R jest ziemią rzadką) oraz
faz Chevrela (np. DyMo6S8), pokazały, że jednak możliwe jest współistnienie zlo-
kalizowanego magnetyzmu i nadprzewodnictwa. W szczególności w roztworach
Er1−xHoxRh4B4 zaobserwowano niewielki zakres stężeń, w których nadprzewodnictwo
współistnieje z uporządkowaniem antyferromagnetycznym.

Nadprzewodniki ciężkofermionowe

Szczególnym przypadkiem nadprzewodnictwa niekonwencjonalnego jest nadprzewodnic-
two ciężkofermionowe, w którym pary Coopera tworzone są przez ciężkie kwazi-
cząstki. Nadprzewodnictwo to występuje – jak sama nazwa wskazuje – w układach cięż-
kofermionowych, czyli w pewnej podgrupie magnetyków.

W końcu, w roku 1979 Steglich ze współpracownikami odkrył po raz pierwszy wyraźne,
objętościowe nadprzewodnictwo w związku ciężkofermionowym CeCu2Si2. Silnie powięk-
szony elektronowy współczynnik ciepła właściwego natychmiast zasugerował, że w tworze-
niu się par Coopera biorą udział ciężkie kwazicząstki. Dalsze intensywne badania tego
związku pokazały, że dzięki niewielkim modyfikacjom składu chemicznego można uzyskać
w tym układzie zarówno dalekozasięgowe uporządkowanie magnetyczne bez nadprzewod-
nictwa, jak i ewidentne współistnienie uporządkowania magnetycznego i nadprzewodnictwa.
Ponadto stwierdzono, że do pojawienia się nadprzewodnictwa konieczne jest pełne obsadze-
nie podsieci ceru – w przeciwnym wypadku nadprzewodnictwo znika. Niedawne badania
neutronograficzne układu tego związku potwierdziły tę hipotezę i pokazały na poziomie
mikroskopowym, że magnetyzm jest jest odpowiedzialny za formowanie się par
Coopera w CeCu2Si2.

Obecnie znanych jest 39 nadprzewodników ciężkofermionowych, przy czym 19 wykazuje
nadprzewodnictwo dopiero po przyłożeniu ciśnienia hydrostatycznego.

Odkrycie nadprzewodnictwa ciężkofermionowego w CeCu2Si2 było bez wątpienia po-
czątkiem badań nadprzewodnictwa niekonwencjonalnego, czyli wymykającego się opisowi w
ramach modelu BCS. Niestety, wkrótce po jego odkryciu zaobserwowano nadprzewodnictwo
wysokotemperaturowe, które – z powodu potencjalnych zastosowań – jest o wiele bardziej
pociągające zarówno dla naukowców, jak i ich sponsorów.


