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Tytuł tego opracowania może być mylący. Zobaczycie, że nie każdy nanoferroik jest multi 

choć multiferroiki mogą być też nano. Wtedy może właściwszą nazwą byłaby np. nanomultiferroiki 

na nanowymiarowe multiferroiki. Choć czytelnik łatwo znajdzie w tekście definicje i opis ferroików 

to  znajomość  podstawowych  cech  tych  materiałów ułatwi  zrozumienie  tego  opracowania.  Tekst 

opracowania oparto o podstawowe artykuły przeglądowe, ostatnio wydane monografie o ferroikach, 

(np. Wadhawana 2000, czy Glinchuk i Ragulya 2010), i wybrane artykuły z wielu czasopism. Nie 

jest to nawet wstęp do fizyki multi i nanoferroików, ale jedynie skrótowe przedstawienie wybranych 

problemów fizyki multiferroików. Mimo, że termin „multiferroik” pojawił się w pracy H. Schmida 

w roku 1994 to badacze zajmowali się takimi materiałami od początków fizyki ferromagnetyków 

czy  ferroelektryków.  Multiferroikiem  jest  przecież  sól  Seignette`a,  odkryty  w  1921  roku  przez 

Valaska pierwszy ferroelektryk, który jest także ferroelastykiem. Istotne jest pytanie jak różne stany 

ferroiczne mogą współistnieć w tej samej fazie materiału.  Szczególne znaczenie mają materiały, 

które  są  jednocześnie  ferroelektryczne  i  magnetyczne.  Sprzężenie  magnetoelektryczne  może 

pozwolić wykorzystać nowe własności elektronowe takich materiałów. Badania nad multiferroikami 

prowadzono jeszcze w latach 60-tych, ale ze względu na słaby efekt magnetoelektryczny stanowiły 

one  później  jedynie  margines  zainteresowań.  Odrodzenie  tej  tematyki  rozpoczęło  się  wraz  z 

odkryciem  tzw.  sfrustrowanych  magnetyków,  jak  np.  manganiany  ziem  rzadkich,  które 

charakteryzuje silna frustracja spinów powodowana konkurującymi oddziaływaniami. Te materiały 

wykazują  przemiany  do  faz  magnetycznych  o  złożonych,  niekolinearnych  uporządkowaniach 

spinowych  łamiących  symetrię  inwersyjną  i  indukujących  ferroelektryczność.  Duży  wpływ  na 

rozwój tych badań miały nowe sposoby wytwarzania i charakteryzacji monokryształów i cienkich 

warstw,  a  także  rozwój  metod  obliczeniowych,  które  pomagają  projektować  nowe  materiały  o 

szczególnych własnościach. 

Ze względu na możliwość zastosowań ferroelektryków i ferromagnetyków do zapisywania 

informacji jest oczywiste, że im mniejszy rozmiar tych elementów tym więcej informacji może być 

wpisane. Od ok. 2000 roku w wielu ośrodkach badawczych zaczęto wytwarzać i charakteryzować 

nanostruktury  ferroelektryczne:  nanodruty,  nanorurki  czy  nanoproszki.  Badanie  efektów 

wymiarowych ma też aspekt poznawczy, pozwala np. określić graniczny rozmiar nanocząstek, w 

których efekty ferroiczne mogą jeszcze występować. Nie trzeba już dziś nikogo przekonywać, że 

multiferroiki  w formie  nanostruktur  znajdą wiele  nowatorskich  zastosowań.  Opracowanie  to  ma 

służyć pomocą studentom chcącym poznać tę nową i szybko rozwijającą się dziedzinę fizyki ciała 

stałego.
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“To my mind the music of physical laws sounds in no other field in such full and rich chords as 

in crystal physics”. (W. Voigt )

1. Ferroiki i multiferroiki – definicje i podział.

Termin  „multiferroik”  (Schmid  1994)  określał  początkowo materiał,  w którym dwie  lub 

więcej  podstawowych  własności  ferroicznych  jak  np.  ferromagnetyzm,  ferroelektryczność  czy 

ferroelastyczność  występowało  w  jednej  fazie  materiału.  W  kryształach  ferroicznych  zachodzi 

przemiana, która zmienia ich symetrię kierunkową. Od ok. 2007 r. uwzględnia się także czwarty typ 

ferroiczności  pierwszego  rzędu,  tzn.  ferrotoroidalność.  Istotne  jest  by  faza,  w  której  występują 

jednocześnie te własności była jednorodna. Wspólną cechą tych ferroików pierwszego rzędu jest 

tworzenie  się  struktury  domenowej  podczas  przemiany  fazowej  z  wysokotemperaturowej  fazy 

prototypowej do niskotemperaturowej fazy ferroicznej. Spełniona jest przy tym określona relacja 

grupa punktowa fazy prototypowej  (para-)  → podgrupa punktowa fazy ferroicznej.  Przełączenie 

domen może być uważane za izotermiczne i izostrukturalne przejście fazowe pierwszego rodzaju. 

Występuje też pętla histerezy (Rys. 1). 

Cztery różne formy ferroiczności mogą wspólnie istnieć w jednej fazie kryształu tylko wtedy, jeśli 

zachodzi właściwa korelacja między grupami punktowymi faz prototypowych i ferroicznych, tzw. 

rodzajów”  Aizu  („Aizu  species”).  Ferroelastyczność  pełni  jednak  szczególną  rolę  wśród 

ferroiczności  pierwszego rzędu. Polaryzacja  spontaniczna (w ferroelektrykach),  magnetyzacja  (w 

ferromagnetykach)  czy  moment  toroidalny  (w  ferrotoroikach)  opisywane  są  przez  wektory  i 

określone grupy punktowe. Deformacja spontaniczna w ferroelastykach jest  opisywana tensorem 

symetrycznym drugiego rzędu. 
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Rys. 1. Schematyczne przedstawienie ferroików pierwszego rzędu. Symbol symetrii dla momentu 

toroidalnego odpowiada współosiowej płaszczyźnie zwierciadlanej przecinającej  toroid z parzystą 

liczbą zwojów prądowych; (dla niektórych symetrii moment toroidalny może być przełączony także 

przez kolinearne pola elektryczne i magnetyczne, bądź jedynie przez pole magnetyczne). (Schmid 

2008).

Wspólny  przedrostek  „ferro”  pochodzi  od  ferromagnetycznych  własności  żelaza.  Weiss 

(1907)  zakładał  w  tej  fazie  obecność  małych  jednorodnie  namagnesowanych  obszarów  później 

nazwanych  domenami.  Kilka  lat  później  Bitter  obserwował  je  w stopie  Si-Fe (Bitter  1931).  Po 

odkryciu  zjawiska  ferroelektryczności  (Valasek  1922)  także  w  ferroelektrykach  stwierdzono 

obecność domen ferroelektrycznych i pętli histerezy dielektrycznej. Określenie ferroelastyczności i 
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sposób wyznaczania możliwych domen ferroelastycznych zawdzięczamy Aizu (1969,1970),(Sapriel 

1975,  Boulesteix  1984).  Należy  wspomnieć,  że  ten  typ  domen  znano  już  wcześniej  jako  tzw. 

zbliźniaczenia mechaniczne (Klassen-Niekludowa 1964). 

2. Ferroiki i multiferroiki  a symetria – warunki i ograniczenia.

Dwie  lub  więcej  ferroiczności  mogą  wystąpić  w  jednej  fazie  kryształu  jedynie  wtedy,  gdy 

spełnione są ścisłe relacje symetrii (Rys. 2,3). Grupy punktowe (Heescha-Szubnikowa) kryształów, 

w  których  ta  sama  faza  może  wykazywać  polaryzację  spontaniczną  (wektor  biegunowy)  i 

magnetyzację spontaniczną (wektor osiowy) określili Szuwałow i Biełow (1962). Spośród  31 grup, 

w których możliwa jest polaryzacja spontaniczna (niezmiennicze względem odwrócenia czasu) i 31 

grup,  w  których  może  wystąpić  magnetyzacja  spontaniczna  (niezmiennicze  względem  inwersji 

przestrzennej), jedynie w 13 z nich możliwe jest wystąpienie obu wielkości w tej samej fazie (Rys. 

4,5).  Pierwszym  materiałem,  w  którym  stwierdzono  w  jednej  fazie  słaby  ferromagnetyzm  i 

ferroelektryczność był boracyt niklowo-jodowy Ni3B7O13I (Ascher et al. 1966, Schmid 1969). Ten 

związek i wiele jego pochodnych jest, jak to dziś wiemy, także ferroelastyczny i ferrotoroidalny. 

Ascher  (1966,1974)  próbując  wyjaśnić  efekt  nadprzewodnictwa  wyznaczył  kolejne  31  grup 

punktowych, dla których możliwe są tzw. „spontaniczne prądy”. Gęstość prądu charakteryzuje się 

wektorem  „osiowo-biegunowym”  lub  „czasowo  nieparzystym  biegunowym”  niezmienniczym 

względem złożenia inwersji przestrzennej i odwrócenia czasu.  Jedynie w 9 ze wspomnianych 13 

grup punktowych możliwe jest wystąpienie tych trzech rodzajów wektorów. Ginzburg et al. (1984) 

zauważył,  że 31 grup określonych przez Aschera może też opisywać kryształy ze spontanicznym 

momentem toroidalnym. Ich symetria jest też warunkiem koniecznym wystąpienia liniowego efektu 

magnetoelektrycznego.

Aby  ferroelastyczność  mogła  wystąpić  jednocześnie  z  trzema  innymi  rodzajami  ferroiczności 

pierwszego  rzędu  powinna  zmienić  się  w  przemianie  fazowej  klasa  symetrii  kryształu.  Wtedy 

możliwe  jest  utworzenie  ferroelastycznych  domen  różniących  się  orientacją  deformacji 

spontanicznej i stąd indykatrysą optyczną. Domeny te mogą być przełączane np. naprężeniami czy 

polem elektrycznym bądź magnetycznym.  Przejścia fazowe w ramach tej  samej  klasy symetrii  i 

przejścia dla kryształów z fazy heksagonalnej do romboedrycznej nazywane są „koelastycznymi”. 

Deformacja spontaniczna jest określona, ale nie można jej przeorientować. 
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Rys.  2.  Uporządkowania  ferroiczne  a  operacje  symetrii  względem czasu  i  przestrzeni.  Spiny  s 

zastępują pętle prądowe dla momentu toroidalnego. (Van Aken et al. 2007).

Rys.  3.  (a)  Inwersja  –  odwrócenie  osi  współrzędnych  przestrzennych  zmienia  znaki  ładunków 

elektrycznych  dipola  i  dlatego  też  zmienia  znak  momentu  dipolowego.  Ferroelektryczne 

uporządkowanie ładunków łamie więc symetrię inwersyjną. (b) Uporządkowanie ferromagnetyczne 

zależy od ułożenia lokalnych momentów magnetycznych wytwarzanych przez spiny elektronów i 

momenty  orbitalne.  Moment  magnetyczny  pętli  z  prądem ilustruje  też  symetrię  inwersyjną.  Ta 

operacja przekształca wektor prądu I w każdym punkcie pętli na jego odpowiednik po przeciwnej 
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stronie ale o zmienionym zwrocie. Wektor momentu magnetycznego nie zmienia się. (c) W wirze 

momentów magnetycznych ferrotoroidu inwersja przekształca każdy z dwu momentów tak, że ich 

kierunki pozostają niezmienione. Znak wiru, a więc i znak momentu toroidalnego jest zmieniony. 

(Rabe 2007)

Rys. 4. „Magiczna trójka”  dla grup punktowych.(Schmid 2008).
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Rys. 5. Siedem zespołów grup punktowych tworzących wspólne przekroje. Litery P, M, v oznaczają 

odpowiednio: polaryzację spontaniczną, magnetyzację  i prędkość. Prędkość może być zastąpiona 

przez  pęd  lub  spontaniczną  toroidalność  Ts ze  względu  na  te  same  własności  transformacyjne 

(Ascher 1966, 1974, Schmid 2008).

3. Opis termodynamiczny ferroików – energia swobodna.

Od  dawna  wiadomo,  że  symetria  gra  bardzo  ważną  rolę  w opisie  własności  fizycznych 

materiałów.  Analiza  symetrii  może  prowadzić  do  odkrywania  nowych  zjawisk,  jak  np. 

piezoelektryczności  przez braci  Curie  w 1880 r..  W 1883 r.  niemiecki  fizyk  i  krystalograf  F.E. 

Neumann wyraził to w tzw. zasadzie symetrii, dziś określanej jego nazwiskiem. Jeżeli kryształ jest 

niezmienniczy  względem  pewnych  elementów  symetrii  to  każda  z  jego  fizycznych  własności 

powinna  być  także  niezmiennicza  względem  tych  samych  elementów  symetrii.  Bardzo 

charakterystyczną ilustracją tej zasady są np. własności optyczne kryształów, szczególnie kształt i 

cechy tzw.  indykatrysy  optycznej  (Rys.  6).  W ośrodku anizotropowym współczynnik  załamania 

zależy  od  kierunku.  Dla  danego  kierunku  wektora  falowego  mogą  rozchodzić  się  dwie  fale  o 
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różnych prędkościach – to tzw. podwójne załamanie. Współczynniki załamania tych dwu fal zależą 

od  kierunku  i  można  je  znaleźć  stosując  tzw.  elipsoidę  współczynnikową  czyli  indykatrysę 

optyczną. Centralny przekrój elipsoidy  prostopadły do kierunku propagacji fali jest elipsą.

Rys. 6.  Elipsoida współczynników załamania dla materiału anizotropowego. (a-a, b-b) to osie elipsy 

otrzymanej przez przecięcie elipsoidy płaszczyzną prostopadłą do  k. Osie te wyznaczają kierunki 

polaryzacji i wartości współczynników załamania dla fal, które biegną wzdłuż kierunku k. (Strukow 

1979).

Współczynniki  załamania  dla  dwóch fal,  które  mogą  rozchodzić  się  w tym  kierunku  są  równe 

półosiom  tej  elipsy.  Jedynie  dla  dwóch  kierunków  przekrój  centralny  jest  kołowy  i  dla  tych 

kierunków nie wystąpi podwójne załamanie. Te kierunki to tzw. osie optyczne a ośrodek nazywa się 

dwuosiowym. Jeżeli ośrodek jest niezmienniczy względem osi trój-, cztero- i sześciokrotnej (jak np. 

w  kryształach  trygonalnych,  tetragonalnych  i  heksagonalnych)  to  także  elipsoida  powinna  być 

niezmiennicza względem tych osi. Elipsoida może być wtedy elipsoidą obrotową i dla tych klas ma 

jedynie  jeden  centralny  przekrój  kołowy  i  jedną  oś  optyczną.  Takie  kryształy  nazywa  się 

jednoosiowymi. W kryształach kubicznych występują 4 osie trójkrotne, stąd indykatrysa jest sferą i 

takie  ośrodki  zachowują  się  jak  izotropowe  dla  własności  optycznych  reprezentowanych  przez 

tensory drugiego rzędu. 

Konsekwencją  tej  zasady  może  być  sytuacja,  gdy  pewne  lub  wszystkie  składowe  tensorów 

własności  fizycznych  mogą  być  zabronione  dla  danej  symetrii  grupy  punktowej.  Polaryzacja 

spontaniczna  nie  może  istnieć  w klasach  centrosymetrycznych,  ponieważ  nie  występuje  w nich 

symetria  inwersyjna.  Jeśli  w krysztale  podczas  przemiany fazowej  występuje  obniżenie  symetrii 

grupy punktowej to jedna lub więcej zabronionych składowych tensorów mogą stać się niezerowe. 

Tak dzieje się wtedy, gdy podczas przemiany tracone są elementy symetrii zabraniające pojawieniu 

się tych składowych. Można też stwierdzić, że symetria grupy punktowej jest obniżona ze względu 

na pojawienie się nowych składowych dla jednej lub więcej z tensorowych własności kryształu. 
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Przemiany  fazowe,  którym  towarzyszy  zmiana  symetrii  grupy  punktowej  to  przemiany 

ferroiczne. 

3.1. Teoria Landaua i miękkie mody.

Ta  teoria  jest  pierwszym  zastosowaniem  idei  teorii  grup  w  termodynamice.  Znając 

ograniczenia  nakładane  przez  symetrię  faz  przed  i  po  przemianie  można  znaleźć  warunki 

wystarczające  dla  przemiany  pierwszego  rodzaju  i  warunki  konieczne  (choć  nie  zawsze 

wystarczające) dla przejścia drugiego rodzaju. Zakłada się, że symetria jednej fazy jest właściwą 

podgrupą  symetrii  fazy  wyższej.  Redukcja  symetrii  fazy  wyższej  (parent)  związana  jest  z 

pojawieniem  się  parametru  porządku  η.  Jeżeli  przemiana  do  fazy  niższej  (daughter)  zachodzi 

podczas obniżania temperatury to η jest równy zero dla temperatur powyżej temperatury Curie  TC i 

rośnie  poniżej  TC.  Parametr  porządku  jest  więc  miarą  odchylenia  konfiguracji  atomowej  od 

konfiguracji w fazie wyższej. 

Opis przemiany strukturalnej z wykorzystaniem parametru porządku jest równoważny tzw. 

modelowi miękkiej mody (Anderson 1960, Cochran 1960). Optyczna miękka moda jest drganiem 

sieciowym o częstości ω(T), takiej, żeω(T)2 → 0 gdy T → TC dla przemiany drugiego rodzaju. 

Istnienie  niezerowego  parametru  porządku  dla  T  <  TC wskazuje  na  rodzaj  długozasięgowego 

uporządkowania w fazie o niższej symetrii. Przesunięcia atomowe związane z uporządkowaniem są 

określone przez modę wibracyjną, która „mięknie”. Gdy układ zbliża się do TC od strony wyższych 

temperatur to amplituda drgań odpowiadających miękniejącej modzie stopniowo rośnie i w końcu to 

drganie jest zamrożone w T = TC . Statyczna część tych przesunięć daje wkład do niezerowego η. 

Przesunięcie uls atomu o masie ms w l-tej komórce elementarnej kryształu złożonego z N komórek 

może być  zapisane zgodnie z teorią  dynamiki  sieci  w krysztale  jako szereg Fouriera,  w którym 

współczynniki są tzw. „współrzędnymi normalnymi” Qj(k): 
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własnej  ωj(k).  Średnia  kwadratowa  wartość  amplitudy  Qj(k)  wyznaczana  jest  z  równania: 

)k(
2
1)k(n)k(Q)k(

2
1

jj
2

j
2
j ω





 +=ω   (2),  

gdzie: [ ] 1
Bjj 1)Tk/)k(exp()k(n −−ω=      (3).  

Załóżmy, że dla jakiegoś k, ωj(k) → 0, dla T → TC. Należy podstawić (3) do (2): 

[ ] )k(
2
11)Tk/)k(exp()k(Q)k(

2
1

j
1

Bj
2

j
2
j ω+−ω=ω −                              (4). 
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Dla małych x można wziąć przybliżenie ex ≅ 1 + x  i wtedy dla małych ωj(k) relację  (4) można 

zapisać jako:  
2

j
2
j )k(Q)k(

2
1 ω = kBT + k(

2
1

jω )  (5).

Wtedy prawa strona relacji (5) zbliża się do stałej kBTC , a ze względu na  )k(2
jω → 0, po lewej 

stronie,  amplituda  drgań  Qj(k)  tej  wybranej  mody  rośnie  na  tyle,  na  ile  jest  pozwolą  efekty 

anharmoniczne w krysztale. Obniżenie częstości mody wibracyjnej wynika z redukcji efektywnej 

stałej  siłowej kontrolującej tę modę.  Z relacji  (1) wynika też,  że gdy ωj(k) → 0 to przesunięcia 

powodowane  miękką  modą  nie  są  już  wibracyjne,  ale  statyczne.  To  zamrożenie  przesunięć 

atomowych powoduje przemianę. Moda jest zamrożona. Miękniecie mody wibracyjnej prowadzi do 

spontanicznej  dystorsji  sieci  (obniżenie  symetrii).  Relacja  (1)  wskazuje,  że  jeśli  dystorsja  jest 

jednorodna, tzn. identyczna dla wszystkich komórek elementarnych fazy wyższej to dla miękkiej 

mody mamy k = 0. Te przesunięcia statyczne można uważać za parametr porządku strukturalnej 

przemiany fazowej. Przemiany fazowe wywołane przez takie „miękniejące” mody z k = 0 (lub w 

centrum strefy Brillouina)  nazywa się  ferrodystortywnymi.  Dla  takich  przemian nie  zmienia  się 

liczba Z, tj. liczba jednostek formalnych w prymitywnej komórce elementarnej. Powinna zachodzić 

relacja  LST (Lyddena-Sachsa-Tellera):  2
T

2
L

)(
)0(

ω
ω=

∞ε
ε

 ,  pokazująca,  że  gdy częstość  poprzecznych 

fononów optycznych ωT zbliża się do zera  to anomalnie  rośnie niskoczęstościowa przenikalność 

elektryczna ε(0); ε(∞) oznacza przenikalność elektryczną mierzoną w wysokich częstościach a ωL – 

częstość długofalowych podłużnych fononów optycznych. W przemianie drugiego rodzaju gdy ε(0) 

→ ∞ to 2
Tω  → 0. 

Przejścia  powodowane  przez  mody  z  k  ≠  0,  i  stąd  związane  ze  zmianą  liczby  Z,  to  przejścia 

antyferrodystortywne.  Wtedy  zwykle  mięknie  moda  na  granicy  strefy  Brillouina  a  najmniejsza 

translacja sieciowa w kierunku wektora k jest dwukrotnie dłuższa („dublowanie komórki”). 

Wróćmy do teorii Landaua i załóżmy, że ρ0  jest funkcją gęstości kryształu, który ma symetrię grupy 

przestrzennej G0. Pojawienie się parametru porządku w punkcie Curie obniża symetrie do G, a ρ jest 

nową funkcją gęstości. Zapiszmy więc:  ρ = ρ0 + Δρ. Wiadomo, że każdą funkcję można zapisać 

przez nieredukowalne reprezentacje (IR) grupy symetrii G0: ni
n

m

1i
ni0 φη=ρ−ρ=ρ∆ ∑ ∑

=
 ,   (6), gdzie: 

indeks n przebiega po różnych nieredukowalnych reprezentacjach grupy G0, a indeks i po funkcjach 

bazowych  niφ  n-tej  nieredukowalnej  reprezentacji,  ηi –  to  składowe  m-wymiarowego  wektora 

parametru  porządku  rozpiętego  na  wektorach  bazowych  odpowiedniej  nieredukowalnej 

reprezentacji.  Sumowanie  po  n  nie  obejmuje  reprezentacji  identycznościowej  ponieważ  funkcja 

transformująca  się  jak  reprezentacja  identycznościowa  nie  prowadzi  do  zmiany  symetrii.  W 
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szczególności  własności  transformacyjne  parametru  porządku  odpowiadają  szczególnej 

reprezentacji nieredukowalnej grupy G0 (nazywanej często reprezentacją aktywną). Bardzo rzadko 

zdarza  się,  że  w tej  samej  temperaturze  może  pojawić  się  więcej  niż  jeden  parametr  porządku 

(określony  przez  inną  reprezentacje  nieredukowalną  grupy  G0).  Zmiana  Δρ  prowadzi  do 

odpowiedniej  zmiany  energii  swobodnej.  Głównym  założeniem  teorii  Landaua  jest  możliwość 

rozwinięcia  potencjału  termodynamicznego  Gibbsa  Φ  (energii  swobodnej  Gibbsa  na  jednostkę 

objętości)  w pobliżu  TC w  szereg  Taylora  względem potęg  parametru  porządku η.  Dla  danego 

ciśnienia  i  temperatury można wyznaczyć  równowagową wartość η z warunku minimalizacji  Φ. 

Landauowskie rozwinięcie energii swobodnej ma postać:

...fBfbfAfa )4(4)3(3)2(2)1(
0 +η+η+η+η+Φ=Φ             (7),   gdzie: a, b, A, B – to funkcje 

temperatury i ciśnienia a f(m) to funkcjonały rzędu m zbudowane z funkcji bazowych (lub z γi) tej 

szczególnej reprezentacji nieredukowalnej Г grupy przestrzennej G0, która indukuje zmianę symetrii 

z G0 do G; Φ0 – to wartość potencjału termodynamicznego w fazie prototypowej . Ze względu na to, 

że  Φ  jest  niezmienniczy  względem  operacji  z  G0,  to  jedyne  dozwolone  formy  f(m) też  są 

niezmiennicze względem tych operacji.  Z tej teorii wynikają warunki konieczne by przejście było 

drugiego rodzaju:

(1). Powinna zachodzić zmiana symetrii w przemianie a grupa przestrzenna G fazy niższej powinna 

być podgrupą grupy przestrzennej G0 fazy wyższej. 

(2).  Zmiana  symetrii  spowodowana  pojawieniem  się  parametru  porządku  musi  być  taka,  że  η 

transformuje się zgodnie z pojedynczą reprezentacją nieredukowalną, np. Г, grupy G0.

(3).  Wyraz  trzeciego rzędu w rozwinięciu  energii  swobodnej  musi  być  równy zeru,  tj.  f(3) musi 

znikać ze względu na symetrię. W języku teorii reprezentacji ten warunek oznacza, że rozkład [Г]3 

na reprezentacje nieredukowalne nie może zawierać reprezentacji identycznościowej G0. To jest tzw. 

warunek Landaua. 

Potencjał Φ jest funkcją skalarną i powinien być niezmienniczy względem operacji symetrii fazy 

wysokosymetrycznej: Φ(η) = Φ(η*), gdzie: η* - parametr porządku przekształcony przez operacje 

symetrii. W rozwinięciu Landaua nie wystąpi człon liniowy względem η ze względu na symetrię. 

Potencjał termodynamiczny powinien w punkcie przemiany fazowej TC mieć minimum, któremu 

odpowiada η = 0. Poniżej TC w stanie równowagi η ≠ 0. To oznacza, że dla T > TC  przy η2 powinien 

być współczynnik A > 0 by potencjał Φ był minimalny dla η = 0 (Rys. 7). Gdy A < 0 to minimum Φ 

osiąga się dla η ≠ 0. W punkcie przemiany A = 0. Aby przemiana była ciągła to współczynnik B > 0. 

Jeśli założy się, że przemiana zachodzi podczas obniżania temperatury przy określonym ciśnieniu pk 

to  dla  przemiany  ciągłej  można  zapisać:  ...
4
1)TT(

2
1)T,p(),T,p( 42

Ck0 +β η+η−α+Φ=ηΦ  

(8).
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Rys. 7. Zależność nierównowagowego potencjału termodynamicznego od parametru porządku. Po 

prawej stronie pokazano zależność współczynnika A = f(α(T – TC), p) od temperatury w otoczeniu 

punktu przemiany fazowej II rodzaju (pc – to ciśnienie, dla którego temperatura przemiany wynosi 

TC).(Strukow i Lewaniuk 1995)

Równowagową wartość parametru porządku η0 uzyskuje się z warunków minimalizacji potencjału 

Φ:  0=
η∂
Φ∂

 ,  2

2

η∂
Φ∂

 > 0  (warunek stabilności fazy), stąd:  β
−α−=η )TT( C2

0   dla T < TC. Gdy X 

oznacza pole sprzężone z parametrem porządku to  η∂
Φ∂

= X. Warunek stabilności może być więc 

wyrażony jako: 1
2

2 X −χ≡
η∂

∂=
η∂

Φ∂
 > 0 , gdzie: χ  jest uogólnioną podatnością. Aby faza była stabilna 

to odwrotność tej podatności powinna być dodatnia. 

4. Domeny w ferroikach – symetria, przełączenie. 

Teoria  Landaua  pokazuje  jak  wyznaczyć  symetrię  parametru  porządku odpowiedzialnego  za 

redukcję  symetrii  kryształu  z  G0 do  G.  Inną  drogą  wyznaczenia  sprzężenia  między  G0,  G  i 

parametrem porządku jest zasada superpozycji symetrii – zasada Curie. Zgodnie z tą zasadą grupa 

symetrii  dwóch  lub  więcej  obiektów  rozpatrywanych  jako  całość  jest  maksymalną,  wspólną 

podgrupą grup symetrii tych obiektów. W odniesieniu do własności fizycznych wynika z tej zasady, 

że symetria G fazy ferroicznej będzie maksymalną podgrupą grupy G0  utworzoną jako przekrój 

grupy G0 i Г, (Г oznacza symetrię parametru porządku): Γ∩= 0GG .  Rysunek 8 ilustruje tę relację 

w odniesieniu do przemiany ferroelektrycznej w BaTiO3 w T = 403 K; G0 = m3m a przemiana z fazy 

kubicznej do tetragonalnej jest ferroelektryczna. 
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Rys.  8.  Interpretacja  zasady Curie  dla  przemiany  z  fazy  kubicznej  do  tetragonalnej  w BaTiO3; 

polaryzacja spontaniczna o symetrii ∞mm jest parametrem porządku. (Wadhawan 1982).

Wektor  polaryzacji  ma  symetrię  stożka,  Г  =  ∞mm.  Jeśli  wektor  polaryzacji  będzie  skierowany 

wzdłuż którejś z krawędzi kubicznej komórki elementarnej to G = m3m ∩ ∞mm = 4mm . Zasada 

Curie może też wyjaśniać symetrię struktury domenowej. Gdy kryształ jest schładzany to przemiana 

zachodzi  pod  wpływem  wielkości  skalarnej  –  temperatury.  W  fazie  o  niższej  symetrii 

makroskopowa  symetria  próbki  jako  całości  powinna  być  zgodnie  z  zasadą  Curie  przekrojem 

symetrii  G0 i  symetrii  skalara.  Skalar  ma  symetrię  sfery,  która  ma  płaszczyzny  symetrii. 

Makroskopowo  próbka  krystaliczna  powinna  mieć  uśrednioną  symetrię  G0 nawet  poniżej 

temperatury przemiany. Ale mikroskopowa symetria jest obniżona z G0 do G. Te dwa twierdzenia 

mogą być prawdziwe jedynie wtedy gdy kryształ podzieli się na domeny. Jeśli każda domena ma 

symetrię G to operacje symetrii przekształcające jedną domenę w drugą są tymi, które są tracone w 

przemianie  fazowej. W ten sposób te tracone operacje symetrii  determinują strukturę domenową 

fazy  niskosymetrycznej.  Na  przykład  utracone  płaszczyzny  zwierciadlane  wyznaczają  położenie 

ścian  domenowych  rozdzielających  dwie  domeny.  Liczba  możliwych  stanów  orientacyjnych 

ferroika jest ilorazem rzędu grupy punktowej fazy o wyższej symetrii i rzędu grupy punktowej fazy 

ferroicznej. Jako ilustrację powyższych stwierdzeń można przedstawić przemianę ferroelektryczną z 

fazy kubicznej (m3m) do tetragonalnej (4mm) w BaTiO3. Wektor polaryzacji spontanicznej w fazie 

tetragonalnej może być skierowany wzdłuż jednego z sześciu kierunków: +x, +y, +z, -x, -y, -z w 

układzie współrzędnych prototypowej fazy kubicznej. Grupy m3m i 4mm mają rzędy, odpowiednio, 

48 i 8, tak więc możliwe jest wystąpienie 6 stanów orientacyjnych. Faza tetragonalna jest tzw. pełną 

fazą  ferroelektryczną.  Sześć  możliwych  konfiguracji  wektora  polaryzacji  i  odpowiadających  im 

domen  ferroelektrycznych  może  być  transformowane  jedna  w drugą  przez  6  i  tylko  6  różnych 

operacji symetrii należących do grupy Pm3m fazy prototypowej. Te operacje nie należą do grupy 

P4mm fazy ferroicznej. Są trzy sposoby by grupa symetrii G fazy ferroicznej była  podgrupą fazy 

prototypowej G0: 

1) G ma tę samą komórkę prymitywną jak G0; wtedy przemiana jest ferrodystortywna lub equi-

translacyjna;
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2) G i G0 mają tę samą symetrię grupy punktowej, tzn., że jedynie symetria translacyjna grupy 

G jest niższa niż G0. Taka przemiana jest nieferroiczna (o tej samej grupie punktowej – equi-

point-group) i może być indukowana przez mody o k ≠ 0 (przemiana antyferrodystortywna);

3) G nie  zawiera  pewnych  operacji  translacyjnych  i  punktowych  grupy G0;  są  to  przejścia 

ogólne (general), które mogą też antyferrodystortywne.

Przypadek pierwszy prowadzi do domen bliźniaczych (twin domains), tzn. domen, których osie są 

co najmniej  nierównoległe  lub antyrównoległe.  Przykładem tego typu jest  przemiana  β →  α w 

kwarcu,  gdy  symetria  zmienia  się  z  P6222  do  P3221;  to  tzw.  przemiana  ferrobielastyczna  – 

ferroelastoelektryczna.  Przypadek  drugi  dotyczy  domen  antyfazowych,  mogą  one  być 

transformowane jedna w drugą jedynie przez pewne operacje translacyjne należące do G0 ale nie do 

G. Znany przykład tej przemiany to nieferroiczne przejście porządek – nieporządek w stopie Cu3Au, 

w którym symetria zmienia się z Fm3m do Pm3m. Trzeci przypadek dotyczy tzw. ogólnych domen 

bliźniaczych  (general  twin),  które  mogą  być  transformowane  jedynie  przez  kombinacje  operacji 

punktowych  i  translacyjnych.  Pierwszym  materiałem,  w  którym  obserwowano  taką  strukturę 

domenową  był  ferroelastyk  -  ferroelektryk  Gd2(MoO4)3,  (symetria  fazy  prototypowej  P m24 1  a 

ferroicznej Pba2). Domeny opisane w  przypadkach 1 i 3 są nierozróżnialne jeśli rozważa się ich 

własności makroskopowe lub kierunkowe (np. dwójłomność). 

Rysunek 9 ilustruje te sytuacje.
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Rys. 9. Schematyczne przedstawienie trzech możliwych sposobów, na jakie symetria prototypowa 

może być obniżona w przemianie fazowej. Faza prototypowa (i) ma symetrię grupy płaskiej pm. 

Jeśli symetria grupy punktowej po przemianie będzie m ze zmianą periodyczności translacyjnej (a′ = 

2a) to przejście jest nieferroiczne (iii), które nie prowadzi do stanów orientacyjnych ale jedynie do 

domen  antyfazowych  w  fazie  o  niższej  symetrii.  Grube  linie  pionowe  reprezentują  ściany 

domenowe. Jeśli symetria punktowa zmienia się z m do 1 ze zmianą periodyczności translacyjnej 

(iv)  to  powstają  domeny  antyfazowe  w  stanach  orientacyjnych.  Gdy  nie  zachodzi  zmiana 

periodyczności translacyjnej (ii) to powstają czyste stany orientacyjne. (Wadhawan 1982)

Ferroiczne przemiany fazowe (FPT) stanowią specjalną klasę przemian. Rozważmy przemianę, w 

której zachodzi zmiana grupy przestrzennej symetrii. Symetria grupy przestrzennej obejmuje część 

translacyjną  i  kierunkową (obrotową).  Część translacyjna  opisywana  jest  przez  grupę Bravais`a. 

Symetria obrotowa sieci krystalicznej określa siedem układów krystalicznych. Symetria obrotowa 

kryształu opisywana jest grupą punktową. Jeśli podczas przemiany zmienia się grupa punktowa to 

mamy  do  czynienia  z  ferroicznym  przejściem  fazowym  (FPT).  Podczas  takiego  przejścia  faza 

prototypowa (parafaza) ma grupę punktową o wyższej symetrii niż faza ferroiczna. Rzędy tych obu 

grup powinny różnić się co najmniej  o czynnik 2. Stąd też wynika,  że faza ferroiczna powinna 

wykazywać  strukturę  domenową.  I  tak  np.  dla  ferromagnetycznej  przemiany fazowej  jeden  typ 

domen ma spiny ustawione w górę a drugi w dół. Dla ferroelektrycznego przejścia fazowego w 

krysztale  BaTiO3 w  TC =  130°C,  może  powstać  6  typów  domen  lub  stanów  orientacyjnych. 

Punktowa grupa symetrii powyżej TC jest kubiczna ( m3m ) a grupa punktowa fazy ferroelektrycznej 

poniżej  TC to 4mm,  grupa polarna należąca  do układu tetragonalnego.  Oś czterokrotna jest  osią 

polarną i może być skierowana w sześciu możliwych kierunkach. Każda z tych możliwości określa 

inny typ domeny. Kluczowym pojęciem dla właściwego opisu FPT (Aizu 1970, Wadhawan 2000) 

jest symetria prototypowa albo symetria fazy prototypowej. Kryształ może wykazywać sekwencję 

przemian, w których symetria się obniża np. podczas chłodzenia. Każda z kolejnych faz ma te samą 

tzw. fazę prototypową (parent). Symetria tej fazy jest najwyższa dla danej struktury krystalicznej i 

wszystkie fazy o niższej symetrii (daughter) powstają z fazy prototypowej przez utratę jednej lub 

więcej  operacji  symetrii.  Wspomniany  tytanian  baru  BaTiO3 wykazuje  sekwencję  faz  podczas 

chłodzenia od kubicznej do tetragonalnej,  potem ortorombowej i w końcu romboedrycznej. Faza 

kubiczna jest fazą prototypową dla każdej z tych faz niskotemperaturowych. 
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5. Klasyfikacja przemian ferroicznych  według Aizu i Litvina. 

Grupa punktowa może w ogólności mieć więcej niż jedną podgrupę, stąd możliwych jest 

wiele różnych par grupa – podgrupa dla każdej prototypowej grupy punktowej. Każda taka para 

opisuje możliwy „rodzaj” Aizu przemiany ferroicznej. 

Aizu (1970)  przedstawił  klasyfikację  wszystkich  możliwych  ferroicznych  przejść  fazowych jako 

tzw.  rodzajów  Aizu  oznaczając  je  jako  G1′FH,  gdzie:  G1′ to  grupa  punktowa  fazy  para  (lub 

diamagnetycznej),  H to grupa punktowa fazy ferroicznej a F oznacza przejście ferroiczne. Zmiana 

symetrii kierunkowej lub orientacyjnej podczas przejścia ferroicznego wymaga by kryształ w fazie 

ferroicznej  wykazywał  co najmniej  dwa równoważne stany o tej  samej  strukturze atomowej ale 

różniące się orientacją (możliwe, że też i chiralnością).  Są to tzw. stany orientacyjne.  Za Aizu i 

Janovcem można określić liczbę tych stanów n = |G1′|/|H|  określa liczbę stanów orientacyjnych Si , 

i = 1,2,   n , gdzie:  |G1′| i |H| oznaczają liczbę elementów symetrii (rząd grupy), odpowiednio w 

grupie  G1′ i H.

Biorąc  pod  uwagę  jedynie  grupy  fazy  prototypowej  z  inwersją  czasu  1`  oraz  magnetyczne  i 

niemagnetyczne  ferroiczne  grupy  punktowe  Aizu  otrzymał  773  rodzaje.  Prototypowe  grupy 

magnetyczne zostały wyłączone ponieważ materiały magnetyczne nie wykazują punktów Curie albo 

Néela  aż do temperatury  topnienia  czy rozkładu.  Jeśli  fazy prototypowa i  ferroiczna  są  dia  lub 

paramagnetyczna to liczba możliwych rodzajów wynosi 212. 

Warto zauważyć,  że określanie  liczby ferroelastycznych stanów domenowych według powyższej 

relacji jest jedynie przybliżone ze względu na możliwość wystąpienia deformacji ścinających (shear) 

podczas  ferroelastycznej  przemiany  fazowej.  Powodem  jest  utrzymanie  tzw.  koherencji 

przestrzennej wzdłuż dozwolonych ścian domenowych (Fousek i Janovec 1969, Sapriel 1975), co 

prowadzi do podwojenia liczby stanów domenowych. Widoczne to jest wtedy, gdy kąty ścinania są 

znaczne, jednak w większości przypadków, gdy kąty te są bardzo małe, relacja Aizu jest spełniona. 

Schmid (1999) podzielił rodzaje Aizu na zespoły, w których domeny były rozróżnialne w podobny 

sposób i na wspólne relacje sprzężeń miedzy różnymi parametrami porządku. Litvin (2008) objął w 

klasyfikacji  Aizu  także  kryształy  ferrotoroidalne.  Wprowadził  czteroliterową  notację  aby 

charakteryzować  rodzaje  pod  względem  możliwości  odróżnienia  ich  stanów  domenowych:  T  - 

spontanicznego  momentu  toroidalnego,  M  –  magnetyzacji  spontanicznej,  P-  polaryzacji 

spontanicznej  i  εij –  deformacji  spontanicznej.  Rodzaje  opisywane  są  następująco:  „F”  -  pełny, 

odróżnia wszystkie n stanów domenowych, „P” – częściowy, wyróżnia m,  1< m < n,  spośród n 

wszystkich stanów domenowych, „N” – nie wyróżnia żadnego stanu domenowego i jest niezerowy, 

„Z” – także nie wyróżnia żadnego stanu domenowego, nie ma uporządkowania ferroicznego.

I tak np.: 

(1) T i M może być F, P lub Z ale nigdy N, ponieważ przyjmuje się, że dla T i M zachodzi symetria 

względem  odwrócenia czasu i zdolność tworzenia domen.
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(2)  εij może być F, P lub N, ale nigdy Z, ponieważ można przyjąć,  że deformacja spontaniczna 

zawsze powstaje podczas przemiany fazowej. Jeśli εij jest także N to deformacja spontaniczna, choć 

skończona, nie może być przeorientowana jak dla typowych ferroelastyków. Przemianę nazywa się 

wtedy koelastyczną. Zachodzi ona np. w tej samej klasie symetrii dla współosiowego przejścia z 

fazy  heksagonalnej  do  romboedrycznej.  Stąd  multiferroik  niekoniecznie  jest  ferroelastykiem. 

Koelastyki mogą być multiferroikami jeśli przyjmiemy, że faza multiferroiczna ma dwie, trzy lub 

cztery własności ferroiczne pierwszego rzędu. 

(3) P może być F, P, Z, lub N ale jeśli jest N to znaczy, że polaryzacja jest skończona ale nie może 

być przełączona. 

Tabela  1  przedstawia  fragment  rozszerzonego  opisu  rodzajów  Aizu  sporządzony  przez  Litvina 

(2008).  Pierwsza  kolumna  numeruje  rodzaje  Aizu,  druga  podaje  relację  G1′FH   w  formacie 

ogólnym, trzecia zaś w formacie określającym osie współrzędnych. Czwarta kolumna podaje liczbę 

n =  |G1′|/|H|  w dwóch postaciach zależnych od grupy  H;  a) gdy grupa ta zawiera odwrócenie 

względem czasu 1′ to n oznacza liczbę stanów domenowych, b) gdy grupa ta nie zawiera 1′ to liczba 

jest podana jako (n/2) × 2. W tym ostatnim przypadku znaczenie F i P dla polaryzacji spontanicznej i 

deformacji spontanicznej jest nieco inne: F – wyróżnia n/2 stanów domenowych, P – wyróżnia m,  1 

< m < n/2 stanów, czyli pewne a nie wszystkie stany domenowe. 

Tabela 1.
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Na  przykład  dla  rodzaju  nr  128  w  Tabeli  1  czteroliterowe  oznaczenie  Z  Z  F  N  oznacza,  że 

spontaniczny moment toroidalny i magnetyzacja nie występuje w stanach domenowych, polaryzacja 

spontaniczna występuje w dwóch stanach a deformacja spontaniczna jest niezerowa i ta sama w obu 

stanach domenowych. 

Symbol rodzaju według Aizu zawiera oznaczenie prototypowej grupy punktowej po lewej stronie, 

literę  F  (od  ferroik)  w  środku  i  oznaczenie  ferroicznej  grupy  punktowej  po  prawej  stronie. 

Przykładem może być np.  m3m F 4mm dla BaTiO3. Bywa, że symbol jest bardziej złożony. Jeśli 

np. będzie miał postać  2124 mmFm ′′′  to oznaczenie  1′  wskazuje na to, że grupa prototypowa jest 

symetryczna  względem czasu.  Ponieważ  grupa  prototypowa jest  zawsze  symetryczna  względem 

czasu to  zwykle  opuszcza  się  oznaczenie1′  jeśli  odnosi  się  do ferroika  niemagnetycznego.  Aby 

uniknąć  dwuznaczności  w niektórych  sytuacjach  stosuje  się  dodatkowe oznaczenia.  Przykładem 

może tu być symbol  2124 ′′ Fm . Oś dwukrotna  2′  fazy ferroicznej może odpowiadać osi głównej 

fazy prototypowej (oś 4 ) albo jednej z dwóch osi dwukrotnych 2′  prostopadłych do osi głównej. W 

pierwszym  przypadku  stosuje  się  symbol  2124 ′′ Fm (p)  a  w  drugim  2124 ′′ Fm (s),  gdzie:  p  – 

„principal”, s – „side”. Te dwie sytuacje opisują dwa różne rodzaje ferroiczne. 

5.1. Tensorowa klasyfikacja ferroików. Entalpia swobodna.

Wielkości  tensorowe  wielkości  takie  jak  np.  magnetyzacja,  polaryzacja,  deformacja  czy 

przenikalność są translacyjnie niezmiennicze. Nie jest więc konieczne stosowanie przestrzennych 

grup symetrii kryształu do opisu tych wielkości, wystarczą grupy punktowe. Fazy ferroiczne mogą 

być klasyfikowane przez ich własności tensorowe.  

Entalpia swobodna a efekty krystalofizyczne

Aby uzyskać  związek  miedzy symetrią  a  efektami  fizycznymi  w ferroikach  należy rozwinąć  w 

szereg entalpię swobodną by sprawdzić, jakie czynniki i które ze składowych tensorów pozostają 

niezmiennicze względem operacji symetrii dla wszystkich grup punktowych Heescha-Szubnikowa. 

Entalpia jest funkcją wielkości sprzężonych układu: pola elektrycznego E, pola magnetycznego H, 

wektora  źródła  S  momentu  toroidalnego,  o  składowych  Si =  (E × H)i ,  tensora  naprężeń 

mechanicznych  σ (ze wskaźnikami od 1 do 3) i temperatury T, które przyjmujemy jako stałe: g = 

g(E, H, S, σ; T). Należy pamiętać, że choć stosować będziemy relację  Si = (E × H)i  to także inne 

pola  wektorowe  łamiące  symetrię  przestrzennej  i  czasowej  inwersji  mogą  działać  jako  „pola 

toroidalne”.  Gradient  pola  magnetycznego  ma  te  same  własności  transformacyjne  jak  moment 

toroidalny i może też działać jako pole toroidalne.
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Funkcja g jest entalpią swobodną g0, od której odjęto wkłady pochodzące od pola elektrycznego i 

magnetycznego w próżni:  g = g0 _ (ε0/2)E2 _ (µ0/2)H2 . Rozwinięcie g w szereg względem Ei, Hi, Si i 

σij ma postać:

- g = ...P(s)iEi + M(s)iHi + T(s)iSi + ε(s)ijσij 

        + (½)χ(e)ijEiEj + (½)χ(m)ijHiHj + (½)τijSiSj +  sijklσijσkl

        + αijEiHj + θijEiSj + ζijHiSj 

        + dijkEiσjk + qijkHiσjk + gijkSiσjk

        + (½)γijkHiEjEk + (½)βijkEiHjHk +... (9)

Pierwsze cztery składniki reprezentują niezmienniki pierwszego rzędu i opisują ferroiki pierwszego 

rzędu  (P(s)i,  M(s)i,  T(s)i  i   ε(s)ij oznaczają  odpowiednio  polaryzację  spontaniczną,  magnetyzację 

(namagnesowanie)  spontaniczne,  toroidalność  spontaniczną  i  deformację   spontaniczną.  Kolejne 

cztery składniki  drugiego rzędu to  dozwolone dla  każdej  grupy punktowej  składniki  zależne  od 

podatności elektrycznej  χ(e)ij,  magnetycznej  χ(m)ij,  toroidalnej  τij i  współczynników sprężystości 

sijkl. W trzeciej linii kolejne składniki reprezentują także niezmienniki drugiego rzędu dla efektów: 

liniowego  magnetoelektrycznego,  liniowego  „elektrotoroidalnego”,  liniowego 

„magnetotoroidalnego”, piezoelektrycznego, piezomagnetycznego i „piezotoroidalnego”. Składniki 

z  linii  drugiej  i  trzeciej  reprezentują  ferroiki  drugiego rzędu a niezmienniki  magnetoelektryczne 

trzeciego rzędu w ostatniej linii opisują ferroiki trzeciego rzędu. Pełniejszy zestaw niezmienników 

podany jest w Tabeli 2. 

Nomenklatura pochodzi od Newnhama i Crossa (1974). Do pewnej dwuznaczności może prowadzić 

termin  „ferromagnetoelektryk”,  który  bywa  stosowany  też  w  literaturze  do  materiałów 

ferroelektrycznych, które są w tej samej fazie jednocześnie ferro- lub ferri-magnetyczne.

5.2. Domeny i ich przełączanie

Przemiany fazowe z wysokotemperaturowej fazy prototypowej do niskotemperaturowej fazy 

ferroicznej  są  związane  z  obniżeniem symetrii  w relacji  grupa  – podgrupa i  w konsekwencji  z 

podziałem  na  domeny.  Domeny  te  skorelowane  są  przez  elementy  symetrii  fazy  prototypowej 

stracone podczas przemiany. Tworzenie się struktur domenowych i przełączanie (switching) stanu 

jednej domeny do stanu drugiej domeny przez czynniki sprzężone (pola elektryczne i magnetyczne, 

naprężenie) łatwiej określić przez znajomość grup punktowych obu faz czyli wspomnianych już tzw. 

rodzajów  Aizu.  Czynnikiem  powodującym  przełączenie  jest  różnica  entalpii  swobodnej  dwóch 

stanów domenowych (S1, S2) (rozwinięta dla ferroików pierwszego i drugiego rzędu):

∆g = ∆P(s)iEi + ∆M(s)iHi + ∆T(s)iSi + ∆ε(s)ijσij +
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        + (½)∆κijEiEj + (½)∆χijHiHj + (½)∆τijSiSj +  ∆sijklσijσkl +

        + ∆αijEiHj + ∆θijEiSj + ∆ζijHiSj +

        + ∆dijkEiσjk + ∆qijkHiσjk + ∆gijkSiσjk + … (10)

Należy pamiętać, że np. )(
i)s(D 1  = εoEi + )(

i)s(P 1   dla stanu orientacyjnego S1, a )(
i)s(D 2  = εoEi + )(

i)s(P 2   dla 

stanu S2. Wtedy:  )(
i)s(D 2  -  )(

i)s(D 1  =  )(
i)s(P 2  -  )(

i)s(P 1   =  ∆P(s)i , oznacza różnicę wartości i-tej składowej 

polaryzacji spontanicznej w stanach S2 i S1. Pamiętając, że Bi = µoHi + Mi (z definicji) i stąd: ∆B(s)i = 

∆M(s)i . Inne składniki różnicowe w relacji (10) uzyskuje się podobnie. W relacji (10) ∆P(s)i , ∆M(s)i , 

∆T(s)i , ∆ε(s)ij  oznaczają więc odpowiednio różnicę spontanicznej polaryzacji, magnetyzacji momentu 

toroidalnego i deformacji dla pary stanów domenowych . 

Odpowiednie składniki (10) dla ferroików trzeciego rzędu umieszczono także w Tabeli 2. 

Tabela  2.  Potencjał  kierujący  ∆g powodujący  przełączenie  domen  i  reorientację  dwóch stanów 

domenowych dla ferroików pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu [Schmid 2008].
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Różne typy sprzężeń przedstawiono schematycznie na Rys. 10.

Rys. 10. Schematyczne przedstawienie różnych typów sprzężeń odpowiadających składnikom w (9). 

Parametry porządku mogą być indukowane bezpośrednio przez pola sprzężone lub przez parametry 

trzeciego rzędu.(Velev et al. 2011)

Ferroiki pełne i niepełne. 

Jeśli dla choćby jednej pary stanów orientacyjnych ∆P(s)i ≠ 0 to kryształ jest ferroelektryczny, przy 

czym istotna jest też możliwość przeorientowania polaryzacji. Gdy warunek ∆P(s)i ≠ 0 zachodzi dla 

wszystkich par stanów orientacyjnych to ferroelektryk jest pełny; jeśli zaś dla co najmniej jednej 

pary stanów (ale nie wszystkich)  ∆P(s)i = 0, (i =1, 2, 3) to kryształ  nazywa się ferroelektrykiem 

niepełnym.  Podobnie definiuje się pełne i niepełne ferromagnetyki.  Kryształ  jest ferroelastykiem 

gdy wykazuje  co  najmniej  dwa  stany orientacyjne  różniące  się  choćby jedną  składową tensora 

deformacji  spontanicznej,  tzn.  ∆ε(s)ij  ≠ 0.  Podobnie  jak  dla  ferroelektryków  należy  też  przyjąć 

dodatkowy warunek przełączania deformacji  spontanicznej.  Ferroelastyk pełny to taki, w którym 

dwa  stany  orientacyjne  nie  mają  wszystkich  identycznych  odpowiadających  im  niezerowych 

składowych deformacji spontanicznej.  Ferroelektryki, ferromagnetyki i ferroelastyki to tzw. ferroiki 

pierwszego rzędu. Dla tych kryształów ∆g jest liniową funkcją odpowiednio, E, H, lub σ. 
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6. Ferroiki wyższych rzędów.

Ferroiki drugiego rzędu

Wyróżnia się 6 typów ferroików drugiego rzędu: ferrobilektryki (∆g ∼ E2), ferrobimagnetyki (∆g ∼ 

H2),  ferrobilastyki  (∆g  ∼ σ2),  ferromagnetoelektryki  (∆g  ∼ EH), ferroelastoelektryki  (∆g  ∼ σE) i 

ferromagnetoelastyki (∆g ∼ σH). 

Ferrobielastyk  wykazuje  co  najmniej  jedną  parę  stanów  orientacyjnych,  dla  której  ∆sijkl ≠ 0. 

Ferrobielektryki  i  ferrobimagnetyki  definiowane  są  przez   ∆κij i  ∆χij.  Jeśli  w  krysztale  dla  co 

najmniej dwóch stanów orientacyjnych jedna lub więcej składowych tensora magnetoelektrycznego 

αij ma różne wartości i przełączenie może być dokonane przez odpowiednią kombinację pól Ei i Hj 

to  kryształ  jest  ferromagnetoelektrykiem.  Pole  elektryczne  i  magnetyczne  musi  być  przyłożone 

jednocześnie  aby  uzyskać  przełączenie  ferromagnetoelektryczne.  Należy  zauważyć,  że  faza 

ferromagnetoelektryczna  nie  musi  być  fazą  ferromagnetyczno-ferroelektryczną  w  tym  samym 

czasie. Ta ostatnia faza odpowiada jednoczesnej obecności czynników   ∆  M  (s)ij i   ∆  P  (s)ij w relacji (10) a 

to  może się  zdarzyć  gdy czynnik    ∆α  ijEiHj wchodzi  lub nie  do tej  relacji. Podobnie wystąpienie 

efektu  magnetoelastycznego  lub  magnetostrykcyjnego  nie  oznacza,  że  materiał  jest  także 

ferroelastyczny  czy  ferromagnetyczny.  Ferroelastoelektryki  określa  czynnik  ∆dijk a 

ferromagnetoelastyki czynnik ∆qijk . 

Ferroiki trzeciego rzędu

Dla tych ferroików  ∆g  ∼ E3, H3,  σ3, E2σ, E2H, Eσ2, EH2, EσH,...i stąd np. Ferrotrielektryki to to 

ferroiki, w których przełączenie związane jest ze zmianami entalpii swobodnej proporcjonalnymi do 

∆κijkEiEjEk (κijk -  elementy  tensora  przenikalności  elektrycznej  trzeciego  rzędu),  a  dla 

ferrotrielastyków  do  σijσklσmn. Obecność efektów ferroicznych pierwszego rzędu może maskować 

efekty wyższ ych rzędów, np. trudno jest obserwować efekt ferrobielastyczny w krysztale, który jest 

także  ferroelastyczny  dla  tej  samej  pary  stanów  orientacyjnych.  Zwykle  by  dostrzec  efekt 

ferrotrielastyczny kryształ nie powinien być ferroelastyczny i ferrobielastyczny. 

Przykłady (Wadhawan 1982).

Rozważmy kryształ należący do „rodzaju” mm2F2. Rzędy grup mm2 i 2 wynoszą odpowiednio, 4 i 

2, czyli w fazie ferroicznej możliwe są dwa stany orientacyjne. Oznaczmy te stany jako S1 i S2, (Rys. 

11).  Wybieramy układ  kartezjański  związany z  fazą  prototypową tak,  by oś  z  była  skierowana 

wzdłuż osi dwukrotnej a osie x i y były prostopadłe do dwóch płaszczyzn zwierciadlanych. Grupa 

punktowa 2 jest polarna, więc w fazie ferroicznej może wystąpić polaryzacja spontaniczna. Faza ta 

jest  na pewno piroelektryczna.  Aby stwierdzić  czy jest  także ferroelektryczna  należy wziąć pod 

uwagę,  że polaryzacja  spontaniczna ma tylko składową P(s)3.  Stany orientacyjne są równoważne, 

wybierzmy więc stan S1 jako „początkowy” by określić składowe tensora dla każdego ze stanów. 
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Aby  wyznaczyć  składowe  wektora  (tensora)  polaryzacji  spontanicznej  w  innym  stanie  należy 

wykonać „operacje F” na macierzy odpowiedniego tensora. Są to te operacje (elementy) symetrii, 

które istniały w fazie prototypowej ale nie ma ich w fazie ferroicznej. Formalniej, gdy liczba stanów 

orientacyjnych wynosi nd = 2 to istnieje operacja symetrii względem punktu p2 (p2 ∉ P, p2 ∈ P0) 

taka, że       P0 = P + p2P. Jeśli wybierzemy stan S1 jako początkowy  to drugi stan S2 można uzyskać 

przez działanie operatorem p2 na stan S1. W ogólnym przypadku gdy nd > 2 to 

P0 =  p1P  +  p2P  +  …+  pndP   ,  (p1 =1).  W tym  warstwowym  rozłożeniu  p2,..pnd (∉ P)  tworzą 

reprezentatywny zbiór operacji F. Zbiór ten nie jest jedyny.

 W tym przypadku  jedyną  operacją  F jest  odbicie  w płaszczyźnie  yz.  Przeprowadza  ona punkt 

materialny (x, y, z) z S1 w punkt ( z,y,x ) w S2. Polaryzacja spontaniczna o składowych (0, 0, P(s)3) 

nie  zmieni  się  po  tej  operacji,  stąd  ∆P(s)i =  0.  Kryształ  nie  będzie  więc  ferroelektryczny.  Aby 

sprawdzić jak zmieni się polarna własność drugiego rzędu np. podatność elektryczna  κij zapiszmy 

formę tego tensora dla stanu S1:
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Jeśli wykonamy operację odbicia w płaszczyźnie yz to otrzyma się postać tensora przenikalności 

dla stanu S2:
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Jak widać  ∆κ12 =  -2κ12 ≠ 0,  inne  ∆κij są  zerowe.  Ponieważ co najmniej  jeden  stan elektryczny 

drugiego rzędu jest możliwy to stan ten jest ferrobielektryczny. 

Tensor deformacji  spontanicznej  ε(s) ma te same własności transformacyjne jak tensor  κ, oba są 

polarnymi tensorami symetrycznymi drugiego rzędu. Wynika stąd, że  ∆ε(s)12 = 2ε(s)12 ≠ 0 , a inne 

∆ε(s)ij są  zerowe.  To  znaczy,  że  dla  tego  „rodzaju”  dozwolona  jest  ferroelastyczność.  Podobną 

argumentację  można  przeprowadzić  także  dla  tensora  podatności  magnetycznej,  czyli  dla  tego 

„rodzaju”  symetria  pozwala  na  jednoczesne  stany  ferroelastyczne,  ferrobilektryczne  i 

ferromagnetyczne.
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Rys.  11.  Możliwe stany ferroiczne  w krysztale  jednoskośnym o symetrii  2(C2).  Faza  ferroiczna 

powstaje z fazy prototypowej o symetrii  mm2(C2v). Stany S1 i  S2 mogą być przełączone jedynie 

ferroelastycznie (FS).(Wadhawan 1982)

Inna sytuacja  pokazana jest  poniżej (Rys.  12), fazą prototypową jest  grupa mmm(D2h).  Rząd tej 

grupy wynosi  8  czyli  możliwe są 8/2 = 4 różne stany orientacyjne  S1,  S2,  S3 i  S4.  Zachodzi  tu 

odpowiedniość 1 – 1 pomiędzy nimi i warstwami: (mmm) = (2x) + mx(2z) + i(2z) + 2x(2z). Operacja F 

to mx, ta sama jak w przykładzie poprzednim, przeprowadza ferroelastyczny stan S1 w S2. Operacja 

inwersji i przeprowadza stan S1 do S3. Te stany są jednocześnie ferroelastyczne i ferroelektryczne. 

Ostatnia operacja F, 2x   zmienia ferroelektryczny stan S1 w S4. Faza ferroiczna jest więc nie tylko 

piroelektryczna  ale  ferroelektryczna,  a  także  ferroelastyczna,  ferrobielektryczna  i 

ferrobimagnetyczna.  Stany  mogą  być  przełączane  ferroelektrycznie  (S1 ↔ S4;  S2 ↔ S3), 

ferroelastycznie  (S1 ↔ S2;  S3 ↔ S4),  albo  na  oba  sposoby  (czyli  polem  elektrycznym  bądź 

naprężeniem) (S1 ↔ S3; S2 ↔ S4). Te ostatnie zmiany zawierają operację inwersji. 
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Rys. 12. Ta sama symetria jednoskośna może być uzyskana z fazy prototypowej o symetrii wyższej, 

mmm(D2h).  Wystąpić  mogą  4  stany  orientacyjne  S1,  S2,  S3 i  S4.  Ferroelektryczne  (FE) 

przepolaryzowanie zachodzi między S1 i S4 oraz miedzy S2 i S3,  ,  - oznaczają dwa przeciwne 

kierunki polaryzacji spontanicznej prostopadłe do płaszczyzny rysunku. Stan S1 może się przełączyć 

ferroelastycznie do stanu S2, podobnie jak stan S3 do stanu S4. Przejścia miedzy stanami S1 i S3 oraz 

S2 i S4 są jednocześnie ferroelektryczne i ferroelastyczne i mogą zachodzić nawet gdy działa tylko 

jeden czynnik (pole elektryczne lub naprężenie).(Wadhawan 1982)

„Rodzaj” mmmF222 jest nieferroelastyczny, grupy mmm i 222 należą do układu ortorombowego. 

Operacja  inwersji  jest  operacją  F:  (mmm)  = (222)  + i(222).  Ta  operacja  nie  wpływa na  tensor 

deformacji, ale zmienia skrętność (chiralność) struktury. Dwa stany orientacyjne różnią się tensorem 

giracji optycznej, który opisuje aktywność optyczną. Takie kryształy nazywa się ferrogirotropowymi 

(Wadhawan 1982). 

6. Domeny ferrotoroidalne.

Istnienie  takich  domen  było  zaproponowane  przez  Schmida  (1970)  i  Sannikowa (2003). 

Litvin (2008) pokazał, że jeśli rozszerzy się klasyfikację 773 rodzajów przemian fazowych Aizu i 

dopuści  pojawienie  się  także  spontanicznej  toroidalności  to  liczba  rozróżnialnych  stanów 

domenowych  pozostaje  taka  sama  jak  wyznaczona  przez  Aizu  czyli  bez  uwzględnienia 

ferrotoroidalności. A to dlatego, że skoro magnetyzacja i moment toroidalny zmieniają znak przy 

odwróceniu  czasu  to  wszystkie  spiny  struktury  magnetycznej  zmienią  znak  koheretnie  pod 

działaniem  pola  magnetycznego.  Monodomena  ferrotoroidalna  będzie  wiec  identyczna  z 

odpowiednią domeną ferromagnetyczną lub antyferromagnetyczną.
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Rys.  13.  Obraz  struktury  domenowej  dla  cięcia  (100)c Ni3B7O13Cl  w  świetle  spolaryzowanym 

powyżej  TC =  9  K  ( 12Fmm1m34 ′′ )  i  poniżej  9  K  ( 2mmF1m34 ′′′ ).  Duże,  czerwone  i  zielone 

ferroelektryczno/ferroelastyczne domeny związane są prostopadłą do płaszczyzny próbki utraconą 

osią 4  fazy kubicznej. Współczynniki załamania nγ i nα są zawsze równoległe odpowiednio do ±MS 

i ± TS. (Schmid  (1970)).

Strukturę  domenową  obserwowano  także  w  ferrotoroikach,  choć  uporządkowanie  spinowe  jest 

antyferromagnetyczne. Domena FTO jest niezależna od antyferromagnetycznej ze względu na inną 

symetrię  obu układów.  Weźmy LiCoPO4 jako  przykład.  Uporządkowanie  antyferromagnetyczne 

obniża symetrię z mmm do mmm′ a liczba operacji symetrii zmniejsza się z 16 do 8, co odpowiada 

dwóm domenom antyferromagnetycznym (± l). Rotacja spinu wokół osi x redukuje symetrię do 2′ a 

liczbę operacji symetrii do 2, co odpowiada dwóm domenom FTO (± T). Dobrą metodą detekcji 

domen  w  ferrotoroikach  jest  SHG  (generacja  drugiej  harmonicznej).  Zmiana  znaku  parametru 

porządku  O  indukuje  przeciwną  podatność  SH   χ(O).  Oznacza  to  180° zmianę  fazy  drugiej 

harmonicznej  światła  od  przeciwnych  domen  i  możliwość  identyfikacji  struktury  domenowej. 

Wiedząc, że różne parametry porządku mają różne symetrie, więc i podatności χ(O), to możliwe jest 

obrazowanie rożnych domen przez analizę polaryzacji światła. Rysunek 13(a) przedstawia obraz χzzz 

uzyskany dla energii 2.25 eV dla monodomeny antyferromagnetycznej w krysztale LiCoPO4 (100). 

Widoczna  jest  domena  antyferromagnetyczna  i  ściana  domeny antyferromagnetycznej  w dolnej, 

lewej części obrazu.
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Rys. 14. Domeny toroidalne w prawie monodomenowym antyferromagnetycznie LiCoPO4 (100). 

Obraz uzyskano techniką optycznej SHG dla różnych polaryzacji światła: (a) dla χzzz ; ciemna linia 

po lewej stronie to ściana domeny antyferromagnetycznej (afm); (b) dla χyyz + χzyy ; (c) dla χyyz - χzyy . 

(d) Szkic domen antyferromagnetycznych (afm) i ferrotoroidalnych (fto). Względem dużej domeny: 

afm (+l);  fto (+T) oznaczonej  jako (++) ,  czerwone domeny mają (+l,  -T)  a niebieska (-l,  +T). 

Czarny ślad na wszystkich obrazach to defekt. 

 (Van Aken et. al.  2007).   

Inne  obrazy  uzyskujemy  dla  składowych  polaryzacyjnych  drugiej  harmonicznej  χyyz i  χzyy  . 

Widoczne są inne ferroiczne struktury domenowe niż antyferromagnetyczne. Rotacja rejestrowanej 

polaryzacji o 90° (b) i (c), pozwala ujawnić kontrast między składowymi  χyyz i  χzyy. Taka sytuacja 

jest możliwa gdy wkłady polaryzacyjne pochodzą z różnych źródeł, tzn. z domeny FTO i domeny 

antyferromagnetycznej. Uważa się, że ta dodatkowa struktura (d) jest domeną FTO. Wciąż jednak 

jest  wiele  podstawowych  pytań  dotyczących  ferrotoroidalności.  Jednym  z  nich  jest  dokładna 

mikroskopowa definicja momentu ferrotoroidalnego. Mimo, że przyjęto określenie „toroidyzacja” 

określający moment toroidalny na objętość komórki elementarnej to periodyczne warunki brzegowe 
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prowadzą  do  wielowartościowej  toroidyzacji  i  jedynie  różnice  toroidyzacji  są  wielkościami 

mierzalnymi. 

W zależności od grupy punktowej moment toroidalny może być przełączony przez skrzyżowane 

pola  magnetyczne  i  elektryczne,  przez kolinearne  pola  magnetyczne  i  elektryczne,  ale  i  samym 

polem magnetycznym. 

7. Multiferroiki magnetoelektryczne I i II typu.

Liniowy efekt magnetoelektryczny

Teoria klasycznego elektromagnetyzmu to wielki sukces fizyki  XIX wieku. Ørsted zauważył,  że 

prąd elektryczny może odchylać igłę kompasu. Potem Faraday odkrył, że magnes przesuwany  przez 

pętlę  z  drutu  wywołuje  w  niej  prąd  elektryczny.  Maxwell  wyraził  sprzężenie  pomiędzy 

elektrycznością i magnetyzmem w formie słynnych równań. Zmiany pól w materii były w ogólności 

opisywane za pomocą dwóch wielkości, przenikalności elektrycznej ε i przenikalności magnetycznej 

µ. Z równań Maxwella wynika, że statyczne pole elektryczne nie wywołuje pola magnetycznego i 

vice versa. To jest prawdziwe w próżni. Pierwsze doświadczenie, w którym zmierzono bezpośrednio 

efekt magnetoelektryczny wykonał w 1888 r.. W. Röntgen. Stwierdził, że dielektryk poruszający się 

w polu elektrycznym magnetyzuje się; istnieje też efekt odwrotny, w dielektryku poruszającym się 

w polu magnetycznym wytwarza się polaryzacja. W 1894 r. Curie przewidywał możliwość istnienia 

wewnętrznego efektu magnetoelektrycznego (ME) w pewnych klasach symetrii kryształów. Debye 

nazwał  taki  efekt  ME.  Ideę  tę  pięćdziesiąt  lat  później  krótko  opisali  L.  Landau  i  E.  Lifszic  w 

klasycznym podręczniku  „Elektrodynamika  ośrodków ciągłych”.  Stosując  teorię  grup  badali  oni 

warunki  konieczne  by  mógł  wystąpić  liniowy  efekt  magnetoelektryczny.  W  1959  r.  pisali: 

„Zwracamy  uwagę  na  dwa  zjawiska,  które  w  zasadzie  mogłyby  współistnieć.  Pierwsze  to 

piezomagnetyzm czyli liniowy związek między polem magnetycznym a deformacją w ciele stałym 

(analogicznie  do  zjawiska  piezoelektrycznego).  Drugie  to  liniowe  sprzężenie  między  polem 

elektrycznym  i  magnetycznym,  które mogłoby wywoływać  np.  magnetyzację  proporcjonalną  do 

pola elektrycznego. Oba zjawiska mogłyby istnieć dla pewnych klas symetrii magnetokrystalicznej. 

Nie  będziemy  jednak  opisywać  tych  zjawisk  bardziej  szczegółowo,  bo,  jak  dotąd,  nie  były 

obserwowane w żadnej substancji”.

Niedługo  potem  sytuacja  się  zmieniła.  Dzyaloshinskii  (1959)  przewidział,  a  Astrov  (1960) 

obserwował  ten  rodzaj  sprzężenia,  które  znamy  jako  liniowy  efekt  magnetoelektryczny. 

Dzyaloshinskii  zaproponował antyferromagnetyczny związek Cr2O3 jako materiał,  w którym taki 

efekt powinien wystąpić. W 1960 r. Astrov sprawdził, ze pole elektryczne wywołuje magnetyzację 

w tym związku. Odwrotny efekt znaleźli w tym materiale Folen, Rado i Stalder (1961). Indukowana 

polaryzacja  elektryczna  i  magnetyzacja  były,  jak  to  przewidywano,  liniowo  proporcjonalne  do 
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zewnętrznego  pola  magnetycznego  i  elektrycznego.  Te  efekty  można  wyrazić  przez  tensorowy 

współczynnik α jako: ∆Pi = αijHj , ∆Mi = αijEj . 

Efekt magnetoelektryczny jest interesujący też ze względu na zastosowania technologiczne. Wood i 

Austin (1974)  zaproponowali szczególnie ważne obszary aplikacji:

- zmiany polaryzacji elektrycznej i własności elektrooptycznych polem magnetycznym

- mikrofalowe rotatory Faradaya o małych stratach i wysokich przenikalnościach elektrycznych;

-  wydajna  generacja  i  modyfikowanie  hybrydowych  fal  spinowo-elektromagnetycznych  lub 

spinowo-akustycznych; 

-  czułe  sensory  interferencyjne  dla  nieodwracalnej  propagacji  światła  (światło  w  materiale 

magnetoelektrycznym biegnące w kierunkach przeciwnych ma różne prędkości) .

Ostatnio szczególnie interesowano się np. elektromagnonem czyli wzbudzeniem fali spinowej przez 

terahercowe pola elektryczne. 

Niestety,  jak dotąd trudno znaleźć realne zastosowania materiałów magnetoelektrycznych.  Ma to 

związek z niewielką wartością współczynnika, maksymalna wartość zmierzona dla TbPO4 w 1.5 K 

to  7×10-10 s/m.  Współczynniki  w  układach  d  –  elektronowych  są  nawet  mniejsze.  Polaryzacja 

elektryczna zmienia się o około 10-6 C/m2 w polu magnetycznym o indukcji 1 T nawet w związkach 

boracytowych,  które  wykazują  najsilniejszy  efekt  ME.  Oszacowano  górną  wartość  statycznego 

współczynnika liniowego jako αij < e
ii

m
jj χχ , gdzie: m

jjχ  i e
iiχ  to tensory podatności magnetycznej i 

elektrycznej.  Z  tej  relacji  wynika  więc,  że  oddziaływanie  magnetoelektryczne  powinno  być 

największe w pobliżu ferroelektrycznej temperatury Curie, gdy ta temperatura jest równa lub niższa 

niż magnetyczna temperatura Curie.

Dziś badamy układy,  w których dwa typy uporządkowania:  ferromagnetyzm,  czyli  spontaniczne 

uporządkowanie  orbitalnych  i  spinowych  momentów  magnetycznych  i  ferroelektryczność,  czyli 

spontaniczne  uporządkowanie  dipolowych  momentów  elektrycznych,  mogą  współistnieć  bez 

zewnętrznego  pola  elektrycznego  i  magnetycznego.  Takie  materiały  Schmid  w  1994  r.  nazwał 

multiferroikami.  W zasadzie  włącza się do tej  kategorii  jeszcze dwa inne typy uporzadkowania, 

deformację  spontaniczną  czyli  ferroelastyczność  i  ferrotoroidalność.   Wciąż  jednak  najczęściej 

termin multiferroik opisuje współistnienie magnetyzmu i ferroelektryczności. 
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Rys.15.   Multiferroiki  a  materiały  magnetoelektryczne.  Ferromagnetyki  (ferroelektryki)  to 

podzbiory  paramagnetyków  i  antyferromagnetyków  (paraelektryków  i  antyferroelektryków). 

Przekrój  (czerwone  kreski)  odpowiada  materiałom  multiferroicznym.  Sprzężenie 

magnetoelektryczne (niebieskie kreski) to niezależny efekt, który może, ale nie musi występować w 

materiale, który jest jednocześnie magnetycznie i elektrycznie „polaryzowalny”. W praktyce efekt 

ten zwykle występuje jako efekt bezpośredni lub jako wynik deformacji. (Eerenstein et al. 2006)

Rys.  16.  Symetria  względem  odwrócenia  czasu  i  inwersji  przestrzennej  w  ferroikach.  (a) 

Ferromagnetyki  –  lokalny  moment  magnetyczny  m  może  reprezentować  klasycznie  ładunek 

poruszający się po orbicie (jak to pokazują strzałki). Inwersja przestrzenna nie wprowadza zmian, 

ale  odwrócenie  czasu  zmienia  kierunek obiegu i  znak  m.  (b)  Ferroelektryki  –  lokalny  moment 

dipolowy  p  reprezentowany  jest  przez  ładunek  dodatni  położony  asymetrycznie  w  komórce 

elementarnej. Inwersja przestrzenna zmienia znak p, a odwrócenie w czasie nie wpływa na p. (c) 

Multiferroiki  są  jednocześnie  ferromagnetyczne  i  ferroelektryczne  i  nie  zachowują  obu symetrii 

(Tabela 3). (Eerenstein et al. 2006)
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Tabela 3.

Inwersja przestrzenna Odwrócenie czasu
Ferroelastyk Tak Tak
Ferroelektryk Nie Tak

Ferromagnetyk Tak Nie
Multiferroik Nie Nie

W ferroikach pierwszego rzędu jedno z oddziaływań, elektryczne, magnetyczne bądź mechaniczne, 

jest odpowiedzialne za długo-zasięgowe uporządkowanie poniżej temperatury ferroicznej przemiany 

fazowej.  Szczególnie  ciekawe  są  multiferroiki,  w  których  dwa  lub  trzy  oddziaływania  są 

równoważne i nawet niewielki czynnik może przechylić tę równowagę na korzyść jednego z tych 

oddziaływań. Dominacja jednego z oddziaływań prowadzi do dobrze określonej konfiguracji stanu 

ferroika pierwszego rzędu. Ale ze względu na równowagę oddziaływań można spodziewać się też 

konkurujących  stanów  podstawowych.  Ferroelektryczne  i  ferroelastyczne  przemiany  fazowe  to 

przemiany strukturalne, w których zmiana struktury kryształu wywołana jest przesunięciem jąder 

atomowych do nowych pozycji równowagi. Z drugiej strony, ferromagnetyczne przejścia fazowe są 

z  natury  niestrukturalne.  Magnetyczne  uporządkowanie  może  wystąpić  bez  widocznych  zmian 

pozycji równowagowych jąder atomowych (nie ma zmiany „chemicznej” grupy punktowej, ale jest 

zmiana magnetycznej  grupy punktowej).  Dlatego w multiferroiku spodziewamy się tendencji  by 

strukturalne, elektronowe i magnetyczne uporządkowanie wystąpiło w tej samej temperaturze bądź 

w wąskim zakresie  temperatur.  To prowadzi  do istotnych konsekwencji:  nie  ma jedynego stanu 

podstawowego  i  elektrony  nie  podążają  natychmiastowo  za  ruchem jąder.  Konkurencja  stanów 

podstawowych  w krysztale  prowadzi  do  różnych  uporządkowań  w różnych  częściach  kryształu 

mimo wszelkich  zabiegów hodowcy by otrzymać  kryształ  jednorodny.  Małe lokalne perturbacje 

mogą  spowodować,  że  któreś  z  uporządkowań  może  dominować  w  skali  mezoskopowej. 

Monokryształ nie jest już doskonały w tym sensie, że przypadkowo wybrana komórka elementarna 

nie jest identyczna z komórką wybraną w innym miejscu, kryształ jest wewnętrznie niejednorodny. 

Po odkryciu quasikryształów zmieniono nieco definicję krystaliczności;  materiał jest krystaliczny 

jeśli  w  obrazie  dyfrakcyjnym  są  ostre  piki  (maksima).  Według  tego  kryterium multiferroiki  są 

materiałami  krystalicznymi  mimo,  że  nie  wszystkie  komórki  elementarne  są  identyczne.  W 

strukturach opartych na perowskitach atomy tlenu tworzą periodyczny szkielet, a niejednorodności 

wystąpią  głównie  w  rozkładzie  spinów,  ładunków  i  deformacji  mechanicznych.  Tlenki  metali 

przejściowych są dobrymi kandydatami na multiferroiki. Przykłady takich układów to manganiany 

wykazujące  kolosalny  efekt  magnetooporowy,  nadprzewodzące  miedziany,  układy,  w  których 

występują martenzytyczne przejścia fazowe, relaksory itd.. Dla tych materiałów lokalne odchylenia 

od stechiometrii to raczej reguła niż wyjątek, a to dlatego, że lokalny niedobór zawartości tlenu jest 
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kompensowany  przez  odpowiednią  zmianę  walencyjności  kationu  metalu  przejściowego.  Stąd 

bierze się różny stopień transferu ładunku pomiędzy metalem przejściowym i jonami tlenu.

Charakterystyczne cechy multiferroików:

- Są to silnie skorelowane układy elektronowe czyli występuje silna korelacja między strukturalnymi 

i elektronowymi stopniami swobody.

- Silne oddziaływanie prowadzi do nieliniowych relacji i sprzężenia a to jest szczególnie ważne dla 

zastosowań.

- Nieliniowość prowadzi  do koherencji  struktur w skali  mezoskopowej  a to steruje odpowiedzią 

makroskopową. 

- Konsekwencją nieliniowości jest też złożoność czasowo-przestrzenna, pojawiają się obszary faz 

metastabilnych  i  współistniejących  w  krysztale.  Tymi  obszarami  można  precyzyjnie  sterować 

słabymi polami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

-  Konkurencja  miedzy  krótko-  i  długo-zasięgowymi  oddziaływaniami  porządkującymi  skutkuje 

powstaniem hierarchii struktur o różnych skalach długości w obszarach mezoskopowych.

-  Są  wewnętrznie  wieloskalowe  przestrzennie  i  czasowo,  zakres  czasów  relaksacji  jest  bardzo 

szeroki.

-  Termin  „zachowania  szkliste”  stosowany  jest  do  układów  wykazujących  niekrystaliczność, 

nieergodyczność,  histerezy,  pamięć,  zachowania zależne od historii  czy wiele  czasów relaksacji. 

Multiferroiki zwykle ujawniają takie zachowania.

- Deformacja, polaryzacja i magnetyzacja mogą być uważane za sprzężone parametry przemiany w 

formalizmie Ginzburga-Landaua.

Wśród  wielu  kombinacji  ferroicznych  magnetoelektryczny  multiferroik  (ferroelektryk 

ferromagnetyczny)  jest  bezpośrednim  przykładem  sprzężenia  magnetoelektrycznego  (ME)  w 

materii.  Pierwszymi takimi związkami były boracyty o formule ogólnej M3B7O13X, badane przez 

grupę  Schmida.  M  oznacza  tu  dwuwartościowy  kation  a  X  –  halogen  (VII  grupa).  Związki 

boracytowe mają kubiczną symetrię niecentrosymetryczną (grupa przestrzenna F c34 ) (Rys.17.).
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Rys.17.  Struktura  krystaliczna  boracytu.  Dwuwartościowe  kationy  zajmują  pozycje  M  a  jony 

halogenowe X. Pokazano jedynie ¼ komórki jednostkowej. (Arima 2011).

 Zwykle podczas strukturalnej przemiany fazowej do układu ortorombowego (grupa Pca21) powstaje 

polaryzacja spontaniczna wzdłuż osi c. Jeśli kation M ma moment magnetyczny to boracyt może 

przejść  do  stanu  ukośnego  ferromagnetyka,  a  spontaniczna  magnetyzacja  ma  kierunek 

pseudokubicznej  osi  [110].  W stanie  multiferroicznym ME współczynnik  ME dla  boracytu  Ni-I 

wynosił 3.3 × 10-4 i był największy wśród magnetyków d-elektronowych. Opisano też przełączenie 

domen typu ME. Jeżeli przepolaryzujemy boracyt polem elektrycznym z kierunku +c na –c, nastąpi 

zamiana osi  ortorombowych a i  b,  a kierunek magnetyzacji  zmieni  się o 90°.  I  odwrotnie,  jeśli 

zewnętrzne pole magnetyczne zmieni kierunek z pseudokubicznego [110] na [1 1 0] to polaryzacja 

elektryczna przełączy się z +c na –c.  Był to pierwszy przykład przełączenia polem magnetycznym i 

elektrycznym domen ferroelektrycznych, ferromagnetycznych i ferroelastycznych. 

W 2003 r.  w grupie  Ramesha  wytworzono  cienkie  warstwy jednego  z  popularniejszych 

multiferroików BiFeO3 (Wang et al. 2003). Także w tym samym roku Kimura et al. (2003) odkryli 

nową klasę multiferroików, w których magnetyzm wywołuje ferroelektryczność. Dwie substancje, 

które  wykazywały  ten  efekt  to  TbMnO3 i  TbMn2O5.  Szybko  zdano  sobie  sprawę z  możliwości 

zastosowań tego typu materiałów, stąd gwałtowny rozwój badań w dziedzinie multiferroików. Te 

zastosowania to przede wszystkim możliwość adresowania napięciowego (bezprądowego) pamięci 

magnetycznych,  wytworzenie 4-stanowych elementów logicznych (tzn. 2 stany polaryzacyjne i 2 

magnetyczne)  i  czujniki  magnetoelektryczne.  Aby zrozumieć  podstawowe efekty multiferroiczne 

próbuje  się  sklasyfikować  te  materiały  ze  względu  na  mechanizmy  mikroskopowe,  które 

determinują ich własności. 
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Mikroskopowo źródłem magnetyzmu  jest  obecność  zlokalizowanych  elektronów,  szczególnie  w 

częściowo zapełnionych powłokach d lub f w metalach przejściowych, i jonów ziem rzadkich, które 

mają  zlokalizowany  spin  lub  moment  magnetyczny.  Oddziaływania  wymienne  między 

zlokalizowanymi momentami prowadzą do uporządkowania magnetycznego. Z ferroelektrykami jest 

inaczej, są różne mikroskopowe źródła ferroelektryczności i stąd można mówić też o różnych typach 

multiferroików. Najbardziej ogólny jest podział na dwie grupy. Pierwsza – to tzw. multiferroiki typu 

I, obejmuje te materiały, w których ferroelektryczność i magnetyzm mają różne źródła a pojawiają 

się  właściwie  niezależnie  od  siebie,  choć  występuje  sprzężenie  między  nimi.  W  tej  grupie 

ferroelektryczność  zwykle  pojawia  się  w wyższych  temperaturach  niż  magnetyzm a polaryzacja 

spontaniczna jest dość wysoka ( rzędu 10 – 100 µC/cm2 ). Przykładowe materiały to BiFeO3 (TFE ∼ 

1100 K, TN = 643 K, PS ∼ 90 µC/cm2 ) i YMnO3 (TFE ∼ 914 K, TN = 76 K, PS ∼ 6 µC/cm2 ). Druga 

grupa – tzw. muliferroiki typu II, materiały odkryte w latach 2003 -2004, w których magnetyzm 

wywołuje ferroelektryczność i stąd wynika silne sprzężenie tych efektów. Polaryzacja jest jednak 

bardzo  nikła  (10-2 µC/cm2).  Bada  się  też  multferroiki  kompozytowe  złożone  ze  znanych 

magnetyków  i  ferroelektryków  w  formie  wielowarstwowej  czy  samoorganizujących  się 

nanostruktur.

8. Multiferroiki typu I - (“split order” – rozdzielone uporządkowania)

Zadaniem  badawczym  w tych  „starszych”  multiferroikach  jest  wzmocnienie  sprzężenia  między 

magnetyzmem  i  ferroelektrycznością.  Spróbujmy  przyjrzeć  się  bliżej  czterem  podgrupom  tych 

materiałów. 

Multiferroiczne perowskity

Ferroelektryki  ważne ze względów aplikacyjnych  jak np.  BaTiO3 i  (Pb,Zr)TiO3 (PZT)  to  tlenki 

metali przejściowych o strukturze perowskitu (ABO3). W wyższych temperaturach Mają strukturę 

kubiczną z małym jonem w pozycji B w centrum oktaedru jonów tlenu i dużym jonem w pozycji A 

w  rogach  komórki  jednostkowej.  W  praktyce  wszystkie  konwencjonalne  perowskitowe 

ferroelektryki tlenowe zawierają w pozycji B jony metali przejściowych o konfiguracji d0, takich jak 

Ti4+,  Ta5+,  W6+ (są to jony z pustymi  powłokami d). Te puste powłoki d mogą być  uważane za 

warunek  ferroelektryczności  choć  nie  znaczy  to,  że  wszystkie  perowskity  tlenowe  z  pustymi 

powłokami  d  jonów  metali  przejściowych  są  ferroelektryczne.  Magnetyzm,  z  drugiej  strony, 

wymaga by jony metali przejściowych w pozycji B (jak Cr3+, Mn3+, Fe3+) miały powłoki (d lub f) 

częściowo zapełnione, ponieważ spiny elektronów na zapełnionych powłokach dają w sumie zero i 

nie biorą udziału w uporządkowaniu magnetycznym.  Przemiana ferroelektryczna związana jest z 

przesunięciem  jonów  z  pozycji  B.  Perowskity  tlenowe  z  wiązaniami  jonowymi  są  zawsze 

centrosymetryczne  i  stąd  nieferroelektryczne,  ponieważ  dla  struktur  centrosymetrycznych 

krótkozasięgowe odpychanie kulombowskie między chmurami elektronowymi sąsiadujących jonów 
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są zminimalizowane. Stabilność ferroelektryczna jest wyznaczona przez równowagę pomiędzy tymi 

krótkozasięgowymi  odpychaniami,  które  faworyzują  centrosymetryczną  nieferroelektryczną 

strukturę  a  dodatkowym  wpływem  wiązań,  który  faworyzuje  fazę  ferroelektryczną.  Dwa  różne 

chemiczne mechanizmy stabilizacji zdeformowanych struktur tlenowych ferroelektryków opisywane 

są jako kooperatywny efekt Jahna -Tellera. Jednym z nich jest np. hybrydyzacja pola ligandów jonu 

metalu przejściowego (z pustą powłoką d) z otaczającymi anionami. Ten typ struktury elektronowej 

wyklucza magnetyzm. Weźmy jako przykład BaTiO3. Puste stany d jonów metalu przejściowego jak 

Ti4+ mogą być wykorzystane do wytworzenia silnego wiązania kowalencyjnego z otaczającymi ten 

jon  anionami  tlenowymi.  Prowadzi  to  do  osłabienia  odpychającego  oddziaływania  Ti  –  O. 

Korzystne jest wtedy przesunięcie jonu ze środka oktaedru O6 w kierunku jednego (lub trzech) tlenu 

by stworzyć silne wiązanie kowalencyjne kosztem osłabienia wiązań z pozostałymi jonami tlenu 

(Rys. 18). 

Rys. 18. Konfiguracja orbitali łańcucha O – Ti – O w komórce BaTiO3. Jon metalu przejściowego na 

pozycji  B,  (Ti4+),  o  konfiguracji  d0 przesuwa  się  w  stronę  jednego  z  sąsiadujących  anionów 

tlenowych tworząc wiązanie walencyjne. (Wang et al. 2009)

Związki  typu perowskitu  a szczególnie  tlenki  metali  przejściowych były  najintensywniej  badane 

jako ewentualne multiferroiki ME. Pomysł polegał na kombinacji Pb lub Bi w miejscu A i metalu 

przejściowego w miejscu B. Wyjątkowo ważnym przykładem takiego związku jest ferroelektryczny 

helimagnetyk  BiFeO3.  W  tym  żelazianie  jony  Bi3+ w  miejscach  A dysponujące  wolną  parą 

elektronów 6s2 są dominującym czynnikiem dla powstania ferroelektryczności poniżej 1100 K, a 

sieć  narożnikowych,  wierzchołkowych  oktaedrów  FeO6 wywołuje  wysokotemperaturowe 

uporządkowanie magnetyczne poniżej 650 K. Polaryzacja elektryczna i sprzężenie ME rosną silnie, 

jeśli materiał jest cienkowarstwowy. Możliwe, że BiMnO3 będzie też zachowywał się podobnie, ale 

wciąż nie znaleziono w nim efektu ferroelektrycznego. Sądzi się, że niesparowane elektrony d w 
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tlenkach metali przejściowych, które są istotne dla uporządkowania ferromagnetycznego redukują 

tendencję do przesunięć centralnych jonów. 

Wśród perowskitów jest też wiele magnetyków. Dlaczego jednak trudno znaleźć zbiór wspólny ? 

Otóż prawie wszystkie  ferroelektryczne perowskity zawierają jony metali  przejściowych,  jak np. 

Ti4+, Ta5+, W6+, z pustą powłoką d a dla magnetyzmu potrzebujemy częściowo zapełnionych powłok 

d tych  metali.  Ferroelektryczność  w perowskitach spowodowana jest  przesunięciem jonu metalu 

przejściowego,  co  tworzy  silne  kowalencyjne  wiązania  z  jednym  (lub  trzema)  tlenami 

wykorzystując ich puste stany d. Także obecność d elektronów w konfiguracjach dn magnetycznych 

metali przejściowych powstrzymuje proces tworzenia się stanu ferroelektrycznego w perowskitach 

magnetycznych.  Aby rozwiązać  problem proponuje  się  wytworzenie  mieszanych  perowskitów z 

jonami d0 i dn,  (Rys.18).  Jednakże sprzężenie podukładu ferroelektrycznego i magnetycznego w 

mieszanych perowskitach jest słabe.

Multiferroiki typu I złożone są z dwóch jednostek strukturalnych,  ferroelektrycznej i magnetycznej, 

funkcjonujących  oddzielnie.  Najlepiej  znane  są  pierwsze  przykłady  takich  związków  –  borany: 

GdFe3(BO3)4,  zawierające aktywne ferroelektrycznie grupy BO3 i  magnetyczne jony Fe3+.  Do tej 

klasy  zaliczają  się  też  boracyty  jak  np.  Ni3B7O13I.   Pierwsze  próby  uzyskania  multiferroików 

perowskitowych  wykonano  w  grupie  Smolenskiego.  Zaproponowali  mieszaninę  jonów 

magnetycznych  metali  przejściowych  z  elektronami  d  i  jonów  aktywnych  ferroelektrycznie  o 

konfiguracji  d0 w  pozycjach  B  czyli  zamieniając  częściowo  jony  z  powłokami  d0 jonami 

magnetycznymi  z  powłokami  3d,  co  utrzymuje  strukturę  perowskitową.  Sądzono,  że  jony 

magnetyczne  i  jony  metali  przejściowych  o  konfiguracji  d0 będą  oddzielnie  faworyzować 

uporządkowanie magnetyczne i ferroelektryczne. Typowym takim związkiem był PbFe0.5
3+Nb0.5

3+O3 

(PFN), w którym jony Nb3+ są aktywne ferroelektrycznie a Fe3+ są magnetyczne. Ferroelektryczna 

temperatura Curie (~ 385 K) i antyferromagnetyczny punkt Néela (~ 143 K) są bardzo dalekie od 

siebie.  Uzyskano  bardzo  wysoką  wartość  polaryzacji,  ok.  65  µC/cm2,  dla  cienkich  warstw 

epitaksjalnych PFN. Sprzężenie ME, jak to wspomniano wyżej, jest jednak słabe, ponieważ dwa 

uporządkowania są wywoływane przez różne jony. 

8.2.  Mechanizmy ferroelektryczności w multiferroikach magnetycznych.

Ferroelektryczność wywołana „wolnymi parami”

Ferroelektryczność BiFeO3 i  prawdopodobnie BiMnO3 i  PbVO3, wywołana jest przez jony Bi3+ i 

Pb2+.  Mają  one  dwa  zewnętrzne  elektrony  w  stanie  6s,  które  nie  biorą  udziału  w  wiązaniach 

chemicznych.  Nazywa  się  je  „wolnymi  parami”.  Mają  dużą  polaryzowalność  istotną  dla 
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ferroelektryczności.  Mikroskopowy  mechanizm  powstawania  ferroelektryczności  w  tych 

materiałach polega na uporządkowaniu tych „wolnych par” (z domieszką orbitali typu p) w jednym 

kierunku. 

Ferroelektryczność spowodowana uporządkowaniem ładunku

Innym mechanizmem, który może powodować ferroelektryczność w multiferroikach typu I może 

być  uporządkowanie  ładunku  obserwowane  w  związkach  metali  przejściowych  o  różnej 

wartościowości. Ferroelektryczność powstaje jeżeli uporządkowanie prowadzi do nierównoważnych 

miejsc  i  wiązań.  Taki  mechanizm występuje  np.  w  Pr0.5Ca0.5MnO3 i  niklanach  RNiO3.  Częściej 

jednak spotyka się sytuację, gdy jony mają rożny ładunek (bo są rożnymi pierwiastkami) i zachodzi 

dimeryzacja.  Do  tej  klasy  należy  np.  TbMn2O5 i  Ca3CoMnO6.  Inną  możliwością  jest  jest 

nierównoważność  wiązań  powodowana  strukturą  materiału;  to  przypadek  organicznego 

ferroelektryka (TMTTF)2X i multiferroika LuFe2O4. 

Ferroelektryczność „geometryczna”

Ferroelektryczność  w  YMnO3 wywołana  jest  deformacją  sztywnego  bloku  MnO5 i  nie  ma  nic 

wspólnego z magnetycznym jonem Mn3+.  Ta deformacja prowadzi do ściślejszego upakowania i 

sprawia, że jony tlenu przesuwają się bliżej do mniejszych jonów Y. 

Rys.19.  Mikroskopowe  mechanizmy  ferroelektryczności  w  multiferroikach  typu  I.  (a)  W 

mieszanych perowskitach jony d0 są aktywne ferroelektrycznie (zielone kółka) a dn magnetycznie 

(czerwone);  przesunięcia  jonów  d0 ze  środków  oktaedrów  O6 (żółte  kwadraciki)  wywołują 
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polaryzację  (zielone  strzałki)  współistniejącą  z  uporządkowaniem  magnetycznym  (czerwone 

strzałki). (b) W BiFeO3 i PbVO3 uporządkowanie wolnych par (żółty owal) jonów Bi3+ i jonów Pb2+ 

(pomarańczowe) daje wkład do polaryzacji (zielona strzałka). (c) W układach z uporządkowaniem 

ładunku  ferroelektryczność  jest  wynikiem  współistnienia  nierównoważnych  miejsc  o  różnych 

ładunkach  i  nierównoważnych  wiązań  (długich  i  krótkich).  (d)  „Geometryczny”  mechanizm 

powstawania polaryzacji w YMnO3 związany jest z deformacją sztywnego bloku MnO5, przy czym 

magnetyczny Mn pozostaje w centrum.  Deformacja powoduje, że wiązania Y- O tworzą dipole 

(zielone strzałki); pojawiają się dwa dipole skierowane „do góry” na jeden dipol „w dół”. Układ 

staje się ferroelektryczny i multiferroiczny kiedy spiny Mn porządkują się w niskich temperaturach. 

(Khomskii 2009)

Struktury złożone

Istnieją  materiały,  w  których  ferromagnetyzm  jest  wywołany  przez  jon  magnetyczny  a 

ferroelektryczność  przez  kompleks  jonowy.  Przykładem takich  związków mogą  być  boracyty  o 

formule M3B7O13X, gdzie M jest metalem przejściowym a X = Cl, Br, I.  Są to naturalne związki ale 

też  można  je  syntezować.  Boracyty  są  antyferromagnetycznymi  ferroelektrykami,  w  których 

magnetyzm powodują jony M a polaryzację oktaedr X – O. Także fluorki typu BaMF4, w których M 

jest metalem przejściowym, wykazują jednocześnie ferroelektryczność i antyferromagnetyzm.

Geometryczne  ferroelektryki  to  warstwowe związki,  w których  występują  deformacje  polarne  i 

rotacje podsieci anionowych. Przykładami takich związków będą wspomniane już manganiany ziem 

rzadkich  czy  BaNiF4.  W  tych  materiałach  dystorsja  ferroelektryczna  jest  wynikiem  kombinacji 

efektu sterycznego i elektrostatycznego, w obecności jonów magnetycznych. Rys. 20  przedstawia 

zmiany strukturalne w BaNiF4 od centrosymetrycznej fazy niepolarnej, (x oznacza środek inwersji), 

do zdeformowanej, niecentrosymetrycznej fazy ferroelektrycznej. 

Rys. 20. Zmiany strukturalne w geometrycznym ferroelektryku BaNiF4. (Spaldin et al. 2010)
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8.3.  Multiferroiki  typu  II  –  multiferroiki  magnetyczne  -  („joint  order”  –  połączone 

uporządkowania)

Odkrycie  nowej  klasy  multiferroików,  w  których  ferroelektryczność  istnieje  jedynie  w  stanie 

uporządkowanym magnetycznie i jest wywołana szczególnym rodzajem magnetyzmu spowodowało 

kolejną falę zainteresowania tą tematyką. W TbMnO3 uporządkowanie magnetyczne pojawia się w 

TN1 = 41 K a w TN2 = 28 K struktura magnetyczna się zmienia i wywołuje niezerową polaryzację. 

Podobnie jest w TbMn2O5. W TbMnO3 pole magnetyczne silnie wpływa na polaryzację, np. zmienia 

jej orientację o 90°, gdy krytyczne pole magnetyczne jest przyłożone wzdłuż wybranego kierunku. 

W TbMn2O5 sytuacja  jest  jeszcze  bardziej  szczególna,  pole  magnetyczne  potrafi  odwrócić  znak 

polaryzacji  a  zmieniając  pole  w  granicach   +1.5  T   -   -1.5  T  można  spowodować  oscylacje 

polaryzacji.  Multiferroiki  typu  II  dzieli  się  na  dwie  grupy,  w  których  ferroelektryczność  jest 

wywołana  spiralnym  magnetyzmem  bądź  gdy  pojawia  się  w  kolinearnych  strukturach 

magnetycznych.

Multiferroiki spiralne

Ferroelektryczność wywoływana spinowo.

Dziś multiferroik  (ME) oznacza oprócz ferromagnetycznego ferroelektryka  także  ferroelektryk  z 

pewnym  uporządkowaniem  magnetycznym.  Ferroelektryczność  wywoływana  uporządkowaniem 

spinowym  to  nowy  efekt  ME,  który  może  zachodzić  w  stanach  polidomenowych  i 

monodomenowych.  Od czasu  gdy Kimura  et  al.  (2003)  odkryli  ogromny efekt  ME w TbMnO3 

ferroelektryczność  wywołana  spinowo  stała  się  ważnym  tematem  dla  badaczy  układów  ze 

skorelowanymi elektronami. Cechą istotną takiego efektu ferroelektrycznego jest złamanie inwersji 

czasowej przez uporządkowanie magnetyczne. Dlaczego pewne uporządkowanie magnetyczne może 

wywołać ferroelektryczność ?

Sfrustrowane układy spinów jako źródło ferroelektryczności.

Od  przełomowego  odkrycia  zmiany  o  90° orientacji  polaryzacji  elektrycznej  wywołanej  polem 

magnetycznym  w  TbMnO3   znaleziono  wiele  nowych  ferroelektryków  „spinowych”  .  Rys.  21 

przedstawia strukturę krystaliczną TbMnO3 . 
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Rys. 21. Struktura krystaliczna ortorombowego TbMnO3. Rzut wzdłuż osi c (góra) i osi a (dół). 

(Arima 2011).

W  strukturze  rombowo  zdeformowanego  perowskitu  (grupa  Pbnm)  jony  Mn3+ tworzą  sieć 

pseudokubiczną.  Jednakże manganiany mogą być  uważane za sfrustrowane magnetyki  ponieważ 

orbitalne  uporządkowanie  eg jonu  Mn3+ i  silne  zakrzywienie  wiązań  Mn-O-Mn  redukują 

oddziaływania ferromagnetyczne najbliższych sąsiadów w płaszczyźnie ab (linie ciągłe na Rys. 22) i 

zwiększają superwymienne oddziaływania antyferromagnetyczne  następnych najbliższych sąsiadów 

poprzez dwa jony tlenu wzdłuż osi b (linie przerywane). 
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Rys. 22. Sieci jonów magnetycznych w wybranych ferroelektrykach, w których efekt wywołany jest 

frustracją spinów: RMnO3, (R – pierwiastek ziem rzadkich),  RMn2O5, Ni3V2O8, CuFeO2, CoCrO4 i 

MnWO4. (Arima 2011)

Warto  zauważyć,  że  większość  nowo  odkrytych  multiferroików  to  układy  sfrustrowane 

magnetycznie (Rys. 22). W multiferroicznym manganianie RMn2O5 łańcuchy Mn4+ O6 są związane 

przez piramidy Mn3+ O5.   Te trójkąty i pięciokąty,  które tworzą się w krysztale  wywołują  silną 

konkurencję między superwymiennymi oddziaływaniami najbliższych sąsiadów. Ferroelektryczność 

wywołaną spinowo obserwowano też w Ni3V2O8, CoCr2O4, CuFeO2, CuCrO2 i RbFe(MoO4)2, gdzie 

prototypowe  sieci  sfrustrowane  miały  formę  typu  Kagomé,  pirochloru  albo  sieci  trójkątnej. 

Frustracja magnetyczna zachodzi także w układach quasi-jednowymiarowych. Jeżeli oddziaływanie 

superwymienne  kolejnych  najbliższych  sąsiadów  w  łańcuchu  będzie  antyferromagnetyczne  i 

porównywalne z oddziaływaniem najbliższych sąsiadów to układ można uważać za sfrustrowany 

spinowo.  Na przykład  łańcuchy zygzakowate  jonów Mn2+ występują  w antyferromagnetycznym 

ferroelektryku MnWO4. Sąsiadujące oktaedry MnO6 zajmują wierzchołki i stąd superwymiana Mn-

O-Mn jest tłumiona. Słabe oddziaływanie najbliższych sąsiadów (linie ciągłe na Rys. 22) konkuruje 

z  superwymiennym  oddziaływaniem  kolejnych  najbliższych  sąsiadów  (linie  przerywane). 

Konkurencja  między  podobnymi  oddziaływaniami  jest  źródłem  ferroelektryczności  opartej  na 

frustracji  spinowej  w  związkach  z  łańcuchami  CuO2  ,  np.  LiCu2O2 i  LiVCuO4.  Przejścia 

ferroelektryczne  wykazują  też  związki  beztlenowe  jak  CuCl2,  w  których  występuje  quasi-

jednowymiarowa sieć Cu – Cl. 
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W  układach  sfrustrowanych  spinowo  mogą  wystąpić  też  szczególne  formy  uporządkowania 

magnetycznego, jak np. spirale (helisy), fale gęstości spinowej, stożki czy „wachlarze”. W każdym 

przypadku  wszystkie  główne  oddziaływania  wymienne  pomiędzy  sąsiednimi  momentami 

magnetycznymi  nie  mogą  być  zminimalizowane  energetycznie.  W  fazie  uporządkowanej 

magnetycznie  prowadzi  to do modyfikacji  pozycji  jonów i  orbitali  elektronów walencyjnych  by 

obniżyć energię wymiany. Można się więc spodziewać, że uporządkowanie magnetyczne w układzie 

sfrustrowanym spinowo będzie indukować lokalne elektryczne momenty dipolowe w magnetyku. 

Jeżeli  te  indukowane  momenty  dipolowe  nie  skompensują  się  wzajemnie  to  wystąpi  efekt 

ferroelektryczny.

Rozwój materiałów MF zawdzięczamy postępom w technice wytwarzania cienkich warstw. Zalety 

materiałów jednofazowych w formie cienkich warstw wynikają z dwóch przyczyn: na właściwym 

podłożu mogą tworzyć się nowe i nierównowagowe fazy a także deformacja wywołana podłożem 

może być dodatkowym parametrem zmieniającym własności warstwy. Jednym z materiałów, który 

dość  wcześnie  wytwarzano  w  formie  cienkich  warstw  był  YMnO3.  Objętościowy  YMnO3 jest 

ferroelektrykiem  o  TC =  570–990  K  i  antyferromagnetykiem  o  TN =  70–130  K.  Pokazano,  że 

zdeformowany heksagonalny YMnO3 może być stabilizowany w fazie ortorombowego perowskitu. 

Deformacja  jest  ważnym  czynnikiem  stabilizującym  innych  związków  typu  RMnO3 w 

ferroelektrycznej fazie heksagonalnej. Jednakże związki te wykazują jednak własności MF tylko w 

niskich temperaturach.

Zastosowanie  multiferroików  do  magazynowania  danych  opiera  się  na  możliwości  odwrócenia 

magnetyzacji polem elektrycznym i polaryzacji elektrycznej polem magnetycznym. Po raz pierwszy 

takie  przełączenie  magnetoelektryczne  pokazano  w  boracycie  Ni3B7O13I  ok.  40  lat  temu.  W 

materiale tym przełączenie magnetyzacji polem magnetycznym także przepolaryzowuje próbkę. W 

paramagnetycznym ferroelektryku Tb2(MoO4)3 polaryzacja może być wywołana i zmieniana polem 

magnetycznym (Rys. 23). Ostatnio przełączenie ME obserwowano w ortorombowych manganianach 

RMnO3 i  RMn2O5, gdzie  R oznacza pierwiastek ziem rzadkich. Są to antyferromagnetyki i słabe, 

niewłaściwe  ferroelektryki.  Mała  polaryzacja  pojawia  się  w temperaturze  Néela  przez  dystorsję 

wywołana przemianą antyferromagnetyczną. 
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Rys. 23. Polaryzacja Tb2(MoO4)3 w 78 K powstaje w polu o indukcji przekraczającej 8 T.(Eerenstein 

et al. 2006)

Spontaniczne  sprzężenie  ME w  BaMnF4  powoduje,  ż  uporządkowanie  ferroelektryczne  nachyla 

spiny  dwóch  przeciwnie  zorientowanych  podsieci  magnetycznych  wzdłuż  osi  a,  co  wywołuje 

niewielką magnetyzację ferromagnetyczną. Periodyczność magnetyzacji jest współmierna z siecią 

kryształu  ale  periodyczność  polaryzacji  jest  niewspółmierna  i  stąd  przestrzennie  uśrednione 

sprzężenie  ME jest  bliskie  zeru.  O  sprzężeniu  świadczą  zmiany  przenikalności  elektrycznej  w 

pobliżu  magnetycznego  przejścia  fazowego  (Rys.  24).  Uporządkowanie  magnetyczne  jest 

dwuwymiarowe poniżej T2D. Okazuje się, że 1% zamiana Mn na Co niszczy nachylenie spinów i 

wpływa na zmiany przenikalności elektrycznej w pobliżu magnetycznego przejścia co świadczy o 

kluczowej roli symetrii magnetycznej. 

45



Rys. 24. Zmiana temperaturowa (ok. 7%) przenikalności elektrycznej ∆εb w BaMnF4 (T2D = 70 K) 

odpowiada zmianie znormalizowanej magnetycznej funkcji korelacji 2z
1i

z
i S/SS +  ; z

iS  - jest zetową 

składową spinu S w i-tym miejscu. (Eerenstein et al. 2006)

Ferroelektryczność wywołana przez cykloidę spinową

Prąd spinowy, który jest tożsamy z chiralnością wektora spinowego, może być źródłem momentu 

dipolowego w izolatorach. Stosując prosty model trzech atomów (Rys. 25) można wyrazić moment 

dipolowy p jako:  p = Aeij × (Si × Sj)  (11), jeśli dwa niekolinearne momenty spinowe Si i  Sj są w 

sąsiadujących miejscach i , j , a eij oznacza wektor jednostkowy łączący oba miejsca. Współczynnik 

A zależy od sprzężenia spin – orbita.  Dielektryk  magnetyczny,  w którym występuje cykloidalna 

helisa  spinowa  powinien  być  ferroelektryczny  ponieważ  ta  helisa  może  być  uważana  za 

uporządkowanie  ferroelektryczne  wektora  chiralności  spinowej  Si × Si+1 .  Dodatkowy wkład  do 

polaryzacji może wnieść przesunięcie jonu centralnego. 

Rys.  25.  (a)  Jeśli  dwa momenty magnetyczne  są  nachylone  do siebie  wytwarza  się  elektryczny 

moment dipolowy. (b) Helisa cykloidalna może indukować makroskopową polaryzację elektryczną. 

(Arima 2011).

Magnetyczna podatność antyferromagnetyków jest anizotropowa. Podatność jest mniejsza dla pola 

magnetycznego  równoległego  do  momentów  spinowych  niż  dla  pola  prostopadłego.  Z  tego  też 

powodu  helimagnetyt  wykazuje  większą  podatność  magnetyczną  dla  pola  magnetycznego 

prostopadłego do spiralnej płaszczyzny spinowej niż dla pola równoległego do tej płaszczyzny. W 

konsekwencji  zewnętrzne  pole  magnetyczne  zmienia  nachylenie  spiralnej  płaszczyzny  spinowej 
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prostopadłej  do pola.  Tworzy się wtedy struktura stożkowa, która wpływa na ferroelektryczność 

(Rys.  26). Biorąc pod uwagę mechanizm prądu spinowego, ferroelektryczność może zaniknąć w 

polu  magnetycznym  wzdłuż  kierunku  wektora  propagacji  magnetycznej.  Zewnętrzne  pole 

magnetyczne  prostopadłe  do  wektora  propagacji  magnetycznej  modyfikuje  kierunek  polaryzacji 

prostopadle do kierunku pola i do kierunku magnetycznego wektora falowego.

Rys.  26.  Wpływ pola  magnetycznego  na  ferroelektryczność  wywoływaną  cykloidą  spinową.  (a) 

Cykloida  spinowa  indukuje  polaryzację  ferroelektryczną  P  (zgodnie  z  relacją  11).  (b)  Pole 

magnetyczne  przyłożone  prostopadle  do  wektora  propagacji  magnetycznej  orientuje  wektor 

polaryzacji elektrycznej prostopadle do pola magnetycznego. (c) Pole magnetyczne równoległe do 

wektora propagacji magnetycznej zmienia ułożenie spinów w formę wydłużonego stożka, która nie 

wytwarza polaryzacji elektrycznej przez mechanizm prądu spinowego. (Arima 2011).

Ferroelektryczność pojawia się w związku z magnetyczną fazą spiralną typu cykloidalnego. 

Taka sytuacja ma miejsce w TbMnO3, Ni3V2O6 i MnWO4. W TbMnO3 poniżej TN1 = 41 K strukturę 

magnetyczną  tworzy  sinusoidalna  fala  gęstości  spinów,  gdzie  wszystkie  spiny  ustawione  są  w 

jednym kierunku ale wielkość lokalnego momentu zmienia się periodycznie w przestrzeni  (Rys. 

27). Jest to rodzaj fazy antyferromagnetycznej ponieważ całkowity moment jest równy zeru. Poniżej 

TN2 =  28  K  spiny  Mn  „rysują”  cykloidę.  W  pracy  (Mostovoy  2006)  pokazano,  że  dla  takiej 

cykloidalnej spirali polaryzacja  P jest dana przez:  P ∼ rij × [Si × Sj]  ∼ [Q × e]   (12), gdzie:  rij to 

wektor łączący sąsiednie spiny Si i Sj, Q jest wektorem falowym opisującym spiralę a e ∼ [Si × Sj] 

wyznacza  oś  rotacji  spinu.  Mikroskopowy  mechanizm  takiej  polaryzacji  jest  związany  z 

oddziaływaniem spin-orbita. Źródłem spiralnego uporządkowania magnetycznego w izolatorach jest 

frustracja magnetyczna. Wpływ zewnętrznego pola magnetycznego H na cykloidę jest analogiczny 

do znanego mechanizmu spin-flop w antyferromagnetykach. Momenty podsieci preferują ułożenie 

w płaszczyźnie  prostopadłej  do  pola,  są  więc  nachylone  w kierunku  pola  zmniejszając  energię 
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wymiany  pomiędzy  sąsiednimi  spinami.  Jeśli  pole  magnetyczne  powoduje  zmianę  płaszczyzny 

cykloidy magnetycznej o 90° to polaryzacja też zmienia kierunek i zgodnie z relacją (11) leży w 

płaszczyźnie  spinów  prostopadle  do  Q.  Relacja  (11)  zakłada  szczególne  symetrie  kryształu, 

kubiczną lub tetragonalną. Wtedy polaryzacja dla „śruby właściwej” (Rys. 26) byłaby równa zeru. 

Dla innych symetrii można uzyskać niezerową polaryzację nawet dla tej „śruby”. Stwierdzono to 

doświadczalnie  w  RbFe(MoO)4 i  tzw.  warstwowych  układach  trójkątnych  jak  np.  CuFeO2 czy 

ACrO2 (A = Cu, Ag, Li, Na). 

Rys. 27. Różne typy struktury spinowej dla multiferroików II typu. (a) Sinusoidalna fala gęstości 

spinów, w której spiny ułożone są w jednym kierunku ale maja różną wielkość. Taka struktura jest 

centrosymetryczna i dlatego też nieferroelektryczna. (b) Cykloidalna spirala o wektorze falowym Q 

= Qx i spinach rotujących w płaszczyźnie (x,z); wtedy Pz ≠ 0. (c) Dla tzw. „śruby właściwej” spiny 

rotują  w płaszczyźnie  prostopadłej  do  Q.  Mimo,  że  wtedy złamana  jest  symetria  inwersyjna  to 

najczęściej polaryzacja się nie wytwarza, choć jest to możliwe dla wybranych symetrii. (Khomskii 

2009)

Kolinearne struktury magnetyczne

Jest to druga grupa multiferroików, w których ferroelektryczność jest indukowana magnetycznie. W 

kolinearnych strukturach magnetycznych momenty magnetyczne ułożone są wzdłuż określonej osi a 

oddziaływanie  spin  –  orbita  nie  musi  zachodzić.  Polaryzacja  pojawia  się  jako  konsekwencja 

wymiennej  strykcji  ponieważ  sprzężenie  magnetyczne  zmienia  się  w  zależności  od  pozycji 

atomowych.  Przykładem  może  być  sytuacja  w  Ca3CoMnO6 (Rys.  19)  złożonego  z 

jednowymiarowych  łańcuchów  na  przemian  jonów  Co2+ i  Mn4+.  W  wysokich  temperaturach 

odległości  między  jonami  wzdłuż  łańcucha  są  te  same,  łańcuch  ma  symetrię  inwersyjną  i 

polaryzacja nie występuje. Uporządkowanie magnetyczne łamie symetrię inwersyjną, spiny tworzą 

↑↑↓↓ typ struktury magnetycznej. Strykcja powoduje dystorsję wiązań ferro i antyferro (↑↑ i ↑↓) i 

materiał staje się ferroelektryczny. Dla Ca3CoMnO6 strykcja wymienna ma miejsce dla jonów metali 
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przejściowych o różnej walencyjności. Można też uzyskać podobny efekt dla identycznych jonów 

magnetycznych jeśli weźmie się pod uwagę, że wymiana w tlenkach metali przejściowych zachodzi 

przez pośrednie  tleny i  zależy od odległości  pomiędzy jonami  metalu  a także  od kąta  wiązania 

metal-tlen-metal.  W perowskitach  typu  RMnO3 (R –  należy  do ziem rzadkich)  uporządkowanie 

magnetyczne w płaszczyźnie bazowej jest typu ↑↑↓↓. Strykcja może powodować przemieszczenia 

jonów  tlenu  prostopadle  do  wiązań  Mn-Mn,  co  indukuje  polaryzację  wzdłuż  kierunku 

przemieszczenia.  Innym  mechanizmem  tworzącym  ferroelektryczność  nawet  w  kolinearnych 

magnetykach  jest  tzw.  „elektronowa”  ferroelektryczność  w  magnetykach  sfrustrowanych. 

Polaryzacja trójkąta spinowego jest proporcjonalna do funkcji korelacji spinów S1(S2+S3) – 2S2S3 

(liczby określają pozycje w wierzchołkach trójkąta).

9. Relacja między efektami magnetycznymi i elektrycznymi w multiferrokach.

Klasyczne  magnetoelektryki,  w  których  magnetyzacja  liniowo  zależy  od  przyłożonego  pola 

elektrycznego  nie  wykorzystywane  są  do  aplikacji  ze  względu  na  zbyt  mały  współczynnik 

sprzężenia.  W  układach  sfrustrowanych  magnetycznie  struktury  magnetyczne  są  podobnie 

zdegenerowane  energetycznie.  Wtedy  słabe  pole  magnetyczne  może  wywołać  magnetyczne 

przejście fazowe. W multiferroikach ME sfrustrowanych spinowo takie przejście wywołuje zmianę 

polaryzacji  elektrycznej  indukowaną  polem  magnetycznym.  Obserwowano  ten  efekt  np.  w 

ortorombowych multiferroikach ME;  RMnO3,  RMn2O5, MnWO4 i LiCu2O2. Silne pole elektryczne 

także  mogłoby wywołać  przemianę  fazową,  bo polaryzacja  elektryczna  zmienia  się  w przejściu 

fazowym. Jednakże wymaga to zbyt silnego pola i stąd magnetyczne przejście fazowe indukowane 

polem elektrycznym nie zachodzi. Powodem jest np. mała wartość polaryzacji elektrycznej rzędu 10-

3 C/m2. Nawet pole o natężeniu 107 V/m może zmienić energię elektrostatyczną jedynie o ok. 10 

µeV na cząsteczkę, a to zbyt mało by wywołać magnetyczną przemianę fazową. Innym czynnikiem 

technicznym uniemożliwiającym przemianę indukowaną polem jest trudne rotowanie zewnętrznego 

pola  elektrycznego.  Praktycznym  sposobem  elektrycznego  sterowania  magnetyzmem  w 

multiferroikach ME może być kontrolowanie domeny magnetycznej polem elektrycznym. To nie 

jest  zbyt  trudne  gdy  domena  ferroelektryczna  jest  też  domeną  magnetyczną.  O  takim  procesie 

przeorientowania magnetyzacji o 90° w boracycie Ni – I już wspomniano. Nawet jeśli relacja 1-1 

między  domenami  magnetycznymi  i  ferroelektrycznymi  nie  jest  spełniona  to  ściana  domeny 

ferroelektrycznej  może  być  zamocowana do ściany domeny magnetycznej.  Ruch takiej  złożonej 

ściany domenowej wywołany zewnętrznym polem może być przykładem nowego typu sprzężenia 

ME.
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Magnetyczna kontrola domeny ferroelektrycznej

Przełączenie polaryzacji elektrycznej (przepolaryzowanie) polem magnetycznym obserwowano dla 

„stożkowego” magnetytu CoCr2O4. Kierunki polaryzacji elektrycznej i magnetyzacji są niezależne, 

powstają 4 stany zdegenerowane dla wybranego kierunku wektora propagacji (Rys. 28). 

Rys.  28.  Schematyczne  przedstawienie  minimów  energetycznych  na  płaszczyźnie  dwóch 

parametrów porządku w multiferroikach. (a) dla ferroelektryka z cykloidalnie ułożonymi spinami 

dwa parametry porządku są związane ze sobą. (b) istnieją co najmniej 4 minima gdy dwa parametry 

porządku  są  niezależne  od  siebie  jak  w  przypadku  ferromagnetycznego  ferroelektryka.  (Arima 

2011).

Odwrócenie  kierunku magnetyzacji  polem magnetycznym  jest  połączone  z  przepolaryzowaniem 

(Rys. 29). 

To  ścisłe  powiązanie  magnetyzacji  i  polaryzacji  elektrycznej  wynika  z  obecności  ścian 

domenowych,  w  których  osie  stożków  obracają  się  w  sposób  ciągły  o  180° wokół  wektora 

propagacji magnetycznej.  Dla niektórych materiałów, np. typu delafosytu Cu(Fe,Ga)O2, wymagana 

jest  rotacja  pola  magnetycznego  by  przełączyć  polaryzację  ferroelektryczną  wywołaną 

uporządkowaniem spiralnym typu śrubowego. Przez rotację pola magnetycznego w płaszczyźnie ab 

sieci  romboedrycznej  wywołuje  się  podobną  rotację  osi  śrubowej.  Polaryzacja  elektryczna 

indukowana  jest  uporządkowaniem  magnetycznym  typu  śrubowego  wzdłuż  kierunku  wektora 

propagacji   [110].  Stosując  analizę  symetrii  można  przewidzieć  obserwowany w doświadczeniu 

efekt rotacji polaryzacji elektrycznej o 120° w kierunku przeciwnym do rotacji osi śrubowej o 60° 

wokół  osi  c  w delafosycie.  W innych  multiferroikach,  w których  efekt  jest  wywołany cykloidą 

spinową  polaryzacja  może  być  przeorientowana  o  90° przez  obrót  zewnętrznego  pola 

magnetycznego  przez  granicę  fazową.  W  multiferroikach  przyłożenie  pola  magnetycznego  pod 

kątem  nawet  kilku  stopni  jest  wystarczające  by  wywołać  selektywną  rotację  polaryzacji 

50



elektrycznej.  Ta polaryzacja  może być  odwrócona przez zmianę kierunku nachylenia  pola.  Taki 

proces obserwowano w TbMnO3 i MnWO4.  

Rys. 29. Zależność magnetyzacji (a) i polaryzacji elektrycznej w temperaturze wyższej i niższej od 

temperatury  ferroelektrycznej  przemiany  fazowej  (b)  od  pola  magnetycznego  dla  CoCr2O4.  Dla 

pomiarów polaryzacji  (b) przygotowano dwa stany początkowe przez schłodzenie próbki w polu 

elektrycznym i magnetycznym (+Ec, +Hc) i (+Ec, -Hc), reprezentowane przez pełne i otwarte kółka; 

Ec = 400 kV/m a Hc = 0.5 T. Wykres dodatkowy pokazuje zależność polaryzacji od temperatury 

podczas grzania startując ze stanów (2) i (3) zaznaczonych w (b). (Yamasaki et al. 2006)

Elektryczne kontrolowanie domen magnetycznych

Zjawiska w multiferroikach, które mogą być wykorzystane aplikacyjnie

Rozważmy ścianę domenową ferromagnetyka.  Dwa typy tych  ścian pokazano schematycznie  na 

Rys. 30. 
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Rys.  30.  Ściany  domenowe  w  ferromagnetyku.  (a)  Ściana  Blocha,  w  której  spiny  rotują  w 

płaszczyźnie prostopadłej do Q są zwykle nieferroelektryczne. (b) Rotacja spinu w ścianie Néela jest 

podobna  do  spirali  cykloidalnej  z  Rys.  27c  i  zgodnie  z  relacją  (11)  powoduje  polaryzację 

zlokalizowaną w obrębie ściany. (c) Jeśli umieści się taką ścianę w obszarze, w którym jest gradient 

pola elektrycznego to będzie ona wciągana bądź wypychana z obszaru silniejszego pola zależnie od 

znaku jej momentu dipolowego. (Khomskii 2009)]. 

Mechanizm kontroli struktury domenowej ściany Néela pokazany na Rys. 30 może prowadzić też do 

zbudowania nowych typów pamięci.  Lokalna polaryzacja powinna pojawić się też w worteksach 

(wirach)  magnetycznych,  co  także  daje  podobne  nadzieje.  Inny  efekt  można  znaleźć  w 

ferromagnetyku, który występuje fala spinowa (magnon). Obraz mikroskopowy takiej fali pokazano 

na Rys. 31. Magnon jest dewiacją spinu od średniej magnetyzacji M, każdy spin wykonuje precesję 

wokół M z przesunięciem fazowym wzdłuż kierunku propagacji. Chwilowy obraz tej fali spinowej 

jest stożkiem o stałej M i z prostopadłą składową tworzącą cykloidę. Zgodnie z relacją (11) powinna 

się pojawić polaryzacja  prostopadła do magnetyzacji  i  do kierunku propagacji.  Taką polaryzację 

zmierzono w CoCr2O4.  Jeśli  wytworzy się  falę  spinową w formie  paczki  falowej  to  będzie  ona 

wykazywała magnetyzację i moment dipolowy, które będą mogły być unoszone wraz z nią. 
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Rys. 31. Tworzenie polaryzacji w fali spinowej. (a) Klasyczny obraz fali spinowej, w której spin 

(czerwona strzałka)  wykonuje  precesję  wokół  ustalonej  osi  (niebieska).  Dewiacja  jest  określona 

przez czarne strzałki. (b) Zgodnie z relacją (11) jeśli spinowa paczka falowa propaguje wzdłuż Q to 

unosi też moment dipolowy d. (Khomskii 2009).

Z zasady jeśli można przełączyć polaryzację elektryczną w ferroelektryku indukowanym spinowo to 

struktura  magnetyczna  zmienia  się  w  swój  obraz  z  przestrzenną  inwersją.  W  ferroelektrykach 

indukowanych  helisą  spinową zmieni  się  skręt  helisy.  Skręt  ten  może  być  kontrolowany  przez 

procedurę  chłodzenia  w polu elektrycznym.  Z technologicznego  punktu widzenia  kontrolowanie 

elektryczne domen ferromagnetycznych jest ważniejsze niż elektryczne sterowanie skrętem spirali. 

W boracycie  Ni  –  I  zewnętrzne  pole  elektryczne  przyłożone  wzdłuż  osi  c  może  spowodować 

przeskok  polaryzacji  elektrycznej  i  zamianę  osi  ortorombowych  a  na  b.  Wtedy  moment 

ferromagnetyczny  zmienia  się  skokowo  o  ± 90°.  Innym  przykładem  jest  rotacja  magnetyzacji 

indukowanej polem elektrycznym w CuB2O4 domieszkowanym Ni (metaboran miedziowy). Ma on 

symetrię D2d ( m24 ) i stąd wykazuje 8 stanów o różnej chiralności krystalograficznej lub polaryzacji 

elektrycznej  wzdłuż  osi  c  zależnie  od  kierunku  magnetyzacji  (Rys.  32b).  Pole  elektryczne 

przyłożone wzdłuż osi c stabilizuje dwa stany polarne. W boracycie Ni – I cztery stany chiralne są 

niestabilne  i  stąd  zachodzi  90° przełączenie  magnetyzacji.  W metaborycie  4  stany chiralne  i  4 

pozostałe stany polarne są podobnie zdegenerowane energetycznie. Wtedy możliwa jest praktycznie 

ciągla rotacja magnetyzacji zewnętrznym polem elektrycznym (Rys. 32c). 
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Rys. 32. (a) Struktura krystaliczna CuB2O4 rzutowana wzdłuż osi c. (b) Indukowane magnetycznie 

chiralne  lub  polarne  stany  w  krysztale  o  symetrii  D2d.  Grube  strzałki  oznaczają  kierunki 

magnetyzacji. Magnetyzacja wzdłuż osi  〈110〉 wytwarza polaryzację elektryczną wzdłuż osi c. (c) 

Rotacja  magnetyzacji  w  CuB2O4 domieszkowanym  Ni  wywołana  polem  elektrycznym  w 

temperaturze 15 K. Słabe pole magnetyczne o indukcji 5, 20, lub 50 mT przyłożono by uzyskać 

magnetyczny stan monodomenowy. (Saito et al. 2009).

     10. Złożona ściana domenowa w multiferroikach.

W ferroikach polidomenowych ruch ścian domenowych jest głównym czynnikiem wywołującym 

silną reakcję  na pola  zewnętrzne.  Jeżeli  granica między dwiema magnetycznymi  domenami  jest 

jednocześnie granicą między domenami elektrycznymi to należy się spodziewać silnego efektu ME. 

Fiebig et al. (2002) badali heksagonalne kryształy RMnO3, które są ferroelektryczne dużo powyżej 

temperatury  pokojowej  i  antyferromagnetyczne  poniżej  ok.  50  –  100  K.  Wykorzystywali 

obrazowanie metodą drugiej  harmonicznej (SHG). Okazało się, że każda ferroelektryczna ściana 

domenowa  towarzyszy  antyfazowej  granicy  antyferromagnetycznej.  Zgodność  kierunków 

polaryzacji elektrycznej i magnetyzacji jest w ferroelektrycznych ferromagnetykach zabroniona ze 

względu  na  symetrię.  Jedynym  sposobem  by  zrealizować  przełączenie  elektryczne  polem 
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magnetycznym lub magnetyczne polem elektrycznym jest wykorzystanie zamocowania ścian. Na 

przykład w GdFeO3 względna faza antyferromagnetyzmu miedzy jonami Fe i Gd określa kierunek 

polaryzacji  elektrycznej  (+c  lub  –c),  (Rys.  33).  Momenty  pochodzące  od  jonów  Fe  są  nieco 

nachylone  wytwarzając  slaby  ferromagnetyzm.  Kierunek  tego  ferromagnetyzmu  jest  określony 

przez fazę antyferromagnetyzmu Fe3+. Jeżeli momenty pochodzące od Fe przełączają się łatwiej niż 

momenty  Gd  to  elektryczna  ściana  domenowa  jest  związana  ściśle  z  antyfazową  granicą 

antyferromagnetyzmu  Fe,  czyli  z  ferromagnetyczną  ścianą  domenową.  Taki  efekt  modulacji 

magnetyzacji  polem  elektrycznym  obserwował  Tokunaga  et  al.  (2009)  choć  zamocowanie 

ferroelektrycznej ściany domenowej do ściany ferromagnetycznej nie było całkowite. 

Rys.  33.  Domeny  i  ściany  domenowe  w  niskotemperaturowej  fazie  GdFeO3.  Fazy 

antyferromagnetyczne  od momentów Fe i  od momentów Gd tworzą domeny od I  do IV. Sześć 

typów ścian domenowych dzieli się na dwie ferroelektryczne (FE), dwie ferromagnetyczne (FM) i 

dwie ferroelektryczno-ferromagnetyczne. (Tokunaga et al. 2009)

Sprzężenie magnetoelektryczne

Sprzężenie między magnetycznymi i elektrycznymi stopniami swobody powoduje nowe zjawiska. 

Liniowy i kwadratowy efekt magnetoelektryczny (ME), w którym magnetyzacja jest proporcjonalna 

liniowo lub kwadratowo do natężenia pola elektrycznego (albo polaryzacja elektryczna indukowana 

polem  magnetycznym)  są  dobrze  znane.  Grupy  symetrii,  w  których  mogą  wystąpić 
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magnetoelektryczne efekty liniowe i biliniowe oraz formy odpowiednich tensorów zostały zebrane 

przez  Aschera  (1968)  i  Grimmera  (1994).  Istotne  jest  to,  że  liniowy  efekt  ME  można  tylko 

obserwować  w  kryształach,  których  struktura  jest  opisywana  ferromagnetycznymi  lub 

antyferromagnetycznymi  grupami  punktowymi  a  efekty  biliniowe  zachodzą  w  materiałach 

diamagnetycznych  i  paramagnetycznych.  Tablicę  współczynników  magnetoelektrycznych  w 

materiałach  wykazujących  efekt  liniowy  ME  ułożył  Schmid  (2003),  (maksymalna  wartość  dla 

jednofazowego materiału TbPO4 to 1.75 × 10-2 (w układzie zracjonalizowanym Gaussa) i 1 × 10-4 dla 

Cr2O3; (aby podać te wartości w jednostkach układu SI [s/m] należy pomnożyć je przez 4π/3 × 108). 

Obserwowano też bardziej złożone sprzężenia, np. w heksagonalnym YMnO3 występuje sprzężenie 

domen  antyferromagnetycznych  i  ferroelektrycznych  czy  duży  efekt  magnetopojemnościowy  w 

pobliżu ferromagnetycznego punktu Curie w ferroelektrycznym BiMnO3. Ważne są też materiały, w 

których  kierunek  magnetyzacji  lub  polaryzacji  elektrycznej  mogą  być  zmieniane  odpowiednio, 

polem  elektrycznym  bądź  magnetycznym.  W  boracycie  niklowo-jodowym  poniżej  60  K 

przepolaryzowanie  elektryczne  wywołuje  rotację  magnetyzacji  o  kąt  90° czyli  kierunek  osi 

magnetyzacji (choć nie zwrot) może być kontrolowany polem elektrycznym. W TbMnO3  kierunek 

polaryzacji elektrycznej zmieniono o 90° polem magnetycznym. Wyniki symulacji komputerowych 

sugerują,  że  przełączenie  magnetyzacji  polem  elektrycznym  o  180° powinno  być  możliwe  w 

materiałach, w których źródłem magnetyzacji jest sprzężenie spin-orbita.

11. Przykład magnetycznego ferroelektryka – BiFeO3.

Jest  to  multiferroik  zbadany  najbardziej  wszechstronnie,  nie  tylko  z  powodu  własności 

multiferroicznych ale też dlatego,  że nie zawiera ołowiu i stąd stał  się ewentualnym materiałem 

zastępczym dla PZT w ceramikach bezołowiowych (Rys. 34). 
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Rys. 34. (a) Dawniej znane kryształy BiFeO3 

miały kształt podobny do liści paproci, były 

silnie zdefektowane.  (Spaldin et al. 2010).

Rys. 34. (b) Dziś mogą to być monokryształy 

czy cienkie warstwy (c), które mają bardzo 

mało defektów. (Spaldin et al. 2010).

Ma strukturę romboedrycznie zdeformowanego perowskitu (grupa przestrzenna R3c), (Rys. 35), i 

wykazuje  własności  ferroelektryczne  poniżej  1100  K.  Jest  też  antyferromagnetykiem  typu  G 

(temperatura Néela ≈ 640 K), w którym momenty magnetyczne Fe są sprzężone ferromagnetycznie 

w  płaszczyznach  pseudokubicznych  (111)  i  antyferromagnetycznie  pomiędzy  sąsiednimi 

płaszczyznami. 

Struktura  perowskitowa  tego  związku  jest  w  temperaturze  pokojowej  romboedrycznie 

zniekształcona ze względu na przesunięcie jonu Bi wzdłuż kierunku [111] i dystorsję oktaedru FeO6 

wokół osi [111], (Rys. 35a). Polaryzacja elektryczna zorientowana jest też w kierunku [111] i w 

kryształach  wysokiej  jakości  może  osiągać  nawet  wartość  do  100  µC/cm2,  (Rys.  35b).  W 

zastosowaniach  używa  się  cienkie  warstwy  w  formie  heteroepitaksjalnej,  których  struktura  ze 

względu na deformację podłoża jest jednoskośna a nie romboedryczna. Polaryzacja takich warstw 

osiąga ok. 60 – 80 µC/cm2. Okazało się, że deformacje w płaszczyźnie warstwy mogą powodować 

rotację polaryzacji  spontanicznej  w płaszczyźnie (110),  przy czym wartość polaryzacji  pozostaje 

praktycznie stała.  Ten efekt związany jest z możliwością  deformacyjnego sterowania polaryzacji 

remanencyjnej (w kierunku nierównoległym do płaszczyzny) w warstwach (001) BiFeO3. Związek 

ma skomplikowaną konfigurację  magnetyczną.  Badania rozpraszania  neutronowego pokazały,  że 

antyferromagnetyczne uporządkowanie spinowe nie jest przestrzennie jednorodne ale ma strukturę 

modulowaną przestrzennie, czego obrazem jest niewspółmierna cykloida o długości  λ ~ 62 nm, 
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(Rys. 35 c,d). Wektor propagacji spiralnej fali spinowej q jest ułożony wzdłuż kierunku  ][ 110  a 

polaryzacja, jak to wyżej wspomniano, ma kierunek [111]. Te dwa kierunki wyznaczają płaszczyznę 

cykloidalną  )( 121 ,  na  której  zachodzi  rotacja  spinu,  (Rys.  35d  i  35c).  Wektor 

antyferromagnetyczny jest „domykany” na cykloidzie, dając w uśrednieniu zero na długości ok. λ, 

co prowadzi do słabej magnetyzacji masywnego BiFeO3. 

Rys. 35. (a) Struktura BiFeO3: jon Bi jest przesunięty w kierunku [111] a zniekształcone oktaedry 

FeO6 otaczają oś [111] Polaryzacja P (strzałka) ma też kierunek [111]. (b) Pętla histerezy P – E 

monokryształu BiFeO3. (c) Konfiguracja spinowa: wektor propagacji spiralnej fali spinowej q jest 

skierowany wzdłuż kierunku ][ 110 . Rotacja spinu zachodzi na cykloidalnej płaszczyźnie )( 121 , co 

pokazano na (c) i (d). (Wang et al. 2009).

Grupa przestrzenna kryształu to R3c, w komórce elementarnej jest 6 jednostek formalnych, (Rys. 

36).
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Rys.  36.  Rysunek  heksagonalnie  zniekształconej  komórki  BiFeO3 typu  perowskitu.  Oktaedry 

tlenowe są połączone górą i obrócone na przemian wokół osi trójkrotnej. Wszystkie przesunięcia 

atomów odpowiedzialne za pojawienie się momentu dipolowego zachodzą wzdłuż osi trójkrotnej. 

(Lebeugle et al. 2007).

Żelazian  bizmutu BiFeO3 jest  prototypem struktury łączącej  w jednym związku dwa rożne typy 

kationów – jednego, który powoduje magnetyzm i drugiego tworzącego ferroelektryczność. Jon Fe3+ 

ze swoimi pięcioma elektronami 3d powoduje magnetyzm, a jon Bi3+ przez deformacje strukturalne 

indukowane  przez  aktywne  stereochemicznie  wolne  pary  elektronowe  –  jest  źródłem 

ferroelektryczności. 

Obliczenia z pierwszych zasad

Duży postęp badań nad MF związany jest z wynikami obliczeń z pierwszych zasad na podstawie 

teorii funkcjonału gęstości (DFT). Posłużyły one nawet do projektowania nowych materiałów MF. 

Szczególny  związek  badań  eksperymentalnych  i  teoretycznych  dotyczył  BiFeO3.  Na  Rys.  37 

pokazano  wyniki  obliczeń  gęstości  ładunku  w  multiferroelektrycznym  BiFeO3 (złote  owale  to 

elektrony wolnych par jonów Bi3+ a ich ułożenie daje polaryzację ferroelektryczną P).
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Rys. 37. Przedstawienie obliczenia gęstości ładunku w multiferroelektrycznym BiFeO3 (złote owale 

to elektrony wolnych par jonów Bi3+ a ich ułożenie daje polaryzację ferroelektryczną P). (Spaldin  et 

al. 2010)

Podsieci  jonowe  w  romboedrycznie  zdeformowanej  strukturze  perowskitowej  są  przesunięte 

względem siebie  wzdłuż  polarnego  kierunku  [111]  a  oktaedry  tlenowe są  skręcone  wokół  tego 

samego kierunku naprzemiennie w prawo i w lewo (Rys. 38).

Ferroelektryczność w BiFeO3 wywołana jest wpływem stereochemicznie aktywnych wolnych par na 

jony  Bi,  co  powoduje  duże  względne  przesunięcia  jonów  Bi  i  O  wzdłuż  kierunku  [111].  Te 

przesunięcia  są  szczególnie  duże  jeśli  je  porównać  z  przesunięciami  w  ferroelektrycznych 

perowskitach, w których nie ma aktywnych wolnych par, jak np. BaTiO3 czy KNbO3. 
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Rys. 38. Atomowa i magnetyczna struktura BiFeO3.  Schematycznie przedstawiona struktura R3c 

zbudowana  z  dwóch  kubicznych  elementarnych  komórek  perowskitowych.  Kationy  są 

przemieszczone  wzdłuż  kierunku  [111]  względem  anionów  a  oktaedry  tlenowe  są  obrócone  w 

przeciwne strony wokół osi [111]. Polaryzacja ma kierunek [111]. Płaszczyzna magnetyczna jest 

prostopadła do kierunku polaryzacji. (Velev et al. 2011)

Te znaczne przesunięcia i anomalnie duże ładunki efektywne Borna wytwarzają polaryzację, jedną z 

najwyższych znanych teoretycznie, około 90  µC/cm2. Pomiary są niedalekie od tej wartości a dla 

cienkich  warstw  podawano  nawet  wartości  większe  od  150  µC/cm2.  Obiecujące  są  też  dane  o 

magnetyzacji  spontanicznej  w  cienkich  warstwach.  Prawdopodobnie  źródłem  magnetyzacji  jest 

nachylenie podsieci antyferromagnetycznych powiązane z tłumieniem spirali w cienkiej warstwie. 

Ten  słaby  ferromagnetyzm  jest  związany  z  symetrią  układu,  w  BiFeO3 może  wystąpić,  jeśli 

magnetyzacje  podsieci  są  zorientowane  w  płaszczyźnie  (111).  Symetria  się  wtedy  redukuje  do 

magnetycznej  grupy  punktowej  Bb  lub  Bb  .  Obliczenia  pokazują,  że  momenty  magnetyczne 

odchylają się od kierunku kolinearnego (pozostając w płaszczyźnie (111)) o kąt około 1° (Rys. 39). 

Uzyskuje się mierzalną magnetyzację około 0.05 µB na jon Fe po warunkiem, że długofalowa spirala 

jest  stłumiona.  Taką  wartość  rzeczywiście  zmierzono  choć  wciąż  niejasny  jest  powód  wzrostu 

magnetyzacji gdy grubość warstwy maleje. 
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Rys. 39. Układ do obliczenia struktury magnetycznej. Dwa moment magnetyczne od Fe rotują w 

płaszczyźnie (111) tworząc wypadkową magnetyzację spontaniczną. (Martin et al. 2010)

Badania  dyfrakcji  neutronów  potwierdziły  wcześniejsze  dane  polskiej  grupy  otrzymane  na 

proszkach w latach 80-tych. Jony Fe3+ są uporządkowane antyferromagnetycznie (struktura typu G) 

a ich momenty magnetyczne opisują cykloidę o okresie 64 nm, (Rys. 40). 

Rys.  40.  Schemat  struktury  antyferromagnetycznej  w  BiFeO3,  momenty  magnetyczne  opisują 

cykloidę o okresie 64 nm. (Lebeugle et al. 2008)

Na antyferromagnetyczne  uporządkowanie  nałożona jest  spiralna  struktura spinowa, w której  oś 

antyferromagnetyczna rotuje przez kryształ z niewspółmiernym długofalowym okresem około 640 

Ǻ. Ta spiralna struktura spinowa prowadzi do wyzerowania magnetyzacji  makroskopowej,  która 

mogłaby  się  pojawić  przez  nachylenie  podsieci  antyferromagnetycznych  (tzw.  słaby 

ferromagnetyzm).  Powoduje  też,  że  nie  obserwuje  się  liniowego  efektu  ME choć  wciąż  może 
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wystąpić efekt kwadratowy. Spiralna struktura spinowa może być zniszczona przez domieszkowanie 

lub przyłożenie silnego pola magnetycznego, wtedy można obserwować liniowy efekt ME.   

Ta cykloidalna struktura może być częściowo zaburzona gdy wymiary próbki są porównywalne z 

długością  fali  cykloidy  (~  64  nm),  co  prowadzi  do  zwiększonej  magnetyzacji  a  nawet  słabego 

ferromagnetyzmu  w nanometrowych  warstwach  BiFeO3.  Nanodruty  i  nanocząstki  BiFeO3 także 

wykazują  ferromagnetyzm,  (Rys.  41).  Okazuje  się,  że  polaryzacja  ferroelektryczna  jest  ściśle 

związana z cykloidą spinową i materiał wykazuje znaczący efekt ME.  

Rys. 41. Pętle histerezy M – H dla nanocząstek BiFeO3 w temperaturze pokojowej. Próbka masywna 

(otwarte  kółka),  próbka o ziarnach  4 nm (pełne kółka),  15 nm (puste trójkąty),  25 nm (otwarte 

kwadraciki),  40  nm (pełne  trójkąty).  Wykres  wewnętrzny pokazuje  magnetyzację  nasycenia  Ms 

(otwarte  kółka)  i  różnice  ∆M  (pełne  kółka)  pomiędzy  Ms nanocząstek  i  próbki  masywnej. 

(Mazumder et al. 2007))

Skrętność spirali spinowej może być zmieniona podczas przepolaryzowania. Efekt ten zachodzi też 

w BiFeO3. Mimo, że ferroelektryczność w tym związku powstaje w wyniku mechanizmu wolnej 

pary elektronowej jonów Bi to jony Fe3+ są uporządkowane antyferromagnetycznie (typu G) a ich 

momenty tworzą cykloidę o okresie ok. 64 nm. Ze względu na symetrię romboedryczną wystąpią 3 

równoważne wektory  propagacji  rotacji  cykloidalnej.  Taki  cykloidalny  układ  spinowy może  też 

wnosić  swój  wkład  do  ferroelektryczności  BiFeO3 i  należy  spodziewać  się  naturalnego, 

wewnętrznego sprzężenia między ferroelektrycznością a układem cykloidalnych spinów. Związek 

miedzy domenami ferroelektrycznymi i antyferromagnetycznymi jest bezpośrednim dowodem tego 

sprzężenia.  Aby obserwować domeny ferroelektryczne  w polu elektrycznym stosuje się technikę 
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PFM (piezo-FM) i jej odmianę IPPFM (in-plane PFM), czyli PFM w płaszczyźnie. Do obserwacji 

domen antyferromagnetycznych  wykorzystywano metodę  PEEM tzn.  fotoemisyjną rentgenowska 

mikroskopię elektronową. Dla warstw (001) BiFeO3 otrzymano wyraźne obrazy domen. Polaryzacja 

spontaniczna jest skierowana wzdłuż osi [111] co umożliwia 8 równoważnych orientacji wzdłuż 4 

przekątnych  sześcianu.  Ta  geometria  pozwala  na  przełączenie  domen  180°,  109° i  71°,  jak  to 

pokazano na Rys. 42. 

Rys. 42. Cztery równoważne kierunki polaryzacji w krysztale BiFeO3. Liczby na rysunkach odnoszą 

się  do  kątów  przełączeń  względem  polaryzacji  skierowanej  wzdłuż  [111].  Zacieniowane 

płaszczyzny antyferromagnetyczne są prostopadłe do płaszczyzn spirali spinów. (Zhao et al. 2006)

Szczególnie  ciekawe  własności  uzyskano  dla  cienkowarstwowego  BiFeO3.  Cienka  warstwa  ma 

jednoskośną strukturę wykazującą dużą polaryzację i sprzężenie ME. W cienkich warstwach BiFeO3 

(001)  można  elektrycznie  wpływać  na  antyferromagnetyczną  strukturę  domenową.   Na Rys.  43 

pokazano przełączenie domen AFM wywołane przepolaryzowaniem obserwowane techniką PFM i 

PEEM  (fotoemisyjny  mikroskop  elektronowy).  Można  dostrzec  przełączenie 

antyferromagnetycznych  domen  od  płaszczyzny  pomarańczowej  do  zielonej  (Rys.  43(a)) 

odpowiadające przepolaryzowaniu 109°. Podobne efekty obserwowano dla BiMnO3. 
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Rys. 43. Obrazy domen antyferromagnetycznych uzyskane metodą PEEM w warstwie BiFeO3, (a) 

przed i  (b) po spolaryzowaniu  polem elektrycznym (strzałki)  i  metodą  IPPFM dla tego  samego 

obszaru (c) przed i (d) po spolaryzowaniu (strzałki pokazują kierunki polaryzacji w płaszczyźnie 

próbki).  Można  zauważyć  przełączenie  109° domen  ferroelektrycznych  (obszar  1  i  2),  a  także 

przełączenie  180° i  71° (obszar  3  i  4).  (e)  Obraz  PFM  tego  samego  obszaru  z  oznaczeniem 

polaryzacji. (Martin et al. 2008). (f) Schematyczne przedstawienie sprzężenia ferroelektryczności i 

antyferromagnetyzmu. Po przełączeniu polem elektrycznym przez przełączenia ferroelastyczne (71° 

i  109° zmiany kierunku polaryzacji) obserwuje się zmianę obrazu antyferromagnetycznego. (Zhao 

et al. 2006).

Przełączenie 71° polem elektrycznym wzdłuż kierunku [010] powoduje rotację płaszczyzny spirali 

spinowej Fe i skokową zmianę podsieci antyferromagnetycznych, (Rys. 44). Takie eksperymenty 

pokazały  sprzężenie  między  M  i  P  na  poziomie  atomowym  mimo,  że  ze  względu  na  zerową 

magnetyzację (〈M〉 = 0) nie występuje liniowy efekt ME. 
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Rys. 44. Schematyczne przedstawienie płaszczyzny rotacji momentów magnetycznych i cykloid o 

wektorze  falowym  k1 dla  dwóch  domen  ferroelektrycznych  przedzielonych  ścianą   (jasnoszara 

płaszczyzna  oznacza  ścianę  domenową).  Pod  wpływem  pola  elektrycznego  (E)  polaryzacja 

elektryczna P [111] zmienia częściowo orientację o 71° P [ 111 ], co prowadzi do zmiany orientacji 

płaszczyzny rotacji momentów magnetycznych. (Lebeugle et al. 2008)

Aby wyjaśnić te efekty należy włączyć do energii całkowitej czynnik związany z energią  sprzężenia 

EDM = (P × eij)(Si ×Sj), gdzie: DM oznacza oddziaływanie typu Dzyaloshinskii – Moriya, Si, Sj – to 

zlokalizowane spinowe momenty magnetyczne,  eij   - to wektor jednostkowy łączący lokalne spiny. 

Ta energia sprzężenia ułatwia nachylenie spinów Fe3+ , które kompensuje ubytek energii wymiany. 

Energia  ta  jest  zerowa  jeśli  polaryzacja  jest  prostopadła  do  momentów  lokalnych  spinów  i 

maksymalna, gdy wektor P leży na cykloidalnej płaszczyźnie rotacyjnej, (Lebeugle et al. 2008). 

Domeny  ferroelektryczne  w  cienkowarstwowych  konwencjonalnych  ferroelektrykach  są  zwykle 

warstwowe,  o  gładkich  ścianach  a  szerokość  struktury  jest  proporcjonalna  do  pierwiastka 

kwadratowego grubości warstwy ferroelektryka,  jest to tzw. prawo skalowania Landaua-Lifszica-

Kittela. Obserwowano jednak odstępstwo od tego prawa dla bardzo cienkich warstw BiFeO3. Ściany 

domenowe  nie  są  gładkie  ale  nieregularne,  „szorstkie”,  a  ich  fraktalny  wymiar  Hausdorffa  w 

płaszczyźnie ściany H ∼ 1.4 ± 0.1. Średnia szerokość domen skaluje się z grubością z wykładnikiem 

0.59  ± 0.08.  Domeny  ferroelektryczne  w  BiFeO3 są  znacznie  szersze  niż  w innych  warstwach 

ferroelektrycznych  o  podobnej  grubości,  mają  szerokości  podobne  do  szerokości  domen 

magnetycznych  w  magnetykach.  Świadczy  to  o  związku  domen  ferroelektrycznych  z 

antyferromagnetycznymi  w  warstwach  BiFeO3 i  sprzężeniu  między  uporządkowaniem 

ferroelektrycznym  i  cykloidalnym  uporządkowaniem  spinowym.  Aby  kontrolować  stan 

uporządkowania układu multiferroelektrycznego możliwe są dwa podejścia: fazowe i domenowe. 
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Pierwsze  umożliwia  przemianę  fazową  między  dwiema  podstawowymi  fazami  indukowaną 

zewnętrznym polem. W BiFeO3 możliwy jest jednak drugi sposób czyli zmiana stanu domenowego 

polem zewnętrznym. Ten sposób wraz z oddziaływaniem wymiennym na warstwach granicznych 

pozwala  polem  elektrycznym  kontrolować  magnetyzm.  Dla  heterostruktury 

Ta/Co0.9Fe0.1/BiFeO3/SrRuO3/SrTiO3(001) obszar 10  × 10  µm2  w warstwie BiFeO3 został najpierw 

spolaryzowany w jedną  stronę  napięciem -  21  V (czerwony kwadrat  na  Rys.  45(a)),  a  później 

mniejszy obszar 5 × 5 µm2 wewnątrz większego został spolaryzowany przeciwnie napięciem + 12 V 

(zielony kwadrat).  

Na tych obszarach domeny ferromagnetyczne leżące w płaszczyźnie są ułożone poziomo od lewej 

do prawej (czarne) i pionowo, z dołu do góry (szare). Utworzenie tych dwóch typów domen jest 

wynikiem dwóch procesów przełączenia przez obrót rzutu polaryzacji  na płaszczyznę (001): 70° 

przełączenie w płaszczyźnie i 109° przełączenie pozapłaszczyznowe, które dają odpowiednią rotację 

uporządkowania  antyferromagnetycznego.  Ta  rotacja,  z  kolei,  odwraca  kierunek  magnetyzacji 

warstwy CoFe przez efekt wymiany na warstwie granicznej BiFeO3 – CoFe. Taki sposób kontroli 

ferromagnetyzmu  przez  pole  elektryczne  można  wykorzystać  w  dynamicznych  układach 

przełączających,  np.  przepolaryzowanie  „wsteczne”  domen  ferroelektrycznych  a  potem  domen 

ferromagnetycznych w warstwie CoFe do stanów początkowych przez przeciwne pole elektryczne.  
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Rys. 45. (a) Obraz PFM w płaszczyźnie (IPPFM) domen ferroelektrycznych w obszarze większym 

(10  µm,  czerwony  kwadrat)  i  mniejszym  (5  µm,  zielony  kwadrat)  po  przepolaryzowaniu.  (b) 

Odpowiadający tym obszarom obraz uzyskany techniką XMCD-PEEM dla warstwy CoFe nałożonej 

na warstwę BiFeO3. (c) Schematyczne przedstawienie dwóch sąsiednich domen w warstwie [001] 

BiFeO3. (Chu et al. 2008)

Szkic układu pamięci magnetoelektrycznej  przypadkowego dostępu (MeRAM) pokazano na Rys. 

46. Informacja binarna jest magazynowana przez magnetyzację dolnej warstwy ferromagnetycznej 

(niebieski  kolor).  Informacja  ta  jest  odczytywana  przez  kontrolowanie  oporności  magnetycznej 

warstwy  potrójnej  a  zapisywana  przez  przyłożenie  napięcia  do  multiferroicznej  warstwy 

ferroelektryczno-antyferromagnetycznej  (zielony  kolor).  Jeśli  magnetyzacja  dolnej  warstwy 

ferromagnetycznej jest sprzężona z warstwą ferroelektryczno-antyferromagnetyczną to odwrócenie 
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polaryzacji  P  w  warstwie  multiferroika  wywołuje  przełączenie  konfiguracji  magnetycznej  od 

równoległej do antyrównoległej w warstwie potrójnej i zmianę oporności od niskiej RP (rownoległa) 

do wysokiej RAP (antyrównoległa). 

Rys. 46. Propozycja elementu pamięci przypadkowego dostępu z antyferromagnetycznego materiału 

multiferroicznego. (Bibes 2008).

Znane  są  inne  multiferroiki  ze  spiralnym  uporządkowaniem  spinowym  jak  np.3D sfrustrowane 

tlenki jak MnWO4, pirokseny (NaFeSi2O6 i LiCrSi2O6) i zwiazki tiospinelowe jak Cd(Hg)Cr2S4. W 

tych multiferroikach znaleziono sprzężenie ME i kolosalny efekt magnetodielektryczny. 

Objętościowy  BiFeO3 wykazuje  antyferromagnetyzm  typu  G;  moment  magnetyczny  każdego 

kationu  Fe  jest  antyrównoległy  do  każdego  z  najbliższych  sąsiadów.  Obliczenia  anizotropii 

magnetokrystalicznej (MCA) przewidywały, że preferowana orientacja momentów magnetycznych 

Fe jest prostopadła do kierunku polarnego [111]. Niewielkie nachylenie momentów magnetycznych 

Fe pozwala uzyskać wypadkowy moment magnetyczny około 0.05 µB na atom Fe. Nie jest pewne 

czy ten słaby ferromagnetyzm jest sprzężony z polaryzacją i czy mógłby być modyfikowany polem 

elektrycznym. 
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Rys. 47. Monodomenowy monokryształ (ferroelektryk/ferroelastyk) BiFeO3 obserwowany w świetle 

spolaryzowanym. Przedstawiono też schematycznie obraz struktury.  Polaryzacja spontaniczna ma 

kierunek [111]. Różowa płaszczyzna wskazuje kierunek [010]. (Kolor różowy – Bi, błękitny – Fe, 

zielony – atomy tlenu). (Lebeugle et al. 2007).

12. BiFeO3  - monokryształ i cienka warstwa.

Metoda otrzymywania polikrystalicznych jednofazowych próbek i także monokryształów o 

wielkości  rzędu mm opisana została  przez  Lebeugle`a  et  al.  (2007).  Hodowano je  w powietrzu 

metodą  flux z  Bi2O3 -  Fe2O3 w stosunku molowym 3.5:1,  (Rys.  48a).  Domeny ferroelektryczne 

obserwowano w świetle  odbitym za  pomocą  mikroskopu  polaryzacyjnego,  (Rys.  48b).  Kontrast 

pomiędzy  jasnymi  domenami  (odpowiada  to  jednemu  ze  zwrotów  polaryzacji  spontanicznej)  a 

ciemniejszymi  (o  zwrocie  przeciwnym)  bierze  się  z  różnicy  dwójłomności  obu  domen 

ferroelektrycznych. Można też wybrać kryształki monodomenowe ferroelektrycznie, (Rys. 48c). 
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Rys. 48(a). Obraz monokryształu BiFeO3 wyhodowanego przez wolne schłodzenie metodą flux (z 

roztworu  bezwodnego)  z  Bi2O3/Fe2O3 uzyskany  za  pomocą  skaningowego  mikroskopu 

elektronowego. (Lebeugle et al. 2007)

Rys.  48b,c.  (b)  Obraz  ferroelektrycznej  struktury  domenowej  widocznej  pod  mikroskopem 

polaryzacyjnym  w świetle  polichromatycznym.  Kontrast  spowodowany jest  zwrotem polaryzacji 

spontanicznej. (c) Monokryształ BiFeO3 z widoczną monodomeną ferroelektryczną (jak Rys.  47). 

(Lebeugle et al. 2007)

Wcześniejsze pomiary polaryzacji spontanicznej kryształów BiFeO3 nie wskazywały na szczególnie 

wysoką wartość Ps, w 77 K otrzymano około 6 µC/cm2. Pętle histerezy były nienasycone ze względu 

na przewodnictwo próbek spowodowane inkluzjami i domieszkami na powierzchni. Nowe kryształy 

o grubości  ok.  40  µm użyto  do pomiarów Ps metodą  całkowania  prądu piroelektrycznego.  Prąd 

piroelektryczny jest pochodną po czasie ładunku polaryzacyjnego. Zwykle jednak mierzy się słaby 

prąd związany ze skończonym przewodnictwem próbki  nałożony na pochodną polaryzacji.  Pole 

elektryczne przykładano cyklicznie i jak to pokazano na Rys. 49a  zależność prądu od natężenia pola 

składa  się  z  dwóch  pików,  ujemnego  i  dodatniego,  które  wywołuje  przepływ  ładunku  przy 

przepolaryzowaniu  próbki  a  także  prądu przewodnictwa.  Aby wydzielić  prąd  wywołany zmianą 

polaryzacji odjęto prąd przewodnictwa zakładając, że jest on proporcjonalny do E3. Całkując sygnał 

prądowy można uzyskać pętlę histerezy dielektrycznej (Rys. 49b ). Uzyskano wartość polaryzacji 

remanencyjnej  około  60  µC/cm2,  bliską  otrzymanym  wynikom  nawet  dla  cienkich  warstw  i 

szacowanym teoretycznie.
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Rys. 49. (a) Prąd w funkcji napięcia w temperaturze pokojowej dla 40 µm próbki BiFeO3. (b) Pętla 

histerezy uzyskana przez scałkowanie prądu polaryzacyjnego. (Lebeugle et al. 2007)

Ferroelektryczne  własności  kryształu  badano  też  metodą  odpowiedzi  piezoelektrycznej  (PFM). 

Sondę  mikroskopu  sił  atomowych  wykorzystano  jako  górną  elektrodę.  Do  dolnej  elektrody 

przykładano  słabe,  zmienne  pole  elektryczne  (ok.  10  razy  mniejsze  od  pola  koercji).  Domeny 

ferroelektryczne obserwowano wykorzystując odwrotny efekt piezoelektryczny. Składowa sygnału 

fazowego  piezosygnału  nierównoległa  do  powierzchni  (out-of-plane  OP-PFM)  wskazywała  na 

obecność obszarów ok. 20  × 20  µm2. Jedynie cztery z ośmiu możliwych konfiguracji polaryzacji 

można było ujawnić, (Rys. 50). Składowa sygnału równoległa do powierzchni (in-plane IP-PFM) 

wykazywała dwa poziomy kontrastu przesunięte względem siebie o 180° prawdopodobnie z powodu 

nierówności na powierzchni próbki. 

Uzyskano  także  lokalną  pętlę  piezoodpowiedzi  w  funkcji  przyłożonego  napięcia,  (Rys.  51), 

potwierdzającą ferroelektryczność próbki. 
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Rys. 50. Obrazy PFM monokryształu BiFeO3. (a) OP-PFM sygnał. (b) IP-PFM sygnał. (Lebeugle et 

al. 2007)

Rys.   51.  Zależność  lokalnego  współczynnika  piezoelektrycznego  d33 (nie  skorygowanego)  od 

napięcia. (Lebeugle et al. 2007)

Własności magnetyczne

Magnetyzację  zmierzono  w  funkcji  zewnętrznego  pola  magnetycznego  i  temperatury  stosując 

technikę SQUID-u. Na Rys. 52 przedstawiono zależność magnetyzacji od pola w temperaturze 300 

K  dla  próbki  proszkowej.  Liniowa  proporcjonalność  do  pola  jest  typowa  dla 

antyferromagnetycznego układu momentów magnetycznych  Fe3+.  Nachylenie  tej  prostej  pozwala 

wyznaczyć podatność magnetyczną  χ = 3.59  × 10-3 emu/mol. W przybliżeniu pola molekularnego 

antyferromagnetyczna podatność w kierunku prostopadłym w 0 K dana jest  przez  χ⊥ = M0/HE, 

gdzie: M0 jest magnetyzacją jednej podsieci a HE to pole wymiany najbliższych sąsiadów. Biorąc 

pod uwagę związek tego pola z temperaturą Néela: 

kBTN = (⅔N)M0HE można otrzymać podatność χAF = (⅔)χ⊥ , i dla TN = 643 K podatność obliczona 

wynosi χAF = 3.40 × 10-3 emu/mol, co jest wartością bliską wyznaczonej z nachylenia prostej. 
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Rys.  52.  Magnetyzacja  w  funkcji  zewnętrznego  pola  magnetycznego  dla  próbki  proszkowej  w 

temperaturze pokojowej. (Lebeugle et al. 2007)

Zależności magnetyzacji od temperatury dla monokryształów ługowanych i nieługowanych  HNO3 

próbek pokazano na Rys. 53. Ługowanie zmniejsza wydatnie ilość domieszek w krysztale. Krzywe 

wskazują na zanik słabego ferromagnetyzmu w czystych kryształach BiFeO3. 

Rys.  53.  Magnetyzacja  w  funkcji  temperatury  w  polu  o  indukcji  1T  dla  nieługowanych  (•)  i 

ługowanych (□) monokryształów BiFeO3. (Lebeugle et al. 2007)

Te badania otwierają drogę do realizacji układu, w którym można będzie przełączyć cienką warstwę 

położoną  na  krysztale  magnetycznym  i  sprzężoną  przez  „sprzęgającą”  wymianę.  Deformacja 

warstwy pod wpływem substratu (deformacja epitaksjalna)  jest  jedną z dróg, która prowadzi do 

polepszenia własności elektrycznych i magnetycznych BiFeO3. 

Układy dwufazowe 

Aby  zwiększyć  efekt  ME  wykorzystuje  się  pośrednie  sprzężenie  przez  deformację  w  układzie 

dwufazowym  ferromagnetyka  i  ferroelektryka.  Można  to  osiągnąć  przez  bezpośredni  kontakt 

pomiędzy  piezomagnetykiem  (lub   materiałem  magnetostrykcyjnym)  i  piezoelektrykiem  (lub 

materiałem  elektrostrykcyjnym).  Tworzy  się  kompozyty,  laminaty  i  wielowarstwowe  struktury 

epitaksjalne. Stała sprzężenia zależy od częstości przyłożonego pola magnetycznego i dlatego takie 

struktury  mogą  być  stosowane  jako  przetworniki  mikrofalowe.  Warstwy ferroelektryczne  mogą 

generować  deformacje  rzędu  1  %  w  epitaksjalnej  warstwie  magnetycznej  podczas  przemiany 

fazowej. Na przykład przemiana z fazy tetragonalnej do jednoskośnej w 278 K w podłożu z BaTiO3 

wytwarza  70  %  zmianę  magnetyzacji  epitaksjalnej  warstwy  ferromagnetycznego  manganianu 

La0.67Sr0.33MnO3.  Innym sposobem jest  przyłożenie  napięcia  do materiału  piezoelektrycznego.  W 

cienkowarstwowej  heterostrukturze  CoPd  i  Pb(Zr,Ti)O3 (PZT)  można  tak  przykładając  pole 

elektryczne  do  warstwy  PZT  zmienić  kierunek  magnetyzacji  warstwy  CoPd  o  90°.  Wykonano 
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strukturę złożoną z  nanokolumn CoFe2O4 w matrycy  BiFeO3 na  elektrodzie  SrRuO3 na podłożu 

SrTiO3 i obserwowano odwrócenie magnetyzacji nanokolumn pod wpływem pola elektrycznego. 

Oprócz „krzyżowych” sprzężeń opisanych przez współczynniki  α,  d i q, (patrz Rys.  10), można 

wytworzyć złożone sprzężenia przez parametry trzeciego rzędu. Zwykle sprzężeniem ME steruje się 

deformacją.  W  warstwowych  laminatach  składających  się  z  materiałów  piezomagnetycznych  i 

piezoelektrycznych  zewnętrzne  pole  magnetyczne  wywołuje  deformację  sprężystą  w  materiale 

magnetycznym, co z kolei indukuje zmiany polaryzacji w piezoelektryku i vice versa. Współczynnik 

ME w takim kompozycie będzie równy  α = kdq  (13), gdzie k jest współczynnikiem (0 ≤k≤ 1) 

określającym stopień transferu deformacji z jednego materiału do drugiego. 

13. Złożone materiały multiferroiczne. 

Geometria  cienkowarstwowa  to  wstęp  do  budowania  złożonych  materiałów  jak  np. 

warstwowe  heterostruktury  składające  się  z  materiałów  ferroelektrycznych  (FE)  i 

ferromagnetycznych (FM). W tego typu materiałach nie stosuje się już warunek 2
ijα  ≤ ε0εii µ0µjj  (14) 

ograniczający sprzężenie  ME. Problemem jest sprzężenie  uporządkowań ferroicznych w różnych 

fazach.  Można oczekiwać dwóch typów sprzężeń ME: bezpośredniego, powodowanego efektami 

elektronowymi w warstwie granicznej i pośredniego, przez deformację (efekt objętościowy). Typ 

pośredni  jest  własnością  złożoną  w  sensie  relacji   (13).  Typowe  pomiary  odpowiedzi  ME  w 

złożonych  materiałach  MF  wykonuje  się  przez  indukowanie  polaryzacji  elektrycznej  słabym, 

zmiennym polem magnetycznym AC w obecności stałego pola DC. Mierzy się indukowane zmienne 

napięcie  elektryczne  wytwarzane  przez  oscylującą  polaryzację.  Doświadczalnie  mierzony 

napięciowy współczynnik αE jest związany ze współczynnikiem α definiowanym przez relację:  P = 

ε0χEE ; αE = α
χ

=
∂µ

∂

E

2

0

c
H

E
(15).  

Współczynnik  αE mierzy się w V(m⋅T)-1. Odpowiedź ME zależy od częstości AC i wielkości pola 

DC.  Można  też  uzyskać  rezonansową  odpowiedź  ME  gdy  częstość  modulacji  jest  zgodna  z 

częstościami własnymi układu. 

Aby opisać własności złożonych, kompozytowych MF wprowadza się parametr łączności fazowej, 

określany jako d1 – d2, gdzie liczby oznaczają wymiar składowej kompozytu. I tak np. 0-3 oznacza 

składowe ziarniste tj. cząstki FM rozłożone w matrycy FE; 1-3 to struktury, w której druty, kolumny 

FM ułożone są w matrycy FE; 2-2 to warstwowe struktury,  w których występują naprzemiennie 

warstwy FM i FE. 

Struktury planarne 2-2

W tych strukturach istotne są dodatkowe parametry jak np. deformacja sieci, oddziaływanie między 

warstwowe, różne grubości  warstw, którymi  można sterować by uzyskać oczekiwane własności. 
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Występują  dwie  formy tych  struktur:  laminaty,  w których  deformacja  jest  przekazywana  przez 

materiał  łączący warstwy i epitaksjalne heterostruktury,  w których deformacja jest transferowana 

przez wiązania chemiczne miedzy warstwami. 

Laminaty

Są to kompozyty MF zwykle złożone z warstwy piezoelektrycznej umieszczonej pomiędzy dwiema 

warstwami  magnetostrykcyjnymi.  Dwie  fazy  są  jednocześnie  połączone,  ale  też  chemicznie 

izolowane  przez  łącznik.  Ten  łącznik  jest  tak  uformowany  by  mógł  efektywnie  transmitować 

deformację.  W najlepszych  laminatach  wykorzystuje  się  silne  piezoelektryki  jak  Pb(Zr,Ti)O3 – 

(PZT) i materiały magnetostrykcyjne jak ferryty, np. NiFe2O4, lub stopy, np. TbDyFe2 – (Terfenol – 

D). Uzyskano znaczne zwiększenie efektów ME w porównaniu z materiałami jednofazowymi; np. 

ogromny współczynnik napięciowy 3×108 V(m⋅T)-1 stwierdzono dla Metglasu (magnetostrykcyjny 

stop  o  wysokiej  podatności  magnetycznej/PVDF  –  polifluorek  winylidenu  –  polimer 

piezoelektryczny), choć jedynie dla częstości mikrofalowych w warunkach rezonansu. 

Struktury epitaksjalne

W  tych  strukturach  istotne  są  efekty  elektronowe  i  deformacyjne.  Szczególnie  ważne  są 

heterostruktury  złożone  z  tlenków  metali  przejściowych.  Sprzężenie  deformacyjne  dla  jednej 

epitaksjalnej warstwy granicznej stwierdzono w heterostrukturze La2/3Sr1/3MnO3/BaTiO3. Duży efekt 

magnetyczny w La2/3Sr1/3MnO3 jest związany ze zmianami ferroelektrycznej struktury domenowej 

BaTiO3 w polu elektrycznym i przemianami fazowymi. Podobne efekty obserwowano dla cienkich 

warstw  Fe  nałożonych  na  monokryształ  BaTiO3.  Jednakże  efekty  związane  z  deformacją  są 

ograniczone do nienasyconych stanów ferromagnetycznych i prawie zanikają, gdy warstwa FM jest 

magnetycznie nasycona. 

Struktury kolumnowe 1-3 

Sprzężenie ME wywołane jedynie przez oddziaływania sprężyste w planarnych strukturach typu 2-2 

jest zredukowane przez efekt zamocowania do podłoża. Z drugiej strony, dla pionowo ułożonych 

nanostruktur takie ograniczenie nie występuje i można spodziewać się silniejszego efektu ME. Takie 

zachowanie  obserwowano  dla  ferrimagnetycznych  nanokolumn  CoFe2O4 ułożonych  w  matrycy 

BaTiO3.  Pomiar  efektu  magnetycznego  w  funkcji  temperatury  potwierdził  sprzężenie  między 

dwoma  parametrami  porządku  poprzez  zmianę  magnetyzacji  w  ferroelektrycznej  temperaturze 

Curie.  Lokalne przełączenie  magnetyzacji  polem elektrycznym stwierdzono też w epitaksjalnych 

strukturach kolumnowych BiFeO3/CoFe2O4. Dla tego układu uzyskano duży współczynnik statyczny 

α ~ 10-9 TmV-1. 

W  poniższej  Tabeli  3  przedstawiono  stałe  sprzężenia  dla  różnych  układów  dwufazowych. 

(Eerenstein et al. 2006)
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Graniczne warstwy magnetoelektryczne

(a) Magnetyzacja na warstwie granicznej

Ze względu na symetrię  wszystkie  graniczne  warstwy i  powierzchnie  ferromagnetyczne  są  ME, 

ponieważ symetria względem odwrócenia czasu jest łamana przez ferromagnetyzm, a przestrzenna 

symetria  inwersyjna  łamana  jest  przez  warstwę  bądź  powierzchnię.  Dwa  mechanizmy 

odpowiedzialne są za efekt  ME na warstwach granicznych:  ekranowanie spinowe i  wiązania  na 

warstwie. W warstwie metalowej w polu elektrycznym indukowany ładunek powierzchniowy σ = 

ε0E ekranuje pole do głębokości równej długości ekranowania metalu. Jeśli metal jest FM to ładunek 

ekranujący jest zależny od spinu dzięki rozszczepieniu wymiennemu pasm spinowych, co indukuje 

magnetyzację  powierzchniową  Msurf,  jak  to  przedstawiono  na  Rys.  54.  Liniowy wkład  do  Msurf 

określa  powierzchniowy  współczynnik  ME  αS:  µ0Msurf  =  αSE  .  Wkład  do  αS związany  z 

ekranowaniem można w przybliżeniu określić jako:  
↓↑

↓↑

+
−µ

=α
nn
nn

ec2
B

S   , gdzie  ↑↓ ,n  - to gęstość 

stanów  w  pobliżu  energii  Fermiego  zależna  od  spinów  powierzchniowych.  Współczynniki  αS 

obliczono z pierwszych zasad dla pierwiastków FM Fe, Co i Ni; efekt jest jednak słaby αS  ~ 10-22 

Tm2V-1, czyli tego samego rzędu jak dla Cr2O3, ale ograniczony do powierzchni (αS ~ α/a0 , a0 ~ 1 

Å).
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Rys. 54. Indukowana gęstość spinów na powierzchni Fe (001) w zewnętrznym polu elektrycznym. 

(Velev et al. 2011)

Efekt ME może być  znacznie  silniejszy przy warstwie granicznej  pomiędzy ferromagnetykiem i 

dielektrykiem  ponieważ  indukowany  ładunek  powierzchniowy  jest  proporcjonalny  do 

przenikalności  elektrycznej  σ =  ε0κE .  Dla  dielektryków  o wysokiej  κ  =ε/ε0 ~  100 efekt  może 

wzrosnąć  nawet  więcej  niż  dwa rzędy  wielkości.  Obliczenia  z  pierwszych  zasad  przewidywały 

zwiększony współczynnik ME na warstwie granicznej SrRuO3/SrTiO3,  αS ~ 2×10-20 Tm2V-1, który 

jest  większy  o  dwa  rzędy  wielkości  od  współczynnika  dla  ferromagnetycznej  powierzchni 

metalowej ze względu na dużą przenikalność elektryczną SrTiO3. Te efekty zależne od struktury 

elektronowej  można  jeszcze  wzmocnić  przez  zastosowanie  materiału  FE  by  wytworzyć  efekt 

polowy.  W tym przypadku  ekranowanie  zależne  od spinów w materiale  FM jest  konsekwencją 

ładunku  polaryzacyjnego  przy  warstwie  granicznej  FE/FM.  Ładunek  polaryzacyjny  może  być 

przełączony  zewnętrznym  polem  elektrycznym.  Taki  efekt  ME  był  przewidziany  dla  warstwy 

granicznej  SrRuO3/BaTiO3,  gdzie  zmiana  momentu  magnetycznego  o  0.31  µB na  atom  Ru  na 

warstwie wynika z przepolaryzowania BaTiO3. Efekt jest nieliniowy ze względu nieliniową zmianę 

polaryzacji  FE  w  polu  elektrycznym.  Współczynnik  ME  na  warstwie  granicznej  może  być 

oszacowany przez przyjęcie typowej wartości pola koercji BaTiO3, Ec = 10 MVm-1, co daje dla αS ~ 

2× 10-18 Tm2V-1. Oprócz ekranowania zależnego od spinów ważny wkład do efektu ME na warstwie 

granicznej FE/FM może mieć mechanizm wiązań na tej warstwie. Zmiany przemieszczeń atomów 

na warstwie wywołane przepolaryzowaniem wpływają na orbitalne hybrydyzacje,  co zmienia też 

momenty magnetyczne warstwy granicznej. Obliczenia z pierwszych zasad dla warstwy granicznej 
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Fe/BaTiO3 pokazały zmianę momentu magnetycznego warstwy 0.25  µB, o cztery rzędy wielkości 

większą niż dla warstwy granicznej Fe/próżnia. Podobne efekty były też przewidziane dla warstw 

granicznych  Fe3O4/BaTiO3 i  Co2MnSi/BaTiO3.  Eksperymentalne  potwierdzenia  wcześniej 

przewidzianych efektów ME wywołanych mechanizmem elektronowym są jednak nieliczne. Dużą 

zmianę  magnetyzacji  obserwowano  podczas  przepolaryzowania  dla  La0.8Sr0.2MnO3 

(LSMO)/Pb0.2Ti0.8O3  (PZT).   Zmiana  magnetyzacji  LSMO  wykazuje  histerezę  odpowiadającą 

przepolaryzowaniu PZT; można to stwierdzić za pomocą magneto-optycznego efektu Kerra (Rys. 

55). Objętościowy współczynnik ME był równy α ≈ 0.8×10-9 TmV-1 w 100 K. Dla warstwy LSMO 

o grubości 4 nm odpowiada to αS ≈ 3.2× 10-18 Tm2V-1.

Rys. 55. Magnetoelektryczna pętla histerezy dla La0.8Sr0.2MnO3 (LSMO)/Pb0.2Ti0.8O3 (PZT) w funkcji 

pola elektrycznego w 100 K. (Velev et al. 2011)

Efekt  ME sterowany  elektronowo  może  być  wyraźniejszy  w  rozcieńczonych  półprzewodnikach 

magnetycznych, gdzie długość ekranowania jest większa niż w metalach. Obserwowano modulację 

temperatury Curie półprzewodnika GaMnAs wywołaną przepolaryzowaniem bramki przyłożonym 

impulsem napięciowym. Badania teoretyczne wpływu ładunku powierzchniowego na temperaturę 

Curie  ultracienkich  warstw  metalowych  przewidywały,  ze  możliwe  jest  indukowanie  polem 

elektrycznym przemiany z fazy paramagnetycznej do FM na powierzchni metalu. Stwierdzono też 

doświadczalnie,  że  przyłożenie  pola  elektrycznego  o  wielkości  10  MVcm-1 do  igły  STM-u 

umieszczonej nad powierzchnią Fe (001) powoduje, ze 10 nm wyspy Fe mogą zmienić strukturę z 

antyferromagnetycznej fcc do ferromagnetycznej bcc.  

Pole wymiany 
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Inną metodą przełączenia magnetyzacji polem elektrycznym jest kontrolowanie pola wymiany. Pole 

to jest wywołane wymiennym sprzężeniem na warstwie granicznej  pomiędzy warstwami AFM i 

FM,  które  mocuje  moment  FM.  Pierwsze  próby  by  elektrycznie  sterować  polem  wymiany 

wykorzystywały  liniowy współczynnik  ME antyferromagnetycznego  Cr2O3.  Warstwa ME,  gdzie 

zachodzi  zamocowanie  umożliwia  elektryczne  sterowanie  magnetyzacji  antyferromagnetycznej 

warstwy granicznej,  co  prowadzi  do  sprzężenia  wymiennego  na  warstwie  granicznej  FM/AFM. 

Takie  ME  sterowanie  polem  wymiany  obserwowano  dla  układu  Cr2O3(111)/(Co/Pt)  przez 

przyłożenie pola elektrycznego podczas chłodzenia Cr2O3 poniżej TN. Kolejne próby elektrycznego 

sterowania  polem  wymiany  wykorzystywały  większy  współczynnik  ME  materiałów  MF. 

Najbardziej obiecujące jednofazowe materiały MF do wykorzystania jako AFM warstwy mocujące 

to  YMnO3 i  BiFeO3.  Sterowanie  ME  polem  wymiany  stwierdzono  dla  warstw  granicznych  w 

układzie YMnO3/NiFe. Efekt jest jednak nieodwracalny i zachodzi tylko w niskich temperaturach. 

Lokalne przemagnesowanie pokazano dla heterostruktur BiFeO3/CoFe w skali długości około 2 mm. 

Nie  uzyskano  jednak  globalnego  przemagnesowania,  które  mogłoby  być  obserwowane  jako 

makroskopowa histereza magnetyczna, ponieważ jedynie ściany domenowe w BiFeO3  odpowiadają 

za  lokalne  zamocowanie.  Stwierdzono  odwracalne  przełączenie  między  dwoma  stanami  pola 

wymiany  w  FM  La0.7Sr0.3MnO3 wywołane  przepolaryzowaniem  w  BiFeO3.  Elektryczne, 

izotermiczne  sterowanie  polem  wymiany  w  temperaturze  pokojowej  wykazano  dla  warstwy 

mocującej Cr2O3. 

Międzywarstwowe sprzężenie wymienne 

To  kolejny  mechanizm  sterowania  magnetyzacją  polem  elektrycznym  przez  zmianę 

międzywarstwowego sprzężenia wymiennego przez barierę FE. Zachodzi on w wielowarstwowych 

strukturach magnetycznych, w których warstwy FM są oddzielone separatorem niemagnetycznym. 

Efekt ten obserwowano najpierw dla separatorów metalowych; stwierdzono zachowania oscylacyjne 

w  funkcji  grubości  separatora.  Jeśli  bariera  jest  izolatorem  ten  efekt  nie  jest  oscylacyjny  i 

eksponencjalnie  zanika  w  funkcji  grubości  bariery.  Silne  sprzężenie  antyferromagnetyczne 

pokazano dla złącz epitaksjalnych Fe/MgO-Fe. Stosując barierę FE można wpływać na wielkość 

efektu zmieniając orientację polaryzacji. 

Nowy,  obiecujący  sposób  przygotowania  heterostruktury  z  multiferroikiem i  nadprzewodnikiem 

zaproponowali Werner-Malento et al. (2009).

14. Zastosowania multiferroików.

Multiferroiki  - nowe funkcje

Ferroelektryki  mogą  być  wykorzystywane  do  sterowania  materiałami  magnetycznymi  np. 

przez  piezoefekt,  deformując  sąsiadujące  warstwy.  Można  też  wykorzystać  polaryzację 

ferroelektryka  w  układzie  tranzystora  polowego  by  wpływać  na  gęstość  ładunku  w  kanale 
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magnetycznym.  Innym urządzeniem jest np. umieszczona między skrzyżowanymi polaryzatorami 

heterostruktura z PZT i magnetycznego granatu, w którym można elektrycznie regulować rotację 

Faradaya w granacie a przez to transmisję optyczną układu. Zaproponowano też przestrajalne układy 

mikrofalowe  złożone  z  nadprzewodnika,  ferroelektryka  i  ferromagnetyka.  Znane  są  sensory  pól 

magnetycznych konkurencyjne dla SQUID-ów ponieważ mogą pracować w temperaturze pokojowej 

i  są  tańsze.  W tych  sensorach  wykorzystuje  się  warstwy  magnetostrykcyjne  i  piezoelektryczne 

sprzężone deformacyjnie a pomiar napięcia pozwala na detekcję pola magnetycznego. 

Proponuje  się  użycie  ferrimagnetyków  ze  względu  na  lepsze  własności  izolacyjne  niż 

ferromagnetyki.  Przełączanie  magnetyczne  napięciem  elektrycznym  może  konkurować  z 

przełączaniem  magnetycznym  światłem  lub  prądami  spolaryzowanych  spinów.  Jednofazowe 

magnetoelektryki znajdą zastosowanie jako filtry spinowe do zapisywania danych i jako modulatory 

światła do przełączania optycznego. 

Spintronika  pokazała  jak  wytwarzać  elementy  magnetooporowe  dla  pamięci  magnetycznych  i 

sensorów.  Efekt  gigantycznego  magnetooporu  (GMR)  i  tunelowego  magnetooporu  (TMR), 

pozwoliły  uzyskać  znaczną  zmianę  oporu przy  zmianie  pola  magnetycznego  w układzie  dwóch 

elektrod  ferromagnetycznych  w  zaworach  spinowych  lub  tunelowych  złączach  magnetycznych 

(MTJ).

Układy  magnetoelektroniczne  wykorzystywały  wypadkowy  moment  magnetyczny  indukowany 

polem elektrycznym w cienkiej warstwie magnetoelektrycznej by zmienić magnetyzację sąsiedniej 

warstwy  ferromagnetycznej  przez  sprzężenie  wymiany.  Były  to  np.  sterowane  elektrycznie 

magnetooporowe zawory spinowe (GMR) i tunelowe elementy magnetooporowe (TMR), Rys. 56. 

Przyszłość spintroniki to elementy, które łączyć będą funkcje logiczne i pamięciowe. Przełączenie 

magnetyczne  przez  transfer  spinu  wywołany   spinowo  spolaryzowanym  prądem  to  efekt  już 

eksperymentalnie potwierdzony. 

Rys.  56.  Magnetoelektronika  bazująca  na  multiferroikach.  (a)  Schematyczne  przedstawienie 

krzywych magnetooporu w układzie GMR, w którym warstwa multiferroiczna jest tzw. warstwą 

mocującą. Pokazano połówki krzywych histerezy. Zmiana polarności warstwy magnetoelektrycznej 
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po przyłożeniu pola elektrycznego zmienia kierunek wypadkowej magnetyzacji pola mocującego. 

Warstwa zamocowana (FM1) przełącza się najpierw w silnym polu dodatnim (czerwone krzywe) a 

potem  w  silnym  polu  ujemnym  (niebieskie).  Sterowana  magnetoelektrykiem  konfiguracja 

magnetyczna w słabszych polach jest albo antyrównoległa (czerwone), lub równoległa (niebieskie). 

(b)  Schematyczne  przedstawienie  krzywej  magnetooporu  układu  TMR,  w  którym  warstwa 

multiferroiczna tworzy barierę tunelową. Pokazano połówki histerez uzyskane po nasyceniu w polu 

dodatnim. Strzałki pokazują kierunki magnetyzacji gdy dolna warstwa FM1 jest twardsza niż górna 

FM2.  Linia  przerywana  to  zachowanie  oczekiwane,  modelowe.  Zmiana  znaku  napięcia  zmienia 

kierunek  wypadkowej  magnetyzacji  warstwy  multiferroicznej,  co  wytwarza  magnetyczne  pole 

wymiany, które modyfikuje krzywa oporową. Dwa kolory wskazują przesunięcie połówek histerez 

w kierunku pól  ujemnych  bądź dodatnich  w zależności  od znaku napięcia.  Dl;a  zerowego pola 

magnetycznego zmiana znaku napięcia zmienia opór układu (linia przerywana). (Binek 2005) 

Ferroelektryczne złącza tunelowe

Pomysł przełącznika polaryzacyjnego opartego na ferroelektryku zaproponował Esaki w latacch 70 

tych  jednak  nie  umiano  wtedy  wykonać  cienkowarstwowej  FE  bariery  tunelowej.  Co  więcej 

przyjmowano, że krytyczna grubość ferroelektryczna w cienkich warstwach jest dużo większa niż 

grubość  konieczna  do  tunelowania.  Dopiero  obserwacja  ferroelektryczności  w  ultracienkich 

warstwach  otwarła  możliwość  tworzenia  ferroelektrycznych  złącz  tunelowych  (FTJ),  w których 

cienka warstwa FE tworzy barierę (Rys. 57b).

Rys. 57. Schematyczne przedstawienie różnych typów złączy tunelowych: (a) magnetyczne (MTJ), 

(b) ferroelektryczne (FTJ), (c,d) multiferroiczne (MFTJ): (c) złącze MTJ z barierą FE, (d) z barierą 

MF. NM – zwykły metal,  I – warstwa izolatorowa, MF – warstwa multiferroiczna. (Velev et al. 

2011)

Pamiętając jeszcze, że warstwa ferromagnetyczna może być zamocowana przez sąsiednią warstwę 

antyferromagnetyczną  to  możliwe  jest  wykorzystanie  tego  zamocowania  by  monitorować 

przełączanie  magnetyczne  polem  elektrycznym.  Aby  to  zrobić  trzeba  warstwę  miękkiego 

ferromagnetyka  nałożyć  na  multiferroiczną  warstwę  antyferromagnetyczną,  (Rys.  58). 

Wykorzystując  sprzężenie  ME  warstwy  multiferroicznej  można  przykładając  zewnętrzne  pole 
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elektryczne  modulować  magnetyzację  warstwy  multiferroicznej  i  ostatecznie  przełączyć 

magnetyzację warstwy miękkiego ferromagnetyka przez magnetyczne zamocowanie. W ten sposób 

proces  ME można  zastosować  do  odczytu  informacji.  Takie  magnetyczne  zamocowanie  i  pole 

wymiany obserwowano dla warstwy stopu NiFe nałożonej na epitaksjalną warstwę YMnO3 (0001). 

Rys.  58.  Schematyczne  przedstawienie  warstwy  miękkiego  ferromagnetyka  nałożonej  na 

multiferroiczną  warstwę  antyferromagnetyczną.  Zewnętrzne  pole  elektryczne  indukuje  zmianę 

magnetyzacji  multiferroicznej  warstwy  antyferromagnetycznej,  co  prowadzi  do  odwrócenia 

magnetyzacji  w  warstwie  miękkiego  ferromagnetyka  przez  efekt  magnetycznego  zamocowania. 

(Ramesh 2007)

Kluczowym parametrem złączy FTJ jest elektrorezystancja tunelowa (TER), czyli zmiana oporu FTJ 

przy przepolaryzowaniu FE. Źrodła TER pokazano na Rys. 59. Polaryzacja FE wpływa na funkcję 

transmisji warstwy granicznej przez zmiany: potencjału elektrostatycznego na warstwie granicznej, 

siły  wiązań na warstwie granicznej  i  deformacji  wynikającej  z efektu piezoelektrycznego.  Efekt 

elektrostatyczny  wynika  z  niepełnego  ekranowania  ładunków  polaryzacyjnych  na  warstwie 

granicznej FTJ. Tworzą się obszary zubożone ładunkowo o ograniczonych rozmiarach na warstwie 

granicznej i powstaje asymetryczny profil potencjału w FTJ o różnych elektrodach. Efekt TER jest 

szczególnie  silny  gdy  na  warstwie  granicznej  umieszczona  zostanie  dodatkowa  cienka  warstwa 

dielektryczna. 
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Rys. 59. Mechanizmy wpływające na tunelowanie w FTJ: (a) potencjał elektrostatyczny na warstwie 

granicznej, (b) wiązania na warstwie granicznej i (c) deformacja. (Velev et al. 2011)

Wpływ  wiązań  na  TER  wynika  z  obliczeń.  W  ferroelektrykach  typu  przesunięcia,  jak  np.  w 

perowskitowych  tlenkach,  dipole  tworzą  się  przez  przesunięcia  atomów  z  pozycji 

wysokosymetrycznych  w  komórce  elementarnej.  Obecność  warstw  granicznych  nakłada 

ograniczenia na przesunięcia atomowe, ponieważ atomy na granicy FE są związane z elektrodami. 

Taki efekt obserwowano w warstwach KNbO3 umieszczonych między elektrodami z SrRuO3 i Pt, a 

także w warstwach BaTiO3 z elektrodami z SrRuO3, Fe i Pt. Obliczenia z pierwszych zasad dla 

złącza  FTJ   Pt/BaTiO3/Pt  wykazały,  że  transmisja  warstwy granicznej  Pt/BaTiO3 zmienia  się  o 

czynnik  3  w  zależności  od  kierunku  polaryzacji.  Efekt  piezoelektryczny  jest  istotny,  ponieważ 

większość  materiałów  FE  to  piezoelektryki;  oba  efekty  wynikają  z  dystorsji  sieciowych. 

Tetragonalna dystorsja wzdłuż osi złącza wywołana przyłożonym polem zmienia grubość bariery i 

wpływa na przewodność złącza. Jednocześnie przesunięcia atomowe wpływają na tempo zaniku w 

barierze  i  stąd  na  jej  transmisję.  Wiele  tlenków  wykazuje  przełączenie  oporowe  i  kluczowym 

problemem jest  określenie  korelacji  między polaryzacją  FE i  przewodnictwem tunelowym.  Trzy 

grupy eksperymentatorów opisały efekt TER związany z przepolaryzowaniem warstw BaTiO3 i Pb1-

xZrxTiO3.  Korelacja  między orientacją  polaryzacji  i  przewodnictwem widoczna  jest  na  Rys.  60, 

gdzie pokazano rezultaty pomiarów PFM-u (a) i AFM-u z przewodzącą sondą (C-AFM) (b). Efekty 

są silne i zgodne z przewidywaniami, a oporność zmienia się o dwa, trzy rzędy wielkości. Takie 

obserwacje pokazują, że nanoskalowe FTJ z cienkowarstwowymi FE mogą działać jako przełączniki 

do magazynowania informacji binarnych.
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Rys. 60. Oporność tunelowa złącza FTJ BaTiO3/SrRuO3: (a) obraz polaryzacji uzyskany techniką 

PFM i (b) odpowiadający obraz prądu tunelowego mierzony metodą C-AFM. (Velev et al. 2011)

Multiferroiczne złącza tunelowe (MFTJ)

Nowe prototypowe układy oparte na multiferroikach mogłyby np. odczytywać stany spinowe lub 

zapisywać stany polaryzacyjne by odwrócić stany spinowe polem elektrycznym – energia zapisu 

byłaby znacznie niższa niż dla MRAM-ów.

MFTJ jest złączem FTJ z elektrodami FM albo złączem MTJ z barierą FE (Rys. 57c). Prąd tunelowy 

z metalowej elektrody FM przez cienką warstwę bariery izolacyjnej jest spolaryzowany spinowo. W 

konsekwencji w MTJ prąd tunelowy zależy od względnej orientacji magnetyzacji dwóch elektrod 

FM;  ten  efekt  znany  jest  jako  tunelowy  magnetoopór  (TMR).  W  MFTJ  efekty  TER  i  TMR 

współistnieją,  stąd  MFTJ  jest  cztero-stanowym  układem oporowym,  w  którym  opór  może  być 

przełączony polem elektrycznym i magnetycznym. Obliczenia z pierwszych zasad dla złącza MTFJ 

Fe/BaTiO3/Fe wykazały, że przesunięcia atomowe w BaTiO3 wpływają na transmisję przez warstwę 

graniczną  w  zależności  od  orientacji  (równoległej  bądź  antyrównoległej)  magnetyzacji  w 

elektrodach.  W  MFTJ  z  asymetrycznymi  elektrodami  można  kontrolować  TMR  polem 

elektrycznym.  Obliczenia  przewidywały  obecność  czterech  stanów oporowych  dla  złącza  MTFJ 

SrRuO3/BaTiO3/SrRuO3.  Efekt  TMR  powstaje  podobnie  jak  w  MTJ.  Asymetryczne  warstwy 

graniczne  (RuO2/BaO  versus TiO2/SrO)  wytwarzają  rożne  profile  polaryzacyjne  podczas 

przepolaryzowania  FE, co prowadzi  do efektu  TER. Ta zasada stosuje  się  do każdego MFTJ o 

asymetrycznych warstwach granicznych. Jak dotąd jednak nie ma wielu eksperymentalnych prób 

wytworzenia MFTJ. Garcia et al. (2009) badał MFTJ  La2/3Sr1/3MnO3/BaTiO3/Fe, w którym warstwa 

BaTiO3 o grubości 1 nm była FE w temperaturze pokojowej. Amplituda efektu TMR w takim złączu 

zmienia  się  odwracalnie  w  funkcji  napięcia  impulsu  polaryzacyjnego  stosowanego  do  zmiany 

orientacji polaryzacji FE w barierze BaTiO3 w kierunku do i od elektrody Fe.  Można w ten sposób 

kontrolować polaryzację  spinowa prądu przez zmianę polaryzacji  FE bariery w MFTJ. Inny typ 
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MFTJ wykorzystuje jednofazowy MF jako barierę. Materiał MF nie może być użyty jako elektroda 

ponieważ nie jest przewodzący. Gajek et al. (2007) pokazał, że w MFTJ  La2/3Sr1/3MnO3/BiMnO3/Au 

oporność może być sterowana polem elektrycznym i magnetycznym. W tych złączach efekt TMR 

jest wywołany filtrującymi spinowo własnościami bariery MF, podczas gdy efekt TER powoduje 

zmiana profilu potencjału bariery przy przepolaryzowaniu. Jest to wyjątkowe MFTJ ze względu na 

BiMnO3,  jeden  z  nielicznych  znanych  materiałów FM/FE,  ponieważ  większość  materiałów  MF 

wykazuje  uporządkowanie  antyferromagnetyczne.  BiMnO3 wykazuje  jednak  własności  FM  w 

niskich  temperaturach.  MFTJ  będą  rozwijane  w  kierunku  uzyskiwania  stabilizacji  fazy  FE  w 

nanoskali i badania wpływu defektów by móc lokalnie sterować prądami o różnych polaryzacjach 

spinowych.

Perspektywy zastosowań

MTJ są bazą do budowy pamięci nieulotnych (non-volatile) (MRAM), w których informacja jest 

magazynowana przez równoważne orientacje magnetyzacji elektrod. Stosując sprzężenie ME, aby 

przełączyć  moment  magnetyczny  polem  elektrycznym,  można  uzyskać  układy  pamięciowe 

sterowane napięciem a nie prądem. Może to istotnie zredukować straty mocy i zmniejszyć problemy 

z miniaturyzacją MRAM-ów i twardych dysków magnetycznych. Najbardziej obiecujące może być 

sterowanie ME anizotropii magnetycznej i pola wymiany. Współdziałanie uporządkowań FM i FE 

na warstwach granicznych prowadzi do nowych zastosowań. Duża zmiana oporności w FTJ zależna 

od orientacji polaryzacji może służyć do operacji nieniszczącego czytania informacji w nieulotnych 

pamięciach  FERAM  i  sprawić  by  ta  technologia  była  konkurencyjna.  Tworzy  się  też  projekty 

pamięci wielostanowych i układów, które łączą funkcje logiczne i pamięciowe w MFTJ. 

Zaawansowane układy multiferroiczne

Cztery stany logiczne realizowane w złączach tunelowych multiferroików

W  ostatnich  latach  typowym  zastosowaniem  ferroelektryka  jest  FERAM  (czas  dostępu  5  ns, 

pojemność  pamięci  64  MB).  Niedogodności  FERAM-ów  to  niszczący  odczyt  i  operacja 

resetowania. Dla porównania MRAM-y pozostaja daleko za FERAM-ami ze względu na dłuższe 

operacje zapisu i odczytu a także większe zużycie energii. Multiferroiki pozwalają połączyć zalety 

FERAM-ów  i  MRAM-ów  by  konkurować  z  EEPROM-ami,  tzn.  elektrycznie  wymazywalnymi 

programowalnymi  pamięciami  tylko  do  odczytu.  Nowy  typ  magnetycznego  złącza  tunelowego 

(MTJ) zaproponował Fert, laureat Nagrody Nobla. Ju et. al.(2007) opisali teoretycznie elektrycznie 

sterowany  filtr  spinowy  bazujący  na  multiferroicznym  złączu  tunelowym,  który  mógłby  być 

przełączany pomiędzy kilkoma stanami oporowymi. Gajek et al. (2007) pokazali jak wytworzyć 4 

stany  logiczne  wykorzystując  ultracienkie  warstwy  multiferroiczne  jako  bariery  w  złączach 

tunelowych  typu  filtru  spinowego.  Złącza  wykonano  z  multiferroika  La0.1Bi0.9MnO3 ,  który  jest 
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ferroelektryczny i magnetyczny aż do grubości warstwy 2 nm. La0.1Bi0.9MnO3 (LBMO) zastosowano 

jako barierę  izolacyjną a  ferromagnetyczny pół-metal  La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO) i  złoto użyto  jako 

elektrody. Strukturę i poziomy energetyczne tego MTJ przedstawiono na Rys. 61.

Rys.61. Struktura i poziomy energetyczne  MTJ nowego typu. (Gajek et al. 2007).

Ferroelektryczność i ferromagnetyzm obserwowano w ultracienkich 2 nm warstwach multiferroika. 

To złącze MTJ wykazuje normalny tunelowy efekt magnetooporowy (TMR) (tzn. opór jest mały, 

gdy magnetyzacja dolnej elektrody z LSMO jest zgodna z magnetyzacją LBMO i duży,  gdy ich 

magnetyzacje  są  antyrównoległe).  Można  też  oczekiwać  możliwości  modulacji  oporu  przez 

ferroelektryczność warstwy LBMO (efekt elektrooporowy). Zależność prądu od napięcia dla dwóch 

kierunków wzrostu napięcia (jak to widać na Rys. 62(a)) wykazuje histerezę (czyli prąd tunelowy 

jest mniejszy gdy napięcie zmienia się od +2 V do -2 V). Pole elektryczne silnie wpływa na wartość 

TMR, wyższy opór uzyskano dla napięcia +2 V, niższy dla -2 V. W konsekwencji możliwe są 4 

różne stany oporowe dla niskich napięć z kombinacji efektu TMR i efektu elektrooporowego, (Rys. 

62(d)).  To urządzenie  mogłoby pozwolić  na zapisywanie  czterech  stanów informacyjnych  przez 

ferromagnetyczny  i  ferroelektryczny  parametr  porządku  i  na  nieniszczące  odczytywanie  przez 

pomiar oporu. Otwiera to nowe możliwości architektury spintronicznej z rekonfigurowalną logiką i 

elektrycznie sterowanym odczytem w układach komputerów kwantowych. 
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Rys.  62.  (a)  Wpływ  zewnętrznego  pola  elektrycznego  na  prąd  tunelowy  w  złączach 

LSMO/LBMO/Au.  Strzałki  oznaczają  sekwencje  zmian  pola  elektrycznego.  (b)  Zależność 

tunelowego efektu elektrooporowego (TER) i tunelowego magnetooporu (TMR) od zewnętrznego 

pola elektrycznego Vdc. (c) TMR mierzony przy stałym napięciu -2V i +2 V. (d) – (g) Cztery stany 

oporowe złącza. (Gajek et al. 2007)
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Rys. 63. (a) Krzywe magnetooporowe dla złącza tunelowego La2/3Sr1/3MnO3/La0.1Bi0.9MnO3/Au w 4 

K  dla  Vdc =  10  mV  po  przyłożeniu  napięcia  +2V  (kropki)  i  -2V  (kółka).  Kombinacja  efektu 

elektrooporowego i magnetooporu tunelowego pozwala uzyskać 4 stanowy układ oporowy.  Jest to 

powiększony  rysunek  62c.  (b)  Szkic  profili  potencjału  dla  każdej  z  ośmiu  konfiguracji 

multiferroicznego  złącza  tunelowego.  Czerwone  i  niebieskie  strzałki  oznaczają  większościowe i 

mniejszościowe nośniki spinu, D określa elektronową gęstość stanów. (Yang et al. 2007)
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Yang et al. (2007) zaproponowali układ, w którym można uzyskać 8 różnych stanów logicznych 

przez  kombinację  efektu  filtru  spinowego  i  ekranowania  ładunków  polaryzacyjnych  pomiędzy 

dwiema elektrodami przez multiferroiczną barierę tunelową. W 2009 r. przedstawiono koncepcję 

tranzystora  wykorzystującego  efekt  spin  –  pole  utworzonego  w  dwuwymiarowym  gazie 

elektronowym  na  powierzchni  tlenku  multiferroicznego  z  poprzecznym  spiralnym 

uporzadkowaniem magnetycznym. Taki układ może służyć tez jako układ pamięci typu flash.

15. Efekt magnetoelektryczny w ferrotoroikach.

O ferrotoroikach  wspomniano  już  wcześniej.  Magnetyczny  moment  toroidalny  jest  generowany 

przez wir momentu magnetycznego spinów atomowych lub prądów orbitalnych,  który może być 

reprezentowany przez biegunowy wektor nieparzysty względem czasu,  (osiowo-biegunowy)  T = 

ii i Sr ×∑2
1

, gdzie ri to wektor lokalizujący,  Si – i-ty moment magnetyczny. Ten wektor toroidalny 

T zmienia  znak  przy  operacjach  odwrócenia  czasu  i  inwersji  przestrzennej  i  jest  związany  z 

kołowym  lub  pierścieniowym  układem  spinów.  W  magnetycznych  układach  toroidalnych  jest 

możliwe indukowanie magnetyzacji M polem elektrycznym E i polaryzacji P polem magnetycznym 

H.  W  układzie  przedstawionym  na  Rys.  64(a)  pole  magnetyczne  działające  w  płaszczyźnie 

pierścienia wywołuje gromadzenie pętli prądowych wzdłuż jednego kierunku i w konsekwencji w 

tym samym kierunku pojawia się polaryzacja, (Rys. 64(b)).

Rys.  64.  (a)  Magnetyczny  moment  toroidalny.  (a)  Torus  pierścieniowy  z  parzystą  liczbą  pętli 

prądowych wykazuje moment toroidalny T (zielona strzałka). (b) Pole magnetyczne w płaszczyźnie 

pierścienia wywołuje gromadzenie pętli  prądowych w jednym kierunku, co indukuje polaryzację 

wzdłuż tego kierunku. (Van Aken et al. 2007).

Na  Rys.  65  także  przedstawiono  mechanizm  generacji  polaryzacji  w  ferrotoroiku  przez  pole 

magnetyczne. 

90



Rys. 65. (a) Superpozycja płaszczyzny zwierciadlanej toroidu z wektorem magnetyzacji. 

(b)  Konfiguracja  dla  operacji  odwrócenia  względem  czasu.  Magnetoelektryczna  generacja 

polaryzacji p. (Schmid 2008)

Układ, w którym momenty toroidalne są spontanicznie ułożone w podobny sposób tworzy układ 

ferrotoroidalny.  Makroskopowy wektor  T takiego układu jest  parametrem porządku dla  różnych 

zjawisk  optycznych  i  magnetoelektrycznych.  Moment  toroidalny  T  opisuje  sprzężenie  między 

polaryzacją  P  i  magnetyzacją  M  i  stąd  T ∼ P × M dla  multiferroików  z  uporządkowaniem 

ferroelektrycznym  i  ferromagnetycznym.  Jednakże  niezerowy  wektor  T  niekoniecznie  wymaga 

współistnienia P i M. Na przykład GaFeO3 jest prototypowym układem ferrotoroidalnym, który, ma 

wbudowaną  polaryzację  elektronową  wzdłuż  osi  b  w  komórce  ortorombowej  (piroelektryk)  a 

spontaniczna  magnetyzacja  wynika  z  ferromagnetycznego  ułożenia  spinów,  (Rys.  66).  Jednak 

przesunięcia  dwóch  jonów  Fe  są  przeciwne,  tak  jakby  uklad  był  antyferroelektryczny.  W  tym 

przypadku wielkość momentu toroidalnego jest większa niż  P × M. Jest to jeden z powodów, dla 

których antyferromagnetyki lub antyferroelektryki są zaliczane do multiferroików.
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Rys. 66. Struktura krystaliczna (a) i schemat magnetycznych momentów toroidalnych w GaFeO3 (b). 

(c) Cztery rodzaje efektów magnetooptycznych. (Tokura 2006)

Ferroelastyczność  jest  zwykle  związana  z  ferroelektrycznością  i  podobnie  ferrotoroidalność jest 

związana  z  antyferromagnetyzmem  ze  względu  na  ich  wirową  naturę.  Rysunek  67  przedstawia 

cztery  proste  i  typowe  układy  antyferromagnetyczne.  Moment  toroidalny  nie  wystąpi  dla 

konfiguracji (d). Inne ferrotoroiki to LiCoPO4 i LiNiPO4. 
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Rys.  67.  Możliwe  spinowe  uporządkowania  antyferromagnetyczne:  (a)  i  (b)  mają  równe  i 

przeciwnie  skierowane  momenty  toroidalne;  antyferromagnetyczny  układ  (c)  też  ma  moment 

toroidalny ale układ (d) już nie. 

Moment toroidalny T (tzn. sprzężenie między P i M) może powodować ciekawe optyczne efekty 

magnetoelektryczne. Jeden z nich wywoływany jest przez składową polaryzacji indukowaną przez 

optyczne  pole  magnetyczne,  analogia  sprzężenia  ME dla  częstości  optycznych.  Normalny  efekt 

rotacji Faradaya (lub Kerra) wynika z dichroizmu lub dwójłomności dla lewo lub prawoskrętnie 

kołowo  spolaryzowanego  światła.  Optyczny  efekt  magnetoelektryczny  też  ma  związek  z 

dichroizmem i  dwójłomnościa  dla  wektora propagacji  światła  niezależnie  od polaryzacji  światła 

(Rys. 66(c)). Inną cecha optycznego efektu ME jest nieliniowa aktywność optyczna drugiego rzędu. 

Dzięki  działaniu  momentu  toroidalnego  T  może  być  generowana  druga  harmoniczna  światła  o 

polaryzacji  równoległej  do  T  oprócz  zwyczajnej  drugiej  harmonicznej  spolaryzowanej  wzdłuż 

kierunku  P.  Także  padające  światło  spolaryzowane  wzdłuż  kierunku  T  może  generować  drugą 

harmoniczną o składowych spolaryzowanych wzdłuż kierunków P i T. Składowa T może zmienić 

fazę  na  przeciwną  przy  przemagnesowaniu.  W  rezultacie  płaszczyzna  polaryzacji  drugiej 

harmonicznej  może  rotować zależnie  od  kierunku magnetyzacji  lub,  równoważnie,  od  kierunku 

momentu  toroidalnego.  Ta  nieliniowa  rotacja  Kerra  może  być  stosowana  jako  metoda  badania 

momentu toroidalnego lub złamania symetrii inwersyjnej. 

Multiferroiczne sensory pola magnetycznego

Inne komercyjne urządzenia stosujące efekt ME to cienkowarstwowe laminowane bimorfy złożone z 

silnych magnetoelastyków (Terfenyl) i materiału elektrostrykcyjnego lub piezoelektrycznego (PZT). 

Mają one dość złożone sprzężenie magnetoelektryczne (nie bezpośrednie np. przez deformacje) ale 

nawet 1000 razy silniejsze niż magnetoelektryki z bezpośrednim sprzężeniem pomiędzy polaryzacją 

i  magnetyzacją.  Mimo,  że  aplikacje  magnetoelektryków  jako  elementów  pamięci  nie  nastąpią 

szybko to ich wykorzystanie jako sensorów jest bardziej realne. Na przykład prawdopodobne jest 
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zastąpienie nadprzewodnikowych SQUID-ów przez laminowane multiferroiczne bimorfy (np. PZT-

Terfenyl)  ponieważ ich  czułość  jest  porównywalna  do czułości  SQUID-ów ale  koszt  może  być 

nawet 1000 razy mniejszy. Jest to najprostsze zastosowanie multiferroika by wykorzystać czułość 

polaryzacji  elektrycznej  (napięcie)  na  zewnętrzne  pole  magnetyczne.  Szkic  takiego  sensora 

pokazano na Rys.  68(a).  Prototyp  głowicy czytającej  przedstawiono na Rys.  68(b).  Szczególnie 

atrakcyjna  byłaby  kontrola  magnetyzacji  zewnętrznym  polem  elektrycznym  bądź  polaryzacją 

elektryczną.  Multiferroiki  mogłyby  służyć  do  modulacji  fazy  i  amplitudy  sygnałów  o 

milimetrowych długościach fali przechodzących przez falowód fin-line. Jest to falowód prostokątny 

wypełniony  w  centralnej  części  dielektrykiem.  W  konwencjonalnych  metodach  sterowania 

magnetyzmem  używa  się  ciężkich  elektromagnesów.  Materiały  ME  pozwoliłyby  zmieniać 

własności  magnetyczne  przyłożonym  napięciem.  Przyłożenie  napięcia  do  dielektryka  powoduje 

przesunięcie  linii  absorpcji  multiferroika  i  pozwala  modulować  polem  elektrycznym  fazę  i 

amplitudę propagującej fali.  Niestety,  przełączenie magnetyczne polem elektrycznym jest bardzo 

trudne  bądź  nieznaczące.  Z  drugiej  strony prawie  wszystkie  znane  materiały  multiferroiczne  są 

antyferromagnetyczne i wykazują mały makroskopowy moment magnetyczny. 

Rys. 68. (a) Szkic multiferroicznego sensora pola magnetycznego. Warstwa środkowa (biała)  jest 

multiferroiczna,  dolna  i  górna  (szare)  są  metalowe,  ferromagnetyczne.  Zewnętrzne  pole 

magnetyczne indukuje polaryzację elektryczną prostopadle do kierunku pola magnetycznego i stąd 

pojawia się napięcie. (b) Głowica czytająca jako wykorzystanie sensora z (a). Warstwa niebieska to 

medium magnetyczne (np. dysk) a czarne strzałki oznaczają dwa rożne bity.(Wang et al. 2009)

16. Multiferroiczne NIM-y i ferroelektryczny grafen.

 

Materiały z ujemnym współczynnikiem załamania (NIM)

NIM-y to materiały,  które jednocześnie  wykazują ujemną przenikalność elektryczna  i  podatność 

magnetyczną.  Do niedawna jedyną realizacją  eksperymentalną NIM-ów były tzw. metamateriały 

złożone  z  wysokoczęstościowych  elektrycznych  i  magnetycznych  reaktywnych  obwodów 

rezonansowych, które oddziałują w obszarze mikrofal.  Trudno uzyskać efekt w zakresie dalekiej 

podczerwieni.  Stosując  wyidealizowany  model,  który  oba  typy  rezonansów  są  możliwe, 

przewidziano ujemny współczynnik załamania w zakresie THz. Takie modelowanie także pokazało, 

ze  możliwe  jest  wykorzystanie  fazy  mechanicznej  multiferroika  do  kontrolowania  fazy  między 

polem elektrycznym E i magnetycznym H, a ta drogą sterowania propagacji mocy promieniowania. 

 Ferroelektryczność w grafenie ?

Sądzi  się,  że  we  wstążkach  grafenowych  mamy  do  czynienia  z  fazą  elektronową  ze 

współistniejącymi  uporządkowaniami,  ferroelektrycznym  i  magnetycznym.  Fizycznym 
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uzasadnieniem może być koherencja funkcji falowej BCS (Bardeen-Cooper-Schrieffer) par elektron-

dziura w pasmach krawędziowych, która zachodzi w każdym kanale spinowym i związana jest z 

indukowaną spinowo polaryzacją.  Mimo, że całkowita polaryzacja może zanikać ze względu na 

wewnętrzne  dopasowanie  fazowe (locking)  stanu BCS to  jednak efekty  ME powinny wystąpić. 

Analizy  teoretyczne  przewidują,  że  umieszczenie  grafenu  pomiędzy  dwiema  warstwami 

ferromagnetycznego  dielektryka  wywołuje  wpływ  oddziaływania  magnetycznego  na  strukturę 

pasmową grafenu i  prowadzi  do efektywnego pola wymiany między warstwami magnetycznymi 

silnie  zależnego  od  elektronowych  własności  grafenu.  Zewnętrzne  pole  elektryczne  może  więc 

modulować pole wymiany. 
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Nanoferroiki

Ze względu na możliwość zastosowań ferroelektryków i ferromagnetyków do zapisywania 

informacji  jest  oczywiste,  że im mniejszy rozmiar  tych  elementów tym większą gęstość  zapisu 

informacji  można  uzyskać.  Jeśli  maleje  rozmiar  nanocząstek  ferromagnetycznych  w 

ferromagnetykach to jednocześnie maleje energia anizotropii magnetycznej. Gdy ta energia ziaren 

staje  się mniejsza  od energii  termicznej  kBT, fluktuacje  cieplne  mogą powodować przypadkowe 

przełączenia  momentu  magnetycznego  nanocząstek  i  zanik  makroskopowego  momentu 

magnetycznego. Ten efekt nazywa się granicą superparamagnetyczną i średnio zachodzi dla cząstek 

o wymiarach 50 nm, co odpowiada gęstości zapisu około 40 Gb/m2. W ferroelektrykach granice nie 

są  określone  tak  ściśle.  Mimo,  że  i  dla  ferroelektryków  stosowano  termin  granica 

„superparaelektryczna”,  to  jest  on  raczej  mylący.  Weźmy  np.  PbTiO3,  dla  którego  głębokość 

podwójnej jamy potencjału wynosi średnio od  -0.1 do -0.2 eV/komórkę elementarną, czyli około od 

4 do 8 kBT w temperaturze pokojowej. W zasadzie można by uważać,  że nawet jedna komórka 

elementarna  ferroelektryka  powinna  być  odporna  na  fluktuacje  cieplne.  Jednak  tak  nie  jest, 

ferroelektryczność  uwarunkowana  jest  granicami  mechanicznymi  i  elektrycznymi  a  także 

umiejętnością wytwarzania próbek wysokiej jakości. 

17. Rozmiarowe efekty zewnętrzne

Dawniejsze pomiary sugerowały, że próbki o wymiarach mniejszych od pewnej wartości nie 

wykazywały  ferroelektryczności,  choć  zwykle  powodem był  sposób przygotowania  próbek.  Dla 

cienkich  warstw  BaTiO3 wykonanych  w  latach  60-tych  techniką  naparowania  wiązkami 

elektronowymi stwierdzono, że faza ferroelektryczna zanika dla grubości poniżej 0.1 µm. Późniejsze 

pomiary   z  1971  roku  na  próbkach  naparowanych  impulsowo  (flash)  pokazały,  że 

przepolaryzowanie ferroelektryczne zachodziło nawet dla grubości 0.04 µm. W 1974 r. stwierdzono 

silne  anomalie  dielektryczne  dla  warstw  naparowanych  w  próżni  o  grubości  0.023  µm  (w 

temperaturze  120° C)  a  nawet  dla  grubości  0.01  µm  w  0° C.  W  1998  r.  dla  polimerowych 

ferroelektryków krytyczna grubość wynosiła 10 Å a dla perowskitu Pb(Zr0.2Ti0.8)O3 było to 40 Å – 

około 10 stałych sieci. Synchrotronowe badania promieniami X ujawniły periodyczną warstwową 

strukturę domenową w epitaksjalnych próbkach PbTiO3 o grubościach od 12 do 420  Å osadzanych 

na SrTiO3. Jak widać, jakość warstw jest istotnym czynnikiem określającym grubość minimalną. Na 

jakość  próbek  szczególny  wpływ  mają  granice  ziaren,  „martwe”  warstwy  powierzchniowe  czy 

defekty np. wakansy tlenowe. Koncepcja warstwy powierzchniowej o własnościach innych niż we 

wnętrzu próbki pochodzi jeszcze od Känziga z lat 50 tych. Warstwa ładunku powierzchniowego w 

ferroelektryku  powstaje  przez  wakansy  tlenowe.  Wywołują  one  tzw.  zmęczenie  polaryzacyjne 

(fatigue)  czyli  zmniejszanie  się  ładunku  przełączanego  podczas  cyklicznego  przepolaryzowania. 

„Martwa” warstwa dielektryczna, która się nie przełącza może powstawać np. przez zamocowanie 

ścian domenowych lub ekranowanie pola wewnętrznego w warstwie zubożonej. Taka warstwa tłumi 
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ferroelektryczność,  ale  też  sprawia,  że  maksimum  przenikalności  elektrycznej  nie  zawsze  jest 

skorelowane z temperaturą przemiany fazowej, jak to ma miejsce w masywnych próbkach. Okazało 

się np., że dla BaxSr1-xTiO3 prawdziwa temperatura przemiany była niezależna od grubości, choć 

temperatura maksimum przenikalności silnie zależała od grubości warstwy. 

Wpływ ekranowania 

W latach 70-tych badano wpływ skończonej długości ekranowania elektrod na krytyczną grubość 

warstw  ferroelektrycznych.  Na  istotną  rolę  elektrostatycznych  warunków  brzegowych 

warunkujących ferroelektryczność bardzo cienkich warstw wskazują też współczesne obliczenia z 

pierwszych zasad. 

Prosty model elektrostatyczny

W idealnym kondensatorze ferroelektrycznym z elektrodami, które są doskonałymi przewodnikami 

(Rys.  69  a,b),  ładunki  ekranujące  są  położone  dokładnie  na  granicy  elektroda-ferroelektryk, 

kompensując  polaryzacyjne  ładunki  powierzchniowe w warstwie  ferroelektrycznej.  Jednakże  dla 

rzeczywistych,  nieidealnych  elektrod  ładunki  ekranujące  są  rozłożone  w  niewielkim  ale 

ograniczonym obszarze w metalu (Rys. 69c). Kompensacja jest więc niepełna, a ładunki ekranujące 

w metalowych płytkach tworzących elektrody są odsunięte od granic elektroda-ferroelektryk. 

Rys. 69. (a)  Schematyczne przedstawienie ferroelektryka spolaryzowanego jednorodnie w zwartych 

elektrodach metalowych. (b) Schematyczny rozkład ładunku dla doskonałych elektrod. (c) Rozkład 

ładunku, (d) napięcia i (e) profile pola elektrycznego dla realnych elektrod. Założono, że warstwa 

ferroelektryka jest idealnym izolatorem. (Dawber et al. 2003)).

Dla zwartego kondensatora ferroelektrycznego ten rozkład ładunku przestrzennego tworzy dipole na 

granicach i  prowadzi do spadku napięcia   ∆V =  λeffP/ε0  na każdej granicy (Rys.  69   (d)).  By 

zapewnić ekwipotencjalność całej struktury konieczny jest kompensujący potencjał depolaryzacyjny 

przez warstwę. Z tym związane jest skończone pole depolaryzacji Ed w warstwie (Rys. 69 (e)). Dla 
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dwu granic  przy  obu elektrodach   Ed  = -2∆V/d =  -2λeffP/dε0 ,  gdzie  d  jest  grubością  warstwy. 

Parametr  λeff  ma wymiar długości i jest określany jako efektywna długość ekranowania układu. 

Mała  długość  λeff oznacza  lepsze  ekranowanie  ładunków  powierzchniowych,  mniejsze  pole 

depolaryzacji  i  bardziej  stabilną  fazę  ferroelektryczną.  Pole  depolaryzacji  w próbce  rośnie,  gdy 

grubość jej maleje i w końcu tłumi ferroelektryczność.  Aby zmniejszyć pole depolaryzacji  układ 

dzieli się na domeny, ale to molekuły powierzchniowe i natura wiązań na granicy są czynnikami 

utrzymującymi własności ferroelektryczne dla malejącej grubości warstwy. 

18. Nanostruktury ferroelektryczne

Od  2000  r.  w  wielu  krajach  zaczęto  wytwarzać  i  charakteryzować  ferroelektryczne 

nanostruktury. Stosowano różne techniki wytwarzania: zol-żel, CVD (chemical vapour deposition) i 

FIB (zogniskowane wiązki jonowe). Stosując porowate substraty krzemowe czy szafirowe (Al2O3) 

można otrzymąć tą techniką nanorurki i nanodruty o średnicach od ok. 20 nm do 4 µm. 

Ferroelektryczne nanorurki, nanodruty i nanokropki

Znane  są  4  teoretyczne  podejścia  do  opisu  nanorurek,  nanodrutów  i  nanokropek.  Są  to 

modele: Ebenezera i Ramesha (2003) dotyczący piezoelektrycznej odpowiedzi w spolaryzowanych 

strukturach cylindrycznych, Gutkina et al. (2003) opisujący zachowanie dyslokacji wynikających z 

niedopasowania w nanorurkach do substratu, toroidalnego uporządkowania Ginzburga et al. (1984) i 

rozwinięcie  tego  ostatniego  modelu  przez  Naumowa  et  al.  (2004).  Pierwszy  model  zawierał 

obliczenie  odpowiedzi  piezoelektrycznej  dla  struktur  cylindrycznych  np.  nanorurek,  w  których 

polaryzacja jest skierowana wzdłuż osi „długiej”  z lub radialnie, w poprzek ścianek, r. Ważne dla 

porównania  z  danymi  eksperymentalnymi  jest  jednak  obliczenie  odpowiedzi  dla  polaryzacji 

azymutalnej  wzdłuż  obwodu  rurki  θ.  To  podejście  pozwala  porównać  obliczoną  polaryzację  w 

nanorurce względem z, r i θ ze zmierzoną doświadczalnie metodą PFM.

Badania dyslokacji wynikających z niedopasowania stałych sieci substratu i epitaksjalnej warstwy 

ferroelektrycznej  pokazały,  że  te  dyslokacje  obniżają całkowitą  energię  przez  deformacje.  Jeżeli 

jednak wytworzy się ferroelektryczną nanorurkę o koherentnej warstwie granicznej z materiałem 

rdzenia to cylindryczne warunki brzegowe prowadzą do zamocowania, które wymusza zwiększenie 

średnicy  nanorurki  w  zależności  od  niedopasowania.  Dla  małych  średnic  jest  to  energetycznie 

niekorzystne  i  dyslokacje  wynikające  z  niedopasowania  są  zabronione.  Dla  większych  średnic 

dyslokacje  mogą wystąpić,  ale  są izolowane,  przypadkowe i  rzadkie.  Dla dużych  przekrojów te 

dyslokacje są częste i periodyczne. Teoretycznie można sobie wyobrazić diagram fazowy nanorurek 

w funkcji średnicy i temperatury.

Trudno stwierdzić kto pierwszy wytworzył nanorurki ferroelektryczne. Kilka grup opóźniało 

publikacje by najpierw uzyskać patent. Pierwsze prace pochodzą z 2002 r.(Mishina et al.  2002). 
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Grupa  moskiewska  wykorzystała  porowaty  Al2O3  o  średnicy  20-30  nm  a  grupa  amerykańska 

(Hernandez et al. 2002) stosowała metodę sol-żel w porowatym krzemie. Kolejny ważny krok to 

prace z Halle (Luo et al. 2003), w których próbowano różnych związków trawiących i mierzono też 

P(θ) dla rurek na metalowym substracie. W Cambridge (Morrison et al. 2003) wytwarzano struktury 

przypominające szczotkę do włosów przez częściowe zdejmowanie Si. Te nanorurki były otwarte po 

obu stronach by móc je wykorzystać jako urządzenia do podawania cieczy np. w drukarkach typu 

ink-jet czy dozownikach leków. Na Rys. 70 przedstawiono nanorurki z SBT.

Rys.  70.  Obraz  z  SEM  nanorurek  z  SBT  (Sr0.8Bi2.2Ta2O9 -  tantalanian  bizmutowo-strontowy) 

uzyskanych przez CSD, (chemical solution deposition). (Morrison et al. 2003).  

Urządzenia i zastosowania

Wykonano, przypominającą  grzyb, strukturę FRAM, w której elektroda górna i kondensator z SBT 

opadają  w  dół  (Rys.  71).  Ta  konstrukcja  daje  50  %  zwiększenie  pojemności  przy  tej  samej 

powierzchni na podłożu. 
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Rys.  71.  Przekrój  kondensatora  3D  z  SBT  pokazujący  jak  górna  elektroda  i  warstwa 

ferroelektryczna  z  SBT opadają  w dół  do  podstawy by zwiększyć  pojemność  układu.   (Menou 

2005).

Opracowano prototyp kondensatorów dla DRAM i FRAM.

Istotnym  pomysłem  dla  wytworzenia  nanoferroelektrycznych  układów  3D  są  tzw. 

„wyżłobione”elektrody.  Są  to  zwykle  związki  rutenu.  Takie  struktury  żłobione  wykonane  w 

Cambridge pokazano na Rys. 72 .

Rys. 72. Przekrój SEM kondensatora „żłobionego” wykonanego z SBT z elektrodami rutenowymi, 

(głebokość 80 µm). (Miyake unpub. z Scott et al.2006)

Ultra-cienkie warstwy

PVDF (polifluorek winylidenu)

Dla  warstw  typu  Langmuir`a-Blodgett`a  uzyskano  nowe  rezultaty  badań  przepolaryzowania. 

Pokazano, że pole koercji zmienia się potęgowo w funkcji grubości d: Ec(d) = Ad-n , w zakresie 

czterech rzędów wielkości a wykładnik n = 0.66, co jest zgodne z modelowymi przewidywaniami 

Stadlera (1958), (Dawber 2003). Odchylenia od tego prawa obserwowano dla grubości mniejszych 

od 2.7 nm. 

Dla  bardzo  cienkich  warstw  nie  występuje  efekt  „wewnętrznego”  przepolaryzowania  nazywany 

nieraz  dwuwymiarową  ferroelektrycznością  lub  przełączeniem  Landaua.  W  tym  podejściu 

poszczególne  jony  przełączają  polaryzację  jednocześnie  i  przechodzi  się  od  monodomeny  o 

polaryzacji  skierowanej  np.  w  górę  do  monodomeny  o  polaryzacji  w  dół  bez  ruchu  ścian 

domenowych.  Jednak pole  koercji  wymagane do przełączenia  domeny szacuje się  na 1000 razy 

wyższe niż dla przełączenia, w którym biorą udział mechanizmy domenowe tzn. nukleacja i rozrost 

domen.  Są  doniesienia,  że  firma  Intel  rozwija  program  budowy  pamięci  FRAM  opartych  na 
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warstwach  PVDF,  jednakże  wystąpiły  efekty  wdrukowania  (imprinting)  i  retencji  (zaniku) 

polaryzacji. 

BST

Warstwy z tytanianu strontowo barowego (Ba0.65Sr0.35TiO3) mogą być stosowane w kondensatorach 

DRAM-ów. Interesujące, że temperatura przemiany fazowej nie zmienia się z grubością warstwy. 

PZT

Tytanian  cyrkonowo  ołowiowy  (Pb(Zr,Ti)O3)  jest  wciąż  jednym  z  dwóch  ferroelektryków 

stosowanych przez czołowe firmy (Samsung, Toshiba, Fujitsu), SBT jest wybierany przez IMEC, 

Matsushita/Panasonic).  Zmęczenie  (fatigue),  które  powodują  wakansy  tlenowe  opisuje  model 

Dawbera-Scotta (2000) . Przepolaryzowanie może być opisane modelem Landauera et al.  (1956) 

jeśli wymiar komórek PZT jest większy od 1 µm2, natomiast w mniejszych komórkach, np. 0.32 µm2 

i 0.19 µm2 dla FRAM-ów o pojemnościach 4 Mbit i 32 Mbit, należy stosować model Pulvari, który 

uwzględnia  nukleację,  jako  proces  ograniczający  szybkość  przełączenia.  Komórki   0.19  µm2 

spełniały przemysłowe wymagania rozwojowe FRAM-u na rok 2007. 

Ultra-cienkie monokryształy

Takie  warstwy  BaTiO3 i  SrTiO3 wykonano  techniką  zogniskowanych  wiązek  jonowych  (FIB). 

Struktura nanodomenowa tytanianu baru o wymiarach ok. 70 nm  pokazana jest na Rys. 73. 

Rys.  73.  Nanodomeny  w  kryształach  BaTiO3.  Pokazano  strukturę  domenową  dla  kryształu  o 

grubości 80 nm. (J.M. Gregg, Belfast University).
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Badano przewodnictwo elektronowe w silnych polach dla kryształków o wymiarach poniżej 100 

nm.  Stwierdzono  prąd  ograniczony  ładunkiem przestrzennym  i  przebicie  elektryczne  w  polu  o 

natężeniu większym od 1.4 GV/m.

19. Skalowanie parametrów ferroelektryków ze względu na rozmiar

W 1946 r.  Kittel  otrzymał  relację wiążącą szerokość warstwowej magnetycznej  struktury 

domenowej w i grubość próbki d: w2/d = const., później zastosowaną do ferroelektryków przez kilku 

autorów  (Mitsui  i  Furuichi  1953,  Żirnow  1958).  Określono  tę  stałą  przez  równanie:  w  = 

0.54[γd(εaεb)0.5/P0]0.5 , gdzie: γ oznacza energię ściany domenowej, εi – przenikalności elektryczne w 

kierunku  prostopadłym  i  równoległym  do  kierunku  polaryzacji  spontanicznej.  Grubość  ściany 

domenowej  δd jest praktycznie stała dla szerokiego zakresu d i wtedy: w2/δdd = G , gdzie: G jest 

bezwymiarową stałą geometryczną zależną od współczynników sprężystości i deformacji, która ma 

też sens relacji energii powierzchniowej do energii ściany. Dla BaTiO3 i PbTiO3 stała ma wartość 

ok. 36 (δd = 1nm), (Rys. 74), natomiast dla soli Seignette`a G jest bliskie jedności (δd = 12 nm). Pole 

koercji spełnia prawo Kaya-Dunna (1962): Ec(d) = ad-2/3, (Rys. 74).
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Rys.  74. (góra) Geometria 180° struktury warstwowej. (dół) Szerokość struktury warstwowej w i 

pole koercji Ec w funkcji grubości próbki dla wybranych ferroelektryków. Spełnione są prawa: w = 

bd0.5   (prawo Kittela); Ec = ad-2/3  (prawo Kaya-Dunna), dla d od 1.5 nm do 1.5 mm.  (Streiffer – 

PbTiO3,  Schilling  et  al.  –  BaTiO3,  Mitsui  i  Furuichi  –  sól  Seignette`a).  (Dawber  et  al.  2003), 

(Schilling et al. 2006).

Na Rys. 75 pokazano zależność szerokości struktury od grubości próbki dla trzech ferroelektryków i 

trzech ferromagnetyków. 

Rys.   75.  Zależność szerokości struktury od grubości próbki dla trzech ferroelektryków i trzech 

ferromagnetyków.  Różnica  pomiędzy współczynnikami  proporcjonalności  dla  prawa Kittel`a  dla 

ferroelektryków  i  ferromagnetyków  wynika  z  różnic  energii  anizotropii  i  energii  wymiany. 

(Schilling et al. 2006).

Aby zwiększyć pojemność kondensatorów w elemencie pamięci próbuje się różnych technik, np. 

przez tworzenie ich na ściankach trójwymiarowych żłobień. Na Rys. 76  przedstawiono rozwiązanie 

stosowane przez Samsunga  w elemencie  FRAM-u.  Są to  ścięte  stożki,  dla  których  oszacowano 

wpływ pola brzegowego. Wykorzystano relację Feynmanna na korekcję pojemności kondensatora 

płaskiego  ∆C  związaną  z  efektywną  powierzchnią  kondensatora.  Otóż  jeśli  w2 oznacza 
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geometryczną powierzchnię to powierzchnia efektywna powinna być równa A = (w +3d/8)2 , d – to 

odległość  między powierzchniami.  Jeśli  w i  d  są  porównywalne  to  poprawka  ∆C powinna  być 

proporcjonalna do dn, gdzie n ≈1.5. Eksperyment potwierdził te oszacowanie dla kondensatorów z 

PZT o wymiarach w = 450 nm, d = 144 nm.; n = 1.6 ± 0.1.

 

Rys. 76. (a) Przekrój komórki FRAM z PZT o powierzchni 0.32 µm2 w formie ściętego stożka. (b) 

Zależność dE/dt od Ec dla kondenatorów z PZT o powierzchni 0.19 µm2. Lepszą zgodność uzyskano 

z  krzywą wyznaczoną z modelu  nukleacyjnego Pulvari-Kueblera  (1958)(▲), kółka odpowiadają 

modelowi Landauera et al.(1956). (Jung et al. 2005).

20. Modele przepolaryzowania nanoferroików.

Scott w 2000 r. próbował oszacować minimalny czas przepolaryzowania ts wykorzystując 

model Duikera-Beala (1990) w granicy silnych pól. Podstawą było wyznaczenie szybkości nukleacji 

R z  przebiegów czasowych  prądów przepolaryzowania  :  ts = (1/v)[vD/Rk)1/(D+1) –  rc],  gdzie:  v - 

szybkość ściany domenowej, D - wymiar wzrostu domeny, k to stała równa 4π/3 dla D = 3, 

rc oznacza krytyczny promień wynukleowanej domeny (ok. 1 nm). Jeśli zaniedbać rc i przyjąć v jako 

szybkość dźwięku vs to:  ts ≤ vs
3/4(9R/4 π) = 600 ± 100 ps. 
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Okazało  się  jednak,  że  zmierzono  nawet  krótsze  czasy,  ok.  220 ps,  w kondensatorach  typu  Pt/

(La0.5Sr0.5)CoO3/Pb(Nb0.04Zr0.28Ti0.68)O3/Pt/(La0.5Sr0.5)CoO3 o grubości 200 nm, (Li et al. 2004). Jedną 

z możliwości poprawy modelu może być uwzględnienie dodatkowej nukleacji w silnych polach. 

Przepolaryzowanie  domeny ferroelektrycznej  zwykle  zaczyna  się  na defektach,  szczególnie  przy 

granicy między elektrodą a dielektrykiem, stąd nukleacja zarodków domen o przeciwnej polaryzacji 

jest  niejednorodna.  W  zależności  od  warunków  (np.  zakresu  pól  elektrycznych)  czynnikami 

ograniczającymi  szybkość  przepolaryzowania  mogą  być  np.  czas  nuleacji  albo  szybkość  ścian 

domenowych po nukleacji. W średnich polach dla masywnych kryształów perowskitów np. BaTiO3 

przełączenie  jest  ograniczone  przez  szybkość  bocznego  ruchu  ścian  domenowych  a  dla  TGS 

(siarczan  trójglicyny)  lub  GASH  (sześciowodny  siarczan  glinowo  gadolinowy)  przez  proces 

nukleacji.  W nanoferroelektrykach  możemy się  spodziewać,  że  istnieje  pewien  rozmiar,  poniżej 

którego proces jest ograniczony nukleacją. Oszacowano powierzchnię krytyczną dla KNO3 na ok. 

100 µm2 a dla PZT już tylko na 1 µm2. Badania zależności pola koercji od częstości dla KNO3, BST 

(tytanian  strontowo  barowy),  PZT,  SBT  (tantalanian  bizmutowo-strontowy)  potwierdzają,  że 

przełączenie jest limitowane nukleacją. Innym potwierdzeniem są wyniki badania zależności Ec  od 

szybkości narastania pola dE/dt dla kondensatorów z PZT o powierzchni 0.19  µm2 porównane z 

modelem Landauera  et  al.(1956),  w którym nie  uwzględniano  nukleacji  i  modelem z  nukleacją 

Pulvari i Kueblera (1958). Na Rys.76  przedstawiono  lepszą zgodność modelu Pulvari-Kueblera z 

eksperymentem w porównaniu z modelem Landauera. 

Stosowano też inne modele znane już dla masywnych materiałow jak np. model Ishibashi i Takagi 

(1971)  czy  Du  i  Chena  (1998).  O  ile  w  pierwszym  z  nich  procesem  określającym  szybkość 

przełączenia była szybkość ruchu ścian domenowych (w ruchu bocznym i skrośnym) to w drugim 

modelu  to  nukleacja  wyznaczała  ts.  Model  Du  Chena  zastosowano  z  powodzeniem  dla  opisu 

zależności ts od częstości dla różnych cienkowarstwowych ferroelektryków o grubościach od 120 do 

450 nm. 

Skyrmiony

Szur  et  al.  (1991)  zauważyli,  że  w germanianie  ołowiu  Pb5Ge3O11,  w  którym  180° domeny  są 

rozróżnialne optycznie dzięki zjawisku elektrogiracji,  ściana domenowa nagle staje się szersza w 

silnych polach elektrycznych (E > 150 kV/cm). Wygląda to tak (Rys. 77) jakby ściana przypominała 

strukturę  piany  a  nanodomeny  nukleują  się  przed  poruszającą  się  ścianą.  Nazwano  te  twory 

skyrmionami traktując je jako rodzaj chiralnych defektów topologicznych. Nukleacja nanodomen, 

gdy sciana  staje  się  chropowata zaczyna  się  na tych  defektach.  Podobny efekt  obserwowano w 

ferromagnetykach w warstwach granatu Fe, gdzie ściany także wyglądają jak spienione powyżej 

pewnej krytycznej wartości natężenia pola. Powierzchnia ściany domenowej staje się pofalowana 

tuż  przed  osiągnięciem  progowej  wartości  natężenia  pola.  Później  następuje  emisja  „piany” 

nanodomen z tych zakrzywień na płaskiej wcześniej ścianie. W magnetykach zjawisko to modeluje 

się przez formalizm fali spinowej na podstawie girotropowego modelu ruchu ścian domenowych w 
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jednoosiowych materiałach. Jeśli przyłożone pole magnetyczne ma wystarczająco wysokie natężenie 

by  przekroczyć  tzw.  próg  Walkera  to  wektory  magnetyzacji  w  ścianie  domenowej  wykonują 

precesję  wokół  wektora  H  o  częstości  ω =  γH,  gdzie  γ jest  efektywnym  stosunkiem 

giromagnetycznym.  Domeny  wynukleowane  przed  dużą  ścianą  można  uważać  za  skyrmiony 

wirowe. Stąd bierze się też sugestia by zjawiska przy ścianie w germanianie ołowiu opisywać także 

modelem girotropowym. Jest nim np. model Kudriawcewa et al. (1998), w którym opisano emisję 

skyrmionów  ze  ściany  domenowej  w  kierunku  prostopadłym  do  ściany,  wzdłuż  której  z  kolei 

rozchodzą się „zmarszczki”. Dla germanianu ołowiu może to oznaczać, ze nanodomeny nie nukleują 

się  pod  wpływem  pola  depolaryzacji,  ale  powstają  wewnątrz  ściany  i  są  z  niej  wypychane, 

emitowane. Byłby to więc zupełnie nowy mechanizm nukleacyjny w ferroelektrykach. Nukleacja 

jest w tych materiałach uważana za niejednorodną za wyjątkiem defektów i granic. W tym modelu 

nukleacja jest też niejednorodna i nieliniowa, zachodzi w warunkach progowych i bez defektów. 

Okazało się, że nanodomeny w Pb5Ge3O11 nukleują się w silnych polach zupełnie przypadkowo, w 

różnych  miejscach,  co  potwierdza  wnioski  z  modelu  skyrmionowego.  Pomysł  chropowatych, 

niepłaskich  scian  domenowych  można  znaleźć  w modelu  Hayashi`ego  (1972)  czy  w badaniach 

Parucha et al. (2005) dla warstw PZT, który podał fraktalny wymiar Hausdorfa ściany jako bliższy 

2.5 a nie 2. 
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Rys.  77.  (góra)  Nanodomeny  tworzone  przed  poruszającą  się  ścianą  domenową  w  Pb5Ge3O11 

(Gruverman 1989). (dół) Magnetyczne nanodomeny emitowane z domen w granacie Fe (Radoshkin 

1995). 

Złącza tunelowe

Wytwarzano takie złącza z warstw PZT o grubości ok. 8 – 10 nm i powierzchni 2 - 200  µm2 na 

podłożach  z  tytanianu  strontu  z  elektrodami  z  rutenianu  strontu  (SrRuO3).  Obserwowano 

przełączenie oporowe. Przyjęto, że mechanizm przewodnictwa to rodzaj hoppingu. Wciąż nie jest 

jasny mechanizm łączący przepolaryzowanie w danym polu koercji z przełączeniem oporowym. Nie 

jest  on  związany z  tunelowaniem,  ale  raczej  podobny do  ferroelektrycznej  diody Schottky`ego. 

Dawber (2005) stwierdził, że dla 20 nm warstw PZT opór zmienia się przy przepolaryzowaniu z 2 Ω 

do  6  kΩ,  tj.  o  300 000  %.  Wciąż  jednak  grubość  warstw  jest  zbyt  duża  od  wymaganej  dla 

tunelowania tj. mniejszej od 6 nm. 

Uporządkowanie kołowe i toroidalne

Od 60 lat  rozważano możliwość  porządkowania  spinów magnetycznych  i  wektorów polaryzacji 

elektrycznej nie prostoliniowo, równolegle bądź antyrównolegle, ale kołowo lub toroidalnie. Kittel 

(1946) jako pierwszy sugerował, że to jest możliwe dla ferromagnetyków gdy ich rozmiary maleją 

do np.  nanokropek.  Ginzburg,  Sannikow i  Zełudiew w latach  80-tych  rozszerzyli  ten model  na 

ferroelektryki,  a rozwinęli  tę  ideę Gorbacewicz i  Kopajew w 1994. Struktury takie  pokazane są 

schematycznie na Rys. 78. Są one w stanach minimum energii swobodnej jedynie dla bardzo małych 

obiektów, nanokropek lub nanodrutów, i to w niskich temperaturach. Dwie niezależne przyczyny 

mogą wywoływać kołową lub toroidalną ferroelektryczność. W nanokropkach 90°- domeny mogą 

tworzyć  uporządkowanie  kołowe  w  wyniku  oddziaływania  z  powierzchniami.  Nie  wymaga  to 

sprzężenia magnetoelektrycznego między spinami a polaryzacją. Jednak w masywnych materiałach 

uporządkowanie  kołowe lub  toroidalne  może  być  wywołane  sprzężeniem magnetoelektrycznym. 

Interesujący jest możliwy mechanizm przełączenia takich układów. 
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Rys. 78. Schematyczne przedstawienie kołowej (a) i toroidalnej (b) polaryzacji w ferroektrykach.

Główne  zastosowanie  komercyjne  ferroelektryków  o  grubościach  mniejszych  od  150  nm  i 

wymiarach zewnętrznych mniejszych od 500 nm to DRAM-y i FRAM-y (3D). 

Budowa układów niepłaskich, np. ferroelektrycznych nanodrutów i nanorurek.

Układy, które łączą przewodzące nanorurki węglowe i piezoelektryczne nanorurki ferroelektryczne 

mogą  być  stosowane  jako  nanoprzetworniki  i  nanoaktuatory.  Próbuje  się  tworzyć  takie 

samoorganizujące się nanostruktury. 

21. Wybrane własności fizyczne nanoferroików.

Superparaelektryczność i superparamagnetyzm

Jeśli  średnia  odległość  między  dipolowymi  domieszkami   r0 =  1/n1/3   (n  –  koncentracja)  jest 

znacznie  mniejsza od długości korelacji  rc to w sferze korelacji  znajduje się wystarczająca ilość 

dipoli, których momenty dipolowe są skorelowane i stąd powstaje długozasięgowe uporządkowanie. 

Nawet dla małych koncentracji n domieszek dipolowych, np. dla  nr 3
c  ≤ 1, pewna liczba dipoli w 

sferze korelacji  orientuje się podobnie.  W cząsteczce o wymiarach promienia  korelacji  powstaje 

więc bliskie uporządkowanie polarne.  Kierunki polaryzacji  w różnych cząsteczkach są rozłożone 

chaotycznie wzdłuż kierunków określonych symetrią sieci (np. dla symetrii kubicznej możliwych 

jest 6 kierunków typu [100]). Wysokość bariery miedzy równoważnymi orientacjami wyznacza pole 

krystaliczne i może zmieniać się przestrzennie pod wpływem przypadkowych pól elektrycznych. 

Zbiór takich obszarów bliskiego uporządkowania o wymiarach promienia korelacji rozłożonych w 

matrycy  paraelektrycznej  nazywa  się  fazą  superparaelektryczną.  Termin  ten  wprowadzono  w 

analogii  do superparamagnetyzmu oznaczającego kwaziparamagnetyczne  zachowanie  materiałów 

(niejednorodnych  stopów),  w  skład  których  wchodzą  bardzo  małe,  nanometrowe  klastery 
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ferromagnetyczne  słabo oddziaływujące  ze sobą.  W takich klasterach  poniżej  temperatury Curie 

powstaje  uporządkowanie  ferromagnetyczne.  Kierunek  namagnesowania  zmienia  się  jednak 

chaotycznie pod wpływem fluktuacji cieplnych podobnie jak się to dzieje z momentami atomów czy 

jonów w paramagnetyku. Układ małych klasterów zachowuje się w słabych polach magnetycznych 

podobnie do gazu cząstek paramagnetycznych.

Jak to przedstawiono wyżej ograniczenie rozmiarów nanomateriałów w jednym (warstwy) 

lub w trzech kierunkach (nanocząstki) prowadzi do znaczącego zwiększenia wpływu powierzchni na 

własności fizyczne materiałów. Własności powierzchni masywnych materiałów istotnie się różnią 

od własności materiału nieograniczonego na pewnych odległościach od powierzchni, gdzie wpływ 

jej jest zaniedbywalnie mały. Te odległości zależą od typu i własności materiałów i mogą zmieniać 

się od kilku do kilkudziesięciu nm. Wynika stąd, że własności nanomateriałów o wymiarach cząstek 

większych  od  100  nm  będą  się  zmieniać  przy  oddalaniu  od  powierzchni  od  własności 

charakterystycznych na powierzchni  do własności materiału  w objętości.  Dla rozmiarów cząstek 

mniejszych od 100 nm własności będą niejednorodne, ale bliższe własnościom powierzchniowym 

niż objętościowym. Stąd w cząstkach makroskopowych można zaniedbać wpływ powierzchni na 

własności wewnątrz cząstek,  podczas gdy w nanocząstkach wpływ powierzchni  jest  decydujący. 

Charakterystyczną  konsekwencją  wpływu  powierzchni  jest  obniżenie  symetrii  w  porównaniu  z 

symetrią objętości ze względu na nierównoważność przestrzeni nad i pod powierzchnią – nie ma 

symetrii  translacyjnej  w  kierunku  normalnym  do  powierzchni.  W  cienkich  warstwach  znikają 

wszystkie  płaszczyzny  i  osie  symetrii  równoległe  do  powierzchni.  Spośród  elementów  symetrii 

cienkich warstw zachowują się jedynie płaszczyzny i osie prostopadłe do powierzchni. W krysztale 

w  pobliżu  powierzchni  kryształu  występują  szczególne  stany  powierzchniowe  elektronów  o 

dyskretnym spektrum energetycznym i funkcjach falowych zanikających eksponencjalnie po obu 

stronach  powierzchni  kryształu.  Podobnie  opisywano  powierzchniowe  drgania  atomów  sieci 

tłumione przy oddalaniu się od powierzchni. Jedna z gałęzi takich powierzchniowych fononów w 

granicznym przypadku długich fal przechodzi w znane fale powierzchniowe Rayleigha, inne drgania 

tworzą  szczególne  gałęzie  optyczne.  W  pobliżu  powierzchni  lokalne  poziomy  elektronowe  i 

wibracyjne, uwarunkowane obecnością domieszek i defektów, także różnią się istotnie od własności 

objętościowych.  W  szczególności  przy  powierzchni  kryształu  występuje  obszar  o  szerokości 

kilkudziesięciu  nm  o  ułatwionej  dysocjacji  lokalnych  centrów  elektronowych  w  porównaniu  z 

analogicznymi centrami w objętości. W cienkich warstwach szerokość tego obszaru jest znacznie 

większa ze względu na wzajemne oddziaływanie obu powierzchni na siebie. W cienkich warstwach 

epitaksjalnych nanoszonych na podłoże, które jest zwykle dużo grubsze od warstwy, pojawiają się 

wewnętrzne naprężenia mechaniczne związane z niedopasowaniem stałych sieci i współczynników 

rozszerzalności cieplnej  materiału warstwy i podłoża. Źródłem naprężeń mogą być też defekty i 

niejednorodności  powstające  w wyniku wzrostu warstwy.  Naprężenia  mechaniczne  U mogą być 
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ściągające i  rozciągające a  ich absolutne wartości  są duże (~ 1 GPa).  Relaksacja tych  naprężeń 

zachodzi zwykle przez pojawienie się dyslokacji niedopasowania. Można określić pewną krytyczną 

grubość hc, powyżej której powstawanie tych dyslokacji jest korzystne energetycznie. Oszacowania 

pokazały, że hc ~ 1/U i np. dla warstwy PbTiO3 na podłożu z MgO, hc = 0.5 nm a na SrTiO3, hc = 8.3 

nm. Trzeba podkreślić, że zanik naprężeń wewnętrznych przez dyslokacje niedopasowania możliwy 

jest  jedynie  w  dostatecznie  grubych  warstwach,  a  dla  cienkich  warstw  te  naprężenia  znacząco 

wpływają na własności. W heterostrukturach należy wziąć też pod uwagę wpływ rodzaju elektrod. 

W nanocząstkach napięcie powierzchniowe prowadzi do pojawienia się ściskania hydrostatycznego. 

Ciśnienie ε dla cząstek kulistych o promieniu R wynosi  ε = 2α/R , gdzie α jest współczynnikiem 

napięcia  powierzchniowego.  Przyjmując  dla  oszacowania  efektu  α =  50  N/m,  dla  cząstek  o 

promieniach z przedziału 10 ≤ R ≤ 100 nm, ciśnienie mieści się w zakresie 109 ≤   ε   ≤ 1010 N/m2. 

Cząstki  są  więc  poddane  działaniu  ciśnień  104 –  105 razy  większych  od  atmosferycznego.  Pod 

wpływem takiego ciśnienia hydrostatycznego temperatura Curie maleje w BaTiO3 o -580 °/Pa. 

W  realnych  nanomateriałach  wymiary  cząstek  tworzą  pewien  rozkład  a  własności  wykazują 

uśrednione wartości.  Ten rozkład wymiarów zwykle prowadzi do przestrzennej  niejednorodności 

własności  i  ich  rozmycia.  W radiospektroskopii  czy  w spektroskopii  dielektrycznej  i  optycznej 

obserwuje się tzw. niejednorodne poszerzenie linii i zmniejszenie podatności.  

Nanomateriały ferroelektryczne 

W  tych  nanomateriałach  na  efekty  wymiarowe  ma  wpływ  pole  depolaryzacji.  Pole  to 

wyznaczone jest przez ładunki na powierzchni ferroelektryka.  W monodomenowych masywnych 

ferroelektrykach  dodatnie  i  ujemne  ładunki  związane  z  momentami  dipolowymi  wzajemnie  się 

kompensują, ale nie na powierzchni. Można pokazać, że w grubych warstwach pole depolaryzacji 

może  być  wyzerowane  jedynie  w  przypadku  elektrod  nadprzewodnikowych  (warunki  zwartej 

próbki).  W  próbkach  polidomenowych  i  takich,  w  których  występują  nośniki  ładunku  pole 

depolaryzacji  jest  znacznie  mniejsze.  W  nanoferroelektrykach  jest  ono  zawsze  większe  niż  w 

masywnych próbkach ze względu na niejednorodność polaryzacji. Ładunki dipoli elektrycznych nie 

kompensują  się  na  powierzchni  a  nawet  i  głębiej.  Wtedy  nawet  nadprzewodzące  elektrody  na 

cienkich  warstwach  ferroelektrycznych  jedynie  zmniejszają  pole  depolaryzacji.  Zwykle  pole 

depolaryzacji  jest  większe  od  pola  związanego  z  polaryzacją  spontaniczną  i  stąd  może  silnie 

wpływać na tłumienie polaryzacji w nanoferroelektrykach. 

22. Eksperymentalne badania efektów rozmiarowych w ferroelektrykach typu perowskitu.

Stałe sieci i symetria nanomateriałów
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Pomiar  stałych  sieci  a  i  c  dla  tetragonalnego  nanoproszku  BaTiO3 wykonano  metodą  dyfrakcji 

rentgenowskiej. Na Rys. 79 pokazano, że jeśli średni rozmiar ziaren wynosi ok. 50 nm to c = a, co 

oznacza,  że  symetria  staje  się  kubiczna  i  faza  ferroelektryczna  przechodzi  w paraelektryczną  w 

temperaturze pokojowej. 

Rys. 79. Stałe sieci a i c w funkcji rozmiaru ziaren dla BaTiO3 w temperaturze pokojowej.(Li et al. 

1997)

Średni wymiar  ziaren ocenia się metodą Scherrera biorąc pod uwagę szerokość połówkową linii 

dyfrakcyjnej.  Rozmiar  cząstek,  przy  którym  zmienia  się  symetria  nanomateriału  nazywa  się 

rozmiarem krytycznym. W praktyce jest on jednak silnie zależny od jakości próbki a szczególnie od 

wielkości rozrzutu rozmiarów ziaren. Na Rys. 80 przedstawiono zależność stopnia tetragonalności 

(c/a -1) i ciepła przemiany dla ceramiki nanoziarnistej BaTiO3. 
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Rys. 80. Zależność zmiany stopnia tetragonalności (Δ) ceramiki BaTiO3 i ciepła przemiany Q przy 

przejściu z fazy tetragonalnej do kubicznej (○) oraz z ortorombowej do tetragonalnej (□) w funkcji 

rozmiaru ziaren. (●) oznacza wartości oszacowane teoretycznie.(Zhao et al. (2004). 

Dla innych nanostruktur perowskitowych charakter zmian jest podobny choć np. dla PbTiO3 rozmiar 

krytyczny w temperaturze pokojowej to 20 nm. Wydaje się, że ma to związek ze znacznie wyższą 

temperaturą przemiany do fazy ferroelektrycznej PbTiO3 (TC = 493 °C) niż BaTiO3 (TC = 120 °C). 

Zniszczenie  „silniejszej”  fazy  ferroelektrycznej  PbTiO3 możliwe  jest  w  ziarnach  o  mniejszych 

rozmiarach. W cienkich warstwach wpływ grubości jest bardziej złożony. Ma to związek z różnymi 

własnościami podłoża i warstwy. Powstają naprężenia rozciągające lub ściągające wzdłuż normalnej 

do  powierzchni.  Wtedy parametr  tetragonalności  c/a  ≠ 1  nawet  poza  fazą  ferroelektryczną.  Co 

więcej,  podłoża  wywołujące  dostatecznie  wysokie  naprężenia  ściągające  powodują  zachowanie 

stanu  ferroelektrycznego  nawet  w  ultracienkich  warstwach.  Na  Rys.  81  pokazano  jak  stopień 

tetragonalności maleje wraz ze zmniejszaniem grubości warstwy. Ferroelektryczność zachowuje się 

do grubości 4 nm a parametr c/a jest większy od 1.03, czyli od wartości, przy której zanika stan 

ferroelektryczny pod wpływem naprężeń mechanicznych. 

Rys.  81.  Parametr  tetragonalności  c/a  dla  warstwy  PbTiO3 na  podłożu  SrTiO3;  Nb  w  funkcji 

grubości warstwy w temperaturze pokojowej.(Linia przerywana przedstawia obliczenia modelowe 

(Lichtensteiger et al. 2005)

Odpowiedź dielektryczna

Pomiar  przenikalności  elektrycznej  i  strat  dielektrycznych  jest  standardową  techniką  badań 

materiałów ferroicznych. Do częstości ok. 100 MHz wykorzystuje się metodę impedancji. Pozwala 

ona mierzyć część rzeczywistą i urojoną przenikalności, czyli pojemność i przewodnictwo próbek. 

Powyżej 100 MHz aż do częstości optycznych próbka jest w falowodzie lub rezonatorze. Na Rys. 82 

przedstawiono zależność przenikalności elektrycznej proszku BaTiO3 od rozmiaru ziaren. Jak widać 

rozmiar krytyczny jest inny niż to pokazano na rysunku 80. Wynika to z obecności elektrod i jakości 
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próbek. Przenikalność elektryczna wykazuje maksimum dla ziaren o wymiarach około 70 nm. Z 

takich badań wynika, że ziarna o tym rozmiarze najlepiej nadają się do wypełniania kondensatorów.

Rys. 82. Przenikalność elektryczna proszku BaTiO3 w funkcji rozmiaru ziaren. (Wada et al. 2003).

W  przypadku  cienkich  warstw  istotny  jest  wpływ  podłoża.  Oprócz  liniowej  przenikalności 

elektrycznej  mierzonej  zwykle  w słabych  polach  elektrycznych  (o  amplitudzie  mniejszej  od  10 

V/cm), można mierzyć nieliniową przenikalność, która informuje o wpływie pól zewnętrznych na 

przenikalność.  Ta  informacja  ma  znaczenie  gdy  planuje  się  zastosowanie  ferroelektrycznych 

cienkich warstw w układach pamięci czy jako kondensatorów w układach scalonych. Na Rys. 83 

pokazano zależność pojemności na jednostkę powierzchni od wielkości stałego pola elektrycznego 

dla warstw Ba0.7Sr0.3TiO3 (BST) w strukturze Pt/BST/Pt/SiO2/Si.  Wraz ze zwiększeniem grubości 

warstwy przenikalność w zerowym polu maleje, a zwiększenie pola przy danej grubości powoduje 

zmniejszenie i rozmycie przenikalności tak, że dla dużych pól nie zależy już ona od grubości. 

Rys. 83. Pojemność na jednostkę powierzchni w funkcji stałego pola zewnętrznego dla warstw BST 

o grubościach od 24 do 160 nm w temperaturze pokojowej. (Basceri et al. 1997)
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Dla  zrozumienia  efektów  rozmiarowych  w  ferroelektrykach  istotne  są  własności  dielektryczne 

wielowarstwowych struktur (supersieci) zbudowanych z periodycznie powtarzających się cienkich 

warstw różnych ferroelektryków np. paraelektrycznego Pb0.72La0.28TiO3 (PLT) i ferroelektrycznego 

PbTiO3 (PT) czy  BaTiO3/SrTiO3.  Okazuje  się,  że  dla  określonej  grubości  warstw przenikalność 

elektryczna  może  być  bardzo  duża.  Epitaksjalne  supersieci  PT/PLT  osadzane  były  z  par 

metaloorganicznych związków na podłożu SrTiO3. W supersieciach o grubości warstw PT i PLT: 

10, 40 i 200 nm przenikalność elektryczna osiąga w temperaturze pokojowej wartość nawet ponad 

400 000 w obszarze niskich częstości (do ok. 10 kHz). 

Polaryzacja i pętle histerezy

Podstawową metodą pomiaru polaryzacji jest metoda Sawyera – Towera czy jej rozwinięcie, metoda 

Diamanta-Drencka-Pepinsky`ego. Można tak zmierzyć średnią polaryzację w funkcji temperatury i 

pola  elektrycznego.  Aby  zbadać  rozkład  polaryzacji  w  próbce  w  funkcji  grubości  można 

wykorzystać  metody  pośrednie  jak  np.  elipsometrię,  która  polega  na  pomiarze  przestrzennego 

rozkładu  współczynnika  załamania  światła.  Związek  między  współczynnikiem  załamania  a 

polaryzacją  wynika  z  kwadratowego  efektu  elektrooptycznego.  Można  też  otrzymać  rozkład 

przestrzenny  współczynnika  piroelektrycznego  metodą  modulacji  wiązki  laserowej  (LIMM). 

Informację  o  polaryzacji  w  nanoziarnistej  ceramice  można  uzyskać  też  technikami 

radiospektroskopowymi  (EPR,  NMR)  czy  badając  tzw.  piezoodpowiedź  techniką  PFM.  Średnia 

polaryzacja  ferroelektryczna  jest  sumą  dipolowych  momentów  elektrycznych  komórek 

elementarnych w jednostce objętości próbki i jest równoważna gęstości ładunku powierzchniowego. 

Stosunek powierzchni do objętości rośnie wraz ze zmniejszeniem rozmiarów cząstek lub grubości 

warstwy i można było wtedy oczekiwać zmniejszenia polaryzacji.  Nie wiadomo było jednak czy 

polaryzacja utrzyma się przy zmniejszaniu objętości aż do objętości komórki elementarnej. Rozmiar, 

poniżej którego polaryzacja zanika nazwano rozmiarem krytycznym albo, jak to wolą niektórzy, 

granicą  superparaelektryczną.  Jak  to  już  wcześniej  definiowano,  termin  ten  oznacza  fazę 

paraelektryczną,  w  której  rozłożone  są  polarne  klastery  o  wymiarach  nanometrowych.  Faza 

superparaelektryczna  jest  trudna  do  znalezienia  w  cienkich  warstwach  ze  względu  na  wiele 

dodatkowych czynników jak elektrody, naprężenia, dyslokacje, domeny itd.. Łatwiej powinno się 

ten  stan  uzyskać  dla  proszków  złożonych  z  nanocząstek  lub  kompozytów,  w  których  pory 

nieferroelektrycznej  matrycy  wypełniono  ferroelektrykiem.  Ważnym  zjawiskiem  utrudniającym 

obserwacje  fazy  superparaelektrycznej  w  cienkich  warstwach  jest  też  samopolaryzacja  czyli 

tworzenie się polaryzacji wzdłuż normalnej do powierzchni warstwy. Świadczy to o obecności pól 

wewnętrznych,  które  mogą  orientować  domeny  a  nawet  indukować  polaryzacje  w  fazie 

paraelektrycznej.  Efekt  samopolaryzacji  czyli  występowania  polaryzacji  bez  uprzedniego 

spolaryzowania  polem zewnętrznym  jest  bardzo  istotny  dla  zastosowań  warstw  np.  w  technice 

piroelektrycznej bo pozwala uzyskać stan spolaryzowania bez kosztownego procesu polaryzowania 

114



polegającego  na  długotrwałym  przykładaniu  silnych  pól  elektrycznych  w  podwyższonych 

temperaturach.  Charakterystyczne  dla  warstw  samospolaryzowanych  są  asymetryczne  pętle 

histerezy dielektrycznej, tzn. pole koercji +EC nie jest równe polu koercji –EC. Na Rys. 84 pokazano 

pętlę histerezy dla epitaksjalnej warstwy PZT (50/50) na podłożu Pt/MgO. Asymetria widoczna jest 

także na osi polaryzacji, stabilny jest stan o polaryzacji skierowanej w kierunku górnej elektrody. 

Rys. 84. Pętla histerezy P-E dla epitaksjalnych warstw PZT na podłożu MgO. (Kanno et al. 1997).

Oprócz pętli histerezy dielektrycznej można tez badać pętle histerezy piezoelektrycznej. Na rysunku 

85 pokazano taką pętlę dla nanorurki z PZT o zewnętrznej średnicy 700 nm i grubości ścianek 90 

nm. Pętla jest dowodem ferroelektrycznych własności rurki. 
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Rys. 85. Piezoelektryczna pętla histerezy dla nanorurki PZT zmierzona metodą PFM (piezoresponse 

force microscope), (Morrison et al. 2003).

Współczynnik  piroelektryczny  p  jest  odwrotnie  proporcjonalny  do  polaryzacji,  a  współczynnik 

załamania n zależy od niej kwadratowo. Badanie profilu p i n umożliwia określenie przestrzennego 

rozkładu  polaryzacji.  Należy  wspomnieć,  że  oprócz  pierwotnego  efektu  piroelektrycznego 

określonego zmianami polaryzacji podczas zmian temperatury można też spodziewać się wkładów 

od  efektów  drugiego  czy  trzeciego  rzędu.  Te  efekty  związane  są  z  piezoefektem  w  wyniku 

rozszerzalności cieplnej i niejednorodnego rozkładu ciepła. Dokładniejszy jest więc zwykle pomiar 

rozkładu  przestrzennego  współczynnika  załamania  n.  Na  Rys.  86  przedstawiono  rozkład 

współczynnika n dla warstw PbZr0.235Ti0.765O3 (PZT) na podłożu Pt/warstwa adhezyjna/SiO2/Si. 
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Rys. 86. Rozkład współczynnika załamania w warstwach PZT o grubościach 470 (1), 1000 (2) i 

1780 nm (3) uzyskane metodą elipsometrii.  Krzywe teoretyczne uzyskano z wyrażenia n(z) = no 

+n1(Ps(z)/Pso)2. (Deineka et al. 2001).

W centralnej  części dwu najgrubszych warstw w odpowiedniej  odległości od powierzchni n jest 

bliski  wartości  2.6  mierzonej  dla  masywnego  materiału,  co  świadczy  o  słabym  wpływie 

powierzchni. Jednak dla najcieńszej warstwy wpływ powierzchni jest już bardzo widoczny. Można 

oczekiwać,  że  przestrzenny  rozkład  polaryzacji  będzie  jakościowo  podobny  do  rozkładu 

współczynnika  załamania.  Na  Rys.  87  przedstawiono  profil  zmiany  współczynnika 

piroelektrycznego próbki PZT o grubości 1000 nm. Asymetria profilu związana jest z wpływem 

podłoża  na  jedną  z  powierzchni  próbki.  Obszar  plateau  w centralnej  części  warstwy jest  dużo 

węższy  niż  dla  profilu  współczynnika  załamania,  co  może  być  związane  z  większą  czułością 

własności piroelektrycznych na wpływ powierzchni i z różną dokładnością pomiarów p i n. 
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Rys.  87.  Profil  zmiany współczynnika  piroelektrycznego w warstwie PZT o grubości  1000 nm. 

(Glinczuk 2010).

Okazało się także, że nanokryształy soli Seignette`a (NaKC4H4O6⋅4H2O) wyrosłe w nanoporowatym 

Al2O3, o średnim rozmiarze por ok. 30 nm i długości 500 nm, mają strukturę jednoskośną i wykazują 

polaryzację o rząd wyższą od masywnych kryształów. Pory stabilizują fazę ferroelektryczną aż do 

temperatury 55 °C (temperatura rozkładu), czyli o 30 °C wyższą od temperatury górnej przemiany w 

masywnych kryształach. 

Ciepło właściwe

Temperaturowe  zależności  ciepła  właściwego  dla  ceramik  nanoziarnistych  czy  cienkich  warstw 

ferroelektrycznych także różnią się od tych,  które otrzymujemy dla masywnych materiałów.  Dla 

coraz cieńszych warstw BaTiO3  osadzanych na podłożu SiO2 widoczne jest rozmycie  maksimów 

odpowiadających  przemianom  strukturalnym  i  ich  przesunięcie  do  niższych  temperatur.  W 

masywnym BaTiO3 przemiany strukturalne z fazy kubicznej do tetragonalnej i dalej do rombowej i 

trygonalnej  zachodzą odpowiednio w temperaturach 120, 5 i -90  °C. Na Rys.  88 przedstawiono 

temperaturową zależność ciepła właściwego dla warstw BaTiO3 o różnych grubościach. 

118



Rys. 88. Zależność ciepła właściwego od temperatury dla cienkich warstw BaTiO3. (Strukov et al. 

2003)

Także rozmiar ziaren w warstwie czy nanoproszku wpływa na położenie i rozmycie maksimów. Na 

Rys.  89  i  90  pokazano  te  zachowania  dla  warstwy  BaTiO3 i  nanoproszku  PbTiO3.  Obniżanie 

temperatury przemiany zachodzi szybciej dla nanoziaren niż dla cienkich warstw. 

Rys.  89.  Zależność  ciepła  właściwego  dla  warstwy  BaTiO3 o  grubości  500  nm  dla  różnych 

rozmiarów ziaren. (Strukov et al. 2006).
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Rys. 90. Ciepło właściwe nanoproszku PbTiO3 dla różnych rozmiarów ziaren dla ferroelektrycznej 

przemiany z fazy kubicznej do tetragonalnej. (Zhong et al. 1993).

Pomiary  ciepła  właściwego  posłużyły  do  oszacowania  rozmiaru  krytycznego  ziaren  gdy zanika 

ferroelektryczność i dla PbTiO3 było to 9.1 nm. 

Miękka moda i własności optyczne

Zachowanie się miękkiej mody zależy też od rozmiaru ziaren. Okazało się np., że dla ceramiki i 

nanoproszku  PbTiO3 częstość  miękkiej  mody  mierzona  metodą  spektroskopii  ramanowskiej 

zmniejsza się, gdy maleje rozmiar ziaren. Dla masywnej próbki częstość mody E(1TO) wynosi 89 

cm-1 a dla ceramiki o średnim rozmiarze ziaren 40 nm i nanoproszku o rozmiarze ziaren 30 nm jest 

to 78 cm-1.  Maleje też intensywność linii  i  rośnie ich rozmycie.  Przypisano te efekty wpływowi 

wewnętrznego ciśnienia hydrostatycznego powodowanego napięciem powierzchniowym p = 2α/R, 
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gdzie: α jest współczynnikiem napięcia powierzchniowego, a R promieniem ziarna. Dla masywnych 

próbek  także  obserwuje  się  podobne  zachowanie  gdy  bada  się  widma  pod  ciśnieniem 

hydrostatycznym.  Można  oczekiwać,  że  wszystkie  własności  fizyczne,  które  zmieniają  się  pod 

ciśnieniem  hydrostatycznym  będą  też  wykazywały  efekt  rozmiarowy  związany  z  napięciem 

powierzchniowym. 

Współczynnik załamania także wykazuje efekt rozmiarowy i jak to pokazano już na Rys. 86 dla 

warstw PZT, maleje ze zmniejszaniem się grubości warstwy. Metoda generacji drugiej harmonicznej 

(SHG) stosowana jest do identyfikacji przemiany z centrosymetrycznej nieaktywnej fazy kubicznej 

do ferroelektrycznej, bez środka inwersji, i  stąd generującej drugą harmoniczną.  Ta technika jest 

szczególnie  użyteczna  do  badań  nanokompozytów  jak  np.  nanowarstwy  PZT  w  membranach 

krzemowych  SiO3 albo  Al2O3.  Po  wygrzaniu  natężenie  drugiej  harmonicznej  rośnie  o  rząd,  co 

świadczy o ferroelektryczności nanoklasterów PZT. 

Metody rezonansowe EPR i NMR

Zaletą tych metod jest przede wszystkim możliwość badań lokalnych bez naniesionych elektrod. 

Zwykle rozkład rozmiarów nanocząstek w proszkach jest węższy niż dla ceramiki i stąd badania 

efektów  rozmiarowych  na  nanoproszkach  mogą  być  dokładniejsze.   Mierząc  tzw.  stałą 

krystalicznego pola osiowego D, która jest proporcjonalna w fazie tetragonalnej do P2 i (c/a -1), 

stwierdzono, ze rozmiar krytyczny dla ziaren nanoproszku BaTiO3 wynosi 40-50 nm. Badanie widm 

w funkcji temperatury pozwala określić jak rozmiar krytyczny zmienia się z temperaturą. 

Materiały ferromagnetyczne

Nanomateriały magnetyczne otrzymywano i badano dużo wcześniej niż ferroelektryczne. Od lat 50-

tych wiadomo, że cienkie warstwy magnetyczne mają inne własności niż masywne materiały. Od 

połowy lat 60-tych stosowano te warstwy do zapisu informacji a w połowie lat 80-tych wytwarzano 

już  wielowarstwowe  struktury  ferromagnetyk-ferroelektryk  o  grubości  warstw  0.5  –  2  nm,  w 

których  odkryto  nowe  zjawiska  jak  np.  gigantyczny  magnetoopór.  Badanie  nanocząstek 

magnetycznych  prowadzi  się  tez  pod  kątem  superparamagnetyzmu,  związanego  z  ograniczoną 

objętością  cząstek  (warunki  uwięzienia).  Zjawisko  to  związane  jest  kilkoma  możliwymi 

orientacjami magnetyzacji spontanicznej M, dla których spełniony jest warunek minimum energii 

swobodnej.  Przełączenie  między  tymi  orientacjami  wymaga  pokonania  bariery  energetycznej  o 

wielkości  KV,  gdzie:  K  –  to  stała  anizotropii  magnetycznej  a  V  jest  objętością  cząstki.  Dla 

nanocząstek o promieniu do kilkudziesięciu nm o objętości ~ 10-27 – 10-23 m3 ta bariera jest rzędu 

energii  ruchu  cieplnego  kBT  dla  T  ~  100  K  i  prawdopodobieństwo  termoaktywowanego 

przeorientowania  M  w  nanocząstkach  jest  znaczne.  Dla  tych  objętości  cząstka  jest  zwykle 

monodomenowa a jej moment magnetyczny zmienia orientację jako całość, zachowując absolutną 

wielkość. Namagnesowanie zespołu takich cząstek w polu magnetycznym nie opisuje się kwantowo, 

ale  klasyczną  funkcją  Langevina  dla  paramagnetyków,  przy  czym roli  elementarnego  momentu 

magnetycznego  nie  pełni  moment  jonu  ale  dużo  większy  moment  cząstki.  Superparamagnetyki 
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zmieniają  więc  w  czasie  swoje  własności  magnetyczne  dużo  wolniej.  W  nanocząstkach 

namagnesowanie  na jeden atom zależy od ilości  atomów.  W nanoziarnistej  ceramice  Ni lub Cr 

magnetyzacja nasycenia jest nieco mniejsza niż w masywnych próbkach ale zmienia się kształt pętli 

histerezy.  Im  mniejsze  ziarna  tym  nasycenie  może  być  osiągnięte  w  niższych  polach 

magnetycznych,  spiny łatwiej  przeorientowują się w monodomenowych małych cząstkach.  Silny 

superparamagnetyzm stwierdzono dla nanocząstek niemagnetycznych pierwiastków: złota i palladu. 

Średni rozmiar cząstek to ok. 2.5 nm. Magnetyzacja nasycenia osiągała wartość 20 µB (Pd) i 30 µB 

(Au) na cząstkę w T = 1.8 K, co może świadczyć o obecności wielu nieskompensowanych spinów w 

pobliżu powierzchni cząstki. Na Rys. 91 przedstawiono krzywe namagnesowania nanocząstek Fe3O4 

podczas  chłodzenia  w zewnętrznym polu magnetycznym (FC) i  bez pola  (ZFC).  Widoczny jest 

obszar  temperatur  gdzie  obie  krzywe  się  pokrywają  tzn.,  że  namagnesowanie  nie  zależy  od 

warunków chłodzenia. W tym obszarze nanocząstki są w stanie superparamagnetycznym. 

Rys. 91. Namagnesowanie mierzone podczas chłodzenia z polem i bez pola dla nanocząstek Fe3O4 o 

rozmiarach 7.3 nm (a) i 1.9 nm (b). (Lopez-Perez et al. 1997).
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Temperatura,  przy której obie krzywe się pokrywają nazywana jest temperaturą blokowania Tb i 

zależy ona od rozmiaru cząstek (Rys.  92).  Poniżej  tej  temperatury pojawia się namagnesowanie 

remanencyjne (resztkowe) i niezerowe pole koercji.  Tb jest bliskie 0 K gdy rozmiar  cząstek jest 

mniejszy  od  ok.  2  nm,  wtedy  namagnesowanie  znika.  Tb powinno  osiągnąć  stałą  wartość  gdy 

rozmiar cząstki będzie porównywalny z zasięgiem oddziaływania wymiennego.
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Rys. 92. Zależność temperatury blokowania od rozmiaru nanocząstek Fe3O4. (Bandow 1991).

Superparamagnetyzm obserwuje się także dla cząstek rozłożonych w matrycach polimerowych i w 

nanoporowych  materiałach  niemagnetycznych.  Energia  anizotropii  i  pole  koercji  maleje  przy 

przejściu  od  układu  jednowymiarowego  do  jednowarstwowego  układu  dwuwymiarowego,  co 

znacznie  zmniejsza  prawdopodobieństwo  uporządkowania  ferromagnetycznego  w 

jednowarstwowych (monoatomowych) warstwach. Efekty rozmiarowe w warstwach magnetycznych 

zwykle prowadzą do zmniejszenia temperatury Curie i namagnesowania wraz ze zmniejszaniem się 

grubości warstwy, choć zmiany te zależą też od typu podłoża. 

Materiały ferroelastyczne

Mimo, że bada się różne nanoferroelastki np. w matrycach to ze względu na możliwość zastosowań 

praktycznych  interesujący  jest  związek  ZrO2 z  dodatkiem Y2O3 (YSZ).  W tej  nanokrystalicznej 

ceramice  stabilizuje  się  wysokotemperaturową fazę kubiczną.  Przewodnictwo elektryczne  zależy 

silnie od rozmiarów ziaren i rośnie gdy ziarna są mniejsze od 1 µm (Rys. 93). Gdy rozmiar ziaren 

jest większy od 2 µm to przewodnictwo miedzyziarnowe nie zależy od mikrostruktury ale rośnie o 

trzy rzędy wielkości gdy rozmiar ziaren maleje do 10 nm. 
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Rys. 93. Przewodnictwo na granicach ziaren dla warstw YSZ. (Kosacki et al. 1998)

W  tym  materiale  szerokość  pasma  wzbronionego  rośnie  gdy  rozmiar  ziaren  maleje  (Rys.  94). 

Okazuje się, że zależność tę dla dg > 10 nm dobrze opisuje relacja  
g

2
g

0
gg d

B
d
AEE ++= ,  gdzie: 0

gE  - 

szerokość pasma wzbronionego dla masywnej próbki, A i B to stałe materiałowe.  

Rys. 94. Zależność energii pasma wzbronionego od wielkości ziaren dla cienkich warstw YSZ na 

podłożu szafirowym.  (Kosacki et al. 2000).
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23. Termodynamiczny opis modelowy 

W ramach teorii fenomenologicznej Landaua -Ginzburga - Devonshire`a (LGD) Kretschmer 

i  Binder  (1979)  rozważali  efekt  rozmiarowy  biorąc  pod  uwagę  długość  korelacji  i  długość 

ekstrapolacji.  Istotne  jest  pojęcie  objętości  korelacji  związanej  z  liczbą  zorientowanych  dipoli 

wymaganą  dla  zaistnienia  efektu  ferroelektryczności.  Ze  względu  na  silne  długozasięgowe 

oddziaływania  wzdłuż  osi  polarnej  i  słabsze  prostopadle  do  tej  osi,  objętość  korelacji  jest 

anizotropowa. Redukując wymiar próbki poniżej krytycznej długości mierzonej wzdłuż osi polarnej 

doprowadza  się  do  zmiany  równowagi  między  siłami  krótkozasięgowymi,  które  faworyzują 

paraelektryczną fazę centrosymetryczną,  a siłami długozasięgowymi.  Stąd należy się spodziewać 

niestabilności fazy ferroelektrycznej poniżej pewnej grubości warstwy. Powstaje pytanie, jaka jest ta 

długość korelacji. Zależy ona od odległości od temperatury przemiany fazowej układu: α
κ=ξ  , 

gdzie: α = γ(T - T0) a κ jest stałą materiałową. Ta długość może wynosić kilka stałych sieci daleko 

od temperatury przemiany, ale silnie zmienia się w pobliżu T0. Wpływ efektu powierzchniowego na 

polaryzację ferroelektryków także uwzględniono w pracy KiB. Aby opisać zmiany polaryzacji przy 

powierzchni  warstwy  dodano  do  rozwinięcia  całkowitej  energii  swobodnej  L-G-D  człon 

powierzchniowy, który w konsekwencji prowadzi do wprowadzenia tzw. długości ekstrapolacji  δ, 

takiej, że: dP/dz = -P0/δ . Dodatni parametr δ oznacza, że polaryzacja maleje w pobliżu powierzchni, 

a ujemny świadczy o wzroście polaryzacji, w porównaniu z wnętrzem warstwy. Prace teoretyczne 

bazujące  na  teorii  L-G-D przewidują,  że  ferroelektryczność  jest  tłumiona  w małych  ziarnach  i 

cienkich warstwach dla względnie dużych wymiarów w porównaniu z danymi eksperymentalnymi.

Teorię Landaua (1937) krótko przedstawiono już w rozdziale 3.1. Przemiany fazowe można 

opisać rozpatrując potencjał termodynamiczny  Φ w funkcji parametru porządku, temperatury T i 

ciśnienia  p. Za Landauem wprowadza się pojęcie jednowymiarowego parametru porządku  η,  co 

odpowiada  modelowi  jednoosiowych  ferroików.  Dla  ferromagnetyków,  ferroelektryków  i 

ferroelastyków η odpowiada kolejno magnetyzacji spontanicznej Mi, polaryzacji spontanicznej Pi i 

deformacji  spontanicznej  εii,  gdzie  i  oznacza  kierunek  osi.  Opis  Landaua  dotyczył  przemiany 

drugiego rodzaju, w której  parametr porządku zmienia się w sposób ciągły w punkcie przejścia. 

Teoria ta może być też zastosowana do opisu przemian pierwszego rodzaju, gdy parametr porządku 

zmienia  się  skokowo  w  punkcie  przejścia.  W  otoczeniu  punktu  przemiany  potencjał 

termodynamiczny Φ(η,T,p)  rozwija się w szereg względem potęg η:

Φ(η,T,p) = Φ0(T,p) + αη + (1/2)Aη2 +(1/3)βη3 + (1/4)Bη4 +.                                               (23.1)

gdzie: Φ0 – potencjał termodynamiczny wysokosymetrycznej fazy prototypowej (parafazy) ferroika, 

współczynniki α, A, β, B – są funkcjami T i p, przy czym wartości tych współczynników są zwykle 
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znacznie mniejsze dla wyższych potęg  η.  Równowagowe wartości parametru porządku  η =  η0 ; 

(η0 =  0  ,  dla  T  ≥ TC  ;  η0 ≠ 0  ,  dla  T  <  TC)  wyznacza  się  z  warunku  na  minimum  Φ: 

0,0
00

2

2
〉





η∂

Φ∂=





η∂
Φ∂

η=ηη=η
.                                                (23.2)

Widać już stąd, że  α = 0 w parafazie. Podstawiając  α = 0 do (1.1) i wykonując różniczkowanie 

uzyskamy:   
0η=η







η∂
Φ∂

= η0(A + βη0 + B
 
) = 0                                   (23.3), 

gdzie:  η0 = 0, odpowiada parametrowi porządku w parafazie. Przyrównując wyrażenie w nawiasie 

do zera  otrzymuje się parametr  porządku ferrofazy ferroika.  Ponieważ  η0 = 0 dla  T = TC to  w 

punkcie przemiany powinny być spełnione warunki: A(TC,p) = 0,  β(TC,p) = 0, B(TC,p) > 0, gdzie: 

B(TC,p)  >  0  wynika  z  warunku dodatniej  drugiej  pochodnej  w (23.2).  Punkty  przemian  można 

określić  z  dwóch równań A(TC,p)  = 0,  β(TC,p)  = 0.  W niektórych przypadkach  β(TC,p)  ≡ 0  ze 

względu na symetrię ferroika – symetrię względem odwrócenia czasu (ferromagnetyki) i obecność 

środka  inwersji  w parafazie  (ferroelektryki).  Wtedy do  wyznaczenia  punktu  przejścia  pozostaje 

jeden warunek A(TC,p) = 0, i w płaszczyźnie (T,p) istnieje linia punktów przemiany. Ze względu na 

niezależność Φ od znaku η rozpatruje się wyrażenie na Φ(η,T,p) bez nieparzystych potęg η:

Φ(η,T,p) = Φ0(T,p) + (1/2)A(T,p)η2 + (1/4)Bη4 +..                                                          (23.4),

gdzie: B(T,p) słabo zależy od T i można przyjąć  B(TC,p) > 0. Warunek minimum (1.2) prowadzi do: 

η0(A + B 2
0η ) = 0 ,    A + 3B 2

0η  > 0                                                            (23.5).

Z tych równań wynika, że A < 0 dla T < TC  i  A > 0 dla T > TC.  Funkcja A(T,p) nie ma osobliwości 

w punkcie przemiany więc może być w pobliżu tego punktu rozłożona w szereg Taylora:  A(T,p) = 

A(TC,p) + a(TC,p)(T-TC) +..  , gdzie: a(TC,p) = (∂A/∂T)T=TC > 0, bo A > 0 dla T > TC.  Biorąc pod 

uwagę, że A(TC,p) = 0 i ograniczając się do członów liniowych można napisać:  A(T,p) = a(p)(T-

TC).  Jest to postulat teorii  Landaua,  który dobrze odpowiada danym doświadczalnym.  Jeżeli  do 

wyrażenia  (23.4)  dodamy  człon  ηh,  gdzie:  h  oznacza  sprzężone  z  parametrem  porządku  pole 

zewnętrzne to można określić izotermiczną podatność jako χ = ∂η/∂h  i z (23.4) otrzymuje się:  χ-1 = 
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 , T < TC,                                                                (23.6).
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Te wyrażenia pozwalają otrzymać prawo Curie a C = 1/a to stała Curie. Z (23.4) można też uzyskać 

inne  temperaturowe  zależności  wielkości  termodynamicznych.  Na  przykład  entropia  i  ciepło 

właściwe zapisze się jako: 
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∂
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, T > TC;

Cp =
B
TaTCp 2

2
0 + ,  T < TC                                                                                                 (23.7). 

Aby wyznaczyć zależność parametru porządku od pola zewnętrznego h otrzymuje się też z (23.4) z 

dodatkowym członem: 

 Φ = (1/2)a(T-TC)η2 + (1/4)Bη4 - hη . 

Z warunku  
0η=η







η∂
Φ∂

= 0 otrzymuje się  h = a(T-TC)η0 +B 3
0η                                        (23.8). 

Pole obniża symetrię parafazy i powstaje indukowany polem parametr porządku. Z ostatniej relacji 

wynika, że parametr porządku jest jednoznaczną funkcją pola (Rys. 95a); η = (h/B)1/3  dla T = TC.  W 

ferrofazie  ferroika  liniowy człon  w  wyrażeniu  (1.14)  jest  ujemny  i  dla  określonego  przedziału 

wartości h otrzymuje się trzy różne pierwiastki rzeczywiste i funkcja η(h) staje się niejednoznaczna 

(Rys. 95b). 

Odcinek  BB′,  na  którym  (∂η/∂h)T <  0,  odpowiada  stanom  termodynamicznie  niestabilnym. 

Różniczkując  wyrażenie  (23.8)  po  h  otrzymuje  się   12
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h,TTh  ,  stąd  przy  
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∂
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< 0 

wartość  
h,T







η∂

Φ∂
2

2

< 0 czyli  Φ ma maksimum a nie minimum. Na odcinkach AB i A′B′ potencjał 

termodynamiczny jest minimalny ale wielkość tego minimum jest wyższa niż na odcinkach A′D′ i 

AD. Wynika to z faktu, że termodynamicznie wygodniejsza jest sytuacja gdy znak  η odpowiada 

znakowi  h.  Dlatego  odcinki  AB  i  A′B′ odpowiadają  stanom  metastabilnym  a  równowagowy 

przebieg  funkcji  η(h)  pokazany  jest  linią  kropkowaną  DAA′D′.  Linia  DAB  D′A′B′ jest  więc 

charakterystyczną dla ferroików pętlą histerezy. Wartość parametru porządku η′, dla której ferroik, 

mijając obszar stanów niestabilnych, przechodzi z B do B′ lub z D do D′ określa się z warunku 
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η ′=η






η∂

Φ∂
2

2

= 0 , stąd:  03
1

3
η±=−±=η ′

B
)TT(a C . Podstawiając to wyrażenie do (23.8) otrzymuje 

się pole konieczne do zmiany kierunku parametru porządku, tzw. pole koercji:

(B
B

)TT(aBh C
k 2

3
2

3

−=




 −=  η′)3 . Jak widać pole koercji monodomenowego ferroika dąży do 

zera dla T → TC szybciej niż równowagowy parametr porządku η0.

Rys.  95.  Zależność  parametru  porządku  η od  pola  zewnętrznego  h  powyżej  (a)  i  poniżej  (b) 

temperatury przemiany.

Natura  oddziaływań  określających  np.  TC,  B  lub  a  jest  różna  dla  różnych  ferroików.  W 

ferromagnetykach  temperaturę  TC określają  oddziaływania  wymienne  między  spinami 

magnetycznymi. W ferroelektrykach typu przesunięcia, np. w perowskitach typu ABO3, temperatura 

przemiany wynika z konkurencji sił przyciągania dipol-dipol jonów aktywnych ferroelektrycznie w 

rożnych  komórkach  elementarnych,  które  sprzyjają  przemianie  a  siłami  odpychania  wewnątrz 

komórki, które dążą do utrzymania istniejącego porządku.

Współczynnik  B  związany  jest  z  polami  krystalicznymi  uwarunkowanymi  uporządkowanym 

rozłożeniem  atomów  sieci.  Spiny  magnetyczne  są  związane  z  tymi  polami  przez  słabe 

oddziaływanie  spin-orbita,  a  dipole  elektryczne  przez  oddziaływanie  elektrostatyczne.  W 

ferroelastykach  „dipole”  sprężyste  oddziałują  z  naprężeniami  sprężystymi  lub  gradientami  pola 

krystalicznego. 

Aby opisać  przemianę  pierwszego rodzaju należy włączyć  do (23.4)  człon  (1/6)C(T,p)η6 ,  przy 

czym współczynnik  C(T,p)  =  C(TC,p)  >  0.  Włączenie  tego  członu jest  konieczne  by układ  był 

stabilny w pobliżu temperatury przejścia ponieważ dla przemian pierwszego rodzaju współczynnik 

B < 0. 

24. Porównanie wyników modelu i danych eksperymentalnych.
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W odróżnieniu od masywnych, objętościowych materiałów, w których wpływ powierzchni 

można zaniedbać,  wszystkie  szczególne cechy własności  nanoferroików zależą od powierzchni  i 

warunków granicznych z otoczeniem. Dlatego do energii swobodnej nanoferroików trzeba włączyć 

energię swobodną powierzchni i energię objętościową, która oprócz wyrazów z  kolejnymi potęgami 

parametru  porządku  zawiera  też  gradienty  parametru  porządku,  opisujące  jego  zmiany  przy 

oddalaniu  się  od  powierzchni  materiału  a  także   pola  demagnetyzacji,  depolaryzacji  lub 

deelastyfikacji  i  wkłady  pochodzące  od  oddziaływań  sprężystych  parametru  porządku  ze 

składowymi  tensora  deformacji.  Jednym  z  ważniejszych  czynników  opisujących  własności 

nanoferroików  jest  energia  powierzchniowa  a  w  szczególności  napięcie  powierzchniowe.  Jeśli 

rozmiary próbki są dostatecznie małe (≤ 100 nm), w warunkach kompensacji pola depolaryzacji, 

struktura  domenowa znika.  Zapiszę  za  Morozovską  et  al.  (2007)  energię  swobodną Gibbsa  dla 

jednoskładnikowego  parametru  porządku  ηi (składowe  wektora  magnetyzacji,  polaryzacji  lub 

tensora  naprężeń  mechanicznych)  dla  ferroika  monodomenowego.  Dla  materiałów,  które  mają 

środek  inwersji  w  parafazie  energia  objętościowa  (GV)  i  powierzchniowa  (GS)  może  być 

przedstawiona jako:
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gdzie:  ijσ  - składowe tensora deformacji, (sumowanie prowadzi się po wszystkich powtarzających 

się  indeksach  dolnych).  Tensor  aijkl  jest  dodatni  dla  przemian  drugiego  rodzaju  a  ujemny  dla 

pierwszego  rodzaju.  E0 –  pole  zewnętrzne,  Ed –  pole  depolaryzacji  lub  demagnetyzacji  albo 

deelastyfikacji. Zwykle pole Ed przeciwdziała pojawieniu się uporządkowania długozasięgowego w 

układzie  a  w  nanoukładach  jest  większe  niż  w  materiałach  masywnych  ze  względu  na 

niejednorodności parametru porządku. Współczynniki Qijkl,  S
ijklq , sijkl,  S

ijklυ  -  to stałe strykcyjne i 

moduły sprężystości. Tensor  S
ijkd  związany jest z utratą środka inwersji w kierunku normalnej do 

powierzchni  dla  ferroelektryków.  W  magnetykach  efekt  piezomagnetyczny  istnieje  jedynie  w 

materiałach,  które nie mają operacji symetrii  względem odwrócenia czasu wśród swych operacji 

symetrii. Tensor deformacji powierzchni  S
α βµ , nazywany też tensorem napięcia powierzchniowego 
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ma  wartości  różne  od  zera  w  pobliżu  zakrzywionych  powierzchni  ciał  stałych.  Mechaniczne 

deformacje  powstające  pod  zakrzywioną  powierzchnią  nanocząstki  można  napisać  jako: 

j

S

Skjk n
R

n
α

α αµ
−=σ  ,  gdzie: Rα charakteryzuje krzywiznę swobodnej powierzchni w przybliżeniu 

ciągłego  ośrodka,  nk –  składowe  normalnej  zewnętrznej  do  powierzchni.  Dla  jednorodnych 

deformacji  mechanicznych  L̂
R

ˆ
S






 µ
−=σ

α

α α ,  gdzie:  L̂ -  to  tensor  drugiego  rzędu  o  stałych 

składowych,  którego  postać  zależy  od  formy  nanocząstki  (np.  sferycznej,  cylindrycznej)  i  od 

mechanicznych warunków granicznych. Składowe tensora S
α βµ  zależą od środowiska otaczającego 

nanocząstkę, np. dla chemicznie czystej powierzchni w warunkach równowagi termodynamicznej z 

nieaktywnym środowiskiem elementy diagonalne tensora powinny być dodatnie. Dla nanocząstek 

sferycznych,  cylindrycznych  lub elipsoidalnych  o średnicy mniejszej  od 100 nm można  przyjąć 

deformację za jednorodną i wyrazić tensorem L. Zbierając człony kwadratowe względem parametru 

porządku w równaniach (24.1) można zapisać współczynnik aRij jako:
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lklkijijRij     ;    
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S
kij                                           (24.2).

Dla objętościowych ferroików  aij(T) = δijαT(T- i
CT ) , gdzie: i

CT  – temperatura Curie dla parametru 

porządku ηi. Zaniedbując wkłady pola depolaryzacji i gradientu parametru porządku można z (24.2) 

uzyskać przenormowaną temperaturę Curie:

α

α αµ
α

τ
−=

R
2

TT
S

T

ii
C

i
CR  , gdzie wprowadzono parametry τi = QlkiiLlk (i = x, y, z). Temperatura Curie dla 

różnych składowych ηi  może być różna ze względu na zależność τi. Przesunięcie temperatur Curie 

względem wartości dla materiału objętościowego i
CT może wywołać nawet pojawienie się nowych 

faz  nieistniejących  w  masywnych  materiałach.  Pod  wpływem  napięcia  powierzchniowego  w 

nanocząstkach  może  pojawić  się  stan,  dla  którego  parametr  porządku  jest  skierowany  wzdłuż 

normalnej  do  powierzchni.  Szczególnie  interesująca  jest  możliwość  pojawienia  się 

długozasięgowego uporządkowania w nanocząstkach, które w masywnym materiale nie występuje. 

Ciśnienie  wywołane  napięciem  powierzchniowym  może  być  bardzo  wysokie.  Na  przykład  dla 

nanocząstek o promieniu krzywizny R = (5-50) nm to ciśnienie jest rzędu 108 – 1010 Pa dla | S
α αµ | = 5 

- 50 N/m. Dla ferroelektryków typowe wartości objętościowego współczynnika elektrostrykcji Qlkij 

mieszczą  się  w granicach  0.1 – 0.05 m4/C2 co  prowadzi  do wartości  |2QlkiiLlk
S
α αµ | ≈ 107 –  109 

(j.ukł.SI) i | i
C

i
CR TT − | ∼ 50 -500 K, gdy Llk ∼ 1 i αT ∼ 106 K-1 dla | S

α αµ | = 5 - 50 N/m. Jak widać dla 
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tych  parametrów  napięcie  powierzchniowe  istotnie  podwyższa  temperaturę  przemiany  i  może 

indukować  fazę  ferroelektryczną,  której  nie  było  w  materiałach  masywnych  np.  w  tzw. 

ferroelektrykach wirtualnych. 

Relacje (24.1) można przedstawić w prostszej formie dla nanocząstek lub warstw ferroelektryków o 

strukturze perowskitu z parametrem porządku P ≡ P3:
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gdzie:  indeks  i  numeruje  powierzchnie.  Dla  ciała  izotropowego  mechanicznie  tensor  napięcia 

powierzchniowego  Si
α βµ  =  µδαβ (δαβ -  delta Kroneckera).  Równania równowagowe uzyskuje się 

przez wariację energii swobodnej po σij, polaryzacji P3 i jej pochodnej:

0
x i

ij =
∂

σ∂
 ;   Qij33

2
3P  + sijklσkl = uij ;  

(a1 – Qij33σij)P3 + a11
3
3P + a111

5
3P -g

kk

3
2

xx
P
∂∂

∂
 = E0 + d

3E                                                       (24.4)

gdzie:  uij to  tensor  naprężeń  mechanicznych.  Te  ostatnie  równania  powinny być  uzupełnione  o 

warunki brzegowe dla  σkl, ukl i P3. Dla cienkich warstw epitaksjalnych na grubym podłożu górna 

powierzchnia (z = +l/2) jest swobodna a dolna (z = -l/2) zamocowana. Prowadzi to do powstania 

niezerowych  naprężeń  um na  dolnej  powierzchni  w  wyniku  niedopasowania  stałych  sieci, 

współczynników rozszerzalności  cieplnej  i  defektów warstwy i podłoża.  Te naprężenia  relaksują 

dzięki tworzeniu się dyslokacji gdy grubość warstwy jest większa od grubości krytycznej tworzenia 

dyslokacji ld. Dla l < ld naprężenia są jednorodne w całej warstwie i równe um a składowe uij i  σij 

można przedstawić w postaci:

u11 = u22 = um ; u33 = 2s12
2
311

1211

2
312m PQ

ss
PQu

+
+

−
  ; u23 = u13 = u12 = 0                             (24.5) 

σ11 = σ22 = 
1211

2
312m

ss
PQu

+
−

 ;  σ12 = σ31 = σ32 = σ33 = 0 .  

Podstawienie  wyrażeń (24.5)  do (24.3)  pozwala otrzymać  energie  GV i  GS jako funkcje  jedynie 

polaryzacji P3. Dla epitaksjalnych monodomenowych warstw ferroelektryka o strukturze perowskitu, 

który jest izolatorem pole depolaryzacji  może być zredukowane jedynie wpływem elektrod. Pole 
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depolaryzacji takiej warstwy dla elektrod nadprzewodzących  wynosi  )PP(4E 33
d
3 −π= , gdzie  3P  

jest  średnią  wartością  polaryzacji.  Wariacja  energii  swobodnych po parametrze  porządku i  jego 

pochodnych  pozwala  uzyskać  równania  Eulera-Lagrange`a  określające  równowagowe  wartości 

parametru porządku: 
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Warunki graniczne w (24.6) określają długość charakterystyczną  λSi i polaryzację na powierzchni 

Pmi uwarunkowane naprężeniami z niedopasowania sieciowego warstwy i podłoża a także efektem 

piezoelektrycznym, który istnieje nawet w kubicznych materiałach w pobliżu powierzchni, gdzie nie 

ma środka inwersji w kierunku normalnym do powierzchni. Długość charakterystyczna λSi dla Pmi = 

0 odpowiada tzw. długości ekstrapolacji δ, którą przedstawiono schematycznie na Rys. 96. 
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Rys. 96. Określenie długości ekstrapolacji  δ dla polaryzacji malejącej i rosnącej przy powierzchni 

warstwy (Kretschmer – Binder (1979))

Rozwiązanie przybliżone równania Eulera-Lagrange`a (24.6) uzyskuje się metodą wariacyjną. Jako 

funkcję wariacyjną wykorzystano rozwiązanie linearyzowanego równania (24.6) w postaci:
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Podstawiając  (24.10)  do  (24.6)  otrzymuje  się  energię  swobodną  względem  potęg  parametru 

wariacyjnego V3P :
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Przypomina  to  wyrażenie  na  energię  swobodną  dla  ferroelektryków  objętościowych  ale  ze 

przenormowanymi współczynnikami.  Polaryzacja powierzchniowa Pm wywołała wbudowane pole 

Em,  które  zależy od grubości warstwy.  Pole Em i  temperaturę  przejścia  fazowego indukowanego 

rozmiarowo Tf dla λS1= λS2= λS ,  l  π
g

 >>1,  λS  π
g

>>1 można wyrazić jako:
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gdzie:  b
CT  jest  temperaturą  przemiany  w masywnym,  objętościowym materiale.  Relacja  (24.12) 

określa temperaturę przemiany z fazy paraelektrycznej z przedziału T > Tf(l) do ferroelektrycznej w 

zakres T < Tf(l). Taka przemiana może zajść dla wybranej temperatury T przy określonej krytycznej 

grubości  lcr;  dla  l  <  lcr powstaje  faza  paraelektryczna  a  dla  l  >  lcr,  ferroelektryczna.   Grubość 

krytyczną wyznacza się z warunku Tf(lcr) = T :

)2/l)(TT(
g2)T(l

zSCT
cr +λ−α

≈ ∗                                                                                     (24.13)

Na Rys. 97 przedstawiono zależność Tf(l)/ ∗
CT  dla parametrów przyjętych dla PbTiO3. 

Rys.  97.  Zależność  temperatury  ferroelektrycznej  przemiany  fazowej  od  grubości  warstwy  dla 

parametrów PbTiO3 i różnych wartości długości ekstrapolacji λS ≡ λ(nm). (Glinczuk 2010).

Jak widać Tf(l)/ ∗
CT  dla ujemnych wartości λS:  -∞ < λS < -0.5lz , (lz ∼ 0.5 – 0.05 nm). Dla dodatnich 

λS ≥ lz efekt rozmiarowy widoczny jest dla grubości l < 103lz, co odpowiada warstwom o grubościach 

mniejszych od 100 nm. Wartości l  odpowiadające przecięciu krzywych z osią grubości warstwy 

odpowiadają grubości krytycznej dla zerowej temperatury lcr(0). Wbudowane pole wewnętrzne Em 

jest jakościowo podobne do zewnętrznego pola elektrycznego i wpływa na praktycznie wszystkie 

własności warstw.  Pole to rośnie odwrotnie proporcjonalnie do grubości warstwy i dla grubości 

kilkudziesięciu nm może osiągać wartości setek kV/cm. Obecność pola wbudowanego prowadzi do 
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pojawienia  się  w  wyrażeniu  na  energię  swobodną  członów  polaryzacyjnych  o  potęgach 

nieparzystych, które nie występują w próbkach masywnych o kubicznej symetrii. 

Na  Rys.  98 przedstawiono temperaturową zależność polaryzacji  warstwy,  która związana jest  z 

polem wbudowanym i występuje nawet w warstwach o grubości mniejszej od krytycznej (Rys. 98a). 

Pole Em powoduje także rozmycie polaryzacji dla temperatur powyżej temperatury przemiany dla 

warstw o grubościach większych od krytycznej (Rys. 98b). 

Rys. 98. Temperaturowa zależność polaryzacji warstw o grubości 5 nm (a) i 50 nm (b) dla różnych 

wartości stosunku Pm/PS , (E0 = 0, Λ=λ/lz = 10). (Glinchuk 2004).   

Obliczone pętle histerezy dla Pm ≠ 0 wykazują przesunięcie w stronę większych pól, (Rys. 99), co 

odpowiada eksperymentalnie obserwowanemu przesunięciu pętli w próbkach samospolaryzowanych 

(Rys. 84). Ten efekt samospolaryzowania zachodzi bez zewnętrznego pola elektrycznego a wynika z 

pola wbudowanego Em. Ma duże znaczenie w aplikacji warstw np. w technice detekcji w obszarze 

podczerwieni. 
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Rys. 99. Pętle histerezy P(E0) dla warstw o grubości 8 nm (a) i 20 nm (b) w T = 0 dla różnych 

wartości stosunku Pm/PS, (Λ = 10). (Glinchuk 2004).

24.Porównanie z wynikami eksperymentalnymi

Zgodnie  z  przedstawionymi  wcześniej  relacjami  polaryzacja  spontaniczna  powinna 

występować  dla  grubości  warstw  l  <  lcr w  obecności  pola  wbudowanego  Em dla  warstw  na 

podłożach. Oznacza to, że dla perowskitowych ferroelektryków dla l ≥ lcr tetragonalność c/a zależy 

też  od  polaryzacji  wywołanej  polem  wbudowanym  Pz ∼ Em,  a  nie  jedynie  od  naprężenia  um 

związanego z niedopasowaniem parametrów warstwy i podłoża  c/a ≈ 1+um(s12-s11)/(s11+s12). Na Rys. 

100 przedstawiono zależność parametru tetragonalności c/a od grubości warstwy PbTiO3 na podłożu 

SrTiO3:Nb. Jak widać wzięcie pod uwagę pola wbudowanego Em pozwala porządnie opisać dane 

eksperymentalne, czego nie daje się uzyskać dla Em = 0. 

Rys.  100.  Zależność  tetragonalności  c/a  od  grubości  warstwy  PbTiO3 na  podłożu  SrTiO3:Nb. 

Kwadraciki oznaczają dane eksperymentalne, linia ciągła to przybliżenie teoretyczne dla       T = 300 

K,  λ = 4.5 nm, ld = 0.4 nm, e31 = -26 C/m2, um = -0.016; linia przerywana: Em = 0. (Dane eksp. z 

Lichtensteiger et al. 2005). (Glinczuk 2010).
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Można  też  wyjaśnić  teoretycznie  zależność  temperatury  przemiany  fazowej  od  grubości  dla 

ultracienkich  warstw PbTiO3 na  podłożu  SrTiO3 (Rys.  101).  Z  relacji  T  ≈ ∗
CT (1 -  lcr/l)  można 

wyznaczyć  temperaturę  graniczną  między  stanem  elektretowym  a  ferroelektrycznym.  Z  tego 

wykresu  można  też  oszacować  lcr jako  ok.  0.75  stałej  sieci,  co  świadczy  o  zachowaniu  stanu 

ferroelektrycznego  aż  do  monowarstwy  w  heterostrukturze  PbTiO3/SrTiO3.  Stan  elektretowy 

powstaje  dzięki  polu  wbudowanemu  w  warstwach  o  grubościach  mniejszych  od  krytycznych. 

Polaryzacja w tym stanie nie wykazuje pętli histerezy, występuje efekt piro- i piezoelektryczny. 

Rys.  101. Diagram fazowy T – l dla warstw PbTiO3 na podłożu SrTiO3.  Linia ciągła wyznacza 

dopasowanie obliczone dla um ≈ -0.007, ∗
CT  = 930 K, lcr = 0.75 stałej sieci. (Dane eksp. z Fong et al. 

2004). (Glinchuk 2010).

Ciepło  właściwe  nanoziarnistej  ceramiki  ferroelektrycznej  przy  uwzględnieniu  rozkładu 

rozmiarów nanoziaren.

Doświadczalnie,  np.  metodą  dyfrakcji  rentgenowskiej,  mierzy  się  średni  rozmiar  R nanoziaren. 

Zakładając, że funkcja rozkładu promienia nanocząstki R jest funkcją Gaussa:
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prawdopodobny  promień  i  szerokość  połówkowa  funkcji  rozkładu.  Związek  między  R0 a 

doświadczalnie zmierzoną wartością R  zapisać można jako:
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Rys. 102. Zależność średniego promienia ziarna od promienia najbardziej prawdopodobnego (σ - 

określa dyspersję rozkładu). (Glinczuk 2010)

Własności nanoziaren zależą od ich rozmiarów, np. dla sferycznych nanocząstek współczynnik przy 

P2 w rozwinięciu energii swobodnej można wyrazić jako:  

AR ≈ α(T – Tcl(R)) ;  




 −≈

R
)0(R

1T)R(T cr
Ccl ,   

C

cr
cr

T
T1

)0(R
)T(R

−
≈

  ,

gdzie:  α to odwrotność stałej Curie-Weissa dla materiału masywnego, Tcl(R), Rcr(R) to krytyczna 

temperatura  i  krytyczny  promień.  Ze  względu  na  rozkład  wielkości  promieni  inne  funkcje  też 

powinny mieć  rozkłady przestrzenne.  Z teorii  prawdopodobieństwa wynika,  że  funkcja  rozkładu 

pewnej  funkcji  jednoznacznej  Q(R)  może  być  wyrażona  przez  funkcję  rozkładu  promieni  jako: 

dQ
dR)R(f)Q(F = . Jeśli Q(R) = Tcl(R) to funkcja rozkładu temperatur przejścia ma postać: 





















−
−

−σ
−

−
=

2

0
clCclC

2

2
C

2
cr

2
clC

Ccr
1cl TT

1
TT

1T)0(R
exp

)TT(
T)0(R

C)T(F  ,

C1 =  







−σ
+πσ

)TT(
T)0(R

erf1

2

0
clC

Ccr    ,  gdzie:  0
clT  =  Tcl(R  =  R0)  –  najbardziej  prawdopodobna 

temperatura  przemiany.  Można  więc  wykorzystywać  funkcję  rozkładu  promieni  lub  temperatur 

przemiany by opisać zachowanie się własności fizycznych w funkcji R lub T (Rys. 103, 104). 
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Rys. 103. Zależność temperatury przemiany ferroelektryk-paraelektryk  od odwrotności średniego 

promienia ziaren dla ceramiki BaTiO3. Linia ciągła jest wyliczona teoretycznie. (Glinczuk 2010)

Pomiary ciepła właściwego nanoziarnistej ceramiki BaTiO3 przedstawiono już na Rys. 88. Przyrost 

ciepła  właściwego  dla  przemiany  fazowej  pierwszego  rodzaju  do  fazy  ferroelektrycznej  można 

zapisać jako: 

)T)R(T(
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C

cl2

2

p

−α+

α=∆
  ;  T  <  Tcl ,   gdzie  Tcl(R)  to  granica  stabilności  fazy 

paraelektrycznej, względem której temperatura przemiany jest przesunięta o wielkość niezależną od 

R.  Na Rys. 104 przedstawiono porównanie obliczonych i zmierzonych temperaturowych zależności 

ciepła właściwego dla warstwy BaTiO3.

Rys.  104.  Temperaturowe zależności  ciepła  właściwego warstw BaTiO3 o  grubości  500 nm dla 

różnych rozmiarów ziaren (1- 35 nm, 2 – 65 nm, 3 – 90 nm, 4 – 165 nm) obliczone z powyższej 

relacji (linie ciągłe). (dane eksp. – Strukov et al. 2006). (Glinchuk 2010).
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25. Metody otrzymywania nanoferroików.

Znane są nanoferroiki  o różnej  morfologii  i  wymiarze  od 0 do 3,  np.  kropki  kwantowe, 

nanocząstki, nanodruty, cienkie warstwy czy obiekty objętościowe. Nanocząstki mają rozmiary od 1 

do 100 nm. Typowe cząstki składają się z klasterów a z cząstek tworzą się ziarna nanoferroiczne 

przez  koalescencję  albo  wzajemne  dopasowanie  przez  obroty.  Klastery  i  krystality  mają  duży 

stosunek powierzchni do objętości. Liczba atomów na powierzchni lub granicach rozdziału sięga 98, 

40 i 10% całkowitej liczby atomów nanocząstki o wymiarach, odpowiednio 1, 5 i 20 nm. Materiał 

wykazuje  nowe własności,  gdy liczba  atomów na powierzchni  staje  się  porównywalna  z  liczbą 

atomów  w  objętości  lub  kiedy  zaczynają  dominować  efekty  kwantowe  albo  najogólniej,  gdy 

zachodzi  przejście  od  zachowań  atomowych  i  molekularnych  do  zachowań  zespołów  i  materii 

skondensowanej  jako  całości.  Ma  to  szczególne  znaczenie  dla  ferroików  ponieważ  zjawiska 

ferromagnetyzmu,  sprężystości,  ferroelektryczności  i  ich  kombinacje  to  zjawiska  kolektywne, 

charakterystyczne dla dużych zespołów atomów lub molekuł. Większość procesów otrzymywania 

nanocząstek  zachodzi  w warunkach nierównowagowych  a  cząstki  są  w stanach  metastabilnych. 

Nanocząstki  zależnie  od  procesu  syntezy  tworzą  obiekty  o  większych  rozmiarach  –  agregaty, 

aglomeraty,  a te z kolei, proszki. Aglomerowanie to naturalna własność nanocząstek, ale zbytnia 

twardość  i  odporność  aglomeratów  mogą  utrudnić  jednorodne  przemieszanie  nanocząstek  i 

powodować  porowatość  przy  spiekaniu  proszków.  Inżynieria  nanoproszków  jest  bardzo  ważną 

gałęzią inżynierii nanostruktur.

Metody otrzymywania nanoproszków

Dwie strategie otrzymywania nanocząstek i nanoproszków rozwija się w nanotechnologii: „od dołu 

w górę” (bottom up) i „z góry na dół” (top down). Ta pierwsza dotyczy budowania nanocząstek 

atom po atomie lub molekuła po molekule sterując kinetyką procesu. W każdej metodzie chemicznej 

syntezy istotnym problemem jest konkurencja między kinetyką tworzenia zarodków nowej fazy i 

kinetyką  wzrostu zarodków, a także możliwość kierowania tymi  procesami.  Druga strategia  jest 

tradycyjną dla otrzymywania proszków. Nanocząstki są produktem zmielenia większych kawałków 

materiału. Zmieleniu mogą też towarzyszyć przemiany chemiczne i fizyczne. Małe cząstki można 

też uzyskać metodą trawienia masywnej próbki. Przykładem tej techniki jest synteza nanoproszku 

ZrO2.  Ceramikę  BaZrO3 lub  Na2ZrO3,  domieszkowaną  tlenkiem  itru  poddawano  obróbce 

hydrotermalnej aby wytrawić zbędne domieszki jak Ba czy Na w roztworze kwasu azotowego lub w 

wodzie. Otrzymano proszek o wymiarach cząstek 3 – 15 nm. 

Metody syntezy nanocząstek mogą być chemiczne, fizyczne, biologiczne i kombinowane. Procesy 

fizyczne  obejmują tylko zmiany stanu fizycznego,  wymiarów, formy i  fazy substancji.  Mielenie 
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mechaniczne czy kondensacja par substancji w postaci nanocząstek to metody fizycznej syntezy. 

Synteza chemiczna związana jest ze zmianą składu chemicznego. Większość procesów to syntezy 

nieorganiczne  ale  coraz  więcej  jest  syntez  organiczno-nieorganicznych.  Procesy  zol-żel 

przekształcają alkoksydy w fazy tlenowe o składzie prostym lub złożonym a wysokotemperaturowa 

hydroliza  związków  tytanu  i  baru  pozwala  uzyskać  nanocząstki  BaTiO3.  Twarde  roztwory  faz 

tlenowych otrzymuje się metodą mikrowybuchów.

Do  metod  biologicznych  należą  syntezy  naturalne  np.  biomineralizacja  –  powstawanie  in  vivo 

nieorganicznych  kryształów  i  amorficznych  cząstek  w  bioukładach.  Wzrost  fazy  nieorganicznej 

sterowany  jest  membranami  czy  szkieletem  zbudowanymi  z  białek  i  polisacharydów.  Syntezę 

nanocząstek  tlenku  żelaza  o  wymiarach  mniejszych  od  10  nm  wykonano  powyższą  techniką. 

Organiczny  szkielet  steruje  syntezą  cząstek  nieorganicznych  w  wyniku  epitaksjalnego 

niedopasowania powierzchni. Takie mimetyczne podejście wykorzystuje micele proste i odwrotne, 

mikroemulsje,  struktury  warstwowe,  samoorganizowane  wielowarstwy,  membrany  lipidowe. 

Metody kombinowane łączą techniki fizyczne i chemiczne albo chemiczne i biologiczne czy też 

wszystkie trzy. 

Współczesne techniki otrzymywania nanoproszków i cienkich warstw to procesy nierównowagowe. 

Te  metody  to  ablacja  laserowa,  synteza  plazmochemiczna,  rozpylenie,  techniki  wiązek 

elektronowych, synteza mikrofalowa, hydrotermalna, suszenie wymrażaniem, syntezy płomieniowe 

czy w cieczach w warunkach nadkrytycznych. Procesy te różnią się stopniem odstępstwa układu od 

równowagi.  Synteza  plazmochemiczna,  która  zachodzi  w nierównowagowych  ale  stacjonarnych 

warunkach znalazła wiele praktycznych zastosowań. Ostatnio najlepiej rozwijają się procesy syntezy 

i kondensacji z fazy gazowej w kwazirównowagowych warunkach transportu ciepła. 

Chemiczna synteza chemiczna nanocząstek ferroików

Najbardziej rozpowszechnione są metody mokrej syntezy np. osadzanie z roztworu, proces zol-żel, 

hydroliza,  dysocjacja  termiczna  nietrwałych  związków,  suszenie  przez  rozpylenie,  tworzenie 

tlenków czy synteza gazopłomieniowa. Zdarza się, że proszki tego samego ferroika otrzymuje się 

różnymi  technikami  ze  względu  na  inne  zastosowania  a  więc  i  własności.  Tytanian  baru  na 

wielowarstwowe kondensatory ceramiczne powinien wykazywać dużą przenikalność elektryczną, a 

przeznaczony na  pozystory  mieć  własności  półprzewodnikowe.  Jak już wspomniano  ważna jest 

umiejętność kontroli kinetyki zarodkowania nanocząstek, ich wzrostu i koalescencji. Zwykle chodzi 

o  wytworzenie  przewagi  zarodkowania  nad  wzrostem.  Kinetyka  zarodkowania  może  być 

kontrolowana  ilością  lub  stosunkiem  ilości  reagentów  przez  np.  przesycenie  w  procesie 

chemicznego osadzania.  Kinetykę reakcji modyfikuje się przez zmianę dyspersyjności reagentów 

czy  regulacją  dopływu  ciepła.  Aby  uzyskać  małe  rozmiary  nanocząstek  należy  wykorzystywać 

półfabrykaty w fazie gazowej i reakcje utrudniające aglomerowanie. Są to np. metoda kondensacji z 

par odczynników CVC, synteza z pochodnych metaloorganicznych, synteza aerozolowa, suszenie 
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przez  rozpylenie  i  synteza  sonochemiczna.  Aby  kontrolować  aglomerowanie  wykorzystuje  się 

substancje powierzchniowo-czynne. 

Mielenie i synteza mechanochemiczna

Podczas mielenia ciał stałych rozmiar cząstek maleje a powierzchnia rośnie. Powierzchnia taka staje 

się powierzchnią aktywowaną ze względu na zerwanie wiązań atomowych i w obszarze kontaktu 

mogą powstać warunki do reakcji ciał stałych. Nanocząstki produktów reakcji formują się w miejscu 

kontaktów między cząstkami reagentów, wykruszają się z powierzchni i pozostawiają odsłoniętą 

część aktywnej powierzchni by mogły zachodzić kolejne reakcje. Deformacje w obszarze kontaktów 

mechanicznych zespołów molekuł są na tyle duże i wtedy można otrzymać struktury amorficzne lub 

metastabilne. Charakterystyczny dla tej syntezy jest anomalnie wysoki współczynnik dyfuzji jonów 

metali w fazie stałej. Ten typ dyfuzji nazwano dyfuzją balistyczną lub atomowym przemieszaniem 

deformacyjnym. Dyfuzja zlokalizowana w strefach stykania się cząstek reagentów gra ważna rolę. 

Aktywowanie mechaniczne może przyśpieszać procesy dyfuzyjne w fazie stałej, np. przy dyfuzji 

chromu do żelaza  współczynnik dyfuzji  przy aktywacji  mechanicznej  może osiągnąć 10-5 – 10-7 

cm2/s w porównaniu z 10-12 cm2/s bez tej aktywacji. 

Proces  mechanochemiczny  z  powodzeniem  został  wykorzystany  do  otrzymywania  materiałów 

ferroelektrycznych z prostych tlenków. Pozwala syntezować proszki o nanometrowych rozmiarach 

cząstek i  nie  wymaga wysokotemperaturowego wygrzewania,  co zapobiega koalescencji  i  utraty 

składowych lotnych. Tak otrzymuje się też ferroelektryki zawierające ołów, lit czy bizmut ale także 

BaTiO3 i [Pb(Fe2/3W1/3)O3, Pb(Fe2/3Nb1/3)O3]. Ferroelektryki typu BaTiO3 czy SrTiO3 rozdrabniane są 

w ciągu ok. 30 minut by osiągnąć rozmiary ziaren 20 – 30 nm przy wkładzie energetycznym do 10 

kW/kg w planetarno-odśrodkowych młynach, w których przyśpieszenie może osiągnąć nawet 70 g. 

W taki sposób otrzymuje się inne tlenowe ferroiki jak ZrO2, Fe2O3, ferryty. 

Metoda ta jest także stosowana do uzyskiwania nanocząstek ferromagnetycznych np. Fe, Ni, Co. 

Wykorzystuje się np. reakcję  FeCl3 + 3Na = Fe + 3NaCl , w której proszek Fe ma rozmiary cząstek 

10-20 nm. 

Synteza hydrotermalna

Proces polega na podgrzewaniu reagentów, którymi mogą być sole metali, tlenki, uwodnione  tlenki 

w postaci roztworów czy zawiesin do temperatur w przedziale między temperaturą wrzenia wody i 

punktem  krytycznym  (100  -  374°C)  pod  ciśnieniem  do  22,1  MPa  (ciśnienie  wody  w  punkcie 

krytycznym).  To  wygrzewanie  prowadzi  się  w  autoklawach  stalowych,  których  wewnętrzne 

powierzchnie  pokryte  są  teflonem  by  uniknąć  korozji  reaktora.  Woda  bierze  udział  w  reakcji 

zwiększając szybkość hydrolizy. Sterowanie wymiarami cząstek i morfologią nanocząstek osiąga się 

przez regulację ciśnienia, temperatury, koncentracji reagentów, pH roztworów itp.. Jeżeli woda jest 
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w stanie  podkrytycznym  to  rozpuszczalność  składników i  precypitacja  Ostwalda  są  wysokie,  a 

wymiary  cząstek  większe.  W  stanie  nadkrytycznym  wody  rozpuszczalność  i  szybkość  wzrostu 

maleją  więc  cząstki  także  będą  mniejsze.  Osadzanie  rozdrobnionych  produktów  hydrolizy  jest 

przyśpieszone przez wyższe temperatury i ciśnienie a proszki mają oczekiwane właściwości np. faza 

krystaliczna o dużej czystości tworzy się w reaktorze, a cząstki mają rozmiary 10-100 nm. Synteza 

hydrotermalna  nanocząstek  BaTiO3 i  innych  wieloskładnikowych  tlenków  ma  znaczenie 

technologiczne. Stosuje się tę syntezę z użyciem ultradźwięków czy mikrofal by polepszyć kinetykę 

krystalizacji przez wzmożone mieszanie i szybkie nagrzewanie. Prekursorami w tej syntezie mogą 

być uwodniony oktahydrat Ba(OH)2⋅8H2O lub acetat baru Ba(CH3COO)2. Tytan wprowadza się w 

formie amorficznego żelu TiO2 osadzanego z roztworów zawierających odpowiednie chlorki lub 

azotany  metali.  Hydrotermalna  synteza  żeli  TiO2 lub  drobnych  cząstek  anatazu  w  środowisku 

Ba(OH)2 o pH = 12 w temperaturze 150-200  °C przebiega zgodnie z reakcją TiO2 + Ba(OH)2  = 

BaTiO3 + H2O . W zależności od czasu i temperatury uzyskuje się rozmiar nanocząstek 50-200 nm. 

Kinetyka procesu może być zwiększona jeśli wykorzystuje się źródła tytanu o dużej reaktywności. 

Wtedy może być obniżona temperatura krystalizacji BaTiO3. Mechanizm wzrostu nanokryształów to 

heterogenna nukleacja na powierzchni prekursorów tytanowych i stąd forma nanokryształów zależy 

od morfologii cząstek prekursora. Formy kuliste o wymiarach mniejszych od 100 nm uzyskuje się 

przy  wykorzystaniu  wysoko  reaktywnych  prekursorów a zwykły  TiO2 pozwala  otrzymać  formy 

kubiczne o wymiarach kilkuset nm. Z zasady symetria otrzymanych nanokryształów nie odpowiada 

tetragonalnej  modyfikacji  BaTiO3,  częściej  uzyskuje  się  modyfikację  kubiczną.  Tetragonalną 

modyfikację  można  otrzymać  przy  wysokich  temperaturach  i  długotrwałym  procesie.  Stopień 

tetragonalności komórki elementarnej rośnie wraz z koncentracją baru w zawiesinie. 

Ferromagnetyki

Wykorzystuje  się  dwa  sposoby  tworzenia  ferrytów  w  warunkach  hydrotermalnych: 

hydroliza/zakwaszenie  i  neutralizacja  zmieszanych  hydrotlenków  metali.  Reakcje  hydrolizy  i 

zakwaszenia są podobne do reakcji neutralizacji, przy czym w pierwszym przypadku wykorzystuje 

się sole żelaza, a w drugim jego tlenki. 

Osadzanie (wytrącanie) z roztworu i metody zol-żel

Wydzielanie  fazy  stałej  z  roztworów  jest  dobrze  znane.  Po  dodaniu  wytrącających  lub 

zakwaszających  reagentów  do  macierzystego  roztworu  zachodzi  reakcja  chemiczna  i  roztwór 

produktów reakcji  staje  się  przesycony.  Przesycenie  oznacza,  że  układ  jest  daleki  od  minimum 

energii  swobodnej.  Równowaga  termodynamiczna  osiągana  jest  przez  powstawanie  i  rozrost 

zarodków  produktu  reakcji.  Czynnikami  kinetycznymi,  które  kontrolują  szybkość  dochodzenia 

układu do równowagi w procesie wzrostu nowej fazy są szybkość reakcji, transport reagentów itd.. 

Szybkość  reakcji  i  transportu  reagentów  w  roztworach  zależą  od  temperatury,  pH  roztworu, 

mieszania  i  koncentracji  reagentów.  Szybkość  ta  i  obecność domieszek  wpływają  na strukturę i 
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krystaliczność  nanocząstek.  Przesycenie  roztworu  jest  czynnikiem  dominującym  czynnikiem 

określającym morfologię osadzanych cząstek. Dla niewielkich przesyceń cząstki są małe a ich formy 

zależą od struktury krystalicznej, składu i energii powierzchniowej. W miarę wzrostu przesycenia 

powstają większe cząstki a także dendryty. Dla dużych przesyceń formują się niewielkie, ale gęste 

aglomeraty nanocząstek. 

Synteza nanocząstek typu zol-żel związana jest z reakcją zarodkowania i wzrostu z przesyconych 

roztworów. Zwykle  obejmuje hydrolizę  i  precypitację  alkotlenku metalu.  Alkotlenki  są dobrymi 

prekursorami  bo  łatwo  ulegają  hydrolizie,  grupy  alkotlenowe  zamieniają  się  w  wodzie  na 

hydroksylowe i pozostaje czysty alkohol. Po hydrolizie zol wchodzi w kolejną reakcję kondensacji 

(polimeryzacji).  Rozpuszczalnik  wpływa  na  kinetykę  powstawania  prekursora  a  czynnik  pH na 

reakcję hydrolizy i kondensację. Kwaśne środowisko ułatwia reakcję, co oznacza jej zakończenie 

przed procesem polimeryzacji zolu. Zasadowe środowisko ułatwia polimeryzację i stąd koalescencja 

może  zacząć  się  zanim  skończy  się  hydroliza.  Reakcje  zachodzą  w  temperaturze  pokojowej  i 

konieczna jest potem obróbka cieplna by uzyskać krystalizacje produktu. Wygrzewanie i spiekanie 

można  prowadzić  w  temperaturach  200-500°C.  Metodą  zol-żel  otrzymuje  się  czyste, 

niestechiometryczne, gęste, monodyspersyjne cząstki prostych tlenków o zbliżonych rozmiarach jak 

TiO2 i SiO2. Bardzo drobne proszki CoFe2O4 (30 nm) czy NiFe2O4 (5-30 nm) zachowują rozmiary 

cząstek po wygrzaniu. Tą technika uzyskiwano też ferryty heksagonalne np. Ba1-xSrxFe12O19.

Synteza sonochemiczna

Jednym  z  nowych  sposobów  aktywacji  reagentów  jest  wykorzystanie  ultradźwięków.  To  tzw. 

synteza  sonochemiczna  polegająca  na  efekcie  kawitacji  mikroskopijnych  pęcherzyków.  Efekt 

kawitacji to powstawanie w cieczy obszarów – pęcherzyków wypełnionych parą tej cieczy, gazem 

lub  mieszaniną  pary  i  gazu  w  wyniku  znacznych  lokalnych  różnic  szybkości  strumieni  cieczy 

powstających  pod  wpływem  czynnika  zewnętrznego.  Fala  akustyczna  o  amplitudzie  ciśnienia 

przekraczającej wartość krytyczną może powodować intensywne powstawanie zarodków kawitacji, 

ich wzrost  i  kolaps.  W wyniku kolapsu uwalniana jest  duża energia  w bardzo małe  j  objętości. 

Kawitacja wywołuje unikalne warunki syntezy: wysoką temperaturę (rzędu tysięcy stopni), ciśnienie 

(do 100 MPa) i ogromne szybkości grzania i chłodzenia (do 1010 K/s). Wytwarza się też wysoka 

koncentracja rodników (H- i OH- ) złożonych z chemicznie aktywnych atomów cieczy. Kawitacja 

prowadzi do generowania lokalnych turbulencji i mikrocyrkulacji cieczy (mieszanie reagentów) w 

reaktorze, polepszając transport materii w strefę reakcji.  
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Rys. 105. (a) Pęcherzyk kawitacyjny na powierzchni emitera. (b) kolejne etapy kawitacji. (Glinczuk 

2010).

Na Rys. 105 pokazano pęcherzyk w stadium początkowym kolapsu na twardej powierzchni emitera. 

Widoczna jest  mikrostruga  skierowana do wnętrza pęcherzyka.  Wzmacnia  ona lokalny transport 

masy i warunkuje unikalne warunki syntezy na granicy pęcherzyk – ciecz. Impuls siły na przedniej 

części  strugi  jest  na  tyle  duży,  że  wystarcza  do  rozbicia  cząstek  cieczy,  szczególnie  wody,  co 

wyjaśnia  pojawienie  się  rodników  w  procesie  syntezy.  Maksymalny  rozmiar  pęcherzyka 

wyznaczony jest przez amplitudę impulsu ciśnienia w momencie kolapsu a czas życia pęcherzyka 

liczy się od chwili powstania do kolapsu. Kawitacja w pobliżu granicy międzyfazowej ciecz – ciało 

stałe różni się od kawitacji w cieczy. Szybkości homogenicznych reakcji sonochemicznych zależą 

od ciśnienia pary prekursora, ciśnienia pary rozpuszczalnika i otaczającego gazu. Aby uzyskać dobrą 

wydajność prekursory powinny być lotne, ponieważ reakcja sonochemiczna zachodzi w fazie pary 

wewnątrz  kolapsujących  pęcherzyków. Jeśli  reakcja  zachodzi  wewnątrz  pęcherzyków to produkt 

będzie  miał  formę  sferyczną  w  wyniku  dużej  szybkości  chłodzenia  przy  kolapsie.  Reakcja  w 

obszarze granicznym między pęcherzykiem a roztworem to nanocząstki przyjmują formy nanorurek 

czy  nanodrutów.  Metodę  sonochemiczną  stosowano  do  syntezy  nanostrukturalnych  stopów  w 

układzie  Fe  –  Co  z  prekursorów  Fe(CO)5 i  Co(CO)3(NO).  Zmieniając  koncentrację  związków 

karbonylowych można uzyskać stopy w zakresie od czystego zelaza do czystego kobaltu. Koloidy 

materiałów ferromagnetycznych – ferrofluidy albo ciecze magnetyczne – zamierza się stosować w 

układach magazynowania informacji  czy chłodzenia magnetycznego. Metoda sonochemiczna jest 

stosowana do otrzymywania  koloidów żelaza  ale  też  Fe3O4,  Fe2O3.  W warunkach kawitacji  pod 

wpływem ultradźwięków uzyskiwano syntezę perowskitów np. BaTiO3. Powstawał on w roztworze 

wodnym zgodnie z rekcją: 

145



BaCl2(rw) + TiCl4 + 6NaOH(rw) = BaTiO3(fs) + 6NaCl(rw) + 3H2O , gdzie: (rw) – roztwór w wodzie, (fs) 

– faza stała.  Zdejonizowaną wodę należy wcześniej  gotować by pozbawić ją CO2.  Do roztworu 

wzięto stechiometryczne ilości BaCl2 × 2H2O i TiCl4 w 100 ml wody. Po wymieszaniu dodawano 

roztwór  NaOH  by  podczas  reakcji  pH  było  równe  14.  To  zapobiega  utracie  jonów  baru  z 

powierzchni  twardych  cząstek  tytanianu  baru.  Następnie  roztwór  poddawano  działaniu 

ultradźwięków a temperatura roztworu podczas tego procesu osiągała 80°C. Po zakończeniu reakcji 

i ochłodzeniu do temperatury pokojowej oddzielano osad i przemywano go roztworem amoniaku o 

pH = 10.5 by usunąć jony chloru. Proszek suszono w temperaturze 100°C. Stosunek R = Ba/Ti 

można zmieniać przy stałej  koncentracji  tytanu 0.2 mol/l.  Ten stosunek ma wpływ na szybkość 

syntezy stałej fazy i rozkład cząstek ze względu na rozmiary. Gdy R < 1 to reakcja przebiega wolno 

i proszek zawiera jako domieszkę fazę amorficzną, która osadza się na powierzchni nanocząstek. 

Dla  R  >  1  szybkość  reakcji  rośnie  a  rozmiar  cząstek  maleje  wraz  ze  wzrostem  R.  Podobnie 

uzyskiwano też nanocząstki SrTiO3 o zbliżonych rozmiarach. 

Otrzymywanie magnetyków w warstwowych i mezoporowych nanoreaktorach

Anizotropia formy nanocząstek wpływa na ich własności fizyczne. Aby uzyskać określoną formę i 

anizotropię trzeba kontrolować wzrost nanostruktur przez np. prowadzenie syntezy w strukturach 

„ściśniętych”, którymi mogą być mezoporowate matryce krzemowe (MCM-mobil composition of 

matter), proste i odwrotne micele, albo też wymuszać określone koordynacje ligandów na wybranej 

ściance krystalicznej. Synteza z użyciem szablonu w obecności naładowanych ligandów to metoda 

uzyskania  nanokompozytów  magnetycznych,  które  mogą  służyć  do  zapisu  i  magazynowania 

informacji.  Te nanokompozyty są strukturami wielowarstwowymi złożonymi z kolejnych warstw 

ferromagnetyka i antyferromagnetyka lub ferromagnetyka i paramagnetyka. Nanocząstki powinny 

być zamocowane w matrycy by były nieruchome w obecności pola magnetycznego. Przy syntezie 

nanocząstek  w  mezoporowych  matrycach  stosowano  funkcjonalizację  porów  pochodnymi 

organicznymi by uzyskać jednorodny rozkład nanocząstek w matrycy. Magnetyczne nanodruty Fe 

syntezowano w mezoporowych kanałach tlenku krzemu przez interkalację hydrofobowego związku 

żelaza (pentakarbonyl żelaza) w hydrofobową część nanokompozytu SiO2/ PAM (PAM – materiał 

powierzchniowo  czynny,  wpływający  na  aglomerowanie,  surfaktant).  Następował  rozkład 

kompleksu  i  krystalizacja  żelaza  w  strumieniu  wodoru.  Otrzymane  nanokompozyty  to  matryce 

MCM  jednorodnie  wypełnione  nanodrutami  Fe.  Synteza  MCM  to  proces  polikondensacji 

tetraetyloortokrzemianu  (Si(OC2H5)4)  w  roztworze  wodnym  C16H33(CH3)3NBr  w  obecności 

zasadowego katalizatora NH3 przy pH = 12. Cienką warstwę tlenku krzemu o grubości 150 nm na 

podłożu  SiC/Si(100)  otrzymano  metodą  rozpylenia  obrotowego.  W  wyniku  działania  sił 

odśrodkowych  wszystkie  mezopory  pokrycia  są  ułożone  równolegle  do  podłoża  w  kierunkach 

radialnych. Uporządkowany układ nanodrutów Fe w mezoporowej matrycy (rozmiar porów 3 nm) 
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pokazano na Rys. 106. Nanokompozyt  w matrycy mezoporowej MCM-41 otrzymywano także w 

kombinacji z heksaferrytem strontu. 

Rys.  106.  Obraz  z  transmisyjnego  mikroskopu  elektronowego  i  dyfraktogram  elektronowy 

nanokompozytu Fe/SiO2 po wygrzaniu w temperaturze 350˚C. (Glinczuk 2010)

Synteza nanoferroików połączona z samoorganizacją nanocząstek

Synteza nanostruktur z nietrwałych prekursorów metalorganicznych może być prowadzona 

w kontrolowanych  warunkach.  Wybór  ligandów pozwala  zadać  skład  kationowy złożonych  faz 

nieorganicznych,  morfologię  cząstek,  ale  też  wpływać na ich samoorganizację  przy formowaniu 

złożonych  struktur  hierarchicznych  np.  klasterów  jedno-,  dwu-  i  trójwymiarowych.  Aby 

organizować  cząstki  można  wykorzystać  kilka  dróg.  Można  związać  nanocząstki 

polifunkcjonalnymi  ligandami,  które  zawierają  grupy  silnie  oddziaływujące  z  powierzchnią 

nanocząstek. Spontaniczna organizacja wiązań wodorowych i silnych prowadzi do uporządkowania 

nanocząstek.  Można  też  ułożyć  zawiesinę  cząstek  monodyspersyjnych  pokrytych  długimi 

łańcuchami rodników alkilowych na podłoże i pozwolić wyschnąć. Siły Van der Waalsa wymuszą 

samoorganizację  układu.  Innym  sposobem  jest  zmiana  stanu  ładunku  układu  by  osadzać  z 

roztworów kryształki nanocząstek. 

Ferroelektryki są i będą stosowane w urządzeniach, które wymagają zmniejszenia wymiarów 

do  skali  nanometrowej.  Takie  struktury  wytwarza  się  metodami  litograficznymi  („top-down”)  i 

samoorganizacji („bottom-up”). Konwencjonalne techniki litografii  mają rozdzielczość około 100 

nm a samoorganizacji mniej niż 50 nm. Metody budowania struktur z atomów i molekuł pozwala 
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nawet  uzyskać  wymiary  około  10-20  nm.  Podstawową  wadą  metod  samoorganizacji  jest 

przypadkowe  ułożenie  nanostruktur  utrudniające  precyzyjne  ich  połączenie.  Rozwinięte  metody 

samoorganizacji  stosowane  są  z  powodzeniem  do  uzyskiwania  struktur  półprzewodnikowych  i 

metali. Dwa główne podejścia w tej metodzie to techniki fizyczne i chemiczne. 

Techniki fizyczne

Krystalizacja i  wzrost wysp stosowano do otrzymywania  nanowymiarowych kropek germanu na 

krzemie  czy  InAs  na  GaAs.  Ważną  rolę  gra  tu  niedopasowanie  sieciowe  między  podłożem  i 

osadzaną warstwą. Jeśli osadza się epitaksjalną cienką warstwę na podłoże monokrystaliczne przy 

dużym  niedopasowaniu  sieciowym  to  początkowe  etapy  procesu  wzrostu  charakteryzują  wyspy 

(model Volmera-Webera) lub warstwy (model Stranski`ego-Krastanowa). Te dwa „mody” wzrostu 

są istotne do otrzymywania krystalicznych nanokropek w przeciwieństwie do mechanizmu warstwa 

za warstwą (model Franka- van der Merwe), który prowadzi do warstwy gładkiej i jednorodnej.

Techniki chemiczne 

Stosuje się zwykle wytwarzanie nanowymiarowych kryształków lub nanocząstek w koloidalnych 

zawiesinach, które mogą być nakładane na powierzchnie podłoży. Po odparowaniu rozpuszczalnika 

mogą się tworzyć jedno-, dwu- lub trójwymiarowe układy nanocząstek.  Mimo, że nie jest łatwo 

otrzymać  regularne  układy  nanocząstek  to  metoda  samoorganizacji,  bazująca  na  zmniejszeniu 

energii  warstwy  granicznej  na  granicach  ciecz-ciało  stałe  i  ciecz-ciecz,  stosowana  jest  do 

uzyskiwania ferroelektryków tlenkowych. Obiecującym sposobem jest wykorzystanie mikroemulsji 

wodno-olejowej,  która  składa  się  z  nanometrowych  kropelek  wody rozłożonych  jednorodnie  w 

oleju. Taka mikroemulsja hydrolizuje prekursory kompleksów metaloorganicznych. Nanokropelki 

działają  jak  nanoreaktory,  w  których  zachodzi  hydroliza  prekursorów  i  wynikiem  reakcji  są 

nanocząstki o zbliżonych wymiarach, tzw. monodyspersyjne. 

Metody fizyczne

Samoorganizujące się nanoelektrody

Wydaje się, że publikacja o nanowymiarowych elektrod tlenkowo bizmutowych była pierwszą pracą 

o ferroelektrycznych nanokomórkach otrzymanych metodą samoorganizacji.   Podczas nakładania 

epitaksjalnej warstwy Bi4Ti3O12 (BiT) na podłoże krzemowe uzyskano układ prostokątnych elektrod 

krystalicznych zawierających bizmut – nanoelektrod – wykazujących przewodnictwo metaliczne, 

(Rys. 107). Warstwę BiT nakładano na warstwę epitaksjalną LSCO (La0.5Sr0.5CoO3) osadzoną na 

podłożu Si(100). LSCO jest elektrodą, ale też epitaksjalnym wzorcem dla warstwy ferroelektryka. 

Nanoelektrody  miały  wymiary  około  150  nm co  pozwala  na  uzyskanie  gęstości  około  1  Gbit 

komórek ferroelektrycznych na czipie. 
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Rys. 107. Mikrografia nanoelektrod zawierających Bi uzyskana za pomocą SEM. (Alexe et al. 1998)

Nanoelektrody miały strukturę kubiczną  δ-Bi2O3,  najlepszego przewodnika jonowego (1  Ωcm w 

1023 K). Wyspy te tworzyły mezoskopowe kondensatory a ferroelektryczne własności warstwy BiT 

można było zmierzyć lokalnie metodą PFM. 

Pod  koniec  lat  90-tych  do  wytwarzania  wysp  złożonych  tlenków  wykorzystywano  też  metodę 

impulsowego osadzania laserowego (PLD – pulsed laser deposition) i metaloorganiczne chemiczne 

osadzanie par (MOCVD). Osadzanie i ablacja laserowa pozwala uzyskać np. nanocząstki PZT o 

wymiarach około 7 nm, a także nanostruktury BaTiO3 na podłożu SrTiO3 (STO). Technika MOCVD 

wykorzystana  była  do  otrzymania  warstw  PZT i  PbTiO3 na  podłożach  Pt.  Uzyskano  trójkątne 

wysepki PZT o wymiarach zależnych od czasu nakładania, od 50 do 160 nm (Rys. 108). Miały one 

strukturę tetragonalną lub romboedryczną, a wyspy PbTiO3 zawierały 90° domeny co świadczyło o 

ich ferroelektryczności. 

Rys. 108. Wyspowe struktury PZT. (Alexe et al.. 1998)
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Niestabilność mikrostrukturalna

Jedną  z  metod  uzyskiwania  nanostruktur  tlenowych  jest  wykorzystanie  niestabilności 

mikrostrukturalnej,  czyli  minimalizacji  globalnej  energii  powierzchniowej  ultracienkich  warstw. 

Nakładanie chemiczne stosuje się by uzyskać ultracienką warstwę tlenku na podłożu a następnie 

przez wysokotemperaturowe wygrzewanie zachodzi w niej proces samouporządkowania. Najpierw 

metodą zol-żel uzyskuje się roztwór prekursora. Roztwór jest nakładany na wirujące podłoże by 

otrzymać  cienką  żelową  warstwę  metaloorganiczną,  która  przez  pirolizę,  czyli  wygrzewanie  w 

powietrzu  lub  tlenie  w  temperaturze  około  300  °C  staje  się  amorficzną  warstwa  tlenkową.  Ta 

amorficzna  warstwa  w  procesie  wygrzewania  krystalizuje  i  tworzy  się  cienka  warstwa  bądź 

nanostruktury o różnych kształtach i wymiarach. 

Pokazano,  że  w  nanokryształkach  PZT  wysokiej  jakości  uzyskanych  techniką  samoorganizacji 

występuje silny wpływ dyslokacji niedopasowania na niestabilność polaryzacji. Obserwacje metodą 

TEM ujawniły obszar silnie zdeformowany wokół każdej dyslokacji. W epitaksjalnych warstwach 

takie  dyslokacje  zmniejszają  naprężenia.  Dla  nanowysp  PZT rosnących  na  podłożu  STO silnie 

zdeformowany „walec” wokół dyslokacji ma 8 nm szerokości i 4 nm wysokości. W tej objętości 

sieć tetragonalna jest zaburzona przez trójosiowe pola deformacji,  co prowadzi do niestabilności 

polaryzacji ferroelektrycznej dla wyspy o wysokości około 9 nm i długości boku około 20 nm. Taki 

efekt  wymiarowy  jest  wynikiem  działań  zewnętrznych  a  nie  wynika  z  granicy 

superparaelektrycznej.  Zewnętrzne  efekty  wymiarowe  generowane  przez  warstwy  graniczne, 

powierzchnie, deformacje, niejednorodności składu mają silniejszy negatywny wpływ na stabilność 

polaryzacji niż efekty wewnętrzne.

Synteza nanocząstek

Do wytwarzania nanocząstek z fazy pary można stosować metodę CVD i PLD ale są to techniki 

kosztowne  i  mają  niewielką  wydajność.  Lepsze  są  metody  z  roztworów  jak  sol-żel,  synteza 

hydrotermalna czy współstrącanie (co-precipitation). Metody chemii koloidów in-situ uzyskiwania 

nanocząstek to warstwy Langmuira-Blodgetta, mikroemulsje, micele. W każdej z nich nanometrowe 

cząstki  są  „rozpuszczone”  w  roztworze.  Stabilność  roztworu  wyznacza  równowaga  między 

krótkozasięgowymi  siłami  przyciągania  miedzy  cząstkami  a  siłami  odpychania.  Cząstki  są 

transferowane do podłoża różnymi sposobami np. metodą Langmuira-Blodgetta. 

Synteza sol-żel i mikroemulsje

Są to bardzo popularne techniki otrzymywania nanocząstek tlenowych ferroelektryków np. BaTiO3 

o wymiarach nawet od 3 do 60 nm. 

Nowy sposób uzyskiwania supersieci metodą „od dołu do góry” (bottom-up) z nanowarstw 

ferroelektrycznych perowskitów przedstawiono na Rys. 109. (Osada 2010).
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Rys.  109.  Supersieć  ułożona  z  nanowartw  ferroelektrycznych  perowskitów  (A=Ca2Nb3O10, 

B=LaNb2O7).  Stwierdzono,  że  supersieć  (LaNb2O7/Ca2Nb3O10)  wykazuje  nowy  typ  sprzężenia 

międzywarstwowego  utrzymującego  ferroelektryczność  nawet  dla  grubości  kilku  nanometrów. 

(Osada 2010).

26. Ferroelektryczność glicyny i włókna ferroelektryczne.

Heredia  et  al.  (2012)  pokazali,  że  można  próbować znieść  granicę  między  elektroniką  i 

biologią.  Glicyna,  której  kryształki  wyhodował  jest  najprostszym  aminokwasem.  Odkrycie 

ferroelektryczności glicyny może być drogą do nowych bioelektronicznych urządzeń logicznych i 

pamięci  bioferroelektrycznych.  Na  Rys.  110  pokazano  domeny  ferroelektryczne  w  glicynie 

uzyskane techniką PFM.

           a

Rys. 110. Domeny ferroelektryczne w glicynie. (a) Obraz IP-PFM. (b) Pętla histerezy otrzymana 

metoda PFM. (Heredia et al. 2012)
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Włókna ferroelektryczne

Rys. 111. Obraz SEM włókien TGS-u (siarczanu trójglicyny). (Isakov et al. 2009).
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