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STRESZCZENIE POPULARNONAUKOWE 

Fale spinowe są kolektywnymi oscylacjami magnetyzacji w materiałach magnetycznych, które 

podobnie jak fale elektromagnetyczne, mogą rozchodzić się w postaci paczek falowych i służyć do 

przenoszenia informacji. Częstotliwość fal spinowych leży w zakresie od kilku do kilkudziesięciu GHz, 

czyli w tym samym zakresie skali częstotliwości co mikrofale, ale w odróżnieniu od fal 

elektromagnetycznych, długość fal spinowych może być ponad tysiąckrotnie mniejsza.  

Telefonia komórkowa i wi-fi, z coraz większym zakresem usług i coraz większą liczbą przesyłanych 

danych jest nieodzownym elementem współczesnego społeczeństwa. By sprostać rosnącym 

wymaganiom rozwijane są nowe technologie, umożliwiające przesyłanie GB danych pomiędzy różnymi 

urządzeniami, telefonami, komputerami, telefonem a komputerem, komputerem a routerem, 

komputerem a drukarką, ruterem a telewizorem, a także w coraz większym stopniu innymi 

urządzeniami sterowanymi bezprzewodowo, które tworzą szerokie spektrum urządzeń z zakresu 

Internetu Rzeczy (Internet of Things – IOT). Do tej komunikacji bezprzewodowej wykorzystywane są 

właśnie mikrofale z zakresu GHz-owego, a fale spinowe mogą stanowić istotne uzupełnienie 

stosowanych tam urządzeń, oferując możliwość znacznej miniaturyzacji i istotnej redukcji 

wykorzystywanej w nich energii. To jest też jednym z głównych celów młodej dziedziny nauki, zwanej 

magnoniką, w której zawierają się badania prowadzone w ramach projektu MagnoWa.  

W ramach projektu MagnoWa realizowanego w latach 2013 – 2018 w Zakładzie Fizyki Nanomateriałów 

na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadzone były prace 

badawcze zmierzające do zbadania kilku interesujących właściwości fal spinowych występujących w 

materiałach strukturalizowanych w nanoskali i obiecujących do zastosowań w przetwarzaniu 

informacji i prowadzących do nowych odkryć naukowych. Badania prowadzone były w trzech filarach, 

projektowania nowych struktur do wykorzystania w magnonice, opracowania nowych sposobów 

kształtowania fal spinowych i opracowania teorii nowych zjawisk w magnonice mających potencjał do 

praktycznego wykorzystania do przesyłania informacji.  

W szczególności, zbadane zostały podstawowe właściwości fal spinowych w sztucznych 

kwazikryształach zbudowanych z materiałów magnetycznych. Pokazane zostało, że w tych strukturach 

fale spinowe o niższych częstotliwościach mogą być wykorzystane do przesyłania informacji, ale co 

ciekawsze pokazano, że fale spinowe o wyższych częstotliwościach koncentrują się jedynie w pewnych 

obszarach kwazikryształu. To powoduje, że powstają liczne, węższe i szersze zakresy częstotliwości, w 

których fale nie mogą się rozchodzić, co może być wykorzystane do filtrowania sygnałów 

mikrofalowych. Szczegółowo przebadano interesującą właściwość fal spinowych, jaką jest złamanie 

symetrii wzajemności, czyli, złamanie tzw. symetrii odwrócenia czasu, w układach z periodycznością. 

Badano dwa sposoby łamania tej symetrii, tj. przez pokrycie warstwą metalu, a także stworzenie 

układu dwuwarstwowego. Pokazano, że pod względem zastosowań i stopnia miniaturyzacji znacznie 

efektywniejsze jest wykorzystywanie układów dwuwarstwowych. Wyniki przewidywań teoretycznych 

opracowanych w projekcie MagnoWa zostały potwierdzone w badaniach eksperymentalnych we 

współpracy z grupami z Rosji, Włoch i Singapuru. Zaproponowano również nowy kierunek badań, 

mianowicie wprowadzenie wiązek fal spinowych w cienkich warstwach jednorodnego materiału 

ferromagnetycznego do magnoniki.  Zaproponowano nowa metodę wzbudzania wiązki fal spinowych 

przy wykorzystaniu mikrofalowej linii transmisyjnej, pozwalającej na bezpośrednie przetworzenie 



sygnału mikrofalowego na sygnał transmitowany przez fal spinowe o długości poniżej jednego 

mikrometra. Następnie, wykorzystując opracowaną koncepcję wiązek fal spinowych 

zademonstrowano w obliczeniach numerycznych, że przy odbiciu wiązki fali  od krawędzi warstwy 

następuje przesunięcie środka wiązki wzdłuż interfejsu.  Efekt ten znany od ponad sześćdziesięciu lat 

w optyce, zwany efektem Goos-Haenchen, nie był jeszcze zbadany dla fal spinowych, a jak zostało 

pokazane, może być wykorzystany do badania lokalnych, krawędziowych właściwości magnetycznych.  

Projekt MagnoWa był realizowany przez zespół 13 osób, a otrzymane wyniki zostały zaprezentowane 

na kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych na całym świecie i opublikowane w ponad 50 

artykułach naukowych w czasopismach międzynarodowych. Prowadzone badania naukowe pozwoliły 

nawiązać współpracę naukową z wieloma wiodącymi ośrodkami w kraju i zagranicą.  

 


