
WYBRANE REZULTATY PROJEKTU – MagnoWA 

Wiązki fal spinowych i efekt Goos-Heanchen dla fal spinowych. W ramach realizacji projektu 

zaproponowana została metoda wzbudzania wiązek fal spinowych oparta o mikrofalowe linie 

transmisyjne. Mianowicie, zostało pokazane w symulacjach numerycznych, iż w oparciu o standardowe 

linie typu CPW (coplanar waveguides) poprzez odpowiednią modulację szerokości ich głównej linii 

sygnałowej i szerokości przerw między liniami, można tak dopasować częstotliwość, by fale spinowe 

były efektywnie wzbudzane jedynie w wąskim obszarze, generując tym samym wiązkę fal spinowych. 

Opracowana koncepcja potwierdzona w symulacjach mikromagnetycznych zainteresowała środowisko 

naukowe, czego konsekwencją jest eksperymentalna demonstracja generacji wiązki fal spinowych przy 

wykorzystaniu opracowanej w projekcie koncepcji: H. S. Körner, J. Stigloher, and C. H. Back, Phys. Rev. 

B 96, 100401(R) (2017). W prowadzonych badaniach wskazaliśmy również na możliwości 

wykorzystania wiązek falowych do badania lokalnych właściwości magnetycznych jak i badania nowych 

efektów, znanych z optyki, w szczególności, możliwość występowania efektu Goos-Haenchen. Badania 

nad tym nowym w magnonice efektem zostały podjęte przez różne grupy z całego świata, czego 

wynikiem są prace pokazujące możliwość wystąpienia efektu GH [J. Stigloher, et al., Phys. Rev. Lett. 

121, 137201 (2018)] jak i wykorzystania wiązki fal spinowych do lokalnego badania oddziaływań DMI 

(Z. Wang, et al., Phys. Rev. Appl. 10, 054018 (2018). 
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Złamanie relacji wzajemności dla fal spinowych w kryształach magnonicznych. Prowadzone badania 

nad efektem złamania wzajemności (non-reciprocity) dla fal spinowych w ferromagnetycznych 

układach cienkowarstwowych z periodyczną strukturalizacją, zaowocowały interesującymi wynikami, i 

zainteresowaniem grup eksperymentalnych. Nawiązana współpraca pozwoliła potwierdzić 

teoretyczne przewidywania i zaproponować potencjalne zastosowania.  W szczególności, wykonane 

zostały badania wpływu warstwy metalicznej na magnoniczną strukturę pasmową w 

cienkowarstwowych kryształach magnonicznych. Pokazane zostało, iż złamanie relacji wzajemności 

przesuwa krawędź przerw pasmowych do wnętrza strefy Brillouina i powoduje powstanie skośnej 

przerwy magnonicznej. Przewidywania teoretyczne zainteresowały grupę z Instytut of 

Radioelectronics RAS w Saratowie (grupa prof. Y. Filomonva) i zostały przeprowadzone badania 

eksperymentalne. Otrzymane wyniki potwierdziły przewidywania. Następnie, we współpracy z grupą 

eksperymentalną prof. A. Maziewskiego z Uniwersytetu w Białymstoku zostały przeprowadzone 

badania porównawcze dwóch typów struktur ze złamaną zasadą wzajemności: jednorodna warstwa  

materiału magnetycznego z periodycznym układem pasków metalicznych na jego powierzchni oraz 

kryształ magnoniczny pokryty jednorodną warstwą metalu. Badania przeprowadzono pod kątem 

wykorzystania ich do czujników pola magnetycznego, na bazie pomysłu zaproponowanego przez prof. 

M. Inuoe [Appl. Phys. Lett. 98, 132511 (2011)]. Otrzymane wyniki pokazały, iż magnoniczny kryształ z 

metlaizowaną powierzchnią charakteryzuje się lepszymi właściwościami niż układy badane przez M. 

Inuoe, niemniej oba rozwiązania mają duże ograniczenia jeśli chodzi o miniaturyzację i zwiększone 

tłumienie. Dlatego, też kontynuowane były badania nad nowymi rozwiązaniami. W zeszłym roku udało 

się zaprezentować złamanie symetrii wzajemności dla układu dwuwarstwowego złożonego z cienkich 



warstw ferromagnetycznych (każda o grubości 30 nm). Eksperyment został przeprowadzony w Perugi  

a próbki wytworzone w Singapurze. 
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Wykorzystanie sprzężenia między modami w układach z periodycznością. W ramach prowadzonych 

w projekcie badań udało się pokazać w symulacjach numerycznych możliwości wykorzystania 

oddziaływania między różnymi modami w układach z periodycznością, do transferu energii pomiędzy 

falami tych różnych typów, pomiędzy falami o różnej długości, w powiązaniu z kontrolą kierunku ich 

rozchodzenia się. Badania te pozwoliły również na wskazanie możliwość wykorzystania trzeciego 

wymiaru do projektowania układów magnonicznych. W szczególności, zaproponowaliśmy 

wykorzystanie układów wielowarstwowych do transformacji fal elastycznych na krótkie fale spinowe 

w zakresie wysokich częstotliwości, oraz wykorzystanie układów dwuwarstwowych, z których jedna 

jest z periodycznością, do kontrolowanego przenoszenia energii wzbudzenia pomiędzy warstwami, z 

jednoczesną kontrolą kierunku rozchodzenia i skróceniem długości fali. Te badania wskazały również 

na możliwości wykorzystania sprzężenia wzdłuż kierunku prostopadłego do warstw do przesyłania i 

przetwarzania informacji przy wykorzystaniu fal spinowych. 
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Kwaziperiodyczne struktury magnoniczne. W ramach badań prowadzonych w projekcie zainicjowane 

zostały badania nad kwaziperidycznymi strukturami magnetycznymi na bazie układów 

cienkowarstwowych do wykorzystania w magnonice. Ze względu na nowy obszar badań i złożoność 

problemu większość badań została ograniczona do układów z porządkiem zgodnym z sekwencją ciągu 

Fibonacciego wzdłuż jednego kierunku. Przeprowadzono badania dla układu pasków Co i permallou 

oraz układów złożonych z pasków Py o dwóch różnych szerokościach. Udało się pokazać kilka 

interesujących właściwości fal spinowych w tych układach. W szczególności, występowanie subtelnej 

struktury przerw (mini-przerw) pasmowych (z charakterystycznym samopodobieństwem widma), 

występowanie w widmie modów o różnej charakterystyce: biegnących w zakresie niskich 

częstotliwości, zlokalizowanych dla fal o większej częstotliwości, jak i przejściowych z amplitudą 

nieregularnie rozłożoną w całej strukturze. Pokazano również możliwości wystąpienia modów 

zlokalizowanych przy krawędzi struktury (tzw. fal powierzchniowych) dla częstotliwości z przerw 

magnonicznych. Otrzymane wyniki są na tyle obiecujące, że na ich bazie została nawiązana współpraca 

z grupami eksperymentalnymi, z instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu (prof. J. Dubowik, prof. 

F. Stobiecki), Instytutu Maxa Plancka w Stuttgarcie (dr Joachim Grafe) i z Uniwersytetu w Perugii (prof. 

Gianluca Gubbiotti)  do prowadzenia dalszych badań nad strukturami fraktalnymi w magnonice i 

eksperymentalnego potwierdzenia znalezionych właściwości.  
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