
 

 

 

 

ANISOTROPIA MAGNÉTICA E 

 RESSONÂNCIA DE ONDAS DE SPIN EM  

MULTICAMADAS DE NiFe/WTi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leandro Carlos Figueiredo 

 

 

 

 

 

 

2006 



 ii

 

Leandro Carlos Figueiredo 

 

 

 

 

ANISOTROPIA MAGNÉTICA E RESSONÂNCIA DE ONDAS DE 

SPIN EM MULTICAMADAS DE NiFe/WTi 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada como requisito para 

obtenção do grau de Mestre em Física. 

Programa de Pós-Graduação em Física,  

Universidade Federal de Goiás. 

 

 

Orientador 

Prof. Dr. Fernando Pelegrini 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2006 

 

 

 



 iii

Lugar reservado para a folha de aprovação 

 

 

 



 iv

 

In memorian de meu pai, 

Por me dar inspiração; 

A minha Mãe,  

Pelo amor, carinho e amizade; 

Ao meu Amor,  

Pelo carinho, apoio e incentivo; 

OFEREÇO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus familiares, professores e amigos que compartilham comigo esta experiência  

tão maravilhosa que é a vida; 

DEDICO 

 

 



 v

Agradecimento 

Meus agradecimentos ao meu orientador, que me incentivou e participou desta grande 

jornada em contribuição aos meus conhecimentos, através das idéias, pensamentos e reflexões 

dos mais variados temas acadêmicos e extra-acadêmicos. 

 Ao prof. Andris Figueiro Bakuzis por sua preciosa contribuição e questionamento. 

 Ao prof. Ricardo Costa de Santana pela colaboração laboratorial. 

 Ao prof, Osni Silva pela amizade e apoio oferecido durante o trabalho. 

 Ao Dr. Denis Resende de Jesus pela experiência e discussão em filmes finos. 

 Ao Dr. Alessandro Martins pela discussão sobre acoplamento em filmes finos, em 

especial ligas metálicas. 

 Aos meus colegas de mestrado que proporcionou um ambiente amigável e agradável 

durante o curso, em especial, Rafael Otoniel Ribeiro Rodrigues da Cunha por partilhar 

experiências laboratoriais. 

 Aos doutores. Armando Biondo, Valberto Pedruzzi Nascimento e Elisa Baggio 

Saitovitch pelo fornecimento das amostras. 

 Aos professores Basílio Baseia, José Nicodemos Teixeira Rabelo e Francisco 

Aparecido Pinto Osório pelos cursos regulares de pos – graduação. 

 Aos demais professores e funcionários do Instituto de Física que de alguma forma 

contribuiu para a realização desta dissertação. 

 À CAPES e ao CBPF que dirata ou indiretamente contribuiu com os meios necessários 

para à realização deste trabalho.  

 

 

 

 



 vi

SUMÁRIO 

AGRADECIMENTO........................................................................................... V 

LISTA DE FIGURAS....................................................................................... VIII 

LISTA DE TABELAS......................................................................................... X 

LISTA DE SÍMBOLOS...................................................................................... XI 

RESUMO ......................................................................................................... XII 

ABSTRACT .................................................................................................... XIII 

CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO .............................................................................1 

1.1. Importância ............................................................................................................................................. 1 

1.2. Abordagem .............................................................................................................................................. 1 

1.3. Objetivo da pesquisa ............................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 2 REFERENCIAL TEÓRICO ...........................................................3 

2.1. Dispositivos que têm como base filmes magnéticos .............................................................................. 3 
2.1.1. Válvula de spin..................................................................................................................................... 3 
2.1.2. Junção túnel.......................................................................................................................................... 3 
2.1.3. Dispositivo magneto-óptico.................................................................................................................. 4 
2.1.4. Multicamadas ....................................................................................................................................... 4 

2.2. Teoria básica de RFM............................................................................................................................. 4 
2.2.1. Densidade de energia Zeeman.............................................................................................................. 5 
2.2.2. Densidade de energia magnetostática................................................................................................... 5 
2.2.3. Densidade de energia de anisotropia .................................................................................................... 5 

2.3. Condição de ressonância......................................................................................................................... 5 

2.4. Modos de ressonância ............................................................................................................................. 8 
2.4.1. Modo uniforme..................................................................................................................................... 8 
2.4.2. Modos de ondas de spin ....................................................................................................................... 9 
2.4.3. Modo de interface............................................................................................................................... 12 
2.4.4. Modo óptico de ressonância ............................................................................................................... 14 

CAPÍTULO 3 MÉTODOS EXPERIMENTAIS ...................................................18 



 vii

3.1. Introdução.............................................................................................................................................. 18 

3.2. Características das multicamadas NiFe/WTi ..................................................................................... 18 
3.2.1. Primeiro conjunto: multicamadas [NiFe(tÅ)/WTi(20Å)]15 ................................................................ 19 
3.2.2. Segundo conjunto: multicamadas [NiFe(40Å)/WTi(tÅ)]15 ................................................................ 20 
3.2.3. Terceiro conjunto: multicamadas [NiFe(t1Å)/WTi(t2Å)]25 ................................................................. 21 

3.3. As medidas de ressonância ferromagnética ........................................................................................ 21 

3.4. Precisão das medidas ............................................................................................................................ 22 

3.5. Procedimentos de medidas ................................................................................................................... 22 

CAPÍTULO 4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS.............................................26 

4.1. Resultados para multicamadas [NiFe( t )/WTi(20Å)]15...................................................................... 26 
4.3.1. Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(20Å)]15.............................................................................................. 26 
4.3.2. Multicamada [NiFe(50Å)/WTi(20Å)]15.............................................................................................. 29 
4.3.3. Multicamada [NiFe(60Å)/WTi(20Å)]15.............................................................................................. 32 
4.3.4. Multicamada [NiFe(80Å)/WTi(20Å)]15.............................................................................................. 35 

4.2. Resultados para multicamadas [NiFe(40Å)/WTi( t )]15...................................................................... 38 
4.2.1. Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(7Å)]15................................................................................................ 38 
4.2.2. Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(9Å)]15................................................................................................ 40 
4.2.3. Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(11Å)]15.............................................................................................. 43 
4.2.4. Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(13Å)]15.............................................................................................. 45 

4.3. Resultados para multicamada [NiFe( t1 Å)/WTi( t2 Å)]25 .................................................................. 48 
4.3.1. Multicamada [NiFe(20Å)/WTi(20Å)]25 .............................................................................................. 48 
4.3.2. Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(9Å)]25 ................................................................................................ 51 

CAPÍTULO 5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ........................55 

5.1. Homogeneidade das multicamadas...................................................................................................... 55 

5.2. Modo de interface.................................................................................................................................. 56 

5.3. Constantes e campos de anisotropia .................................................................................................... 57 

5.4. Acoplamento magnético........................................................................................................................ 61 

CAPÍTULO 6 CONCLUSÕES ..........................................................................65 

6.1. Conclusões.............................................................................................................................................. 65 

6.2. Perspectivas futuras .............................................................................................................................. 65 

ANEXO .............................................................................................................67 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................69 

 



 viii

Lista de Figuras 

FIG. 2.1: SISTEMA DE COORDENADAS. .......................................................................................................... 6 
FIG. 2.2: REPRESENTAÇÃO DE UMA ONDA DE SPIN NA REDE CRISTALINA. ....................................... 9 
FIG. 2.3: MODOS DE SWR SIMÉTRICOS......................................................................................................... 11 
FIG. 2.4: VARIAÇÃO ANGULAR, MODO DE RESSONÂNCIA UNIFORME E INTERFACE..................... 12 
FIG. 2.5: REPRESENTAÇÃO DE UM FILME EM TRICAMADA. .................................................................. 14 
FIG. 2.6:ESPECTROS DE RFM COM ACOPLAMENTO FM E AFM.............................................................. 15 
FIG. 2.7: PRECESSÕES DA MAGNETIZAÇÃO. .............................................................................................. 16 
FIG. 3.1: ESTRUTURA DA MULTICAMADA NIFE/WTI................................................................................ 19 
FIG. 3.2: MODELO DE ESPECTRO. .................................................................................................................. 23 
FIG. 3.3: EXEMPLOS DE MODOS DE RESSONÂNCIA PARA FILMES FINOS........................................... 23 
FIG. 3.4: SEQÜÊNCIA DE ESPECTROS PARA DIFERENTES ÂNGULOS DE CAMPO APLICADO......... 24 
FIG. 3.5: VARIAÇÃO ANGULAR (A) E VARIAÇÃO DA LARGURA DE LINHA (B). ................................ 25 
FIG. 4.1: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(20Å)]15, ESPECTRO DE RFM PARALELO. .......................... 27 
FIG. 4.2: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(20Å)]15, ESPECTRO DE RFM PERPENDICULAR................ 27 
FIG. 4.3: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(20Å)]15, VARIAÇÃO ANGULAR DO CAMPO DE 

RESSONÂNCIA. ........................................................................................................................................ 28 
FIG. 4.4: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(20Å)]15, LARGURA DA LINHA DE RESSONÂNCIA. ......... 28 
FIG. 4.5: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(20Å)]15, DEPENDÊNCIA DE HN X N2.................................... 29 
FIG. 4.6: MULTICAMADA [NIFE(50Å)/WTI(20Å)]15, ESPECTRO DE RFM PARALELO............................ 30 
FIG. 4.7: MULTICAMADA [NIFE(50Å)/WTI(20Å)]15, ESPECTRO DE RFM PERPENDICULAR. ............... 30 
FIG. 4.8: MULTICAMADA [NIFE(50Å)/WTI(20Å)]15, VARIAÇÃO ANGULAR DO CAMPO DE 

RESSONÂNCIA. ........................................................................................................................................ 31 
FIG. 4.9: MULTICAMADA [NIFE(50Å)/WTI(20Å)]15, LARGURA DA LINHA DE RESSONÂNCIA........... 31 
FIG. 4.10: MULTICAMADA [NIFE(60Å)/WTI(20Å)]15, ESPECTRO DE RFM PARALELO.......................... 32 
FIG. 4.11: MULTICAMADA [NIFE(60Å)/WTI(20Å)]15, ESPECTRO DE RFM PERPENDICULAR. ............. 33 
FIG. 4.12: MULTICAMADA [NIFE(60Å)/WTI(20Å)]15, VARIAÇÃO ANGULAR DO CAMPO DE 

RESSONÂNCIA. ........................................................................................................................................ 33 
FIG. 4.13: MULTICAMADA [NIFE(60Å)/WTI(20Å)]15, LARGURA DA LINHA DE RESSONÂNCIA......... 34 
FIG. 4.14: MULTICAMADA [NIFE(60Å)/WTI(20Å)]15, DEPENDÊNCIA DE HN X N2. ................................. 34 
FIG. 4.15: MULTICAMADA [NIFE(80Å)/WTI(20Å)]15, ESPECTRO DE RFM PARALELO.......................... 35 
FIG. 4.16: MULTICAMADA [NIFE(80Å)/WTI(20Å)]15, (A) ESPECTRO DE RFM PERPENDICULAR, (B) 

AMPLIAÇÃO.............................................................................................................................................. 36 
FIG. 4.17: MULTICAMADA [NIFE(80Å)/WTI(20Å)]15, VARIAÇÃO ANGULAR DO CAMPO DE 

RESSONÂNCIA. ........................................................................................................................................ 36 
FIG. 4.18: MULTICAMADA [NIFE(80Å)/WTI(20Å)]15, LARGURA DA LINHA DE RESSONÂNCIA......... 37 
FIG. 4.19: MULTICAMADA [NIFE(80Å)/WTI(20Å)]15, DEPENDÊNCIA DE HN X N2................................... 37 
FIG. 4.20: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(7Å)]15, ESPECTRO DE RFM PARALELO............................ 38 
FIG. 4.21: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(7Å)]15, ESPECTRO DE RFM PERPENDICULAR. ............... 39 
FIG. 4.22: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(7Å)]15, VARIAÇÃO ANGULAR DO CAMPO DE 

RESSONÂNCIA. ........................................................................................................................................ 39 
FIG. 4.23: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(7Å)]15, LARGURA DA LINHA DE RESSONÂNCIA........... 40 
FIG. 4.24: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(9Å)]15, ESPECTRO DE RFM PARALELO............................ 41 
FIG. 4.25: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(9Å)]15, ESPECTRO DE RFM PERPENDICULAR. ............... 41 
FIG. 4.26: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(9Å)]15, VARIAÇÃO ANGULAR DO CAMPO DE 

RESSONÂNCIA. ........................................................................................................................................ 42 
FIG. 4.27: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(9Å)]15, LARGURA DA LINHA DE RESSONÂNCIA........... 42 
FIG. 4.28: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(11Å)]15, ESPECTRO DE RFM PARALELO.......................... 43 
FIG. 4.29: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(11Å)]15, ESPECTRO DE RFM PERPENDICULAR. ............. 44 
FIG. 4.30: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(11Å)]15, VARIAÇÃO ANGULAR DO CAMPO DE 

RESSONÂNCIA. ........................................................................................................................................ 44 
FIG. 4.31: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(11Å)]15, LARGURA DA LINHA DE RESSONÂNCIA......... 45 
FIG. 4.32: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(13Å)]15, ESPECTRO DE RFM PARALELO.......................... 46 
FIG. 4.33: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(13Å)]15, ESPECTRO DE RFM PERPENDICULAR. ............. 46 
FIG. 4.34: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(13Å)]15, VARIAÇÃO ANGULAR DO CAMPO DE 

RESSONÂNCIA. ........................................................................................................................................ 47 
FIG. 4.35: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(13Å)]15, LARGURA DA LINHA DE RESSONÂNCIA......... 47 



 ix

FIG. 4.36: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(13Å)]15, DEPENDÊNCIA DE HN X N2. ................................. 48 
FIG. 4.37: MULTICAMADA [NIFE(20Å)/WTI(20Å)]25, ESPECTRO DE RFM PARALELO. ......................... 49 
FIG. 4.38: MULTICAMADA [NIFE(20Å)/WTI(20Å)]25, ESPECTRO DE RFM PERPENDICULAR............... 49 
FIG. 4.39: MULTICAMADA [NIFE(20Å)/WTI(20Å)]25, VARIAÇÃO ANGULAR DO CAMPO DE 

RESSONÂNCIA. ........................................................................................................................................ 50 
FIG. 4.40: MULTICAMADA [NIFE(20Å)/WTI(20Å)]25, LARGURA DA LINHA DE RESSONÂNCIA. ........ 50 
FIG. 4.41: MULTICAMADA [NIFE(20Å)/WTI(20Å)]25, DEPENDÊNCIA DE HN X N2................................... 51 
FIG. 4.42: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(9Å)]25, ESPECTRO DE RFM PARALELO. ........................... 52 
FIG. 4.43: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(9Å)]25, ESPECTRO DE RFM PERPENDICULAR................. 53 
FIG. 4.44: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(9Å)]25, VARIAÇÃO ANGULAR DO CAMPO DE 

RESSONÂNCIA. ........................................................................................................................................ 53 
FIG. 4.45: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(9Å)]25, LARGURA DA LINHA DE RESSONÂNCIA. .......... 54 
FIG. 4.46: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(9Å)]25, DEPENDÊNCIA DE HN X N2..................................... 54 
FIG. 5.1: CAMPO DE ABSORÇÃO DOS MODOS DE RESSONÂNCIA DAS MULTICAMADAS............... 55 
FIG. 5.2: VARIAÇÃO ANGULAR DO MODO ACÚSTICO (M. UNIFORME) E INTERFACE. .................... 56 
FIG. 5.3: AJUSTE DAS CONSTANTES DE ANISOTROPIA DE VOLUME E SUPERFÍCIE......................... 60 
FIG. 5.4: CONSTANTES DE TROCA EFETIVA. .............................................................................................. 62 
FIG. 5.5: VARIAÇÃO ANGULAR DO CAMPO DE RESSONÂNCIA, MODO UNIFORME E ÓPTICO....... 63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 x

Lista de Tabelas 

TAB. 3.1: MULTICAMADAS [NIFE(TÅ)/WTI(20Å)]15, PARÂMETROS RELACIONADOS À PRODUÇÃO.
..................................................................................................................................................................... 19 

TAB. 3.2: MULTICAMADA [NIFE(TÅ)/WTI(20Å)]15. ESPESSURA DA CAMADA MAGNÉTICA E 
MAGNETIZAÇÃO DE SATURAÇÃO...................................................................................................... 20 

TAB. 3.3: MULTICAMADAS [NIFE(40Å)/WTI(TÅ)]15, PARÂMETROS RELACIONADOS À PRODUÇÃO.
..................................................................................................................................................................... 20 

TAB. 3.4: MULTICAMADA [NIFE(40Å)/WTI(TÅ)]15. ESPESSURA DA CAMADA MAGNÉTICA E 
MAGNETIZAÇÃO DE SATURAÇÃO...................................................................................................... 21 

TAB. 3.5: MULTICAMADAS [NIFE(T1Å)/WTI(T2Å)]25, PARÂMETROS RELACIONADOS À PRODUÇÃO.
..................................................................................................................................................................... 21 

TAB. 5.1: CAMPOS DE RESSONÂNCIA PARALELO E PERPENDICULAR E SUAS LARGURAS DE 
LINHA, RAZÃO ENTRE AS LARGURAS DE LINHA, MAGNETIZAÇÃO DE SATURAÇÃO, 
MAGNETIZAÇÃO EFETIVA, CAMPO DE ANISOTROPIA, CONSTANTE DE ANISOTROPIA E 
FATOR-G. ................................................................................................................................................... 58 

TAB. 5.2: ACOPLAMENTO MAGNÉTICO INTERCAMADA (MODO ÓPTICO), (*) CHUBING P. [54]. ... 63 
 



 xi

Lista de Símbolos 

RFM ressonância ferromagnética 

g fator-g ou fator de desdobramento espectroscópico 

Hk campo de anisotropia magnética efetivo 

J acoplamento magnético 

Kef constante de anisotropia magnética efetiva 

Kv constante de anisotropia magnética de volume 

Ks constante de anisotropia magnética de superfície 

L espessura total da multicamada magnética 

t espessura da camada magnética 

u. a. unidade arbitrária 

γ razão giromagnética 

e carga do elétron 

m massa elementar do elétron 

Aef constante de troca efetiva 

µB magneton de Bohr 

SWR     ressonância de ondas de spin 

FM          ferromagnético 

AFM       anti-ferromagnético 

 



 xii

Resumo 

Neste trabalho, a técnica de Ressonância Ferromagnética (RFM) foi usada para estudar 

acoplamento magnético, Ressonância de Onda de Spin (do inglês SWR, spin wave 

resonance), magnetização efetiva e fator-g nas multicamadas [Ni81Fe19( t1 )/W90Ti10( t2 )]N 

com diferentes espessuras t1, t2 e também, diferentes número de bicamadas N. As amostras 

foram produzidas por deposição catódica (DC) sobre uma camada tampão de WTi com 100Å 

de espessura depositada sobre substrato de Si<100>; todas amostras foram produzidas à 

pressão constante de 6 x 10-3 torr e cobertas por uma camada protetora de WTi com espessura 

de 50Å. A qualidade do crescimento das multicamadas foi confirmada pelas linhas estreitas 

dos espectros de RFM. As medidas de RFM foram realizadas à temperatura ambiente, com 

um espectrômetro Bruker ESP-300 usando micro-ondas com freqüência na banda X e técnicas 

usuais de modulação e detecção sensível à fase. Ainda com o valor da magnetização de 

saturação foi possível estimar para as multicamadas com diferentes espessuras da camada 

magnética, os valores das constantes de anisotropia de volume e de superfície. As 

multicamadas [Ni81Fe19(40Å)/W90Ti10(9Å)]25 e [Ni81Fe19(20Å)/W90Ti10(20Å)]25 apresentam, 

além do modo uniforme (modo acústico), modo de interface e até mesmo modos ópticos de 

ressonância. Os espectros de RFM perpendicular, para todas as amostras, além dos modos de 

interface e uniforme, apresentam também modos de ressonância de onda de spin. Como 

resultado do ajuste de Hn x n2, os valores para a constante de troca efetiva intercamadas são 

calculados fornecendo valores entre (0,26 – 1,26) x 10-7 erg/cm, bem menores do que o valor 

publicado de 2,0 x 10-6 erg/cm para filmes de monocamada NiFe. 

 



 xiii

Abstract 

In this work the ferromagnetic resonance technique was used to study the magnetic coupling, 

spin wave resonance, magnetic anisotropy, effective magnetization, factor-g in 

[Ni81Fe19(t1)/W90Ti10(t2)]N multilayers with N equal 15 and 25 and different thicknesses t1, t2. 

The samples were produced by DC sputtering onto Si<100> substrate over 100Å thick WTi 

buffer layer and covered by 50Å thick WTi cap layer, under constant pressure of 6 x 10-3 torr 

in the deposition chamber. The quality of growth was assured by the very narrow 

ferromagnetic resonance lines. The ferromagnetic resonance measurements were performed at 

room temperature, using a commercial Bruker ESP-300 spectrometer operating at the 

microwave frequency in the X-band and usual phase sensitive detection techniques. For 

multilayers with different thickness of magnetic layers and with magnetization and effective 

magnetization was possible to estimate the volume and surface anisotropy constant. The 

multilayer spectra of the samples [NiFe(40Å)/WTi(9Å)]25 and [NiFe(20Å)/WTi(20Å)]25 show 

not only the uniform resonance mode (acoustical mode), but show interface and optical 

resonance modes. The perpendicular ferromagnetic resonance spectra, for all samples, besides 

the interface and uniform resonance modes, show also spin wave resonance modes. The 

resonance field Hn for the spin wave modes n were found to obey the well known Hn x n2 

relation, giving effective stiffness constants 0.26 to 1.26 x 10-7 erg/cm, much less than the 

known value of 2.0 x 10-6 erg/cm for thick monolayer NiFe film. 
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Capítulo 1 Introdução 

1.1. Importância 

Nas últimas décadas, uma série de fenômenos relacionados a filmes finos magnéticos, na 

forma de monocamadas e multicamadas magnéticas foram observados, em parte como 

resposta à demanda por sensores de campo magnético pequenos e ao mesmo tempo muito 

sensíveis. Um dos exemplos mais citados envolve a magneto resistência, descoberta em 1857 

pelo físico britânico William Thomson, e redescoberta no final da década de 80 em vários 

materiais e multicamadas magnéticas nas quais, observa-se inclusive o fenômeno de 

magnetoresistência gigante (MRG) [1]. Entre todas as aplicações tecnológicas a mais 

instigante envolve os discos rígidos pelo seu rápido desenvolvimento e impacto na vida 

moderna [2]. 

1.2. Abordagem 

Neste trabalho, a técnica de ressonância ferromagnética foi utilizada para caracterizar filmes 

de multicamadas magnéticas de NiFe/WTi. Por meio da técnica de ressonância 

ferromagnética, efeitos como campo magnético efetivo, campo de anisotropia magnética e 

acoplamento intercamadas podem ser bem entendidos. As multicamadas geralmente são 

produzidas através de epitaxia por feixe molecular (BEM), técnica de deposição em que os 

constituintes do sólido (multicamadas) resultantes são evaporados por feixe de elétrons, a 

partir de fontes individuais ou usando outra técnica como a de deposição catódica, que 

consiste na formação de filmes através do transporte de materiais na fase gasosa para o 

substrato adequado. A formação ocorre por condensação do material evaporado sobre o 

substrato. A espessura da camada pode ser de ordem atômica até vários angstrons [3]. 

1.3. Objetivo da pesquisa 

O objetivo desta pesquisa é caracterizar por ressonância ferromagnética um conjunto de 

multicamadas de NiFe/WTi. Com está técnica é possível calcular os valores dos campos de 

magnetização efetiva para todas as multicamadas; e para as multicamadas com diferentes 

espessuras de camada magnética pode-se ainda calcular os valores das constantes de 

anisotropia magnética de volume e de superfície. Para as multicamadas que apresentarem 

também modos de ressonância de ondas de spin é possível calcular os valores da constante de 
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troca efetiva intercamadas. Normalmente este efeito depende da quantidade de material 

magnético contido na multicamada. 

O conjunto de multicamadas aqui estudado é constituído por dois grupos com o mesmo 

número de repetições da bicamada NiFe/WTi: multicamadas com diferentes espessuras da 

camada magnética NiFe e mesma espessura da camada separadora WTi, (multicamadas com 

essas características possibilitam o cálculo das constantes de anisotropia magnética de volume 

e superfície); e multicamadas nas quais a espessura da camada magnética permanece 

constante e a espessura da camada separadora é variada. Além desses dois grupos duas outras 

multicamadas estudadas apresentam maior número de repetições de bicamadas NiFe/WTi. 

No capítulo 4, os resultados das medidas de RFM são apresentados; no capítulo 5, 

apresentamos a análise e as discussões dos resultados. As conclusões juntamente com as 

perspectivas futuras para novos trabalhos serão apresentadas no capítulo 6. 
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Capítulo 2 Referencial Teórico 
Os filmes de multicamadas magnéticas normalmente são produzidos com diferentes materiais 

e diferentes números de camadas, e podem dar origem a vários dispositivos, sendo nas últimas 

décadas os mais estudados. Dependendo das dimensões físicas, esses dispositivos podem 

apresentar efeitos físicos mais acentuados ou não. Contudo, novas aplicações tecnológicas 

envolvendo dispositivos magnéticos vêm fazendo parte cada vez mais do dia-dia. 

2.1. Dispositivos que têm como base filmes magnéticos 

2.1.1. Válvula de spin 

Válvulas de spin são dispositivos sensíveis a um campo magnético aplicado. Os efeitos destes 

dispositivos foram descobertos em 1991 [4,5]. Normalmente, a válvula de spin é composta de 

duas camadas magnéticas macias, originalmente de NiFe, separadas por uma camada metálica 

não magnética, geralmente Cu. A inexistência de acoplamento ferromagnético entre as 

camadas magnéticas faz com que o efeito da MRG seja oriundo dos efeitos de aprisionamento 

(o conceito de aprisionamento vem da palavra pinning, do inglês; foi introduzido por Kittel e 

descreve o grau de fixação da magnetização em uma dada direção [6]) na camada magnética. 

Portanto, uma das camadas tem a magnetização “fixa” em uma determinada direção e na outra 

camada magnetização é livre para girar relativa à camada com magnetização fixa. Assim, as 

camadas magnéticas devem apresentar magnetizações alinhadas de forma antiparalela para se 

obter alta resistência e de forma paralela, para se obter baixa resistência. Dispositivos com 

essas características já são usados em leitores de discos rígidos. 

2.1.2. Junção túnel 

Junções túneis são dispositivos formados por dois eletrodos magnéticos separados por uma 

barreira túnel isolante, feita geralmente de óxido de alumínio ou outro material isolante. 

Diferentemente das válvulas de spin, a corrente flui através da junção, perpendicular às 

camadas. Sob a ação do campo magnético aplicado, esses dispositivos sofrem variação da 

resistência em conseqüência do aumento de espalhamentos dos elétrons que passam através 

das estruturas [4]. 
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2.1.3. Dispositivo magneto-óptico 

Os dispositivos de magneto-óptica têm a orientação da magnetização perpendicular ao plano 

do filme. Os processos de gravação e leitura da informação mudam consideravelmente [4,7]. 

Para escrever a informação, o local é aquecido usando um laser pulsado a uma temperatura 

maior que o ponto de Curie. As informações são lidas por efeito Kerr, no qual um laser de 

baixa intensidade é usado para medir a polarização do feixe refletido, que terá rotação para o 

lado direito ou esquerdo, dependendo da direção da magnetização. Algumas multicamadas 

são fortes candidatas a esse tipo de tecnologia, uma vez que a anisotropia de interface pode 

ser predominante e favorece a magnetização perpendicular. 

2.1.4. Multicamadas 

Com o desenvolvimento de novas técnicas de crescimento, nas últimas décadas, foi possível 

crescer filmes com espessuras da ordem de poucas camadas atômicas. Com essa tecnologia se 

torna possível o crescimento de filmes finos em multicamadas. As multicamadas 

normalmente são crescidas sobre uma camada tampão, que está fixa em um substrato 

apropriado. A última camada, geralmente conhecida como camada de cobertura, se faz 

necessária para proteger a estrutura interna da multicamada [4]. A caracterização da estrutura 

interna normalmente é feita por difração de raios-x, em baixo e alto ângulo. A difração de 

raios-x em baixos ângulos pode revelar picos típicos de estruturas periódicas e é usada para 

determinar a taxa de deposição e para calcular a espessura da multicamada. Na difração de 

raios-x na região de altos ângulos, um pico característico mostra como as texturas das 

camadas magnéticas estão ordenadas. Em se tratando de multicamadas magnéticas, esperam-

se grandes possibilidades para a produção de dispositivos para manipulação de informação 

(dispositivo de memória) e sensores. Para compreender as propriedades físicas desses 

dispositivos, em particular os dispositivos à base de multicamadas, novas técnicas e teorias 

são criadas e testadas, uma vez que materiais nessas dimensões apresentam propriedades 

distintas quando comparadas à estrutura interna. As multicamadas estudadas neste trabalho 

foram produzidas usando camadas magnéticas da liga de NiFe e intercaladas por camadas não 

magnéticas de WTi [8], a união dessas duas pequenas estruturas muitas vezes será chamada 

de bicamada.  

2.2. Teoria básica de RFM 

Na condição de ressonância, a energia livre do filme, por unidade de volume, inclui 

geralmente a energia Zeeman, a energia magnetostática e a energia de anisotropia magnética 
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efetiva de primeira ordem (necessário para tal material). A teoria básica de RFM pode ser 

encontrada em vários trabalhos [9-15]. 

2.2.1. Densidade de energia Zeeman 

EZ = - H•M                                                                                        (2.1) 

A densidade de energia Zeeman descreve a interação do campo magnético externo com a 

magnetização da amostra, e é representada pelo produto escalar do vetor campo magnético 

externo H e a magnetização M contida na multicamada. 

2.2.2. Densidade de energia magnetostática 

EMS = - 1/2Hd•M                          (2.2)                              

A densidade de energia magnetostática é expressa pelo produto escalar do campo 

desmagnetizante da amostra com o vetor magnetização. Em geral o campo desmagnetizante 

vária de ponto a ponto e depende da forma da amostra. A relação que descreve o campo 

desmagnetizante é dada por  Hd=NdM. Onde Nd está relacionado com a forma da amostra 

(esfera, elipsóide, disco). 

2.2.3. Densidade de energia de anisotropia 

Kef = 1/2HK•M                             (2.3)                              

A densidade de energia de anisotropia está relacionada à torção da magnetização provocada 

por um campo magnético externo, a fim de mudar a magnetização do seu eixo fácil para uma 

outra orientação. Na expressão, HK é o campo de anisotropia efetivo e inclui todos os campos 

de anisotropia, como anisotropia de volume, interface, superfície. Uma outra forma muito 

usada de escrever a anisotropia efetiva está relacionada à expressão fenomenológica abaixo, 

Kef = KV + 2KS/t              (2.4) 

esta relação será usada para calcular a constante de anisotropia de volume KV e a constante de 

anisotropia de superfície KS em função da espessura t da camada magnética. 

2.3. Condição de ressonância 

Uma amostra irradiada por uma onda eletromagnética com determinada freqüência entra em 

ressonância ou sofre absorção de energia quando o campo magnético externo induz uma 

determinada freqüência de precessão (freqüência de Larmor) dos momentos magnéticos na 

ordem da freqüência irradiada [10]. Para compreender a descrição analítica da ressonância 

ferromagnética adotaremos um sistema de coordenadas como proposto pela fig. 2.1. 
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Fig. 2.1: Sistema de coordenadas. 
 

Num filme em multicamada apoiado no plano XY, θH e θ representam, respectivamente, o 

ângulo do campo magnético aplicado e o ângulo da magnetização em relação à normal ao 

filme em multicamada, e φ é o ângulo da magnetização em relação ao eixo X, h é o campo 

magnético proveniente das micro-ondas orientado perpendicularmente ao campo magnético 

aplicado. Portanto, escrevendo a energia livre para um filme em multicamadas levando em 

consideração o sistema de coordenadas da fig. 2.1, temos: 

θθπθθϕθθ 222 coscos2)coscos( efHH KMsensensenHME −++−=       (2.5) 

Os termos do lado direito da equação (2.5) correspondem à densidade de energia Zeeman, a 

densidade de energia magnetostática e a densidade de energia de anisotropia, segundo a 

orientação do sistema de coordena da fig. 2.1. Na condição de equilíbrio devemos ter, 

0E =θ∂∂  e 0E =ϕ∂∂ , calculado para φ=π/2. Portanto, 

( ) θθθθ cossenHHsen efH =−                             (2.6) 

onde: 

M
K

MH ef
Sef

2
4 −= π                       (2.7) 

Como podemos ver, o campo efetivo no filme é o campo dado pela magnetização do seu 

volume, com uma contribuição negativa proveniente do campo de anisotropia efetivo 

X 

Y 

Z 

θH

φ 

θ

M
H
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MKH efK /2−= . A relação de dispersão da ressonância pode ser fornecida através da 

equação geral de Smit e Beljers [10] 
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Fazendo as derivadas da energia livre eq. 2.5 e substituindo na equação de Smit e Beljers, 

encontramos; 

( )[ ] ( )[ ]θπθθθπθθ
γ
ω 2cos4coscos4cos 2

2

efHefH MHMH −−−−=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡        (2.9) 

Portanto, as eq. 2.6 e 2.9 determinam o campo de ressonância para qualquer orientação θH do 

campo aplicado. mge 2/=γ  é a razão giromagnética e ω a freqüência angular de micro-

ondas. No procedimento experimental consideramos duas posições angulares importantes. 

Uma com o campo magnético aplicado na configuração paralela H// (θ = θH = 90º ) e outra 

com o campo aplicado perpendicularmente H_|_ (θ = θH = 0º). Então, a relação de dispersão se 

transforma em: 

( )efMHH π
γ
ω 4////

2

+=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛           (2.10) 

e 

efMH π
γ
ω 4−= ⊥ .           (2.11) 

Obtidos os valores experimentais dos campos de ressonância paralelo H// e perpendicular H┴, 

manipulando as relações 2.10 e 2.11 podemos obter o valor da magnetização efetiva da 

multicamada por meio da seguinte relação: 
2/1

////// 4
5
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⎣
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⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +±+= ⊥⊥ HHHHHM efπ         (2.12)                             

o sinal positivo da eq. 2.12 não possui significado físico, uma vez que, a magnetização efetiva 

iria para valor muito maior que a magnetização de saturação. De posse do valor da 

magnetização 4πMS, obtido com o uso de um magnetômetro de amostra vibrante e o resultado 

de 4πMef obtido por RFM, podemos calcular o campo de anisotropia efetivo HK fornecido pela 

eq. 2.7, assim pode-se calcular a constante de anisotropia efetiva Kef. Para as multicamadas 

com diferentes espessuras da camada magnética pode-se usar a relação fenomenológica da 

anisotropia efetiva: 
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t
K

KK S
Vef

2
+= ,           (2.13) 

e calcular a anisotropia de volume e de superfície. O fator 2 é necessário por se levar em 

consideração as duas faces da camada magnética. O procedimento padrão consiste 

normalmente em multiplicar expressão eq. 2.13 por t e depois, gráficar os resultados de Kefxt 

em função de t. Assim, KV é fornecido pelo valor do coeficiente angular e KS pela metade do 

valor do coeficiente linear. 

2.4. Modos de ressonância 

Nos espectros de RFM podem aparecer vários modos de ressonância. Esses modos 

normalmente são classificados como: modo uniforme, modo de SWR (do inglês Spin Wave 

Resonance), modo de interface e modo óptico de ressonância. 

2.4.1. Modo uniforme 

O modo uniforme, também pode ser conhecido por modo principal ou em casos mais raros 

como modo acústico. A característica principal dele é dada por sua grande intensidade. O 

modo uniforme, sob variação angular do campo de ressonância pode sofrer algumas 

variações, como mudança de posição, variação da intensidade e da largura de linha do 

espectro de ressonância. O modo uniforme é atribuído à precessão da magnetização na 

multicamada como um todo, proveniente da radiação eletromagnética das micro-ondas que 

provoca torques nos momentos magnéticos do material, uma vez que esses momentos 

magnéticos estão alinhados com o campo magnético externo. Devemos levar em consideração 

que os filmes magnéticos de multicamada têm o seu eixo fácil de magnetização orientado ao 

longo do plano da multicamada, e porém, sob a variação angular do campo de ressonância, a 

magnetização não necessariamente está na direção do campo aplicado, essa defasagem do 

campo aplicado e a magnetização (θ-θH) é decorrente principalmente da anisotropia de forma 

do material. Nestas condições, o equilíbrio da magnetização é dada pela eq. 2.6 

( ) θθθθ cossenHHsen efH =−                   (2.6) 

e pela relação de dispersão eq. 2.9 

( )[ ] ( )[ ]θπθθθπθθ
γ
ω 2cos4coscos4cos 2

2

efHefH MHMH −−−−=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡         (2.9) 

Para os casos particulares em que temos o campo aplicado na configuração paralela e 

perpendicular ao filme as direções da magnetização e do campo aplicado coincidem e a 

relação de dispersão é dada pela eq. 2.10 e 2.11. 
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2.4.2. Modos de ondas de spin 

A absorção das micro-ondas que dá origem aos modos de ondas de spin SWR aparecem 

quando o campo aplicado está próximo à configuração perpendicular ao plano da 

multicamada. As ondas de spins podem ser quantizadas, levando o nome de mágnons, 

semelhante o fenômeno que ocorre com os fônons, que é uma vibração quantizada da rede 

cristalina. A solução dos mágnons é semelhante à dos fônons, devendo encontrar a relação de 

dispersão para ω [16]. O tratamento da solução para dispersão dos mágnons leva em 

consideração uma linha com N spins, cada um com magnitude S, interagindo com os 

primeiros vizinhos, segundo o modelo de Heisenberg 

∑
−

+•−=
N

P
PPtr SS

1
12JE         (2.14) 

Onde J é o acoplamento magnético. As excitações de ondas de spin normalmente são 

provocadas por micro-ondas nos vários spins alinhados, podendo propagar como uma onda na 

rede cristalina, formando as ondas de spins, que são oscilações iniciadas em torno da 

orientação relativa dos spins em uma rede com parâmetro de distância a (Ver fig. 2.2). 

 
Fig. 2.2: Representação de uma onda de spin na rede cristalina. 

Uma abordagem clássica dos mágnons pode ser feita considerando os spins em uma rede e a 

interação da energia de um com os seus primeiros vizinhos, como ilustrado na fig. 2.2. 

( )112 +− +•− PPP SSSJ         (2.14) 

A dispersão dos mágnons tem como solução a equação abaixo e foi apresentada 

primeiramente por Kittel [16],  

( )aJS κω cos14 −=h .         (2.15) 

A eq. 2.15, leva em consideração ondas de spins em uma dimensão, considerando interações 

somente entre os primeiros vizinhos. O mesmo resultado pode ser obtido usando mecânica 

quântica como princípio teórico. Para um comprimento de onda muito longo κa << 1, cos(κa) 

pode ser expandido, dando como resultado uma equação aproximada: 



 10

( ) 222 2
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1114 κκω JaaJS ≅⎥
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⎞

⎜
⎝
⎛ −−≅h ,      (2.16) 

A relação de dispersão para os mágnons é proporcional a κ2, diferente da relação de dispersão 

para fônons que é proporcional a κ [16] e pode ser explorada por ressonância de ondas de 

spins em filmes magnéticos finos através da técnica de RFM. Os modos de SWR 

normalmente ocorrem quando o filme está na configuração perpendicular ao campo aplicado. 

Devendo, portanto, acrescentar mais um termo de campo na eq. 2.11. Para a condição de 

ressonância de SWR, temos então: 

22
4 κπ

γ
ω

M
A

MH ef
efn −−=         (2.17) 

onde κ = nπ/L, e n é o número de meios comprimentos de onda referente à onda que propaga 

através do filme de espessura L. Substituindo κ como nπ/L na eq. 2.17 e reescrevendo de outra 

forma, tal que, a separação entre os SWR i e j (identificados pelos números inteiros ni e nj), 

observados no espectro de RFM, seja dadas pela eq. 2.18. Portanto, se uma determinada 

amostra apresenta mais de um modo de SWR, a constante de troca efetiva Aef pode ser 

calculada via coeficiente angular da reta com a  eq. 2.18 ajustada ao campo de ressonância Hn 

do modo n em função de n2.  

)(
2

)( 22
2

ij
S

ef
ji nn

LM
A

HH −⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=−
π                                          (2.18) 

A escolha dos valores de n é feita de forma a satisfazer a teoria de Kittel [16], com n ímpares, 

ou seja, representando os spins das superfícies presos de forma simétrica, como representado 

na fig. 2.3. Onde H é o campo aplicado, h o campo de micro-ondas e L a espessura da 

multicamada. 
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Fig. 2.3: Modos de SWR simétricos. 

 

Muitos trabalhos reportam que as interações das camadas magnéticas por SWR ocorrem via 

mágnons, que são vibrações dos momentos magnéticos da multicamada e que SWR é um 

fenômeno comum em filmes magnéticos [17-27]. Segundo Tong et al. [28] suas 

multicamadas de Co/Pb apresentaram vários modos de SWR, indicando acoplamento entre as 

camadas magnéticas, com resultado para a constante de acoplamento de 3,4 x 10-7 erg/cm. 

Modo de outra origem também foi identificado e relata ainda, pequeno valor para a constante 

de anisotropia de interface Ks = 0,006 erg/cm2 foi devido à baixa rugosidade na interface 

como previsto por Bruno [29]. No trabalho de Du et al. [30] encontramos resultados de RFM 

em multicamadas de Co/V com mais de dez modos de SWR, alguns modos apresentaram 

dependência com (n) e outros com (n2); isso pode ser causado pela não homogeneidade 

magnética distribuída nas camadas magnéticas. Shi-Ming Zhou et al. [31] produziram 

monocamada de NiFe com espessuras de 2000 e 3000 Å e analisaram por RFM; comparando 

os resultados com outras amostras NiFe(2000Å)/Cu(t)/NiFe(1000Å) com diferentes 

espessuras de Cu, t = 15 e 60Å. Primeiro, eles observaram que a absorção depende da camada 

separadora. Em segundo, os espectros não podem ser explicados por superposição de 

monocamadas. Portanto, há acoplamento entre as camadas magnéticas. No trabalho de Rook 

et al. [32] os modos de SWR são analisados supondo que os modos ímpares e pares são 

devidos à diferença de simetria nas superfícies do filme e de acordo com Jin et al. [33] o 

acoplamento magnético tende a valores menores, com o aumento da espessura da camada 

separadora. 
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2.4.3. Modo de interface 

O modo de interface é proveniente de uma outra fase magnética na amostra, decorrência da 

perda de homogeneidade da magnetização nas regiões da interface produzida normalmente 

por rugosidades, efeitos de difusão, formação de ligas. Em particular, as estruturas das 

interfaces externas referente às camadas magnéticas extremas poderiam ser diferentes das 

interfaces internas, devido, por exemplo, à diferença de simetria translacional da rede 

cristalina do material, isso provocaria gradientes de tensões ao longo da rede cristalina. Isso 

normalmente não ocorre em nossas multicamadas, uma vez que as camadas magnéticas 

extremas estão travadas com camadas não magnéticas, portanto os modos de interface 

atribuídos às multicamadas estudadas aqui só podem ser devido a não homogeneidade das 

interfaces entre as camadas magnéticas e não magnéticas no interior da multicamada. O modo 

de interface normalmente apresenta uma forte dependência angular com o campo aplicado, 

para alguns casos a dependência angular é completa, contudo o modo de interface tem como 

característica primordial a posição em relação ao modo uniforme. Para uma variação angular 

completa ele deve mudar para campos menores ou maiores em relação ao campo de 

ressonância do modo uniforme, conforme pode ser visto pela fig. 2.4. 

 
Fig. 2.4: Variação angular, modo de ressonância uniforme e interface. 
 

 A superposição com o modo uniforme pode ser melhor explicada em termos da magnetização 

efetiva atribuída à essa nova fase magnética. Portanto, se a magnetização efetiva para esta 

fase magnética for maior que a magnetização efetiva do modo uniforme, tem-se que concluir 
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com base nas equações de dispersão para a condição paralela e perpendicular que o campo de 

ressonância desse modo muda em relação ao campo de ressonância do modo uniforme. O 

comportamento do modo de interface pode ser explicado com base nas equações da condição 

de ressonância nas configurações paralela e perpendicular, eq. 2.10 e 2.11 

( )efMHH π
γ
ω 4////
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⎛                    (2.10) 

e 

efMH π
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ω 4−= ⊥          (2.11) 

Uma vez calculados as magnetizações efetiva com o uso da eq. 2.12 
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Podemos notar pela eq 2.10 que o valor do campo de ressonância H// tem comportamento 

inverso ao valor magnetização efetiva, portanto como a magnetização efetiva do modo de 

interface é menor que a magnetização efetiva do modo uniforme, a solução da eq 2.10 deve 

fornecer campo de ressonância H// para o modo de interface maior que o campo de 

ressonância do modo uniforme. Na configuração perpendicular, o campo de ressonância H_|_ é 

linear à magnetização efetiva, se a magnetização efetiva decresce, o campo de ressonância 

H_|_ deve decrescer também. Na literatura encontramos trabalhos relatando que as 

propriedades físicas das multicamadas, bem como os tipos de interface, podem variar muito 

dependendo da espessura da camada intercaladora. Segundo den Broender et al. [34], a 

magnetização perpendicular está relacionada pela constante de anisotropia Ks para 

multicamadas com baixas espessuras da camada magnética. Observaram também que Ks 

aumenta de valor para temperaturas elevadas. Supondo que a estrutura da multicamada é 

coerente, pode concluir que os valores diferentes de Kv são atribuídos a desajustes da 

espessura das camadas ou a anisotropia de tensão. No trabalho de Chubing et al. [35], o modo 

de interface de sua multicamada de Ag/Ni está presente em toda a dependência angular. 

Também sugere ainda que o modo uniforme é devido a precessões da magnetização no 

interior do material magnético, e o modo de interface é devido a precessões da magnetização 

na região da interface. 
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2.4.4. Modo óptico de ressonância 

Na seção 2.4.2 foi mostrado que o acoplamento via mágnons pressupõe que todos os 

momentos magnéticos e sítios magnéticos são exatamente iguais em todo o filme, como os 

spins. Por outro lado, a magnetização efetiva em cada camada magnética pode ser diferente 

devido a efeitos das mais variadas anisotropias, como veremos agora. A solução para esse tipo 

de problema sugere o acréscimo de um termo de acoplamento macroscópico das camadas 

magnéticas vizinhas com diferentes magnetizações, que irá resultar em um modo de 

ressonância, além do modo uniforme [36,37]. Para simplificar o entendimento, em vez de uma 

multicamada magnética, considere uma tricamada constituída de duas camadas magnéticas 

separadas por uma camada não magnética. Contudo, o método de Smit e Beljers [38] ainda 

pode ser usado para o caso de camadas com diferentes magnetizações, a fim de mostrar seu 

caráter geral. Para explicar esse efeito, um termo de acoplamento dado por: 

21

21
int MM

JU ertr
MM •

−=         (2.19) 

envolvendo as magnetizações M1 e M2 das duas camadas magnéticas, (ver fig. 2.4) é 

adicionado na expressão da energia livre, eq. 2.5, onde Jinter é um parâmetro de acoplamento. 

 
Fig. 2.5: Representação de um filme em tricamada. 

 

Jinter é aparentemente definido pelo mesmo caminho do acoplamento de troca de Heisenberg, 

com a diferença que nesta situação Jinter é de fato uma média de uma quantidade macroscópica 

que mede a diferença da energia entre as magnetizações M1 e M2 com diferentes orientações 

entre si [36]. Depois de adicionar o termo de acoplamento à expressão da energia livre eq. 2.5 
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a relação de dispersão toma a seguinte forma, após uma série longa de manipulações 

algébricas, 
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onde b e c são constantes que envolvem as magnetizações M1, M2 e derivadas. A diferença 

aqui é que em filme com mais de uma camada magnética, as camadas magnéticas podem ou 

não estar acopladas. A fig. 2.6 (ref. [36]) mostra duas situações de acoplamento, com o campo 

aplicado no plano do filme. 

 
Fig. 2.6:Espectros de RFM com acoplamento FM e AFM. 

A linha sólida indica o sinal de duas camadas magnéticas com magnetizações diferentes não 

interagentes. Pode ser uma situação em que as camadas magnéticas estão muito separadas, 

portanto ambas as camadas magnéticas apresentam modos de ressonância independentes e 

podem ser explicadas a partir da relação de dispersão ordinária dada pela eq. 2.9, ou seja, para 

um filme de monocamada magnética. Quando a espessura da camada separadora é reduzida o 

suficiente, as camadas magnéticas se acoplam. Como mostrado pelo espectro da linha 

tracejada, o sistema acoplado apresenta dois modos de ressonâncias formados a partir do 

modo “uniforme”. Para o modo acústico, as magnetizações precessionam em fase, enquanto 

que no modo óptico e mesmo fraco as magnetizações precessionam fora de fase, ver fig. 2.6 

(ref. 36).  
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Fig. 2.7: Precessões da magnetização. 

 

A posição relativa do modo óptico em relação ao modo acústico pode ser usada para 

determinar o sinal de Jinter e o tipo de acoplamento (ferromagnético ou anti-ferromagnético). A 

fig. 2.7 mostra que no acoplamento FM (AFM) o modo óptico é localizado em campos 

menores (maiores) que o campo de ressonância do modo acústico. É importante lembrar que 

este acoplamento não aparece entre spins de uma única camada magnética e sim de ambas 

magnetizações das camadas magnéticas. Para grandes valores de Jinter a razão da intensidade 

entre o modo óptico e o modo acústico decresce (linha pontilhada), independentemente do 

sinal de acoplamento. Isto quer dizer que quanto menores os valores de Jinter, mais intensa é a 

contribuição do modo acústico, enquanto que o modo óptico torna-se mais fraco. Na 

tricamada de Cu/Ni/Cu/Ni/Cu(001), Lindner et al. [36] analisaram o modo acústico alargado e 

também modo óptico. O modo óptico está sempre com campo de ressonância menor que o 

campo do modo acústico, confirmando o acoplamento ferromagnético entre as camadas 

magnéticas. No estudo da variação angular do campo aplicado, o valor do campo de 

ressonância do modo óptico não deve alternar entre os valores menores e valores maiores que 

o valore do campo de ressonância do modo acústico. Resultados assim sugerem outra fase 

magnética na tricamada. Conforme Heinrich et al. [38], a tricamada Fe/Cu/Fe apresenta modo 

acústico e modo óptico. O modo óptico apresenta intensidade muito baixa e campo de 

ressonância superior ao campo do modo acústico, portanto, o acoplamento entre as camadas 

magnéticas é antiferromagnético com constante de acoplamento igual a 1,3 x 10-9 erg/cm. Não 
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apresentaram um estudo da dependência angular. Na multicamada de Co/Zr foi observado por 

Gan`shina et al. [39] um modo de ressonância com comportamento similar ao modo principal, 

e esse modo foi classificado como modo “óptico” com precessão fora de fase em relação à 

magnetização das camadas magnéticas vizinhas. De acordo com Heinrich et al. [40], amostras 

com diferentes interfaces o modo óptico muda para campos menores que o campo do modo 

acústico, caracterizando acoplamento ferromagnético. Isso pode ser atribuído à mudança da 

anisotropia uniaxial na região da interface, conseqüentemente também ocorre mudança da 

magnetização efetiva. Segundo Zhang et al. [37], estruturas simétricas e assimétricas de 

tricamadas de Co/Ru/Co, com diferentes espessuras de Ru, o modo óptico pode aparecer em 

campos menores ou maiores em relação ao campo do modo acústico, ou seja, o acoplamento 

muda de ferromagnético para antiferromagnético em função da camada separadora. Para 

estruturas assimétricas o comportamento é sempre ferromagnético. Ando et al. [41] estudaram 

multicamadas que apresentaram modo óptico e sugerem que o aparecimento do mesmo é 

devido a pequenas diferenças da energia de anisotropia magnética provocada por rugosidade 

ou não homogeneidade entre as camadas. Nagamine L. C. C. M. et al [42] atribuiram aos 

modos ópticos existente em suas amostras de NiFe/Cu/NiFe principalmente à diferença de 

anisotropia entre as camadas magnéticas. Outro efeito de modo óptico pode ser verificado nos 

trabalhos [43,44]. 
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Capítulo 3 Métodos Experimentais 

3.1. Introdução 

A característica das multicamadas estudadas neste trabalho será explicada neste capítulo. A 

fim de facilitar o desenvolvimento do trabalho, as multicamadas foram divididas em três 

conjuntos, que são diferenciados segundo a espessura das camadas magnéticas, camadas 

separadoras e o número de repetição dessas camadas. Detalhes da técnica de RFM também 

serão explicados neste capítulo. 

3.2. Características das multicamadas NiFe/WTi 

As multicamadas magnéticas de NiFe/WTi foram produzidas pelo Prof. Biondo A. [8] no 

Laboratório de Filmes Finos do CBPF, através da técnica de deposição catódica DC. Essa 

técnica é muito usada para evaporar materiais metálicos. Durante a produção, o substrato 

encontra-se apoiado sobre uma base rotatória controlada por computador. O sistema 

automatizado também controla simultaneamente o posicionamento dos porta-substratos, a 

seqüência de deposição e o acionamento dos obturadores. Partes como o acionamento do 

plasma e o controle da pressão de argônio ainda são manuais. Para todas as multicamadas 

foram usados substratos de Si(100) da marca KDB-75, condutividade p, resistividade 7,5 

Ohm-cm, espessura 460 µm e diâmetro 10 cm. Para a deposição os substratos foram cortados 

em partes de 10x12 mm e limpos devidamente. As deposições foram feitas a partir do 

substrato de Si(100), conforme a fig. 3.1, primeiro com a deposição da camada tampão de 

WTi(100Å), logo em seguidas, as camadas magnéticas NiFe foram depositadas intercaladas 

por material não magnético de WTi com diferentes espessuras. Para finalizar, uma camada de 

cobertura de WTi(50Å) também foi depositada. 
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Fig. 3.1: Estrutura da multicamada NiFe/WTi. 

3.2.1. Primeiro conjunto: multicamadas [NiFe(tÅ)/WTi(20Å)]15 

As multicamadas com diferentes espessuras de permalloy foram manufaturadas obedecendo 

alguns parâmetros de controle como pressão de base, pressão de trabalho, potência da radio-

freqüência, taxas de deposições e corrente, conforme apresentados na tab. 3.1. 

Tab. 3.1: Multicamadas [NiFe(tÅ)/WTi(20Å)]15, parâmetros relacionados à produção. 

Pressão de base 6,0 x 10-8 torr

Pressão de trabalho 6,0 x 10-3 torr

Potência de RF WTi 15W 

Potência de RF NiFe 80W 

Taxa de dep. WTi 0,87 Å/s 

Taxa de dep. NiFe 1,97 Å/s 

Corrente Ipv 292 mA 

 

Os valores das espessuras das camadas magnéticas são apresentados na tab. 3.2 abaixo, 

juntamente com os valores da magnetização de saturação medidos por magnetometria. 
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Tab. 3.2: Multicamada [NiFe(tÅ)/WTi(20Å)]15. Espessura da camada magnética e magnetização de 
saturação. 

Amostra 

[NiFe( t Å)/WTi(20Å)]15

4лMS 

(emu/cm3)

40 8344 

50 9236 

60 9425 

80 9890 

 

3.2.2. Segundo conjunto: multicamadas [NiFe(40Å)/WTi(tÅ)]15 

As multicamadas com diferentes espessuras da camada de WTi foram manufaturadas 

obedecendo alguns parâmetros de controle como pressão de base, pressão de trabalho, 

potência da radio-freqüência, taxas de deposições e corrente, Os valores são apresentados na 

tab. 3.3. 

Tab. 3.3: Multicamadas [NiFe(40Å)/WTi(tÅ)]15, parâmetros relacionados à produção. 

Pressão de base 9,4 x 10-8 torr

Pressão de trabalho 6,0 x 10-3 torr

Potência de RF WTi 15W 

Potência de RF NiFe 80W 

Taxa de dep. WTi 0,87 Å/s 

Taxa de dep. NiFe 1,97 Å/s 

Corrente Ipv 245 mA 

 

Os valores das espessuras das camadas separadoras são apresentados na tab. 3.4 abaixo, 

juntamente com os valores da magnetização de saturação medidas por magnetometria.
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Tab. 3.4: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(tÅ)]15. Espessura da camada magnética e magnetização de 
saturação. 

Amostra 

[NiFe( 40Å)/WTi(tÅ)]15

4πMS 

(emu/cm3)

7 9990 

9 9963 

11 9990 

13 9651 
 

3.2.3. Terceiro conjunto: multicamadas [NiFe(t1Å)/WTi(t2Å)]25 

Esta seção apresenta duas multicamadas diferentes das demais. Elas têm o número de 

bicamadas com 25 repetições. A primeira multicamada apresentada t1 = t2 = 20Å; e a segunda 

multicamada t1 = 40Å e t2 = 9Å. Os valores da magnetização de saturação (4лMs) de cada 

multicamada são de 6710 e 9990 emu/cm3, respectivamente. Na tab. 3.5, estão relacionados 

alguns valores referentes ao controle de produção, como pressão de base, pressão de trabalho, 

potência da radio-freqüência, taxas de deposições e corrente. 

Tab. 3.5: Multicamadas [NiFe(t1Å)/WTi(t2Å)]25, parâmetros relacionados à produção. 

Pressão de base 6,0x10-8  torr

Pressão de trablalho 6x10-3 torr 

Potencia RF  WTi 15W 

Potencia RF NiFe 80W 

Taxa de dep. WTi 0,87 Å/s 

Taxa de dep. NiFe 1,97 Å/s 

Corrente IPV 292 mA 

 

3.3. As medidas de ressonância ferromagnética 

As medidas de ressonância ferromagnética das multicamadas foram realizadas à temperatura 

ambiente, usando um espectrômetro da marca BRUKER ESP 300, operando com freqüência 

de micro-ondas em banda-X, com campo máximo de 20000 G. Foram utilizadas as cavidades 

ressonantes de micro-ondas retangular de modo TE102, e a cavidade cilíndrica ER4106ZR. A 
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freqüência de micro-ondas foi aferida com uso de um freqüencímetro da marca HP modelo 

5350 B. Valores típicos de campo e freqüência de modulação para a cavidade retangular 

foram 5,0 G e 100 kHz e, para cavidade cilíndrica, 2,0 G e 100 kHz, respectivamente. Cada 

multicamada foi colocada no centro da cavidade ressonante e a variação angular foi feita 

usando um goniômetro acoplado à multicamada ou girando as peças polares, porem agora 

com o uso do goniômetro acoplado a base do eletroímã. 

3.4. Precisão das medidas 

Os valores do campo de ressonância foram detectados usando um sensor Hall com precisão de 

0,10 G, também usado para fazer o controle do campo magnético produzido pelo eletroímã. 

As medidas dos espectros utilizados para a dependência angular foram realizadas usando um 

goniômetro acoplado às multicamadas que permite uma precisão de 0,5º, ou utilizando um 

goniômetro acoplado ao eletroímã com uma precisão de 0,1º. A freqüência de micro-ondas é 

medida em GHz com uso de nove casas decimais. As medidas apresentaram variações da 

ordem de ± 1 kHz, durante uma medida típica. 

3.5. Procedimentos de medidas 

Para obter cada espectro de RFM um pequeno pedaço da multicamada é colocado no centro 

da cavidade ressonante. A multicamada é posicionada inicialmente na configuração paralela 

ao campo aplicado ou paralelo as peças polares do eletroímã. Com a multicamada no centro 

da cavidade é feita uma calibração do equipamento. Essa calibração é necessária para obter o 

melhor fator de qualidade possível da cavidade ressonante, e consequentemente o melhor 

acoplamento entre a multicamada dentro da cavidade e a cavidade ressonante. Com o 

equipamento devidamente calibrado, a multicamada sofre a variação de um campo aplicado 

de forma linear, durante essa variação de campo a multicamada sofre absorção da energia 

proveniente das micro-ondas em um dado valor de campo, esse campo que a amostra sofre 

absorção, damos o nome de campo de ressonância ou de absorção. Contudo, a forma do 

espectro que obtemos é do tipo função de uma Gaussiana, o que acontece é que durante a 

aquisição o sinal do espectro é derivado, como é comum na literatura. O que é naturalmente 

medido no espectro depois que ele é obtido é o valor do campo de ressonância Hr no ponto 

aonde o espectro corta a linha de base, e o valor da largura de linha de ressonância ∆HP-P do 

espectro, dado pela distância pico-a-pico, conforme mostra a fig 3.2. 
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Fig. 3.2: Modelo de espectro. 
 
Para alguns casos de RFM podemos deparar com amostras que apresentam vários campos de 

ressonância, comumente chamados de modos de ressonância. Normalmente os modos de 

ressonância apresentados nas multicamadas são: uniforme (também conhecido como modo 

acústico em alguns casos especiais no qual aparece também o modo óptico), SWR e interface, 

como podem ser visto na fig. 3.3. 

 
Fig. 3.3: Exemplos de modos de ressonância para filmes finos. 
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Para construir a variação angular, fazem-se vários espectros para determinada multicamada, 

todos em função das posições angulares do campo aplicado (fig. 3.4), geralmente partindo da 

configuração perpendicular até a configuração paralela, de 0° até 90°.  

 
Fig. 3.4: Seqüência de espectros para diferentes ângulos de campo aplicado. 
 

Depois de ter todos os valores dos campos de ressonância do modo desejado e seus 

respectivos ângulos de campo aplicado, faz-se o gráfico da variação angular do campo de 

ressonância (fig. 3.5 (a)). O procedimento é similar para a variação da largura de linha de 

ressonância, como pode ser visto na fig. 3.5 (b). O ponto de máximo nesta figura (fig. 3.5 (b)) 

é conseqüência da maior defasagem angular entre a direção da magnetização e o campo 

magnético aplicado. 
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Fig. 3.5: Variação angular (a) e variação da largura de linha (b). 
 

Todas as medidas serão apresentadas no capítulo 4. Para cada multicamada será apresentado o 

espectro de ressonância nas configurações paralela e perpendicular do campo aplicado, a 

variação angular do campo de ressonância do modo uniforme, a variação angular da largura 

de linha de ressonância para o modo uniforme, e para as multicamadas que apresentarem mais 

de um modo de SWR será feito ainda o ajuste de Hn x n2. Os resultados das medidas serão 

analisados e discutidos no capítulo 5. 
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Capítulo 4 Resultados Experimentais 
A apresentação dos resultados está dividida em três subseções 4.1, 4.2 e 4.3. A primeira 

subseção apresenta os resultados obtidos para as multicamadas em função da espessura da 

camada de permalloy (NiFe – camada magnética); a segunda subseção apresenta os resultados 

obtidos para as multicamadas em função da espessura da camada separadora (WTi – camada 

não magnética); a terceira subseção apresenta os resultados obtidos para as multicamadas com 

maior número de bicamadas, N = 25, porém com diferentes espessuras de camadas magnética 

e separadora. Os valores dos campos de ressonância de todos os modos (uniforme, SWR, 

interface e óptico) nas configurações paralela e perpendicular são apresentados em anexo. 

4.1. Resultados para multicamadas [NiFe( t )/WTi(20Å)]15 

Resultados de RFM para as multicamadas com espessuras de NiFe iguais a 40, 50, 60 e 80 Å 

e espessura da camada separadora de WTi igual a 20 Å. 

4.3.1. Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(20Å)]15 

As fig. 4.1 e 4.2 apresentam os espectros de RFM da multicamada [NiFe(40Å)/WTi(20Å)]15 

para as configurações paralela e perpendicular ao campo aplicado. Para a configuração 

paralela somente o modo uniforme está presente, diferentemente da configuração 

perpendicular, que além do modo uniforme apresenta também dois modos de SWR e um 

modo de interface, que caracteriza mais de uma fase magnética na multicamada. As fig. 4.3 e 

4.4 mostram respectivamente a dependência angular do campo de absorção e a dependência 

da largura de linha do espectro de ressonância. A fig. 4.5 mostra a dependência de Hn x n2 dos 

modos de SWR; o ajuste fornece a constante de acoplamento intercamadas com valor de 

0.31x 10-7 erg/cm. As freqüências de micro-ondas usadas para a configuração paralela e 

perpendicular foram 9,7919 GHz e 9,7920 GHz, respectivamente. 
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Fig. 4.1: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(20Å)]15, espectro de RFM paralelo. 

 

 
Fig. 4.2: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(20Å)]15, espectro de RFM perpendicular. 
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Fig. 4.3: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(20Å)]15, variação angular do campo de ressonância. 

 

 
Fig. 4.4: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(20Å)]15, largura da linha de ressonância. 
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Fig. 4.5: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(20Å)]15, dependência de Hn x n2. 

4.3.2. Multicamada [NiFe(50Å)/WTi(20Å)]15 

As fig. 4.6 e 4.7 apresentam os espectros de RFM para a multicamada 

[NiFe(50Å)/WTi(20Å)]15 na configuração paralela e perpendicular do campo aplicado. Para a 

configuração paralela nota-se apenas o modo uniforme e para a configuração perpendicular 

observa-se a presença de dois modos de ressonância, uniforme e interface, que indicam a 

presença de duas fases magnéticas na multicamada. Um outro modo, próximo ao uniforme, é 

sugerido como modo de SWR. As fig. 4.8 e 4.9 mostram a dependência angular do campo de 

absorção e da largura de linha do espectro de ressonância. Para as duas configurações foram 

usadas freqüência de micro-ondas de 9,7924 GHz. 
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Fig. 4.6: Multicamada [NiFe(50Å)/WTi(20Å)]15, espectro de RFM paralelo. 

 

 
Fig. 4.7: Multicamada [NiFe(50Å)/WTi(20Å)]15, espectro de RFM perpendicular. 

 



 31

 
Fig. 4.8: Multicamada [NiFe(50Å)/WTi(20Å)]15, variação angular do campo de ressonância. 

 

 
Fig. 4.9: Multicamada [NiFe(50Å)/WTi(20Å)]15, largura da linha de ressonância. 
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4.3.3. Multicamada [NiFe(60Å)/WTi(20Å)]15 

As fig. 4.10 e 4.11 apresentam os espectros de RFM da multicamada 

[NiFe(60Å)/WTi(20Å)]15 para as configurações paralela e perpendicular ao campo aplicado. 

O espectro na configuração paralela apresenta somente o modo uniforme e foi adquirido 

usando freqüência de micro-ondas de 9,4294 GHz. Na configuração perpendicular, 

observamos quatro modos de ressonância. Dois destes modos são classificados em modos de 

interface e uniforme. Os outros dois modos são de SWR e apresentam-se bem resolvidos e 

com intensidade decrescente a partir do modo de ressonância uniforme, conforme é de se 

esperar. A dependência angular do modo uniforme e a largura de linha de RFM são 

apresentadas nas fig. 4.12 e 4.13. O ajuste da dependência de Hn x n2 é apresentado na fig. 

4.14 e fornece a constante de acoplamento intercamada com valor igual a 0,42 x10-7 erg/cm. 

Os espectros para a configuração perpendicular foram adquiridos usando freqüência de micro-

ondas de 9,6147 GHz e cavidade ressonante retangular. 

 
Fig. 4.10: Multicamada [NiFe(60Å)/WTi(20Å)]15, espectro de RFM paralelo. 
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Fig. 4.11: Multicamada [NiFe(60Å)/WTi(20Å)]15, espectro de RFM perpendicular. 

 

 
Fig. 4.12: Multicamada [NiFe(60Å)/WTi(20Å)]15, variação angular do campo de ressonância. 



 34

 
Fig. 4.13: Multicamada [NiFe(60Å)/WTi(20Å)]15, largura da linha de ressonância. 

 

 
Fig. 4.14: Multicamada [NiFe(60Å)/WTi(20Å)]15, dependência de Hn x n2. 
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4.3.4. Multicamada [NiFe(80Å)/WTi(20Å)]15 

As fig. 4.15 e 4.16 mostram os espectros de RFM da multicamada [NiFe(80Å)/WTi(20Å)]15 

para as configurações paralela e perpendicular. Esses espectros foram adquiridos usando 

freqüências de micro-ondas de 9,4286 GHz e 9,6145 GHz, respectivamente. Para a 

configuração paralela observa-se apenas o modo uniforme. Na configuração perpendicular, 

seis modos são observados. Dos seis modos, dois são representados pelo modo de interface e 

uniforme. Os quatros modos restantes são modos de SWR. Os modos de SWR não 

apresentam-se bem resolvidos, e têm intensidades alternadas. O ajuste da dependência de Hn x 

n2 apresentado na fig. 4.19 fornece a constante de acoplamento intercamada com valor igual a 

1.26 x 10-7erg/cm. A dependência angular do modo uniforme e a largura de linha de RFM são 

apresentados nas fig. 4.17 e 4.18. Os espectros foram obtidos usando cavidade ressonante 

retangular. 

 
Fig. 4.15: Multicamada [NiFe(80Å)/WTi(20Å)]15, espectro de RFM paralelo. 
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Fig. 4.16: Multicamada [NiFe(80Å)/WTi(20Å)]15, (a) espectro de RFM perpendicular, (b) ampliação. 

 

 
Fig. 4.17: Multicamada [NiFe(80Å)/WTi(20Å)]15, variação angular do campo de ressonância. 
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Fig. 4.18: Multicamada [NiFe(80Å)/WTi(20Å)]15, largura da linha de ressonância. 

 

 
Fig. 4.19: Multicamada [NiFe(80Å)/WTi(20Å)]15, dependência de Hn x n2. 
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4.2. Resultados para multicamadas [NiFe(40Å)/WTi( t )]15 

Resultados de RFM para as multicamadas com espessuras de WTi iguais a 7, 9, 11 e 13 Å e 

espessura da camada magnética de NiFe igual a 40Å. 

4.2.1. Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(7Å)]15 

As fig. 4.20 e 4.21 mostram os espectros de RFM para a multicamada 

[NiFe(40Å)/WTi(7Å)]15 para as configurações paralela e perpendicular. O espectro de RFM 

na configuração paralela apresenta apenas o modo uniforme de ressonância e foi medido 

usando freqüência de microondas de 9,7917 GHz. Para a configuração perpendicular os 

espectros de RFM apresentam três modos de ressonância. O primeiro modo, interface e o 

último modo, uniforme indicam a presença de duas fases magnéticas na multicamada; um 

modo de SWR também é mostrado próximo ao modo uniforme de ressonância. A freqüência 

de microondas usada para a configuração perpendicular foi de 9,7919 GHz. As fig. 4.22 e 

4.23 mostram a dependência angular e a dependência da largura de linha do modo uniforme. 

 
Fig. 4.20: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(7Å)]15, espectro de RFM paralelo. 
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Fig. 4.21: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(7Å)]15, espectro de RFM perpendicular. 

 

 
Fig. 4.22: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(7Å)]15, variação angular do campo de ressonância. 
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Fig. 4.23: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(7Å)]15, largura da linha de ressonância. 

4.2.2. Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(9Å)]15 

As fig. 4.24 e 4.25 apresentam os espectros de RFM para a multicamada 

[NiFe(40Å)/WTi(9Å)]15 medidos nas configurações paralela e perpendicular ao campo 

aplicado. A configuração paralela apresenta apenas o modo uniforme de ressonância e foi 

medido usando freqüência de microondas de 9,7925 GHz. A configuração perpendicular 

apresenta espectro com três modos de ressonância e foi medido usando freqüência de 

microondas com valor de 9,7925 GHz. Os primeiro e o último são classificados como modo 

de interface e uniforme, e o penúltimo, foi classificado como modo de SWR. A dependência 

angular do modo uniforme e a largura de linha é mostrado na fig. 4.26 e 4.27, 

respectivamente. 
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Fig. 4.24: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(9Å)]15, espectro de RFM paralelo. 

 

 
Fig. 4.25: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(9Å)]15, espectro de RFM perpendicular. 
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Fig. 4.26: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(9Å)]15, variação angular do campo de ressonância. 

 
Fig. 4.27: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(9Å)]15, largura da linha de ressonância. 
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4.2.3. Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(11Å)]15 

As fig. 4.28 e 4.29 mostram os espectros de RFM medidos para a multicamada 

[NiFe(40Å)/WTi(11Å)]15 nas configurações paralela e perpendicular, usando freqüência de 

microondas 9,7923 GHz. A configuração paralela mostra apenas o modo uniforme e a 

configuração perpendicular apresenta três modos de ressonância. Na configuração 

perpendicular, dois modos são classificados como modo de interface e modo uniforme; um 

modo, classificado em SWR aparece próximo ao modo uniforme e bem resolvido. A 

dependência angular do modo uniforme e a largura de linha é mostrado na fig. 4.30 e 4.31, 

respectivamente. 

 
Fig. 4.28: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(11Å)]15, espectro de RFM paralelo. 
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Fig. 4.29: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(11Å)]15, espectro de RFM perpendicular. 

 

 
Fig. 4.30: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(11Å)]15, variação angular do campo de ressonância. 
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Fig. 4.31: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(11Å)]15, largura da linha de ressonância. 

4.2.4. Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(13Å)]15 

As fig. 4.32 e 4.33 apresentam os espectros de RFM da multicamada 

[NiFe(40Å)/WTi(13Å)]15 para as configurações paralela e perpendicular. A freqüência de 

microondas usada para cada configuração foi de 9,7919 GHz. O espectro de RFM para a 

configuração paralela apresenta apenas o modo uniforme, e para a configuração perpendicular 

seis modos de ressonância são mostrados. Um é classificado em modos interface, outro em 

modo uniforme; os quatro modos restantes são de SWR, mostrados nas figuras fig. 4.33 e 

4.36. Como resultado do ajuste de Hn x n2 foi possível calcular o valor de 0,36 x 10-7 erg/cm 

para constante de troca efetiva intercamada. As fig. 4.34 e 4.35 mostram a dependência 

angular do modo uniforme e dependência da largura de linha de ressonância. 
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Fig. 4.32: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(13Å)]15, espectro de RFM paralelo. 

 

 
Fig. 4.33: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(13Å)]15, espectro de RFM perpendicular. 
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Fig. 4.34: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(13Å)]15, variação angular do campo de ressonância. 

 

 
Fig. 4.35: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(13Å)]15, largura da linha de ressonância. 
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Fig. 4.36: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(13Å)]15, dependência de Hn x n2. 

4.3. Resultados para multicamada [NiFe( t1 Å)/WTi( t2 Å)]25 

Esta seção mostra resultados de duas multicamadas; diferente das demais, elas tem o número 

de bicamadas com 25 repetições. A primeira multicamada apresenta espessura com t1 = t2 = 

20Å; e a segunda multicamada t1 = 40Å e t2 = 9Å. 

4.3.1. Multicamada [NiFe(20Å)/WTi(20Å)]25 

As fig. 4.37 e 4.38 apresentam os espectros de RFM para a multicamada 

[NiFe(20Å)/WTi(20Å)]25 nas configurações paralela e perpendicular. Os espectros foram 

adquiridos usando freqüência de microondas de 9,7923 GHz. O espectro de RFM para a 

configuração paralela apresenta dois modos de ressonância, óptico e acústico, e estão 

presentes durante toda a dependência angular. Observando os espectros de RFM, a variação 

angular nas fig. 4.37, 4.38 e 4.39, notamos que o modo óptico permanece superposto com o 

modo acústico, em quase toda a dependência angular. A fig. 4.40 mostra a dependência da 

largura de linha do modo acústico com suas irregularidades que são atribuídas aos vários 

modos de ressonância superposto ao modo acústico. A configuração perpendicular apresenta 

cinco modos de ressonância classificados em interface, SWR, óptico e acústico, conforme a 
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fig. 4.38. A fig. 4.41 no final desta seção mostra o ajuste de Hn x n2 e fornece como resultado 

o valor de 0,26 x 10-7 erg/cm para a constante de acoplamento intercamada. 

 
Fig. 4.37: Multicamada [NiFe(20Å)/WTi(20Å)]25, espectro de RFM paralelo. 

 
Fig. 4.38: Multicamada [NiFe(20Å)/WTi(20Å)]25, espectro de RFM perpendicular. 
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Fig. 4.39: Multicamada [NiFe(20Å)/WTi(20Å)]25, variação angular do campo de ressonância. 

 

 
Fig. 4.40: Multicamada [NiFe(20Å)/WTi(20Å)]25, largura da linha de ressonância. 



 51

 

 
Fig. 4.41: Multicamada [NiFe(20Å)/WTi(20Å)]25, dependência de Hn x n2. 

4.3.2. Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(9Å)]25 

As fig. 4.42 e 4.43 apresentam os espectros de RFM para a multicamada 

[NiFe(45Å)/WTi(9Å)]25 nas configurações paralela e perpendicular. Para a configuração 

paralela, três modos de ressonância são observados e classificados em óptico, acústico e 

interface. A variação angular do campo de ressonância dos três modos apresentados na 

configuração paralela pode ser observado na fig. 4.44. Na configuração perpendicular, cinco 

modos ressonância são classificados como SWR, os demais modos são de interface, óptico e 

acústico. No total são oito modos de ressonância no espectro da configuração perpendicular. 

A fig. 4.46 mostra o ajuste de Hn x n2. O ajuste de Hn x n2, fornece o valor de 1,01 x 10-7 

erg/cm para a constante de troca efetiva intercamada. O modo óptico permanece sempre em 

campo de ressonância menor que o campo do modo acústico, caracterizando acoplamento 

ferromagnético entre as camadas de permalloy. A variação angular do campo de ressonância 

do modo de interface è completa, e mostra que para a configuração paralela seu campo de 

ressonância é maior (1278,6 Oe) que o campo de ressonância do modo acústisco (1050,0 Oe), 

para a configuração perpendicular ocorre o contrário, o campo de ressonância do modo de 

interface é menor (11863,5 Oe) que o campo de ressonância do modo acústico (13036,5 Oe). 
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A pesar de vários modos de ressonância, todos se resolvem para a configuração perpendicular 

do campo aplicado, e a variação da largura de largura de linha do modo acústico é 

razoavelmente homogênea, conforme mostra a fig. 4.45. A freqüência de microondas usada 

para medir essa multicamada na configuração paralela e perpendicular foi de 9,7924 GHz.  

 
Fig. 4.42: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(9Å)]25, espectro de RFM paralelo. 
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Fig. 4.43: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(9Å)]25, espectro de RFM perpendicular. 

 

 
Fig. 4.44: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(9Å)]25, variação angular do campo de ressonância. 
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Fig. 4.45: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(9Å)]25, largura da linha de ressonância. 

 

 
Fig. 4.46: Multicamada [NiFe(40Å)/WTi(9Å)]25, dependência de Hn x n2. 
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Capítulo 5 Análise e discussão dos resultados 
As análises e discussões dos resultados serão feitos com base nos resultados experimentais, 

valores calculados como a constante de acoplamento intercamada e as constantes de 

anisotropia. 

5.1. Homogeneidade das multicamadas 

Os resultados de RFM apresentados no capítulo 4 mostram excelentes espectros com ampla 

simetria na configuração paralela do campo aplicado e larguras de linhas estreitas, 

conseqüência da alta homogeneidade magnética das multicamadas. Fazendo uma comparação 

dos resultados de campos de ressonância para as diferentes multicamadas podemos notar que 

quase todas as multicamadas apresentam o mesmo campo de ressonância para a configuração 

paralela, com um valor médio de 106 Oe como pode ser visto pela linha pontilhada (a) na fig. 

5.1. Para a configuração perpendicular os campos de ressonância apresentam maior flutuação 

entre seus valores que na configuração paralela. Isso ocorre tanto para o modo uniforme 

quanto para o modo de interface. Calculando o valor médio do campo de ressonância entre os 

modos de interface e entre os modos uniformes encontramos resultados de 11815 Oe e 12567 

Oe. Esses resultados são representados na fig. 5.1 por meio das retas pontilhadas (b) e (c), 

respectivamente.  

 
Fig. 5.1: Campo de absorção dos modos de ressonância das multicamadas. 
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Para a multicamada [NiFe(20Å)/WTi(20Å)]25, (ver fig. 5.1 (I)) notamos que ela apresenta 

menor campo de absorção para a configuração perpendicular. Isso implica que ela possui 

menor magnetização efetiva, em comparação às demais e naturalmente apresenta também 

uma maior largura de linha de ressonância, como pode ser visto na fig. 4.40, sendo, portanto 

uma multicamada menos homogênea magneticamente.  

5.2. Modo de interface 

O modo de interface está presente em todas as multicamadas, conforme é visto na fig. 5.1, e 

nos espectros de RFM para campo aplicado na configuração perpendicular ou próximo dela. 

O modo de interface é proveniente de outra fase magnética na multicamada, diferente da fase 

magnética do volume de um material homogêneo; sua ocorrência está relacionada à 

rugosidade nas interfaces [45] ou devido a efeitos de difusão na região da interface. Para a 

multicamada [NiFe(40Å)/WTi(9Å)]25 observamos que o modo de interface está presente 

durante toda a variação angular (ver fig. 5.2). Portanto, podemos utilizando os valores dos 

campos de ressonância na configuração paralela (1278,6 Oe) e perpendicular (11863,5 Oe) 

para estimar o valor da magnetização efetiva na região da interface. 

 
Fig. 5.2: Variação angular do modo acústico (M. uniforme) e interface. 
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 Utilizando a equação eq. 2.12 encontramos o valor de 8354 Oe para a magnetização efetiva 

na interface, e notamos que é menor que a magnetização efetiva do modo uniforme (9679,9 

Oe). O comportamento do modo de interface pode ser explicado com base nas equações da 

condição de ressonância nas configurações paralela e perpendicular, eq. 2.10 e 2.11 

( )efMHH π
γ
ω 4////

2

+=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛         (2.10) 

e 

efMH π
γ
ω 4−= ⊥ .         (2.11) 

Na eq 2.10 podemos ver que o valor da magnetização efetiva tem comportamento inverso ao 

valor do campo de ressonância, portanto como o valor da magnetização efetiva do modo de 

interface é menor que o valor da magnetização efetiva do modo acústico, a solução da eq 2.10 

deve fornecer o valor para o campo de ressonância para o modo de interface maior que o valor 

do campo de ressonância do modo acústico. Na configuração perpendicular, o valor do campo 

de ressonância é linear ao valor da magnetização efetiva, se o valor da magnetização efetiva 

decresce; o valor do campo de ressonância deve decresce também. Agora, observando a 

variação angular apresentada na fig. 5.2, podemos compreender por que o modo de interface 

tem o valor do campo de ressonância maior que o valor do campo do modo acústico na 

configuração paralela e o contrário na configuração perpendicular. 

5.3. Constantes e campos de anisotropia 

Com os resultados do campo de ressonância medido a partir dos espectros na configuração 

paralela e perpendicular do campo aplicado foi possível calcular a magnetização efetiva 

4πMef, usando a eq. 2.12. 
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O campo de anisotropia HK, a constante de anisotropia efetiva Kef são calculados usando as 

equações HK = 4πMS - 4πMef e Kef = MSHK/2, respectivamente. Uma vez que, tenha o 

resultado da magnetização efetiva, o fator-g também é facilmente calculado utilizando a eq. 

2.11 da condição de ressonância para a configuração perpendicular, dado que a razão 

giromagnética é γ = ge/2m. Esses resultados são apresentados na tab. 5.1. 



 58 

Tab. 5.1: Campos de ressonância paralelo e perpendicular e suas larguras de linha, razão entre as larguras de linha, magnetização de saturação, magnetização 
efetiva, campo de anisotropia, constante de anisotropia e fator-g. 

Multicamadas 
H// 

(Oe) 

H⊥ 

(Oe) 

∆H// 

(Oe) 

∆H⊥ 

(Oe) 
∆H///∆H⊥ 

4πMS 

(Oe) 

4πMef 

(Oe) 
HK 

Kef 

(105erg/cm3)

Fator-

g 

[NiFe(40Å)/WTi(20Å)]15 1089,0 12521,5 73,4 76,1 11,,00  88334444 9177,8 -833,8 -2,77 2.09 

[NiFe(50Å)/WTi(20Å)]15 1055,2 12761,4 40,5 40,0 11,,00  99223366 9434,4 -198,4 -0,73 2.10 

[NiFe(60Å)/WTi(20Å)]15 988,5 12550,9 30,4 36,5 00,,88  99442255 9353,5 71,5 0,27 2.19 

[NiFe(80Å)/WTi(20Å)]15 988,5 12365,0 40,5 48,6 00,,88  99889900 9389,0 501,0 1,97 2.18 

[NiFe(40Å)/WTi(7Å)]15 1043,0 12947,7 36,5 40,0 00,,99  99999900 9613,8 376,2 1,5 2.10 

[NiFe(40Å)/WTi(9Å)]15 1055,2 12765,7 36,5 40,5 00,,99  99996633 9438,2 524,8 2,08 2.10 

[NiFe(40Å)/WTi(11Å)]15 1074,1 12857,0 36,5 40,5 00,,99  99999900 9529,2 460,8 1,83 2.10 

[NiFe(40Å)/WTi(13Å)]15 1067,3 12715,1 36,5 40,5 00,,99  99665511 9376,4 274,6 1,05 2.09 

[NiFe(40Å)/WTi(9Å)]25 1050,0 13036,5 34,7 46,2 00,,88  99999900 9679,9 310,1 1,23 2.08 

[NiFe(20Å)/WTi(20Å)]25 1270,0 10921,1 46,2 65,2 11,,22  66771100 7570,4 -860,9 -2,30 2.09 
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A tab. 5.1 mostra resultados dos espectros de ressonância para todas as multicamadas 

magnéticas. A razão entre as larguras de linha de ressonância na configuração paralela e 

perpendicular mostram uma adequada uniformidade das multicamadas, fornecendo valores 

próximo de 1. Os valores encontrados para a magnetização efetiva estão condizentes com o 

valor da magnetização dos filmes de permalloy, com a diferença que para filmes muito finos 

esses valores tendem a ser menores [8,46-48]. Para alguns filmes, os valores da magnetização 

de saturação são menores que a magnetização efetiva, portanto, resultados de campo de 

anisotropia negativo são evidentes em algumas multicamadas. Resultado com flutuações de 

sinal +/- para o campo de anisotropia sugere uma competição entre os diferentes tipos de 

anisotropia, como por exemplo, anisotropia paralela e perpendicular ao plano da multicamada. 

Para as multicamadas [NiFe(tÅ)/WTi(20Å)]15, com mesma espessura da camada separadora 

WTi e diferentes espessuras da camada magnética NiFe foi possível calcular a constante de 

anisotropia de superfície KS e de volume KV com valores de – 0,18 erg/cm2 e 6,47 x105 

erg/cm3 respectivamente. O valor de KS encontrados aqui para as multicamadas NiF/Wti é 

duas vezes menor que os encontrados para as multicamadas NiFe/Zr com KS = - 0,32 erg/ 

cm3[49]. Valores positivos de KS podem ser encontrados na literatura, como por exemplo, nas 

multicamadas de Fe/Zn (KS = 1,0 erg/cm2) [50] e Py-Al2O3 (KS = 0,34 erg/cm2) [51]. O valor 

positivo de KS é um indicativo que magnetização tende à direção normal ao filme e KS 

negativo, a magnetização está na direção do plano do filme. Os valores de KV são mais 

complexos por que dependem do material que constitui o volume do filme, na literatura 

encontramos valores com ordem até 100 vezes maiores que o encontrado para a multicamada 

de NiFe/WTi [50]. Esses valores encontrados foram calculados usando a expressão 

fenomenológica, eq. 2.13. 

t
K

KK s
vef

2
+=            (2.13) 

A fig. 5.3 mostra o ajuste da expressão fenomenológica, com o produto da constante de 

anisotropia efetiva pela espessura da camada magnética versus espessura da camada 

magnética do filme. Com isso, a constante de anisotropia de volume é fornecida pelo 

coeficiente angular da reta e a constante de anisotropia de superfície pela metade do valor do 

coeficiente linear da reta. 
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Fig. 5.3: Ajuste das constantes de anisotropia de volume e superfície. 

 

Os valores calculados para o fator-g estão entre 2,08 - 2,19 e concordam com os valores 

encontrados para os filmes de permalloy [52]. 
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5.4. Acoplamento magnético 

a) Ondas de Spin (SWR) 

Todas as multicamadas estudadas neste trabalho apresentam modos de SWR, no entanto, seis 

apresentaram pelo menos dois modos de SWR. Para essas multicamadas, com dois modos de 

SWR ou mais foi possível calcular os valores da constante de troca efetiva e são apresentados 

na tab. 5.2.  
Tabela 5.1: Valores de acoplamento efetivo intercamadas. 

Multicamadas Aef (10-7erg/cm)

[NiFe(40Å)/WTi(13Å)]15 0,36 
[NiFe(40Å)/WTi(20Å)]15 0,31 
[NiFe(60Å)/WTi(20Å)]15 0,42 
[NiFe(80Å)/WTi(20Å)]15 1,26 
[NiFe(20Å)/WTi(20Å)]25 0,26 
[NiFe(40Å)/WTi(9Å)]25 1,01 

 

Os valores encontrados estão no intervalo entre (0,26 – 1,26) x 10-7 erg/cm, bem menores que 

o valor conhecido para de 2,0 x 10-6 erg/cm para o bulk dos filmes em monocamadas de 

permalloy [53]. Os gráficos da dependência de Hn x n2 estão apresentados na seção 4.1 através 

das fig. 4.3, 4.14, 4.19, 4.36, 4.41 e 4.46. Onde Hn é o campo de absorção de modo número n. 

Para facilitar a análise dos resultados, os valores da constante de troca efetiva foram 

representados na fig. 5.4. 
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Fig. 5.4: Constantes de troca efetiva. 

Todos os valores da constante de acoplamento intercamada foram calculados usando a eq. 

2.18.  
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Onde Aef foi calculado a partir do coeficiente angular da reta Hn x n2. Observando os valores 

da constante de acoplamento intercamada, podemos afirmar que as multicamadas com maior 

proporção de material magnético estão mais acopladas que as demais. 

b)  Modo óptico 

Em duas das multicamadas verifica-se a presença de modo óptico de ressonância. Para a 

multicamada [NiFe(40Å)/WTi(9Å)]25 esta evidência é muito clara. Observando a fig. 4.42 do 

capítulo 4, podemos notar a presença de três modos de ressonância e na fig. 4.44 a 

dependência angular de cada modo. Na fig. 5.5, podemos ver claramente que a distância entre 

o modo óptico e acústico na configuração perpendicular é bem maior que na configuração 

paralela, com valore de 2355,8 Oe e 70 Oe, respectivamente.  
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Fig. 5.5: Variação angular do campo de ressonância, modo uniforme e óptico. 
 

Alguns trabalhos reportam resultados da constante de acoplamento magnético intercamadas 

calculados devido à presença do modo óptico de ressonância [40,54-56]. Um cálculo simples 

apresentado por Chubing P. et al [54] pode ser usado para estimar o valor da constante de 

acoplamento com base na eq. 5.1: 

4
NiFeSres tMH

J
∆

=         (5.1) 

Onde ∆Hres é na medida do campo de separação entre o modo óptico e acústico de ressonância 

na configuração paralela do campo aplicado, MS a magnetização de saturação e tNiFe a 

espessura da camada magnética. Para as duas multicamadas que apresentam modos ópticos 

temos os seguintes resultados, apresentados na tab. 5.2: 
Tab. 5.2: Acoplamento magnético intercamada (modo óptico), (*) Chubing P. [54]. 

Multicamadas ∆Hres (Oe) MS (emu/cm3) tNiFe (10-7cm) J (10-3erg/cm2)

[NiFe(40Å)/ 

WTi(9Å)]25 
70,0 763,9 4,0 5,3 

[NiFe(20Å)/ 

WTi(20Å)]25 
22,6 534,0 2,0 0,6 

NiFe/Cr * 570 470 2,5 17,0 
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O resultado encontrado para a amostra de Chubing P. é aproximadamente três vezes maior 

que para a multicamadas [NiFe(40Å)/WTi(9Å)]25 e para a outra multicamada é cerca de dez 

vezes menor que o valor encontrado para a primeira. Essa diferença entre os valores 

encontrados se deve principalmente a ∆Hres ,pois o valor encontrado na amostra de Chubing é 

570 Oe. O modo óptico permanece a campo de absorção sempre menor que campo de 

absorção do modo acústico ou principal, isso se deve a acoplamento ferromagnético [42,57]. 

Na literatura, normalmente encontram-se trabalhos reportando modos ópticos com o mesmo 

comportamento, pricipalmente em tricamadas para a qual às magnetizações nas camadas 

magnéticas estão fora de fase em conseqüência da radiação de micro-ondas [36,42]. Em se 

tratando de multicamadas as magnetizações estariam fora de fase da mesma forma, provocada 

geralmente pela diferença de anisotropia existente nas camadas magnéticas vizinhas [42,57]. 
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Capítulo 6 Conclusões 
Este capítulo apresenta as conclusões deste trabalho e sugere também algumas 

recomendações. 

6.1. Conclusões 

As multicamadas produzidas no CBPF apresentam excelente padrão de qualidade, confirmado 

através dos espectros de RFM que apresentam largura de linha de absorção estreita.  Os 

espectros de RFM para as multicamadas revelam, além de modo uniforme, modos de SWR e 

também modo de interface e modo óptico. A presença de modos de ondas de spin confirma a 

existência de acoplamento entre as camadas magnéticas vizinhas. O campo de ressonância Hn 

dos modos de SWR de ordem n ímpar obedece a relação Hn x n2, satisfazendo a teoria de 

Kittel. Para as multicamadas que apresentaram pelo menos dois modos de SWR encontramos 

valores entre (0,26 – 1,26) x 10-7 erg/cm para a constante de troca efetiva. Os campos de 

anisotropia HK calculados a partir dos campos de ressonância nas configurações paralela e 

perpendicular apresentam flutuações entre valores positivos e negativos sugerindo uma 

competição entre os vários tipos de anisotropia presentes na multicamada, por exemplo, 

competição entre anisotropia paralela e perpendicular ao plano da multicamada.  Para as 

multicamadas com diferentes espessuras da camada magnética e espessura da camada 

separadora fixa foi possível medir os valores da constante de anisotropia de superfície e 

volume, os resultados são –0,18 erg/cm2 e 6,47 x 105 erg/cm3 respectivamente. Estes 

resultados concordam com os encontrados na literatura, principalmente para filmes que têm 

como material magnético a liga de permalloy. O modo óptico é uma particularidade que 

apareceu nas multicamadas com maior número de bicamadas, N=25. Os modos ópticos 

sugerem acoplamento ferromagnético na multicamada, uma vez que, este modo está sempre 

em campo de absorção menor que o campo do modo acústico. 

6.2. Perspectivas futuras 

Filmes finos de multicamadas magnéticos são promissores para as aplicações de 

nanotecnologia futura, em especial nos dispositivos de memória e sensores magnéticos. Com 

base no estudo feito neste trabalho, algumas recomendações são apresentadas para estudos 

adicionais, como conhecer com muita precisão a magnetização de saturação, a fim de calcular 

valores com maior coerência o campo de anisotropia para as multicamadas. Analisar com 

muito critério a natureza dos modos ópticos, em particular em multicamadas, uma vez que, 
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ocorrências de trabalhos com modos ópticos em multicamadas são muito raros na literatura. 

Investigar efeito de tratamento térmico até mesmo magnético em multicamadas que apresenta 

SWR e modos ópticos.  
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Anexo 

 Configuração 
Perpendicular 

Configuração 
Paralela 

Multicamadas Modo Hr (Oe) ∆H (Oe) Hr (Oe) ∆H (Oe) 
Interface 11997,0 Indefinida - - 

SWRb 12230,0 70,7 - - 
SWRa 12404,2 70,7 - - 

[NiFe(40Å)/ 
WTi(20Å)]15 

Uniforme 12521,5 76,1 1089,0 73,4 
Interface 12310,0 Indefinida - - 

SWR 12619,3 75,6 - - [NiFe(50Å)/ 
WTi(20Å)]15 Uniforme 12761,4 40,0 1055,2 40,5 

Interface 12186,2 Indefinida - - 
SWRb 12356,4 indefinida - - 
SWRa 12465,8 36,5 - - 

[NiFe(60Å)/ 
WTi(20Å)]15 

Uniforme 12550,9 36,5 988,5 30,4 
Interface 10535,2 140,0 - - 

SWRd 11191,7 73,0 - - 
SWRc 11624,4 60,2 - - 
SWRb 11945,5 55,0 - - 
SWRa 12158,3 42,5 - - 

[NiFe(80Å)/ 
WTi(20Å)]15 

Uniforme 12365,0 48,6 988,5 40,5 
 

 Configuração 
Perpendicular 

Configuração 
Paralela 

Multicamadas Modo Hr (Oe) ∆H (Oe) Hr (Oe) ∆H (Oe) 
Interface 11843,2 40,0 - - 

SWR 12629,4 31,0 - - [NiFe(40Å)/ 
WTi(7Å)]15 Uniforme 12947,7 40,0 1043,0 36,5 

Interface 12256,9 52,9 - - 
SWR 12608,8 Indefinida - - [NiFe(40Å)/ 

WTi(9Å)]15 Uniforme 12765,7 40,5 1055,2 36,5 
Interface 12019,9 30,0 - - 

SWR 12611,3 35,2 - - [NiFe(40Å)/ 
WTi(11Å)]15 Uniforme 12857,0 40,5 1074,1 36,5 

SWRd 11550,8 Indefinido   
SWRc 12014,4 Indefinido - - 

Interface 12559,6 Indefinido - - 
SWRb 12362,1 40,1 - - 
SWRa 12602,8 22,5 - - 

[NiFe(40Å)/ 
WTi(13Å)]15 

Uniforme 12715,1 40,5 1067,3 36,5 
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 Configuração 
Perpendicular 

Configuração 
Paralela 

Multicamadas Modo Hr (Oe) ∆H (Oe) Hr (Oe) ∆H (Oe) 
SWRe 10094,2 Indefinida - - 
Óptico 10680,7 71,6 979,5 Indefinido
SWRd 11775,0 Indefinida - - 

Interface 11863,5 Indefinida 1278,6 Indefinido
SWRc 12332,7 Indefinida - - 
SWRb 12665,1 33,0 - - 
SWRa 12885,0 33,0 - - 

[NiFe(40Å)/ 
WTi(9Å)]25 

Uniforme 13036,5 46,2 1050,0 34,7 
SWRb 10454,2 Indefinida - - 

Interface 10583,5 69,4 - - 
Óptico 10721,0 56,7 1247,4 Indefinida
SWRa 10830,5 Indefinida - - 

[NiFe(20Å)/ 
WTi(20Å)]25 

Uniforme 10921,1 65,2 1270,0 77,0 
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