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A DANE PERSONALNE
Imię i nazwisko: Przemysław Gawroński

B POSIADANE DYPLOMY, STOPNIE NAUKOWE
1. Stopień naukowy doktora nauk fizycznych nadany 30 czerwca 2003 r. przez Wydział

Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, tytuł rozprawy doktorskiej: Badanie dynamiki
układów nieliniowych metodą oddziaływań sprzężonych, promotor: prof. dr
hab. Krzysztof Kułakowski, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Sukiennicki, prof. dr
hab. Andrzej Maksymowicz.

2. Tytuł magistra inżyniera fizyki technicznej uzyskany 30 czerwca 1998 r. na Wydzia-
le Fizyki Technicznej i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej, tytuł pracy
magisterskiej: Dynamika odwracalnych układów wielociałowych, promotor: dr
hab. Krzysztof Kułakowski, recenzent: dr inż. Jacek Tarasiuk.

C INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUD-
NIENIU W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH

1. 15.IX.2003 - 15.II.2004, 20.VI.2004 - 30.VII.2004 - staż postdoktorski w laboratorium
magnetyzmu na Wydziale Chemii Uniwersytecie Kraju Basków San Sebastian, Hisz-
pania.

2. 15.II.2004 - 31.VIII.2004 - asystent, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

3. VIII.2012 - XII.2012 - zatrudniony na stanowisku personal investigator w laboratorium
magnetyzmu na Wydziale Chemii na Uniwersytecie Kraju Basków, San Sebastian,
Hiszpania.

4. 01.IX.2004 - obecnie, adiunkt, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia
Górniczo-Hutnicza, Kraków

D WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO STA-
NOWIĄCEGO PODSTAWĘ POSTĘPOWANIA HA-
BILITACYJNEGO

D.1 Tytuł osiągnięcia naukowego
Jako osiągnięcie naukowe w rozumieniu art. 16. ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
nr 65. poz. 595 ze zm.) przedstawiam cykl 9 publikacji pod wspólnym tytułem: Procesy
przemagnesowania w mikrodrutach i macierzach nanoskopowych.

D.2 Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego
H1 P. Gawroński, A. P. Zhukov, V. Zhukova, J. M. Blanco, J. Gonzalez, K. Kułakowski,

Distribution of fluctuations of switching field in Fe-rich wires under tensile stress,
Appl. Phys. Lett. 88, (2006), 152507. IF(2006) = 3,977.
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H2 P. Gawroński, A. Chizhik, J. M. Blanco, J. Gonzalez, Influence of the circular magnetic
field and the external stress on the remagnetization process in Fe-rich amorphous wires,
IEEE Trans. Magn. 46, (2010), 365. IF(2010) = 1,053.

H3 P. Gawroński, V. Zhukova, A. Zhukov, and J. Gonzalez, Manipulation of domain pro-
pagation dynamics with the magnetostatic interaction in a pair of Fe-rich amorphous
microwires, J. Appl. Phys. 114, (2013), 043903. IF(2013) = 2,185.

H4 A. Chizhik, C. Garcia, A. Zhukov, J. Gonzalez, P. Gawroński, K. Kułakowski and J.
M. Blanco, Relation between surface magnetization reversal and magnetoimpednace in
Co-rich amorphouos microwires, J. Appl. Phys. 103, (2008), 07e742. IF(2008) = 2,201.

H5 A. Chizhik, A. Zhukov, J. M. Blanco, J. Gonzalez, P. Gawroński, and K. Kułakowski,
Experimental determination of relation between helical anisotropy and torsion stress
in amorphous magnetic microwires, IEEE Trans. Magn., 44, (2008), 3938. IF(2008) =
1,129.

H6 P. Gawroński and K. Kułakowski, Remanence and switching sensitivity in nanodot
magnetic arrays, J. Nanosci. Nanotechnol., 8, (2008), 2897. IF(2008) = 1,929.

H7 P. Gawroński, K. J. Merazzo, O. Chubykalo-Fesenko, A. Asenjo, R. P. del Real and M.
Vaqzquez, Micromagnetism of dense permalloy antidot lattices from anodic alumina
templates, EPL, 100 (2012) 17007. IF(2012) = 2,260.

H8 C. Castan-Guerrero, J. Herrero-Albillos, J. Bartolome, F. Bartolome, L. A. Rodriguez,
C. Magen, F. Kronast, P. Gawroński, O. Chubykalo-Fesenko, K. J. Merazzo, P. Va-
vassori, P. Strichovanec, J. Sese, and L. M. Garcia, Magnetic antidot to dot crossover
in cobalt and permalloy patterned thin films, Phys. Rev. B 89, (2014) 144405. IF(2014)
= 3,736.

H9 P. Gawroński, K. J. Merazzo, O. Chubykalo-Fesenko, R. P. del Real and M. Vaqzquez,
Micromagnetism of permalloy antidot arrays prepared from alumina templates, Nano-
technology 25, (2014), 475703. IF(2014) = 3,821.

Sumaryczny impact factor ww. prac wynosi: 22,291.

E OMÓWIENIE CELU NAUKOWEGO I OSIĄGNIĘ-
TYCH WYNIKÓW WW. PRAC WRAZ Z OMÓ-
WIENIEM ICH EWENTUALNEGO WYKORZY-
STANIA

E.1 Wprowadzenie
Na rozprawę habilitacyjną składa się cykl 9 publikacji [H1-H9], zawierających wyniki ba-
dań procesów przemagnesowania drutów amorficznych [H1-H5], macierzy nanodrutów [H6]
oraz macierzy antykropek [H7-H9]. W pracach [H1-H3] zaprezentowane zostały wyniki prze-
prowadzonych przeze mnie badań eksperymentalnych, natomiast w pracach [H3-H9] wyniki
symulacji numerycznych.
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E.1.1 Amorficzne druty bogate w żelazo

Badania własności magnetycznych drutów amorficznych są motywowane wykorzystaniem
ich w technologii sensorów [1]. Druty amorficzne produkowane są według zmodyfikowanej
metody Taylor’a-Ulitovsky’ego [2, 3, 4]. W trakcie procesu produkcji powstaje w drucie
specyficzny rozkład naprężeń wewnętrznych, który determinuje strukturę domenową. Po-
stulowana struktura domenowa amorficznych drutów bogatych w żelazo składa się z jedno-
domenowego rdzenia wewnętrznego (inner core) oraz wielodomenowej skorupy zewnętrznej
(outer shell) z domenami zorientowanymi radialnie [4, 5, 6]. Wyniki doświadczeń sugeru-
ją, że w procesie przemagnesowania drutów amorficznych bogatych w żelazo główną rolę
odgrywa rozciągający się wzdłuż całej długości drutu jednodomenowy rdzeń wewnętrzny.
Amorficzne druty bogate w żelazo określa się mianem bistabilnych, ponieważ proces zmiany
namagnesowania polega na przełączaniu pomiędzy dwoma stanami rdzenia o przeciwnych
zwrotach namagnesowania, które następuje w wyniku nukleacji i propagacji ściany dome-
nowej od jednego do drugiego końca drutu. Przemagnesowanie ma miejsce gdy przyłożone
pole magnetyczne jest równe wartości krytycznej zwanej polem przełączeniowym (switching
field, Hs).

W przypadku produkowanych obecnie amorficznych mikrodrutów pokrytych szkłem stosu-
nek ρ średnicy metalowego rdzenia do średnicy całego drutu odpowiedzialny jest za rozkład
naprężeń wewnętrznych, których bezpośredni pomiar jest niezwykle trudny. Łatwość produk-
cji mikrodrutów o praktycznie dowolnej wartości współczynnika ρ prowokuje podstawowe
pytanie badawcze: od jakich parametrów kontrolnych zależy obserwowana doświadczalnie
wartość pola przełączeniowego i przy pomocy jakich czynników zewnętrznych można ją
zmodyfikować?

Własności magnetyczne drutów amorficznych badane są za pomocą metody indukcyjnej,
która wykorzystuje zmodyfikowaną wersję układu pomiarowego zaproponowanego przez Si-
xtusa i Tonksa do obserwacji ruchów ścian domenowych. Standardowy układ pomiarowy
składa się z solenoidu lub cewek Helmholtza wytwarzających zmienne pole magnetyczne
oraz umieszczonej w tym polu cewki pomiarowej (pick-up coil), wewnątrz której znajduje
się badana próbka. Poruszająca się w drucie ściana domenowa indukuje w cewce pomiarowej
sygnał, który po scałkowaniu w integratorze jest proporcjonalny do zmiany namagnesowania.

Badania procesu przemagnesowania w pracach [7, 8] ujawniły istnienie fluktuacji pola prze-
łączeniowego Hs w kolejnych cyklach przemagnesowań mikrodrutów bogatych w żelazo oraz
jego silną zależność od temperatury. Udało się także wyodrębnić możliwe dwa mechanizmy
odpowiedzialne za występowanie fluktuacji wartości Hs.

Przedmiotem badań w pracach [H1-H3] są amorficzne druty bogate w żelazo. Celem pracy
[H1] był pomiar i analiza rozkładu fluktuacji pola przełączeniowego Hs w drutach amor-
ficznych bogatych w żelazo w funkcji przyłożonego zewnętrznego naprężenia rozciągającego.
Standardowy indukcyjny układ pomiarowy został wyposażony w możliwość pomiaru pętli
histerezy w obecności przyłożonego naprężenia rozciągającego. Skoro wartości pola przełą-
czeniowego zależą od rozkładu naprężeń wewnętrznych [9, 10, 11], to przyłożenie naprężenia
zewnętrznego powinno zmodyfikować rozkład naprężeń wewnętrznych i wpłynąć na rozkład
fluktuacji pola przełączeniowego. Wynikiem pracy jest poszerzenie wiedzy o mechanizmach
odpowiedzialnych za istnienie fluktuacji omówionych w pracy [8].

W pracy [H2] zmodyfikowano standardowy układ pomiarowy, wzbogacając go o możliwość
pomiarów pętli histerezy amorficznego drutu przez który przepływa prąd zmienny, wytwa-
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rzający dodatkowe zmienne kołowe pole magnetyczne. Celem badań była doświadczalna
demonstracja możliwości kontroli procesu przemagnesowania amorficznych drutów boga-
tych w żelazo przez dodatkowe kołowe pole magnetyczne. W pracy sprawdzono również czy
kołowe pole magnetyczne jest w stanie doprowadzić do przemagnesowania drutu w sytuacji,
gdy osiowe pole magnetyczne jest mniejsze niż wartość pola przełączeniowego.

Zastosowanie drutu amorficznego o jednodomenowym rdzeniu o długości kilkunastu cen-
tymetrów pozwala na bezpośredni pomiar prędkości propagacji ściany domenowej. Można
tu wykorzystać opisany wcześniej indukcyjny układ pomiarowy, przy czym zamiast jednej
cewki pomiarowej (pick-up coil) stosuje się układ trzech lub czterech cewek rozmieszczo-
nych na całej długości drutu. Na ogół przyjmuje się, że prędkość ściany domenowej jest
wprost proporcjonalna do przyłożonego pola magnetycznego [12, 13, 14]. Ze względu na
zastosowania pożądanie jest użycie drutów o jak największej prędkości propagacji ściany
domenowej. Prowadzi to do pytania o zależność prędkości ściany domenowej od parametrów
kontrolnych drutu takich jak współczynnik ρ czy zewnętrzne naprężenie. Druty amorficzne
należą do grupy materiałów miękkich magnetycznie. Pożądane jest zatem osiągnięcie moż-
liwie wysokiej prędkości ściany domenowej, przy jednocześnie możliwie małej wartości pola
przełączeniowego.

W pracy [H3] zmierzono i opisano w ramach zaproponowanego modelu fenomenologiczne-
go wpływ częstotliwości pola magnetycznego na kształt pętli histerezy dla układu dwóch
oddziaływających magnetostatycznie mikrodrutów. Indukcyjny układ pomiarowy został tu
wykorzystany do demonstracji wpływu oddziaływania magnetostatycznego pomiędzy mi-
krodrutami na prędkość propagacji ścian domenowych w układzie dwóch mikrodrutów.

E.1.2 Amorficzne mikrodruty bogate w kobalt

Amorficzne mikrodruty bogate w kobalt są intensywnie badane ze względu na wykorzy-
stanie zjawiska gigantycznej magnetoimpedancji (GMI) w technologii sensorów [4, 15, 16].
Gigantyczna magnetoimpedancja jest zjawiskiem powierzchniowym, dlatego w przypadku
mikrodrutów bogatych w kobalt badamy procesy przemagnesowania w warstwie powierzch-
niowej. Struktura domenowa amorficznych mikrodrutów bogatych w kobalt składa się z
rdzenia wewnętrznego o podłużnej osi łatwego namagnesowania, który jest otoczony powło-
ką zewnętrzną, gdzie występuje anizotropia helikoidalna [4, 17]. Badania eksperymentalne
wykonuje się przy pomocy układu pomiarowego z wykorzystaniem poprzecznego magne-
tooptycznego zjawiska Kerra (MOKE) [17]. Spolaryzowane światło laserowe odbija się od
obszaru na powierzchni mikrodrutu o krzywiźnie około 1◦ w kierunku detektora. Natężenie
odbitego światła jest proporcjonalne do składowej kołowej namagnesowania w powierzch-
niowej warstwie mikrodrutu, która jest prostopadła do płaszczyzny polaryzacji światła.
Przedstawione w pracach [H4-H5] obliczenia numeryczne procesu przemagnesowania, przy
założeniu rotacji koherentnej z uwzględnieniem jednoosiowej anizotropii helikoidalnej na po-
wierzchni mikrodrutów bogatych w kobalt, zostały wykonane metodą minimalizacji energii.
W pracy [H4] przyjęto, że przyłożone pole magnetyczne jest superpozycją dwóch wzajem-
nie prostopadłych składowych: pola osiowego (haxial) i pola kołowego (hcirc), natomiast w
pracy [H5] uwzględniono tylko wpływ pola osiowego (haxial).
Celem pracy [H4] było znalezienie korelacji pomiędzy wartością współczynnika gigantycznej
magnetoimpedancji, skokiem składowej kołowej namagnesowania ∆M , a wartością kąta ani-
zotropii helikoidalnej φ. W pracy [H5] zmierzono pętle histerezy warstwy powierzchniowej
amorficznego mikrodrutu bogatego w kobalt poddanego działaniu naprężenia skręcającego.
Obliczenia numeryczne procesu przemagnesowania warstwy powierzchniowej mikrodrutu
wykonano w celu ustalenia zależności pomiędzy przyłożonym naprężeniem skręcającym, a
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kątem anizotropii helikoidalnej, jak również w celu określenia możliwego przedziału zmian
wartości kąta anizotropii helikoidalnej indukowanego przyłożonym naprężeniem skręcają-
cym.

E.1.3 Macierze nanokropek

Symulacje numeryczne własności magnetycznych macierzy nanokropek stymulowane były
możliwością potencjalnego użycia ich jako nośnika zapisu magnetycznego [18, 19, 20]. Każdy
element referencyjnej macierzy doświadczalnej [21] jest jednodomenową cylindryczną krop-
ką z niklu o średniej wysokości h = 115 nm, średniej średnicy d = 57 nm umieszczoną na
siatce kwadratowej o okresie p = 100 nm. Ze względu na dużą wartość anizotropii kształtu
kierunek namagnesowania jest prostopadły do podstawy macierzy. Do przemagnesowania
nanokropki dochodzi po osiągnięciu wartości pola przełączeniowego, którego średnia wynosi
〈Hs〉 = 710 Oe. Nanokropki określamy mianem bistabilnych, ponieważ przemagnesowanie
ma miejsce pomiędzy dwoma stanami namagnesowania o przeciwnych zwrotach, a pętla
histerezy pojedynczego elementu macierzy jest w przybliżeniu prostokątna. Ze względu na
niedoskonałości procesu produkcji występują różnice w kształcie poszczególnych nanokro-
pek, które prowadzą do różnych wartości pola przełączeniowego. Całą macierz można zatem
scharakteryzować za pomocą odchylenia standardowego pola przełączeniowego, które dla
macierzy referencyjnej wynosi σ = 105 Oe [21].

Parametrem decydującym o zastosowaniu macierzy nanokropek do przechowywania infor-
macji jest stabilność stanu magnetycznego. Wskazane jest by przechowywana informacja nie
ulegała zniekształceniu bądź zniszczeniu poprzez spontaniczne przemagnesowanie elementu
macierzy w wyniku oddziaływania magnetostatycznego sąsiednich nanokropek. Ogranicze-
nia wpływu oddziaływania magnetostatycznego nie można osiągnąć poprzez zwiększenie
odległości pomiędzy nanokropkami, ponieważ spowoduje to obniżenie gęstości zapisu, a
głównym celem badawczym jest produkcja materiałów magnetycznych o dużej gęstości za-
pisu.

Celem pracy [H6] było zbadanie, przy pomocy symulacji numerycznych, wpływu odchylenia
standardowego σ pola przełączeniowego oraz skończonego rozmiaru macierzy na wartość re-
manencji oraz zastosowanie techniki rozprzestrzeniania się uszkodzeń do badania stabilności
stanu magnetycznego macierzy oddziaływających wzajemnie nanokropek.

Technika rozprzestrzeniania się uszkodzeń [22] polega na śledzeniu ewolucji dwóch układów
o nieznacznej różnicy warunków początkowych określanej mianem uszkodzenia. W wyniku
ewolucji układu może dojść do rozprzestrzenienia się uszkodzenia na cały dowolnie duży
układ. Uszkodzenie może pozostać zlokalizowane, ale może też zniknąć. Rozprzestrzenianie
się uszkodzenia w całej macierzy uniemożliwia wykorzystanie jej do przechowywania infor-
macji. Lokalizacja uszkodzenia wraz z wykorzystaniem odpowiednich nadmiarowych algoryt-
mów zapisu i korekcji informacji decyduje o przydatności takiej macierzy jako bezpiecznego
nośnika danych. Badanie stabilności przeprowadzono w zmiennym polu magnetycznym, po-
nieważ interesuje nas wpływ konfiguracji początkowej macierzy na kolejne następujące po
sobie cykle zapisu informacji wywołane zmianą namagnesowania.

E.1.4 Macierze antykropek

Macierze antykropek mogą znaleźć zastosowanie w zapisie magnetycznym [23, 24, 25], w
technologii sensorów [26, 27], jak również posłużyć do skonstruowania urządzeń ”magno-
nicznych” (magnonic devices) [28, 29, 30]. Macierze antykropek umożliwiają kontrolę wła-
sności magnetycznych cienkich warstw poprzez zmianę parametrów geometrycznych takich
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jak wysokość macierzy, średnica antykropki oraz odległość pomiędzy antykropkami.

Proces przemagnesowania macierzy antykropek badany jest za pomocą symulacji mikro-
magnetycznych, które polegają na numerycznym rozwiązaniu równania Landaua-Lifshitza-
Gilberta postaci [31, 32]:

∂M
∂t

= −γG M×Heff + α

Ms

(
M× ∂M

∂t

)
,

gdzie M to namagnesowanie, Ms to namagnesowanie nasycenia, Heff to pole efektywne, α
to stała tłumienia charakterystyczna dla badanego materiału, γG = γL(1 + α2) to czynnik
giromagnetyczny Gilberta, γL to czynnik giromagnetyczny z oryginalnej wersji równania
Landaua-Lifshitza. Według teorii mikromagnetyzmu zaproponowanej przez Browna w [33],
pole efektywne Heff jest pochodną funkcjonalną gęstości energii całkowitej po namagneso-
waniu. Energia całkowita wyraża się wzorem: Eeff = Eex + Eani + Edem + EZee. Energia
wymiany Eex jest odpowiedzialna za spontaniczne namagnesowanie materiałów ferroma-
gnetycznych poprzez faworyzowanie równoległego ustawienia sąsiednich momentów magne-
tycznych. Uwzględnienie energii wymiany w symulacjach mikromagnetycznych sprowadza
się do podania wartości stałej wymiany, która dla badanych w pracach [H7, H9] macierzy
antykropek permalojowych wynosi A = 1.3 · 10−11 J/m, a dla badanych w pracy [H8]
macierzy antykropek kobaltowych wynosi A = 3.0 · 10−11 J/m. Energia anizotropii magne-
tokrystalicznej Eani, której głównym źródłem jest oddziaływanie spin orbita, związana jest
z występowaniem osi łatwego namagnesowania. Uwzględnienie w symulacjach anizotropii
magnetokrystalicznej wymaga podania wartości stałej K1 charakterystycznej dla badanego
materiału oraz określenia kierunku osi anizotropii. Modelowanie numeryczne zaprezentowa-
ne w pracach [H7-H9] pomija wpływ anizotropii magnetokrystalicznej. Natomiast przed-
stawione w pracy [B31] symulacje mikromagnetyczne procesu przemagnesowania macierzy
antykropek z żelaza wymagały zaimplementowania materiału polikrystalicznego poprzez
wygenerowanie dwuwymiarowego diagramu Voronoia 2000 przypadkowych ziaren, którym
przypisano przypadkowe kierunki osi anizotropii kubicznej. Energia pola demagnetyzacji
Edem związana jest z oddziaływaniem magnetostatycznym i odpowiada za formowanie się
domen magnetycznych. Uwzględnienie pola demagnetyzacji wiąże się zwykle ze znacznym
zwiększeniem złożoności obliczeniowej symulacji mikromagnetycznych. Należy również zwró-
cić uwagę na wybranie odpowiednich warunków brzegowych, które powinny być identyczne
jak w przypadku obliczeń związanych z energią wymiany. Symulacje mikromagnetyczne za-
prezentowane w pracach [H7-H9] zostały wykonane z uwzględnieniem periodycznych warun-
ków brzegowych. Z energią Zeemana EZee mamy doczynienia kiedy badana próbka zostaje
umieszczona w zewnętrznym polu magnetycznym, które odpowiada ze rotację namagne-
sowania w kierunku zgodnym z kierunkiem przyłożonego pola. Symulacje, których wyniki
analizowane są w pracach [H7-H8] określamy mianem quasistatycznych dlatego, że dla każdej
wartości przyłożonego pola zewnętrznego prowadzimy ewolucję układu zgodnie z równaniem
Landaua-Lifshitza-Gilberta tak długo aż osiągniemy stan stabilny, a następnie zmieniamy
wartość pola na kolejną. Przy takim podejściu znajomość dokładnej wartości, trudnej do
określenia eksperymentalnie, stałej tłumienia α nie jest konieczna. Zwykle przyjmuje się α
równe 0.1 bądź 0.5.

Symulacje mikromagnetyczne zaprezentowane w pracach [H7-H9] zostały wykonane przy
użyciu ogólnie dostępnego na poziomie kodu źródłowego pakietu OOMMF [34], który doko-
nuje dyskretyzacji przestrzennej równania Landaua-Lifshitza-Gilberta przy pomocy metody
różnic skończonych. Alternatywnym sposobem prowadzenia symulacji jest wykorzystanie
pakietu MAGPAR [35], który do dyskretyzacji wykorzystuje metodę elementów skończo-
nych. Pakiet OOMMF został wybrany do modelowania macierzy antykropek ze względu
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na możliwość zastosowania periodycznych warunków brzegowych, które są niedostępne w
pakiecie MAGPAR.
Dyskretyzacja przestrzenna oznacza podział próbki magnetycznej na sześciany w przypadku
metody różnic skończonych bądź też czworościany w przypadku metody elementów skoń-
czonych. Poprawna dyskretyzacja wymaga by długość boku obiektu na jaki dzielimy próbkę
była mniejsza niż długość wymiany magnetycznej lex (magnetic exchange length) [36], która
dla macierzy antykropek badanych w pracach [H7-H9] wynosi lex ≈ 5 nm.

W przypadku prac [H7-H9] głównym celem badawczym była symulacja mikromagnetyczna
procesu przemagnesowania w zależności od parametrów geometrycznych, takich jak śred-
nica antykropki, odległość między antykropkami, czy też wysokość macierzy antykropek
w przypadku pracy [H9]. Wynikiem każdej symulacji był górny fragment pętli histerezy,
który wykorzystano do odczytania obliczonej wartości pola koercji i przyporządkowaniu jej
geometrycznym parametrom kontrolnym symulacji. Pozwala to na interpretacje wyników
doświadczalnych w postaci zależności pola koercji od geometrycznych parametrów macie-
rzy antykropek. Poza zależnością namagnesowania całej macierzy od przyłożonego pola, w
wyniku symulacji mikromagnetycznej otrzymujemy również przestrzenne rozkłady nama-
gnesowania dla każdej wartości przyłożonego pola magnetycznego. Rozkłady namagnesowa-
nia umożliwiają analizę struktur magnetycznych ujawniających się w przestrzeni macierzy
antykropek w trakcie procesu przemagnesowania. Pozwala to na zweryfikowanie założone-
go modelu procesu przemagnesowania macierzy antykropek przez porównanie struktur wi-
docznych w symulacjach ze strukturami uzyskanymi np. w wyniku obrazowania z użyciem
mikroskopii fotonów promieniowania rentgenowskiego XPEEM.

E.2 Szczegółowe omówienie prac składających się na cykl publika-
cji będących podstawą wniosku o przeprowadzenie postępowa-
nia habilitacyjnego

[H1] P. Gawroński, A. P. Zhukov, V. Zhukova, J. M. Blanco, J. Gonzalez, K. Ku-
łakowski, Distribution of fluctuations of switching field in Fe-rich wires under
tensile stress, Appl. Phys. Lett., 88, (2006), 152507.

Fluktuacje pola przełączeniowego Hs obserwowane doświadczalnie w drutach bogatych w
żelazo [8] manifestują się poprzez przypadkowe odchylenia wartości pola przełączeniowego
w kolejnych cyklach przemagnesowania próbki. Proces zmiany namagnesowania bistabil-
nego drutu zaczyna się, w momencie gdy wartość pola zewnętrznego osiąga wartość pola
przełączeniowego. Do zmiany namagnesowania drutu może dojść również poprzez termicz-
ną aktywację procesu przemagnesowania, w sytuacji gdy wartość pola zewnętrznego jest
mniejsza niż wartość pola przełączeniowego.
Fluktuacje pola przełączeniowego były badane w pracach [8, 37, 38] w ramach fenome-
nologicznego modelu aktywowanego termicznie pokonania przez ścianę domenową bariery
potencjału w przyłożonym zewnętrznym polu magnetycznym. Gęstość prawdopodobieństwa
w(Hs), że ściana domenowa pokona barierę energetyczną w zmierzonym polu magnetycz-
nym Hs jest równe iloczynowi prawdopodobieństwa, że przemagnesowanie nie zostało za-
obserwowane w niższym polu pomnożonego przez prawdopodobieństwo, że do przemagne-
sowania zachodzi w polu Hs. Model ten przewiduje liniową zależność (ln

(
dw

d∆h

)
) logarytmu

gęstości prawdopodobieństwa zaobserwowania fluktuacji pola przełączeniowego od (∆h)3/2,
gdzie ∆h = (Hs − H)/Hs - to zredukowane pole magnetyczne. Badania dla mikrodru-
tów Fe77.5Si7.5B15 oraz Co68Mn7Si15B10 pokazały, że zależność ta składa się z dwóch
w przybliżeniu liniowych części [8]. Świadczy to o występowania dwóch różnych mechani-
zmów odpowiedzialnych za rozkład pola przełączeniowego, a mianowicie magnetoelastyczne
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sprzężenie ściany domenowej z naprężeniami wewnętrznymi powstałymi w trakcie procesu
produkcji drutu oraz przypinanie (pinning) ściany domenowej związane z występowaniem
w skali atomowej defektów strukturalnych.
Pomiary rozkładu fluktuacji pola przełączeniowego w funkcji przyłożonego zewnętrznego
naprężenia rozciągającego zostały wykonane w laboratorium magnetycznym Uniwersytetu
Kraju Basków w San Sebastian. W celu wyznaczenia wartości pola przełączeniowego Hs

zmierzono, metodą indukcyjną [39], pętle histerezy amorficznego drutu Fe77.5Si7.5B15 o
średnicy 125 µm i długości 100 mm. W trakcie pomiarów pętli histerezy jeden z końców
drutu był przymocowany na stałe do statywu, natomiast do drugiego końca drutu przy-
mocowano mechaniczne obciążenie o wartościach z przedziału od 0 do 1000 g. Otrzymana
doświadczalnie zależność fluktuacji pola przełączeniowego od przyłożonego naprężenia roz-
ciągającego została przeanalizowana w ramach modelu aktywacji termicznej.

a) b)

c)

Rysunek 1: Nieznormalizowany rozkład fluktuacji pola przełączeniowego dla przyłożonego
zewnętrznego naprężenia a) σ = 0 MPa, b) σ = 799.39 MPa c) Zrenormalizowany rozkład
fluktuacji pola przełączeniowego dla różnych wartości przyłożonego naprężenia. [H1]

Histogramy zmierzonych wartości zredukowanego pola przełączeniowego (∆h) dla dwóch
skrajnych wartości przyłożonego naprężenia zostały przedstawione na rysunkach 1 a oraz b.
Przyłożenie zewnętrznego naprężenia powoduje wzrost szerokości histogramu zmierzonych
wartości zredukowanego pola przełączeniowego. Na rysunku 1c przedstawiono zrenormali-
zowany rozkład fluktuacji pola przełączeniowego obliczony zgodnie z modelem aktywacji
termicznej. Zależność gęstości prawdopodobieństwa zaobserwowania skoku Barkhausena w
przedziale pomiędzyH aH+dH w funkcji zredukowanego pola magnetycznego (∆h) dla każ-
dego przyłożonego naprężenia dzieli się na dwa liniowe reżimy. Zaobserwowana nieliniowość
wskazuje na złożony kształt potencjału ściany domenowej składającego się z wkładów da-
lekozasięgowych, głownie pochodzących z oddziaływań magnetoelastycznych oraz wkładów
krótkozasięgowych, wynikających z przypinania (pinningu) ściany domenowej na defektach
strukturalnych w skali atomowej [8].
Powyższe wyniki pokazują, że rozkład fluktuacji pola przełączeniowego silnie zależy od przy-
łożonego naprężenia. Część spektrum, przedstawionego na rysunku 1c, która zawiera duże
fluktuacje silnie zależy od anizotropii magnetoelastycznej. Nachylenie tej części spektrum
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nieznacznie zmienia się, a jego położenie przesuwa się w stronę większych wartości ∆h
wraz ze wzrostem przyłożonego naprężenia. Energia ściany domenowej wyraża się wzorem
γ = 2(AK)1/2, gdzie A jest stałą wymiany a K jest stałą anizotropii, która w przypadku
drutów amorficznych zależy głównie od składnika magnetoelastycznego, który wyraża się
wzorem Kme = 3/2λS(σint + σappl), gdzie σint i σappl to odpowiednio wewnętrzne i przy-
łożone naprężenia. Dlatego przesunięcie części spektrum, która zawiera duże fluktuacje w
stronę większych wartości ∆h wraz ze wzrostem przyłożonego naprężenia, może być spo-
wodowane przez wpływ przyłożonego naprężenia na energię potencjalną ściany domenowej
poprzez wkład magnetoelastyczny.
Nie można wykluczyć, że przyłożone naprężenie wpływa również na mechanizm uporząd-
kowania par (pair ordering mechanism) związany ze stabilizacją ścian domenowych na
defektach strukturalnych w skali atomowej, co może dodatkowo wpływać na wypadkowy
kształt potencjału ściany domenowej. Zebrane wyniki doświadczalne pokazują, że mak-
symalna zmierzona wartość pola przełączeniowego rośnie wraz ze wzrostem przyłożonego
naprężenia. Wzrost ten jest konsekwencją dodatniej wartości stałej sprzężenia magnetoela-
stycznego. Przyłożone naprężenie wpływa na proces przemagnesowania dla małych pól, co
prawdopodobnie spowodowane jest zmianą kształtu potencjału poprzez wkład magnetoela-
styczny.
Na rysunku 1c współczynnik nachylenia αm dla mechanizmu magnetoelastycznego jest więk-
szy niż współczynnik nachylenia αp dla czynnika związanego z pinningiem. Współczynnik
αm maleje z przyłożonym naprężeniem co związane jest z redukcją podatności, gdy na wsku-
tek wzrostu naprężenia rośnie anizotropia magnetoelastyczna.
Podsumowując, zmierzono i przeanalizowano rozkład fluktuacji pola przełączeniowego w za-
leżności od przyłożonego naprężenia dla amorficznych drutów bogatych w żelazo. Kształt
funkcji rozkładu fluktuacji pola przełączeniowego został zinterpretowany jako skutek dwóch
mechanizmów a) przypinania ściany domenowej związanego z magnetoelastycznym sprzęże-
niem ściany domenowej z naprężeniami wewnętrznymi powstałymi w trakcie procesu pro-
dukcji drutu oraz b) przypinania (pinningu) ściany domenowej na defektach strukturalnych
w skali atomowej. Przyłożone naprężenie pozwala na wyodrębnienie tych dwóch mechani-
zmów odpowiedzialnych za fluktuacje pola przełączeniowego.

[H2] P. Gawroński, A. Chizhik, J. M. Blanco, J. Gonzalez, Influence of the
circular magnetic field and the external stress on the remagnetization process
in Fe-rich amorphous wires, IEEE Trans. Magn. 46, (2010), 365.

Celem pracy było doświadczalne zbadanie wpływu kołowego pola magnetycznego wytwo-
rzonego przez prąd zmienny płynący przez drut oraz przyłożonego naprężenia na proces
przemagnesowania amorficznych drutów bogatych w żelazo.
W trakcie badań zmierzono metodą indukcyjną osiowe pętle histerezy drutów o składzie
Fe77.5B15Si7.5, długości 10 cm i o średnicy 125 µm. Pomiary przeprowadzono dla przypad-
ku gdy amplituda przyłożonego osiowego pola magnetycznego (Hm = 15A/m) była większa
niż wartość konieczna do zainicjalizowania procesu przemagnesowania drutu, zwana polem
przełączeniowym (Hs), która dla drutu Fe77.5B15Si7.5 wynosi Hs = 6A/m, jak również dla
przypadku gdy amplituda przyłożonego osiowego pola magnetycznego (Hm = 3A/m) była
mniejsza niż Hs. Częstotliwość osiowego pola magnetycznego w obydwu przypadkach była
równa 50Hz. Parametrami kontrolnymi pomiarów był amplituda kołowego pola magnetycz-
nego (Hcirc), która zmieniała się od 0 do 700A/m oraz częstotliwość, która przyjmowała w
kolejnych seriach pomiarów wartości 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100 kHz.
W pierwszym przypadku gdy Hm = 15 A/m dane doświadczalne zebrane na rysunku 2a
wskazują, że przyłożenie dodatkowego kołowego pola magnetycznego (Hcirc) obniża wartość
pola przełączeniowego (Hs). Dla niskich częstotliwości (1kHz) wartość Hs dość gwałtownie
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maleje ze wzrostem amplitudy kołowego pola magnetycznego (Hcirc). Wzrost częstotliwo-
ści kołowego pola magnetycznego do 100 kHz wyhamowuje tempo spadku wartości Hs ze
wzrostem amplitudy kołowego pola magnetycznego. Remanencja drutu przedstawiona na ry-
sunku 2b pozostaje w zasadzie stała dla wszystkich częstotliwości o ile amplituda kołowego
pola magnetycznego (Hcirc) jest mniejsza niż 350A/m. Powyżej tej wartości zaobserwować
można wyraźny spadek remanencji ze wzrostem amplitudy (Hcirc) dla częstotliwości 5kHz
oraz 10kHz. Zmiany wartości pola przełączeniowego jak i remanencji ze wzrostem amplitudy
kołowego pola magnetycznego prowadzą do utraty przez drut bistabilności.

a) b)

Rysunek 2: Wpływ przyłożonego kołowego pola magnetycznego na a) pole przełączeniowe
Hs oraz b) remanencję drutu Fe77.5B15Si7.5 w przypadku, gdy amplituda zewnętrznego
osiowego pola magnetycznego wynosi Hm = 15A/m. [H2]

W pracy zmierzono również wpływ kołowego pola magnetycznego na proces przemagneso-
wania drutu w obecności zewnętrznego naprężenia rozciągającego dla amplitudy osiowego
pola magnetycznego Hm = 15 A/m. Wprowadzenie dodatkowego naprężenia powoduje,
że redukcja zarówno pola przełączeniowego (Hs) jak i remanencji ze wzrostem amplitudy
kołowego pola magnetycznego (Hcirc) jest zdecydowanie mniejsza i ma podobny charakter
dla każdej badanej częstotliwości.
W pracy sprawdzono w jakich warunkach kołowe pole magnetyczne może doprowadzić do
przemagnesowania drutu mimo tego, że amplituda przyłożonego osiowego pola magnetycz-
nego równa 3 A/m jest poniżej wartości progowej pola przełączeniowego (Hs = 6 A/m)
dla drutu Fe77.5B15Si7.5. Prawdopodobieństwo przemagnesowania drutu zostało zmierzo-
ne w zależności od amplitudy i częstotliwości kołowego pola magnetycznego (Hcirc) dla
N = 25000 kolejnych okresów zmian przyłożonego osiowego pola magnetycznego. Wartość
prawdopodobieństwa, przedstawiona na rysunku 3, została obliczona jako stosunek liczby
okresów, dla których zaszło przemagnesowanie, do liczby N . Dla małej amplitudy kołowe-
go pola magnetycznego prawdopodobieństwo przemagnesowania jest zerowe ponieważ ani
osiowe pole magnetyczne ani fluktuacje termiczne pola przełączeniowego nie są w stanie
zainicjalizować procesu przemagnesowania. Prawdopodobieństwo przemagnesowania rośnie
monotonicznie wraz ze wzrostem amplitudy kołowego pola magnetycznego, ponieważ kołowe
pole magnetyczne obniża barierę energetyczną konieczną do inicjalizacji procesu przemagne-
sowania drutu. Jak widać na rysunku 3, nachylenie zależności prawdopodobieństwa od Hcirc

maleje kiedy częstotliwość kołowego pola magnetycznego wzrasta. Dla każdej z badanych
częstotliwości znaleziono dwie wartości progowe amplitudy kołowego pola magnetycznego:
Hcirc1 - wartość, dla której prawdopodobieństwo przemagnesowania drutu jest większe niż
0.01 oraz Hcirc2 - wartość, dla której prawdopodobieństwo przemagnesowania drutu jest
równe 1. Wartości te rosną z częstotliwością kołowego pola magnetycznego. Redukcja pola
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Rysunek 3: Zależność prawdopodobieństwa przemagnesowania drutu od amplitudy i często-
tliwości kołowego pola magnetycznego, w przypadku gdy amplituda osiowego pola magne-
tycznego jest równa 3 A/m. [H2]

przełączeniowego (Hs) wraz ze wzrostem amplitudy Hcirc zaobserwowana dla Hm = 15A/m
miała również miejsce dla Hm = 3A/m, przy czym dla każdej częstotliwości dane zostały
zebrane, kiedy amplituda przyłożonego pola była powyżej wartości Hcirc2.
Z powyższych danych doświadczalnych wynika, że kołowe pole magnetyczne oddziaływuje
z radialnie zorientowanymi domenami znajdującymi się powłoce zewnętrznej (outer shell)
drutu i dochodzi do modyfikacji granicy pomiędzy jednodomenowym rdzeniem wewnętrz-
nym i wielodomenową powłoką zewnętrzną. Obniża to barierę energetyczną odpowiedzialną
za inicjalizację procesu przemagnesowania drutu. Wpływ kołowego pola magnetycznego na
wartość pola przełączeniowego jest obniżony poprzez przyłożone naprężenie zewnętrzne,
które zwiększa energię anizotropii rdzenia wewnętrznego, oraz poprzez spadek podatności
drutu ze wzrostem częstotliwości kołowego pola magnetycznego [40].
Podsumowując, zaprezentowane wyniki doświadczalne wskazują na możliwość łatwej i od-
wracalnej kontroli procesu przemagnesowania amorficznego drutu bistabilnego Fe77.5B15Si7.5
przez kołowe pole magnetyczne wytworzone poprzez zmienny prąd płynący wzdłuż drutu.

[H3] P. Gawroński, V. Zhukova, A. Zhukov, and J. Gonzalez, Manipulation of
domain propagation dynamics with the magnetostatic interaction in a pair of
Fe-rich amorphous microwires, J. Appl. Phys. 114, (2013), 043903.

Pomiary procesu przemagnesowania oraz dynamiki ściany domenowej amorficznych, pokry-
tych szkłem mikrodrutów o składzie Fe75B15Si10 zostały wykonane w laboratorium ma-
gnetycznym Uniwersytetu Kraju Basków w San Sebastian. Zbadane próbki mikrodrutów,
scharakteryzowane w tabeli 1, miały długość L = 10 cm i różniły się stosunkiem ρ = d/D -
średnicy metalowego rdzenia (d) do średnicy całego mikrodrutu włącznie ze powłoką szklaną
(D). Zmierzone wartości pola przełączeniowego (Hs), zamieszczone w tabeli 1, są odwrot-
nie proporcjonalne do średnicy metalowego rdzenia (d) i rosną wraz ze wzrostem wartość
naprężenia wewnętrznego, które rośnie gdy współczynnik ρ maleje.
W pierwszym pomiarze, zmierzony został wpływ częstotliwości przyłożonego pola magne-
tycznego na kształt pętli histerezy i wartość pola przełączeniowego dla pojedynczego drutu.
Kształt pętli histerezy zależy od relacji pomiędzy czasem przelotu przez mikrodrut ścia-
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średnica całkowita średnica
metalowego rdzenia (d) mikrodrutu (D) ρ = d/D Hs(50Hz)

próbka A 18.0 µm 24.8 µm 0.72 24.8 A/m
próbka B 6.8 µm 21.3 µm 0.32 137.8 A/m
próbka C 6.1 µm 25.2 µm 0.24 186.7 A/m

Tabela 1: Pole przełączeniowe (Hs), średnice metalowego rdzenia oraz średnice całkowite
badanych mikrodrutów Fe75B15Si10.

ny domenowej a okresem zmian przyłożonego pola magnetycznego. Typowa pętla histerezy
dla jednego bogatego w żelazo amorficznego mikrodrutu dla częstotliwości pola magnetycz-
nego równej 50Hz przedstawiona została na rysunku 4. W miarę jak rośnie częstotliwość
przyłożonego pola magnetycznego pętla histerezy traci swój charakterystyczny prostokątny
kształt, jednocześnie obserwujemy wzrost wartości pola przełączeniowego.

Rysunek 4: Porównanie kształtu pętli histerezy dla pojedynczych mikrodrutów oraz dla
układów dwóch mikrodrutów. A - jeden mikrodrut o współczynniku ρ = 0.72, C - jeden
mikrodrut o współczynniku ρ = 0.24. C ↔ C - dwa jednakowe mikrodruty, A ↔ C - dwa
różne mikrodruty. Amplituda przyłożonego pola Hm = 360 A/m, częstotliwość 50 Hz. [H3]

W kolejnej serii pomiarów zmierzone zostały pętle histerezy dwóch mikrodrutów umieszczo-
nych równolegle obok siebie tak, że ich metalowe rdzenie był oddalone o sumę grubości ich
powłok szklanych. Typowe pętle histerezy dla układów dwóch mikrodrutów i ich porównanie
z pętlami dla pojedynczych drutów zostało przedstawione na rysunku 4. Charakterystycz-
ną cechą pętli histerezy dla układu dwóch mikrodrutów jest występowanie dwóch skoków
Barkhausena oddzielonych obszarem plateau, kiedy to mikrodruty namagnesowane są w
przeciwnych kierunkach.
W układzie dwóch mikrodrutów namagnesowanych w tym samym kierunku, np. w dół, od-
działywanie magnetostatyczne pomiędzy mikrodrutami przejawia się w postaci dodatkowego
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pola δ, które sprzyja przemagnesowaniu pierwszego mikrodrutu w trakcie pierwszego skoku
Barkhausena, obniżając efektywną wartość jego pola przełączeniowego (HCC1 = HsC − δ),
przy czym HsC to pole przełączeniowe dla pojedynczego mikrodrutu. Po zakończeniu pierw-
szego skoku Barkhausena namagnesowania mikrodrutów mają przeciwne zwroty. Jeżeli mi-
krodruty mają te same bezwzględne wartości namagnesowania to namagnesowanie tego od-
cinka ich pętli histerezy jest równe zeru. Przykład takiej pętli na rysunku 4 został oznaczony
jako C ↔ C. Oddziaływanie magnetostatyczne pomiędzy mikrodrutami dąży do utrzyma-
nia stanu o przeciwnych zwrotach namagnesowania zwiększając efektywną wartość pola
przełączeniowego podczas drugiego skoku Barkhausena, gdy dochodzi do przemagnesowa-
nia drugiego mikrodrutu (HCC2 = HsC + δ). Szerokość plateau (HCC2 −HCC1 = 2δ) dla
dwóch jednakowych mikrodrutów jest obserwowalną miarą oddziaływania magnetostatycz-
nego pomiędzy nimi. W przypadku kiedy dwa mikrodruty różnią się średnicą metalicznego
rdzenia, a co za tym idzie wartością namagnesowania, to wartość namagnesowania dla pla-
teau oddzielającego dwa kolejne skoki Barkhausena nie może być równa zeru. Przykładowa
pętla histerezy dla dwóch różnych mikrodrutów została oznaczona jako A↔ C na rysunku
4. W układzie dwóch mikrodrutów A i C najpierw dochodzi do przemagnesowania mikro-
drutu A w polu HAC1 = HsA − δ1, gdzie HsA to pole przełączeniowe dla pojedynczego
mikrodrutu A, natomiast δ1 to dodatkowe pole, które jest wynikiem oddziaływania magne-
tostatycznego mikrodrutu C na mikrodrut A. Przemagnesowanie mikrodrutu C następuje
w polu HAC2 = HsC + δ2 i tym razem to oddziaływanie mikrodrutu A na mikrodrut C
powoduje wzrost wartości pola przełączeniowego mikrodrutu C o δ2. Ponieważ w układzie
dwóch mikrodrutów A i C namagnesowanie nasycenia mikrodrutu A jest większe niż mikro-

Rysunek 5: Zależność częstotliwości krytycznej ωcr od amplitudy przyłożonego pola magne-
tycznego: zmierzona w układzie dwóch rożnych mikrodrutów B i C - czerwone kwadraty,
zmierzona w układzie dwóch takich samych mikrodrutów B - zielone koła. Wyniki symulacji
dla układu dwóch mikrodrutów oznaczone ciągłymi liniami, czerwona to mikrodruty B i C,
zielona to dwa mikrodruty B. [H3]
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drutu C, to oddziaływanie magnetostatyczne mikrodrutu A na mikrodrut C jest większe
niż C na A, (δ2 > δ1).
Badanie wpływu częstotliwości przyłożonego pola magnetycznego na kształt pętli histerezy
zostało przeprowadzone również dla układów dwóch mikrodrutów. Wraz ze wzrostem często-
tliwości przyłożonego pola magnetycznego stopniowo maleje szerokość plateau. Dla każdej
wartości amplitudy przyłożonego pola magnetycznego zmierzona została krytyczna wartość
częstotliwości ωcr, dla której plateau znika. Jak widać na rysunku 5, wartość krytycznej czę-
stotliwości maleje wraz ze wzrostem amplitudy przyłożonego pola magnetycznego, ponieważ
wraz ze wzrostem amplitudy przyłożonego pola rośnie prędkość ściany domenowej.
Korzystając z układu pomiarowego typu Sixtusa-Tonksa wykonane zostały pomiary pręd-
kości ściany domenowej w zależności od amplitudy przyłożonego pola magnetycznego. Za-
leżność ta, przedstawiona na rysunku 6, dla jednego mikrodrutu dzieli się na trzy obszary
liniowe różniące się mobilnością ściany domenowej. Mobilność wyraża się wzorem [5, 13]
S = 2µ0Ms/β, gdzie Ms to namagnesowaniem nasycenia, a β to tłumienie ściany domeno-
wej. Tłumienie rośnie wraz ze wzrostem naprężeń wewnętrznych, których miarą jest ρ jak
i zewnętrznych. Tłumienie rośnie wraz ze wzrostem przyłożonych naprężeń zewnętrznych
jak i istniejących wewnętrznych, których miarą jest współczynnik ρ. Mobilność a zarazem
prędkość ściany domenowej rośnie gdy naprężenia maleją. Pod wpływem rosnącego przy-
łożonego naprężenia rozciągającego punkty sklejenia liniowych zależności przesuwają się w
kierunku wyższych wartości amplitudy przyłożonego pola magnetycznego, czemu towarzyszy
jednoczesny spadek wartości mobilności ściany domenowej.
Przedstawione na rysunku 4 pętle histerezy dla układów dwóch mikrodrutów sugerują moż-
liwość pomiaru prędkości ściany domenowej w mikrodrucie, który znajduje się pod wpły-
wem oddziaływania magnetostatycznego drugiego mikrodrutu. Proces przemagnesowania
pierwszego mikrodrutu jest dobrze odseparowany od procesu przemagnesowania drugiego
mikrodrutu, ponieważ zachodzą one dla innych wartości przyłożonego pola magnetyczne-
go. Zależności prędkości ściany domenowej od amplitudy pola magnetycznego oznaczone
na rysunku 6 jako C → C oraz C → B zostały zmierzone w trakcie pierwszego skoku
Barkhausena. W tym przypadku ściana domenowa porusza się w niższym polu zewnętrz-
nym i z większą prędkością niż dla pojedynczego mikrodrutu. Zależności oznaczone jako
A → C oraz A → B zostały zmierzone w trakcie drugiego skoku Barkhausena i dlatego
udało się zaobserwować tylko prędkości propagacji ściany domenowej dla dużych amplitud
przyłożonego pola magnetycznego. Otrzymane tak wartości prędkości są mniejsze niż dla
pojedynczego mikrodrutu, ze względu na występowanie oddziaływania magnetostatycznego
pomiędzy mikrodrutami. Przyłożenie rosnącego naprężenia rozciągającego, w trakcie po-
miarów prędkości propagacji ściany domenowej w układzie dwóch mikrodrutów, dodatkowo
obniża wartość prędkości ściany domenowej.
Przedstawiona na rysunku 5 doświadczalna zależność częstotliwości krytycznej (ωcr) od
amplitudy przyłożonego pola została odtworzona numerycznie w ramach zaproponowanego
modelu fenomenologicznego. Proces przemagnesowania układu dwóch mikrodrutów, zaczy-
na się w chwili t0 określonej równaniem Hmsin(ωt0) = HsA(ω)−HAC1. Czas t1 zakończenia
procesu przemagnesowania mikrodrutu A, przy założeniu, że ściana domenowa w mikrodru-
cie A propaguje się od jednego do drugiego końca mikrodrutu, obliczamy całkując równanie
dz

dt
= SA[Hmsin(ωt) − HA0 + HAC1], gdzie HA0 to określone eksperymentalnie pole pro-

pagacji ściany domenowej dla mikrodrutu A [41]. Analogicznie czas rozpoczęcia procesu
przemagnesowania w drugim mikrodrucie t2 obliczamy z Hmsin(ωt2) = HsC(ω) + HAC2.
Natomiast czas t3 zakończenia procesu przemagnesowania mikrodrutu C obliczamy całkując
równanie dz

dt
= SC [Hmsin(ωt) − HC0 − HAC2], gdzie HC0 to określone eksperymentalnie

pole propagacji dla mikrodrutu C. Aby odtworzyć numerycznie zależność kształtu pętli hi-
sterezy od częstotliwości przyłożonego pola magnetycznego, należy określić wartość nama-
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Rysunek 6: Wpływ oddziaływania magnetostatycznego pomiędzy mikrodrutami na zależ-
ność prędkość ściany domenowej od amplitudy przyłożonego pola magnetycznego. B oraz
C - prędkość ściany domenowej w pojedynczym mikrodrucie. C → B - prędkość ściany
domenowej w mikrodrucie B pod wpływem oddziaływania magnetostatycznego mikrodrutu
C. A → B - prędkość ściany domenowej w mikrodrucie B pod wpływem oddziaływania
magnetostatycznego mikrodrutu A. C → C - prędkość ściany domenowej w mikrodrucie C
pod wpływem oddziaływania magnetostatycznego mikrodrutu C. A→ C - prędkość ściany
domenowej w mikrodrucie C pod wpływem oddziaływania magnetostatycznego mikrodrutu
A. [H3]

gnesowania dla każdego położenia ściany domenowej (zDW ) pomiędzy końcami mikrodrutu.
W trakcie propagacji ściany domenowej mikrodrut nie jest już namagnesowany jednorodnie,
ponieważ obszar namagnesowany zgodnie z przyłożonym polem powiększa się kosztem ob-
szaru namagnesowanego przeciwnie. Na rysunku 7 przedstawiono postulowany lokalny profil
namagnesowania, kiedy ściana domenowa, która propaguje się wzdłuż mikrodrutu znajduje
się w punkcie zDW . Wtedy wartość namagnesowania obliczamy

m(H(t)) =
∫ zDW

0 Mup(z′)dz′ +
∫ L

zDW
Mdown(z′)dz′∫ L

0 M(z′)dz′

Wykorzystując przedstawione powyżej zależności oraz równanie na m(H(t)) udało się od-
tworzyć numerycznie zależność kształtu pętli histerezy dwóch mikrodrutów od częstotliwości
pola magnetycznego. Zależność częstotliwości krytycznej od amplitudy przyłożonego pola
magnetycznego można wyznaczyć przy założeniu, że plateau będzie znikać jeżeli ściana do-
menowa w drugim mikrodrucie zacznie proces przemagnesowania w tej samej chwili czasu
kiedy ściana domenowa w pierwszym mikrodrucie zakończy propagację wzdłuż mikrodrutu,
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Rysunek 7: Lokalny profil namagnesowania mikrodrutu, w trakcie propagacji ściany dome-
nowej wzdłuż mikrodrutu. [H3]

czyli gdy t1 = t2. Równanie

ωcr = SA

L

[
Hm

[
cos
(

arcsin HsA (ωcr)−HintCA

Hm

)
− cos

(
arcsin HsC (ωcr) +HintAC

Hm

)]
− (HA0 −HintCA) ·

(
arcsin HsC (ωcr) +HintAC

Hm

− arcsin HsA (ωcr)−HintCA

Hm

)]
, (1)

pozwoliło na wyznaczenie numerycznej zależności pomiędzy częstotliwością krytyczną (ωcr)
a amplitudą przyłożonego pola magnetycznego. Udało się osiągnąć dobrą jakościową zgod-
ność pomiędzy wartościami eksperymentalnymi i numerycznymi przedstawionymi na rysun-
ku 5.
Podsumowując, w pracy zbadano doświadczalnie wpływ częstotliwości na kształt pętli histe-
rezy dla pojedynczego mikrodrutu i układu dwóch mikrodrutów. Wyniki przeanalizowano
przy pomocy zaproponowanego modelu fenomenologicznego, jednocześnie wyprowadzono i
porównano z wynikami doświadczalnymi warunek znikania plateau oddzielającego proce-
sy przemagnesowania poszczególnych mikrodrutów w układzie dwóch mikrodrutów. Zade-
monstrowano doświadczalnie możliwość kontroli procesu przemagnesowania poprzez zmianę
prędkości ściany domenowej przy pomocy oddziaływania magnetostatycznego oraz zewnętrz-
nego naprężenia rozciągającego. Wyniki otrzymane dla układu dwóch mikrodrutów mogą
być z powodzeniem rozszerzone na układ wielu mikrodrutów.
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[H4] A. Chizhik, C. Garcia, A. Zhukov, J. Gonzalez, P. Gawroński, K. Ku-
łakowski and J. M. Blanco, Relation between surface magnetization reversal
and magnetoimpedance in Co-rich amorphouos microwires, J. Appl. Phys. 103,
(2008), 07e742.

Obliczenia numeryczne procesu przemagnesowania warstwy powierzchniowej pokrytych szkłem
amorficznych mikrodrutów bogatych w kobalt zostały zainspirowane eksperymentalnymi ba-
daniami korelacji pomiędzy kształtem powierzchniowych pętli histerezy, a wartością współ-
czynnika gigantycznej magnetoimpedancji (GMI ratio).
Przy użyciu poprzecznego magnetooptycznego efektu Kerra (MOKE) w osiowym polu ma-
gnetycznym zmierzono proces przemagnesowania pięciu mikrodrutów o tym samym składzie
chemicznym Co69.5Fe3.9Ni1B11.8Si10.8Mo2, ale o różnym stosunku średnicy metalowego
rdzenia mikrodrutu do całkowitej średnicy mikrodrutu ρ = 0.785, 0.88, 0.885, 0.90, 0.93,
gdzie średnice metalowych rdzeni mikrodrutów to odpowiednio 19.0 µm, 13.2 µm, 20.0 µm,
16.4µm, 16.2µm. Wykonano dla nich również pomiary współczynnika gigantycznej magne-
toimpedancji.

Rysunek 8: Obliczona zależność skoku składowej kołowej namagnesowania ∆M w funkcji
kąta anizotropii helikoidalnej φ oraz przykłady obliczonych pętli histerezy składowej kołowej
namagnesowania w przyłożonym osiowym polu magnetycznym dla przykładowych wartości
φ. [H4]

Obliczenia numeryczne procesu przemagnesowania zostały wykonane przy założeniu rotacji
koherentnej z uwzględnieniem anizotropii helikoidalnej na powierzchni amorficznego mikro-
drutu bogatego w kobalt [42]. Pętle histerezy zostały obliczone metodą minimalizacji energii
U , określonej przez

U = −KU cos2(θ − φ)− h ·m = −KU cos2(θ − φ)− haxial cos(θ)− hcirc sin(θ), (2)

gdzie KU to stała anizotropii jednoosiowej, m to namagnesowanie nasycenia, (|m| = 1), φ
jest kątem pomiędzy osią anizotropii a osią mikrodrutu, θ jest kątem pomiędzy m a osią
mikrodrutu. Wpływ rdzenia mikrodrutu na proces przemagnesowania powłoki został tu po-
minięty, problem ten był dyskutowany w pracy [B10]. Przyjęto, że pole magnetyczne jest
superpozycją dwóch wzajemnie prostopadłych składowych: pola osiowego (haxial) i pola
kołowego (hcirc), a kierunek anizotropii zmienia się od kierunku osiowego do kierunku koło-
wego. Dla każdej wartości kąta anizotropii helikoidalnej (φ) procedura minimalizacji prze-
biegała następująco; za każdym razem gdy wartość pola osiowego się zmieniała poszukiwano
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wartości kąta θ, który daje minimalną wartość energii opisanej równaniem (2). Rysunek 8
przedstawia obliczoną zależność skoku składowej namagnesowania kołowego ∆M w funkcji
kąta anizotropii helikoidalnej φ, który to skok dla wartości φ = 62◦ przyjmuje maksimum.
Porównanie wartości ∆M dla doświadczalnych i numerycznych pętli histerezy doprowa-
dziło do wzajemnego przyporządkowania wartości ρ i φ. Eksperymentalnym pętlom ρ =
0.785, 0.88, 0.90, 0.93, 0.885 odpowiadają kolejno numeryczne pętle φ = 88◦, 85◦, 62◦,
54◦, 53◦. Przyjmując, że zjawisko gigantycznej magnetoimpedancji (GMI) związane jest z
przenikalnością obwodową (circumferential permeability), która określona jest przez skok
kołowej składowej namagnesowania ∆M [43, 44] udało się znaleźć przyporządkowanie po-
między φ a wartością współczynnika gigantycznej magnetoimpedancji, która jest osiągalna
dla mikrodrutu o danej wartości ρ. Maksymalna wartość współczynnika gigantycznej ma-
gnetoimpedancji (GMI ratio) 80% została zmierzona dla mikrodrutu o ρ = 0.9. Odpowiada
to obliczonej wartości kąta anizotropii helikoidalnej równego φ = 62◦.
Podsumowując, otrzymane numerycznie pętle histerezy dla amorficznych mikrodrutów bo-
gatych w kobalt umożliwiły znalezienie korelacji pomiędzy wartością współczynnika gigan-
tycznej magnetoimpedancji, skokiem składowej kołowej namagnesowania ∆M , a wartością
kąta anizotropii helikoidalnej φ. Porównanie obliczonych numerycznie i zmierzonych do-
świadczalnie pętli histerezy pokazuje silną zależność pomiędzy kształtem pętli histerezy, a
zmierzoną wartością współczynnika gigantycznej magnetoimpedancji.

[H5] A. Chizhik, A. Zhukov, J. M. Blanco, J. Gonzalez, P. Gawroński, and K.
Kułakowski, Experimental determination of relation between helical anisotropy
and torsion stress in amorphous magnetic microwires, IEEE Trans. Magn., 44,
(2008), 3938.

Inspiracją do wykonania obliczeń numerycznych były doświadczalne badania procesu proce-
su przemagnesowania warstwy powierzchniowej amorficznych mikrodrutów bogatych w ko-
balt poddanych działaniu naprężenia skręcającego. Pomiary przemagnesowania mikrodrutu
Co69.5Fe3.9Ni1B11.8Si10.8Mo2 o średnicy metalowego rdzenia d = 19.0 µm i o grubości
szklanej otoczki 2.6 µm wykonano przy pomocy poprzecznego magnetooptycznego efektu
Kerra (MOKE) w osiowym polu magnetycznym pod wpływem naprężenia skręcającego.
Symulacje numeryczne procesu przemagnesowania, przy założeniu rotacji koherentnej z
uwzględnieniem anizotropii helikoidalnej na powierzchni mikrodrutu, zostały wykonane me-
todą minimalizacji energii U , która jest określona przez wyrażenie

U = −KU cos2(θ − φ)− h ·m = −KU cos2(θ − φ)− haxialm cos(θ), (3)

gdzie KU to stała anizotropii jednoosiowej, m to namagnesowanie nasycenia, haxial to przy-
łożone osiowe pole magnetyczne, φ to kąt pomiędzy osią anizotropii a osią mikrodrutu, θ
jest kątem pomiędzy namagnesowaniem m a osią drutu. W obliczeniach zakładamy, że po-
wierzchnia drutu jest układem dwuwymiarowym. Założenie to jest uprawione ponieważ w
eksperymencie MOKE krzywizna obszaru na powierzchni mikrodrutu, od której odbija się
światło wynosi około 1◦.
Proces przemagnesowania na powierzchni mikrodrutu bogatego w kobalt składa się z dwóch
etapów: rotacji namagnesowania od kierunku osiowego do kierunku kołowego w powłoce ze-
wnętrznej (outer shell) mikrodrutu oraz skoku składowej kołowej namagnesowania (∆Mcirc)
pomiędzy dwoma przeciwnie skierowanymi stanami [45]. Obliczone numerycznie wartości
znormalizowanej wartości skoku składowej kołowej namagnesowania ∆Mcirc/MMAX w funk-
cji kąta anizotropii helikoidalnej φ, przedstawiono na rysunku 9a. Wartości te są ujemne dla
kątów 45◦ < φ < 90◦, a dodatnie dla kątów 90◦ < φ < 135◦. Dla kąta φ = 90◦ skok
składowej kołowej namagnesowania ∆M◦ jest równy zero, co odpowiada przypadkowi ani-
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zotropii poprzecznej. Występują też dwa ekstrema ∆M◦, pierwsze dla φ = 62◦, a drugie
dla φ = 118◦.
Otrzymana w symulacjach zależność wartości skoku składowej kołowej namagnesowania w
funkcji kąta anizotropii helikoidalnej φ odpowiada zaobserwowanej doświadczalnie transfor-
macji wartości skoku ∆M◦ indukowanej działaniem naprężenia skręcającego, przedstawionej
na rysunku 9b. Z analizy otrzymanych numerycznie pętli histerezy wynika, że dla kątów φ
bliskich 90◦ przemagnesowanie odbywa się głownie poprzez płynną rotację namagnesowania.
Dla kątów φ bliskich 60◦ i 120◦ skok namagnesowania ∆M◦ następuje w chwili gdy kierunek
namagnesowania jest bliski kierunkowi składowej kołowej namagnesowania i prowadzi to do
dużych wartość skoku ∆M◦.
Wyniki analizy porównawczej numerycznych i doświadczalnych pętli histerezy wykorzysta-
no do skonstruowania zależności kąta anizotropii helikoidalnej od przyłożonego naprężenia
skręcającego, przedstawionej na rysunku 9c. W przypadku braku naprężenia anizotropia
jest nieznacznie odchylona od kierunku poprzecznego. To minimalne odchylenie od kierun-
ku 90◦ niweluje przyłożenie naprężenia skręcającego o wartości −2.2 π rad m−1. Wzrost
wartości bezwzględnej naprężenia do 40 π rad m−1 powoduje wzrost wartości bezwzględnej
kąta anizotropii helikoidalnej φ. Zależność przedstawiona na rysunku 9c sugeruje, że nachy-
lenie anizotropii helikoidalnej indukowanej poprzez przyłożenie naprężenia skręcającego nie
przekracza 45◦ od kierunku poprzecznego, co jest zgodne z istniejącymi przewidywaniami
teoretycznymi [46, 47], a nie było do tej pory zweryfikowane doświadczalnie w amorficznych

a) b)

c)

Rysunek 9: a) Obliczona zależność znormalizowanej wartości skoku składowej kołowej na-
magnesowania ∆Mcirc/MMAX w funkcji kąta anizotropii helikoidalnej φ. b) Doświadczal-
na zależność znormalizowanej wartości skoku składowej kołowej namagnesowania w funkcji
przyłożonego naprężenia skręcającego. c) Zależność kąta anizotropii helikoidalnej φ od przy-
łożonego naprężenia skręcającego. [H5]
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mikrodrutach bogatych w kobalt.
Podsumowując, wyniki symulacji numerycznych procesu przemagnesowania amorficznego
mikrodrutu bogatego w kobalt w połączeniu z doświadczalnymi pętlami histerezy wyko-
rzystano do ustalenia bezpośredniej zależności pomiędzy przyłożonym naprężeniem skrę-
cającym a kątem anizotropii helikoidalnej. Określono również zakres możliwych wartości
kata anizotropii helikoidalnej (45◦ < φ < 135◦) indukowanych przyłożonym naprężeniem
skręcającym.

[H6] P. Gawroński and K. Kułakowski, Remanence and switching sensitivity in
nanodot magnetic arrays, J. Nanosci. Nanotechnol., 8, (2008), 2897.

W pracy przeprowadzono numeryczną analizę wpływu skończonego rozmiaru macierzy nano-
kropek magnetycznych na wartość remanencji oraz zastosowano technikę rozprzestrzeniania
się uszkodzeń do badania stabilności stanu magnetycznego macierzy nanokropek magnetycz-
nych w zmiennym polu magnetycznym. Doświadczalny układ referencyjny to kwadratowa
macierz cylindrycznych jednodomenowych kropek niklowych o średniej średnicy 57 nm,
średniej wysokości 115 nm i odległości pomiędzy kropkami równej 100 nm. Namagnesowa-
nie nasycenia wynosi Ms = 370emu/cm3, średnie pole przełączeniowe jest równe 710 Oe,
a jego odchylenie standardowe jest równe δ = 105 Oe [21].
Komputerowe modelowanie dynamiki macierzy nanokropek zostało wykonane z użyciem
algorytmu Pardavi-Horvath [48], oddziaływanie magnetostatyczne pomiędzy nanokropka-
mi zostało uwzględnione za pomocą przybliżenia Rectangular Prism Approximation (RPA)
[49]. W obliczeniach nie używano periodycznych warunków brzegowych. Wyniki obliczeń
numerycznych przedstawione na rysunku 10a wskazują, że remanencja macierzy cylindrycz-
nych nanokropek maleje wraz ze wzrostem rozmiaru układu, zdefiniowanego poprzez licz-
bę nanokropek. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch wartości namagnesowania nasycenia
Ms = 370 emu/cm3 oraz Ms = 290 emu/cm3. Wpływ rozmiaru macierzy na wartość
remanencji jest mniejszy dla mniejszej wartości Ms, ponieważ energia oddziaływania jest
proporcjonalna do M2

s . Wyniki symulacji wpływu wartości odchylenia standardowego σ
pola przełączeniowego na wartość remanencji przedstawiono na rysunku 10b. Dla obu ba-
danych macierzy remanencja maleje ze wzrostem wartości σ, ponieważ poprzez poszerzenie
rozkładu pola przełączeniowego, wartości pola przełączeniowego coraz większej liczby na-
nokropek stają się mniejsze niż wartość oddziaływania magnetostatycznego, prowadzi to do
przemagnesowania coraz większej liczby nanokropek. Dlatego coraz mniej stanów macierzy
nanokropek jest stabilnych w zerowym polu magnetycznym. Takie niestabilne stany są bez-
użyteczne ze względu na potencjalne zastosowanie macierzy nanokropek do przechowywania
informacji [50].
Stabilność stanu magnetycznego macierzy nanokropek, czyli zdolność układu do przechowy-
wania informacji, została przeanalizowana za pomocą techniki rozprzestrzeniania się uszko-
dzeń według następującego algorytmu. Symulacja startuje z losową konfiguracją momentów
magnetycznych w macierzy nanokropek. Ewolucja macierzy nanokropek jest prowadzona aż
do osiągnięcia stanu stabilnego. Następnie modyfikowany jest moment magnetyczny jednej
z nanokropek, a cała macierz poddawana jest działaniu zewnętrznego pola magnetycznego,
które jest przyłożone równolegle do momentów magnetycznych nanokropek, a prostopadle
do płaszczyzny macierzy. Do przemagnesowania nanokropki dochodzi w momencie, gdy war-
tość efektywnego pola magnetycznego, na które składają się przyczynki od pola zewnętrzne-
go oraz od oddziaływania magnetostatycznego, przewyższa wartość pola przełączeniowego
kropki. Symulacje są prowadzone równolegle i niezależnie dla dwóch macierzy, oryginalnej
i zmodyfikowanej. Uszkodzenie zdefiniowane jest jako odległość Hamminga pomiędzy oby-
dwoma macierzami, czyli liczba momentów magnetycznych, które mają różne zwroty w obu
macierzach.
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a) b)

c)

Rysunek 10: a) Remanencja w funkcji liczby kropek (N) dla: (+) macierzy kwadratowej
Ms = 290 emu/cm3, (x) macierzy kwadratowej Ms = 370 emu/cm3, (∗) macierzy
prostokątnej o stosunku boków 2 : 3 Ms = 370 emu/cm3. b) Remanencja w funkcji
odchylenia standardowego σ pola przełączeniowego dla macierzy 15 × 15 górna krzywa,
50 × 50 dolna krzywa. c) Średnie uszkodzenie < D > w funkcji odchylenia standardowego
σ pola przełączeniowego dla macierzy 50× 50. [H6]

Symulacje rozprzestrzeniania się uszkodzeń w zależności od wartości odchylenia standardo-
wego pola przełączeniowego wykonano dla macierzy 50 × 50. Średnie uszkodzenie < D >
przedstawione na wykresie 10c maleje ze wzrostem wartości σ. A zatem macierz o bardziej
zróżnicowanych polach przełączeniowych (większe σ) wykazuje większą stabilność stanu ma-
gnetycznego, bo mniejsza jest wartość średniego uszkodzenia. Warto dodać, że w niektórych
przypadkach uszkodzenie nie rozprzestrzenia się wcale tylko zanika od razu po starcie sy-
mulacji. Prawdopodobieństwo zaniku uszkodzenia dla σ = 15 Oe wynosi 33 % natomiast
dla σ = 105 Oe wzrasta do 63 %.
Macierz nanokropek może posłużyć jako nośnik zapisu magnetycznego tylko wtedy, gdy
zapisana informacja nie będzie znikać po wyłączeniu zewnętrznego pola, czyli w szczegól-
ności nie będzie dochodzić do spontanicznego przemagnesowania nanokropek w macierzy
w stanie remanencji pod wpływem oddziaływania magnetostatycznego. Pożądane jest rów-
nież, aby stan remanencji był jak najbardziej zbliżony do stanu nasycenia, aby ograniczyć
rozprzestrzenianie się uszkodzeń. Obliczenia numeryczne wskazują, że przedział możliwych
wartości odchylenia standardowego σ pola przełączeniowego dzieli się na dwa reżimy. Dla
małych wartości σ remanencja jest bliska wartości namagnesowania nasycenia, oznacza to że
stan magnetycznego nasycenia macierzy nanokropek jest stabilny albo w przybliżeniu stabil-
ny, ponieważ dla większości nanokropek pole przełączeniowe jest większe niż oddziaływanie
magnetostatyczne. Wszystkie stany magnetyczne układu mogą być użyte do przechowywa-
nia informacji. Z drugiej strony dla macierzy o małej wartości σ, uszkodzenie w postaci
zmiany konfiguracji magnetycznej bardzo szybko rozprzestrzenia się po całym układzie w
obecności zmiennego pola magnetycznego. Natomiast w przypadku dużych σ uszkodzenie
pozostaje zlokalizowane i nie rozprzestrzenia się pomiędzy nanokropkami, co jest pożądane
ze względu na stabilność przechowywanej informacji. Niestety duże wartości σ powodują
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zmniejszenie się remanencji macierzy nanokropek, co prowadzi do spontanicznego przema-
gnesowania niektórych nanokropek pod wpływem oddziaływania magnetostatycznego.
Podsumowując, symulacje numeryczne wpływu odchylenia standardowego σ pola przełącze-
niowego na wartość remanencji oraz zastosowanie techniki rozprzestrzeniania się uszkodzeń
ujawniły, że optymalizacja stabilności stanu magnetycznego macierzy nanokropek, wymaga
dążenia do osiągnięcia wartości remanencji jak najbliższej wartości namagnesowania nasy-
cenia przy jednoczesnym utrzymaniu stosunkowo dużej wartości odchylenia standardowego
σ pola przełączeniowego.

[H7] P. Gawroński, K. J. Merazzo, O. Chubykalo-Fesenko, A. Asenjo, R. P. del
Real and M. Vaqzquez, Micromagnetism of dense permalloy antidot lattices
from anodic alumina templates, EPL, 100 (2012) 17007.

Bezpośrednią motywacją do wykonania obliczeń mikromagnetycznych był zaobserwowany
eksperymentalnie w laboratorium Instituto de Ciencia de Materiales w Madrycie, wzrost
pola koercji (Hc) permalojowych macierzy antykropek ze wzrostem średnicy antykropek (d)
przedstawiony na rysunku 11. Badane macierze antykropek o średnicach d = 11, 55, 62
oraz 71 nm i o odległości pomiędzy antykropkami D = 105 nm wyprodukowano w proce-
sie napylania permaloju (Py, Ni80Fe20) na membranę aluminiową. Metoda ta pozwala na
osiągnięcie gęstszego upakowania antykropek niż dotychczas osiągalne metodą litografii, dla
której typowe odległości pomiędzy antykropkami wynoszą od 200nm do 2µm. W przypad-
ku macierzy otrzymanych w procesie litografii w stanie remanencji często obserwuje się w
obszarze pomiędzy antykropkami niejednorodne struktury magnetyczne, odpowiedzialne za
przebieg procesu przemagnesowania, takie jak na przykład tak zwana struktura ”zig-zag”,
bardzo dobrze widoczna przy pomocy mikroskopu sił magnetycznych [51, 52]. W przypad-
ku macierzy otrzymanych w procesie napylania często nie ma wystarczającego miejsca w
przestrzeni pomiędzy antykropkami na powstanie niejednorodnych struktur magnetycznych
i dlatego należy się spodziewać innego rodzaju procesów mikromagnetycznych niż te obser-
wowane w przypadku macierzy otrzymanych techniką litografii.

Rysunek 11: Porównanie doświadczalnych wartości pola koercji (Hc) w funkcji średnicy
antykropek (d) z wartościami otrzymanymi w wyniku symulacji mikromagnetycznych dla
macierzy polikrystalicznych o odległości pomiędzy środkami antykropek D = 100nm. [H7]
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a) b)

Rysunek 12: a) Obraz macierzy antykropek o średnicy d = 55nm otrzymany skaningowym
mikroskopem elektronowym. Widoczne są granice pomiędzy obszarami o lokalnym upo-
rządkowaniu heksagonalnym. b) Przestrzenna konfiguracja namagnesowania otrzymana w
wyniku symulacji mikromagnetycznych dla macierzy antykropek (D = 100nm, d = 85nm).
Siatka heksagonalna jest podzielona wzdłuż przekątnej na dwie połowy, górna połówka jest
obrócona o 30◦ względem dolnej. Pole magnetyczne zostało przyłożone wzdłuż osi x. Kolor
czerwony oznacza dodatnią wartość x-owej składowej namagnesowania mx, a kolor niebieski
ujemną. Kolor biały oznacza, że mx = 0. [H7]

Symulacje mikromagnetyczne zostały przeprowadzone dla macierzy antykropek o całko-
witym rozmiarze 1000 × 1038 nm2 i dyskretyzacji 2 nm, z wykorzystaniem periodycz-
nych warunków brzegowych. Średnice antykropek wynosiły d = 16, 25, 35, 45, 55, 65, 75,
85 nm, natomiast odległości pomiędzy środkami antykropek D = 100 oraz 200 nm. W
trakcie obliczeń użyto następujących stałych materiałowych dla Permaloju: stała wymiany
A = 1.3·10−11J/m, namagnesowanie nasycenia Ms = 8.6·105A/m, przyjęto też zerową war-
tość stałej anizotropii magnetokrystalicznej. Obliczenia numeryczne wykonano dla dwóch
przypadków macierzy. W pierwszym przypadku zaimplementowano macierze antykropek
o idealnym uporządkowaniu heksagonalnym na całym obszarze macierzy; przypadek taki
nazywamy idealnym monokryształem. W drugim przypadku symetria idealnej siatki heksa-
gonalnej została złamana, poprzez podział na dwie części wzdłuż przekątnej, a następnie
obrót jednej połówki siatki o 30◦; natomiast powstałe w wyniku rotacji puste miejsca zo-
stały dodatkowo wypełnione antykropkami. Przykładowa symulowana macierz antykropek
została przedstawiona na rysunku 12b. Tak zaimplementowane polikrystaliczne macierze
antykropek lepiej odpowiadają macierzom rzeczywistym, których przykład przedstawiono
na rysunku 12a, ponieważ dla macierzy rzeczywistych charakterystyczne jest występowanie
uporządkowania heksagonalnego antykropek na obszarze kilku mikrometrów kwadratowych
oraz dyslokacje, które wyznaczają granice pomiędzy uporządkowanymi obszarami.
Z otrzymanych w wyniku symulacji mikromagnetycznych pętli histerezy dla macierzy poli-
krystalicznych wynika, że proces przemagnesowania dla macierzy D = 100nm i d < 45nm
zachodzi dla jednej wartości zewnętrznego pola magnetycznego, a stosunek remanencji
do namagnesowania nasycenia jest równy jeden. Wraz ze wzrostem średnicy antykropek
d > 45 nm remanencja maleje, a dla d > 65 nm proces przemagnesowania nie kończy się
dla tej wartości zewnętrznego pola magnetycznego, w której się zaczyna, ale wymaga wzro-
stu wartości przyłożonego pola magnetycznego. Obliczone numerycznie wartości pola koercji
(Hc), przedstawione na rysunku 11, rosną w funkcji średnicy antykropek (d) zgodnie z wy-
nikami eksperymentalnymi. Pętle histerezy otrzymane numerycznie dla monokrystalicznych
macierzy antykropek pokazują, że proces przemagnesowania dla D = 100 nm i d < 65 nm
zachodzi dla jednej wartości zewnętrznego pola magnetycznego, powyżej tej wartości ko-
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a) b)

Rysunek 13: Konfiguracje przestrzenne namagnesowania otrzymane w wyniku symulacji
mikromagnetycznych procesu przemagnesowania macierzy antykropek: a) d = 35 nm,
D = 100 nm proces nukleacji, b) d = 35 nm, D = 100 nm pinning ścianek domenowych.
Pole magnetyczne zostało przyłożone wzdłuż osi x. Kolor czerwony oznacza dodatnią wartość
x-owej składowej namagnesowania mx, a kolor niebieski ujemną. Kolor biały oznacza, że
mx = 0. [H7]

nieczne jest zwiększenie wartości przyłożonego pola magnetycznego do zakończenia procesu
przemagnesowania. Wszystkie otrzymane numerycznie pętle histerezy dla monokrystalicz-
nych macierzy antykropek mają stosunek remanencji do namagnesowania nasycenia równy
jeden. Wartości obliczonych numerycznie pól koercji dla macierzy monokrystalicznych są
większe od wartości otrzymanych dla macierzy polikrystalicznych dla d ¬ 75 nm i maleją
ze wzrostem d, przeciwnie do zależności obserwowanej w eksperymencie.
Z otrzymanych w wyniku symulacji mikromagnetycznych konfiguracji przestrzennych na-
magnesowania wynika, że w przypadku obu typów macierzy dla d < 65 nm pole koercji
zdefiniowane jest poprzez proces nukleacji, przy czym obszar nukleacji przeważnie zawie-
ra wiele antykropek, jak przedstawiono na rysunku 13a. Warto zauważyć, że dla macierzy
polikrystalicznych proces nukleacji zaczyna się w obszarze obróconym o 30◦, gdzie pole ze-
wnętrzne jest przyłożone wzdłuż osi magnetycznie trudnej i dlatego pole koercji jest dużo
mniejsze niż w przypadku macierzy monokrystalicznych. Wyniki numeryczne wskazują, że
dla obu typów macierzy przemagnesowanie następuje poprzez propagację ścian domeno-
wych, a w trakcie tego procesu ma miejsce przypinanie (pinning) ścian domenowych na
antykropkach przedstawione na rysunku 13b. W większości przypadków odczepianie (depin-
ning) ściany domenowej następuje dynamicznie w trakcie procesu relaksacji dla pojedynczej
wartości przyłożonego pola równej polu koercji, natomiast w niektórych przypadkach do-
kończenie procesu przemagnesowania wymaga dodatkowego zwiększenia przyłożonego pola.
Dla macierzy polikrystalicznych dla średnicy antykropek powyżej d > 65 nm nukleacja
staje coraz trudniejsza co prowadzi do wzrostu pola koercji w funkcji średnicy antykropki d.
W przypadku kiedy średnica antykropek d staje się porównywalna z odległością pomiędzy
środkami antykropek D, d > 75 nm, obliczone numerycznie pętle histerezy składają się z
kilku skoków Barkhausena. Obszar nukleacji staje się porównywalny z rozmiarem separacji
antykropek D − d. Numeryczne konfiguracje przestrzenne namagnesowania wskazują, że
nukleacja ma miejsce w wielu różnych obszarach macierzy i każda kolejna z nich wymaga
zwiększenia przyłożonego pola magnetycznego, jednocześnie zaobserwować można również
silny pinning. Efekt jest podobny w macierzach polikrystalicznych i monokrystalicznych,
jednakże dla macierzy polikrystalicznych nieporządek na granicy ziaren promuje nukleację
dlatego wartości pola koercji dla macierzy polikrystalicznych są mniejsze niż dla macierzy
monokrystalicznych. W trakcie badań wykonano również symulacje mikromagnetyczne dla
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macierzy o odległościach pomiędzy antykropkami równymi D = 200 nm i w wyniku otrzy-
mano charakterystyczne dla stanu remanencji struktury ”zig-zag”, od których zaczyna się
proces przemagnesowania. Obliczone własności magnetyczne takich macierzy okazały się być
zgodne z własnościami macierzy otrzymanych w procesie litografii opisanymi w literaturze
[53, 54].
Podsumowując, w wyniku symulacji mikromagnetycznych polikrystalicznych macierzy anty-
kropek uzyskano zależność pola koercji (Hc) od średnicy antykropki (d) zgodną z zależnością
eksperymentalną (rys. 11). Na podstawie analizy otrzymanych numerycznie przestrzennych
konfiguracji namagnesowania udało się opisać mechanizm procesu przemagnesowania w poli-
krystalicznych permalojowych macierzach antykropek o gęstym upakowaniu heksagonalnym.

[H8] C. Castan-Guerrero, J. Herrero-Albillos, J. Bartolome, F. Bartolome, L.
A. Rodriguez, C. Magen, F. Kronast, P. Gawronski, O. Chubykalo-Fesenko, K.
J. Merazzo, P. Vavassori, P. Strichovanec, J. Sese, and L.M. Garcia, Magnetic
antidot to dot crossover in cobalt and permalloy patterned thin films, Phys. Rev.
B 89, (2014) 144405.

Tematem pracy jest badanie ciągłego przejścia pomiędzy zachowaniem charakterystycznym
dla macierzy antykropek a zachowaniem charakterystycznym dla izolowanych kropek wy-
wołanym poprzez zmianę geometrii układu.
Na potrzeby eksperymentalnej części pracy, w laboratorium Instituto de Ciencia de Mate-
riales de Aragon w Saragossie wyprodukowano za pomocą techniki trawienia jonami (FIB
etching) serie macierzy antykropek o ustalonej średnicy d i o zmiennej odległości pomiędzy
środkami antykropek p od p >> d do p < d. Trawienie jonami galu prowadzi do powsta-
nia dodatkowego pierścienia o obniżonym namagnesowaniu otaczającego antykropkę. Taki
uszkodzony obszar powiększa efektywną średnicę antykropki deff i pozwala na utworzenie
macierzy antykropek, dla których odległość pomiędzy środkami antykropek jest mniejsza niż
ich średnica efektywna (p < deff ). Prowadzi to do wzajemnego przekrywania się antykropek
i w rezultacie otrzymujemy macierz o własnościach magnetycznych charakterystycznych dla
macierzy izolowanych kropek.
Motywacją do symulacji mikromagnetycznych była zmierzona doświadczalnie zmiana po-
la koercji (Hc) ze wzrostem odległości pomiędzy antykropkami, przedstawiona na rysunku
14, skorelowana ze znaczącą zmianą struktury domenowej zaobserwowaną przy użyciu mi-
kroskopii fotonów promieniowania rentgenowskiego XPEEM (x-ray photoemission electron
microscopy).
Symulacje mikromagnetyczne zostały przeprowadzone dla macierzy składających się za każ-
dym razem z 25 antykropek o ustalonej średnicy d = 80, 90, 100, 110, 120 nm umiesz-
czonych na siatce kwadratowej o odległościach pomiędzy środkami antykropek z przedziału
70 nm < p < 250 nm i grubości 10 nm. Ze względu na optymalizację czasu obliczeń
względem rozmiaru macierzy wynoszącego 25p2 zastosowano dyskretyzację 2nm dla naj-
mniejszych macierzy, a 4nm dla największych macierzy. W trakcie obliczeń użyto perio-
dycznych warunków brzegowych i przyjęto następujące stałe materiałowe dla kobaltu: stała
wymiany A = 3.0 · 10−11 J/m oraz namagnesowania nasycenia Ms = 1.4 · 106A/m. Ze
względu na zaobserwowaną w eksperymentach polikrystaliczną strukturę macierzy kobalto-
wych antykropek w obliczeniach numerycznych przyjęto zerową wartość stałej anizotropii
magnetokrystalicznej.
W wyniku symulacji mikromagnetycznych procesu przemagnesowania macierzy antykropek
otrzymano zależności pola koercji (Hc) w funkcji odległości pomiędzy krawędziami anty-
kropek λ = p − d, przedstawione na rysunku 14, które dla wszystkich badanych ścrednic
antykropek (d) charakteryzuje istnienie maksimum pola koercji Hc dla λ & 0, czyli kiedy
p jest nieznacznie większe niż d. Analogicznie jak w przypadku zależności doświadczalnej
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Rysunek 14: Porównanie obliczonych w wyniku symulacji mikromagnetycznych wartości
pola koercji (Hc) w funkcji odległości pomiędzy krawędziami antykropek λ = p − d z
wartościami zmierzonymi doświadczalnie dla macierzy kobaltowych antykropek o średnicy
efektywnej 114 ± 4 nm. Podział zależności Hc(λ) na trzy reżimy: AD - reżim antykropek,
INT - reżim przejściowy, D - reżim kropek. [H8]

Rysunek 15: Fragmenty obliczonych numerycznie pętli histerezy charakterystycznych dla
trzech reżimów: AD - reżim antykropek, INT - reżim przejściowy, D - reżim kropek. [H8 -
nieopublikowany]
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dla krzywych numerycznych z rysunku 14 można wyróżnić ze względu na własności magne-
tyczne trzy obszary: a) AD - reżim antykropek, λ > 28 nm, b) INT - reżim przejściowy,
0 < λ < 28 nm, c) D - reżim kropek, λ < 0 nm. Z analizy numerycznych konfiguracji
przestrzennych namagnesowania dla reżimu antykropek wynika, że przemagnesowanie ma-
cierzy następuje poprzez nukleację i propagację ścian domenowych, zaobserwować można
również przypinanie (pinning) ścian domenowych na antykropkach. W efekcie numeryczne
pętle histerezy, przedstawione na rysunku 15 składają się z kilku skoków namagnesowania.
Obliczone wartości pola koercji (Hc) w reżimie antykropek rosną w miarę jak zmniejsza się
mobilność ścian domenowych wraz ze zmniejszaniem się odległości pomiędzy krawędziami
antykropek λ. Jest to typowe zachowanie, które często jest opisywane przez empiryczną
zależność Hc ∝ λ−1 [55, 56]. Otrzymane numerycznie przestrzenne konfiguracje namagne-
sowania podobnie jak dla wyników doświadczalnych charakteryzują się istnieniem dużych
wydłużonych domen, które obejmują kilka antykropek.
Z analogii pomiędzy symulacjami a danymi doświadczalnymi wynika, że λ = 28 nm może
zostać uznana za granicę pomiędzy obszarem antykropek a obszarem przejściowym. Otrzy-
mane numerycznie przestrzenne konfiguracje namagnesowania pokazują, że kiedy odległość
pomiędzy krawędziami antykropek λ stopniowo się zmniejsza, ale ciągle jest dodatnia, prze-
magnesowanie ma miejsce głównie przez nukleację, ponieważ propagacja ścian domenowych
jest mocno utrudniona ze względu na silne przypinanie (pinning) na antykropkach. Prowa-
dzi to do zmiany zależności pola koercji Hc od λ. Dla wszystkich wartości symulowanych
średnic antykropek d pole koercji Hc osiąga maksimum dla λ ≈ 12nm, a następnie maleje,
ponieważ zmniejsza się obszar pomiędzy antykropkami, na którym zachodzi nukleacja.
W przypadku, gdy λ < 0 symulowane macierze przestają być ciągłe, obszar pomiędzy sąsied-
nimi antykropkami zostaje podzielony na izolowane kropki w kształcie astroidów. Przykłado-
wa kropka została przedstawiona na rysunku 16. Symulacje pokazują, że przemagnesowanie
każdej takiej kropki ma miejsce w wyniku niekoherentnej rotacji namagnesowania, które za-
czyna się na końcu ostrego wierzchołka astroidu i propaguje się w kierunku centrum astroidu.
W reżimie kropek pole koercji rośnie wraz ze zmniejszaniem się wartości bezwzględnej λ,
ponieważ wierzchołki astroidów stają się mniej ostre, a kropki stają się zbliżone kształtem
do kwadratowych i dlatego łatwiej jest zainicjalizować proces przemagnesowania. Na rysun-
ku 16 został przedstawiony obliczony numerycznie niejednorodny rozkład namagnesowania
kropki w stanie remanencji, który nazwany został stanem astroidu (”astroid state”). Nama-
gnesowanie w części centralnej jest skierowane diagonalnie, natomiast blisko wierzchołków
jest ustawione wertykalnie bądź horyzontalnie.

Rysunek 16: Stan astroidu - kropka w stanie remanencji - przestrzenna konfiguracja nama-
gnesowania otrzymana w wyniku symulacji mikromagnetycznych dla p = d = 110 nm.
[H8]

Obliczone numerycznie wartości pola koercji przedstawione na rysunku 14 są większe niż
wartości otrzymane doświadczalne, ze względu na występowanie w macierzach doświadczal-
nych przypadkowych defektów, które ułatwiając nukleację obniżają pole koercji. Krzywe
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numeryczne dla d = 110 nm oraz d = 120 nm dobrze opisują eksperymentalną zależ-
ność pola koercji Hc od parametru λ dla średnicy efektywnej antykropki deff , która dla
doświadczalnie zmierzonych macierzy kobaltowych antykropek wynosi 114 ± 4 nm.
Podsumowując, w wyniku symulacji mikromagnetycznych dla macierzy kobaltowych an-
tykropek otrzymano zależność pola koercji w funkcji odległości pomiędzy antykropkami
zgodną z zależnością doświadczalną. Obliczenia numeryczne potwierdzają istnienie zaobser-
wowanego eksperymentalnie płynnego przejścia ze zmianą p pomiędzy reżimem antykropek,
gdzie pole koercji jest proporcjonalnie do λ−1, a reżimem kropek, gdzie pole koercji rośnie
gdy wartość bezwzględna λ maleje oraz występowanie pomiędzy nimi obszaru przejściowego.

[H9] P. Gawroński, K.J. Merazzo, O. Chubykalo-Fesenko, R.P. del Real and M.
Vaqzquez, Micromagnetism of permalloy antidot arrays prepared from alumina
templates, Nanotechnology 25, (2014), 475703.

Omawiana praca stanowi kontynuację badań zapoczątkowanych w pracy [H7]. Tym razem
lista parametrów kontrolnych symulacji mikromagnetycznych procesu przemagnesowania
macierzy antykropek, na którą składają się typowo średnica antykropki (d) oraz odległość
pomiędzy antykropkami (D = 100 nm) została rozszerzona dodatkowo o wysokość macie-
rzy antykropek (h). Obliczenia wykonano przy użyciu pakietu OOMMF z uwzględnieniem
periodycznych warunków brzegowych dla macierzy antykropek o całkowitej powierzchni
500 × 520 nm2. W symulacjach mikromagnetycznych przyjęto typowe dla permaloju war-
tości stałych materiałowych, takich jak stała wymiany Aex = 1.3 · 10−11 J/m3 oraz nama-
gnesowanie nasycenia Ms = 8.6 · 105 Am−1. W symulacjach zaniedbano wpływ anizotropii
magnetokrystalicznej.

a) b)

c)

Rysunek 17: Obliczona numerycznie zależność pola koercji od średnicy antykropki dla róż-
nych wysokości macierzy antykropek, w przypadku: a) idealnej siatki heksagonalnej, b)
siatki o złamanej symetrii heksagonalnej. c) Zależność pola koercji od wysokości macierzy
antykropek dla stałej średnicy antykropek 45 nm obliczona numerycznie dla: idealnej siatki
heksagonalnej - czerwone kółka, siatki o złamanej symetrii heksagonalnej - zielone kółka.
Niebieskie kółka to wyniki doświadczalne. [H9]
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W wyniku symulacji otrzymano numeryczną zależność wartości pola koercji od średnicy
antykropek d i wysokości macierzy h dla idealnej siatki heksagonalnej przedstawioną na ry-
sunku 17a. Charakterystyczną cechą otrzymanych zależności jest występowanie maksimum
pola koercji dla średnicy d pomiędzy 35 nm a 55 nm, dla macierzy o wysokości większej niż
10 nm. Otrzymane w trakcie symulacji przestrzenne rozkłady namagnesowania umożliwiają
zrozumienie zależności procesu przemagnesowania od parametrów geometrycznych macie-
rzy antykropek. Dla małych średnic (poniżej 45 nm) proces przemagnesowania następuje
przez rotację namagnesowania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, z nu-
kleacją, która ma miejsce na krawędzi antykropki i prowadzi do występowania periodycznej
struktury przedstawionej dla h = 34 nm i d = 35 nm na rysunku 18a.

a) b) c)

d) e) f)

Rysunek 18: Przestrzenny rozkład namagnesowania w płaszczyźnie XY, dla macierzy anty-
kropek o idealnym uporządkowaniu heksagonalnym dla wysokości h = 34nm: a) d = 35nm,
M
Ms

= 0.042, Happ = −121mT , b) d = 55nm, M
Ms

= 0.707, Happ = −240mT , c) d = 55nm,
M
Ms

= 0.145, Happ = −240mT , d) d = 75nm, M
Ms

= 0.157, Happ = −71mT , e) d = 85nm,
M
Ms

= −0.180, Happ = −100mT . f) Przestrzenny rozkład namagnesowania w płaszczyźnie
XY, dla macierzy antykropek o złamanej symetrii heksagonalnej h = 60nm, d = 35nm,
M
Ms

= 0.394, Happ = −22mT . Pole magnetyczne zostało przyłożone wzdłuż osi x. Kolor
czerwony oznacza dodatnią wartość x-owej składowej namagnesowania mx, a kolor niebieski
ujemną. Kolor biały oznacza, że mx = 0. [H9]

Dla średnic 45 i 55 nm do przemagnesowania dochodzi poprzez rotację namagnesowania
zarówno w kierunku zgodnym jak również przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Prowa-
dzi to do powstania charakterystycznej struktury zig-zag przedstawionej na rysunku 18b,
a w kolejnych krokach czasowych doprowadzi do pojawienia się wielu ścian domenowych w
różnych miejscach macierzy antykropek, co przedstawia rysunek 18c. Kolejną charaktery-
styczną cechą procesu przemagnesowania dla macierzy antykropek o średnicach 45 i 55 nm
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jest silne przypinanie (pinning) namagnesowania do antykropek, które jest odpowiedzialne
za maksimum wartości pola koercji. Zwiększenie średnicy antykropek do wartości 65 nm
- 75 nm powoduje zbliżenie biegunów magnetycznych, które prowadzi do jednorodnego
namagnesowania prostopadłego do przyłożonego pola w obszarze pomiędzy antykropkami i
znowu otrzymujemy periodyczną strukturę prążkową (stripe-like) widoczną na rysunku 18d.
W przypadku macierzy antykropek o średnicy 85 nm, antykropki zajmują znaczą część ma-
cierzy, wydatnie utrudniając proces nukleacji. Do przemagnesowania dochodzi poprzez serię
skoków namagnesowania, gdzie do każdego kolejnego skoku potrzebne jest trochę większe
pole magnetyczne. Każdy skok jest związany z nukleacją w przypadkowym obszarze ma-
cierzy antykropek. Proces ten ilustruje rysunek 18e. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku
średnic mniejszych niż 85 nm całkowite przemagnesowanie ma miejsce dla jednej wartości
przyłożonego pola zewnętrznego.
Przestrzenne rozkłady konfiguracji namagnesowania pozwalają również przeanalizować za-
chowanie modelowanych układów w funkcji wysokości macierzy h. Dla macierzy o wysoko-
ściach mniejszych niż 30 nm, przestrzenny rozkład namagnesowania na samym dole macierzy
(z = 0 nm) jaki i na każdej wysokości włącznie z warstwą na samej górze macierzy z = h
jest identyczny i leży w płaszczyźnie XY .

a)

b)

c)

d)

e)

Rysunek 19: Przestrzenny rozkład namagnesowania w płaszczyźnie XZ dla macierzy o ideal-
nej symetrii heksagonalnej dla h = 45nm: a) d = 35nm, M

Ms
= 0.419, Happ = −192mT , b)

d = 35nm, M
Ms

= 0.011, Happ = −192mT , c) d = 35nm, M
Ms

= 0.419, Happ = −192mT , d)
d = 35nm, M

Ms
= 0.011, Happ = −192mT , e) d = 75nm, M/Ms = 0.245, Happ = −20mT .

W przypadku a i b przekrój został zrobiony w obszarze ciągłym macierzy pomiędzy anty-
kropkami. W przypadku c, d oraz e przekrój został zrobiony wzdłuż linii łączącej środki
antykropek. Pole magnetyczne zostało przyłożone wzdłuż osi X. Kolor czerwony oznacza
dodatnią wartość x-owej składowej namagnesowania mx, a kolor niebieski ujemną. Kolor
biały oznacza, że mx = 0. [H9]

Na rysunkach 19 a i b przedstawiono przestrzenne konfiguracje namagnesowania w płasz-
czyźnie XZ, która przecina macierz antykropek wzdłuż linii łączącej środki antykropek w
przypadku, gdy wysokość macierzy wynosi 45 nm. Ze względu na minimalizację ładunku
magnetostatycznego na brzegach antykropki, namagnesowanie stara się ustawić równolegle
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do powierzchni antykropki, równolegle do kierunku osi Z. W przestrzeni pomiędzy anty-
kropkami blisko powierzchni stara się z kolei ustawić równolegle do powierzchni macierzy,
czyli płaszczyzny XY. Na rysunkach 19 c i d przedstawiono przekroje w płaszczyźnie XZ,
ale tym razem przecięto macierz antykropek w obszarze ciągłego materiału magnetyczne-
go pomiędzy antykropkami, gdzie można zauważyć periodyczną strukturę w kierunku osi
X: wektor namagnesowania skierowany jest naprzemiennie równolegle i prostopadle do osi
X. Kiedy pole zewnętrzne jest bliskie wartości pola koercji w obszarze ciągłego materiału
macierzy antykropek, zaobserwowane zostały ściany domenowe typu Blocha w kierunku osi
Z. Natomiast w przypadku dużych średnic antykropek (75 nm, 85 nm) ściany domenowe,
przedstawione na rysunku 19e, są typu Neela.
W macierzach antykropek badanych doświadczalnie zaobserwowano dyslokacje, które łamią
idealne heksagonalne uporządkowanie antykropek w obrębie całej macierzy i dzielą ją na
obszary, na których tylko lokalnie występuje uporządkowanie heksagonalne. Występowanie
dyslokacji zostało zaimplementowane w symulacjach mikromagnetycznych poprzez podział
symulowanej macierzy na dwie części wzdłuż diagonali, a następnie rotację jednej części
macierzy antykropek o 30 stopni i wypełnienie powstałych pustych miejsc antykropkami.
Przykładową konfigurację przestrzenną antykropek ze złamaną symetrią przedstawiono na
rysunku 18f. Podobnie jak w przypadku macierzy z idealnym uporządkowaniem heksago-
nalnym zastosowano również periodyczne warunki brzegowe.
Zależność pola koercji dla macierzy antykropek ze złamaną symetrią od średnicy antykro-
pek i wysokości macierzy przedstawiono na rysunku 17b. Obserwowane skoki wartości pola
koercji mogą być związane z procedurą wprowadzania dyslokacji do macierzy antykropek,
poprzez wypełnianie antykropkami powstałych w wyniku obrotu pustych miejsc. Dla ma-
cierzy antykropek o średnicy poniżej 25 nm (35 nm dla h = 2, 10 nm) otrzymano bardzo
małe wartości pola koercji. Dla większych średnic antykropek pole koercji znacząco rośnie
ze wzrostem średnicy. Maksimum pola koercji, które dla macierzy o idealnej symetrii hek-
sagonalnej było osiągane przez macierze o średnicach antykropek z przedziału od 35 nm do
65 nm, dla macierzy o złamanej symetrii przesunęło się do wartości dla macierzy o śred-
nicach z przedziału od 75 nm do 85 nm. Złamana symetria macierzy powoduje, że proces
przemagnesowania dla wszystkich wartości średnic polega na nukleacji ścian domenowych
w różnych obszarach macierzy, co ilustruje rysunek 18f.
Wyniki symulacji dla macierzy ze złamaną symetrią jakościowo opisują wartości otrzymane
doświadczalnie. Zestawienie otrzymanych wartości dla ustalonej średnicy antykropki d =
45 nm w funkcji wysokości macierzy h przedstawiono na rysunku 17c. Dla małych wysokości
macierzy pole koercji rośnie ze wzrostem wysokości macierzy, wartość maksymalna jest
przyjmowana dla wysokości h = 34 nm, dalszy wzrost wysokości macierzy prowadzi do
spadku wartości pola koercji. Wartości pola koercji dla macierzy ze złamaną symetrią są
zdecydowanie mniejsze niż otrzymane w przypadku macierzy z idealnym uporządkowaniem
heksagonalnym i lepiej opisują zachowanie zmierzone doświadczalnie.
Podsumowując, przeprowadzono symulacje mikromagnetyczne procesu przemagnesowania
macierzy permalojowych antykropek w zależności od średnicy antykropek i wysokości macie-
rzy. Złamanie symetrii dalekozasięgowego uporządkowania heksagonalnego, które odwzoro-
wuje dyslokacje występujące w rzeczywistych macierzach badanych doświadczalnie, pozwala
na jakościowe odtworzenie w wyniku symulacji mikromagnetycznych eksperymentalnej za-
leżności pola koercji od wysokości macierzy antykropek.

E.3 Podsumowanie
W opisanym powyżej cyklu 9 publikacji [H1-H9] zaprezentowano wyniki badań procesów
przemagnesowania metodami eksperymentalnymi jaki i przy pomocy modelowania nume-
rycznego w wybranych układach magnetycznych, takich jak amorficzne druty bogate w
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żelazo [H1-H3], amorficzne druty bogate w kobalt [H4, H5], macierz niklowych nanokropek
[H6], macierz permalojowych antykropek [H7, H9] oraz macierz kobaltowych antykropek
[H8].

Do najważniejszych osiągnięć zaprezentowanego cyklu publikacji można zaliczyć:

1. W pracy [H1] doświadczalne wyodrębnienie za pomocą pomiarów pętli histerezy z
przyłożonym naprężeniem rozciągającym dwóch mechanizmów odpowiedzialnych za
fluktuacje pola przełączeniowego w amorficznych drutach bogatych w żelazo.

2. Doświadczalną demonstrację możliwości łatwej manipulacji procesem przemagnesowa-
nia:

• w pojedynczym amorficznym drucie bogatym w żelazo [H2] - pokazano wpływ
pola magnetycznego wytworzonego przez prąd płynący przez drut na wartość
pola przełączeniowego,
• w układzie dwóch amorficznych mikrodrutów bogatych w żelazo [H3] - pokazano

jak oddziaływanie magnetostatyczne pomiędzy drutami zmienia wartość prędko-
ści ściany domenowej poruszającej się w mikrodrucie.

Ponadto w pracy [H3] przeanalizowano doświadczalnie i za pomocą modelu fenome-
nologicznego wpływ częstotliwości przyłożonego pola magnetycznego na kształt pętli
histerezy dla dwóch mikrodrutów bogatych w żelazo.

3. Wykorzystanie obliczonych numerycznie pętli histerezy dla amorficznych mikrodrutów
bogatych w kobalt:

• w pracy [H4] do znalezienia korelacji pomiędzy wartością współczynnika gigan-
tycznej magnetoimpedancji a wartością kąta anizotropii helikoidalnej,
• w pracy [H5] do ustalenia bezpośredniej zależności pomiędzy przyłożonym na-

prężeniem skręcającym a przedziałem dopuszczalnych kątów anizotropii heliko-
idalnej.

4. W pracy [H6] zastosowanie techniki rozprzestrzeniania się uszkodzeń do badania i
optymalizacji parametrów magnetycznych, takich jak remanencja i pole przełącze-
niowe, niklowych macierzy nanokropek ze względu na potencjalne zastosowanie do
przechowywania informacji.

5. Jakościowe odtworzenie doświadczalnej zależności pola koercji od średnicy antykropek
[H7] i wysokości macierzy antykropek [H9] dla permalojowych macierzy antykropek
poprzez wprowadzenie dyslokacji i złamanie symetrii macierzy badanych za pomocą
symulacji mikromagnetycznych.

6. W pracy [H8] potwierdzenie za pomocą symulacji mikromagnetycznych, istnienia zaob-
serwowanego eksperymentalnie dla macierzy antykropek kobaltowych, płynnego przej-
ścia pomiędzy reżimem antykropek, gdzie pole koercji jest proporcjonalnie do odwrot-
ności odległości pomiędzy krawędziami antykropek, a reżimem kropek, gdzie pole ko-
ercji rośnie gdy wartość bezwzględna odległości pomiędzy krawędziami antykropek
maleje.
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F OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-
BADAWCZYCH

F.1 Przed uzyskaniem stopnia doktora
W trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (1998-2003)
pod opieką naukową prof. K. Kułakowskiego byłem współautorem 5 publikacji. Trzy z nich
(A3-A5) stanowiły podstawę mojej rozprawy doktorskiej.
Tematem rozprawy było zaproponowanie metody odróżniania ruchu chaotycznego od in-
nych rodzajów ruchu i zastosowanie tej metody do wybranych układów fizycznych, których
dynamikę można opisać układami sprzężonych odwzorowań iteracyjnych:

a) oscylator harmoniczny i cząstka swobodna poruszające się po okręgu bez tarcia i wy-
mieniające się prędkościami podczas zderzeń elastycznych [A4],

b) trzy oscylatory harmoniczne, rozłożone na linii prostej w taki sposób, że położenia
równowagi znajdują się w równych odległościach od siebie, a każde dwa oscylatory
wymieniają się prędkościami podczas zderzeń elastycznych [A3],

c) układ dwóch magnetostatycznie sprzężonych, drutów bogatych w żelazo [A5].

W pracy [A3] wykazano analitycznie, że dla układu dwóch zderzających się oscylatorów czas
pomiędzy kolejnymi zderzeniami jest całką ruchu. W wyniku symulacji numerycznych dla
układu trzech oscylatorów udało się zidentyfikować typowe portrety fazowe dla ruchu cha-
otycznego i quasiperiodycznego. Występowanie dwóch rodzajów ruch zostało potwierdzone
również przez analizę wrażliwości na zmiany warunków początkowych. Obliczenia wymia-
ru fraktalnego portretu fazowego wykazały, że prawdopodobieństwo występowania ruchu
quasiperiodycznego rośnie z energią układu.
W pracy [A4] wykorzystano obliczanie wymiaru fraktalnego portretu fazowego do odróżnie-
nia ruchu chaotycznego od quasiperiodycznego w przestrzeni fazowej. Typ ruchu w obszarze
dużych energii układu okazał się być w pełni określony przez iloraz prędkości początkowych
oscylatora i cząstki swobodnej: dla ujemnej wartości otrzymujemy ruch quasiperiodyczny, a
dla dodatniej ruch chaotyczny.
W roku 2000 w czerwcu i lipcu przebywałem na zaproszenie prof. J. Gonzaleza w laborato-
rium magnetycznym Uniwersytetu Kraju Basków, a w 2001 roku w listopadzie korzystałem z
zaproszenia prof. M. Vazqueza do laboratorium magnetycznego Instituto de Ciencia de Ma-
teriales de Madrid. W trakcie staży naukowych zajmowałem się doświadczalnym badaniem
własności bistabilnych, amorficznych drutów bogatych w żelazo.
Zastosowanie w pracy [A5] metody sprzężonych odwzorowań iteracyjnych do opisu dyna-
miki ścian domenowych w układzie dwóch oddziałujących magnetostatcznie bistabilnych
drutów oraz obliczenia wymiaru fraktalnego portretu fazowego pozwoliły postawić tezę, że
obserwowane ruchy ścian domenowych nie wiążą się z istnieniem w układzie chaosu determi-
nistycznego, ale z przypadkowymi termicznymi fluktuacjami pól przełączeniowych. Istnienie
tych fluktuacji zostało również potwierdzone eksperymentalnie.

F.2 Po uzyskaniu stopnia doktora
W ramach współpracy z grupą badawczą prof. J. Gonzaleza z Uniwersytetu Kraju Basków
w San Sebastian powstała seria opisanych poniżej prac badawczych, w których doświadczal-
nie i numerycznie analizowałem własności amorficznych bistabilnych drutów bogatych w
żelazo, oraz modelowałem numerycznie zaobserwowane doświadczalnie zachowanie drutów
amorficznych bogatych w kobalt.
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W pracy [B1] przedstawiono wyniki pomiarów pętli histerezy dla jednego drutu bogatego w
żelazo o średnicy 125 µm, przy czym konwencjonalny indukcyjny układ pomiarowy został
uzupełniony o możliwość schłodzenia drutu przy pomocy ciekłego azotu. Pozwoliło to na
zarejestrowanie spadku wartości pola przełączeniowego wraz ze wzrostem temperatury. Wy-
niki pomiarów posłużyły do numerycznego modelowania oddziaływania pomiędzy drutami
oraz fluktuacji termicznych pola przełączeniowego w ramach modelu rezonansu stochastycz-
nego.

W pracach [B2, B4] przedstawiono wyniki pomiarów pętli histerezy dla jednego i dwóch
drutów bogatych w żelazo o średnicy 125 µm, przy czym konwencjonalny indukcyjny układ
pomiarowy został uzupełniony o dwie dodatkowe cewki umieszczone na końcach drutu.
Wytworzone przez nie dodatkowe pole magnetyczne nie dopuszcza do całkowitego przema-
gnesowania drutu, uniemożliwia ścianom domenowym osiągnięcie końca drutu a tym samym
eliminuje wpływ fluktuacji pola przełączeniowego na proces przemagnesowania. Otrzymane
w ten sposób wyniki eksperymentalne okazały się ważnym przyczynkiem do sformułowania
zaprezentowanego w pracach [B2, B4] fenomenologicznego modelu oddziaływania magneto-
statycznego pomiędzy drutami.

W pracy [B3] zmierzono oscylacje namagnesowania drutu bogatego w żelazo o średnicy
125 µm w funkcji czasu, gdy konce drutu są nieprzymocowane do statywu w trakcie pomia-
ru. Okres oscylacji jest 2 , 3, 5 . . . 12 razy dłuższy niż 1/f , gdzie f = 50 Hz to częstotliwość
przyłożonego pola magnetycznego. Pomiary wykonano dla amplitudy pola bliskiej wartości
pola przełączeniowego. Oscylacje znikają gdy końce drutu są przymocowane. Źródłem oscy-
lacji jest fala magnetoelastyczna indukowana w drucie przez zewnętrzne pole magnetyczne.

W pracy [B8] zmierzono wpływ przyłożonego naprężenia rozciągającego na oddziaływa-
nie magnetostatyczne pomiędzy dwoma bogatymi w żelazo drutami o średnicy 125 µm i
50 µm. Dla drutów o średnicy 125 µm oddziaływanie magnetostatyczne rośnie monotonicz-
nie ze wzrostem namagnesowania wywołanym poprzez przyłożone naprężenie. Dla drutów
o średnicy 50 µm zaobserwowano maksimum oddziaływania magnetostatycznego w funkcji
przyłożonego naprężenia. Zachowanie takie można interpretować jako konsekwencję zmian
struktury domen zamykających na końcach drutu i pola rozproszonego, które zmieniają się
w drutach o średnicy 50 µm silniej z przyłożonym naprężeniem niż namagnesowanie.

W pracy [B12] zmierzono lokalny profil namagnesowania oraz pola koercji dla drutów boga-
tych w żelazo o średnicy 50 µm w zależności od przyłożonego naprężenia. Wyniki sugerują,
że dla drutów o średnicy zredukowanej poprzez proces wyciągania na zimno (cold drawing)
mimo prawdopodobnego braku domen domykających końce drutu mają bardziej skompli-
kowaną strukturę domenową niż jednodomenowy rdzeń i powłoka zewnętrzna.

Wyniki doświadczalne i obliczeniowe uzyskane dla drutów bogatych w żelazo o średnicy
125 µm, zaprezentowane w pracach [B16, B17, B18] posłużyły do sformułowania modelu
fenomenologicznego dla mikrodrutów, opisanego w pracy [H3].

W pracy [B26] zbadano doświadczalnie i zreprodukowano numerycznie, w ramach zapro-
ponowanego w pracy modelu fenomenologicznego, wpływ periodycznie zmieniającego się w
czasie naprężenia zewnętrznego na proces przemagnesowania amorficznego drutu bogate-
go w żelazo o średnicy 125 µm. Kształt pętli histerezy, wartości namagnesowania i pola
przełączeniowego silnie zależą od stosunku częstotliwości i przesunięcia fazowego dwóch pe-
riodycznych sygnałów, a mianowicie zewnętrznego pola magnetycznego oraz zewnętrznego
naprężenia.
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Metody numerycznego modelowania pętli histerezy amorficznych drutów bogatych w kobalt
zaprezentowane w pracach [H5, H6] zostały także wykorzystane do analizy i interpretacji
doświadczalnych pętli histerezy w pracach [B10, B11, B13, B15, B19], które stanowią rozsze-
rzenie i uzupełnienie wyników z prac [H5, H6]. W szczególności, określone zostały wartości
kąta osi powierzchniowej anizotropii helikoidalnej z osią mikrodrutu [B10, B15] oraz wartości
kąta osi objętościowej anizotropii helikoidalnej z osią mikrodrutu [B10] dla mikrodrutów o
różnych stosunkach ρ średnicy metalowego rdzenia do średnicy całkowitej mikrodrutu. Wy-
znaczono zależności pomiędzy kątem anizotropii helikoidalnej, a naprężeniem rozciągającym
[B11] oraz skręcającym [B11, B13, B19] dla mikrodrutów o różnych wartościach współczyn-
nika ρ.

Poza badaniami z dziedziny magnetyzmu zajmowałem się również symulacjami numerycz-
nymi układów społecznych. We współpracy z prof. K. Kułakowskim powstała seria prac
inspirowana teorią równowagi społecznej zaproponowanej w latach 40 ubiegłego wieku przez
austriackiego psychologia społecznego Fritza Heidera [57]. Zaproponowaliśmy układ równań
różniczkowych modelujących ewolucję w czasie relacji sympatii-antypatii pomiędzy agentami
będącymi węzłami w grafie w pełni połączonym [B5]. Zbadaliśmy dynamikę relacji pomiędzy
agentami [B5, B30] oraz zależność czasu dojścia do równowagi Heidera w zależności od liczby
węzłów w grafie [B5]. Ponieważ osiągnięciu równowagi Heidera towarzyszy podział na dwie
wrogie sobie grupy zaprzyjaźnionych wewnątrz grupy agentów, badaliśmy również wpływ
zaburzenia na rozmiar powstałych w wyniku podziału grup [B6]. W pracy [B7] model został
zastosowany do badania sieci Barabasiego-Alberta. W sieciach takich nie zawsze dochodzi
do osiągnięcia równowagi Heidera, ale zawsze dochodzi do podziału na wrogie sobie grupy.
W pracy [B7] zastosowaliśmy model równań różniczkowych do analizowanych wielokrotnie w
socjologii przykładów podziału społeczności na grupy, takich jak ”klub karate Zachary’ego”
oraz ”Kobiety z Natchez”. W pracy [B14] uogólniliśmy model na przypadki układów, dla
których relacje pomiędzy agentami są niesymetryczne i zastosowaliśmy go do wyznaczenia
histogramów czasów dojścia do równowagi Heidera w grafach w pełni połączonych dla liczby
węzłów mniejszej od 7.

W ramach uczestnictwa w projekcie SOCIONICAL finansowanym przez Komisję Europej-
ską byłem współautorem 7 publikacji [B20-B25] oraz [C1]. W pracy [B21] zaproponowaliśmy
system wczesnego ostrzegania o znajdujących się w tłumie ludzi osobach z problemami kar-
diologicznymi. Symulacje numeryczne dynamiki tłumu zostały wykonane z użyciem modelu
sił społecznych (MSS) sformułowanego przez D. Helbinga [58]. Model sił społecznych posłu-
żył nam w pracy [B22] do analizy warunków jakie muszą być spełnione aby osoba bądź mała
grupa osób (¬ 11) była zdolna do poruszania się w przeciwną stronę niż duża grupa osób
(50 - 250) starająca się opuścić pomieszczenie (30× 20 m2) przez jedno wyjście o szerokości
jednego metra. Dla przykładu w dwustuosobowym tłumie prawdopodobieństwo bliskie 0.5
wyjścia z tłumu jest możliwe dla grupy nie mniejszej niż 6 osób poruszających się wspólnie
w kierunku przeciwnym niż tłum. W pracy [B23] przeprowadziliśmy analizę rozkładu różnic
czasów (∆i = ti+1 − ti) pomiędzy chwilami wyjść kolejnych dwóch osób z pomieszczenia, w
którym znajdowało się początkowo tysiąc osób, z której wynika, że opisany w pracy proces
ewakuacji jest procesem niestacjonarnym. Otrzymane w wyniku symulacji MSS rozkłady
∆i wskazują, że charakter ruchu wychodzących z pomieszczenia osób zmienia się w cza-
sie. Zapychanie wyjścia, które występuje gdy tłum napierający na wyjście jest duży prawie
znika, w chwili gdy rozmiar tłumu maleje poniżej 50 osób. W pracy [B25] symulacje MSS
posłużyły do zidentyfikowania przejścia fazowego porządek-nieporządek w tłumie agentów
poruszających się w korytarzu o szerokości 5 metrów, w którym każdy z agentów co jedną
sekundę wybiera jedną z dwóch prędkości pożądanych, odpowiednio (1.8 oraz 3.0 m/s) w
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zależności od prędkości szóstki najbliższych sąsiadów. Faza uporządkowana charakteryzuje
się dużym przestrzennym uporządkowaniem krótkiego zasięgu, co oznacza, że pojawiają się
klastry agentów poruszających się z tą samą prędkością. W fazie nieuporządkowanej prze-
strzenne korelacje łączące agentów w klastry znikają.

Na gruncie teorii gier, w pracy [B20] zaproponowaliśmy model współpracy na w pełni po-
łączonym grafie graczy, bez wypłat, ale z reputacją kumulującą historię wyborów gracza
w kolejnych grach i określającą prawdopodobieństwo współpracy, oraz altruizmem, który
określa chęć do współpracy z innymi. Wyniki symulacji numerycznych wskazują, że gracze
z dodatnim altruizmem współpracują z innymi i inni współpracują z nimi. W pracy [C1]
pokazaliśmy, że gracze mogą współpracować w grupach. Natomiast w pracy [B24] rozszerzy-
liśmy model uzmienniając altruizm w czasie; prowadzi to do dwóch absorbujących stanów
ogólnej współpracy całego układu w jednym stanie bądź całkowitego jej braku w drugim.

Wracając do tematyki magnetyzmu, w trakcie pobytu na konferencji JEMS 2013 na Rodos,
podjąłem współpracę z dr hab. A. Janutką z Politechniki Wrocławskiej. Do tej pory ukazały
się dwie wspólne prace [B27] i [B29], a kolejna została posłana do recenzji. W pracy [B27]
wykorzystując symulacje mikromagnetyczne skonstruowaliśmy dla nanotaśm z materiałów
z anizotropią kubiczną diagramy fazowe występowania różnych rodzajów ścian domenowych
w zależności od grubości i szerokości nanotaśmy. Komentarz do wyników numerycznych
stanowi analiza analitycznego rozwiązania równania LLG w dwóch wymiarach. Analityczne
rozwiązanie równania LLG zostało również zastosowane w pracy [B29] do badania struktu-
ry ściany domenowej w mikrodrutach o strukturze domenowej rdzeń-powłoka zewnętrzna
(core-shell). Oddziaływanie skorupy zewnętrznej na rdzeń zostało wprowadzone do równania
LLG za pomocą efektywnej anizotropii typu Dzyaloshinskii’ego-Moriya. Natomiast symula-
cje mikromagnetyczne zostały wykonane dla nieskończenie długiego nanodrutu z permaloju,
gdzie parametrem kontrolnym symulacji była głębokość periodycznego nacięcia występują-
cego na nanodrucie. Otrzymane wyniki numeryczne wskazują, że stabilne ściany domenowe
w nanodrucie ze strukturą core-shell są płaskie (planar DW ) gdy grubość nacięcia jest więk-
sza niż 0.8 D lub wirowe (vortex DW ) gdy grubości nacięcia jest mniejsza niż 0.8 D, gdzie
D to średnica nanodrutu.

W czasie pobytu na konferencji Intermag 2014 w Dreznie, nawiązałem współpracę z Joachi-
mem Grafe z Max Planck Institute for Intelligent Systems w Stuttgarcie. Opublikowane w
pracy [B31] wyniki symulacji mikromagnetycznych heksagonalnie uporządkowanych macie-
rzy antykropek z żelaza potwierdziły obserwowane doświadczalnie występowanie namagne-
sowania prostopadłego (out-of-plane) do macierzy antykropek w przypadku gdy zewnętrzne
pole magnetyczne przyłożone było w kierunku równoległym (in-plane) do macierzy anty-
kropek. Polikrystaliczność macierzy antykropek z żelaza została zaimplementowana poprzez
wygenerowanie dwuwymiarowego diagramu Voronoia 2000 przypadkowych ziaren, którym
przypisano przypadkowe kierunki osi anizotropii kubicznej. W ramach dalszej współpracy
planowane są symulacje mikromagnetyczne propagacji fal spinowych w macierzach antykro-
pek.
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WYKAZ OPUBLIKOWANYCH
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DYDAKTYCZNYCH,
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G Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego
G.1 Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie

Journal Citation Reports (JCR)
H1 P. Gawroński, A. P. Zhukov, V. Zhukova, J.M. Blanco, J. Gonzalez, K. Kułakowski,

Distribution of fluctuations of switching field in Fe-rich wires under tensile stress,
Appl. Phys. Lett., 88, (2006), 152507. IF(2006) = 3,977.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu pomiarów pętli histerezy dru-
tów bogatych w żelazo oraz analizie fluktuacji pola przełączeniowego. Uczestniczyłem
w przygotowaniu tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 75 %.

H2 P. Gawroński, A. Chizhik, J.M. Blanco, J. Gonzalez, Influence of the circular magne-
tic field and the external stress on the remagnetization process in Fe-rich amorphous
wires, IEEE Trans. Magn. 46, (2010), 365. IF(2010) = 1,053.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu badań wpływu kołowe-
go pola magnetycznego oraz przyłożonego naprężenia na proces przemagnesowania
amorficznych drutów bogatych w żelazo, wykonaniu pomiarów pętli histerezy i analizie
danych doświadczalnych w tym namagnesowania i pola przełączeniowego. Przygoto-
wałem całość tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 90 %.

H3 P. Gawroński, V. Zhukova, A. Zhukov, and J. Gonzalez, Manipulation of domain
propagation dynamics with the magnetostatic interaction in a pair of Fe-rich amor-
phous microwires, J. Appl. Phys. 114, (2013), 043903. IF(2013) = 2,185.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu badań dynamiki ściany
domenowej w układzie dwóch oddziałujących magnetostatycznie mikrodrutów, wyko-
naniu pomiarów pętli histerezy oraz prędkości ściany domenowej. Przeprowadziłem
obliczenia numeryczne w oparciu o zaproponowany przeze mnie model fenomenolo-
giczny. Przygotowałem całość tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na
90 %.

H4 A.Chizhik, C. Garcia, A.Zhukov, J.Gonzalez, P. Gawroński, K.Kułakowski and J.M.
Blanco, Relation between surface magnetization reversal and magnetoimpednace in Co-
rich amorphouos microwires, J. Appl. Phys. 103, (2008), 07e742. IF(2008) = 2,201.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu obliczeń numerycznych pętli
histerezy przy założeniu rotacji koherentnej z uwzględnieniem anizotropii helikoidalnej
na powierzchni amorficznego drutu bogatego w kobalt, w celu znalezienia relacji po-
między współczynnikiem gigantycznej magnetoimpedancji (GMI ratio), a katem ani-
zotropii helikoidalnej. Uczestniczyłem w przygotowaniu tekstu publikacji. Mój udział
procentowy szacuję na 40 %.

H5 A. Chizhik, A.Zhukov, J.M. Blanco, J.Gonzalez, P. Gawroński, and K.Kułakowski,
Experimental determination of relation between helical anisotropy and torsion stress
in amorphous magnetic microwires, IEEE Trans. Magn., 44, (2008), 3938. IF(2008) =
1,129.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu obliczeń numerycznych pętli
histerezy przy założeniu rotacji koherentnej z uwzględnieniem anizotropii helikoidalnej
na powierzchni amorficznego drutu bogatego w kobalt, w celu znalezienia relacji po-
między katem anizotropii helikoidalnej, a wartością naprężenia skręcającego (torsion
stress). Uczestniczyłem w przygotowaniu tekstu publikacji. Mój udział procentowy
szacuję na 35 %.
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H6 P. Gawroński and K. Kułakowski, Remanence and switching sensitivity in nanodot
magnetic arrays, J. Nanosci. Nanotechnol., 8, (2008), 2897. IF(2008) = 1,929.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaimplementowaniu i wykonaniu obliczeń
numerycznych procesu przemagnesowania macierzy magnetycznych nanokropek w ce-
lu zbadania wpływu odchylenia standardowego pola przełączeniowego oraz skończo-
nego rozmiaru macierzy na wartość remanencji. Zaimplementowałem również techniki
rozprzestrzeniania się uszkodzeń (damage spreading) do badania stabilności stanu ma-
gnetycznego macierzy magnetostatycznie oddziaływujących nanokropek w zmiennym
polu magnetycznym. Uczestniczyłem w przygotowaniu tekstu publikacji. Mój udział
procentowy szacuję na 80 %.

H7 P. Gawroński, K. J. Merazzo, O. Chubykalo-Fesenko, A. Asenjo, R. P. del Real and
M. Vazquez, Micromagnetism of dense permalloy antidot lattices from anodic alumina
templates, EPL, 100, (2012), 17007. IF(2012) = 2,260.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu wszystkich ob-
liczeń numerycznych procesu przemagnesowania macierzy permalojowych antykropek
zamieszczonych w rozdziale Micromagnetic simulation of reversal dynamics. Uczest-
niczyłem w przygotowaniu tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 35 %.

H8 C. Castan-Guerrero, J. Herrero-Albillos, J. Bartolome, F. Bartolome, L.A. Rodriguez,
C. Magen, F. Kronast, P. Gawronski, O. Chubykalo-Fesenko, K.J. Merazzo, P. Va-
vassori, P. Strichovanec, J. Sese, and L.M. Garcia, Magnetic antidot to dot crossover in
cobalt and permalloy patterned thin films, Phys. Rev. B, 89, (2014), 144405. IF(2014)
= 3,736.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu wszystkich
obliczeń numerycznych procesu przemagnesowania macierzy antykropek kobaltowych
zamieszczonych w rozdziale VI Micromagnetic simulation. Uczestniczyłem w przygo-
towaniu tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 25 %.

H9 P. Gawroński, K.J. Merazzo, O. Chubykalo-Fesenko, R.P. del Real and M. Vaqzquez,
Micromagnetism of permalloy antidot arrays prepared from alumina templates, Nano-
technology 25, (2014), 475703. IF(2014) = 3,821.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu, zaimplementowaniu i wy-
konaniu wszystkich obliczeń mikromagnetycznych procesu przemagnesowania macie-
rzy permalojowych antykropek. Uczestniczyłem w przygotowaniu tekstu publikacji.
Mój udział procentowy szacuję na 65 %.

H Wykaz innych opublikowanych prac naukowych (nie
wchodzących w skład osiągnięcia omówionego w punk-
cie D) oraz wskaźniki dokonań naukowych

H.1 Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie
Journal Citation Reports (JCR)

Przed uzyskaniem stopnia doktora

A1 K. Kułakowski, M. Antoniuk, J. Deskur and P. Gawroński, Some computational pro-
blems with magnetic structure of YMn2, J. Magn. Magn. Mater., 196-199, (1999),
824.
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sprawdzeniu, czy struktura narastająca na
podłożu w stanie podstawowym w krysztale YMn2, opisana w modelu Isinga, odtwarza
ten stan podstawowy. Mój udział procentowy szacuję na 5 %, IF(1999) = 1,195.

A2 K. Kułakowski, M. Antoniuk, A. del Moral and P. Gawroński, Metastable magnetic
structures in the Blume-Capel model, Acta Phys. Pol. A, 97, (2000), 893.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu testów stabilności struktur
magnetycznych YMn2 w modelu Blume-Capela. Mój udział procentowy szacuję na
5 %, IF(2000) = 0,409.

A3 P. Gawroński and K. Kułakowski, Quasiperiodic and chaotic states in the ding-dong
model for N=3, Int. J. Mod. Phys. C, 11, (2000), 247.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaimplementowaniu i wykonaniu symu-
lacji numerycznych ewolucji układu trzech zderzających się oscylatorów. Wykonałem
analityczne obliczenia dla układu dwóch zderzających się oscylatorów, gdzie udało mi
się zidentyfikować całkę ruchu. Wykonałem obliczenia numeryczne wymiaru fraktalne-
go oraz wrażliwości układu na małe zmiany warunków początkowych. Uczestniczyłem
w przygotowaniu tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 80 %, IF(2000)
= 0,954.

A4 P. Gawroński and K. Kułakowski, Chaos of two particles in the ding-a-ling model,
Comp. Phys. Comm., 147, (2002), 608.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaimplementowaniu i wykonaniu symu-
lacji numerycznych ewolucji układu ”oscylator oraz cząstka swobodna”. Wykonałem
obliczenia numeryczne wymiaru fraktalnego portretów fazowych. Uczestniczyłem w
przygotowaniu tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 80 %, IF(2002) =
1,204.

A5 P. Gawroński, V. Zhukova, J. M. Blanco and K. Kułakowski, Dynamics of interacting
wires, J. Magn. Magn. Mater., 249, (2002), 9.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu pomiarów pętli histe-
rezy dla układu dwóch drutów bogatych w żelazo. Zaimplementowałem i wykonałem
symulacje numeryczne ewolucji namagnesowania dla układu dwóch drutów z wykorzy-
staniem modelu odwzorowań sprzężonych. Przeprowadziłem analizę wrażliwości ukła-
du na małe zmiany warunków początkowych. Uczestniczyłem w przygotowaniu tekstu
publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 60 %, IF(2002) = 1,046.

Po uzyskaniem stopnia doktora

B1 G. Krupińska, P. Gawroński, J. M. Blanco, J. Gonzalez and K. Kułakowski, Stochastic
resonance in bistable magnetic wires, Phys. A, 325, (2003), 110.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu pomiarów pętli histerezy dla
jednego drutu bogatego w żelazo, przy czym układ pomiarowy został zmodyfikowany
o możliwość schłodzenia drutu przy pomocy ciekłego azotu. Mój udział procentowy
szacuję na 5 %, IF(2003) = 1,180.

B2 G. Krupińska, P. Gawroński, J. M. Blanco, J. Gonzalez and K. Kułakowski, Dynamics
of domain walls within two interacting wires, J. Appl. Phys., 94, (2003), 5896.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu pomiarów pętli histerezy dla
jednego oraz dwóch drutów bogatych w żelazo, przy czym układ pomiarowy został
uzupełniony o dwie dodatkowe cewki umieszczone na końcach drutu. Dodatkowe pole
magnetyczne miało za zadanie wyeliminować wpływ fluktuacji pola przełączeniowego
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na proces przemagnesowania. Uczestniczyłem w przygotowaniu tekstu publikacji. Mój
udział procentowy szacuję na 30 %, IF(2003) = 2,171.

B3 P. Gawroński, L. Dominguez, J. M. Blanco, J. Gonzalez and K. Kułakowski, Magneto-
mechanical oscillations of the switching field in a bistable wire, J. Magn. Magn. Mater.,
272-276, (2004), 1374.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu pomiarów pętli histerezy dla
jednego drutu bogatego w żelazo oraz analizie zaobserwowanych oscylacji namagneso-
wania w funkcji czasu. Uczestniczyłem w przygotowaniu tekstu publikacji. Mój udział
procentowy szacuję na 60 %, IF(2004) = 1,031.

B4 G. Krupińska, P. Gawroński, J. Gonzalez, and K. Kułakowski, Interaction of trapped
domain walls in ferromagnetic wires, Phys. Stat. Sol. (a), 201, (2004), 3142.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu pomiarów pętli histerezy dla
jednego oraz dwóch drutów bogatych w żelazo, przy czym układ pomiarowy został
uzupełniony o dwie dodatkowe cewki umieszczone na końcach drutu. Uczestniczyłem
w przygotowaniu tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 30 %, IF(2004)
= 0,860.

B5 K. Kułakowski, P. Gawroński, P. Gronek, The Heider balance - a continuous approach,
Int. J. Mod. Phys. C, 16, (2005), 707.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaimplementowaniu i wykonaniu symu-
lacji numerycznych modelujących za pomocą równań różniczkowych proces osiągania
równowagi Heidera dla układu agentów reprezentowanych przez graf w pełni połączo-
ny. Uczestniczyłem w przygotowaniu tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję
na 45 %, IF(2005) = 1,099.

B6 P. Gawroński, P. Gronek, K. Kułakowski, The Heider balance and social distance, Acta
Phys. Pol. B., 36, (2005), 2549.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaimplementowaniu i wykonaniu symu-
lacji numerycznych modelujących wpływ rozmiaru układu oraz zaburzenia wartości
początkowych na czas dojścia układu agentów do równowagi Heidera oraz rozmiar
otrzymanych w wyniku podziału podzbiorów agentów. Uczestniczyłem w przygotowa-
niu tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 60 %, IF(2005) = 0,807.

B7 P. Gawroński and K. Kułakowski, Heider balance in human networks, Proceedings of
8th Granada Seminar, Eds. P. Garrido, J. Marro and M. A. Munoz, AIP Conf. Proc.
779, Melville, NY, (2005) 93.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaimplementowaniu i wykonaniu sy-
mulacji numerycznych modelujących proces dochodzenia układu agentów na sieci
Barabasiego-Alberta do równowagi Heidera. Wykonałem również obliczenia numerycz-
ne dla przykładów literaturowych: klub karate Zachary’ego oraz Kobiety z Natchez.
Uczestniczyłem w przygotowaniu tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na
50 %, IF(2005) = brak.

B8 P. Gawroński, A. Zhukov, J.M. Blanco, J.Gonzalez, K. Kułakowski, Tensile stress
dependence of the magnetostatic interaction between Fe-rich wires, J. Magn. Magn.
Mater. 290-291, (2005), 595.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu pomiarów pętli
histerezy dla dwóch drutów bogatych w żelazo w obecności naprężenia zewnętrznego.
Przeanalizowałem wpływ naprężenia zewnętrznego na oddziaływanie magnetostatycz-
nego pomiędzy dwoma drutami o średnicy 125 µm oraz 50 µm. Uczestniczyłem w
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przygotowaniu tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 80 %, IF(2005) =
0,985.

B9 A. Chizhik, C. Garcia, P. Gawroński, A. Zhukov, J. Gonzalez, J. M. Blanco, K. Kuła-
kowski, Tensile stress influence on coercive properties in Fe-rich cold-drawn amorphous
wires, J. Magn. Magn. Mater., 294, (2005), e167.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu pomiarów
lokalnej pętli histerezy dla jednego drutu bogatego w żelazo w obecności napręże-
nia zewnętrznego. Uczestniczyłem w dyskusji wyników doświadczalnych. Mój udział
procentowy szacuję na 25 %, IF(2005) = 0,985.

B10 A. Chizhik, J. M. Blanco, A. Zhukov, J. Gonzalez, C. Garcia, P. Gawroński and K.
Kułakowski, Surface and bulk magnetic hysteresis loops of Co-rich glass covered mi-
crowires, IEEE Trans. Magn., 42, (2006), 3889.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu obliczeń numerycznych pętli
histerezy przy założeniu rotacji koherentnej z uwzględnieniem anizotropii helikoidalnej
na powierzchni amorficznego drutu bogatego w kobalt. Symulacje numeryczne posłu-
żyły mi do wyznaczenia zależności skoku składowej kołowej namagnesowania od kąta
anizotropii helikoidalnej, przedstawionej w pracy. Uczestniczyłem w przygotowaniu
tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 35 %, IF(2006) = 0,938.

B11 A. Chizhik, J. Gonzalez, P. Gawroński, K. Kułakowski, A. Zhukov, J. M. Blanco,
Torsion and tension stress induced transformation of surface magnetic structure in
Co-rich amorphous microwires, Journal of Non-Crystalline Solids, 353, (2007), 935.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu obliczeń numerycznych pętli
histerezy przy założeniu rotacji koherentnej z uwzględnieniem anizotropii helikoidalnej
na powierzchni amorficznego drutu bogatego w kobalt. Brałem udział w interpretacji
wyników doświadczalnych za pomocą uzyskanych przeze mnie wyników numerycznych.
Uczestniczyłem w przygotowaniu tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na
35 %, IF(2007) = 1,319.

B12 P.Gawroński, A. P. Zhukov, J. M. Blanco, J. Gonzalez, V. Zhukova, K. Kułakowski,
Studies of remagnetization process in cold drawn Fe-rich thin amorphous wires, J.
Magn. Magn. Mater., 310, (2007), e893.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu pomiarów
lokalnej pętli histerezy dla jednego drutu bogatego w żelazo o średnicy 50 µm w obec-
ności naprężenia zewnętrznego. Przeanalizowałem wpływ długości drutu oraz przyło-
żonego naprężenia zewnętrznego na lokalne wartości namagnesowania oraz pola prze-
łączeniowego. Uczestniczyłem w przygotowaniu tekstu publikacji. Mój udział procen-
towy szacuję na 70 %, IF(2007) = 1,704.

B13 A. Chizhik, C. Garcia, A. Zhukov, P. Gawroński, K. Kułakowski, J. Gonzalez, J. M.
Blanco, Investigation of helical magnetic structure in Co-rich amorphous microwires,
J. Magn. Magn. Mater., 316, (2007), 332.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu obliczeń numerycznych pętli
histerezy przy założeniu rotacji koherentnej z uwzględnieniem anizotropii helikoidalnej
na powierzchni amorficznego drutu bogatego w kobalt. Brałem udział w interpretacji
wyników doświadczalnych za pomocą uzyskanych przeze mnie wyników numerycznych.
Uczestniczyłem w przygotowaniu tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na
25 %, IF(2007) = 1,704.
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B14 P. Gawroński and K. Kułakowski, A numerical trip to social psychology: long-living
states of cognitive dissonance, Lecture Notes in Computer Science, 4490, (2007), 43.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaimplementowaniu i wykonaniu sy-
mulacji numerycznych modelujących proces dojścia układu agentów do stanu rów-
nowagi Heidera w przypadku gdy relacje sympatii-antypatii pomiędzy agentami są
niesymetryczne. Wykonałem histogramy czasów dojścia do równowagi w zależności
od rozmiarów układu. Przeprowadziłem analizę Fourierowską stanów stacjonarnych.
Uczestniczyłem w przygotowaniu tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na
75 %, IF(2007) = brak.

B15 A. Chizhik, J. M. Blanco, A. Zhukov, J. Gonzalez, C. Garcia, P. Gawroński, K. Ku-
łakowski, Magneto-optical determination of helical magnetic structure in amorphous
microwires, Phys. B, 403, (2008), 289.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu obliczeń numerycznych pętli
histerezy przy założeniu rotacji koherentnej z uwzględnieniem anizotropii helikoidalnej
na powierzchni amorficznego drutu bogatego w kobalt. Brałem udział w interpretacji
wyników doświadczalnych za pomocą uzyskanych przeze mnie wyników numerycznych.
Uczestniczyłem w przygotowaniu tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na
30 %, IF(2008) = 0,822.

B16 P. Gawroński, A. Chizhik, J. Gonzalez and K. Kułakowski, Spatial inhomogeneity
of the interaction between bistable ferromagnetic wires, J. Magn. Magn. Mater., 320,
(2008), e776.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu pomiarów
pętli histerezy dla dwóch drutów bogatych w żelazo w zależności od odległości po-
między równoległymi drutami, jak również przesunięcia pomiędzy końcami drutów.
Zaproponowałem fenomenologiczny model rozkładu wartości pola rozproszonego stray
field i wykorzystałem go do obliczenia oddziaływania magnetostatycznego pomiędzy
drutami. Przygotowałem całość tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na
80 %, IF(2008) = 1,283.

B17 P. Gawroński, A. Chizhik and J. Gonzalez, From the magnetization profile to the stray
field of bistable wires, Phys. B, 404, (2009), 1477.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu obliczeń rozkładu pola roz-
proszonego stray field dla jednego drutu bogatego w żelazo w ramach modelu fenome-
nologicznego zaprezentowanego w [B16]. Przygotowałem całość tekstu publikacji. Mój
udział procentowy szacuję na 80 %, IF(2009) = 1,056.

B18 P. Gawroński, A. Chizhik and J. Gonzalez, Influence of external tensile stress on the
stray field of bistable Fe-rich wires, Phys. Stat. Sol. (a), 206, (2009), 630.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu badań pola rozproszo-
nego (stray field) drutów bogatych w żelazo, wykonaniu pomiarów pętli histerezy z
uwzględnieniem przyłożonego naprężenia oraz wykonaniu obliczeń numerycznych w
oparciu o model fenomenologiczny zaprezentowany w [B16]. Przygotowałem całość
tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 90 %, IF(2009) = 1,228.

B19 A. Chizhik, A. Zhukov, J. M. Blanco, J. Gonzalez, P. Gawroński, Experimental de-
termination of limit angle of helical anisotropy in amorphous magnetic microwires, J.
Magn. Magn. Mater., 321, (2009), 803.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu obliczeń numerycznych pętli
histerezy przy założeniu rotacji koherentnej z uwzględnieniem anizotropii helikoidal-
nej na powierzchni amorficznego drutu bogatego w kobalt. Na podstawie symulacji
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numerycznych wyznaczyłem zależności skoku składowej kołowej namagnesowania od
kąta anizotropii helikoidalnej, przedstawioną w pracy. Uczestniczyłem w przygotowa-
niu tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 30 %, IF(2009) = 1,204.

B20 K. Kułakowski, P. Gawroński, To cooperate or to defect? Altruism and reputation,
Phys. A, 388, (2009), 3581.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaimplementowaniu i wykonaniu symula-
cji numerycznych zaproponowanego przez nas modelu współpracy agentów w ramach
teorii gier. Przebadałem przestrzeń parametrów modelu. Uczestniczyłem w przygoto-
waniu tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 50 %, IF(2009) = 1,562.

B21 P. Gawroński, K. Saeed, K. Kułakowski, Early warning of cardiac problems in crowd,
Lect. Notes Artif. Int., 6071, (2010), 220.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaimplementowaniu i wykonaniu symula-
cji numerycznych dynamiki tłumu z wykorzystaniem modelu sił społecznych. Uczest-
niczyłem w przygotowaniu tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 80 %,
IF(2010) = brak.

B22 P. Gawroński, K. Kułakowski, Crowd dynamics - being stuck, Comp. Phys. Comm., 9,
(2011), 1924.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaimplementowaniu i wykonaniu sy-
mulacji numerycznych dynamiki tłumu z wykorzystaniem modelu sił społecznych w
przypadku ewakuacji z pomieszczenia z jednym wyjściem. Przebadałem przestrzeń
parametrów modelu w sytuacji gdy dany agent bądź grupa agentów poruszają się w
przeciwnym kierunku niż reszta tłumu. Uczestniczyłem w przygotowaniu tekstu pu-
blikacji. Mój udział procentowy szacuję na 85 %, IF(2011) = 3,268.

B23 P. Gawroński, K. Kułakowski, M. Kampf and J. W. Kantelhardt, Evacuation in the
Social Force Model is not stationary, Acta Phys. Pol. A, 121, (2012), B-77.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaimplementowaniu i wykonaniu sy-
mulacji numerycznych dynamiki tłumu z wykorzystaniem modelu sił społecznych w
przypadku ewakuacji z pomieszczenia z jednym wyjściem. Skonstruowałem rozkłady
różnic czasów pomiędzy wyjściami z pomieszczenia kolejnych agentów. Uczestniczyłem
w przygotowaniu tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 70 %, IF(2012)
= 0,531.

B24 A. Jarynowski, P. Gawroński, K. Kułakowski, How the competitive altruism leads to
bistable homogeneous states of cooperation or defection, Lecture Notes in Computer
Science, 7204 (2012) 543.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaimplementowaniu i wykonaniu symu-
lacji numerycznych, które posłużyły do badania własności zmodyfikowanego modelu,
który oryginalnie został zaproponowany przez nas w pracy [B20]. Przebadałem prze-
strzeń parametrów modelu. Uczestniczyłem w przygotowaniu tekstu publikacji. Mój
udział procentowy szacuję na 40 %, IF(2012) = brak.

B25 P. Gawroński, K. Malarz, M. J. Krawczyk, J. Malinowski, A. Kupczak, W. Sikora, K.
Kułakowski, J. Wąs, and J.W. Kantelhardt, Strategies in crowd and crowd structure,
Acta Phys. Pol. A, 123, (2013), 522.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaimplementowaniu i wykonaniu sy-
mulacji numerycznych dynamiki tłumu z wykorzystaniem modelu sił społecznych w
przypadku gdy agenci poruszają się w korytarzu o szerokości 5 m i periodycznych
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warunkach brzegowych. Przeprowadziłem analizę danych doświadczalnych. Uczestni-
czyłem w przygotowaniu tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 60 %,
IF(2013) = 0,604.

B26 P. Gawroński, A. Chizhik, J. M. Blanco, J. Gonzalez, Remagnetization process of Fe-
rich amorphous wire under time dependent tensile stress, Sensor Lett., 11, (2013),
32.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu pomiarów pętli
histerezy drutu bogatego w żelazo w obecności zmiennego zewnętrznego naprężenia.
Wyniki doświadczalne odtworzyłem numerycznie w ramach zaproponowanego przeze
mnie modelu fenomenologicznego. Przygotowałem całość tekstu publikacji. Mój udział
procentowy szacuję na 80 %, IF(2013) = 0,558.

B27 A. Janutka and P. Gawroński, Domain walls in nanostripes of cubic-anisotropy ferro-
magnetic materials, IEEE Trans. Magn. 50, (2014), 1100404.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaimplementowaniu i wykonaniu symula-
cji mikromagnetycznych formowania się ścian domenowych w nanotaśmach z materia-
łów z anizotropią kubiczną. Brałem udział w dyskusji wyników. Mój udział procentowy
szacuję na 45 %, IF(2014) = 1,386.

B28 P. Gawroński, M. Nawojczyk, and K. Kułakowski, Opinion formation in an open sys-
tem and the spiral of silence, Acta Phys. Pol. A, 127, (2015), A-45.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaimplementowaniu i wykonaniu symula-
cji numerycznych modelu formowania się opinii w układzie otwartym według hipotez
zaproponowanych w literaturze przez E. Noelle-Neumann. Przebadałem przestrzeń
parametrów modelu. Brałem udział w powstaniu publikacji. Mój udział procentowy
szacuję na 45 %, IF(2014) = 0,53.

B29 A. Janutka and P. Gawroński, Structure of magnetic domain wall in cylindrical mi-
crowire, IEEE Trans. Magn. 51, (2015), 1500106.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaimplementowaniu i wykonaniu symu-
lacji mikromagnetycznych formowania się ścian domenowych w nieskończenie długich
nanodrutach z permaloju. Brałem udział w dyskusji wyników. Mój udział procentowy
szacuję na 45 %, IF(2014) = 1,386.

B30 P. Gawroński, M. J. Krawczyk, K. Kułakowski, Emerging communities in networks -
a flow of ties, Acta Phys. Pol. B, 46, (2015), 911.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaimplementowaniu i wykonaniu symu-
lacji numerycznych modelujących dynamikę dochodzenia do równowagi Heidera dla
układu opisanego w literaturze jako klub karate Zachary’ego. Uczestniczyłem w przy-
gotowaniu tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 30%, IF(2014) = 0,85.

B31 J. Grafe, F. Haering, T. Tietze, P. Audehm, M. Weigand, U. Wiedwald, P. Ziemann,
P. Gawroński, G. Schutz and E. J Goering, Perpendicular magnetisation from in-plane
fields in nano-scaled antidot lattices, Nanotechnology 26, (2015), 225203.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu obliczeń mi-
kromagnetycznych procesu przemagnesowania macierzy antykropek z żelaza. Uczest-
niczyłem w przygotowaniu tekstu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 20 %,
IF(2014) = 3,821.
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H.2 Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały
ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych lub kra-
jowych wystawach lub targach

brak

H.3 Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynaro-
dowych lub krajowych spoza bazy JCR

C1 K. Kułakowski, M. J. Krawczyk, P. Gawroński, Hate - no choice. Agent simulations,
ed. by C. T. Lockhardt, Nova Sci. Publ., New York, (2010), 137.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaimplementowaniu i wykonaniu sy-
mulacji numerycznych w ramach zaproponowanego przez nas w pracy [B20] modelu
współpracy agentów. Uczestniczyłem w przygotowaniu tekstu publikacji. Mój udział
procentowy szacuję na 30 %.

H.4 Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac
badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych

brak

H.5 Sumaryczny impact factor (IF) według listy Journal Citation
Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania

Sumaryczny impact factor wszystkich prac wynosi: 57,163.

H.6 Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science
Łączna liczba cytowań publikacji wynosi 152, w tym 116 bez autocytowań.

H.7 Indeks Hirscha według bazy Web of Science
Indeks Hirscha, h = 7.

H.8 Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami ba-
dawczymi oraz udział w takich projektach

Po uzyskaniu stopnia doktora:

2008-2013 Udział w projekcie ”Krakow Interdisciplinary PhD-Project in Nanoscience
and Advanced Nanostructures” finansowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
w ramach Międzynarodowych Projektów Doktoranckich (MPD) ze Funduszy Struktu-
ralnych (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka), jako współwykonawca zada-
nia badawczego ”Structure and properties of networks of nanoscopic magnetic wires”.

2009 - 2013 - Udział w projekcie badawczym SOCIONICAL finansowanym przez
Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego, (grant 231288).

2006 - 2009 – Udział w grancie zamawianym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, PBZ-MNiI-2/1/2005 Zastosowanie współczesnej genomiki funkcjonalnej i bio-
informatyki do charakteryzacji i tworzenia modeli procesów biologicznych o istotnym
znaczeniu w medycynie i rolnictwie.
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2004-2005 - Udział w projekcie badawczym Aplications of nonlinear dynamics to mi-
cromagnetic systems finansowany w ramach Współpracy Naukowo-Technicznej między
Polską a Hiszpanią przez Komitet Badań Naukowych.

Przed uzyskaniem stopnia doktora:

2001 - 2002 - Udział w projekcie badawczym Badanie dynamiki układu bistabilnych
drutów amorficznych o numerze 5 P03B 068 20 finansowanego przez Komitet Badań
Naukowych.

2001-2002 - Udział w projekcie badawczym Opis dynamiki układów mikromagnetycz-
nych metodą sieci odwzorowań sprzężonych finansowany w ramach Współpracy Naukowo-
Technicznej między Polską a Hiszpanią przez Komitet Badań Naukowych.

H.9 Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową
albo artystyczną

1. Nagroda ”Special award for PPAM Poster” za poster A. Jarynowski, P. Gawroński,
K. Kułakowski, How the competitive altruism leads to bistable homogeneous states of
cooperation or defection, zaprezentowany na 9th International Conference on Parallel
Processing and Applied Mathematics, Toruń, 11 - 14 września 2011.

2. Nagrody zespołowe Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej za osiągnięcia naukowe:

• pierwszego stopnia: 2006, 2009.
• drugiego stopnia: 2005, 2007, 2008, 2010.
• trzeciego stopnia: 2012, 2015.

H.10 Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych kon-
ferencjach tematycznych

Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych i krajowych, po uzyskaniu stopnia
doktora:

1. P. Gawroński, A. Chizhik, K. Kułakowski, Magnetic hysteresis of bent interacting
wires, 7th International Workshop on Magnetic Wires (IWMW 2015), Ordizia, Hisz-
pania, 2 - 3 lipca 2015.

2. P. Gawroński, M. Nawojczyk, K. Kułakowski, Opinion formation in an open system
and the spiral of silence, 7. Ogólnopolskie Sympozjum ”Fizyka w Ekonomii i Naukach
Społecznych”, Lublin, 14 - 17 maja 2014.

3. P. Gawroński, V. Zhukova, A. Zhukov, J.M. Blanco, J.Gonzalez, Domain wall dyna-
mics and domain wall shape in Fe-rich microwires, Donostia International Confereance
on Nanoscaled Magnetism and Applications, San Sebastian, Hiszpania, 9 - 13 września
2013.

4. P. Gawroński, J. Tomkowicz, A. Zhukov, V. Zhukova, J.M. Blanco and J. Gonza-
lez, On magnetostatic interaction in remagnetization process of Fe-rich microwires,
Moscow International Symposium on Magnetism, Moskwa, Rosja, 21 - 25 sierpnia
2011.

5. P. Gawroński, K. Kułakowski, J. Kantelhardt, M. Kampf, Time lags in evacuation
in the social force model, 5. Ogólnopolskie Sympozjum ”Fizyka w Ekonomii i Naukach
Społecznych”, Warszawa, 25 - 27 listopada 2010.
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6. P. Gawroński, Hysteresis of bistable wires - consequences of the finite velocity of the
domain wall, Joint European Magnetic Symposia, Kraków, 23 - 28 sierpnia 2010.

7. P. Gawroński, A. Chizhik, J. Gonzalez, Influence of the external tensile stress on
the stray field of bistable Fe-rich wires, International Workshop on Magnetic Wires,
Zumaia, Hiszpania, 8 - 10 maja 2008.

8. P. Gawroński and K. Kułakowski, A numerical trip to social psychology: long-living
states of cognitive dissonance, 7th International Conference on Computational Science,
Beijing, Chiny, 27 - 30 maja 2007.

Referaty wygłoszone na seminariach naukowych w kraju i za granicą, po uzyskaniu stopnia
doktora:

1. P. Gawroński, Procesy przemagnesowania w mikrodrutach i macierzach nanoskopo-
wych, wykład na Seminarium Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Kra-
ków, 19 czerwca 2015.

2. P. Gawroński, Mikromagnetyczne symulacje procesu przemagnesowania macierzy an-
tykropek, wykład na Seminarium ”Coherence-Correlations-Complexity”, Instytut Fi-
zyki, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 27 maja 2015.

3. P. Gawroński, Mikromagnetyczne symulacje procesu przemagnesowania macierzy an-
tykropek, wykład na Seminarium Zakładu Fizyki i Inżynierii Materiałowej IFJ PAN,
Kraków, 14 kwietnia 2015.

4. P. Gawroński, Od macierzy antykropek do macierzy kropek - symulacje mikroma-
gnetyczne, wykład na Seminarium Zespołu Fizyki i Technologii Elektronowej, Katedra
Elektroniki AGH, Kraków, 6 grudnia 2013.

5. P. Gawroński, Jak nie ugrzęznąć w tłumie?, wykład na Seminarium z Ekonofizyki
na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa , 5 stycznia 2011.

6. P. Gawroński, Pole rozproszone i pole koercji w drutach amorficznych bogatych w
żelazo, wykład na Środowiskowym Seminarium Fizyki Ciała Stałego AGH, Kraków, 9
grudnia 2009.

7. P. Gawroński, Równowaga Heidera - symulacje mitozy społecznej, wykład na Semi-
narium Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Kraków, 16 marca 2007.

I Dorobek pracy dydaktyczny i popularyzatorski oraz
informacja o współpracy międzynarodowej

I.1 Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych progra-
mach międzynarodowych i krajowych

brak

I.2 Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferen-
cjach naukowych

Współautorstwo referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodo-
wych, po uzyskaniu stopnia doktora:
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1. A. Janutka, P. Gawroński, Domain walls in nanostripes made of cubic-anisotropy fer-
romagnetic materials, Intermag Europe 2014:International Magnetic conference 2014,
Drezno, Niemcy, 4 - 9 maja 2014.

2. M. J. Krawczyk, P. Gawroński, K. Kułakowski, Emerging communities in networks
– a flow of ties, 27th Smoluchowski Symposium, Zakopane, 22 - 26 września 2014.

3. P. Gawroński, K. Saeed, K. Kułakowski, Early warning of cardiac problems in crowd,
KES-AMSTA, Gdynia, 23 - 25 czerwca 2010.

4. K. Kułakowski, M. J. Krawczyk, P. Gawroński, Hate - no choice. Agent simulations,
XVII ISA World Congress on Sociology, Gothenburg, Szwecja, 11 - 17 lipca 2010.

5. K. Kułakowski, M. J. Krawczyk, P. Gawroński, Altruism and reputation - coope-
ration within groups, European Conference on Complex Systems, Warwick, Wielka
Brytania, 21 - 25 września 2009.

6. A. Chizhik, A. Zhukov, J. Blanco, J. Gonzalez, P. Gawroński, K. Kułakowski, Expe-
rimental determination of relation between helical anisotropy and torsion stress in
amorphous magnetic microwires, Intermag Europe 2008:International Magnetic con-
ference, Madryt, Hiszpania, 4 - 8 maja 2008.

7. K. Kułakowski, P. Gawroński, M. Krawczyk, P. Gronek, Looking for communities in
networks, Summer School on Socio-Econo-Physics, Windberg, Niemcy, 12 - 15 września
2007.

8. P. Gawroński and K. Kułakowski, Stable states of systems of bistable magnetostric-
tive wires against applied field, applied stress and spatial geometry, Joint European
Magnetic Symposia, San Sebastian, Hiszpania, 25 - 30 czerwca 2006.

9. P. Gawroński and K. Kułakowski, Heider balance in human networks, 8th Granada
Seminar on Computational Physics, Granada, Hiszpania, 7 – 11 lutego 2005.

10. P. Gawroński, P. Gronek, K. Kułakowski, The Heider balance and social distance, 1.
Ogólnopolskie Sympozjum ”Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych”, Warszawa,
19 – 20 listopada 2004.

Współautorstwo referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodo-
wych, przed uzyskaniem stopnia doktora:

1. P. Gawroński, V. Zhukova, J. M. Blanco, K. Kułakowski, Dynamics of interacting
wires, International Workshop on Magnetic Wires, San Sebastian, Hiszpania, 20 – 22
czerwca 2001.

Plakaty prezentowane na konferencjach międzynarodowych, po uzyskaniu stopnia doktora:

1. P. Gawroński, C. Bran, A. Asenjo, O. Chubykalo-Fesenko, I. Lucas, R. P. del Real
and M. Vazquez, Magnetization processes of CoPt antidot arrays, 20th International
Conference on Magnetism, Barcelona, Hiszpania, 5 - 10 lipca 2015.

2. P. Gawroński, O. Chubykalo-Fesenko, R. P. del Real and M. Vaqzquez, Magneti-
zation reversal in Permaloy thin films, Intermag Europe 2014:International Magnetic
conference, Drezno, Niemcy, 4 - 9 maja 2014.

3. P. Gawroński, O. Chubykalo-Fesenko, Micromagnetic simulations of coercivity in
Cobalt antidots arrays, Joint European Magnetic Symposia, Rodos, Grecja, 25 - 30
sierpnia 2013.
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4. P. Gawroński, J Wąs, A. Kupczak, J. Malinowski, W. Sikora, K. Kułakowski, Di-
stribution of the time lags between pedestrians, 6. Ogólnopolskie Sympozjum ”Fizyka
w Ekonomii i Naukach Społecznych”, Gdańsk, 19 - 21 kwietnia 2012.

5. P. Gawroński, A. Zhukov , V. Zhukova, J.M. Blanco, J.Gonzalez, Influence of the
stray field on the velocity of the domain wall in two microwire system, Joint European
Magnetic Symposia, Parma, Włochy, 9 - 14 września 2012.

6. P. Gawroński, K. Merazzo, O. Chubykalo-Fesenko, A. Asenjo, R.P. Del Real, M. Va-
zquez, Micromagnetism of dense Permalloy antidots arrays, Joint European Magnetic
Symposia, Parma, Włochy, 9 - 14 września 2012.

7. P. Gawroński, A. Chizhik, J. M. Blanco, J. Gonzalez, Remagnetization process of a
Fe-rich amorphous wire under time dependent tensile stress, 8th European Confereance
On Magnetic Sensors and actuators, Bodrum, Turcja, 4 - 7 lipca 2010.

8. P. Gawroński, V. Zhukova, A. Zhukov, J. Gonzalez, Consequences of the radial stress
of of glass coating for the magnetic properties of a family of Fe-rich microwires, Inter-
national Workshop On Magnetic Wires, Bodrum, Turcja, 8 - 9 lipca 2010.

9. P. Gawroński and K. Kułakowski, Crowd dynamics - being stuck, Conference on
Computational Physics, Trondheim, Norwegia, 23 - 26 czerwca 2010.

10. P. Gawroński, A. Chizhik, J. M. Blanco, J. Gonzalez, Influence of the circular magne-
tic field and the external stress on the remagnetization process in Fe-rich amorphous
wires, Soft Magnetic Materials Conference (SMM19), Turyn, Włochy, 6 - 9 września
2009.

11. P. Gawroński, A. Chizhik, J. Gonzalez, K. Kułakowski, From the magnetization
profile to the stray field of bistable Fe-rich wire, Soft Magnetic Materials Conference
(SMM18) Cardiff, Wielka Brytania, 2 - 5 września 2007.

12. P. Gawroński, J. M. Blanco, J. Gonzalez and K. Kułakowski Modelling of dynamic
coercive field in magnetic wires, Joint European Magnetic Symposia, San Sebastian,
Hiszpania, 26 - 30 czerwca 2006.

13. G. Krupińska, P. Gawroński and K. Kułakowski, Stochastic resonance in bistable
magnetic wires, Stochastic Systems: From Randomness to Complexity, Erice, Włochy,
26 lipca – 1 sierpnia 2002.

Współautorstwo plakatów prezentowanych na konferencjach międzynarodowych, po uzyska-
niu stopnia doktora:

1. A. Janutka, P. Gawroński, Structure of magnetic domain wall in cylindrical micro-
wire, 10th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators (EMSA 2014),
Wiedeń, Austria, 6 - 9 lipca 2014.

2. A. Jarynowski, P. Gawroński, K. Kułakowski, How the competitive altruism leads to
bistable homogeneous states of cooperation or defection, 9th International Conference
on Parallel Processing and Applied Mathematics, Toruń, 11 - 14 września 2011.

3. P. Gawroński, A. Z. Maksymowicz, J. Gonzalez, K. Kułakowski, Analytical solu-
tion of the Landau-Lifshitz-Gilbert equation for cylindrical symmetry, International
Conference on Magnetism, Rzym, Włochy, 27 lipca – 1 sierpnia 2003.
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4. P. Gawroński, L. Dominguez, J. M. Blanco, J. Gonzalez, K. Kułakowski, Magneto-
elastic oscillations of the magnetisation in a bistable wire, International Conference
on Magnetism, Rzym, Włochy, 27 lipca – 1 sierpnia 2003.

Plakaty prezentowane na konferencjach międzynarodowych, przed uzyskaniem stopnia dok-
tora:

1. P. Gawroński, K. Kułakowski, Chaos of two particles in the ding-a-ling model, Con-
ference on Computational Physics (CCP 2001), Aachen, Niemcy, 5 – 8 września 2001.

2. P. Gawroński and K. Kułakowski, Chaotic properties of the two-particle ding-a-
ling system, International Workshop on Dynamics and Statistics of Complex Systems,
Drezno, Niemcy, 18 - 19 maja 2000.

3. P. Gawroński and K. Kułakowski, Quasiperiodicity and chaos of three asynchronous
coupled maps, Nordita Workshop on Nonequilibrium Physics, Kopenhaga, Dania, 23 -
25 września 1999.

I.3 Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i kra-
jowych konferencji naukowych

• Udział w komitecie organizacyjnym 7th International Workshop on Magnetic Wires,
Ordizia, Hiszpania, 2 - 3 lipca 2015.

• Udział w komitecie organizacyjnym 2. Ogólnopolskiego Sympozjum ”Fizyka w Ekono-
mii i Naukach Społecznych”, Kraków, 21 - 22 kwietnia 2007.

I.4 Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione w punk-
cie H.9

brak

I.5 Udział w konsorcjach i sieciach badawczych
brak

I.6 Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukow-
cami z innych ośrodków polskich i zagranicznych oraz we współ-
pracy z przedsiębiorcami, innymi niż wymienione w punkcie
H.8

brak

I.7 Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czaso-
pism

brak

I.8 Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach
oraz towarzystwach naukowych

brak
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I.9 Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki
1. Przygotowanie i prowadzenie (od 2004) wykładu i ćwiczeń rachunkowych z przedmiotu

algorytmy i struktury danych dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stop-
nia na kierunku informatyka stosowana na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej
AGH.

2. Przygotowanie i prowadzenie (od 2004) wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych z przed-
miotu programowanie proceduralne dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego
stopnia na kierunku informatyka stosowana, dla studentów drugiego roku studiów
pierwszego stopnia na kierunku fizyka medyczna i studentów pierwszego roku studiów
pierwszego stopnia na kierunku fizyka techniczna na Wydziale Fizyki i Informatyki
Stosowanej AGH.

3. Prowadzenie (od 2004 do 2005) ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu programowanie
obiektowe dla studentów drugiego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku fizyka
techniczna na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.

4. Prowadzenie (od 2008 do 2010) ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu metody nume-
ryczne dla studentów trzeciego roku studiów pierwszego stopnia informatyki stosowa-
nej na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.

5. Prowadzenie (od 2008 do 2010) ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu inżynierskie
metody numeryczne dla studentów czwartego roku studiów pierwszego stopnia na kie-
runku informatyka stosowana na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.

6. Przygotowanie i prowadzenie (od 2011) wykładu z przedmiotu matematyka dyskretna
dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka
stosowana na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.

7. Przygotowanie i prowadzenie (od 2014) seminarium i ćwiczeń projektowych z przed-
miotu analiza algorytmów dla studentów studiów drugiego stopnia na kierunku infor-
matyka stosowana na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.

I.10 Opieka naukowa nad studentami
Promotor prac magisterskich wykonanych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej
AGH:

1. K. Kamyczek - Analiza oraz wizualizacja sieci i grafów, obrona: 14 grudzień 2006.

2. J. Jarząb - Symulowanie dynamiki tłumu w stanie paniki, obrona: 17 lipiec 2007.

3. M. Rybak - Topologia układów z równowagą Heidera, obrona: 20 listopad 2007.

4. A. Sośnicka-Cieśla - Algorytm Shora – implementacja i zastosowanie, obrona: 4 kwie-
cień 2011.

5. D. Krzos - Aplikacja do wizualizacji działania podstawowych algorytmów, obrona: 30
wrzesień 2013.

Opiekun naukowy prac inżynierskich wykonanych na Wydziale Fizyki i Informatyki
Stosowanej AGH:

2009 (a) A. Biczewski – Numeryczne modelowanie formowania się roju świetlików.
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(b) M. Gruszczyk – Układ dynamiczny Rosslera. Badanie własności numerycznych i
dynamiki układu.

(c) U. Kałuska – Numeryczne modelowanie przestępczości.
(d) M. Krygowski – Matematyczny model wzrostu nowotworu.
(e) M. Listwan – Problem rysowania grafów. Algorytm Fruchtermana – Reingolda.
(f) A. Matiolański – Rozwiązanie dwuwymiarowego problemu plecakowego przy użyciu

algorytmów genetycznych.
(g) G. Pawłowski – Problem rysowania grafów. Algorytm Davidsona – Harela.
(h) A. Sośnicka - Kolorowanie grafu metodą algorytmów genetycznych.

2010 P. Furman - Lokalizacja jednostek ratownictwa.

2011 J. Dunia – Analizator sytuacji konfliktowych.

2014 Ł. Dyjas – Mikromagnetyzm macierzy antykropek kobaltowych.

Recenzent prac inżynierskich (5) i magisterskich (5) wykonanych na Wydziale Fizyki
i Informatyki Stosowanej AGH.

Recenzent pracy doktorskiej Loreny González Legarreta pod tytułem Functional proper-
ties of Ni-Mn-Z(Z=Sn, In) Heusler alloy ribbons and Co-based metallic glasses, wykonanej
w Facultad de Ciencias, Departamento de Fisica, Universidad de Oviedo, Hiszpania.

I.11 Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna
naukowego lub promotora pomocniczego

brak

I.12 Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub
akademickich

1. Staż postdoktorski w laboratorium magnetyzmu na Wydziale Chemii Uniwersyte-
cie Kraju Basków, San Sebastian, Hiszpania: 15.IX.2003 - 15.II.2004, 20.VI.2004 -
30.VII.2004

2. Zatrudniony na stanowisku personal investigator w laboratorium magnetyzmu na Wy-
dziale Chemii na Uniwersytecie Kraju Basków, San Sebastian, Hiszpania: VIII-XII
2012

3. Staż w Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientificas, Madrid, Hiszpania: listopad 2001, luty 2011.

4. Staże w laboratorium magnetyzmu na Wydziale Chemii na Uniwersytecie Kraju Ba-
sków, San Sebastian, Hiszpania: lipiec 2002 wrzesień 2005, lipiec i wrzesień 2006, wrze-
sień 2007, wrzesień 2008, wrzesień 2009, wrzesień 2010, wrzesień 2011, wrzesień 2013,
wrzesień 2014, wrzesień 2015.

I.13 Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie
brak
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I.14 Udział w zespołach eksperckich i konkursowych
brak

I.15 Recenzowanie projektów międzynarodowych i krajowych
brak

I.16 Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych
i krajowych

• Recenzent w Journal of Magnetism and Magnetic Materials, liczba recenzji: 11, od
2006.

I.17 Inne osiągnięcia i pełnione funkcje nie wymienione w punktach
I.1 - I.16

1. Członek Okręgowej Komisji Wyborczej na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej
(2012).

2. Członek Rady Wydziału na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej (2005-2008,
2012-2016).

3. Członek Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej (2006).

4. Ukończenie Studium Doskonalenia Dydaktycznego dla Pracowników i Doktorantów
AGH (2011).
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