
Zał�cznik 2

Joanna A. Bartkowska

Autoreferat

przedstawiaj�cy opis dorobku i osi�gni��

naukowych, w szczególno�ci okre�lonych

w art. 16 ust. 2 ustawy

Sosnowiec, 2014



Zał�cznik 2

2

Spis tre�ci

1. Imi� i nazwisko ....................................................................................................................  3

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe ................................................................................  3

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu .......................................................................  3

4. Wskazanie osi�gni�cia wynikaj�cego z art. 16 ust. 2 ustawy ..............................................  4

5. Omówienie pozostałych osi�gni�� naukowo-badawczych ................................................. 27

5.1. Osi�gni�cia w pracy naukowej przed uzyskaniem stopnia doktora ...........................  27

5.2. Osi�gni�cia w pracy naukowej po uzyskaniu stopnia doktora ...................................  30

6. Inne osi�gni�cia ..................................................................................................................  32

6.1. Osi�gni�cia w pracy dydaktyczno-wychowawczej ....................................................  32

6.2. Osi�gni�cia w działalno�ci popularyzuj�cej nauk� ....................................................  33

6.3. Osi�gni�cia w pracy organizacyjnej ...........................................................................  33

7. Udział w konferencjach, wygłoszone referaty ...................................................................  34

8. Krajowe oraz uczelniane/wydziałowe projekty badawcze ................................................. 34

9. Recenzje .............................................................................................................................. 35



Zał�cznik 2

3

1. Imi� i Nazwisko: Joanna Agnieszka Bartkowska

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej:

12.07.1993   dyplom uko�czenia studiów na kierunku fizyka na Wydziale Matematyki, Fizyki

i Chemii, Uniwersytetu �l�skiego w Katowicach,

temat pracy: Opracowanie metody wyznaczania rozkładu kr�towego przekroju

czynnego na fuzj�;

Promotor:    prof. dr hab. Wiktor Zipper.

20.02.2002 stopie� doktora nauk fizycznych, specjalno�ci fizyka ciała stałego, fizyka

magnetyków, Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechniki �l�skiej

w Gliwicach,

temat pracy: Własno�ci magnetyczne naturalnych kryształów krzemianów

zawieraj�cych jony metali przej�ciowych;

Promotor:    prof. dr hab. Jan Cisowski,

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Talik,

                    prof. dr hab. Zygmunt Kleszczewski.

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/

artystycznych - przebieg pracy zawodowej

Miejsce zatrudnienia:

Instytut Technologii i Mechatroniki,

Zakład Technologii Warstw Powierzchniowych,

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach,

Uniwersytet �l�ski

ul. �ytnia 12

41-200 Sosnowiec
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Historia zatrudnienia:

1993 - 1994

asystent-sta�ysta, Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczny, Politechnika �l�ska,

1994 - 2002

asystent, Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczny, Politechnika �l�ska,

2002 - nadal

adiunkt, Instytut Technologii i Mechatroniki (do 30 wrze�nia 2014 Katedra

Materiałoznawstwa), Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet �l�ski.

4. Wskazanie osi�gni�cia wynikaj�cego z 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.)

Osi�gni�cie habilitacyjne stanowi jednotematyczny zbiór publikacji p.t. „Struktura,

 wła�ciwo�ci i mechanizm sprz��enia magnetoelektrycznego w materiałach

multiferroikowych”.

a) autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, nazwa wydawnictwa, rok wydania

Publikacje wraz z o�wiadczeniami współautorów zawarte s� odpowiednio w Zał�cznikach

6 i 7.

[H1] J. A. Bartkowska, J. Dercz, D. Michalik,

The origin of the ferroelectricity in the bismuth titanate Bi4Ti3O12 with perovskite-like

layered structure,

Solid State Phenomena,     (2014)      przyj�ty do druku

Sformułowałam problem badawczy, wykonywałam pomiary, zinterpretowałam wyniki,
zredagowałam manuskrypt. Mój wkład w powstanie tej publikacji wynosi 80%.

[H2] J. A. Bartkowska, J. Dercz,

Determination of the magnetoelectric coupling coefficient from the temperature dependences

of the dielectric permittivity for the multiferroic ceramics Bi5Ti3FeO15,

Journal of Experimental and Theoretical Physics, 117, [5], (2013), 875-878.

Sformułowałam problem badawczy, wykonywałam pomiary, wykonałam obliczenia
analityczne, zinterpretowałam wyniki, zredagowałam manuskrypt. Mój wkład w powstanie tej
publikacji wynosi 90%.
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[H3] J. Dercz, J. Bartkowska, G. Dercz, P. Stoch, M. Łukasik,

Effect of previous milling of precursors on magnetoelectric effect in multiferroic Bi5Ti3FeO15

ceramic,

International Journal of Thermophysics, 34, (2013), 567- 574.

Wykonywałam pomiary, interpretowałam wyniki oraz redagowałam manuskrypt. Mój wkład
w powstanie tej publikacji wynosi 40 %.

[H4] J. A. Bartkowska, J. Ilczuk

Microscopic origin of electric and magnetic ordering in BiFeO3,

International Journal of Thermophysics, 31, (2010), 1-7.

Sformułowałam problem badawczy, wykonałam obliczenia analityczne, zinterpretowałam
wyniki, zredagowałam manuskrypt. Mój wkład w powstanie tej publikacji wynosi 95%.

[H5] J. A. Bartkowska

Dynamical magnetoelectric coupling in multiferroic BiFeO3,

International Journal of Thermophysics, 32, (2011), 739-745.

Praca autorska.

[H6] J. A. Bartkowska, R. Zachariasz, D. Bochenek, J. Ilczuk,

The determination of the magnetoelectric coupling coefficient in ferroelectric-ferromagnetic

composite based on PZT-ferrite,

Archives of Metallurgy and Materials, 58, (2013), 1401-1403.

Sformułowałam problem badawczy, wykonywałam pomiary, wykonałam obliczenia
analityczne, zinterpretowałam wyniki, zredagowałam manuskrypt. Mój wkład w powstanie tej
publikacji wynosi 80%.

[H7] J. A. Bartkowska,

The magnetoelectric coupling effect in multiferroic composites based on PZT-ferrite,

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 374, (2015), 703-706.

Praca autorska.

[H8] J. A. Bartkowska, D. Bochenek, D. Michalik, P. Niemiec,

The influence of microstructure on the magnetoelectric effect in ceramic composites,

Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials 66 [3] (2014), 229-234.

Sformułowałam problem badawczy, wykonywałam pomiary, zinterpretowałam wyniki,
zredagowałam manuskrypt. Mój wkład w powstanie tej publikacji wynosi 75%.
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b) omówienie celu naukowego ww. prac i osi�gni�tych wyników

Istotny autorski wkład do nauki, w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie

in�ynieria materiałowa, przedstawianego osi�gni�cia, dotyczy zbadania wpływu

mikrostruktury materiałów multiferroikowych na wielko�� efektu magnetoelektrycznego,

opisu i zbadania wpływu mechanizmu sprz��enia magnetoelektrycznego wyst�puj�cego

w materiałach multiferroikowych, na wła�ciwo�ci magnetoelektryczne tych materiałów oraz

wykorzystania teoretycznych narz�dzi do badania warto�ci współczynnika sprz��enia

magnetoelektrycznego na podstawie pomiarów dielektrycznych. Sprz��enie

megnetoelektryczne, którego miar� jest warto�� współczynnika sprz��enia

magnetoelektrycznego, wpływa na mo�liwo�� kontrolowania wła�ciwo�ci magnetycznych

materiału multiferroikowego poprzez zewn�trzne pole elektryczne oraz kontrolowania

wła�ciwo�ci elektrycznych poprzez zewn�trzne pole magnetyczne. Szczególnie istotna jest

mo�liwo�� wpływania na uporz�dkowanie magnetyczne zewn�trznym polem elektrycznym,

gdy� takie zjawisko daje perspektywiczne mo�liwo�ci zastosowania materiałów

multiferroikowych w spintronice.

Wprowadzenie

Zjawiska zwi�zane z polami elektrycznym i magnetycznym rozwa�ane były

ju� od czasów Maxwella. Termin „multiferroik” pojawił si� po raz pierwszy w pracy

H. Schmida w 1994 roku [1]. H. Schmid okre�lił mianem „multiferroików” materiały

jednofazowe, w których równocze�nie wyst�puj� minimum dwie cechy ferroikowe

(ferroelektryczno��, ferromagnetyzm, ferroelastyczno��). Dzisiejsza definicja multiferroika

została rozszerzona o uporz�dkowanie dalekiego zasi�gu, co pozwoliło na uwzgl�dnienie

równie� antyferromagnetyzmu. Obecnie mianem „multiferroiki” okre�la si� materiały,

w których wyst�puje jednocze�nie wi�cej ni� jeden daleki porz�dek mianowicie

ferroelektryczny, ferromagnetyczny (antyferromagnetyczny) lub ferroelastyczny. Najcz��ciej

badanymi materiałami multiferroikowymi s� materiały, które wykazuj� zarówno wła�ciwo�ci

ferroelektryczne, jak i magnetyczne. W materiałach tego rodzaju wyst�puje tzw. efekt

magnetoelektryczny, polegaj�cy na tym, �e zewn�trznym polem magnetycznym mo�na

zmienia� polaryzacj� elektryczn�, natomiast zewn�trznym polem elektrycznym mo�na

zmienia� namagnesowanie (tzw. odwrotny efekt magnetoelektryczny).

Efekt magnetoelektryczny mo�e wyst�powa� w dwóch grupach materiałów

multiferroikowych mianowicie, w multiferroikach jednofazowych oraz w multiferroikach
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kompozytowych, które zawieraj� dwie odr�bne fazy: jedn� o wła�ciwo�ciach

ferroelektrycznych i drug� o wła�ciwo�ciach magnetycznych. W multiferroikach

kompozytowych efekt magnetoelektryczny jest wynikiem powstania magnetostrykcji w fazie

magnetycznej oraz efektu piezoelektrycznego w fazie ferroelektrycznej, czyli sprz��enie

magnetoelektryczne odbywa si� poprzez napr��enie.

Zainteresowanie materiałami multiferroikowymi zwi�zane jest z mo�liwo�ci�

szerokiego zastosowania ich w spintronice, np. jako elementów magnetooporowych dla

pami�ci magnetycznych. Na bazie materiałów multiferroikowych mo�na zbudowa� sterowane

elektrycznie zawory spinowe oraz tunelowe elementy magnetooporowe, a w przyszło�ci

elementy, które b�d� ł�czy� ze sob� funkcje pami�ciowe i logiczne. Elementy pami�ci

zbudowane z materiałów multiferroikowych b�d� działały nie dzi�ki ładunkowi

elektrycznemu, a spinowi elektronów i zwi�zanemu z nim magnetycznemu momentowi

dipolowemu. Dzi�ki temu urz�dzenia wykorzystuj�ce takie układy b�d� mniejsze, a działanie

ich b�dzie szybsze.

Pocz�tkowo nie badano ferroelektrycznych magnetyków, gdy� wydawało si�, �e

wła�ciwo�ci ferroelektryczne i magnetyczne wykluczaj� si� wzajemnie. Uwa�ano, �e

obecno�� elektronów na orbitalach d metali przej�ciowych (korzystna dla magnetyzmu),

hamuje hybrydyzacj� z orbitalami p otaczaj�cych anionów tlenu, a tym samym hamuje

przemieszczanie kationu, co jest niezb�dne do wyst�pienia ferroelektryczno�ci. Poza tym

ferroelektryk musi by� dobrym izolatorem, aby ruch ładunków nie neutralizował polaryzacji

ferroelektrycznej, natomiast ferromagnetyki s� raczej materiałami przewodz�cymi.

Istnieje jednak klasa materiałów, które wykazuj� wła�ciwo�ci transportowe

charakterystyczne dla dielektryków, jednak zgodnie z jednoelektronow� teori� pasmow�

powinny one przewodzi� pr�d. Przyczyn� braku przewodnictwa jest oddziaływanie elektron-

elektron, które nie jest uwzgl�dniane w obliczeniach teorii pasmowej. N.F. Mott i R. Peierls

pokazali w swojej pracy [2], �e uwzgl�dnienie oddziaływania elektron-elektron pozwala

wyja�ni� t� niezgodno��.

N.F. Mott zaproponował model [3], w którym powstanie przerwy energetycznej zwi�zane jest

z istnieniem, oprócz całki przeskoku t tak�e energii oddziaływania kulombowskiego U, które

przeciwdziała swobodnemu ruchowi elektronów. Energia przerwy energetycznej wynosi

ztUEg −= , gdzie z to liczba najbli�szych s�siadów.

W roku 1960 ukazała si� praca D. N. Astrova [4], w której po raz pierwszy opisany

został materiał multiferroikowy (Cr2O3) oraz przedstawione zostały pomiary efektu
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magnetoelektrycznego w tym materiale. Od tego momentu do lat 70-tych istniało

zainteresowanie materiałami multiferroikowymi. Ze wzgl�du jednak na słabe sprz��enie

magnetoelektryczne, jakie stwierdzano w badanych multiferroikach, a co si� z tym wi�zało,

brak perspektyw na praktyczne zastosowanie materiałów multiferroikowych, zainteresowanie

tego typu materiałami w pó	niejszych latach osłabło.

Kolejny wzrost zainteresowania materiałami multiferroikowymi pojawił si� dopiero

około roku 2000, kiedy to materiał multiferroikowy BiFeO3 stał si� przedmiotem

intensywnych bada�. �elazian bizmutu BiFeO3 jest izolatorem, w którym stwierdzono

obecno�� warstwy umo�liwiaj�cej przepływ elektronów w temperaturze pokojowej.

To odkrycie dało nadziej�, �e za pomoc� odpowiedniego domieszkowania mo�na t� warstw�

ustabilizowa� i stworzy� zł�cze p-n. Po domieszkowaniu �elazianu bizmutu jonami wapnia,

działaj�c zewn�trznym polem elektrycznym, udało si� utworzy�, przeł�czy� oraz wykasowa�

zł�cze p-n [5]. Na takiej samej zasadzie działaj� współczesne urz�dzenia CMOS

(Complementary Metal Oxide Semiconductor) gdzie przyło�enie napi�cia pozwala na

kontrolowanie wła�ciwo�ci przepływu elektronów i zmienia oporno�� z wysokiej (izolator) na

nisk� (przewodnik). Jednak w urz�dzeniach CMOS, wraz ze wzrostem cz�stotliwo�ci pracy,

pojawiaj� si� coraz wi�ksze straty mocy.

Poznanie mechanizmów powoduj�cych sprz��enie magnetoelektryczne w materiałach

multiferroikowych, ułatwi zaprojektowanie takiego materiału multiferroikowego, którego

wła�ciwo�ci b�d� najodpowiedniejsze do zastosowa� w spintronice.

Teoretyczny opis materiałów ferroelektryczno-ferromagnetycznych jest bardziej

skomplikowany ni� czystych materiałów ferroelektrycznych, czy ferromagnetycznych.

Komplikacja zwi�zana jest z istniej�cym oddziaływaniem, które powoduje sprz��enie

pomi�dzy wła�ciwo�ciami ferroelektrycznymi i magnetycznymi, czyli tzw. sprz��enie

magnetoelektryczne. Sprz��enie magnetoelektryczne jest rodzajem oddziaływania, które

wyst�puje pomi�dzy spinami zlokalizowanymi w w�złach sieci krystalicznej

a przemieszczeniem ładunku. Mechanizm tego sprz��enia nie jest jeszcze w pełni zbadany.

Jedyny mechanizm sprz��enia magnetoelektrycznego, jaki jest znany do chwili

obecnej, to mechanizm odnosz�cy si� do oddziaływania Dzyaloshinskii’ego

i Moriyi (D-M) [6-7], oparty na idei pr�dów spinowych. Mechanizm ten ma jednak pewne

ograniczenia, zwi�zane z tym, �e poj�cie pr�dów spinowych w układzie

ze sprz��eniem spin-orbita nie jest dobrze zdefiniowane, a mechanizm oparty

na oddziaływaniu D-M nie daje przewidywa� ilo�ciowych, wi�c nie mo�na skonfrontowa�

wyników teoretycznych z do�wiadczalnymi. Wi�kszo�� innych prac teoretycznych,
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opisuj�cych mechanizm sprz��enia magnetoelektrycznego, opartych jest na analizach

fenomenologicznych, bazuj�cych na termodynamicznym przybli�eniu Ginzdurga-Landaua.

Teorie fenomenologiczne jako�ciowo tłumacz� wyniki do�wiadczalne, jednak nie s� w stanie

dostarczy� informacji o pochodzeniu sprz��enia magnetoelektrycznego i nie s� w stanie

okre�li� warto�ci parametrów sprz��enia [8].

Celem moich bada� było podj�cie próby opisu mechanizmu sprz��enia

magnetoelektrycznego, który ma wpływ na wła�ciwo�ci magnetoelektryczne materiałów

multiferroikowych i jest skorelowany z ich mikrostruktur�. Dla realizacji postawionego celu

wyznaczyłam opracowanie nast�puj�cych zagadnie� badawczych:

a) opisanie efektu magnetoelektrycznego w materiałach multiferroikowych, które

ró�ni� si� mi�dzy sob� mechanizmem powstawania ferroelektryczno�ci,

b) opracowanie metody wyznaczania warto�ci współczynnika sprz��enia

magnetoelektrycznego na podstawie wyników bada� dielektrycznych,

c) zbadanie wpływu sprz��enia magnetoelektrycznego na wła�ciwo�ci dielektryczne

materiałów multiferroikowych dla ró�nych grup materiałów multiferroikowych,

d) prób� wyja�nienia, na podstawie rozwa�a� teoretycznych, przyczyn absorpcji

mierzonej przy cz�stotliwo�ciach terahercowych pola pomiarowego, o której

informuj� dane literaturowe. Absorpcja ta została zmierzona dla spiralnego

multiferroika BiFeO3 [9-13], natomiast jej natura i mechanizm nie został do tej

pory wyja�niony,

e) zbadanie wła�ciwo�ci magnetoelektrycznych w materiałach multiferroikowych,

które ró�ni� si� mi�dzy sob� mechanizmem powstawania ferroelektryczno�ci,

f) opisanie wpływu mikrostruktury materiału multiferroikowego na wielko�� efektu

magnetoelektrycznego, który ma wpływ na wła�ciwo�ci elektryczne

i magnetyczne multiferroików.

Omówienie celu naukowego ww. prac i osi�gni�tych wyników

Multiferroiki, które badałam, podzieliłam na trzy grupy w zale�no�ci od warto�ci

sprz��enia magnetoelektrycznego. Pierwsz� grup� badanych materiałów stanowiły

multiferroiki, w których magnetyzm i ferroelektryczno�� wyst�puj� niezale�nie, dlatego te�

materiały te charakteryzuj� si� bardzo słabym sprz��eniem magnetoelektrycznym. Drug�
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grup� stanowiły multiferroiki o spiralnym uporz�dkowaniu magnetycznym, w których

sprz��enie magnetoelektryczne jest silniejsze ani�eli w materiałach, które zaklasyfikowałam

do pierwszej grupy. Ostatni�, trzeci� grup� stanowiły multiferroiki kompozytowe, które

składaj� si� z fazy ferroelektrycznej i fazy magnetycznej a „no�nikiem” sprz��enia

magnetoelektrycznego jest napr��enie. W materiałach kompozytowych sprz��enie

magnetoelektrycznie jest silniejsze od pozostałych.

Do pierwszej grupy zaliczyłam multiferroiki o warstwowej strukturze

perowskitopodobnej. W zwi�zkach typu perowskitu ABO3 zawieraj�cych bizmut,

w przypadku du�ego deficytu tlenu, nast�puje deformacja struktury krystalicznej, polegaj�ca

na tworzeniu si� struktur warstwowych. Model takich struktur jako pierwszy opracował

B. Aurivillius [14], dlatego te�, nosz� one nazw� struktur (faz) Aurivilliusa. Struktury te

zbudowane s� z regularnie uło�onych warstw bizmutowych (Bi2O2)2+, które przeplataj�

si� z perowskitowymi pakietami (Am-1BmO3m+1)2-. Ogólny wzór chemiczny takich zwi�zków

ma posta� Am-1Bi2BmO3m+3. W poło�eniu A mog� znajdowa� si� du�e kationy, np. Ba, Sr, Ca,

Bi, Pb, w poło�eniu B natomiast małe kationy metali przej�ciowych, np. Ti, Nb, Ta, Mo, W,

Fe, Mn. Symbol m we wzorze chemicznym oznacza liczb� oktaedrów tlenowych, które

uło�one s� warstwa po warstwie wzdłu� osi pakietu perowskitowego. Najbardziej znanym

przedstawicielem struktur typu Aurivilliusa jest tytanian bizmutu Bi4Ti3O12, który wykazuje

wła�ciwo�ci ferroelektryczne.

Mechanizm powoduj�cy ferroelektryczno�� w tym materiale ró�ni si� od mechanizmu,

który wyst�puje w perowskitowych ferroelektrykach (np. BaTiO3). 
ródłem

ferroelektryczno�ci w tytanianie bizmutu s� swobodne pary elektronów (tzw. lone-pairs)

zwi�zanych z jonami bizmutu Bi3+, które wywołuj� deformacje oktaedrów tlenowych.

Deformacje te polegaj� na obrocie oktaedrów tlenowych TiO6 w stanie ferroelektrycznym,

co powoduje powstanie przemieszczenia pomi�dzy oktaedrami tlenowymi a jonami bizmutu.

Wielko�� tego przemieszczenia, które wynosi ok. 0.05 pm, została obliczona w pracy [H1].

Tytanian bizmutu Bi4Ti3O12 jest materiałem bazowym do wytwarzania multiferroika

(ferroelektromagnetyka) o strukturze warstwowej. Wła�ciwo�ci magnetyczne uzyskuje si�

poprzez domieszkowanie go �elazianem bizmutu BiFeO3, uzyskuj�c ferroelektromagnetyczny

materiał o warstwowej strukturze perowskitopodobnej i wzorze chemicznym Bi5Ti3FeO15.

Za wła�ciwo�ci magnetyczne tego materiału odpowiadaj� kationy �elaza Fe3+, natomiast

	ródłem ferroelektryczno�ci jest mechanizm deformacyjny oktaedrów tlenowych.

Materiałem wyj�ciowym, w mojej pracy, do wytworzenia materiału

multiferroikowego o warstwowej strukturze typu Aurivilliusa, były proste tlenki
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w postaci proszków (TiO2, Bi2O3, Fe2O3), które zostały poddane procesowi

wysokoenergetycznego mielenia w młynie wibracyjnym typu SPEX 8000 CertiPrep

Mixer/Mill celem zwi�kszenia reaktywno�ci układu, a nast�pnie spiekane swobodnie

w temperaturze 1313K.

Rys.1. Dyfraktogram rentgenowski materiału multiferroikowego Bi5Ti3FeO15.

Analiza fazowa otrzymanego materiału multiferroikowego potwierdziła, i� materiał jest

jednofazowy i zawiera faz� Bi5Ti3FeO15 (ICDD PDF 82-0063).

   

Rys.2. Morfologia powierzchni przełomu materiału multiferroikowego Bi5Ti3FeO15.

Mikrostruktura (Rys.2.) otrzymanej ceramiki multiferroikowej z płytkow� budow�

o chaotycznie rozmieszczonych ziarnach w zakresie 5÷15 µm, i grubo�ci 1÷2 µm jest

charakterystyczna dla faz Aurivilliusa.

Warto�ci parametrów komórki elementarnej dla otrzymanego multiferroika

Bi5Ti3FeO15: a0=0,54368(6) nm, b0=4,13490(4) nm oraz c0=0,54444(6) nm. Warto�ci

katalogowe (ICDD) stałych sieciowych wzorca wynosz�: a0=0,54318 nm, b0=4,11490 nm
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oraz c0=0,54691 nm. Wyznaczone parametry sieciowe a0 i c0 s� zbli�one do warto�ci

katalogowych, jedynie w przypadku b0 zauwa�y� mo�na znacz�c� odchyłk� od warto�ci

ICDD, co najprawdopodobniej mogło by� spowodowane sposobem otrzymania materiału

(ceramika poddawana była zabiegowi izostatycznego nacisku).

Z porównania g�sto�ci teoretycznej obliczonej dla Bi5Ti3FeO15 (8110 kg⋅m-3)

i g�sto�ci do�wiadczalnej (7820 kg⋅m-3) wynika, �e  materiał odznaczał si� bardzo nisk�

porowato�ci� rz�du 3,5 % obj.

Badaj�c multiferroikowe struktury typu Aurivilliusa, w pracy [H2] podj�łam prób�

opisu sprz��enia magnetoelektrycznego oraz prób� opracowania metody, która pozwoliłaby

okre�la� warto�ci współczynnika sprz��enia magnetoelektrycznego (g) na podstawie

pomiarów dielektrycznych. W tym celu zało�yłam, �e materiał (układ) multiferroikowy

składa si� z dwóch podukładów, mianowicie podukładu o wła�ciwo�ciach elektrycznych

i podukładu o wła�ciwo�ciach magnetycznych. Sprz��enie magnetoelektryczne

potraktowałam jako sił� oddziaływania pomi�dzy tymi dwoma podukładami. Układ taki

opisałam za pomoc� hamiltonianu postaci:

meme HHHH ++= ,                                                          (1)

gdzie poszczególne człony prawej strony równania (1) oznaczaj� odpowiednio: hamiltonian

podukładu elektrycznego eH , podukładu magnetycznego mH  oraz sprz��enie pomi�dzy

podukładami meH .

Do opisu oddziaływa� magnetycznych wykorzystałam model Isinga, który opisuje

sie� spinów, rozmieszczonych w w�złach. Na jeden w�zeł sieci przypada jeden spin, który

mo�e przyjmowa� dyskretne warto�� 1 lub -1. W przybli�eniu, które zastosowałam do opisu

oddziaływa� magnetycznych, uwzgl�dniłam tylko oddziaływania pomi�dzy spinami

najbli�szych s�siadów i nast�pnych najbli�szych s�siadów. W opisie oddziaływa�

elektrycznych uwzgl�dniłam tylko najbli�szych s�siadów oraz ich energi� kinetyczn�

i potencjaln�. Do opisu oddziaływania sprz��enia magnetoelektrycznego pomi�dzy

podukładami elektrycznym i magnetycznym wykorzystałam posta� hamiltonianu

zaproponowan� przez Gao et al. [15], poniewa� uwzgl�dnia on wpływ pola elektrycznego na

uporz�dkowanie spinów najbli�szych s�siadów. Po obliczeniach analitycznych wykonanych

w przybli�eniu �redniego pola oraz po przekształceniach algebraicznych wyprowadziłam

zale�no�� przenikalno�ci dielektrycznej od temperatury [H2], nast�puj�cej postaci:

( ) ( )ji SST γεε += 10 ,                                                   (2)
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gdzie ε0 oznacza stał� dielektryczn� przy braku sprz��enia magnetoelektrycznego, γ=2z2gε0

natomiast z2 okre�la liczb� par spinów, które bezpo�rednio wpływaj� na ferroelektryczn�

cz�stk�. Zastosowałam przybli�enie ,w którym  jiji SSSS ≈ , natomiast  �redni� warto��

korelacji par spinów wyraziłam przez równanie:

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )hDhD

hDhD
S i ββββ

ββββ
coshexp22cosh4exp21

sinhexp22sinh4exp4
++

+=  ,                        (2a)

gdzie β=(kBT)-1, h jest efektywnym �rednim polem, które działa na podukład magnetyczny,

natomiast czynnik D uwzgl�dnia anizotropi� układu. W wyprowadzonej zale�no�ci

(Równanie 2) parametrem jest współczynnik sprz��enia magnetoelektrycznego g, poprzez

który wyra�ony jest parametr γ. Dlatego te� konfrontuj�c powy�sze wyra�enie z wynikami

do�wiadczalnymi, mo�na wyznaczy� warto�� współczynnika sprz��enia

magnetoelektrycznego. Opracowana metoda wyznaczania współczynnika sprz��enia

magnetoelektrycznego na podstawie modelu i pomiarów przenikalno�ci dielektrycznej została

przetestowana dla magnetoelektrycznej ceramiki o warstwowej strukturze

perowskitopodobnej Bi5Ti3FeO15. Na podstawie wyników pomiarów przenikalno�ci

dielektrycznej w funkcji temperatury, wykonanych dla ró�nych cz�stotliwo�ci pola

pomiarowego oraz opracowanego modelu, obliczono warto�ci współczynnika sprz��enia

magnetoelektrycznego g dla ceramiki Bi5Ti3FeO15. Warto�� współczynnika sprz��enia

magnetoelektrycznego g obliczona dla cz�stotliwo�ci pola pomiarowego 1 kHz wyniosła

(2.30 ± 0.29) mVcm-1Oe-1, natomiast zmierzona warto�� wyniosła (1.80 ± 0.20) mVcm-1Oe-1

[H3]. W celu weryfikacji modelu, dokonano pomiarów warto�ci współczynnika sprz��enia

magnetoelektrycznego, metod� dynamiczn� [16]. Porównuj�c warto�� współczynnika

sprz��enia magnetoelektrycznego, uzyskan� na podstawie modelu, z warto�ci� zmierzon�

stwierdzono, �e model ten, w granicy niepewno�ci pomiarowej oraz zastosowanego

przybli�enia, dobrze opisuje warto�� współczynnika sprz��enia magnetoelektrycznego

w magnetoelektrycznych strukturach typu Aurivilliusa. A co za tym idzie, opracowany model

dobrze opisuje mechanizm sprz��enia magnetoelektrycznego wyst�puj�cy w multiferroikach

o warstwowej strukturze perowskitopodobnej.

Kolejnym problemem badawczym, jaki sobie postawiłam była próba odpowiedzi

na pytanie, jaki jest mechanizm, który powoduje sprz��enie pomi�dzy wła�ciwo�ciami

elektrycznymi i magnetycznymi w spiralnych materiałach multiferroikowych [H4].

Odpowied	 na to pytanie była do tej pory do�� ograniczona ze wzgl�du na zło�ono�� tych
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materiałów. Obiektem moich bada� były materiały multiferroikowe ze spiralnym

uporz�dkowaniem magnetycznym, których przedstawicielem jest �elazian bizmutu BiFeO3.

Multiferroik ten jest najbardziej wszechstronnie badanym materiałem, poniewa� nie zawiera

ołowiu i stał si� materiałem zast�pczym dla PZT oraz obiecuj�cym materiałem dla

spintroniki, poniewa� wykazuje wła�ciwo�ci magnetoelektryczne w temperaturze pokojowej.

�elazian bizmutu BiFeO3 jest równocze�nie ferroelektrykiem (TC � 1103 K)

i antyferromagnetykiem (TN � 650 K) [17, 18], czyli polem elektrycznym mo�na zmienia�

uporz�dkowanie magnetyczne a polem magnetycznym - polaryzacj� elektryczn� w tym

materiale. �elazian bizmutu BiFeO3 jest przykładem materiału multiferroikowego, który

w jednej fazie ł�czy ze sob� dwa ró�ne typy kationów, mianowicie kationy powoduj�ce

powstanie magnetyzacji oraz kationy odpowiedzialne za ferroelektryczno��. Jon �elaza Fe3+

z elektronami 3d odpowiada za magnetyzacj�, natomiast za wywołanie ferroelektryczno�ci

odpowiedzialny jest jon bizmutu Bi3+, którego tzw. wolne pary elektronowe powoduj�

powstanie deformacji strukturalnych, które s� 	ródłem ferroelektryczno�ci.

Do otrzymania �elazianu bizmutu BiFeO3 zastosowane zostały proszki w postaci

prostych tlenków (Bi2O3, Fe2O3) po wysokoenergetycznym mieleniu w młynie wibracyjnym

typu SPEX 8000 CertiPrep Mixer/Mill w ochronnej atmosferze argonu przez 5 godzin.

Zaformowane pastylki spiekano swobodnie w temperaturze 1090K przez 5 godzin.

Analiza fazowa �elazianu bizmutu (Rys. 3. [19]) wykazała, i� otrzymany materiał nie

jest jednorodny. Zawiera on, oprócz przewa�aj�cej fazy, BiFeO3 (ICDD PDF 71-2494), której

jest 51.2 % wag. jeszcze fazy Bi2Fe4O9 (ICDD PDF 74-1098) oraz Fe2O3 (ICDD PDF 86-

0550) w ilo�ciach odpowiednio 16,4 % wag. oraz 32.4 % wag.

Rys.3. Dyfraktogram rentgenowski  materiału multiferroikowego BiFeO3.
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Na podstawie bada� EDS (Rys.4.) stwierdzono, �e materiał multiferroikowy BiFeO3

otrzymany metoda swobodnego spiekania, nie zawiera �adnych zanieczyszcze�.

Rys.4. Widmo rozproszonej energii promieniowania rentgenowskiego EDS
uzyskane dla multiferroika BiFeO3.

Morfologia multiferroika BiFeO3 została przedstawiona na Rys.5. Struktura tego

materiału multiferroikowego wykazuje du�� niejednorodno�� wielko�ci i kształtu ziaren.

Struktura �elazianu bizmutu charakteryzuje si� graniastym i nieregularnym kształtem ziaren,

które s� spójnie ze sob� poł�czone. Do�wiadczalna warto�� g�sto�ci otrzymanego materiału

wynosiła 6830 kg⋅m-3.

   

Rys.5. Morfologia powierzchni przełomów multiferroika BiFeO3.

Zakładaj�c, �e multiferroik powinien by� jednocze�nie dielektrykiem (wła�ciwo�ci

ferroelektryczne) oraz materiałem przewodz�cym pr�d (wła�ciwo�ci magnetyczne),
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w badaniach opisanych w pracy [H4] potraktowałam go jako izolator Motta, czyli materiał,

który wykazuje wła�ciwo�ci transportowe charakterystyczne dla dielektryków, jednak

zgodnie z jednoelektronow� teori� pasmow� powinien przewodzi� pr�d. Do opisu

mechanizmu sprz��enia magnetoelektrycznego wykorzystałam definicj� g�sto�� pr�du

w pełnej postaci [20]. Pełna definicja g�sto�ci pr�du j
�

 zawiera trzy człony, mianowicie:

OSM jjjj −++=
����

0 ,                                                          (3)

z których ka�dy opisuje inny przyczynek do całkowitej g�sto�ci pr�du. Pierwszy człon opisuje

udział standardowego p�du, drugi człon opisuje udział spinu, natomiast trzeci człon

uwzgl�dnia wkład sprz��enia spin-orbita. W opisie zjawisk transportu pierwszy człon zwykle

dominuje nad pozostałymi, dlatego dwa pozostałe człony s� pomijane w rozwa�aniach.

W pracy [H4] pokazałam, �e w materiałach multiferroikowych, które s� izolatorami,

uwzgl�dnienie tych, zwykle pomijanych, członów pozwoliło otrzyma� informacje

o mechanizmie sprz��enia magnetoelektrycznego.

Spiralne uporz�dkowanie magnetyczne np. w �elazianie bizmutu, tworzy si� dzi�ki

zlokalizowanym spinom atomów �elaza. W rozwa�aniach zało�yłam, �e elektrony w pa�mie

energetycznym s� sprz��one ze zlokalizowanymi spinami atomów �elaza Fe poprzez tzw.

sprz��enie wymiany spinu, a sprz��enie wymiany powoduje, �e magnetyczne

uporz�dkowanie zlokalizowanych spinów generuje takie samo uporz�dkowanie elektronów

w pa�mie energetycznym. Zatem namagnesowanie elektronów w pa�mie jest spiralnym

uporz�dkowaniem magnetycznym.

W izolatorach, zgodnie z dowodem Kohn’a [21], całkowity pr�d musi by� równy zero,

czyli pr�d namagnesowania musi by� zrównowa�ony przez inne pr�dy elektryczne.

Przyczynek do całkowitego pr�du elektrycznego w pa�mie 0j
�

 znika ze wzgl�du na symetri�

lustrzan� układu multiferroika spiralnego, dlatego aby spełniony był warunek Kohn’a pr�d

elektryczny z uporz�dkowania magnetycznego musiał by� zrównowa�ony przez inny pr�d,

czyli pr�d elektryczny wywołany sprz��eniem spin-orbita.

Po przekształceniach algebraicznych otrzymałam wyra�enie, które pozwoliło opisa�

polaryzacj�, czyli ferroelektryczno�� układu spiralnego multiferroika jako funkcj�

namagnesowania. Otrzymane z zało�e� modelowych wyra�enie poł�czyło ze sob�

polaryzacj� ferroelektryczn�, namagnesowanie oraz współczynnik sprz��enia spin-orbita,

czyli współczynnik sprz��enia magnetoelektrycznego g . Współczynnik g wyraziłam,

przez analogi� do przerwy energetycznej w półprzewodnikach, poprzez efektywn� szeroko��
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przerwy energetycznej e∆  w materiale multiferriokowym. W równaniu opisuj�cym zale�no��

polaryzacji ferroelektrycznej od namagnesowania istnieje tylko jeden parametr, którym jest

współczynnik sprz��enia magnetoelektrycznego g . Istnienie tylko jednego swobodnego

parametru sprawia, �e mechanizm, opisany tym równaniem, jest prostszy do testowania

go w do�wiadczeniach.

W konwencjonalnych izolatorach elektrony z całkowicie zapełnionych pasm

energetycznych nie wpływaj� na uporz�dkowanie magnetyczne spinów zlokalizowanych

w atomach, a wi�c nie daj� wkładu do namagnesowania, bez wzgl�du na warto�� sprz��enia

wymiany spinu pomi�dzy nimi. W takim przypadku nie mo�e by� mowy o tym, �e całkowity

pr�d b�dzie si� znosił. Ta obserwacja doprowadziła do okre�lenia warunków, które powinien

spełnia� materiał multiferroikowy. Po pierwsze, aby wytworzy� sprz��enie

magnetoelektryczne poprzez znoszenie si� pr�dów, materiał multiferroikowy nie mo�e by�

konwencjonalnym izolatorem. Po drugie, całkowicie zapełnione pasma nie b�d� dawa�

wkładu do ferroelektryczno�ci. Wkład ten b�d� dawa� tylko te pasma, które s� cz��ciowo

zapełnione. Oba te warunki s� ró�ne od tych, które musz� spełnia� konwencjonalne

ferroelektryki, poniewa� w konwencjonalnych ferroelektrykach ferroelektryczno�� pochodzi

od niestabilno�ci sieci krystalicznej.

Istniej� dwa mo�liwe oddziaływania, które mog� powodowa�, �e multiferroiki

s� izolatorami z cz��ciowo zapełnionymi pasmami energetycznymi. Pierwszym jest silne

oddziaływanie elektron-elektron, czyli materiał multiferroikowy mo�na potraktowa� jako

izolator Motta. Drugim oddziaływaniem mo�e by� silne sprz��enie wymiany spinu pomi�dzy

elektronami w pa�mie energetycznym a zlokalizowanymi momentami spinowymi.

Oba te mechanizmy mog� powodowa� podział pasma energetycznego na dwa lub wi�cej

podpasm. Je�li oba podpasma s� całkowicie zapełnione, nie ma pr�du elektrycznego, który

byłby generowany przez uporz�dkowanie magnetyczne zlokalizowanych spinów. Ale je�eli

podpasmo o ni�szej energii jest całkowicie zapełnione a podpasmo o wy�szej energii

jest puste, to przestrzenna rotacja parametru uporz�dkowania magnetycznego jest

rzeczywistym pr�dem elektrycznym w izolatorze. I wła�nie ten pr�d mo�e by� zrównowa�ony

przez pr�d elektryczny wynikaj�cy ze sprz��enia spin-orbita. Takie zało�enie sprawia,

�e warunek Kohn’a jest spełniony, czyli całkowity pr�d w materiale multiferroikowym

jest równy zeru.

Opracowany model pozwolił na obliczenie szeroko�ci przerwy energetycznej, która

istnieje pomi�dzy utworzonymi, na skutek podziału pasma energetycznego, podpasmami.
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Przerw� t� nale�y traktowa� analogicznie do przerwy energetycznej w półprzewodnikach.

Wyliczona na podstawie modelu przerwa energetyczna dla �elazianu bizmutu wyniosła

0.7 eV.

W pracy [H5] podj�łam prób� wykorzystania teoretycznego narz�dzia

do przedyskutowania zwi�zku pomi�dzy absorpcj� wyst�puj�c� w zakresie cz�stotliwo�ci

terahercowych pola pomiarowego a wzbudzeniami fal spinowych. Absorpcja została

do�wiadczalnie stwierdzona w �elazianie bizmutu BiFeO3 [9, 10]. �elazian bizmutu

jest materiałem multiferroikowym o wła�ciwo�ciach ferroelektrycznych

i antyferromagnetycznych oraz charakteryzuje si� spiralnym uporz�dkowaniem

magnetycznym. Tak wi�c, teoretyczne badania wzbudze� magnonowych dokonane zostały

dla ferroelektrycznych antyferromagnetyków ze spiralnym uporz�dkowaniem magnetycznym.

Punktem wyj�cia do teoretycznych bada� był hamiltonian Katsury et al. [22], za

pomoc� którego opisałam układ multiferroikowy. Hamiltonian ten uwzgl�dnia poł�czenie

pomi�dzy spinami oraz przemieszczeniami atomowymi, które odpowiedzialne s� za

powstanie polaryzacji i ma nast�puj�c� posta�:

kinDMex HHHH ++= .                                                    (4)

Hamiltonian składa si� z trzech członów, z których ka�dy opisuje inny rodzaj oddziaływania

wyst�puj�cego w materiale magnetoelektrycznym [H5]. Pierwszy człon opisuje

oddziaływanie wymiany Heisenberga exH , drugi opisuje anizotropowe oddziaływanie

wymiany, zwane te� oddziaływaniem Dzialoshinskii’ego-Moriyi DMH . Oddziaływanie

to powoduje, �e spiny ustawiaj� si� prostopadle do siebie, skutkiem tego, jest pojawienie

si� w materiale antyferromagnetycznym słabego ferromagnetyzmu (weak ferromagnetism).

Trzeci człon opisuje dynamik� pola krystalicznego kinH . Uwzgl�dnienie oddziaływania

Dzialoshinskii’ego-Moriyi zwi�zane jest z istnieniem, w tego typu materiałach, słabego

ferromagnetyzmu [23].

Znajduj�c najbardziej stabiln� konfiguracj� atomów, poprzez minimalizacj�

hamiltonianu, otrzymałam wyra�enie pozwalaj�ce obliczy� makroskopow� warto��

przemieszczenia atomu w sieci krystalicznej iu  [H5]. Przemieszczenie (ui ≈ 0.01 pm) ma tak

niewielk� warto��, w stosunku do stałej sieciowej a (a ≈ 0.556 nm) [24, 25], �e nie zaburza

ono struktury krystalicznej materiału.

W celu przedyskutowania zwi�zku pomi�dzy absorpcj� a wzbudzeniami

magnonowymi w multiferroiku o spiralnym uporz�dkowaniu momentów magnetycznych,
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konieczne było dokonanie transformacji operatorów spinu, za pomoc� których opisany został

hamiltonian, do układu spiralnego. Nast�pnie dokonałam transformacji wszystkich

składowych hamiltonianu. Kolejnym etapem oblicze� analitycznych było wyra�enie

hamiltonianu spinowego za pomoc� operatorów podwy�szaj�cych i obni�aj�cych spin +
iS ,

−
iS . Do obliczenia cz�stotliwo�ci wzbudze� fal spinowych skorzystałam z procedur

stosowanych w ramach teorii liniowych fal spinowych [26, 27]. Zastosowałam przybli�enie

fal spinowych, poniewa� to przybli�enie uwzgl�dnia korelacje spinowo-spinowe,

w przeciwie�stwie do przybli�enia pola molekularnego. W przybli�eniu pola molekularnego

oddziaływanie pomi�dzy danym spinem i spinami z otoczenia zast�pione jest

oddziaływaniem spinu z efektywnym polem pochodz�cym od spinów s�siednich. W takim

podej�ciu spiny oddziałuj� mi�dzy sob� jedynie za po�rednictwem tego pola, a brak

bezpo�redniego oddziaływania mi�dzy spinami skutkuje niezale�no�ci� badanego spinu

od stanu spinów s�siednich i dalszych. Dla dynamiki badanego procesu sprz��enia

magnetoelektrycznego istotna była konfiguracja ustawie� spinów w otoczeniu badanego

spinu, dlatego te� przybli�enie pola molekularnego nie mogło by� zastosowane.

Kolejnym krokiem w obliczeniach analitycznych była bozonizacja hamiltonianu,

która polegała na transformacji hamiltonianu fermionowego do hamiltonianu bozonowego.

Reprezentacja składowych operatora spinu przez operatory bozonowe została podana przez

Holsteina-Primakoffa [28]. Stosuj�c transformacj� Holsteina-Primakoffa oraz uwzgl�dniaj�c

dwie podsieci magnetyczne o przeciwnie skierowanych spinach (wła�ciwo�ci

antyferromagnetyczne) wyprowadziłam wzór wyra�aj�cy dwa człony Hex i HDM hamiltonianu

fermionowego poprzez odpowiednie człony hamiltonianu bozonowego.

Operatory spinu +
iS  −

iS  zostały zast�pione przez operatory bozonowe kreacji

i anihilacji +
ia , ia , +

ib , ib  odpowiednio dla podsieci magnetycznej A i B (układ

antyferromagnetyczny). Kolejnym etapem oblicze� analitycznych było poddanie

otrzymanego hamiltonianu transformacji Fouriera, w wyniku której otrzymałam wyra�enie

opisuj�ce hamiltonian (Równanie 4) nast�puj�cej postaci:
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gdzie: A(q) oraz B(q) oznaczaj� odpowiednio:
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Po przekształceniach algebraicznych i rozwi�zaniu zagadnienia własnego, uzyskano

wyra�enie postaci:

( ) ( )[ ] ( )[ ]22 2 qBqAqE −= ,                                                    (8)

pozwalaj�ce obliczy� energi� drga� magnonowych, a co za tym idzie, równie� cz�stotliwo��

γ  tych drga� [H5].

Obliczona na podstawie modelu warto�� cz�stotliwo�ci wzbudze� magnonowych

dla �elazianu bizmutu jest równa THz2.0≈γ . Tak wi�c, uzyskana z oblicze� warto��

cz�stotliwo�ci odpowiadała cz�stotliwo�ci, przy której pojawiała si� silna absorpcja,

co dowodzi, �e za istnienie silnej absorpcji w materiale multiferroikowym o spiralnym

uporz�dkowaniu spinów, mierzonej przy cz�stotliwo�ciach terahercowych pola pomiarowego

[9, 10, 12], odpowiadaj� wzbudzenia fal spinowych, czyli magnony. Taki wynik potwierdził

zwi�zek pomi�dzy absorpcj� mierzon� przy cz�stotliwo�ciach terahercowych a wzbudzaniem

fal spinowych.

Kolejnym etapem mojej pracy było zbadanie współczynnika sprz��enia

magnetoelektrycznego g w materiałach multiferroikowych zaliczonych wg mojego podziału

do trzeciej grupy, czyli w kompozytowych materiałach multiferroikowych [H6].

Multiferroiki kompozytowe składaj� si� dwóch faz, mianowicie fazy ferroelektrycznej

(piezoelektrycznej) oraz fazy magnetycznej. Sprz��enie magnetoelektryczne jest wynikiem

powstania magnetostrykcji (efekt magnetyczno-mechaniczny) w fazie magnetycznej

oraz efektu piezoelektrycznego (efekt mechaniczno-elektryczny) w fazie ferroelektrycznej.

Sprz��enie pomi�dzy wła�ciwo�ciami magnetycznymi i elektrycznymi odbywa si� zatem

poprzez napr��enie. Faza magnetyczna zmienia swój kształt, gdy zastosuje si� do niej pole

magnetyczne, a ta zmiana kształtu wywołuje napr��enie wpływaj�ce na faz�

piezoelektryczn�, pod wpływem którego powstaje polaryzacja.

Badania, których wyniki zaprezentowałam w pracach [H7, H8], przeprowadziłam dla

dwóch ró�nych multiferroików kompozytowych, które otrzymane zostały na bazie PZT

i ferrytu cynkowo-niklowego. Kompozyty te s� materiałami ferroelektrycznymi

i jednocze�nie ferromagnetycznymi oraz wykazuj� one sprz��enie magnetoelektryczne.

Do otrzymania ferroelektryczno-ferromagnetycznych kompozytów wykorzystano dwa

ró�ne rodzaje proszków typu PZT o wła�ciwo�ciach ferroelektrycznych oraz cynkowo-
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niklowy proszek ferrytowy (Ni0.64Zn0.36Fe2O4) o wła�ciwo�ciach ferromagnetycznych.

Proszki ferroelektryczne miały składy odpowiednio: Pb0.90Ba0.10(Zr0.53Ti0.47)O3+2% at. Nb2O5

(PBZTN) dla pierwszego kompozytu oraz Pb0,94Sr0,06(Zr0,46Ti0,54)O3+0.25% at. Cr2O3

(PSZTC) dla drugiego kompozytu. Tlenki niobu b�d	 tlenki chromu pełniły rol� dodatku

spiekaj�cego. Główny składnik kompozytu, którym był  proszek typu PZT zsyntezowano

metod� spiekania pastylek z mieszaniny prostych tlenków w fazie stałej

w temperaturze 850°C przez 2 godziny. Natomiast drugi składnik kompozytu

o wła�ciwo�ciach ferromagnetycznych (proszek ferrytowy Ni0.64Zn0.36Fe2O4) był

zsyntezowany metod� kalcynacji w temperaturze  900°C przez 4h.

Po odwa�eniu materiał kompozytowy uzyskano metod� spiekania swobodnego

w temperaturze 1050°C w czasie 4 godzin pastylek z mieszaniny 90% wag. zsyntezowanego

proszku PZT oraz 10% wag. proszku ferrytowego. Analiza rentgenowska ferroelektryczno-

ferromagnetycznego kompozytu potwierdziła wyst�powanie silnych maksimów

pochodz�cych od osnowy typu PZT oraz słabych refleksów od składnika ferrytowego (Rys.6).

[H8].

   

Rys.6. Dyfraktogram rentgenowski  multiferroikowych kompozytów: PBZTN-NiZn (a)
 oraz PSZTC-NiZn (b).

Wyniki bada� wstecznego rozpraszania elektronów (BSE), które zastosowano do bada�

morfologii powierzchni obu multiferroików kompozytowych przedstawione zostały

odpowiednio dla materiału PBZTN-NiZn oraz PSZTC-NiZn na Rys. 9 (lewy, prawy). Obrazy

te potwierdzaj� istnienie osnowy PZT oraz wtr�ce� ferrytowych, którym odpowiadaj�

ciemniejsze obszary widoczne na obrazach BSE (Rys.7) [H8].
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Rys.7. Obrazy BSE mikrostruktury zgładu multiferroikowych kompozytów:
PBZTN-NiZn (lewy) oraz PSZTC-NiZn (prawy) [H8].

 Analiza rozkładu pierwiastków w badanych materiałach (Rys.8,9) wykazała

nieznaczne ró�nice w składzie chemicznym osnowy PZT oraz wtr�ce� ferrytowych. Osnowa

PZT wykazuje bardzo stabilny skład chemiczny głównych pierwiastków (Ti, Zr oraz Pb),

wahaj�cy si� pomi�dzy 0.94 a 0.96 warto�ci wyj�ciowych.

Rys.8. Widmo rozproszonej energii promieniowania rentgenowskiego EDS uzyskane dla
multiferroikowego kompozytu PBZTN-NiZn w dwóch mikroobszarach (1) oraz (2).

Rys.9. Widmo rozproszonej energii promieniowania rentgenowskiego EDS uzyskane dla
multiferroikowego kompozytu PSZTC-NiZn  w  dwóch mikroobszarach (1) oraz (2).
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Skład chemiczny wtr�ce� ferrytowych bardziej ró�ni si� od zadanych warto�ci, poniewa�

analiza EDS wykazała, �e ferryt zawiera Fe na poziomie 83-84% at. i Zn na poziomie 73-75%

at. Najwi�ksz� ró�nic� pomi�dzy zadan� warto�ci�, a warto�ci� zmierzon� we wtr�ceniach

ferrytowych wykazuje zawarto�� Ni, która jest na poziomie 64% at. w materiale PBZTN-

NiZn i 78% at. warto�ci pocz�tkowej w PSZTC-NiZn. W ten sposób pokazano, �e ró�ne

dodatki spiekaj�ce wykazały ró�n� reaktywno�� wobec głównych składników kompozytu,

poniewa� chrom został znaleziony tylko w wydzieleniach ferrytowych, podczas gdy obecno��

niobu stwierdzono zarówno w osnowie jak i wydzieleniach ferrytu. Jednakowo�, najwi�ksze

ró�nice miedzy mikrostruktur� obu kompozytów zostały wywołane przez składnik

domieszkuj�cy osnow� PZT, czyli bar lub stront, które wpływaj� na stabilno�� ferrytu

w warunkach spiekania. Wi�ksz� rozpuszczalno�� ferrytu w osnowie PZT stwierdzono w tym

kompozycie, gdzie PZT był domieszkowany barem i spiekany z udziałem tlenku niobu.

W rezultacie otrzymano dwa materiały o ró�nej mikrostrukturze b�d�cej wynikiem ró�nego

stopnia rozpuszczania si� ferrytu w fazie osnowy i tworzenia si� fazy po�redniej mi�dzy

obydwoma składnikami kompozytu. Ró�nice w mikrostrukturze potwierdziły wyniki

obserwacji mikroskopowych (SEM) przełomów kompozytów.

Na Rys.10 przedstawiona została mikrostruktura przełomu próbki kompozytowej

PBZTN-NiZn oraz PSZTC-NiZn. W multiferroiku PBZTN-NiZn wi�ksze ziarna

ferroelektrycznego proszku wykazuj� nieregularne granice ziarnowe, które otaczaj� mniejsze

ziarna magnetycznego ferrytu o bardziej regularnych kształtach w przeciwie�stwie

do kompozytu PSZTC-NiZn, gdzie osnowa PZT była domieszkowana strontem i przełom

nast�puje po „czystych” granicach ziarnowych.

   

Rys.10. Morfologia powierzchni przełomów multiferroika kompozytowego PBZTN-NiZn (lewy) oraz

PSZTC-NiZn (prawy)[H8].
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Na podstawie pomiarów dielektrycznych oraz opracowanego modelu teoretycznego,

który przedstawiono w pracy [H6] udało si� okre�li� warto�ci współczynnika sprz��enia

magnetoelektrycznego dla materiału kompozytowego. Na podstawie opracowanego modelu

opisano, w pracy [H7], wielko�� efektu magnetoelektrycznego, który wyst�puje w dwóch

ró�nych kompozytach ceramicznych PBZTN-NiZn oraz PSZTC-NiZn. Na podstawie bada�

teoretycznych stwierdzono, �e znacznie silniejszy efekt magnetoelektryczny wykazuje

materiał zawieraj�cy domieszkowanie Sr w miejsce Ba w składzie wieloskładnikowego PZT,

oraz dodatek spiekaj�cy Cr2O3, czyli kompozyt PSZTC-NiZn. Oba materiały kompozytowe,

jak wykazały badania SEM, ró�ni� si� mikrostruktur�. Mikrostruktura mo�e wpływa� na efekt

magnetoelektryczny, poniewa� sprz��enie pomi�dzy wła�ciwo�ciami ferroelektrycznymi

i ferromagnetycznymi w materiałach kompozytowych odbywa si� za pomoc� spr��ystego

oddziaływania na granicy faz. Wyniki bada� przedstawione w pracy [H6] potwierdziły

to przypuszczenie, poniewa� silniejszy efekt magnetoelektryczny, a co za tym idzie, wi�ksz�

warto�� współczynnika sprz��enia magnetoelektrycznego wykazuje materiał kompozytowy

z lepiej wykształconymi ziarnami obu faz (ferroelektrycznej i ferromagnetycznej) z powodu

ograniczonej rozpuszczalno�ci fazy ferrytowej podczas spiekania. Optymalnymi

mikrostrukturami, które zapewniałyby silnie sprz��enie magnetoelektryczne,

s� mikrostruktury płytkowe, poniewa� zapewniaj� one najwi�ksze zachodzenie na siebie pól

napr��e� generowanych przez polaryzacj� i namagnesowanie. A zachodzenie na siebie pół

napr��e� jest odpowiedzialne za wywołany napr��eniem efekt magnetoelektryczny.

Podsumowanie i wnioski ko�cowe

Wyniki rozwa�a� teoretycznych zostały skonfrontowane z wynikami do�wiadczalnymi.

Stwierdzono du�� zgodno�� wyników teoretycznych i do�wiadczalnych, co wykazano

w pracach [H2, H3].

Badania mikrostruktury multiferroikowych materiałów kompozytowych oraz

współczynnika sprz��enia magnetoelektrycznego pozwoliły okre�li� zwi�zek pomi�dzy

kształtem ziaren a wielko�ci� efektu magnetoelektrycznego. Materiał charakteryzuj�cy si�

dobrze wykształconymi ziarnami obu faz (czyli fazy ferroelektrycznej i fazy magnetycznej),

wyra	nie widocznymi granicami mi�dzyziarnowymi oraz p�kaj�cy wzdłu� granic

mi�dzyziarnowych, wykazuje silniejszy efekt magnetoelektryczny. Fakt ten mo�na

wytłumaczy� istnieniem wyra	nych granic fazowych miedzy osnow� ferroelektryczn�

a wydzieleniami fazy magnetycznej. W materiale z rozmytymi granicami
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ziarnowymi/fazowymi nast�piła reakcja chemiczna mi�dzy oboma składnikami kompozytu

powoduj�c powstanie fazy przej�ciowej i lokalne zmiany składu chemicznego pierwotnych

faz. Bowiem w multiferroikowych materiałach kompozytowych sprz��enie

magnetoelektryczne odbywa si� poprzez odkształcenie. Faza ferroelektryczna

(piezoelektryczna) zmienia kształt pod wpływem pola elektrycznego, napr��enie to działa na

faz� ferromagnetyczn�, w której pod wpływem napr��enia powstaje namagnesowanie,

a zatem grubo�� granic fazowych/ziarnowych powinna by� minimalizowana.

Podstawowym osi�gni�ciem, jakie uzyskałam na podstawie przeprowadzonych

teoretycznych bada� jest okre�lenie mechanizmu sprz��enia magnetoelektrycznego

w multiferroikach magnetoelektrycznych. Mechanizm ten sprowadzi� mo�na

do oddziaływania, które wi��e ze sob� zlokalizowane spiny najbli�szych s�siadów oraz

nast�pnych najbli�szych s�siadów z przemieszczeniem ładunków w materiale.

Przemieszczenie ładunków pojawia si� pod wpływem przyło�onego zewn�trznego pola

elektrycznego wywołuj�c polaryzacj� ferroelektryczn�. Polaryzacja ferroelektryczna, poprzez

oddziaływanie sprz��enia magnetoelektrycznego, wpływa na uporz�dkowanie magnetyczne,

czyli pod wpływem zewn�trznego pola elektrycznego nast�puje zmiana uporz�dkowania

magnetycznego.

Na podstawie przeprowadzonych bada� mikrostruktury materiałów multiferroikowych

oraz opracowanego modelu sprz��enia magnetoelektrycznego:

1. Dokonałam klasyfikacji materiałów multiferroikowych, ze wzgl�du na warto��

współczynnika sprz��enia magnetoelektrycznego.

2. Opracowałam metod� obliczania warto�ci współczynnika sprz��enia

magnetoelektrycznego na podstawie wyników bada� dielektrycznych. Zastosowanie

opracowanej metody dało zgodno�� z wynikami do�wiadczalnymi, otrzymanymi dla

multiferroika Bi5Ti3FeO15.

3. Okre�liłam zale�no�ci pomi�dzy wła�ciwo�ciami magnetycznymi

(namagnesowaniem, podatno�ci� magnetyczn�) a współczynnikiem sprz��enia

magnetoelektrycznego w multiferroikowych perowskitopodobnych strukturach typu

Aurivilliusa.

4. Zbadałam wpływ warto�ci współczynnika sprz��enia magnetoelektrycznego

na wła�ciwo�ci magnetyczne w multiferroiku Bi5Ti3FeO15.
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5. Zaproponowałam nowy mechanizm sprz��enia magnetoelektrycznego

w multiferroikach spiralnych.

6. Opracowałam metod� obliczania energii przerwy energetycznej, tzw. przerwy Motta,

w multiferroiku spiralnym, analogicznej do przerwy w półprzewodniku.

7. Zaproponowałam metod� obliczania przemieszczenia atomowego, wywołuj�cego

polaryzacj� w materiałach ze spiralnym uporz�dkowaniem magnetycznym, którego

warto�� jest rz�du 0.01 pm, czyli du�o mniejsza od warto�ci stałej sieciowej. Pomiar

tak niewielkich przemieszcze� atomowych nie jest mo�liwy do�wiadczalnie, ze

wzgl�du na ograniczenia aparaturowe.

8. Udowodniłam, �e stwierdzona we wcze�niejszych pracach do�wiadczalnych, silna

absorpcja w zakresie cz�stotliwo�ci terahercowych jest wywołana wpływem fal

spinowych.

9. Okre�liłam zwi�zek pomi�dzy mikrostruktur� multiferroikowego materiału

kompozytowego, a wielko�ci� efektu magnetoelektrycznego.
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5. Omówienie pozostałych osi�gni�� naukowo - badawczych (artystycznych)

5.1. Osi�gni�cia w pracy naukowej przed uzyskaniem stopnia doktora

W roku 1993 uko�czyłam studia na kierunku fizyka, na Wydziale Matematyki, Fizyki

i Chemii Uniwersytetu �l�skiego w Katowicach. Tematem mojej pracy magisterskiej pisanej

pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiktora Zippera było „Opracowanie metody wyznaczania

rozkładu kr�towego przekroju czynnego na fuzj�”.

W pa	dzierniku 1993 roku rozpocz�łam prac� na stanowisku asystenta-sta�ysty,

a po roku pracy zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Fizyki, Wydziału

Matematyczno-Fizycznego Politechniki �l�skiej w Gliwicach.

W pocz�tkowym etapie mojej pracy naukowej w Instytucie Fizyki, zajmowałam si� badaniem

struktury oraz wła�ciwo�ci magnetycznych kryształów naturalnych i syntetycznych.
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W ramach bada� naukowych, które stały si� podstaw� mojej dysertacji doktorskiej

skupiłam si� na badaniu wła�ciwo�ci magnetycznych naturalnych kryształów krzemianów

zawieraj�cych jony metali przej�ciowych. Krzemiany to najliczniejsza grupa minerałów

na Ziemi, licz�ca ponad 600 przedstawicieli. Buduj� one ponad 90% skorupy ziemskiej.

S� najwa�niejszymi składnikami wi�kszo�ci skał magmowych, wyst�puj� tak�e w skałach

metamorficznych.

Obiektem moich bada� były naturalne kryształy krzemianów nale��ce do klasy

krzemianów wst�gowych i ła�cuchowych, grupy piroksenu i szeregu spodumenu LiAl[Si2O6]

i egirynu FeAl[Si2O6]. W badaniach skupiłam si� na kilku odmianach barwnych spodumenu

oraz jadeitu, które pochodziły z ró�nych miejsc geograficznych (tj. Afganistanu, Birmy,

Brazylii, Pakistanu, Tad�ykistanu itp.). Spodumen o wzorze LiAl[Si2O6] jest zasadniczo

minerałem bezbarwnym, ale spotyka si� równie� odmiany barwne tego minerału, czyli

�ółto-zielon� (tryfan), szmaragdowo-zielon� (hiddenit) oraz ró�owo-fioletow� (kunzyt).

Odmiany te s� cz�sto jako�ci gemmologicznej, tzn. odznaczaj� si� doskonał� struktur�

krystaliczn� i ładn� barw�. Z kolei jadeit NaAl(Si2O6), zwany równie� �adem lub �adeitem,

wyst�puje w przyrodzie w dwóch odmianach barwnych - �ółtej i zielonej.

Zarówno spodumen, jak i jadeit, barwy swoje zawdzi�czaj� obecno�ci w swej

strukturze domieszek jonów metali przej�ciowych. Jony te decyduj� o wła�ciwo�ciach

magnetycznych tych minerałów. W przypadku spodumenu s� to jony Fe3+ i Cr3+ (tryfan),

Mn2+ (kunzyt), Cr3+ i Fe2+ (hiddenit), natomiast w przypadku jadeitu s� to jony Fe3+ i Cr3+.

Jony te zawieraj� elektrony na orbitalach 3d, które posiadaj�c niezerowy moment

magnetyczny, determinuj� wspomniane wcze�niej wła�ciwo�ci magnetyczne spodumenu

i jadeitu, tzn. ich namagnesowanie i podatno�� magnetyczn�.

Za główny cel pracy postawiłam sobie przeprowadzenie kompleksowych bada�

eksperymentalnych namagnesowania i podatno�ci magnetycznej naturalnych kryształów

spodumenów i jadeitów, zawieraj�cych niewielkie ilo�ci jonów metali przej�ciowych,

w szerokim zakresie temperatur i pól magnetycznych.

W oparciu o analiz� otrzymanych wyników, podj�łam prób� wyznaczenia,

m.in., rodzaju i koncentracji atomów metali przej�ciowych w tych materiałach, w aspekcie

zastosowa� nieniszcz�cych metod magnetycznych w mineralogii. U�yteczno�� metod bada�

magnetycznych polega na tym, �e pomiary magnetyczne s� stosunkowo proste i nieniszcz�ce,

a analiza wyników tych pomiarów pozwala na wszechstronne scharakteryzowanie ró�nego

rodzaju materiałów paramagnetycznych zawieraj�cych niewielkie ilo�ci statystycznie

rozło�onych jonów magnetycznych. W przypadku minerałów, ma si� do czynienia
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z materiałami o niekontrolowanym składzie i wtedy metody magnetyczne pozwalaj� na

scharakteryzowanie dominuj�cych jonów magnetycznych, zawartych w diamagnetycznej

matrycy.

Do najwa�niejszych wyników moich bada� naukowych, które zostały przedstawione

w dysertacji doktorskiej mo�na zaliczy� m.in.:

- opracowanie metody charakteryzowania materiałów paramagnetycznych na podstawie

pomiarów niskotemperaturowego namagnesowania w silnych polach magnetycznych;

jako pierwsza w �wiecie przeprowadziłam kompleksowe badania wła�ciwo�ci

magnetycznych dla trzech odmian barwnych spodumenu (tryfan, kunzyt i hiddenit)

i dwóch odmian barwnych jadeitu, zawieraj�cych jony metali przej�ciowych;

- okre�lenie, w oparciu o opracowan� własn� metod�, warto�ci momentu jonów

magnetycznych i zidentyfikowanie dominuj�cych jonów, w badanych kryształach

naturalnych; wyznaczyłam koncentracj� zidentyfikowanych jonów, zarówno w oparciu

o analiz� namagnesowania w silnych polach magnetycznych, jak i w oparciu o analiz�

podatno�ci magnetycznej; w oparciu o pomiary podatno�ci magnetycznej okre�liłam

warto�ci podatno�ci matrycy diamagnetycznej spodumenu i jadeitu;

- zaobserwowanie wyst�powania, w minerałach o najwi�kszych koncentracjach jonów

magnetycznych, tj. w hiddenitach i jadeitach, antyferromagnetycznego oddziaływania

mi�dzy tymi jonami, które mo�na było opisa� przy pomocy modelu klasterowego.

Podczas bada� minerałów współpracowałam z Katedr� Geochemii, Mineralogii i Petrografii

Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu �l�skiego, gdzie wykonywałam prace zwi�zane

z preparatyk� minerałów, przede wszystkim oczyszczaniem minerałów z wodorotlenków

�elaza oraz z Laboratorium Louisa Neéla (CNRS) w Grenoble (Francja), gdzie

przeprowadzone zostały pomiary namagnesowania w silnych polach magnetycznych.

W lutym 2002 roku obroniłam prac� doktorsk� napisan� pod kierunkiem

prof. dr. hab. Jana Cisowskiego nt. Własno�ci magnetyczne naturalnych kryształów

krzemianów zawieraj�cych jony metali przej�ciowych. Obrona pracy odbyła si� w Instytucie

Fizyki Wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki �l�skiej, w którym pracowałam

do 30 wrze�nia 2002 roku.



Zał�cznik 2

30

5.2. Osi�gni�cia w pracy naukowej po uzyskaniu stopnia doktora

W dniu 1 pa	dziernika 2002 roku rozpocz�łam prac� w Katedrze Materiałoznawstwa

Wydziału Techniki (obecnie Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach) Uniwersytetu

�l�skiego w Sosnowcu.

Moja praca naukowa po doktoracie obejmowała dwa obszary bada�. Pierwszy

dotyczył teoretycznego opisu wyników bada� tarcia wewn�trznego w materiałach

ceramicznych, natomiast drugi obszar bada� dotyczył teoretycznego opisu mechanizmu

sprz��enia magnetoelektrycznego w multiferroikach, które to badania zostały opisane

w punkcie 4 i zaproponowane jako praca habilitacyjna.

Obiektem moich zainteresowa� naukowych, w okresie pocz�tkowym po doktoracie,

była wieloskładnikowa ceramika ferroelektryczna typu PZT, poddawana badaniom tarcia

wewn�trznego. Tarcie wewn�trzne jest bardzo czułe na zmiany st��enia defektów

punktowych, oraz ruchliwo�� �cian domenowych, dlatego jego pomiar traktowany jest jako

wa�ne narz�dzie do bada� defektów struktury. Dzi�ki pomiarom tarcia wewn�trznego badano

mikroskopowe mechanizmy, które powoduj� straty energii spowodowane przez domeny

ferroelektryczne. Na temperaturowych zale�no�ciach tarcia wewn�trznego Q-1=f(T), gdzie Q

to dobro� mechaniczna, wykonanych dla ceramiki ferroelektrycznej typu PZT zwykle

pojawiały si� trzy maksima, które oznaczane s� w pracach jako P1, P2 oraz PF. Warto�� czasu

relaksacji, obliczona na podstawie prawa Arrheniusa, �wiadczy o tym, �e maksimum P1

kontrolowane jest przez mechanizmy relaksacyjne i jest zwi�zane z oddziaływaniem

pomi�dzy �cianami domenowymi a defektami punktowymi. Maksimum PF pojawia si�

zawsze w temperaturze Curie i jest zwi�zane z przemian� fazow� ferroelektryk-paraelektryk.

Natomiast maksimum P2 zawsze pojawiało si� w temperaturze nieco ni�szej ni� temperatura

Curie.

Po analizie parametrów aktywacyjnych, które uzyskałam dla maksimum P2

stwierdziłam, �e jego pochodzenie jest zwi�zane z procesem bardziej zło�onym. �wiadczył o

tym fakt, �e czynnik przedeksponencjalny czasu relaksacji 0τ  miał bardzo mał� warto��

(rz�du 10-18 ÷ 10-21 s), jak równie� fakt, �e maksimum to pojawiało si� w pobli�u obszaru

przemiany fazowej. W zwi�zku z tym podj�łam prób� teoretycznego opisu maksimum P2. W

tym celu zaadaptowałam, na potrzeby bada� materiałów ceramicznych, model Wanga, który

opisuje mechanizm powstawania maksimum P2 w materiałach metalicznych.

Podj�łam prób� teoretycznego opisu mechanizmów odpowiedzialnych za powstanie

maksimum P2 na temperaturowych zale�no�ciach tarcia wewn�trznego. Temperaturowe
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zale�no�ci tarcia wewn�trznego dla ceramiki o składzie: PbZrO3-PbTiO3 - PbNb2/3Mn1/3O3 -

PbW1/2Mn1/2O3 wykazywały trzy maksima P1, P2 i PF. Maksimum PF pojawiało si� zawsze

w temperaturze przemiany fazowej, czyli w temperaturze Curie. W temperaturze niewiele

ni�szej od temperatury Curie pojawiło si� maksimum P2, które było przedmiotem moich

bada�.

Krzywe teoretyczne zale�no�ci tarcia wewn�trznego od temperatury uzyskane

na podstawie zaadaptowanego modelu Wanga, dla obszaru temperatur odpowiadaj�cego

pojawieniu si� maksimum P2, wykazywały du�� zgodno�� z danymi do�wiadczalnymi.

Zgodno�� ta stała si� potwierdzeniem faktu, �e w obszarze temperaturowym wyst�powania

maksimum P2, wyst�puje lepko-spr��ysty ruch �cian domenowych. Na podstawie bada�

do�wiadczalnych i teoretycznych stwierdziłam, �e w temperaturach z obszaru wyst�powania

maksimum P2, defekty punktowe, które kotwicz� �ciany domenowe, przestaj� by�

dominuj�cym czynnikiem kontroluj�cym ruch �cian domenowych. Coraz wi�ksz� rol�,

w tych temperaturach, zaczynały odgrywa� wzajemne oddziaływania pomi�dzy �cianami

domenowymi [F1-F2]. Na podstawie teoretycznych i do�wiadczalnych bada� stwierdziłam, �e

istnienie maksimum P2 na temperaturowych zale�no�ciach tarcia wewn�trznego

spowodowane jest lepko-spr��yst� ruchliwo�ci� �cian domenowych, która ujawnia si�

w temperaturach poni�ej temperatury Curie, zmian� liczby tych �cian wraz z temperatur� oraz

wzrostem siły odpychaj�cej, która działa pomi�dzy �cianami domenowymi, gdy odległo��

pomi�dzy nimi maleje.

Po wyja�nieniu mechanizmu powstawania maksimum P2 na krzywych Q-1=f(T),

podj�łam prób� opisu oddziaływa� lepko-spr��ystych, w celu znalezienia widma czasu

relaksacji. Jak dotychczas nie ma do�wiadczalnej metody, która umo�liwiałaby pomiary

widma czasu relaksacji, dlatego te� postawiłam sobie za cel opracowanie modelu, który

pozwoliłby  okre�li� widma czasów relaksacji.

Oddziaływania lepko-spr��yste s� cz�sto modelowane za pomoc� ró�nych kombinacji

poł�cze� elementów idealnie lepkich z idealnie spr��ystymi. Co prawda istniej� modele tych

oddziaływa� (np. Maxwella, Kelvina-Voigta, Zenera), ale wszystkie one scharakteryzowane

s� przez jeden czas relaksacji. Aby opracowa� model za pomoc� którego mo�na opisa�

widmo czasów relaksacji, konieczne było ł�czenie w ró�ny sposób ró�nej liczby elementów

idealnie lepkich z idealnie spr��ystymi, aby opracowany model, przede wszystkim, dobrze

opisywał wykres Cole-Cole, który dla materiałów ferroelektrycznych jest antysymetryczny.

Uzyskany na podstawie opracowanego modelu, antysymetryczny diagram Cole-Cole,
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był sprawdzianem dla modelu, który �wiadczył o tym, �e model dobrze opisuje oddziaływania

lepko-spr��yste w materiale ferroelektrycznym.

Udało mi si� opracowa� model, który jest kombinacj� elementów, idealnie lepkich

z idealnie spr��ystymi i który bardzo dobrze odwzorowuje diagram Cole-Cole dla ceramiki

ferroelektrycznej. Na podstawie tak opracowanego modelu, obliczyłam widma czasu

relaksacji [F3].

[F1] J.A. Bartkowska, J. Bluszcz, R. Zachariasz, J. Ilczuk and B. Bru�,

Domain wall motion effect in piezoelectric ceramics, J. Phys. IV France, 137 (2006) 19-21.

Sformułowałam problem badawczy, wykonałam obliczenia, zinterpretowałam wyniki,
zredagowałam manuskrypt. Mój wkład w powstanie tej publikacji szacuj� na  80%.

[F2] J. Bartkowska, R. Zachariasz, J. Ilczuk,

The influence of the external factors on the domain wall mobility in the PZT type ceramics,

Molecular and Quantum Acoustics, 27  (2006) 25-30.

Sformułowałam problem badawczy, wykonałam obliczenia, zinterpretowałam wyniki,
zredagowałam manuskrypt. Mój wkład w powstanie tej publikacji szacuj� na 90%.

[F3] J. A. Bartkowska, J. Ilczuk,

Internal friction and the relaxation time spectrum of ferroelectric ceramic PZT type,

Acta Phys. Pol. A, 114 (2008) A-7-A-13.

 Sformułowałam problem badawczy, wykonałam obliczenia analityczne, zinterpretowałam
wyniki, zredagowałam manuskrypt. Mój wkład w powstanie tej publikacji szacuj� na 95%.

6. Inne osi�gni�cia

6.1. Osi�gni�cia w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Jestem współorganizatorem i opiekunem merytorycznym I Pracowni Fizycznej na

Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach. Przygotowałam i zestawiłam stanowiska

pomiarowe z zakresu mechaniki, elektryczno�ci i optyki (w sumie 17 �wicze�

laboratoryjnych) oraz opracowałam do nich instrukcje dla studentów.
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Prowadziłam zaj�cia oraz opracowałam programy dydaktyczne z nast�puj�cych przedmiotów:

- techniki wytwarzania, �wiczenia laboratoryjne,

- techniki eksperymentu, �wiczenia laboratoryjne,

- pracownia technologiczna,

- fizyka, �wiczenia audytoryjne i �wiczenia laboratoryjne,

- fizyka współczesna, �wiczenia audytoryjne,

- metrologia, wykład i �wiczenia laboratoryjne,

- zastosowanie informatyki w technice, �wiczenia audytoryjne,

- elektronika, wykład i �wiczenia laboratoryjne,

- pracownia magisterska.

Byłam promotorem 16 prac magisterskich, a tak�e opiekunem 3 prac

oraz recenzentem 10 prac magisterskich.

W roku 2002 oraz 2012 zostałam powołana na opiekuna studentów I roku kierunku

Edukacja Techniczno-Informatyczna. Funkcj� t� pełniłam w latach 2002-2007

oraz 2012-nadal.

6.2. Osi�gni�cia w działalno�ci popularyzuj�cej nauk�

Jestem v-przewodnicz�c� Konkursu Wiedzy Technicznej, który organizowany

jest przez Instytut Technologii i Mechatroniki (dawniej Katedra Materiałoznawstwa)

Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach od 17 lat i kierowany jest do młodzie�y szkół

ponadgimnazjalnych z województwa �l�skiego i małopolskiego.

Prowadziłam wykłady popularnonaukowe z cyklu „Kształcenie dla Przyszło�ci”

kierowane do młodzie�y szkół ponadgimnazjalnych.

6.3. Osi�gni�cia w pracy organizacyjnej

Organizowałam wycieczki do zakładów pracy, w ramach tzw. „praktyk

technologicznych”, dla studentów III roku kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna,

w latach 2002-2005.

Obecnie jestem przedstawicielem nauczycieli akademickich, nieposiadaj�cych  tytułu

naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, w Radzie Instytutu

Technologii i Mechatroniki.
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7. Udział w konferencjach, wygłoszone referaty

Na 7 konferencjach krajowych o zasi�gu mi�dzynarodowym wygłosiłam nast�puj�ce

referaty (tytuł referatu, nazwa konferencji, miejsce, termin):

- Domain wall motion effect in piezoelectric ceramics, 35th Winter School on Wave and

Quantum Acoustics, Ustro� (2006),

- Mechanizmy warunkuj�ce ruchliwo�� �cian domenowych w ceramice ferroelektrycznej,

Modern Technologies of Ceramics Materials and Their Investigation, Konstancin-Jeziorna

(2007),

- The internal friction and the relaxation time spectrum of the ferroelectric ceramiscs PZT

type, 37th  Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Wisła (2008),

- The microscopic origin of the electric and magnetic ordering in BiFeO3, 38th Winter

School on Wave and Quantum Acoustics, Korbielów (2009),

- Dynamical magnetoelectric coupling in multiferroic BiFeO3, 39th Winter School on Wave

and Quantum Acoustics, Szczyrk (2010),

- Influence on magnetoelectric coupling on ferroelectric properties of multiferroic

materials, 40th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Szczyrk (2011),

- Theoretical investigation of same magnetic and magnetoelectric properties

of ferroelectroic-ferromagnetic materials, 41st Winter School on Wave and Quantum

Acoustics, Szczyrk (2012).

Wygłosiłam równie� referat w ramach seminarium naukowego w Instytucie Fizyki

Molekularnej PAN w Poznaniu (2010) nt: Mikroskopowy mechanizm dynamicznego

sprz��enia magnetoelektrycznego, a wzbudzenia magnonowe w multiferroiku BiFeO3.

8. Krajowe oraz uczelniane/wydziałowe projekty badawcze

a)    Krajowe projekty badawcze

-    Krajowy Projekt Badawczy finansowany przez MNiSzW nr N507 142 31/3568,

„Biferroikowe materiały elektroniczne wytwarzane technologi� ceramiczn�”,

kierownik projektu: Prof. dr hab. Zygmunt Surowiak, (2006-2009r.); charakter udziału:

wykonawca,
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  - Krajowy Projekt Badawczy pod kierownictwem Akademii Górniczo – Hutniczej

w Krakowie, finansowany przez MNiSzW nr N R15 0005 04, „Ceramiczne

i kompozytowe materiały multiferroikowe”.

Zespół Uniwersytetu �l�skiego pod kierunkiem Prof. dr. hab. Zygmunta Surowiaka

i Prof. U� dr. hab. Jana Ilczuka, (2008-2011r.); charakter udziału: wykonawca.

b)   Uczelniane / wydziałowe projekty badawcze

- Projekt Badawczy zespołowy w ramach bada� statutowych Katedry Materiałoznawstwa,

„Badanie ceramiki typu PZT metodami spektroskopii mechanicznej”, finansowany

z funduszów przeznaczonych na BS na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach,

okres realizacji 01.01.2005-31.12.2013 (ł�cznie 9 zada� rocznych).

9. Recenzje

Na pro�b� Redaktora czasopisma Journal of Advanced Dielectrics prof. X-Y Wei,

recenzowałam artykuł WSPC-JAD-D-14-00004.

Z powa�aniem


