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Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Chęci skiego

,,Modeling of magnetization dynamics in spintronic oscillators"

Rozprawa doktorska mgra Jakuba Chęci skiego poświęcona jest badaniom dynamiki momentu
magnetycznego w ferro i antyferromagnetycznych oscylatorach spintronicznych pod kątem
zastosowa w glowicach odczytu twardych dysk w oraz sensorach pola magnetycznego. Tematyka
jest bardzo aktualna itrafnie wybrana. Oscylatory spintroniczne to stosunkowo nowa iszybko
rozwijająca się dziedzina, kt ra ze względu na duży potencjał aplikacyjny zaliczana jest do gł wnych
kierunk w technologicznego rozwoju spintroniki. Toteż Autor, modelując dynamikę oscylator w
szczeg lny nacisk kładzie na badania układ w i efekt w, kt re mogłyby mieć znaczenie praktyczne.
Praca ma charakter teoretyczny, jednakże zawiera wiele informacji cennych dla eksperymentatora.
Uzyskane nowe rezultaty, mogą być pomocne przy projektowaniu kolejnych eksperyment w.

Rozprawa ma formę cyklu złożonego z pięciu, powiązanych tematycznie artykuł w, opublikowanych
W renomowanych czasopismach, w tym w Physical Review B. Należy podkreślić, iż Pan Chęci skijest
pienłszym autorem wszystkich publikacji, a wkład jego pracy jest znaczący.

W rozdziale wstępnym Autor omawia trzy podstawowe klasy oscylator w, a mianowicie oscylatory
ferromagnetyczne, wykorzystujące transfer spinu w standardowych złączach tunelowych, oscylatory
ferromagnetyczne oparte na spinowym efekcie Halla oraz oscylatory antyferromagnetyczne, w
kt rych także wykorzystuje się spinowy efekt Halla. oscylatory ferromagnetyczne pienłszego typu
zostały już stosunkowo dobrze przebadane eksperymentalnie i opisane teoretycznie. Moment sity,

generowany W wyniku transferu spinu, przez spinowo spolaryzowany prąd płynący W zlączu,
prowadzi do nietłumionych oscylacjiwektora namagnesowania w warstwie swobodnej, co w złączach

magnetorezystywnych przeklada się na oscylacje naplęcia o częstościach mikrofalowych. Urządzenia
tego typu były intensywnie badane, a spektrum potencjalnych zastosowa oscylator w
ferromagnetycznych jest bardzo szerokie. Dyskutowano możliwość zastosowania takich osrylator w
do detekcji igeneracji mikrofal, do detekcji pola magnetycznego, W magnonice, także w głowicach

twardych dysk w. Pomimo znacznej liczby artykuł w poświęconych teoretycznym badaniom

oscylator w ferromagnetycznych opartych na złączach tunelowych, Autorowi dysertacji udało się
znaleźć l rozwiązać ciekawe zagadnienia z zakresu tej tematyki oraz uzyskać nowe, oryginalne
rezultaty. W pracy P1 przeanalizowano dynamikę oscylatora w niejednorodnym, szybko zmiennym
polu magnetycznym. Badanla byĘ prowadzone pod kątem wykorzystania oscylator w jako sensor w



pola magnetycznego w głowicach odczytu twardych dysk w. W oparciu o przeprowadzone

symulacje, Autor wskazuje, lż pole magnetyczne generowane w układach o dużej gęstości zapisu, jest

Wysoce niejednorodne, co istotnie wpływa na poprawność odczytu bit w magnetycznych.

oszacowuje też graniczną wartość gęstości zapisu, kt ra odpowiada bitom o szerokości kilku

nanometr w. obliczenia przeprowadzono d!a przykładowych sekwencji bit w z modelowym

rozkładem pola magnetycznego oraz rozkładem Wyznaczonym w wyniku symulacji
mikromagnetycznych dla bit w o r żnych szerokościach. Następnie, r wnież w oparciu o symulacje
mikromagnetyczne, zbadano reakcję oscylatora-czytnika na pole o wyznaczonym rozkładzie.

Symulacje przeprowadzono dla stosowanych obecnie zlącztunelowych z elektrodami wykonanyml z

CoFeB, przy czym parametry złącza określone zostały na podstawie danych eksperymentalnych.

Uzyskane rezultaty, wyznaczające granicę gęstości zapisu dla czytnika typu oscylatora

ferromagnetycznego, Po weryfikacji eksperymentalnej, mogą mieć praktyczne znaczenie.

Tematykę dotyczącą wykorzystania sensor w ferromagnetycznych w głowicach odczytu twardych
dysk w kontynuowano następnie W pracy P2. Autor zaprojektował nowe urządzenie, pozwalające na
jednoczesny odczyt p ! magnetycznych pochodzących od dw ch bit w. Poprzeczne rozmiary takiego
sensora są większe od pojedynczej ścieżki, ate zarazem mniejsze od szerokości dw ch bit w, a sensor

umieszczony niesymetrycznie względem bit w rejestruje pola magnetyczne generowane przez oba

bity. Symulacje mikromagnetyczne dla czytn|ka o parametrach odpowiadających danym
doświadczalnym wskazują, iż wszystkie możliwe stany dwubitowe mogą być poprawnie i

jednoznacznie zidentyfikowane, W szczeg lności, ze względu na Wprowadzoną asymetrię
konfiguracyjną układu, możliwe jest rozr żnienie stan w o przeciwnych wartościach bit w, a
mianowicie stan w 01 oraz 10. Przeprowadzono też obliczenia dla sekwencji kilku dwubitowych par,

symulując proces odczytu informacj! zapisanej na nośniku magnetycznym. Wykazano, iż

proponowane urządzenie poprawnie odczytuje każdy bit pary, a prędkość odczytu jest dwukrotnie
większa niż w przypadku standardowego jednościeżkowego czytnika. Przeanalizowano r wnież
poziom szum w w badanym układzie, co jest istotne ze względu na zastosowania. W tym celu
przeprowadzono dodatkowe symulacje uwzględniając efekty termiczne, kt re zamodelowano
poprzez szum gaussowski. Wyniki wskazują na poziom szumu zbliżony do przypadku jednobitowego,

a ponadto korzystniejszy jest stosunek sygnału do szumu, co według Autora, jest rezultatem
zwiększenia rozmiaru głowicy w por wnaniu z rozmiarami bit w. Te interesujące wyniki niewątpliwie
stanowią istotne oslągnięcie Autora, kt re zasługuje na szczeg lne podkreślenie. Po weryfikacji

eksperymentalnej, mogą być pomocne przy projektowaniu głowic odczytu nowego typu.

W chwili obecnej najbardziej interesujące są oscytatory antyferromagnetyczne. Badania prowadzono
pod kątem potencjalnych zastosowa oscylator w w pamięciach magnetycznych, zaproponowano
też możliwość wykorzystania oscylatora antyferromagnetycznego do generacji promieniowania

terahercowego. Sygnały o częstościach kilku THz są niezmiernie ważne ze względu na zastosowania w
r żnych dziedzinach, a wciąż brakuje stosunkowo tanich, prosĘch i kompaktowych generator w
pracujących w temperaturach pokojowych. Wprawdzle kwantowe lasery kaskadowe mogą emitować
koherentne promieniowanie w zakresie THz, jednakże trudno je produkować w skali masowej. W
przeciwie stwie do laser w oscylatory antyferromagnetyczne są urządzeniami o znacznie prostszej

konstrukcji. oscylator taki składa się z warstwy metalu ciężkiego, charakteryzującego się dużym
sprzężeniem spinowo-orbitalnym oraz warstwy antyferromagnetyka. Spinowy efekt Halla,
występujący w warstwie meta!u ciężkiego w wyniku przepływu prądu elektrycznego, indukuje prąd

spinowy wstrzykiwany do antyferromagnetyka. Moment sity wynikający z transferu spinu, w



obecności dodatkowej słabej anizotropii płaszczyznowej, prowadzi do czasowo niejednorodnej
rotacjiwektor w namagnesowania. W wyniku pompowania spinowego W warstwie metalu ciężkiego
zachodzi w wczas odwrotny splnowy efekt Halla, co prowadzi do generacji pola o częstościach kilku
THz. ldea wykorzystania oscylatora antyferromagnetycznego jako generatora sygnalu terahercowego
pojawiła się niedawno, a zatem tematyka ta jest zupełnie nowa. Pan Chęci ski podjął tę nowatorską
tematykę, a wyniki zostały opublikowane W prestiŹowym czasopiśmie Physical Review B (praca P3).

Praca jest bardzo ciekawa, czyta się ją z dużym zainteresowaniem i z pewnością można ją uznać za
największe osiągnięcie Autora. Przeanalizowano tutaj wpływ zewnętrznego, czasowo zależnego pola

magnetycznego na dynamikę osrylatora antyferromagnetycznego iwykazano, iż obecność pola może
piowadzić do przesunięcia fazowego zależnego od wlaściwości materiałowych, jak r wnież do
rezonansowego wzmocnienia amplitudy oscylacji. Reakcję układu zbadano dla impuls w pola o
r żnych ksztattach, jednakże najciekawsze wyniki otrzymano dla pola sinusoidalnego. obliczenia
wykazaty, iż generowany sygnał sinusoidalny jest przesunięty fazie w stosunku do zmiennego pola

magnetycznego, a r żnica faz zaleŻy od efektywnego tłumienia, co można by wykorzystać do pomiaru

tego istotnego parametru. W obecności niewielkiej anizotropii płaszczyznowej, oscylator może
generować sygnał z zakresu THz. W takim przypadku, W zewnętrznym sinusoldalnie zmiennym polu

magnetycznym, może pojaw!ć się sprzężenie sygnału z polem oersteda generowanym przez ten
sygnał. To sprzężenie zwrotne prowadzi, jak wykazano W pracy, do przesunięcia fazowego oraz
wzrostu amplitudy sygnału terahercowego. W układach, w kt rych sprzęŹen!e jest odpowiednio sllne,
można oczekiwać rezonansowego wzrostu amplitudy, a zatem i mocy generowanej przez oscylator.
Przeanalizowano r wnież rekcję oscylatora pod kątem zastosowa w głowicach odczytu.
Przeprowadzone symulacje wskazują, iż ciąg sygnal w generowanych przez oscylator zachowuje
charakter pikosekundowych sekwencji pola, co oznacza, że badany układ jest w stanie odczytać
informację zapisaną na nośniku magnetycznym. Jest to bardzo ciekawy wynik, kt ry miałby kapitalne
znaczenie dla przyszłej technologii wykorzystującej sygnały terahercowe. W chwili obecnej,
otrzymane rezultaty mają gł wnie znaczenie poznawcze, jednakże można oczekiwać, iż badanla
zapoczątkowane przez Autora, będą stymulowały dalsze intensywne badania zar wno teoretyczne,
jak I eksperymentalne. Oscylatory antyferromagnetyczne to nowa i szeroka dziedzina, w kt rej

rozwiiane badania będą kontynuowane.

Dynamikę magnetyzacji w oscylatorach sp!ntronicznych Autor modeluje przy użyciu dw ch
podstawowych technik obliczeniowych, a mianowicie stosuje standardowy opis mlkromagnetyczny
oparty na r wnaniu Landaua-Lifshitza-Gilberta-slonczewskiego (LLGS) oraz znacznie prostszy opis,
wykorzystujący uniwersalny modelauto-oscylatora. oba podejścia są fenomenologiczne. Model
auto-oscylatora może być stosowany, gdy przestrzenne zmiany energii w układzie nie odgrywają
znaczącej roli, zaś opis oparty na r wnaniu LLGS pozwala na symulacje mikromagnetyczne dla

układ w złożonych, niejednorodnych strukturalnie. W takim podejściu energie odpowiedzialne za

zachowanie układu, np. energię wymiany, anizotropil, opisuje się za pomocą klasycznych p l

wektorowych, kt re następnie dyskretyzuje się w celu przeprowadzenia oblicze numerycznych.
Dynamlkę momentu magnetycznego wyznacza się w wyniku numeryczneBo rozwiązania r wnania
LLGS przy zadanych warunkach zewnętrznych. Symulacje mlkromagnetyczne, stosowane w
odniesieniu do urządzeri splntronicznych, wymagają zazwvczaj dużej ilości oblicze testowych dla

r żnych wartości parametr w, co powoduje, iż modelowanie dynamiki magnetyzacji w zlożonych

układach wielowarstwowych jest czasochłonne. Biorąc to pod uwagę Autor w pracy P4,

opublikowanej w czasopiśmie Computer Physics Communications, rozszerzvł standardowy paklet



obliczeniowy i zaimplementował odpowiednie narzędzia do generacji plik w konfiguracyjnych

symulacji mikromagnetycznych oraz skrypt w pozwaIających na analizę wynik w pod kątem

dynamiki magnetyzacjiw urządzeniach spintronicznych. Po uwzględnieniu tych modyfikacji pakiet
pozwala na efekywne modelowanie dynamiki namagnesowania w obecności czasowo zależnych p l

magnetycznego i elektrycznego, a także na uzyskanie informacji o magnetorezystancji złącza i

rozkładzie lokalnej magnetyzacji. Modyfikacje wprowadzone W pracy P4 mają duże znaczenie dla

użytkownik w prowadzących symulacje mikromagnetyczne, a zwłaszcza dla pracownik w, licznych
już firm technologicznych, prowadząrych symulacje pod kątem projektowania odpowiednich
urządze spintronicznych. Należy też podkreślić, iż Pan Chęci skiwykazuje bardzo dobrą znajomość
problematyki dotyczącej modelowania dynamiki magnetyzacji. Ponadto, ma duże doświadczenie w
zakresie symulacji numerycznych oraz programowania.

Z koleiw pracy P5 Autor zaproponował prosty modelfenomenologiczny pozwalający na opisanie
szumu magnetycznego W sensorach magnetorezystywnych opartych na złączach tunelowych.
Sensory takie wykazują duży potencjał apllkacyjny ze wzgIędu na wysoką czułość oraz wysoką
rozdzielczość. Mogą być stosowane do detekcji niskich i ultra niskich p l magnetycznych. Poziom
szumu w takich układach ma kluczowe znaczenie. W sensorach magnetorezystywnych podstawową

rolę odgrywa, jak zauważa Autor, szum magnetyczny powiązany z rotacją magnetyzacji w warstwie
swobodnej i opisany przez fluktuacje kąta określającego kierunek wektora namagnesowania.
Fluktuacje te prowadzą do szumu zaleźnego od częstości, tzw. szumu Lft oraz szumu gaussowskiego,

niezależnego od częstości. Celem Autora było przedstawien!e amplitud obu składowych szumu w
formie wielomian w wyrażonych za pomocą mierzalnych parametr w zlącza, a mianowicie
rezystancji l czułości polowej. odpowiednie formuły znaleziono poprzez dopasowanie wynik w
symulacji numerycznych do wynik w eksperymentalnych, w kt rych badano poziom szum w dla
zlącz o istotnie r żnych parametrach, oraz zastosowanie statystycznej procedury cross_validation
pozwalającej na wyb r optymalnego Wyrażenia. otrzymano bardzo dobrą zgodność wynik w
eksperymentalnych z opisem teoretycznym dla szerokiej klasy zlącz, charakteryzujących się r żnymi
parametrami, a więc lstotnie r żną rezystancją, czułością polową, ale także r żniących się kształtem,
rozmiarami, składem warstwy swobodnej. Można zatem oczeklwać, iż ten prosty model,
zaproponowany przez Autora, jest wystarczająco og lny, aby oszacować poziom szumu w r żnego

typu sensorach magnetorezystywnych. Miałoby to duże znaczenie praktyczne przy projektowaniu

takich układ w.

Sztuczne sieci neuronowe budzą w chwlli obecnej bardzo żywe zainteresowanie, o czym świadczy
cyk! artykuł w opublikowanych pod koniec roku 2018 przezJournal of Applied Physics jako Special
Topic on New Physics and Materlals for Neuromorphic Computations. We wprowadzeniu do tego
cyklu edytorzy podkreślają wagę tego zagadnienia oraz konieczność opracowania nowych urządze z

wykorzystaniem nowych efekt w fizycznych oraz nowych materiał w, kt re mogą być zastosowane
jako sztuczne synapsy. Takimi perspektywicznymi urządzeniami mogą być sztuczne spintroniczne
synapsy oparte na hetero strukturach typu antyferromagnetyk/ferromagnetyk zademonstrowane w
jednym z afikuł w przez Hideo ohno. Kr tka nota, dołączona do rozprawy doktorskiej mgra
Chęci skiego, dotycząca wykorzystania oscylator w ferromagnetycznych opartych na spinowym
efekcie Halla do oblicze neuromorficznych, wskazuje na zainteresowanie Autora tą nowatorską
tematyką. Bazując na dobrze znanych z dziedziny informatyki przykładach, Autor zalmplementował
algorytmy pamięci skojarzeniowej oraz detekcji krawędziowej i przeprowadził odpowiednie
symulacje mikromagnetyczne dla kilku połączonych w ła cuch oscylator w ferromagnetycznych.



Wyniki symulacji wskazują , iż przykladowe obrazy zostały rozpoznane W zadawalającym stopniu, co
świadczy o przydatności badanego układu do oblicze neuromorficznych. Zdaniem Autora, istotną
rolę odgryWają tu takie właściwoścl oscylator w, jak stosunkowo silne wzajemne sprzężenie
magnetyczne oscylator w oraz efekty nieliniowe. Wyniki są bardzo interesujące, szkoda tylko, że
Autor skupił się gł wnie na zagadnieniach z zakresu informatyki, a niewiele uwagi poświęcił
aspektom ciekawym dla fizyka.

Rozprawę doktorską mgra Jakuba Chęci skiego oceniam bardzo wysoko. Autor zrealizowal ambitny
program bada . Zagadnienia dyskutowane w pracy są bardzo aktualne, a zatem tematyka została
trafnie wybrana. Teoretyczne badania prowadzone przez doktoranta są ściśle związane z

eksperymentem. Fenomenologiczne podejście, kt re zastosowano, pozwoliło na opisanie dynamiki
momentu magnetycznego w układach zlożonych, bliskich realizowanym eksperymentalnie.
otrzymane oryginalne rezultaty niewątpliwie wnoszą znaczący wkład do |stniejącej wiedzy w zakresie
oscylator w spintronlcznych. W chwillobecnej wynikite mają gł wnie znaczenie poznawcze,
jednakże wykazują duży potencjał aplikacyjny i po weryfikacji eksperymentalnej, mogą być
wykorzystane przy projektowaniu nowych urządze spintronicznych. Można zatem oczekiwać, iż
prace Pana Chęcl skiego będą miaty Wptyw na dalszy rozw j tej dziedziny spintroniki stymulując
dalsze badania eksperymentalne i teoretyczne.

Jak na mlodego doktoranta, kt ry w 2015 roku uko czył studia magisterskie, dorobek Pana
Chęci skiego jest znaczący l zasługuje na wyr żn|enie. Dorobek ten obejmuje pięć artykul w
naukowych w renomowanych czasopismach, aktywny udział w konferencjach międzynarodowych, na

kt rych Autor prezentował aż pięć referat w i kllka plakat w, a ponadto aktywnie uczestniczył w
kilku projektach naukowych.

Podsumowując, stwierdzam, iż rozprawa doktorska mgra Jakuba Chęci skiego spełnia wszystkie
ustawowe Wymogi dotyczące prac doktorskich iwnioskuję o dopuszczenie Pana Chęci skiego do
dalszych etap w postępowania mającego na celu nadanie mu stopnia doktora nauk fizycznych.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę wysoką wartość prowadzonych bada , oryginalność wynik w,
wartość poznawczą oraz praktyczne możliwościwykorzystania uzyskanych rezultat w, jak r wnież
znaczący dorobek doktoranta, wnioskuję o wyr żnienie rozprawy.
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