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Lucrarea propune două metode de determinare a spectrului

excitaţiilor elementare magnonice şi fononice în reţelele crista-

line ale unor modele de solide reale, urmărindu-le eficienţa în

explic'area şi prezicerea unor proprietăţi şi comportări macrosco-

pice, de interes tehnologic, ale materialelor,ca magnetizarea de

saturaţie, stabilitatea fazelor magnetice, spectrele de rezonanţă

de unde de spin, călduri specifice, emisia şi absorbţia radiaţi-

ilor, ş.a.

Modelele alese pentru solidul real se crează prin dotarea

modelului ideal al solidului - cristalul masiv, periodic, nemărgi-

nit - cu limite, formă şi defecte interne. Astfel, în lucrare se

cercetează două varietăţi tipice : pătura subţire ironocristalină

şi cristalul masiv cu impurităţi.

I. 0 METODA PE ANALIZA A SPECTRULUI MAGN0NU0R IW

PATURILE SUBŢIRI FEROMAGNETICE

f

In elaborarea unei metode cu sferă largă de aplicabilita-

te pentru determinarea şi analize spectrului magnonilor în pătu-

rile subţiri,feromagnetice s-au ^ vut în vedere două repere : pre-

cizarea rolului anizotropiei în stabilizarea dinanLcă a fazei fero-

magnetice (Doring 1961), şi stabilirea structurii corecte a sca -

lei energiilor de excitare a undelor de spin într-o pătură subţi-

re ideală, exprimată prin condiţia dublu ciclică (Corciovei 1965).

Faţă de acestea, s-a impus exigenţa de a rezolva în mod unitar şi

consistent problema stabilităţii statice a stării fundamentale şi

a stabilităţii dinamice a fazei feromagnetice a unei pături sub-

ţiri, utilizînd la maximum funcţiile anizotropiei.

S-a adoptat punctul de vedere al lui Tyablikov (1965),

postulînd că precesiile spinilor, coordonate prin mecanismul un -

deior de spin, au loc în jurul unor axe de cuantificare locale,

distribuite în sistem într-o configuraţie care asigură un minimum

pentru energia stării fundamentale. Raportînd, astfel, spinii

S„(4) localizaţi în noduri- ale urtei reţele magnetice oarecare, la

sisteme de referinţă locale, legate de axele de cuantificare prin



transformări lineare, canonice, hamiltonlanul sistemului se poate

exprima ca o serie în variabilele dinamice ale problemei :

«îk 3YO(|>

* . ' ti (1.1)

Variabilele dinamice A (r) se compun d.ln abaterile longitudina-

le şi transversale ale spinilor de la poziţiile lor de echilibru

local.

Aplicînd principiul variational expresiei H (Ta(j)S(r)) a

energiei stării fundamentale, parametrizată de versorii y (4) ai
Ct JC

axelor locale de magneţizare, se deduce configuraţia de echilibru

a sistemului de spini dintr-un sistem linear de forma :

3H
(1.2)

Y (r)
a k

Dacă se admite că oscilaţiile spinilor sînt mici, compo-

nentele transversale şi longitudinale ale variabilelor dinamice

se pot aproxima prin operatori bosonici :

unde

b(f) ,

(1.3)

(1.4)



iar hamiltonianul se poate limita la termenii cel mult bilineari
în aceşti operatori :

t'k' (-,) + (1.5)

k k' (i ij

unde coeficienţii P şi H se exprimă în mod natural prin constan-
tele de material (integrale de schimb, de anizotropie, etc.) şi
parametrii geometrici, deduşi din sistemul (1.2), ai stării funda-
mentale.

Expresiile (1.2) şi (1.5) reprezintă, astfel, o formula-
re standard a problemei excitaţiilor elementare în orice speci-
men magnetic, indiferent de gradul de periodicitate sau de sime-
trie al reţelei sale. Dacă se admite şi existenţa în specimenele
considerate a unor plane sau direcţii de periodicitate, este na-
tural să se presupună că oscilaţiile spinilor se propagă perio-
dic în aceste plane (direcţii), cu un vector de undă v , adop-
tînd pentru operatorii bosonici de spin forma

£ b(k|v) e

V
 + -.
J b+(k|v) e

(1.6)

Un asemenea punct de vedere generalizează soluţia adoptată de
Tyablikov pentru tratarea feromagneţilor masivi cu celule elemen-
tare complexe, făcînd metoda utilizabilă în studiul păturilor
subţiri.

Amplitudinile bosonice b(k[v) pot fi prelucrate acum
printr-o transformare lineară care să diagonalizeze efectiv ha-
miltond,anul problemei,

(1.7)



unde se admite că variabilele ţ oscilează armonic :

dt

ve)
T

etc. (1.8)

şi satisfac relaţii de necomutare bosonice :

fj(^), ?+(^,)] = 6(T,T'), etc.

In aceste condiţii partea dinamică a hamiltonianului (1.5)

forma

(1.9)

ia

j
H

V T
(£) 5 (7) U^f) - (1.105

V T

unde spectrul valorilor proprii E(-) şi amplitudinile u,

sînt date de un sistem secular de forma

T
Z {K(kk'lv)
k'

^) = E {P(kk'!v)

(k,k'|v)

H (kk'jv)

amplitudinile fiind ortonormate.

Cu acestea, componentele transversale ale precesiei lo-

cale a spinilor capătă, pînă la un factor, forma

i(t.v - E(r
c.c.

c.c.

(1.12)

V T

Precesia locală a spinilor este exprimată astfel în
forma standard a unor unde de «pin (Bloch 1932), polarizate, Xn
general, eliptic, reprezentînâ excitaţiile elementare ale siste-
mului de spini în interacţiune> Ele se caracterizetiză, pentru
orice sistem de spini, prin energii de excitare date de legea de
dispersie B - E(^), prin aaiplitudinile de excitare naturală



(termică) u(k|̂ -) şi ^(k|^) , prin factorul de polarizare

(u(kj^) + v(k|£ |)/(u(k!^) - i>(k|̂ )) - soluţii ale problemei

. seculare (1.11), parametrizate de constantele de material şi de

factorii geometrici ai stării fundamentale.

Sistemele de ecuaţii (1.2) şi (1.11) rezolvă astfel, în

acelaşi context, atît problema stabilităţii stării fundamentale

cît şi cea a spectrului stărilor excitate ale unui sistem de

spini alcătuind o pătură subţire feromagnetică. Metoda permite,

în principiu, adoptarea unor hamiltonieni cu o structură oricît

de complicată, sub rezerva unui efort de calcul corespunzător.

In cazul de faţă, lucrarea şi-a propus să testeze eficienţa me-

todei în elucidarea aparentei contradicţii care marchează re-

zultatele măsurătorilor de magnetizare de saturaţie a păturilor

subţiri feromagnetice, şi care se poate rezuma astfel : se des-

crie drept tipic -faptul că magnetizarea de saturaţie a pături-

lor subţiri este mai mică decît a feromagnetului masiv din ace-

laşi material, scade odată cu grosimea păturii şi scade cu tem-

peratura mai încet decît puterea 3/2 a acesteia (Drigo 1951,

Crittenden, Hoffman 1953); o altă grupă de măsurători (Neugebauer

1959) arată că magnetizarea păturilor subţiri nu se deosebeşte

de cea a masivului; în sfXrşit, alte rezultate afirmă că magne-

tizarea păturilor subţiri poate depăşi magnetizarea masivului

şi creşte cu scăderea grosimii materialului.

Zn limpezirea acestei situaţii s-a plecat de la convin-

gerea că particularităţile magneţizării unei pături subţiri

trebuie să decurgă, în principal, din deteriorarea caracterului

colectiv al fenomenului de aliniere a spinilor prin interacţie

de schimb, de rază scurtă de acţiune, la nivelul suprafeţelor

păturii, care capătă expresie într-o "anizotropie de suprafaţă".

S-a căutat, prin urmare, construirea unui hamiltonian care să

înglobeze suficiente posibilităţi de modelare a condiţiilor de

suprafaţă ale păturilor subţiri magnetice.

S-a adoptat modelul subreţelelor plane (Valenţa 1957),

în care pătura subţire se consideră constituită, din spini

Sa(jl> f localizaţi în poziţiile i Sn planele cristaline,

k » l,2,...,g, degajate dintr-un cristal ideal masiv (fig.l).

S-a propus următorul hamiltonian :



Fig.1.Pătura subţire feromagnetică, în modelul subreţelelor;
Y este direcţia de magneţizare. Defectul natural al suprafe-
ţelor este sugerat prin tăierea primei sfere de coordinaţie
de către suprafeţe.

Orientări tipice ale suprafeţelor păturilor subţiri
decupate din reţele cubice. Axa x este normală la
suprafeţe, Sînt marcaţi numai vecinii de ordinul I
«1 spinului central.



2 tl (1.13)

1
2 £k V

Sn(k} '

în care s-au prevăzut :

- o ani2Otropie efectivă internă K(< v- >) = K ;

- o anizotropie efectivă de suprafaţă, diferită pe cele

două suprafeţe: K(< ~, j >)= Ko; K(<£ | >)=KQ •

parantezele unghiulare denotînd vecini de ordinul I ;
- o anizotropie efectivă de formă, de origină dipolară,D.

Acestui hamiltonian i s-a aplicat consecvent tratamentul prevă-
zut de metoda standard descrisă mai sus.

Analiza stabilităţii stării fundamentale a sistemului,
realizată cu ajutorul ecuaţiilor (1.2), a evidenţiat dependenţa
tipului de configuraţie de echilibru a spinilor de bilanţul ener-
giilor de diferite origini implicate în hamiltonian, pe de o par-
te, şi de "defectul de suprafaţă" al specimenelor, pe de alta.
Astfel, dacă specimenul prezintă o axă de magnetizare uşoară per-
pendiculară pe suprafeţe, magnetizarea de echilibru se aliniază
axei uşoare, cu condiţia ca anizotropia uniaxială per spin să
domine energia de demagnetizare de origină dipolară, per spin,
situaţie rezumată de inegalitatea

K T > D (1.14)

unde F provine dintr-un factor de structură derivat din

i ]?»v
T<k - k'|v) = 5 e (1.15)

astfel :

r - r(o | o) - 2 r(i|o) (1.16)

Această configuraţie devine Insă instabilă, dacă se realizează
următoarea conjunctură : (i) anizotropia de suprafaţă - mai mică
decît o anumită valoare critică :
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ru|o)/ r(o|o)) , (1.17)

ş i ( i i ) grosimea păturii - mal mică declt o anumită valoare cri-*
tică s

q<jr(io)
K r - D

(1.18)

unde s-au introdus aşa-numiţii "parametri de pinning" exprimaţi,
aşa cum se arată in lucrare» prin constantele de material «1
structură ale specimenului, fi legaţi de măsura excesului (sau
deficitului) de energie de anizotropie fi de schimb a spinilor
de suprafaţă al păturii faţă de spinii interiori.

S-a reuşit, astfel, o interpretare microscopică a pragu-
lui critic de stabilitate a magnetizăril In funcţie de grosimea
păturii, prezumat de Kittel (1946) pe cale fenomenologică. Efec-
tul se poate rezuma astfel : stabilitatea direcţiei perpendicula-
re pe pătura a magnetlzării se poate pierde chiar tn cazul In
care axa uşoară este perpendiculară pe pătură, dacă anizotropia
de suprafaţă este suficient de slabă, iar grosimea păturii sufi- .
cient de mică pentru ca această slăbire a constrlngerii să fie
resimţită de spinii interiori. Grosimea critică a unei pături
subţiri, sub care magnetlzarea perpendiculară devine instabilă,
depinde sensibil de defectul de suprafaţă, determinat atlt de re-
tezarea sferelor de coordinaţie ale spinilor din vecinătatea
suprafeţelor de către suprafeţe cit şi de neuniformităţile ani-
zotropiei la nivelul suprafeţelor, care pot fi cauzate de altera-
rea chimică a acestora, de interacţiunea cu suportul etc.

In mod asemănător se studiază stabilitatea direcţiei de
magnetizare pentru cazul

K r (1.19)

precum şi In cazul axei uşoare in planul păturii, deduclndu-se
intervalele de stabilitate pentru grosimea păturii şi constantele
de anizotropie. In particular, pentru configuraţia cu magnetiza-
rea şi axa uşoară colineare In planul păturii, condiţia suficien-



tă de stabilitate este

K., > O

In continuare, lucrarea se dedică aplicării ir.etodei des-

crise ir.ai sus la analiza modurilor normale magnonice în păturile

subţiri feroir.agnetice.

Se constată că structura algebrică a probleirei seculare

pentru determinarea energiilor de excitare a magnonilor depinde

de simetria magnetică a specimenului. Astfel, problemele secula-

re cele ir.ai accesibile calculului analitic corespund configuraţi-

ilor celor mai simetrice, de felul - magnetizarea şi axa uşoară

colineare şi perpendiculare pe planul păturii.

In acest caz undele de spin apar circular polarizate, hamiltonia-

nul efectiv (1.10) se reduce la termenii în b b , iar problema

seculară la un sisteir linear de dimensiune 'g x q. Dimpotrivă,

dacă axa uşoară şi magnetizarea nu sînt colineare, sau dacă axa

uşoară este în planul păturii, undele de spin sînt eliptic pola-

rizate, hamiltonianul efectiv are o structură completă, iar pro-

blema seculară implică rezolvarea unui sistem linear de dimensiune

dublă' - 2q x 2g, eliminarea părţii negative, nefizice a spectru-

lui de valori proprii obţinut, şi riscul ca problema să nu mai

fie solubilă, în general, pe cale analitică.

S-au studiat două cazuri tipice : (A) magnetizarea şi

axa uşoară colineare şi perpendiculare pe pătură, şi (B) magne-

tizarea şi axa uşoară colineare în planul păturii-

S-au elaborat procedee adecvate de calcul analitic pen-

tru ambele situaţii. Soluţia în situaţia (B) reprezintă primul

caz de rezolvare completă a problemei de acest fel.

In ambele cazuri s-a aplicat un procedeu de uniformizare

a ecuaţiilor seculare însoţită de introducerea unor condiţii la

limită corespunzătoare, generalizîndu-se o idee a lui Jelltto

(1964).

Concluziile obţinute crează o imagine cuprinzătoare asu-

pra modurilor normale de unde de spin în păturile subţiri magne-

tice. Astfel,

a) s-au obţinut relaţiile de dispersie a energiei de

excitate a magnonilor, de forma
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= s ( K j L r - D) +
( I < 2 1 )

+ { S3(r(o|o)- r(o|v))+ 2>(r(i|o)-|r(i|v)|cosx )}

pentru cazul (A), şi

) = (F - 2S>|r ,( l | v) |cosM) ( T - 2 S ă | r ( l | v ) I c o s * )
(1.22)

cu F s s(»'+ K,, )r -. sjr(o|v) ,

T = F + SD ,

pentru cazul (B),

b) Undele de spin corespunzătoare spectrelor energetice
(1.21,22) sînt, respectiv,

u(k |£> =
-i

= const, e

' |J)= O ,
(5T(l|o)sln(k-l) M-|r(l|v) |sin kx ) (1.23)

în cazul (A), ş i

u(k| 5) =
(3> +

V (Jc| $ ) ,

U

(1.24)

cu U dat de (1.23), şi un factor de polarizare
1/2

/F- 2S3 !ru|v)[ c o s « \
5 \3F- 2S3- | r ( l | v ) | cos'« /

(1.25)

in cazul (B) .* S-au .generalizat astfel concluziile stabilite de
Corcipvei, Doring, Jelitto ş.a,, conform cărora undele de spin
în păturile subţiri magnetice sînt progresive în planul păturii,
cu amplitudini periodice staţionare în direcţia normală la pă-
tură.
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Spectrul undelor de spin în păturile subţiri se ordonea-

ză cu ajutorul a două seturi de numere cuantice: vectorul de

undă v care variază cvasicontinuu în prima zonă Brillouin a

spaţiului reciproc bidimensional creat pe celulele elementare

plane din subreţelele păturii, şi x , care poate fi tratat ca

un impuls, esenţialmente discret, al undelor de spin în direcţia

normală la pătura.

Spectrul discret al lui v. , care marchează diferenţa

specifică dintre pătura subţire şi feromagnetul masiv este dat,

în general, de ecuaţia

>'d « 2?3>rU|o).sin(q-l)« sin(q+l) * -

!?) |r(l|v)J sin(gse) = O.
(1.26)

Pentru intervalul o < X < ir, amplitudinile staţionare ale unde-

lor de spin sînt date prin funcţii trigonometrice şi descriu

oscilaţii distribuite periodic în întreaga grosime a păturii.

Pentru a •* n -n + ivt , în pătura subţire se excită unde descrise

prin funcţii hiperbolice, cu amplitudini maxime pe suprafeţe,

numite "unde de suprafaţă". Prin faptul că energiile lor de ex-

citare sînt localizate la extremităţile spectrului energetic al

modurilor spaţiale, undele de suprafaţă de joasă energie contri-

buie cu o pondere statistică mare la definirea valorii de echi-

libru termic a magnetizării de saturaţie.

Pentru o pătură subţire formată din g subretele plane şi

N spini pe suprafaţa de ciclicitate din fiecare subreţea, numă-

rul de moduri normale este, în general, N q. S-au studiat numă-

rul şi natura modurilor normale pentru mai multe tipuri carac-

teristice de pături subţiri - cu suprafeţe libere, cu spinii

parţial sau.total fixaţi prin cuplaje rigide ale anizotropiei de

schimb, la nivelul suprafeţelor. Parametrii variabili au fost

două mărimi care exprimă sintetic defectul de suprafaţă s

n
rdlo) , 5 5 ? rolo)
|rci|v)|

Rezultatele sînt redate în tabelele 1, 2 şi 3.

(1.27)



TABELUL 7. Natufia modu.nJ.loi noH.ma.te. de. unde. de. Api.n Zntti-o pătutiă iubţlue. £e.t.omagn&tZcS.,

cu pJLnninQ .lde.ntJLo. al iplniloi pe. ce£e. două



TABELUL 2, Natu/ia modunllon. noimale de unde. de. ipln Zntti-a patimă
4en.oma.gne.t4.ca, cu pinning complet al t>pi.nJLlo>i pe una din &upia&e£e.



TABELUL 3, Tipu.nl caKactetittice de unde de ipin Zn pa.tix.Klle.
{tu.btin.JL ieiomagneticet coloana 3:amplitudini dz
undă, pe.ntn.li modu.nJ.le. noumale.; coloana 4t ampli-
tudini de excitaţie tezonantă,'
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Cercetarea relaţiilor de dispersie (X.21) şi (Z.22) con-

duce la o interpretare dinamică a condiţiilor de stabilitate star

tică a stării de magneţizare a păturilor subţiri. Pornind de la

premiza că magnetizarea unui'sistem de spini este stabilă numai

dacă numărul de magnoni excitaţi în toate modurile normale este

finit, deci dacă energia de excitare a magnonilor este diferită

de zero pentru orice mod normal, se constată că ambele legi de

dispersie admit cîte un gap :

Iff) S(K, - D)

In cazul (A), respectiv

Iff) (s K„ r)
1/2

(S(K]t F + D))
1/2

(1.28)

(1.29)

în cazul (B), faţă de care condiţia de stabilitate dinamică

E(£) > 0 se scrie, respectiv,

r > D
KH

> 0

(1.30)

(1.31)

identice, după cum se vede, cu condiţiile (1,14), (I.2o).

Pe baza celor de mai sus, s-a trecut la calcularea magne-

tlzării de saturaţie şi a distribuţiei acesteia în grosimea pă-

turii subţiri, pentru diferite tipuri de specimene.A fost obţinut

un set coerent de rezultate analitice şi numerice care explică,

calitativ, rezultatele experimentale aparent contradictorii pe

care le-am menţionat. Calculele au fost conduse analitic pentru

sumele statistice asupra vectorului de undă v , şi numeric pen-

tru operaţiile asupra spectrului discret al lui x .

Figurile 2 - 8 redau distribuţia magnetizării de satura-

ţie în grosimea unor pături subţiri..

Pentru păturile subţiri cu condiţii de pinning identice

pe suprafeţe şi cu anizotropie uniform distribuită (? •> $ • 1),

figura 2 descrie o magneţizare care colapseazi apr* suprafeţele

păturii. Faptul se explică prin deficitul de vecini ai spinilor

superficiali/, care relaxează constrîngerea de aliniere a acesto-

ra prin interacţie de schimb.
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Această relaxare contaminează şl o parte a subreţelelor interioa-
V re, avînd un efect general de diminuare a magnetizării spedmene-

lor de acest tip faţă de feromagnetul masiv din acelaşi material
(rezultate de tip Drlgo et al.). Pentru păturile subţiri cu pln-
ning complet al spinilor pe suprafeţe (fig.3) saturarea reţelelor
de suprafaţă contaminează într-o anumită măsură subreţelele inte-
rioare, puţind ridica nivelul global al magnetizării specimenului
peste limita masivului. In sflrşit, pentru păturile subţiri cu
spinii complet rigizi pe una din suprafeţe şi liberi pe cealaltă
suprafaţă (fig.4) reprezentînd un model mal realist al păturii
subţiri« cu anlzotropie de suport, magnetlzarea atinge nivelul de
saturaţie pe o suprafaţă şi colapseassă la nivelul celeilalte, de
unde, pentru anumite grosimi şi constante de material, poate re-
zulta un efect de compensare care să fixeze magnetizarea medie a
specimenului sensibil la limita masivului {fig.5), Calculele fă -
cute la diferite temperaturi şi grosimi(fig.7) ale păturii
subţiri confirmă aceste interpretări.

Următoarea secţiune a lucrării este consacrată rezonanţei
de unde de spin In păturile subţiri. S-a urmărit prezicerea spec-
trelor de absorbţie rezonantă a energiei electromagnetice de
radiofrecvenţă de către păturile subţiri feromagnetice, atît In
configuraţie de pompaj perpendicular cit şi de pompaj paralel.
S-a utilizat o tehnică de perturbaţii pentru ecuaţiile de mişcare
ale variabilelor bosonice de spin ţ, introduse de transformările
(1.7).

. S-au stabilit reguli de selecţie pentru modurile rezonan-
te, care înglobează şi generalizează rezultate obţinute pe cazuri
particulare de Kittel, Stankoff, Puszkarski ş.a., între care le-
gea ti ~ pentru modurile spaţiale şi x " pentru modurile de
suprafaţă.

Pentru excitarea creşterii tranzitorii a populaţiei mag-
nonice prin pompaj paralel, s-a găsit expresia clmpului critic de
pompaj în funcţie de măsura polarizării eliptice a undelor de
spin : f

crlt 2 p (§)
h =. şj-2 AH , (I.32J

. 1 -P •(§>
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I
Fig, 7. Distribuţia magneţi;:ării în pături de
diferite grosimi: 6, 12, 20 subretele plane.
Se disting specimene cu suprafeţe libere, cu
pinning complet pe ambele suprafeţe, cu pin-
ning complet pe o singură suprafaţă şi cea-
laltă suprafaţă liberă T»8°K; jT = 5.1O~5.

Eficacitatea metodei prezentate a stimulat abordarea
unor probleme de interes în special pentru tehnologia păturilor
subţiri magnetice, şi anume - spectrele naturale şi rezonante
de unde de spin în păturile subţiri cuplate.

Admiţînd drept ipoteză de bază că existenţa unui cuplaj
de schimb între componentele unei pături subţiri multistrat
face din aceasta un feromagnet coerent, în care excitaţiile.ele-
mentare sînt distribuite în funcţie de structura şi condiţiile
la limită, pe suprafeţe şi la interfeţe, ale întregului specimen,
s-au ales mai multe modele unidimensionale de pături subţiri, cu-
plate prin schimb izotrop şi anizotrop, pentru care s-au calcu-
lat, analitic şi numeric, spectre ale energiilor de excitare,am-
plitudini naturale şi spectre, de rezonanţă. Figurile 8 - 13 re-
dau o parte din rezultatele obţinute. Intre acestea se menţionea-
ză evidenţierea unei secvenţe de moduri normale care depind sen-
sibil de intensitatea cuplajului dintre specimene ("moduri de
cuplaj"), prin contrast cu o altă parte a spectrului, care derivă
vădit din spectrele componentelor Izolate; de asemenea, se sem-
nalează o varietate de moduri "de suprafaţă" şi"de Interfaţă",
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localizate clar pe aceste zone critice ale specimenelor.
Un pas mai departe 1-a constituit analiza de unde de spin

a unor specimene de pături subţiri cuplate prin difuzia reciprocă
a materialelor care le compun. S-a ales un model abordabil pe ca-
le analitică, cu un număr minim de parametri de ajustare, sub
forma a două lanţuri lineare de spini Heisenberg care se între-
pătrund după o regulă ce mimează curbele de difuzie continue. Pe
o cale derivată din metoâa ecuaţiilor cu condiţii la limită, des-
crisă anterior, s-a obţinut imaginea unei propagări coerente a
unui sistem de unde de spin In întregul specimen, al căror vector
de undă se schimbă odată cu trecerea dintr-o regiune Xntr-alta a
specimenului.

Pentru o pătură subţire formată din două porţiuni extreme
omogene, diferite, şi o zonă de întrepătrundere în care subrete-
le le uneia din componente alternează cu subretelele celeilalte
s-au obţinut expresii analitice complete ale legilor de dispersie
si amplitudinilor de excitare. Pentru găsirea efectivă a spectre-
lor energetice si a amplitudinilor s-a preferat unei complicate
soluţionări a ecuaţiilor transcendente ce apar în problemă o ana-
liză numerică, pe calculator.

Urmărindu-se astfel evoluţia spectrului energiilor de ex-
citare magnonice în diferite etape ale procesului de difuzie
(fig.Io) s-a pus în evidenţă trecerea de la un spectru corespun-
zînd celor două componente, luate distinct şi racordate în regiu-
nea mediană, la un spectru complex, al specimenului ca întreg,
format din două ramuri = "acustică" şi "optică", separate prin-
tr-un gap, specific configuraţiilor biatomice. in interiorul gap-
ului se singularizează sistematic un mod localizat (gap-mode, în
teoria vibraţiilor reţelelor cristaline).

•
• KKJC'itKK

Pig.8,Model unidimensional de pătură subţire multi-
strat (ir.ultilayered thin films). Cel* două component:»
din zonele extreme sînt cuplate printr-o zonă inter-
mediară de difuzie mutuală.
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Fig.9. Modelări ale evoluţiei procesului de difuzie
în pături subţiri multi-strat; stadiile iniţiale
corespund ansamblelor eterogene de pături cuplate;
stadiile finale corespund specimenelor complet
omogenizate prin difuzie.

l
• I » I • • • • •

• ^.•:.l.:!'-".:"..".4..".'„".>.':'.'?.':!r:.' .'.•. •. •. •. ! '.:.••• m

Fig.Io.Spectrele energiilor de exci-
tare a undelor de spin în specimenele
din fig>?< Se remarcă (i) tendinţa
de grupare a modurilor normale în-
tr-o "ramură acustică" şi unaMoptică",
pe măsura omogenizării structurilor,
şi (ii) apariţia.unor moduri inter-
mediare ("gap modes"),corespunzînd
unor unde localizate(v,fig.2o).

Fig.11.Amplitudinea undei
localizate, de suprafaţă,
corespunzînd modului
marcat cu săgeată în
spectrul din fig. Io d,
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Analiza numerică a dezvăluit, de asemenea, o diversitate
de moduri magnonice localizate, inedite. S-au obţinut, astfel,mo-
duri excitate numai în anumite porţiuni ale specimenelor şi ab-
sente în rest, ataşate vădit unei anumite succesiuni, impusă de
legea de difuzie, a subreţelelor (fig.12). S-a sesizat, totodată,
o mare sensibilitate a spectrului de moduri normale la variaţia
anizotropiei de difuzie a specimenului.

Se poate aprecia că generalitatea metodelor promovate în
această lucrare permite abordarea unor sisteme cu grade si mai
înalte de dezordine,, conform actualelor tendinţe ale mediilor de
specialitate.

II, 0 UETOVA VE AWALIZA A VIBRAŢIILOR TERMICE IN

CRISTALELE MASIVE C(i" PEFECTE PUNCTUALE

După cum se ştie, dinamica reţelelor cristaline cu de-

fecte punctuale constituie o sursă importantă de Informaţii pri-

vind starea solidă, precum şi de date nucleare.- La obţinerea

acestora contribuie numeroase metode complementare : măsurători

de căldură specifică şi de conductibilitate termică, efectul

Mossbauer, absorbţia optică/ împrăştierea Raman, difracţia elec-

tronilor lenţi (LEED), împrăştierea razelor X şi a neutronilor,

etc. In cadrul aplicării acestor metode s-a constatat că există

moduri fononice inactive în cursul efectului Mossbauer (Lehman,

De Wames 1963)> în absorbţia în infraroşu (Wallis, Maradudin

196o) sau în altele din efectele menţionate. Metoda de analiză

a spectrului fononic al cristalelor cu defecte punctuale prezen-

tată în lucrare realizează, o discriminare între aceste* categorii

de moduri. Ea utilizează două instrumente eficiente ale teoriei

vibraţiilor termice în cristale-- funcţia de distribuţie a frec-

venţelor şi funcţia de răspuns,

S-a introdus funcţia de răspuns a.linul, cristal cu defec-

te (v. Ludwig 1967)

R(u2) = ($ - o>2 M), (IIvl)

unde $ este ţehsorul •decuplai ,s'i Miiriatrjtceâ' de; Wş& a:;cria:t»«-
lului.
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Ş-a reţinut legătura dintre funcţia de răspuns R şi

funcţia de corelaţie a deplasărilor atomice

(II.2)
<x>

-'•- f dw {cosu(t-t')cth ~ -i sinu(t-t')} im Rop(î£')u>+ie) ,

cu ajutorul' căreia se exprimă factorul Debye-Waller

VHD\h = \ l Ka Kg<ua(D)a3(D} > , (II.3)

ce apare în expresia direct revelatoare a efectului Mossbauer -

fracţia de emisie fără recul a cuantelor gama de impuls K

de către o impuritate gama-activă D captivă In cristal :

-2

(D|k)
(II.4)

La limita temperaturilor înalte avem, şi mai elocvent,

k T
W(D|k) - Z R R(DD|O)K Kft .

2 m aP
(II.5)

Ş-a utilizat, de asemenea, şi legătura, dintre funcţia de distri-

buţie a frecvenţelor

g(o)2) s
3(N+n)

şi funcţia de răspuns :

E 6(oi2(T) - oi2) (II.6)

g(ia2)
3 (N+n) .

- Im T (MR(u 2+ie)). (II.7)

Cu ajutorul ei ; un potenţial termodinamic F, reductibil la

funcţii microscopice. f(u(T)) dependente de frecvenţa vr.braţi-

ilor termice ale cristalului se exprimă ca

F » 3(N + n)/ ,<
' o

(II.8)
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Expresiile (II.7) şi (II.8) , prima - legată de dinamica locală
a impurităţii D, cea de a doua - de dinamica globală a crista-
lului, depind, airîndouă, de partea diagonală a matricii de răs-
puns.

Pornind de la această constatare, s-a urmărit găsirea
unei metode standard de izolare a unor părţi diagonale (în ra-
port cu indexarea atomilor) din matricea de răspuns a cristalu-
lui,

S-a generalizat în acest scop o tehnică de partiţionare
a matricii de răspuns sugerată de Blaesser et al. (1968) în-
tr-un caz simplu - de impuritate interstiţială unică, izolată
în reţeaua gazdă a unui cristal şi care, ipotetic, nu ar distor-
siona tensorul de forţă al acestuia.

In problema' propusă în lucrare, dimpotrivă, se admite
că n impurităţi interstiţiale alterează atît tensorul de masă
cît şi tensorul de forţă al cristalului gazdă, compus din N
atomi.

S-a, ales următoarea partiţionare a matricii de răspuns
de dimensiune 3(N+n)x3(N+n) :

V Vi \B2-

VI Vi

*LD

• • V k • • • V n

V„

V.

V„

(II.9)

Submatricea R_L , de dimensiune 3Nx3N conţine exclusiv cu-
plaje ale atomilor din reţeaua gazda, reprezentlnd funcţia de
răspuns a reţelei gazdă perturbată 'ţie intruziunea impurităţi-

lor, Submatricile RD D , k = 1,..,, n, de pe diagonala ma-

tricii R, de dimensiune 3x3 reprezintă' funcţiile de' răspuns
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ale impurităţilor considerate ca oscilatori a căror dinamică
este determinată de reţeaua gazdă.

Prezenţa mai multor impurităţi în cristal face necesară
o ipoteză simplificatoare care, în condiţiile utilizării inte-
racţiunii vecinilor de ordinul I şi a concentraţiilor nici de de-
fecte este relativ puţin restrictivă : se presupune că două im-
purităţi nu sînt niciodată cuplate direct, ci numai indirect,
prin intermediul reţelei gazdă. Astfel, s-a putut scrie matricea
dinamică a problemei, identică cu inversa funcţiei de răspuns,
In forra

-l

<*LL " «S,
- ui 2 ti =

<*r

(11.10)

O ... -» mp I3)
n n n

Pe diagonală se remarcă inversele funcţiilor Green ale atomilor

interstiţiali, concepuţi ca oscilatori armonici înglobaţi în-

tr-o ipotetică reţea gazdă imobilă :

(Ii.ll)

Separînd în tensorul de cuplaj al cristalului efectele perturbă-
rilor induse de impurităţi, scriind

' HLL " (11.12)

se aduce (11,10) la forma
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Vi

LD_

-l
3

O

O

,-i

(11.13)

• • •

kL

V Vn;\
Ffectuînd, după anumite reguli descrise în lucrare, produse în-

tre liniile şi coloanele ratricii de răspuns şi inversei ei, se

ajuiino ia următoarea expresie a funcţiei de răspuns a unei impu-

rităţi interstitiale determinate,

-l -l -l -l

" H LL

(11.34)

tezuitatul este elocvent : natricea de răspuns a unei impuri-

tăţi oarecare se expriiră prin valoarea ei "neperturbată" (func-

ţia Green a impurităţii oscilînd în reţeaua "îngheţată") la

care se adaugă perturbaţia datorată atît restului reţelei gazdă

cît şi celorlalte impurităţi.

In lucrare se dau extensii ale rezultatului (IX.14) la

cazul defectelor de tipul vacanţelor şi al impurităţilor substi-

tut, iona le, acoperindu-se astfel principalele categorii de defec-

te punctuale In cristale.

Partiţionarea aleasă se aplică consecvent problemei di-

namice

(<(> - u-M) u. (11.15);
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care se scrie

(GLL " HLL ) UL O , (11.16)

-l
G D j D j

m 1,2, ,n

Căutind soluţiile netriviale ale sistemului de mai sus

(soluţii pentru care cel puţin una din amplitudinile atomilor

din reţeaua gazdă să fie nenule), s-au distins două posibili-

tăţi :

(1) impuritatea oscilează,

X * (11.17)

Atunci, eliminînd convenabil u, din sistemul (11.16), se găseş-

te

-l

X Dk X
-l

cu definiţia (11.14) pentru R_ n .
vk Dk

Aşadar, modurile de vibraţie ale cristalului care im-
plică oscilaţiile impurităţii Dfc slnt legate de singularită-
ţile «patricii de răspuns a impurităţii.

(11) Impuritatea • D. nu oscilează :

X -o (11.19)

In acest caz, cerinţa ca u. să fie nenulă este satisfăcută
numai pentru frecvenţele pentru car* matricea

-l
"' "tt " (11.20)

este singulară.

Această distincţie, esenţiali, a fost urmărită'in
efectele, ei asupra dinamicii globale a cristalului, reflectată
de potenţialele sale termodinamice fi mărimile asociate (căi-
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duri specifice, etc.), cit şi asupra dinamicii locale a impurită-

ţilor, reflectată asupra unor efecte nucleare de felul emisiei

sau absorbţiei gama fără recul (Mossbauer). In acest scop, teh-

nica elaborată în lucrare evidenţiază faptul că singularităţile

care dau soluţiile problemei dinamice sînt şi singularităţi ale

distribuţiei frecvenţelor cristalului. Pe funcţia de distribuţie

a frecvenţelor, acest rezultat se citeşte astfel :

Z(u>) =

S-

3(N+n)

Î'"V»
n

ir

-l

(11.21)
-l

X !l 1 - G T T (Hrr + Z

a. LL 3 .^
unde barele duble denotă .determinanţi, iar

n
W
j
i

denotă produsul
j

peste indicii impurităţilor cu excepţia celei de interes - k.

Pentru a apropia acest rezultat de expresia (II.8) a

potenţialului termodinamic F, în lucrare se elaborează o tra-

tare algebrică a factorilor din (IX.21), constînd din elimina-

rea soluţiilor nefizice (v. Montroll şi Potts, 1958) şi din

aplicarea unei aproximaţii de tip Brout-Vischer, într-o formă

preluată de Lul-.as (1959}, Se obţine următoarea expresie a func-

ţiei de distribuţie a frecvenţelor :

3 (N+n)

1

_ 3N

3(N+n)

Z &
y

7. (w) +

(a)

3 (N+n) v

In această expresie,

-jf

Z 6(uv

(s)

(a)

(s)

(w):

(0))i

(oi

(11.22)

(11.23)

este funcţia de distribuţie a frecvenţelor reţelei gazdă ne-
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(a)
perturbate (pure), u sînt frecvenţe ale modurilor care lasă
impuritatea cercetată, C. , imobilă, zise "pasive", iar u>*
sînt frecvenţe ale modurilor pentru care impuritatea însăşi os-
cilează, zise "active". Funcţiile 6{x|D sînt definite de

«<x| H = i
r

(11.24)

si tind, la limită, spre funcţiile singulare ale lui Dirac :

I
r -• o

(II.25)

Metoda elaborată furnizează două tipuri de vibraţii ex-
cepţionale :

(a) (s)
(i) moduri cu frecvenţe o> sau u în banda de

frecvenţe a cristalului gazdă ideal, care constituie rezonanţele
fononice pe impurităţile interstiţiale ; şi

(ii) moduri cu frecvenţe ur sau w^ 8' în afara
benzii de frecvenţe a cristalului ideal gazdă; acestea sînt iro-
durile localizate.

Pe această cale, abaterea AF a unui potenţial tenrodi-
namic al unui cristal cu impurităţi interstiţiale de la valoa-
rea F corespunzătoare cristalului ideal gazdă este dată de

- F_
V °
Z
v

(a) f(u)

rj s )
(11.26)

fiind implicate toate modurile induse de impuritate sau de dis-
torsiunile produse de ea în reţeaua gazdă.

Este clar că distincţia operată între modurile care im-
plică oscilaţiile impurităţilor şi cele care lasă impurităţile
imobile clasifică direct activitatea Iar llossbauer. într-adevăr,
din expresia (II.3) a factorului Debye-Waller se vede că acesta
depinde numai de oscilaţiile normale al* impurităţii gamma-
active, fiind cu atît nai mare cu cît impuritatea emiter este
mai puţin-antrenată în vibraţiile termice ale cristalului, pin
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acest punct de vedere sînt "active" în efectul Mossbauer,'absor-
bind energia de recul a impurităţii, modurile fononlce de frec-
venţe { oi * } , în care Impuritatea însăşi oscilează» Oimpb-

(a)trlvă, modurile de frecvenţe { u' } sînt "pasive".

Rezultatele de mai SUB atrag din nou atenţia asupra
semnificaţiei deosebite a matricii de răspuns a unei impurităţi
date în cristal. Restul lucrării este consacrat elaborării unor
tehnici de manipulare a acestei mărimi.

S-a pornit de la constatarea că forma (11.14) a matricii
de răspuns a unei impurităţi constituie o expresie sintetică a
interacţiunii dinamice a defectelor în cristal, defectul D.
apărînd ca un reper, sau ca o "sondă" de sesizare a acestei in-
teracţiuni. In această optică, o dezvoltare iterativă a expre-
siei (XI.14) vă explicita, ca de obicei în teoria mai multor
corpuri, modul în care se disting din D. interacţiunile dina-
mice ale defectelor prin intermediul reţelei gazdă :

-l

Vie - n r • \ Vs
(11.27)

In această dezvoltare, propagatorul

, S * D jL
( GLL " HI (11,28)

transmite interacţiunea între defectele ce se manifestă prin

nucleele Green G n _ , G_ D etc.

Acestor elemente reprezentative li s-au asociat
(Vamanu 1972) simbolurile grafice

(11.29)



- 33

Convenţia (11.29) stă la baza unei reprezentări diagramatice a
tuturor termenilor seriei (11.27). Primii terrreni ai seriei sînt
redaţi în fig.14.

Lucrarea analizează semnificaţia termenilor seriei în
spiritul teoriei de many-body elaborată de Brueckner pentru ma-
teria nucleară. In particular, pentru a da unele criterii gene-
rale privind numărul de termeni ce trebuie reţinuţi din seria
(11.27) pentru obţinerea unor rezultate, veridice, s-a adoptat
ideea "renormării" interacţiunii, prin identificarea pe diagrame
a unor tipuri de interacţiuni ale căror contribuţii algebrice
sînt sumabile pînă în ordinul infinit.

Cea nai semnificativă renormare se realizează prin suna-
rea completă a tuturor diagramelor care descriu seif-interac-
ţiuni ale defectelor prin intermediul, reţelei gazdă :

*T • B • f *" • • •

(II.3o)

V*
Suma din paranteze, al cărei rezultat compact este

(11.31)

reprezintă un nucleu Green renormat; asemenea nuclee înlocuiesc

în seriile funcţiilor de răspuns nucleele obişnuite, prin con-

venţia
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DD

© (11.32)

a cărei interpretare, Xn spiritul teoriei mai multor corpuri,
constă Xn înlocuirea defectelor în interacţiune dinamică, cu
"cvasidefecte" - defecte "îmbrăcate" (dressed) de self-interac-
ţiunea lor cu reţeaua gazdă.

Seria renormată a matricii de răspuns (fig.15)

-l -l

1 J.

" l'l'

(11.33)

nD. D
3

poate fi considerată ca o expresie standard, ce se poate utiliza
în orice împrejurări. Lucrarea analizează, în continuare, unele
posibilităţi suplimentare, mai specioase, de îmbunătăţire a con-
vergenţei expresiei generale (11.33). Se discută, astfel, cazul
impurităţilor interstiţiale slab legate în reţea, o tehnică dia-
gramatică de prelucrare suplimentară a propagatorului fononic

-l -l
= (GXL (11.34)

inspirată de Langer (1961), (fig.15) cazul unei impurităţi in-
terstiţiale izolate, al unei perechi de defecte, al trei defecte
Xn interacţiune - echidistante, sau din care două formează un
cluster, evidenţiindu-se capacitatea metodei propuse de a solu-
ţiona o varietate de probleme concrete.

In vederea unei depline acreditări a metodei, se apelea-
ză fi la formalismul Imprăstierii fononilor pe impurităţi. In
care amplitudinii» undelor împrăştiate s« compun din unde plane
incident* fi expresiile asimptotice ale unor unde sferice
divergente



- 36 -

, (11.35)

unde amplitudinea de Imprăştiere F este, pîhă la o fază, elemen-

tul de matrice

< —

I

*LL
- GLL

(11.36)

LL

al unei expresii ce implică potenţialul ,->erturbativ dependent de

frecvenţă

Comparaţia este convingătoare, între polii funcţiei

1 -
Iili J

(11.38)

regăsindu-se toate frecvenţele modurilor excepţionale indicate

de metoda propusă în lucrare. Desigur, metoda împrăştierii po-

tenţiale nu oferă nici o informaţie directă asupra semnificaţiei

modurilor de vibraţie asociate frecvenţelor în fenomene ca efec-

tul Mossbauer, absorbţia în infraroşu, etc., prin contrast cu

metoda propusă în lucrare.

In continuare, se dau unele exemple de aplicare a meto-

dei în cazul unei impurităţi izolate într-un lanţ linear

(fig.17). Exemplul pune în evidenţă ,un mod localizat, cu o dis-

tribuţie de amplitudini, antisimetrică faţă de impuritate, de

frecvenţă independentă de masa impurităţii si, prin urmare,

legat generic numai de alterările induse în reţeaua gazdă de

intruziunea impurităţii ; totodată, se constată si existenţa

unui mod excepţional simetric faţă de impuritate care, în func-

ţie de tăria cuplajului impurităţii la reţeaua gazdă, indică

fie o rezonanţă (căreia i se calculează frecvenţa fi lărgimea

liniei), fie .un mod localizat, ambele legate generic de impuri-

tatea interstiţi-ală însăşi.
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Fig.15. Defecte "fabricate" (dressed) In interacţiune.
Reprezentarea diagraaatică a prinţilor temeni. din dez-
voltarea renoraată (11.33 ) a funcţiei de răspuns.
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Fig.16. Diagrame de tip Langer (v.Langer 1961), oentru
aproximarea propagatorului fononic A (ec. 11.34 ).

(a)

& 6

-2 -1 D o 1

(b)

h-2 h-1 D. h h+1n

Fig.17.Impurităţi "interstiţiale" într-o reţea unidimen-
sională :

(a) - impuritate izolată f
(b) - două impurităţi In interacţiune.
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O alegere corespunzătoare a constantelor de cuplaj duce la regăsi-

rea unor rezultate de largă referinţă ale lui Montroll şi Potts

(1955), Reluate în limbajul teoriei împrăştierii calculele con-

duc, aşa cum era de aşteptat, la rezultate cantitativ identice.

Intr-un exemplu de tratare a problemei dinamice a două

impurităţi "interstiţiale" într-un lanţ linear, care încheie

această secţiune a lucrării, se arată felul în care interacţiunea

defectelor identice ridică degenerarea după frecvenţe a stării de

vibraţie a acestora ; într-adevăr, se obţin două moduri de vi-

braţii, unul simetric, altul antisimetric faţă de jumătatea dis-

tanţei din impurităţi, ale căror frecvenţe sînt distincte pentru

distanţe finite între defecte, tinzînd să se confunde într-o va-

loare intermediară cînd distanţa dintre defecte tinde la infinit

(fig.18).

.'h?((î!2)=
K/(ZM)

0.093
0.090

3.37

Fig,18. Soluţiile grafice ale ecuaţiilor pentru
impulsurile modurilor localizate pe impurităţi
interstiţiale într-o reţea unidimensională.
Cazurile h=l şi h •*• «. Reprezentare pentru K=o,5
şi M» o,o5.
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comparabila ca structură cu expresia elementului de matrice din
problema seculară (1.11) pentru undele de spin In păturile sub-
ţiri.

Pe această cale se reuşeşte transcrierea problems! dina-
mice (A.l) în forma standard a unui sistem de ecuaţii cu dife-
renţe finite eu condiţii la limită, In spiritul metodei prezen-
tate In prima parte a lucrării.

Pentru lungimi de undă mari, analogia cu problema unde-
lor de spin este si mal marcată/ spectrul "impulsurilor perpendi-
culare" fiind dat de o ecuaţie de forma

<Aoa(l|o>) sin(q-l)* a - 2 A o^

+ |A a a(l|v)| sin(q+l)Xa « 0 ,

asemănătoare ecuaţiei (1.26),

a o

sin q

a - x,y,z
(A. 6)

Lucrarea reuneşte modele In general simple ale tipurilor
de solide investigate, propune probleme In mare parte solubile
pe cale analitică, si metode cu mare putere de cuprindere.

Astfel alcătuită, ea se străduieşte să reflecte năzuinţa
autorului de a pune unele concepte şi metode ale teoriei micro-
scopice a proceselor dinamice din cristale In slujba obţinerii
unei concepţii intuitiv clare asupra felului In care se consti-
tuie, statistic şi cuantic, unele proprietăţi fizice şi de in-
teres tehnologic ale solidelor reale.



42

BIBLIOGRAF IF.

A.I.Ahiezer, B.G.Bar'yachtar, S.V.Peletirinski, 1967, "Spinovîe
volnl", Nauka, lîoscova.

T.Ayukawa, 1963, J.Phys,Soc.Japan, 18., 197o

R.P.Birss, 1964, "Syirjnetry and lîagnetism", t ' i ley, New York.

J.O,Blades, 1964, Proc.Int.Conf.on Magnetise, Nottingham,p.3o9.

G.Blaesser, J.Peretti, G.Toth, 1968, Phys.itev.171, 665.

F.Bloch, 1932, Z.Phys. 74, 295.

N.N.Bogoliubov, S.V.Tyablikov, 1949, JETF 19., 256.

M.Born, K.Huang, 1954, "Dynamical Theory of Crystal Lattices",
Oxford, Clarendon Press.

L.Brillouin, tf.Parodi, 1956, "Propagation des ondes dans les
milieux pe"riodiguestt, Masson & Cie, Dunod, Paris, p.97.

fr'.Brodkorb, P.Hautenreisser, 1966, Phys.status solidi ^6, 577.

K.A.Erueckner, 1959, "Many body problems", C.de Witt, New York.

J.C.Bruye*re, G.Clerc, O.Massenet, R.Montrr.ory, ii.Ne"el, D.Paccard,
A^Yellon, 1965, J.Appl.Phys. ,36, 944.

J.Callaway, 1964, J.îlath.Phys. 5, 784.

S.Chikazumi, 1961, J.Appl.Phys, 32, 819.

K.L.Chopra, 1969, "Thin fill» phenoirena", Me Graw Hill, New York.

A.Corciovei, 196o, Czech,J.Phys. lo, 568, 917.

A.Corciovei, 1963, Phys.Rev. 13o, 2223.

A.Corciovei, 1965, Rev.Roum.Phys. lo, 3.

A.Corciovei, G.Ciobanu, 1965, J.Phys.Chem.Solids, 26_, 1939

A.Corciovei, G.Ghika, 1962, Czech.J.Phys. 22» 278

A.Cţrciovei, G.Costache, 1966, Phys.status solid! 16, 329.



- 43 -

A.Corciovei, D.Vair.anu, 1967, Rev.Roum.Phys. 1,2, 629.

A.Corciovei, D.Vamanu, 1968, preprint IFA FT-66-1968

A.Corciovei, D.Vamanu, 1968, "Fizika magnitnîh plenok", Proc.

Int.Coll.on magnetic thin films, Irkutsk, 1968, p.279.

A.Corciovei, D.Vamanu, 1968b,J.Appl.Phys. 39_, 1381.

A.Corciovei, D.Vamanu, 1968c,St.Cere.Fiz. 2!o, Ilo9,

A.Corciovei, D.Vamanu, 1969a, J.of Vacuum Sci. and Technology

6, 68o.

A.Corciovei, D.Vamanu, 1969b, Rev.Roum.Phys. ,14, 4o7.

A.Corciovei, D.Vamanu, 197oa, Rev.Roum.Phys. .15, 473«

A.Corciovei, D.Vamanu, 197ob, IEEE Trans.on Magnetics, MAG-6,

no.4, 857.

A.Corciovei, D.Vamanu, 1971, "Magnetic Resonance and Related

Phenomena", Proc.of the XVI-th Congress AMPERE, Bucharest,

September 197o, I.Ursu Editor, Ed.Academiei R.S.Rom&nia, p.461.

A.Corciovei, D.Vamanu, 1972 a, Thin Solid Films JL2_, 51.

A.Corciovei, D.Vamanu, 1972 b, Rev.Roum.Phys. .17, 125.

A.Corciovei, G.Costache, D.Vamanu, 1972, Solid State Physics,

F.Seitz and D.Turnbull, Editors, vol.27. Academic Press, Inc.,

New York and London, p.237.

A.Corciovei, D.Vamanu, L.Wojczak, A.Sukiennicki, 1972, Rev.

Roum.Phys. 2/7» 125«

A.Corciovei, D.Vamanu, 1973, Rev.Roum.Phys. ,18, 693.

E.Crittenden, R.Hoffman, 1953, Rev.Mod.Phys. 25,, 31o.

R.K.Davies, J.S.Langer, 1963, Phys.Re.v. 131, 163.

W.Doring, 1961, Z.Naturforsehg. 16a, Ioo8.

A.Drigo, 1951, Nuovo Cinento B, 498.

F.Dyson, 1956, Phys.Rev. Io2, 1217, 123o.

Z.Frait, 1962, Phys.status solid! 2, 1417.



44 "

Z.Frait, H.Ondris et al., 1962,.J.Phys.Soc.Japan _17' suppl.B-1,530

F.RcGantmaher, 1966, "Teoria ir.atrit", Nauka, Moscova

K.J.Harte, 1964, Proc.Int.Conf.Magn. Nottingham.

K.J.Harte, I960, J.Appl.Phys. 22» 1295.

K.J.Harte, 1968, J.Appl.Phys. £9, 1503.

J.Hori, 1968, "Spectral Properties of Disordered Chairs and
Lattices", Pergamon Press, Oxford,

W.Haubenreisser, W Brodkorb, A.Corciovei, G. Cost ache., 1969,
Phys.status solidi 31, 245.

W.Haubenreisser, F.Voigt, 1965, Phys.Lett. 15, 212.

H.Hoffman, 1966, IEEE Trans,Magn., MAG-2, 566.

H.Hoffman, 1968, IEEE Trans.Magn., MAG-4, 32.

T.Holstein, H.Primakoff, 1940, Phys.Rev. 58, 1098.

I.Inţa, 1970, "Rezonanţa feroiragnetică £n pelicule subţiri de

nichel si în pulbere de nichel", teză.

R.J.Jelitto, 1964, Z.Naturforschg. 19a, 1580.

L.V.Kirenski, V.G.Pynko, G.P.Pynko, A.S.Komalov, N.I.Sivkov, .

G.i.Rusov, P.I.Galenov, V.A.Ovsiannikov, S.G.Rusova, 1967,

Izv.Akad.Nauk SSSR 31, 716.

C.Kittel-, 1946, Phys.Rev. 70, 965.

C.Kittel, 1958, . Phys.Rev. 110, 1295.

C.Kittel, 1963, "Quantum Theory of Solida", John Wiley t Sons,.

Inc., New York- London,

M.Klein, R.Smith, 1951, Phys.Rev. 81, 378.

C.F.Kooi, W.R.Holmquist, P.E.Kigen, J.T.Doherty, 1962,

J.Phys.Soc,Japan, Suppl. B-1-117, 599.

J.S.Langer, 1961, J.Math.Phys. £, 584.

M.Lax, 1963, "Lattice Dynamics", Proc.Int.Conf. Copenhagen,

Perganton Press, Inc., New York, p.583.

H.Le Gali, 1967, J.Phys. 28, Suppl.no 2, C-151.



- 45 "

E.L,Lee, P.E.Buldoc, C.E.Violet, 1964, Phys.Rev.Lett. 13_, 800

G.W.Lehman, R.E.De l/aires, 1963, Phys.Rev. 131, 1008.

B.Lengeler, K.Ludwig, 1963, "Lattice Dynamics", Proc.Int.Conf.

Copenhagen Pergainon Press, Inc., New York, p.439.

W.Ludwig, 1964, "Ergefon.exact Naturw." 35, 1-102.

K.Ludwig, 1967, "Ergebn.exact.Naturw.", £3, 1-301.

T.Lukes, 1969, "Solid State Theory - Methods and Applications'1,

Landsberg P.T,-Editor, Wiley-Interscience, London - New York -

Sydney - Toronto.

O.Massenet, F.Biragnet, H.Juretschke, R.Montmory, A.Yellon, 1966,

IEEE Trans.Magnetics, MftG-2, 553.

E.W.Montroll, R.B.Potts, 1955, Phys.Rev. JLOO, 525ţ

L.N&l, 1944, J.Phys. 8, 5, 241, 265.

L.Ne"el, 1955, C.R.Acad.Sci.Paris, £41, 533.

L.N&l, 1959, J.Appl.Phys. 3o, 35.

C.A.Neugebauer, 1959, Phys.Rev. 116, 1441.

L.J.Oakland, Th.D.Rossing, 1959, J.Appl.Phys. _3o, 54 S.

P.Pincus, 1960, Phys.Rev. 118, 658.

D.Pines, 1963, "Elementary Excitations in Solids", Benjamin,

New York.

A.M.Portis, 1963, Appl.Phys.Lett. 2, 69.

J.B.Puchalska, R.J.Spain, 1962, C.R.Acad.Sci.Paris, 254, 2937.

H.Puszkarski, 1968, Acta Phys.Polon. 21' 769«

H.Puszkarski, 1970, Thin Solid Films 5, 26.

A.W.Saenz, 1962, Phys.Rev. 125, 194o.

E.Schloman, 1961, J.Appl.Phys. J32, 1006.

•E.Schloman, 1962, J.Appl.Phys. 3£' 527*

E.Schloman, 1963, J.Appl.Phys, 2±, 1998.

R.F.Shoohoo, 1963, Phys.Rev. 131, 594.

R.F.Soohoo, 1965, "Magnetic Thin Films", Harper Row, New York.



- 46 -

A.Stankoff, 1968, "Fizika Magnitnîh Plenok, Proc. Int.Coll.on

Magnetic Thin Films, Irkutsk 1968, p.422.

P.E.Tannenwald, M.H.Seavey, 1959, J.Phys.Radiuir. 2£, 323.

P.E.Tannenwald, R.Jveber, 1961, Phys.Rev. 121, 715.

S.V.Tyablikov, 1965, "l'etodî kvantovoi teorit magnetizmaM,

Nauka, Moscova.

L.Valenţa, 1957, Czech.J.Phys. 2* I27» 1 3 G-

L.Valenţa, 1957, Izv.Acad.Nauk SSSE, Sar.Fiz. _22,, 879.

L.Valenţa, 1969, coirunicare personala, P:aga.

L.Valenţa, V.Haubenreisser, K.Erodkorb, 1968, Phys.status solidi,

26,, 191.

L.Valenţa, D.Vairanu, H.Havlasova, 1970, "Diffusion and Spin Kaves in

Thin Films", preprint Charles University, Prague.

L.Valenţa, D.Vamanu, H.Havlasova, 1970, "Diffusion and Spin Waves

in Multilayered Thin Films", preprint Charles University,Prague.

L.Valenţa, D.Vamanu, H.Havlasova, 1971, Czech.J.Phys. B 21, 439.

L,Valenţa, D.Vairanu, H.Havlasova, 1971, J.de Phys. 22.' suppl.no

2-3, p.C. 1-569.

D.Vamanu, 1971, "Effects of demagnetization on the spin waves

in thin ferroiragnetic films", preprint Royal Institute of

Technology, Stockholm.

D.Vamanu, 1972, J.of Phys. C: Solid State Physics, J>, 2689.

D.Vamanu, 1973, J.of Pbys. C: Solid State Physics j6_, 844.

D.Vamanu, G.Costache, 197fl, "Studiul prin efect Mossbauer al

feritelor pentru electronică şi auton-atizări I - O metodă de

calcul aproximativ al fracţiunii de emisie gama fără recul,

pentru Fe în feritele spinelice", protocol intern IFA.

D.Vamanu, G.Costache, 1970, "Studiul prin efect Mossbauer al
feritelor pentru electronică si automatizări II - Aplicarea
aproximaţiei qvasidefectelor la calcularea factorului Lamb-
Mossbauer pentru emisia gama a Fe In feritei* spinelice',
protocol intern IFA.

i



47- -

D.C.Wallace, 19€2,<Phys.Rev. 128, 1614.

R.F.Kallis, A.A.tîaraduduin, 1960, Progr.Theoret.Phys. (Kyoto)

24., 1055.

I..wojtczak, 1965, Acta Phys.Polon. A28, 25.

L.Kojtczal:, 1966, Phys.status solid! 13, 245.

L.Wojtczak, A.Sukiennicki, A.Corciovei, D.Vairanu, 1970,

Acta Phys.Polon. A 238, 107.

J.M.Ziman, 1971, "Solid State Physics", F.Seitz and D.Turnbull,

Editors, vol.26, Academic Press, Inc., New York and. London.


