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«Магнітодинамічні властивості функціональних матеріалів
спінтроніки та магнітофотоніки»,
подану на здобуття наукового ступеня доктора фізико–математичних наук
за спеціальністю 01.04.11 – «магнетизм»

Практично уся сучасна електронна техніка передавання та оброблення
інформації використовує напівпровідникові прилади і ґрунтується на парадигмі
КМОН технології, а її розвиток понад пів століття описувався прогностичним
законом Мура. Однак, уже у ХХІ-му столітті ця технологія практично вичерпала
свої

можливості

за

швидкодією,

ступенем

мініатюризації,

питомим

енергоспоживанням, енергоефективністю, відведенням генерованого тепла і досягла
обмежень, пов’язаних з масштабом енергій, часу та локалізації ефектів, що
використовуються. Як наслідок закон Мура перестає працювати, і повстає проблема
пошуку та перевірки альтернатив у розвитку електронної техніки, яка отримала
умовну назву «More than Moore». Такі альтернативи, закономірно, шукають серед
«тонших» ефектів, зокрема у магнітних та фотонних явищах. Наприклад, практичне
використання гігантського магніторезистивного ефекту на основі спін-залежного
транспорту уже понад два десятиліття підтверджує реальність та перспективність
використання магнітних явищ у нанооб’єктах та гетерогенних системах, які можуть
відбуватися у меншому масштабі простору і часу, потребують менше енергії і дають
нові можливості для розвитку інформаційної техніки. Свідченням актуальності
таких досліджень є експоненційне зростання кількості наукових публікацій у цій
галузі. Оскільки, дисертація О.Ю. Салюк присвячена дослідженню саме магнітних і
магнітодинамічних властивостей таких об’єктів – функціональних наноматеріалів
для спінтроніки та магнітофотоніки, то її актуальність не викликає сумніву.
Своє дослідження О.Ю. Салюк проводила в рамках низки НДР, що
виконувалися в Інституті магнетизму НАН України та МОН України за Державною
цільовою науково-технічною програмою «Нанотехнології та наноматеріали»,
конкурсними проєктами спільної «Програми цільових досліджень та розвиваючих
ініціатив» НАН України та Українського науково-технологічного центру (УНТЦ),

Цільовою комплексною програмою НАН України «Фундаментальні проблеми
створення нових наноматеріалів і нанотехнологій», а також широкого міжнародного
наукового співробітництва, з науковими центрами, які також діють в рамках
національних та міжнародних наукових програм, і це також підтверджує
актуальність напрямку досліджень у дисертації О.Ю. Салюк.
Ці дослідження мають фундаментальний науковий інтерес для розвитку
фізики магнітних наносистем та розуміння фізичних основ процесів, що
відбуваються у таких системах, засад і способів формування необхідних структур і
їхніх властивостей.
З іншого боку, варта зазначити і практичний інтерес до цього напрямку
досліджень, який виражається, зокрема і тим, що у світі у них бере участь не лише
академічна наука, але й прагматичні представники індустрії. Це, звичайно, пов’язано
з реальним ростом обсягу ринку наномагнітних матеріалів, який за оцінками
аналітичних компаній у 2021 році має досягти 10 млрд. доларів США, причому
основними сегментами цього ринку є магнітних запис, сенсори магнітного поля та
наномагнетики для медицини.
Дисертацією є сукупністю опублікованих статей за науковою тематикою з
аналізом сучасного стану наукової проблеми та запропонованими шляхами
формування функціональних структур із заданими властивостями на основі
магнітних матеріалів, а також детальним описом методів дослідження, їхніх
результатів та поясненням фізичних процесів, що відбуваються у таких структурах,
на основі отриманих результатів, що у підсумку дозволили сформулювати основні
висновки і наукові положення.
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, вказано зв’язок роботи
з науковими програмами, сформульовано мету i задачі дослідження, викладено
наукову новизну та практичну цінність основних результатів та висновків роботи,
відображено апробацію результатів роботи та вказано кількість публікацій за темою
дисертації.
Перший розділ дисертації присвячено вирішенню проблеми створення
новітніх функціональних матеріалів, задавати необхідні для даного пристрою
магнітні параметри яких можна, змінюючи технологічні умови отримання. Більша
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частина розділу стосується магнітних та магнітодинамічних властивостей сплавів
Гейслера. Найбільш цікавими результатами, на мою думку, є дослідження впливу
нанодвійникової структури на магнітні, магнітодинамічні та магнітотранспортні
властивості сплавів з ефектом пам’яті форми. Неабиякий інтерес також має фазове
розшарування

за

рахунок

обмінної

взаємодії

між

магнітними

іонами

у

двокомпонентних системах, прикладом яких є система нікель-мідь, досліджена у цій
роботі,.
Дослідженню магнітних та транспортних властивостей магнітних гранул та
гранулярних структур присвячений другий розділ. Найбільш цікавими, з моєю точки
зору, в цьому розділі є результати щодо утворення метастабільних фаз у гранулах
кобальт-мідь, а, також, щодо впливу монокристалічності тунельного прошарку на
величину гігантського магнітоопору у системі Fe/MgO.
У третьому розділі дисертації основну увагу зосереджено на дослідженні
магнітної динаміки магнітних елементів та їхніх ґраток. Серед отриманих
результатів слід відзначити виявлення механізмів трансформації спін-хвильового
спектру при відхиленні намагніченості від осі магнітного диску та виникнення
конфігураційної анізотропії у щільних сітках дипольно та обмінно зв’язаних
наноелементів.
Останній

четвертий

розділ

присвячений

дослідженню

одновимірних

магнітофотонних кристалів. Тут слід відзначити результати щодо формування
перехідних прошарків у шаруватих структурах феритів-гранатів та з’ясування
впливу таких прошарків на магнітні та магнітооптичні характеристики досліджених
структур.
Основний зміст дисертації належним чином відображає сформульовану мету
роботи та поставлені завдання досліджень. Автореферат дає достатньо повне
уявлення про зміст дисертації, її основні особливості, результати та висновки,
містить відомості про структуру та публікації, на підставі яких дисертація подана до
захисту.
Достовірність та обґрунтованість наукових положень та висновків дисертації
забезпечена використанням комплексу сучасних експериментальних методик,
виконанням експериментальних досліджень у тому числі на найсучаснішому
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обладнанні у лабораторіях різних країн, системним підходом до аналізу одержаних
результатів та порівнянням з існуючими теоріями та результатами комп’ютерного
моделювання. Достовірність та аргументованість наукових положень також
підтверджується тим, що основні результати роботи опубліковані переважно у
міжнародних наукових виданнях найвищого рейтингу.
Сукупність результатів, які було отримано у дисертації, суттєво вдосконалює
уявлення та поглиблює знання про фізичні процеси у гетерогенних функціональних
магнітних матеріалах загалом і про їхній магнетизм зокрема. Наукові положення
дисертації володіють новизною і мають практичне значення, а усе дослідження
виконано, без перебільшення, на світовому рівні.
Особистий внесок здобувача в отримання результатів чітко окреслений як у
вступі, так і в передмовах до розділів основної частини дисертації, і може бути
оцінений як визначальний в отриманні тих результатів та положень, які винесені
авторкою на захист. Усі результати досліджень, винесені на захист, своєчасно і
повно опубліковані у наукових фахових виданнях з високим імпакт-фактором та
пройшли

належну

апробацію

на

міжнародних

конференціях.

За

змістом

дисертаційна робота повністю відповідає паспорту спеціальності 01.04.11 –
«магнетизм».
Попри дуже позитивне враження від дисертації, вона, все ж, не позбавлена
певних недоліків:
1) У підрозділі 1.1 виникає запитання – чому резонансні поля плівок сплавів
NixCu1–x вимірювалися лише до 380 К (для x = 0.71) та 425 К (x = 0.77)? Це
викликає деяку суперечливість даних, поданих на рис. 1-4 (нумерація за текстом
відповідної

публікації).

Наприклад,

тенденції

залежності

ефективної

намагніченості від температури та амплітуди резонансу ФМР для плівок з x =
0.77 мають протилежний характер на рис. 2 і 3; результати для T = 425 K, які
наведені на рис. 2, не відображені на рис. 3; а різкий «злам» залежності
резонансного поля для цієї температури на рис. 1 лише посилює неоднозначність
розуміння отриманих даних. Нажаль, ця суперечливість результатів залишилися
поза увагою автора. Окрім того, не зрозуміло, чому подібні вимірювання для
плівок з x = 0.92 відбувалися лише до температури 390 К. На рис. 2 наведена
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екстраполяція

до

температури

Кюрі

на

основі

апроксимації

у

більш

низькотемпературній області, однак не вказано, якою була модель апроксимації і
чому не були отримані відповідні експериментальні дані в області 400-550 К.
2) У підрозділі 1.18 на рис. 5 опублікованої статті, що наведений на ст. 94
дисертації, наведені розрахункові та експериментальні залежності резонансного
поля, які у тексті статті розглядаються як кількісно узгоджені. Попри це, існує
помітне розходження на нижній кривій на рисунку в області температур вище
200 К, яке не аналізується.
3) При аналізі магнітних та магнітодинамічних властивостей магнітних сплавів з
ефектом пам’яті форми багато говориться про формування просторовоперіодичної двійникової структури в епітаксіайних плівках. Однак практично
відсутні відомості щодо механізмів, відповідальних за формування такої
структури, і нема ясності, чи залежить період цієї структури від параметрів
плівок та технологічних умов їх отримання.
4) В огляді з магнетизму Гейслерових сплавів згадуються системи, в яких у
двійникових областях наявне феромагнітне впорядкування, а на двійникових
межах виникає антиферомагнітна обмінна взаємодія. Однак, не зрозуміло, чи
проводились авторкою дослідження таких систем і як змінюються магнітні та
магнітодинамічні властивості у порівнянні з системами з феромагнітним обміном
між двійниками.
5) У четвертому розділі багато уваги приділяється формуванню перехідних
прошарків між магнітними та немагнітними гранатовими шарами і їхньому
впливу на магнітні і магнітооптичні характеристики, однак практично повністю
за кадром залишається дослідження інтерфейсу між магнітооптичними шарами
та шарами Брегівських дзеркал.
6) На жаль, авторці не вдалося уникнути деяких синтаксичних, орфографічних,
помилок і описок, помилок форматування та оформлення, наприклад:
 на Рис. 5 автореферату, одиниці вимірювання

намагніченості підґраток

позначені як erg/cm3 замість emu/сm3;
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