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АНОТАЦІЯ 

Кравець А. Ф. Магнітні властивості багатошарових наноструктур з 

температурно залежною міжшаровою обмінною взаємодією. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах наукової доповіді за сукупністю 

наукових статей. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.11. – «Магнетизм». – Інститут магнетизму 

Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, 

Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної проблеми 

фізики сучасного магнетизму  розробці нових принципів ефективного 

управління магнітними станами багатошарових наноструктур, перспективних 

для їх подальшого практичного застосування в області спінтроніки.  

Магнітні багатошарові наноструктури складають основу сучасних 

спінтронних пристроїв різноманітного призначення і наразі інтенсивно 

досліджуються. Зважаючи на характерні товщини магнітних шарів і 

немагнітних прошарків в багатошарових наноструктурах міжшарові обмінні 

взаємодії різного типу в таких наноструктурах стають помітними і відіграють 

вирішальну роль в формуванні їх магнітних властивостей. Міжшарові 

обмінні взаємодії такі, як пряма феромагнітна, непряма осцилююча, 

магнітостатична Неєлівська, а також обмінна взаємодія на межі поділу 

феромагнетик -антиферомагнетик відіграють домінуючу роль в магнітному 

упорядкуванні в шаруватих наноструктурах. Ці обмінні взаємодії, як 

правило, є фіксованими і не можуть бути змінені після виготовлення 

багатошарових наноструктур. Енергії цих взаємодій пропорційні 

намагніченості феромагнітних шарів і слабо змінюються при невеликих 

змінах температури в біля привабливих з точки зору практичного 

застосування температур, наприклад трохи вище кімнатної. На практиці дуже 

важливо мати багатошарові структури, у яких міжшаровий обмін не 
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фіксований, а ним можна керувати – вмикати і вимикати шляхом зміни 

зовнішнього параметра – температури, що є сприятливим фактором для 

створення нових спінтронних пристроїв на основі термо-магнітного 

перемикання. 

В роботі представлено новий вид міжшарової обмінної взаємодії – 

температурно-контрольований обмін між шарами сильних феромагнетиків 

через прошарок слабкого розбавленого феромагнетика, магнітний стан якого 

дуже залежить від температури і впливає на обмін між шарами сильних 

феромагнетиків. В роботі досліджено магнітні багатошарові плівкові 

наноструктури, які складаються із суцільних шарів сильних і слабких 

металевих феромагнетиків, немагнітних металів, антиферомагнетиків і 

діелектриків товщиною від долей нанометрів до декількох нанометрів. 

Метою дослідження було встановлення закономірностей проявів 

прямих і непрямих обмінних міжшарових взаємодій в магнітних багатошарових 

наноструктурах з прошарками розбавлених феромагнітних сплавів у 

відповідності до їх температурно-залежних магнітних станів, а також 

встановлення закономірностей проявів динамічних обмінних взаємодій в 

багатошарових наноструктурах на основі натуральних і синтетичних 

антиферомагнетиків. 

Для досягнення мети були виготовлені магнітні багатошарові 

наноструктури з температурно-залежною міжшаровою прямою і непрямою 

обмінними взаємодіями та багатошарові наноструктури на основі 

антиферомагнетиків з динамічною обмінною взаємодією; були розроблені 

фізичні основи температурного керування магнітними станами розроблених 

багатошарових наноструктур шляхом зміни магнітного стану прошарків 

розбавлених феромагнетиків та їх товщини; був досліджений вплив 

температурно залежних міжшарових обмінних взаємодій в розроблених 

багатошарових наноструктурах на їх статичні і динамічні магнітні 

властивості; були проведені феноменологічні модельні розрахунки для 
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аналізу отриманих експериментальних даних і встановлення основних 

фізичних закономірностей поведінки магнітних властивостей отриманих 

багатошарових наноструктур; були розроблені спінтронні пристрої, 

побудовані на основі досліджених багатошарових наноструктур, з 

температурно індукованим перемиканням магнітних станів. 

У дисертаційній роботі представлені результати комплексного 

дослідження магнітних статичних і динамічних властивостей багатошарових 

наноструктур з температурно залежними міжшаровими обмінними 

взаємодіями  прямою і непрямою  через прошарки слабких розбавлених 

феромагнітних сплавів; магнітних властивостей плівок розбавлених 

феромагнітних сплавів, як основних компонентів вищезазначених 

багатошарових наноструктур; та спінтронних пристроїв, побудованих на 

основі досліджених багатошарових наноструктур, з температурно 

індукованим перемиканням магнітних станів.  

Були виконані відповідні необхідні експериментальні і теоретичні 

наукові дослідження і вперше отримані нові наукові результати, які 

приведені нижче.  

Запропоновано та реалізовано новий тип міжшарової обмінної 

взаємодії в магнітних багатошарових наноструктурах – температурно 

залежний обмін між шарами сильних феромагнетиків через прошарок 

розбавленого слабо феромагнітного сплаву, температура Кюрі якого є 

набагато нижчою порівняно із шарами сильних феромагнетиків.  

Запропоновано та створено модифікований спіновий вентиль з 

прошарком розбавленого феромагнітного сплаву між шарами сильних 

феромагнетиків, один із яких є вільним із одновісною магнітною 

анізотропією, а другий – закріпленим із однонаправленою магнітною 

анізотропією, як температурно чутливий спінтронний пристрій - 

термомагнітний Кюрі-перемикач. Показано, що Кюрі-перемикач є 

ефективним інструментом для дослідження температурних, польових і 
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кутових залежностей параметрів обмінної взаємодії в шаруватих 

наноструктурах. 

Запропоновано і експериментально реалізовано термомагнітний 

контроль міжшарової обмінної взаємодії та намагніченості в магнітних 

багатошарових наноструктурах F1/f/F2 pin з прошарками розбавленого 

феромагнетика f, шляхом переходу останніх через точку Кюрі. Показано, що 

взаємодія між шарами F1 і F2 pin через прошарок f залежить від температури і 

зникає при нагріві структури до ефективної температури Кюрі для матеріалу 

прошарку f. При цьому, під впливом прикладеного невеликого магнітного 

поля, магнітні моменти шарів F1 і F2pin впорядковуються антипаралельно, а 

магнітний момент F1 / f / F2 pin прямує до нуля, тобто відбувається магнітне 

перемикання. Термомагнітний ефект, що спостерігається, є дуже сильним – 

при зміні прикладеного магнітного поля всього в декілька десятків ерстед 

температура переходу змінюється на сотні K. Це відкриває новий шлях для 

контролю намагніченості в магнітних нанопристроях. Встановлено, що 

магнітне перемикання може бути досягнуте або зміною температури, або 

магнітного поля, або комбінацією обох параметрів.  

Розроблено феноменологічну теорію міжшарової обмінної взаємодії та 

температурної залежності намагніченості в структурі F1/f/F2 pin (в 

співавторстві з д.ф.-м.н Ю. І. Джежерею). Виявлено, що в обмінній взаємодії 

між шарами сильних феромагнетиків через прошарок розбавленого слабкого 

феромагнітного сплаву на інтерфейсах між сильним і слабким 

феромагнетиками визначальну роль відіграє ефект підмагнічування 

(proximity effect), який спричиняє неоднорідний розподіл намагніченості в 

прошарку розбавленого феромагнітного сплаву та суттєво підвищує його 

ефективну температуру Кюрі, що приводить до сильної нелінійної залежності 

міжшарового обміну від товщини прошарку та від концентрації магнітної 

компоненти в розбавленому феромагнітному сплаві. 

Виявлено, що в плівках розбавлених феромагнітних сплавів NixCu100-x, 

осаджених методами магнетронного напорошування і електронно-
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променевого осаджування, які характеризуються необмеженою взаємною 

розчинністю компонентів, спостерігається композиційне і магнітне 

розшарування. Встановлено, що це розшарування спричинене 

магнітоіндукованим ефектом в процесі осаджування плівок. Більш сильно 

воно проявляється у сплавах із вищою концентрацією магнітної компоненти і 

приводить до нелінійної залежності температури Кюрі NixCu100-x від 

концентрації магнітної складової. 

Експериментально продемонстровано послаблення ефекту 

підмагнічування на інтерфейсі між сильним і слабким феромагнетиками та 

покращення чіткості термомагнітного перемикання в Кюрі-перемикачі 

шляхом застосування прошарку розбавленого феромагнітного сплаву з 

градієнтним розподілом концентрації магнітної компоненти по товщині 

прошарку.  

Запропоновано і експериментально досліджено температурно чутливий 

магнітний тунельний контакт, як прототип елементу магнітної пам’яті, з 

термомагнітним перемиканням магнітних і резистивних станів в процесі 

нагрівання при пропусканні електричного струму порогової величини через 

таку структуру. 

Запропоновано нову концепцію термомагнітного перемикання в 

магнітних багатошарових наноструктурах, в яких поєднуються і конкурують, 

в залежності від температури, непряма та пряма обмінні міжшарові взаємодії. 

Запропоновано температурне перемикання характеру міжшарового обміну в 

магнітних багатошарових наноструктурах з температурно залежною 

обмінною взаємодією – із прямого обміну феромагнітного типу, 

характерного для так званого синтетичного феромагнетика при нижчих 

температурах, в непрямий обмін антиферомагнітного типу, характерний для 

так званого синтетичного антиферомагнетика, чи синтетичного 

феримагнетика, при більш високих температурах. При невеликій зміні 

температури пряма обмінна взаємодія, відповідальна за феромагнітне 

впорядкування в структурі, вимикається, а непряма обмінна взаємодія, 
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відповідальна за антиферомагнітне впорядкування, вмикається, і при цьому 

відбувається перемикання магнітного і резистивного станів структури. 

Перемикання відбувається за відсутності зовнішнього магнітного поля, на 

противагу термомагнітному Кюрі-перемикачу.  

Методом феромагнітного резонансу досліджено динамічні магнітні 

властивості багатошарових наноструктур з температурно регульованим 

обміном між шарами сильних феромагнетиків через прошарок розбавленого 

феромагнітного сплаву. Виявлено, що міжшарова обмінна взаємодія сильно 

впливає на резонансні поля шарів сильних феромагнетиків, різкі зміни яких 

спостерігаються біля точки фазового переходу – точки Кюрі – 

слабомагнітного прошарку. Встановлено, що основними параметрами 

слабомагнітного прошарку, які впливають на магнітний резонанс в системі, є 

довжина обмінної взаємодії, ефективна намагніченість насичення і ефективна 

температура Кюрі, значення яких суттєво відрізняються від відповідних 

величин для об'ємних зразків розбавленого сплаву через ефект 

підмагнічування на інтерфейсах між сильними феромагнетиками і 

розбавленим сплавом. Отримані результати є важливими для розробки 

високошвидкісних магнітних нанопристроїв на основі спін-

термоелектронного керування. 

Експериментально досліджено і теоретично проаналізовано (в 

співавторстві з д.ф.-м.н Ю. І. Джежерею) процеси, які визначають релаксацію 

магнітних моментів в обмінно-зв’язаній системі феромагнітних наношарів, 

зв'язок між якими є температурно-залежним, а один із шарів 

характеризується сильною однонаправленою магнітною анізотропією. 

Виявлено, що наявність міжшарового зв’язку якісно змінює характер 

дисипативних процесів і приводить до збільшення або зменшення 

ефективного коефіцієнта дисипації системи. Показано, що підсилення 

міжшарового зв’язку призводить до анізотропного в площині характеру 

релаксації намагніченості у всій системі. Отримані результати вказують 

шляхи керування дисипативними процесами в новітніх високошвидкісних 
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багатошарових магнітних наноструктурах, які є перспективними для 

практичних застосувань в галузі надшвидкісної спінтроніки та 

мікрохвильової техніки. 

Запропоновано і розроблено інноваційний підхід до локальної 

температурної стабілізації мікророзмірних елементів електроніки 

(мікрохолодильників, теплообмінників, охолоджувачів мікро- та 

наносенсорів, тощо) із застосуванням магнітних багатошарових 

наноструктур з гігантським магнітокалоричним ефектом на основі, 

виключно, перехідних металів. В цих структурах шари сильних 

феромагнетиків розділені прошарками розбавлених феромагнітних сплавів в 

парамагнітному стані. Ідея роботи полягає у використанні непрямої 

міжшарової обмінної взаємодії (РККІ-типу) для підсилення дії зовнішнього 

магнітного поля на прошарок розбавленого феромагнетика. В цих структурах 

в процесі прикладання незначного магнітного поля (~ 10 мТ) відбувається 

різка зміна характеру непрямого міжшарового обміну через прошарок 

розбавленого феромагнетика біля його точки Кюрі і спостерігається 

гігантська ізотермічна зміна магнітної ентропії (S ≈ -10 мДж см-3 К-1) з 

поглинанням чи виділенням тепла. Це дозволяє ефективно керувати 

температурою цієї структури та мікророзмірного елементу електроніки, з 

яким вона може знаходитись в безпосередньому тепловому контакті. 

Показано, що запропоновані структури можуть бути більш ефективними за 

кращі існуючі об’ємні магнітокалоричні матеріали на основі рідкоземельних 

матеріалів, що використовуються в холодильних системах з адіабатичним 

розмагнічуванням. Оскільки структури виготовлені виключно на основі 

перехідних металів, це визначає їх високу економічну доцільність та 

толерантність до довкілля. Запропоновані наноструктури є перспективними 

для локального керування температурою вибраних окремо мікророзмірних 

елементів електроніки. 

Розроблено синтетичний антиферомагнетик з температурно 

індукованим перемиканням магнітних станів, як основа майбутніх спін-
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термо-електронних нанопристроїв спінтроніки. Синтетичний 

антиферомагнетик являє собою два шари сильних феромагнетиків, 

розділених прошарками різного типу. Описано і порівняно два механізми 

температурно-індукованого перемикання намагніченості в магнітних 

багатошарових наноструктурах з різними типами міжшарового обміну через 

різноманітні прошарки. Запропоновано два типи магнітних наноструктур: (і) 

структури з однорідними прошарками, в яких реалізовано конкуренцію як 

прямого, так і непрямого міжшарових обмінних взаємодій; (іі)  структури з 

композитними прошарками, в яких реалізовано повністю непрямий обмінний 

зв'язок феромагнітного і антиферомагнітного типів. Ключовим елементом 

конструкції прошарків є слабомагнітний шар розбавленого феромагнітного 

сплаву, при переході якого через власну температуру Кюрі відбувається 

перемикання взаємного впорядкування магнітних моментів складових шарів 

із паралельного в антипаралельний стан, тобто із стану синтетичного 

феромагнетика в стан синтетичного антиферомагнетика. Результати 

експериментальних магнітних статичних і динамічних вимірів підтверджені 

детальними модельними теоретичними розрахунками. Ці результати є 

важливими для прикладних застосувань магнітних багатошарових 

наноструктур з термокерованим перемиканням характеру непрямого 

міжшарового обміну у спін-термо-електронних пристроях.  

Вперше методом феромагнітного резонансу досліджено температурно 

регульований міжшаровий обмін в магнітних багатошарових наноструктурах, 

де два шари сильних феромагнетиків розділені слабомагнітним прошарком з 

градієнтом складу уздовж його товщини. Використання прошарку 

градієнтного типу значно поліпшує ефективну однорідність обмінної 

взаємодії в багатошаровій структурі і призводить до значно вужчого 

температурного діапазону магнітного перемикання в структурі, порівняно із 

використанням прошарку із фіксованою композицією. Отримані результати 

були використані при проектуванні і оптимізації багатошарових 

наноструктур з термічно керованими магнітними властивостями.  
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Вперше розроблені магнітні багатошарові наноструктури на основі 

шарів розбавлених феромагнітних сплавів та немагнітних прошарків (Fe-

Cr)/Cr з міжшаровою обмінною взаємодією антиферомагнітного типу, 

константа взаємодії якої може налаштовуватись в широких межах 

(0,004 ÷ 0,235 erg/cm2) шляхом вибору концентрації магнітної компоненти в 

шарах розбавленого сплаву Fe-Cr та їх товщини. Виявлено, що зростання 

концентрації атомів заліза на інтерфейсі (Fe-Cr)/Cr ефективно підсилює 

міжшарову обмінну взаємодію через зростання магнітної поляризації на (Fe-

Cr)/Cr інтерфейсах.  

Досліджено динамічний обмін між шарами антиферомагнетика (АФМ) 

і феромагнетика (ФМ) через прошарок немагнітного металу (НМ) та його 

вплив на спінову динаміку в тришарових наноструктурах АФМ/НМ/ФМ = 

Mn80Ir20 (12 нм) / Cu (6 нм) / Py (dФM), (dФM = 3, 6, 9, 12 і 15 нм). Динамічний 

ФМ-АФМ обмін, опосередкований через електрони провідності в шарі НМ, 

виникає при феромагнітному резонансі (ФМР) в ФМ шарі через ефекти 

спінової накачки в немагнітний прошарок, переносу та акумуляції кутового 

моменту чистого спінового струму, генерованого ФМ шаром, в обидва ФМ 

та АФМ шари. Експериментально встановлено, що динамічний ФМ-АФМ 

обмін призводить до збільшення ширини лінії ФМР і зміщення резонансного 

магнітного поля шару ФМ, що надає інформацію про взаємодію 

нерівноважної провідності спінів електронів і локалізованих моментів АФМ. 

Виявлено, що індукований внесок спінової накачки в ширину лінії ФМР 

обернено пропорційний товщині ФМ шару. Показано, що ця товщинна 

залежність, ймовірно, виникає через дисипативну динаміку вільних і 

локалізованих спінів в шарі AФМ. На основі формалізму Онзагера 

теоретично розраховано (в співавторстві з д.ф.-м.н. О. В. Гомонай) додаткове 

затухання Гілберта в ФМ шарі в системі АФМ/НМ/ФМ з урахуванням 

спінової накачки і акумуляції в обох ФМ і АФМ шарах. Відокремлено внесок 

від ефекту спінової накачки в ширину лінії ФМР і показано його залежність 

зі зміною товщини шару ФМ. Проаналізовані фізичні механізми 
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спостережуваних експериментальних залежностей і показано складний 

взаємозв’язок між спінами електронів провідності і гратки в п'яти 

ефективних підсистемах структури. Експериментально спостережувана 

зворотна залежність додаткового АФМ-індукованого затухання і 

резонансного поля від товщини шару ФM підтверджує гіпотезу про вплив 

АФМ на динаміку ФМ шару і добре узгоджується з нашими теоретичними 

передбаченнями. Отримані результати забезпечують більш глибоке 

розуміння механізмів, які роблять внесок в магнітну релаксацію в магнітних 

наноструктурах, що містять антиферомагнетики, дозволяють виявити роль 

динамічного міжшарового обміну в спіновій релаксації в цих структурах і 

можуть бути корисними при проектуванні швидкодіючих нанопристроїв 

спінтроніки на основі антиферомагнетиків. 

Вперше досліджено власну та стимульовану оточуючими шарами 

магнітну релаксацію у магнітом’якому шарі феромагнетика в багатошаровій 

композитній магнітній наноструктурі з різною величиною міжшарової 

обмінної взаємодії. Детально вивчено внесок спінової накачки в динаміку 

намагніченості для паралельного, антипаралельного, а також неколінеарного 

взаємного впорядкування магнітних моментів резонуючого і статичного 

магнітних шарів в багатошаровій наноструктурі, в якій резонуючий вільний 

шар динамічно взаємодіє через прошарок немагнітного металу шляхом 

впливу спінової накачки із ключовим елементом структури - тришаровим 

синтетичним феримагнетиком (СФМ), шляхом контролю непрямої обмінної 

взаємодії, у якому здійснюється перехід від паралельної до антипаралельний 

орієнтації резонуючого вільного шару і його найближчого інтерфейсу СФМ. 

Вперше виявлено, що характер отриманого магнітного затухання 

вільного шару є немонотонним: проміжна неколінеарна магнітна 

конфігурація в структурі призводить до суттєво підвищеної спінової 

релаксації в системі. Така поведінка спричинена різною ефективністю 

поглинання та розсіювання у СФМ струму спінової накачки, яка 

інжектується вільним шаром. Додатково до збільшення поглинання 
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спінового струму товстішим СФМ виявлена також роль сильного спін-фліпу 

в неколінеарному стані, а також модифікованої ефективної провідності в 

антипаралельному стані, аналогічну ефекту гігантського магнітоопору в 

СФМ. Отримані результати демонструють можливість налаштування 

магнітного затухання в магнітом’яких феромагнетиках шляхом відносно 

невеликих змін в геометрії магнітних багатошарових наноструктур. 

Вперше досліджено вплив провідних властивостей немагнітної матриці 

на колективні властивості (феромагнітний резонанс) ансамблів наногранул 

феромагнітного металу в магнітних наногранульованих плівках з різними 

типами немагнітних матриць – металевими і діелектричними. Комплексні 

дослідження поведінки наногранульованих систем при феромагнітному 

резонансі і намагнічуванні показали, що у матеріалах з провідною матрицею 

ознаки феромагнітного упорядкування наступають задовго до порогу 

структурної перколяції. Результати експериментів пояснені в рамках 

феноменологічного підходу, який базується на врахуванні обмінного 

підмагнічування електронів провідності магнітними іонами наногранул (в 

співавторстві з д.ф.-м.н. Ю. І.Джежерею). Показано, що поляризація в 

підсистемі електронів провідності сприяє встановленню обмінної взаємодії 

між магнітними моментами гранул. Досліджено вплив провідних 

властивостей немагнітної матриці на процес намагнічування магнітних 

наногранульованих плівок. Показано, що поляризація в підсистемі електронів 

провідності і ефективне поле в плівках з провідною матрицею сприяє 

встановленню прямої обмінної взаємодії і магнітної кореляції в ансамблі 

магнітних наногранул задовго до порогу структурної перколяції. Отримані 

теоретичні результати (в співавторстві з д.ф.-м.н Ю. І. Джежерею) були 

розширені для пояснення температурно залежної обмінної взаємодії в 

магнітних багатошарових наноструктурах, що містять шари сильних 

феромагнетиків і прошарки слабких розбавлених феромагнітних сплавів.  

Вперше запропоновано застосування непрямої обмінної взаємодії як 

механізму для дослідження локального магнетизму в прошарках розбавлених 
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феромагнітних сплавів в магнітних багатошарових наноструктурах з ефектом 

гігантського магнітоопору. Експериментально продемонстровано набуття 

магнітного моменту домішками Ni у прошарку розбавленого феромагнітного 

сплаву NixCu100-х в багатошаровій наноструктурі Co/Cu/NixCu100-x/Cu/Co із 

зміною концентрації x. На концентраційній залежності магнітоопору такий 

перехід проявляється як чітка сходинка в інтервалі x = 15 – 25 ат.%. Таке 

різке зменшення магнітоопору, спричинене зростанням спін-залежного 

розсіювання електронів на парамагнітних домішках у прошарку  – атомах Ni, 

які набули атомний магнітний момент. Розроблений підхід може бути 

використаний у високочутливих дослідженнях надслабких магнітних 

перетворень і змін у тонких шарах із слабко вираженими магнітними 

властивостями. 

Досліджені багатошарові наноструктури можуть стати основою для 

нових магнітних пристроїв на основі спін-термо-електронної комутації, таких 

як датчики, генератори і елементи пам'яті. 

Як загальний результат, у роботі з’ясовано закономірності і специфічні 

риси еволюції магнітних властивостей магнітних багатошарових 

наноструктур з температурно керованим міжшаровим обміном різного типу 

при зміні температури та вироблена концепція практичного застосування 

розроблених наноструктур в спінтронних пристроях. 

В першому розділі представлені результати досліджень 

концентраційних, польових і температурних залежностей статичних і 

динамічних магнітних властивостей плівок розбавлених феромагнітних 

сплавів NixCu100-x, осаджених на кремнієві підкладки методами 

магнетронного розпорошування і електронно-променевого осаджування. 

Плівки NixCu100-x використовуються в подальшому, як слабомагнітні 

прошарки з низькою температурою Кюрі в магнітних багатошарових 

наноструктурах з температурно керованою прямою міжшаровою обмінною 

взаємодією, для застосування в якості основних елементів термомагнітних 

спінтронних пристроїв.  
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В другому розділі приведені результати досліджень польових і 

температурних залежностей намагніченості Кюрі-перемикачів F1 / f / F2 pin – 

магнітних тришарових наноструктур спін-вентильного типу з температурно 

керованою прямою обмінною взаємодією феромагнітного типу між шарами 

сильних феромагнетиків - вільним шаром з одновісною магнітною 

анізотропією F1 (Ni80Fe20) і закріпленим шаром з однонаправленою 

магнітною анізотропією F2 pin (Сo50Fe50) - через прошарки слабких 

феромагнетиків f, що являють собою розбавлені феромагнітні сплави 

NixCu100-x з різною температурою Кюрі. 

В третьому розділі приведені результати експериментального і 

теоретичного вивчення температурних та кутових залежностей параметрів 

феромагнітного резонансу (ФМР) (спектрів, резонансних полів, напівширин 

ліній ФМР) в Кюрі-перемикачах – магнітних багатошарових наноструктурах 

спін-вентильного типу F1/f(x, d)/F2pin з температурно керованою прямою 

міжшаровою F1 – F2pin обмінною взаємодією феромагнітного типу, де F1 – 

шар вільного магнітом’якого феромагнітного сплаву із одновісною 

магнітною анізотропією Ni80Fe20(10 нм) (пермалой – Py); f – прошарок 

розбавленого слабкого феромагнітного сплаву NixCu100-x(d), ( d = 3; 4,5; 6; 7,5; 

9 нм; x = 0, 40, 48, 54, 62, 70 ат.%); F2 pin – шар закріпленого магнітотвердого 

сильного феромагнітного сплаву із однонаправленою магнітною 

анізотропією Co90Fe10(5 нм)/Mn80Ir20(12 нм). На основі аналізу параметрів 

ФМР визначені магнітні властивості, такі як ефективна намагніченість, 

параметри магнітної релаксації, магнітна анізотропія в структурі, окремих 

компонентів F1/f(x, d)/F2 pin структур, а  також поля температурного 

перемикання магнітних станів цих структур. 

В четвертому розділі приведені результати експериментальних 

досліджень термічно регульованої непрямої міжшарової обмінної взаємодії в 

магнітних багатошарових наноструктурах Fe/Fe-Cr/Fe, в яких, в залежності 

від температури, домінуючою міжшаровою взаємодією може бути або пряма 

обмінна взаємодія феромагнітного типу, відповідальна за феромагнітне 

(паралельне) впорядкування магнітних моментів шарів феромагнетиків, або 
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непряма обмінна взаємодія типу РККІ, відповідальна за антиферомагнітне 

(антипаралельне) впорядкування магнітних моментів шарів Fe.  

В п’ятому розділі приведені результати вивчення впливу ефекту 

спінової накачки на спінову динаміку в магнітних багатошарових 

наноструктурах на основі антиферомагнетиків і синтетичних феримагнетиків 

під час феромагнітного резонансу в таких структурах: (а) явища спінової 

накачки у багатошарових наноструктурах «антиферомагнетик / немагнітний 

метал / феромагнетик»; (б) впливу параметрів магнітного та немагнітного 

шарів на процеси дисипації у багатошарових наноструктурах з 

антиферомагнітним компонентом; (в) спінової релаксації в багатошарових 

наноструктурах із синтетичним феримагнетиком; (г) розсіювання спінового 

струму в двошаровій наноструктурі “феромагнетик / антиферомагнетик”. 

Шостий розділ присвячений магнітним багатошаровим наноструктурам 

з термоелектронним керуванням магнітними станами для їх практичного 

застосування в спінтроніці. 

Ключові слова: антиферомагнетик, ефект підмагнічування, 

дисипативні ефекти, Кюрі-перемикач, магнітні багатошарові наноструктури, 

магнітна динаміка, магнітокалоричний ефект, міжшарова обмінна взаємодія, 

намагніченість, непряма обмінна взаємодія, пряма обмінна взаємодія, 

розбавлений феромагнетик, спін-поляризований струм, спінова накачка, 

спінтроніка, температурно керований міжшаровий обмін, температура Кюрі, 

тунельний контакт, феромагнітний резонанс, феромагнетик.  
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Kravets A. F. Magnetic properties of multilayer nanostructures with temperature-
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The dissertation is devoted to the solution of the actual problem of physics 

of modern magnetism – to development of new principles of effective control of 

magnetic states of multilayer nanostructures, perspective for their further practical 

application in the field of spintronics. 

Magnetic multilayer nanostructures form the basis of modern spintronic 

devices for various purposes and are currently being intensively studied. Due to the 

characteristic thicknesses of magnetic layers and nonmagnetic layers in multilayer 

nanostructures, interlayer exchange interactions of various types in such 

nanostructures become noticeable and play a crucial role in the formation of their 

magnetic properties. Interlayer exchange interactions such as direct ferromagnetic, 

indirect oscillating, magnetostatic Neel coupling, as well as exchange interaction at 

the interface ferromagnet-antiferromagnet play a dominant role in the magnetic 

ordering in layered nanostructures. These exchange interactions are usually fixed 

and cannot be changed after the fabrication of multilayer nanostructures. The 

energies of these interactions are proportional to the magnetization of the 

ferromagnetic layers and change slightly with small changes in temperature in the 

vicinity of attractive in terms of practical application of temperatures, such as 

slightly above room temperature. But in practice it is very important to have 

multilayer structures in which the interlayer exchange is not fixed, and it can be 

controlled - on and off, by changing the external parameter - temperature, which 

will help create new devices based on thermo-magnetic switching. 

The dissertation presents a new type of interlayer exchange interaction - 

temperature-controlled exchange between layers of strong ferromagnets through a 

layer of weak dilute ferromagnet, the magnetic state of which strongly depends on 

temperature and strongly influences the exchange between layers of strong 

ferromagnets. The magnetic multilayer film nanostructures consisting of 

continuous layers of strong and weak metal ferromagnets, nonmagnetic metals, 

antiferromagnets and dielectrics with a thickness from fractions of nanometers to 

several nanometers are investigated. 
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The aim of the dissertation was to establish the patterns of manifestations 

of interlayer direct and indirect exchange interactions in magnetic multilayer 

nanostructures with layers of dilute ferromagnetic alloys in accordance with their 

temperature-dependent magnetic states, as well as the establishment of patterns of 

manifestations of dynamic exchange interactions in multilayer nanostructures 

based on natural and synthetic antiferromagnets. 

To achieve this goal, magnetic multilayer nanostructures with temperature-

dependent interlayer direct and indirect exchange interactions and multilayer 

nanostructures based on antiferromagnets with dynamic exchange interaction were 

fabricated; the physical bases of temperature control of magnetic states were 

developed and the developed multilayer nanostructures by changing the magnetic 

state of the layers of dilute ferromagnets and their thickness; the influence of 

temperature-dependent interlayer exchange interactions in the developed 

multilayer nanostructures on their static and dynamic magnetic properties was 

studied; phenomenological model calculations were performed to analyze the 

obtained experimental data and establish the basic physical laws of behavior of the 

magnetic properties of the obtained multilayer nanostructures; spintron devices 

based on the studied multilayer nanostructures with temperature-induced switching 

of magnetic states were developed. 

The dissertation presents the results of a comprehensive study of the 

magnetic static and dynamic properties of multilayer nanostructures with 

temperature-dependent interlayer exchange interactions – direct and indirect – 

through layers of weak dilute ferromagnetic alloys; magnetic properties of films of 

dilute ferromagnetic alloys as the main components of the above multilayer 

nanostructures; and spintron devices based on the studied multilayer 

nanostructures with temperature-induced switching of magnetic states. 

The corresponding necessary experimental and theoretical scientific 

researches were carried out and for the first time new scientific results which are 

resulted below were received. 
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A new type of interlayer exchange interaction in magnetic multilayer 

nanostructures is proposed and implemented - temperature-dependent exchange 

between layers of strong ferromagnets through a layer of dilute weakly 

ferromagnetic alloy, the Curie temperature of which is much lower compared to 

layers of strong ferromagnets. 

A modified spin valve with a layer of dilute ferromagnetic alloy between 

layers of strong ferromagnets is proposed and created, one of which is free with 

uniaxial magnetic anisotropy, and the other is fixed with unidirectional magnetic 

anisotropy. It is shown that the Curie-switch is an effective tool for studying the 

temperature, field, and angular dependences of the exchange interaction parameters 

in layered nanostructures. 

The thermomagnetic control of interlayer exchange interaction and 

magnetization in magnetic multilayer nanostructures F1/f/F2 pin with layers of dilute 

ferromagnet f by their transition through the Curie point of layer f is proposed and 

experimentally implemented. It is shown that the interaction between the layers F1 

and F2 pin through the layer f depends on the temperature and disappears when the 

structure is heated to the effective Curie temperature for the material of the layer f. 

In this case, under the influence of the applied small magnetic field, the magnetic 

moments of the layers F1 and F2 pin are ordered antiparallel, and the magnetic 

moment F1/f/F2 pin goes to zero, ie there is a magnetic switching. The observed 

thermomagnetic effect is very strong - when the applied magnetic field changes by 

only a few dozen oersteds, the transition temperature changes by hundreds of K. 

This opens a new way to control the magnetization in magnetic nanodevices. It is 

established that magnetic switching can be achieved either by changing the 

temperature, or the magnetic field, or a combination of both parameters. 

A phenomenological theory of interlayer exchange interaction and 

temperature dependence of magnetization in the structure of F1 / f / F2 pin (co-

authored with Ph.D. Yu.I. Dzherezhera) has been developed. It is found that in the 

exchange interaction between the layers of strong ferromagnets through the layer 

of dilute weak ferromagnetic alloy at the interfaces between strong and weak 
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ferromagnets the determining role is played by the proximity effect, which causes 

an inhomogeneous distribution of magnetization. , which leads to a strong 

nonlinear dependence of interlayer exchange on the thickness of the layer and on 

the concentration of the magnetic component in the dilute ferromagnetic alloy. 

It was found that in the films of dilute ferromagnetic alloys NixCu100-x, 

deposited by magnetron sputtering and electron beam deposition, and which are 

characterized by unlimited mutual solubility of the components, composite and 

magnetic delamination is observed. It is established that this stratification is caused 

by the magnetoinduced effect in the process of film deposition. It is more 

pronounced in alloys with a higher concentration of the magnetic component and 

leads to a nonlinear dependence of the Curie temperature NixCu100-x on the 

concentration of the magnetic component. 

The attenuation of the magnetization effect at the interface between strong 

and weak ferromagnets and the improvement of the clarity of thermomagnetic 

switching in the Curie switch by applying a layer of dilute ferromagnetic alloy 

with a gradient distribution of the concentration of the magnetic component over 

the thickness of the layer are experimentally demonstrated. 

A temperature-sensitive magnetic tunnel contact as a prototype of a 

magnetic memory element with thermomagnetic switching of magnetic and 

resistive states in the process of heating during the passage of an electric current of 

the threshold value through such a structure has been proposed and experimentally 

investigated. 

A new concept of thermomagnetic switching in magnetic multilayer 

nanostructures has been proposed, in which indirect and direct exchange interlayer 

interactions combine and compete depending on the temperature. The temperature 

switching of the nature of interlayer exchange in magnetic multilayer 

nanostructures with temperature-dependent exchange interaction is proposed - 

from direct exchange of ferromagnetic type, characteristic for so-called synthetic 

ferromagnet at lower temperatures, to indirect exchange of antiferromagnetic, 

synthetic type, characteristic for higher temperatures. With a small change in 
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temperature, the direct exchange interaction responsible for the ferromagnetic 

ordering in the structure is turned off, the indirect exchange interaction responsible 

for the antiferromagnetic ordering is turned on, and the magnetic and resistive 

states of the structure are switched. Switching occurs in the absence of an external 

magnetic field, in contrast to the thermomagnetic Curie switch. 

The dynamic magnetic properties of multilayer nanostructures with 

temperature-regulated exchange between layers of strong ferromagnets through a 

layer of dilute ferromagnetic alloy were studied by the method of ferromagnetic 

resonance. It is found that the interlayer exchange interaction strongly influences 

the resonant fields of the layers of strong ferromagnets, the sharp changes of which 

are observed in the vicinity of the phase transition point – the Curie point – of the 

weakly magnetic layer. It is established that the main parameters of the low-

magnetic layer that affect the magnetic resonance in the system are the length of 

the exchange interaction, the effective saturation magnetization and the effective 

Curie temperature, the values of which differ significantly from the corresponding 

values for bulk samples of dilute alloy due to proximity effect at the interfaces 

between strong ferromagnets and the dilute alloy. The obtained results are 

important for the development of high-speed magnetic nanodevices based on spin-

thermoelectronic control. 

The processes that determine the relaxation of magnetic moments in an 

exchange-bound system of ferromagnetic nanolayers, the connection between 

which is temperature-dependent, have been experimentally investigated and 

theoretically analyzed (co-authored with Yu. I. Dzhezhera) and one of the layers is 

characterized by a strong unidirectional magnetic anisotropy. It was found that the 

presence of interlayer bonding qualitatively changes the nature of dissipative 

processes and leads to an increase or decrease in the effective dissipation 

coefficient of the system. It is shown that the strengthening of the interlayer bond 

leads to an anisotropic in the plane nature of the relaxation of the magnetization in 
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the whole system. The obtained results indicate ways to control dissipative 

processes in the latest high-speed multilayer magnetic nanostructures, which are 

promising for practical applications in the field of high-speed spintronics and 

microwave technology. 

For the first time, an innovative approach to local temperature stabilization 

of microsized electronics elements using magnetic multilayer nanostructures with a 

giant magnetocaloric effect based exclusively on transition metals has been 

proposed and developed. In these structures, the layers of strong ferromagnets are 

separated by layers of dilute ferromagnetic alloys in the paramagnetic state. The 

idea of the work is to use indirect interlayer exchange interaction (RKKI-type) to 

enhance the effect of an external magnetic field on a layer of dilute ferromagnet. In 

these structures, in the process of applying a small magnetic field (~ 10 mT) there 

is a sharp change in the nature of indirect interlayer exchange through a layer of 

dilute ferromagnet around its Curie point and there is a giant isothermal change in 

magnetic entropy (S ≈ -10 mJ cm-3 K-1) with heat absorption or release. This 

allows us to effectively control the temperature of this structure and the micro-

dimensional element of the electronics with which it can be in direct thermal 

contact. It is shown that the proposed structures can be more efficient than the best 

existing bulk magnetocaloric materials based on rare earth materials used in 

refrigeration systems with adiabatic demagnetization. Since the structures are made 

exclusively on the basis of transition metals, this determines their high economic 

feasibility and environmental friendliness. The proposed nanostructures are 

promising for local temperature control of selected separately microsized 

electronics elements. 

A synthetic antiferromagnet with temperature-induced switching of 

magnetic states has been developed as a basis for future spin-thermo-electron 

nanodevices of spintronics. Synthetic antiferromagnet is two layers of strong 

ferromagnets, separated by layers of different types. Two mechanisms of 

temperature-induced magnetization switching in magnetic multilayer 

nanostructures with different types of interlayer exchange through different layers 
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are described and compared. Two types of magnetic nanostructures are proposed: 

(i) structures with homogeneous layers in which competition of both direct and 

indirect interlayer exchange interactions is realized; (ii) structures with composite 

layers in which a completely indirect exchange bond of ferromagnetic and 

antiferromagnetic types is implemented. A key element of the interlayer design is a 

weakly magnetic layer of dilute ferromagnetic alloy, during the transition of which 

through its own Curie temperature there is a switching of mutual ordering of 

magnetic moments of composite layers from parallel to antiparallel state, ie from 

synthetic ferromagnet to synthetic antiferromagnet. The results of experimental 

magnetic static and dynamic measurements are confirmed by detailed model 

theoretical calculations. These results are important for applications of magnetic 

multilayer nanostructures with thermally controlled switching of the nature of 

indirect interlayer exchange in spin-thermo-electronic devices. 

For the first time, the temperature-regulated interlayer exchange in magnetic 

multilayer nanostructures where two layers of strong ferromagnets are separated by 

a weakly magnetic layer with a composition gradient along its thickness was 

studied by the method of ferromagnetic resonance. The use of a gradient type layer 

significantly improves the effective homogeneity of the exchange interaction in the 

multilayer structure and leads to a much narrower temperature range of magnetic 

switching in the structure compared to the use of a layer with a fixed composition. 

The obtained results were used in the design and optimization of multilayer 

nanostructures with thermally controlled magnetic properties. 

For the first time, magnetic multilayer nanostructures based on layers of 

dilute ferromagnetic alloys and non-magnetic layers (Fe-Cr)/Cr with interlayer 

exchange interaction of antiferromagnetic type, the interaction constant of which 

can be adjusted in a wide range (0.004 ÷ 0.235 erg cm-2) magnetic component per 

concentration  in the layers of dilute Fe-Cr alloy and their thickness. It was found 

that the increase in the concentration of iron atoms at the (Fe-Cr)/Cr interface 

effectively enhances the interlayer exchange interaction due to the increase in 

magnetic polarization at the (Fe-Cr)/Cr interfaces. 
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The dynamic exchange between the layers of antiferromagnet (AFM) and 

ferromagnet (FM) through a layer of nonmagnetic metal (NM) and its effect on 

spin dynamics in three-layer nanostructures AFM/NM/FM = Mn80Ir20 (12 nm) / Cu 

(6 nm)/Py (dFM), (dFM = 3, 6, 9, 12 and 15 nm). Dynamic FM-AFM exchange, 

mediated by conduction electrons in the NM layer, occurs during ferromagnetic 

resonance (FMR) in the FM layer due to the effects of spin pumping in the 

nonmagnetic layer, transfer and accumulation of the angular momentum of pure 

spin current generated by the FM layer, and in both balls. It is experimentally 

established that dynamic FM-AFM exchange leads to an increase in the width of 

the FMR line and a shift of the resonant magnetic field of the FM layer, which 

provides information about the interaction of nonequilibrium electron spin 

conductivity and localized AFM moments. It was found that the induced 

contribution of spin pump to the width of the FMR line is inversely proportional to 

the thickness of the FM layer. It is shown that this thickness dependence probably 

arises due to the dissipative dynamics of free and localized spins in the AFM layer. 

Based on Onsager's formalism, additional Gilbert attenuation in the FM layer in 

the AFM/NM/FM system was theoretically calculated (together with co-author 

O. V. Gomonay), taking into account spin pumping and accumulation in both the 

FM and AFM layers. The contribution from the spin pump effect to the width of 

the FMR line is separated and its dependence with the change in the thickness of 

the FM layer is shown. The physical mechanisms of the observed experimental 

dependences are analyzed and the complex relationship between the spins of the 

conduction electrons and the lattice in five effective subsystems of the structure is 

shown. The experimentally observed inverse dependence of the additional AFM-

induced attenuation and the resonant field on the thickness of the FM layer 

confirms the hypothesis of the influence of AFM on the dynamics of the FM layer 

and agrees well with our theoretical predictions. The obtained results provide a 

deeper understanding of the mechanisms that contribute to magnetic relaxation in 

magnetic nanostructures containing antiferromagnets, reveal the role of dynamic 
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interlayer exchange in spin relaxation in these structures and can be useful in the 

design of high-speed nanodevices based on antiferromagnets. 

For the first time, the intrinsic and stimulated by the surrounding layers 

magnetic relaxation in a soft magnetic layer of a ferromagnet in a multilayer 

composite magnetic nanostructure with different values of interlayer exchange 

interaction was studied. The contribution of spin pump to the magnetization 

dynamics for parallel, antiparallel, and noncollinear mutual ordering of magnetic 

moments of resonant and static magnetic layers in a multilayer nanostructure in 

which the resonant free layer dynamically interacts through a layer of nonmagnetic 

metal through the key effect is systematically studied.   

For the first time, it was found that the nature of the obtained magnetic 

damping of the free layer is nonmonotonic: the intermediate nonlinear magnetic 

configuration in the structure leads to a significantly increased spin relaxation in 

the system. This behavior is caused by the different efficiency of absorption and 

scattering in the SFM of the spin pump current, which is injected by the free layer. 

In addition to the increase in the absorption of the spin current by the thicker SFM, 

the role of a strong spin flip in the non-collinear state, as well as a modified 

effective conductivity in the antiparallel state, similar to the effect of giant 

magnetoresistance in the SFM, was also revealed. The obtained results 

demonstrate the possibility of adjusting the magnetic attenuation in soft magnetic 

ferromagnets by relatively small changes in the geometry of magnetic multilayer 

nanostructures. 

The influence of the conductive properties of a nonmagnetic matrix on the 

collective properties (ferromagnetic resonance) of ensembles of ferromagnetic 

metal nanogranules in magnetic nanogranulated films with different types of 

nonmagnetic matrices – metallic and dielectric – was studied for the first time. 

Comprehensive studies of the behavior of nanogranular systems in ferromagnetic 

resonance and magnetization have shown that in materials with a leading matrix, 

signs of ferromagnetic ordering occur long before the threshold of structural 

percolation. The results of the experiments are explained within the framework of a 
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phenomenological approach, which is based on taking into account the exchange 

magnetization of conduction electrons by magnetic ions of nanogranules (co-

authored with Yu. I. Dzherey). It is shown that the polarization in the subsystem of 

conduction electrons contributes to the establishment of the exchange interaction 

between the magnetic moments of the granules. The influence of the conductive 

properties of a nonmagnetic matrix on the process of magnetization of magnetic 

nanogranulated films has been studied. It is shown that the polarization in the 

subsystem of conduction electrons and the effective field in films with a 

conductive matrix contribute to the establishment of direct exchange interaction 

and magnetic correlation in the ensemble of magnetic nanogranules long before the 

threshold of structural percolation. The obtained theoretical results (co-authored 

with Yu.I. Dzherey) were extended to explain the temperature-dependent exchange 

interaction in magnetic multilayer nanostructures containing layers of strong 

ferromagnets and layers of weak dilute ferromagnetic alloys. 

For the first time, the use of indirect exchange interaction has been proposed 

as a mechanism for studying local magnetism in layers of dilute ferromagnetic 

alloys in magnetic multilayer nanostructures with the effect of a giant 

magnetoresistance. The acquisition of magnetic moment by Ni impurities in the 

layer of dilute ferromagnetic alloy NixCu100-x in the multilayer nanostructure Co / 

Cu / NixCu100-x / Cu / Co with a change in the concentration of x has been 

experimentally demonstrated. On the concentration dependence of the 

magnetoresistance, such a transition is manifested as a clear step in the range x = 

15–25%. This sharp decrease in the magnetoresistance is in line with the increase 

in the spin-dependent scattering of electrons by paramagnetic impurities in the Ni 

atoms layer, which have acquired an atomic magnetic moment. The developed 

approach can be used in highly sensitive studies of ultra-weak magnetic 

transformations and changes in thin layers with weakly expressed magnetic 

properties. 
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The studied multilayer nanostructures can become the basis for new 

magnetic devices based on spin-thermo-electronic switching, such as sensors, 

generators and memory elements. 

As a general result, the regularities and specific features of the evolution of 

magnetic properties of magnetic multilayer nanostructures with temperature-

controlled interlayer exchange of different types at temperature change and the 

concept of practical application of developed nanostructures in spintronic devices 

are clarified. 

The first section presents the results of experimental and theoretical studies 

of concentration, field and temperature dependences of static and dynamic 

magnetic properties of films of dilute ferromagnetic alloys NixCu100-x deposited on 

silicon substrates by magnetron sputtering and electron beam deposition. NixCu100-x 

films are further used as low-magnetic layers with low Curie temperature in 

magnetic multilayer nanostructures with temperature-controlled direct interlayer 

exchange interaction for use as basic elements of thermomagnetic spintronic 

devices. 

The second section presents the results of studies of the field and 

temperature dependences of the magnetization of Curie-switches F1/f/F2 pin - 

magnetic three-layer nanostructures of spin-valve type with temperature-controlled 

direct exchange interaction of ferromagnetic type between layers of strong 

ferromagnets - free layer with uniaxial magnetic anisotropy F1 (Ni80Fe20) and a 

fixed layer with unidirectional magnetic anisotropy F2 pin (Сo50Fe50) - through 

layers of weak ferromagnets f, which are dilute ferromagnetic alloys NixCu100-x 

with different Curie temperatures. 

The third section presents the results of experimental and theoretical studies 

of temperature and angular dependences of ferromagnetic resonance (FMR) 

parameters (spectra, resonant fields, half-widths of FMR lines) in Curie switches - 

magnetic multilayer nanostructures of spin-valve type F1/f(x, d)/F2 pin with 

temperature-controlled direct interlayer F1 – F2 pin exchange interaction of 

ferromagnetic type, where F1 is a layer of free magnetic soft ferromagnetic alloy 
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with uniaxial magnetic anisotropy Ni80Fe20 (10 nm) (permalloy - Py); f is a layer of 

dilute weak ferromagnetic alloy NixCu100-x(d), ( d = 3; 4.5; 6; 7.5; 9 nm; x = 0, 40, 

48, 54, 62, 70 аt.%); F2 pin is a layer of fixed magneto-hard strong ferromagnetic 

alloy with unidirectional magnetic anisotropy Co90Fe10(5 нм)/Mn80Ir20(12 nm). 

Based on the analysis of FMR parameters, magnetic properties, such as effective 

magnetization, magnetic relaxation parameters, magnetic anisotropy in the 

structure, individual components of F1/f(x, d)/F2 pin structures, as well as 

temperature switching fields of magnetic states of these structures are determined. 

The fourth section presents the results of experimental studies of thermally 

regulated indirect interlayer exchange interaction in magnetic multilayer 

nanostructures Fe/Fe-Cr/Fe, in which, depending on the temperature, the dominant 

interlayer interaction may be either direct exchange interaction of ferromagnetic 

type, responsible for ) ordering of magnetic moments of ferromagnetic layers, or 

indirect exchange interaction of the RKKI type, responsible for antiferromagnetic 

(antiparallel) ordering of magnetic moments of Fe layers. 

The fifth section presents the results of the study of the effect of spin 

pumping on spin dynamics in magnetic multilayer nanostructures based on 

antiferromagnets and synthetic ferromagnets during ferromagnetic resonance in the 

following structures: a) spin pumping phenomena in “antiferromagnet / non-

magnetic metal / ferromagnet” multilayer nanostructures; (b) the influence of the 

parameters of the magnetic and non-magnetic layers on the dissipation processes in 

multilayer nanostructures with antiferromagnetic component; (c) spin relaxation in 

multilayer nanostructures with a synthetic ferromagnet; (d) spin current scattering 

in a two-layer nanostructure “ferromagnet / antiferromagnet”. 

The sixth section is devoted to magnetic multilayer nanostructures with 

thermos-electronic control of magnetic states for their practical application in 

spintronics. 

Keywords: antiferromagnet, Curie switch, Curie temperature, direct 

exchange interaction, diluted ferromagnet, dissipative effects, interlayer exchange 
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coupling, ferromagnetic resonance, ferromagnet, magnetization effect, magnetic 

multilayer nanostructures, magnetic dynamics, magnetocaloric effect, 

magnetization, magnetic dynamics, proximity effect, spin-polarized current, spin 

pumping, spintronics, temperature-controlled interlayer exchange coupling, tunnel 

contact. 
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ВСТУП 

Магнітні багатошарові наноструктури складають основу сучасних 

спінтронних пристроїв різноманітного призначення і наразі інтенсивно 

досліджуються. Однією із головних проблем в прикладній спінтроніці з 

моменту відкриття ефекту гігантського магнітоопору в магнітних 

багатошарових наноструктурах [1] залишається проблема безпосереднього 

маніпулювання магнітними моментами шарів феромагнетиків, які входять до 

складу різноманітних спінтронних пристроїв - спінових вентилів, тунельних 

переходів, елементів магнітної енергонезалежної пам’яті, нанорозмірних 

осциляторів, тощо. Було продемонстровано декілька методів 

безпосереднього управління магнітними моментами нанорозмірних 

феромагнетиків: спін-торк ефект [2], тогл [3], перемикання з тепловим 

асистуванням [4], точковий магнітний контакт [5]. Дія спін-торк ефекту 

полягає в обмінній взаємодії між спін-поляризованими електронами, які 

інжектуються в нанорозмірний феромагнетик, і намагніченості 

феромагнетика. Наведені спін-поляризованим струмом через цей ефект 

прецесія і перемикання орієнтації магнітних моментів нанорозмірних 

феромагнетиків спостерігались в багатьох експериментах [6]. Наведене 

струмом перемикання є, проте обмежене необхідністю працювати з високими 

густинами струму, що потребує великих енерговитрат та створює проблеми з 

відводом тепла від інтегрованих спінтронних елементів. Проте, на сьогодні, 

існує необхідність в нових принципах управління магнітними станами 

магнітних багатошарових наноструктур, менш енерговитратних і більш 

швидкодіючих. Одним із перспективних методів управління може бути 

тепловий контроль міжшарового обміну в пристроях спінтроніки, який, з 

одного боку, використовує джоулівське тепло для перемикання магнітних 

станів, і, з другого боку, викликає великий інтерес в останні роки через 

зростаючі вимоги до підвищення стабільності роботи спінтронних пристроїв 

і зменшення енерговитрат в таких структурах [7-9].  
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Міжшарові обмінні взаємодії відіграють домінуючу роль в магнітному 

упорядкуванні в магнітних багатошарових наноструктурах. До таких 

взаємодій відносяться: пряма феромагнітна [10], непряма осцилююча [11-13], 

магнітостатична Неєлівська [14-16] взаємодії, а також обмінна взаємодія на 

межі поділу феромагнетик - антиферомагнетик [17, 18]. Ці обмінні взаємодії 

є фіксованими і не можуть бути змінені після виготовлення багатошарових 

наноструктур. Енергії цих взаємодій пропорційні намагніченості 

феромагнітних шарів і для магнітних багатошарових спін-вентильних 

наноструктур слабо змінюються при невеликих змінах температури близько 

кімнатної. На практиці дуже важливо мати можливість зовнішнього 

регулювання інтенсивності внутрішньо-шарової і міжшарової обмінних 

взаємодій в магнітних багатошарових наноструктурах, що сприятиме 

створенню нових пристроїв на основі магнітного перемикання шляхом 

вмикання або вимикання міжшарових обмінних взаємодій.  

Нещодавно була запропонована [19, 20] і експериментально 

реалізована [21, 22] нова модель термоелектричного управління магнітними і 

резистивними станами магнітної тришарової наноструктури F1/f/F2 pin 

(модифікованої спін вентильної структури, названої Кюрі перемикачем 

(КП)), яка ґрунтується на термічно контрольованій обмінній взаємодії між 

двома шарами сильних феромагнетиків F1 і F2 pin через прошарок слабкого 

феромагнетика f, температура Кюрі якого набагато нижча, порівняно із 

шарами F1 і F2 pin. В такій структурі спостерігалось різке термомагнітне 

перемикання трохи вище кімнатної температури [23], спричинене 

вимкненням обмінної взаємодії між двома феромагнітними шарами F1 і F2 pin 

при переході слабо феромагнітного прошарку f в парамагнітний стан при 

його нагріванні вище власної температури Кюрі 
f

СT . Прошарок f, як регулятор 

міжшарової обмінної взаємодії в структурі F1/f/F2, являє собою тонкий шар 

розбавленого феромагнітного сплаву NixCu100-x [21-23]. Управління 

магнітним станом структур F1/NixCu100-x/F2 pin здійснюється шляхом 
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термічного управління обмінною взаємодією між шарами F1 і F2 pin через 

тонкий прошарок розбавленого сплаву при переході через точку Кюрі 

останнього 
f

СT  [23]. Температура Кюрі (TC) як масивних [24-27], так і 

плівкових зразків [29-32] сплавів NixCu100-x залежить від концентрації Ni 

практично лінійно. При зміні вмісту Ni в сплаві NixCu100-x від ~43 до 100 ат.%, 

TC сплаву плавно змінюється від ~ 0 до 627 К. Підбираючи склад прошарку 

NixCu100-x, можна управляти інтенсивністю прямого феромагнітного обміну в 

структурі F1/NixCu100-x/F2 pin [23]. Прошарок f є слабо феромагнітним нижче 

його температури Кюрі (
f

СT ) і стає номінально парамагнітним при вищих 

температурах. 

Через ефект підмагнічування (proximity effect) [33-35] на інтерфейсі з 

сильним феромагнетиком може наводитись намагніченість як в 

парамагнітному металі (F/P інтерфейс) [36, 37], так іноді навіть у 

немагнітних металах (F/N інтерфейс) [38, 39]. Цей ефект типово пов’язують 

як із зменшенням атомного магнітного моменту в сильному феромагнетику 

на інтерфейсі [33-35], так і з суттєвим збільшенням температури Кюрі 

інтерфейсних шарів парамагнетика [28]. Раніше було показано [23], що в 

F1/NixCu100-x/F2 pin структурі спостерігається нелінійна залежність 

інтенсивності обмінної взаємодії між шарами F1 і F2 pin від товщини NixCu100-x 

прошарку, що говорить про нелінійний розподіл магнітного моменту в 

прошарку. Отже, TC тонких прошарків NixCu100-x, які розміщені між 

феромагнітними шарами, за рахунок ефекту підмагнічування може сильно 

відрізнятися від TC для вільних NixCu100-x плівок з однаковим складом. Це слід 

враховувати при побудові конкретних термокерованих F1/NixCu100-x/F2 pin 

структур і для розробки магнітних нанопристроїв із термомагнітним 

контролем ефект близькості має бути добре вивченим, як якісно, так і 

кількісно.  

Ефективний термомагнітний контроль міжшарової обмінної взаємодії 

нещодавно був продемонстрований в нашій роботі [23] на прикладі 
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тришарової магнітної наноструктури F1/f/F2 pin, названої термомагнітним 

Кюрі перемикачем (КП). Структура такого КП є подібною до структури 

типового спінового вентиля F1/Cu/F2 pin [40, 41], з тією лиш різницею, що 

немагнітний металевий прошарок Cu замінений в КП шаром розбавленого 

феромагнетика NixCu100−x, температура Кюрі якого варіюється при 

виготовленні шляхом зміни концентрації Ni в сплаві. Структуру такого Кюрі 

перемикача можна описати як F1/f/F2 pin, де F1 є шар магнітом’якого 

феромагнітного сплаву Ni80Fe20(10 нм); f – прошарок розбавленого 

феромагнетика NixCu100-x(6 нм) x = 35, 40, 45 і 52 ат.% Ni; F2 pin- шар 

магнітожорсткого сплаву Co90Fe10(5 нм)/Mn80Ir20(12 нм); Магнітом’який шар 

F1 служить як керований шар, а магнітожорсткий шар F2 pin, обмінно 

зв’язаний із антиферомагнетиком Mn80Ir20, служить як референсний шар 

термомагнітного перемикача. Тип антиферомагнетика (MnIr) і його товщина 

12 нм були вибрані з метою підвищення термічної стабільності і 

інтенсивності обмінної взаємодії з закріпленим шаром F2 pin - Co90Fe10 [42]. 

Магнітні моменти шарів F1 і F2 pin в структурі F1/f/F2 pin при слабкій обмінній 

взаємодії можуть обертатись практично незалежно один від одного при 

прикладанні магнітного поля. Тому один із станів тришарової структури 

F1/f/F2 pin коли шари F1 і F2 pin намагнічені взаємно протилежно, є таким, що 

сумарний магнітний момент структури стає близьким до нуля. Таке Кюрі 

перемикання є подібним за дією, але відрізняється за механізмом від 

магнітного перемикання в спін-вентильній структурі з термічним 

асистуванням, яке приведене в роботі [43]. Товщини феромагнітних шарів 

Ni80Fe20 (10 нм) і Co90Fe10 (5 нм) були вибрані такими, що вони мають 

приблизно рівні магнітні моменти. Товщина прошарку NixCu100-x (6 нм) була 

вибрана такою, щоб запобігти осцилюючій чи магнітостичній Неєлівській 

взаємодії між шарами Ni80Fe20 і Co90Fe10. Осцилююча обмінна взаємодія 

(РККІ) в магнітних багатошарових наноструктурах з прошарками NixCu100−x 

зникає при товщині прошарку більше ∼5 нм [44-48], подібно до типових 

спінових вентилів із немагнітним прошарком Cu, в яких РККІ також зникає 
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при товщині прошарку Cu більше ∼5 нм [49]. Неєлівська магнітостатична 

взаємодія, яка може бути відповідальною за зміщення мінорної петлі 

намагнічування вільного шару в спінових вентилях, також зникає при 

збільшенні товщини прошарку вище ∼5 нм [16, 50].  

В останні роки помітним є зростання наукового інтересу до передових 

магнітних багатошарових наноструктур через їх високий потенціал 

застосування в магнітній оперативній пам'яті і НВЧ пристроях [51-53]. 

Технічний прогрес вимагає глибокого розуміння процесів магнітної 

релаксації в багатошарових наноструктурах. Особливу увагу слід приділяти 

спіновій релаксації, яка є характерною для магнітних багатошарових 

наноструктур і не спостерігається в об'ємних магнітних матеріалах. 

В об'ємних феромагнетиках динаміка намагніченості та її затухання 

добре описуються рівнянням Ландау-Ліфшиця-Гілберта [54-56]. Сила 

складової затухання визначається константою затухання Гілберта G, яка є 

ключовим параметром спінової електроніки, так як вона визначає час 

перемикання намагніченості і щільності критичного струму пристроїв на 

основі спін-торку [57-60]. 

Параметр затухання Гілберта характеризує передачу енергії від 

спінової підсистеми до ґратки [56]. Для пояснення магнітної релаксації було 

запропоновано кілька мікроскопічних механізмів, властивих феромагнітним 

матеріалам, з урахуванням складової Гілберта, такі як фононне захоплення 

[60] та спін-орбітальна взаємодія [61]. Однак, є два нових механізми, що 

превалювали на останніх обговореннях затухання намагніченості в 

надтонких плівках і багатошарових структурах: двохмагнонне розсіяння 

[62, 63] і ефект спінової-накачки [64, 65]. Двохмагнонне розсіювання – це 

процес, де магнон з нульовим хвильовим вектором (k = 0) розсіюється на 

вироджених станах магнонів з хвильовим вектором k ≠ 0 [62]. Цей процес 

вимагає, щоб спін-хвильова дисперсія містила вироджені стани і наявність 

центрів розсіювання у зразку. Геометричний розподіл центрів розсіювання 

визначає просторову протяжність кінцевого стану магнонів. Якщо 
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довгохвильові спінові хвилі беруть участь у процесі релаксації, то в якості 

розсіюючих центрів виступають дефекти порядку декількох сотень 

нанометрів, а не атомні дефекти. Існування двохмагнонного розсіювання 

було продемонстровано у багатьох системах феритів [66-68]. Тоді як в 

об'ємних матеріалах цей механізм добре відомий, то для багатошарових 

структур [69, 70] і надтонких феромагнітних плівок [71-33] виявлено тільки 

нещодавно. 

При наявності інтерфейсу між феромагнітним і немагнітним шаром, 

ефект спінової накачки може викликати збільшення константи затухання 

[64, 65]. Збудження феромагнетика надвисокочастотним полем, як правило, 

призводить до когерентної прецесії його спінів, яка може виступати в якості 

джерела спінової інжекції через міжшаровий інтерфейс чистого спінового 

струму в сусідній немагнітний шар. Через наявність домішок розсіювання в 

системі цей спіновий струм може повернутися до інтерфейсу, в результаті 

чого відбудеться перенос моменту імпульсу назад до прецесуючих спінів 

феромагнітного шару [74]. В залежності від параметрів сусідніх шарів і 

міжшарових інтерфейсів, частина кутового моменту потоку буде поглинута 

феромагнітним шаром через спін-флоп процеси релаксації. Таким чином, 

зворотній потік через інтерфейс не магнетик/феромагнетик завжди слабший 

від прямого потоку. Цей дисбаланс підсилює загасання прецесії 

намагніченості [59,65,75]. 

Вище представлені ефекти спінової релаксації, маючи широкий 

фундаментальний і прикладний інтерес, можуть бути вивчені методом 

феромагнітного резонансу (ФМР). Цей потужний метод характеристики 

магнітних матеріалів стосується вимірювання ширини лінії ФМР для 

описаних вище механізмів спінової релаксації. Для Гілбертівської  релаксації, 

ширина лінії ФМР (напівширина на напіввисоті) дорівнює ∆hwhm = αω/γ, де 

α – безрозмірний параметр загасання, пов'язаний з G як α = G/(γM), ω –кутова 

частота поля збудження, γ – модуль гіромагнітного відношення, а M – 

намагніченість феромагнетика. Механізми затухання по відношенню до 
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феромагнетика, такі як спінова накачка, в результаті додаткових внесків до 

виміряної ширини лінії ФМР можна вивести шляхом вивчення впливу зміни 

фізичних параметрів багатошарових структур на ФМР. 

З моменту відкриття непрямої осцилюючої обмінної міжшарової 

взаємодії [(Interlayer Exchange Coupling (IEC)] типу Рудермана-Кіттеля-Касіо-

Іосіди (РККІ) (англійська абревіатура RKKY) [76] в магнітних багатошарових 

наноструктурах, з наступним відкриттям в таких структурах супутнього 

ефекту гігантського магнітоопору (ГМО) [77,78], було показано, що ці 

ефекти проявляються в великій кількості багатошарових наноструктур, як 

металевих, так і напівпровідникових, серед яких найбільш вивченими є 

багатошарові наноструктури на основі заліза та хрому (Fe/Cr/Fe) та на основі 

кобальту і міді (Co/Cu/Co) (див. [79,80] та посилання на них). Притаманною 

рисою ІЕС є те, що сила, а також знак непрямої обмінної взаємодії між двома 

шарами феромагнетиків, розділеними немагнітним прошарком, є функціями 

товщини останнього [81]. В залежності від товщини немагнітного прошарку 

непряма міжшарова взаємодія носить осцилюючий характер і призводить, 

при певних товщинах прошарку, як до паралельної (феромагнітної - ФМ), так 

і до антипаралельної (антиферомагнітної – АФМ) взаємної орієнтації 

магнітних моментів сусідніх феромагнітних шарів. Механізм ІЕС тісно 

пов'язаний із взаємодією Рудермана-Кіттеля-Касуя-Іосіди (РККІ) між 

магнітними домішками в немагнітній матриці [81-84]. Незважаючи на те, що 

підхід РККІ не може бути повністю застосований до непрямої обмінної 

міжшарової взаємодії у багатошарових наноструктурах на основі перехідних 

металів [79,85], починаючи з ранніх теоретичних моделей [86-88], цей підхід, 

як правило, якісно описує особливості магнітної поведінки таких структур. 

Більшість експериментальних даних по IEC на сьогоднішній день були 

успішно описані в термінах більш загального підходу – квантового 

розмірного підходу [89,90], який враховує залежність спінзалежної густини 

електронних станів матеріалу немагнітного прошарку від відносної орієнтації 

магнітних моментів сусідніх феромагнітних шарів, що сприяє паралельному 
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(феромагнітному, ФМ) або антипаралельному (антиферомагнітному, АФМ) 

впорядкуванню відповідних магнітних моментів. Період осциляції IEC 

залежить від властивостей поверхні Фермі прошарку, а на амплітуда ІЕК і її 

фазу впливають такі параметри багатошарової наноструктури, як шорсткість 

міжшарового інтерфейсу, атомна дифузія на інтерфейсі та пов'язані з цим 

інші ефекти. 

Зміна температури має відносно незначний вплив на ІЕС у магнітних 

багатошарових системах з металевими [91] або напівпровідниковими 

прошарками [92]. У першому випадку невелике ослаблення сили обмінної 

взаємодії при підвищенні температури добре пояснюється термічним 

розширенням рівня Фермі [88]. У другому випадку підвищення температури 

має зворотний ефект [92] за рахунок збільшення теплового заселення зони 

провідності напівпровідникового прошарку [85,93]. В ряді робіт 

продемонстровано більш сильну температурну залежність, ніж це 

передбачалося теорією [94-98]. Виміряні зміни сили ІЕС дорівнювали 75 % в 

інтервалі температур 300 К і, не зважаючи на те, що виявились сильнішими, 

ніж це було передбачено теоретично [85], були досить далекими від того, 

щоб бути привабливими для практичного застосування в системах 

термомагнітного контролю станів нанопристроїв.  

Іншим підходом до теплового контролю ІЕС було зміна знаку взаємодії 

РККІ через прошарки Y у тришарових Ga/Y/Tb структурах [99] та через 

прошарки Pt у перпендикулярно намагнічених багатошарових Co/Pt/[Co/Py] 

наноструктурах [100]. В обох системах спостережуваний ефект пояснювався 

як результат теплових змін намагніченості відповідних зовнішніх 

магнітом’яких шарів (Co і Ga), що впливають на фазу ІЕС. Повідомлені зміни 

в IEC були досить слабкими, порядку 1 мТ, в межах коерцитивності 

використовуваних феромагнітних шарів, і в результаті не було отримано 

чіткої ФМ-АФМ термічної комутації. 

Непряма обмінна міжшарова взаємодія в магнітних багатошарових 

наноструктурах, також відома, як взаємодія Рудермана-Кіттеля-Касуя-Іосіди 
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(РККІ), є дуже ефективним механізмом для упорядкування магнітних 

моментів шарів в таких структурах. Ця взаємодія зазвичай фіксується на 

стадії виготовлення багатошарових наноструктур і слабо підлягає ex-situ 

контролю, необхідному для багатьох прикладних застосувань цих структур. 

Для практичного застосування РККІ взаємодії важливою є можливість 

перемикання її характеру, відповідального за взаємну орієнтацію магнітних 

моментів шарів, наприклад, із феромагнітного типу магнітного міжшарового 

впорядкування, що відповідає стану синтетичного феромагнетика, до 

антиферомагнітного типу, що відповідає стану синтетичного 

антиферомагнетика. На додаток до орієнтаційного контролю, дуже бажано 

контролювати також величину намагніченості внутрішніх шарів, 

відповідальних за РККІ взаємодію і, в ідеалі, мати можливість вмикати або 

вимикати її, переключаючи характер РККІ взаємодії в багатошарових 

наноструктурах. В дисертаційній роботі вперше запропоновано і 

експериментально продемонстровано можливість як польового, так і 

термічного контролю РККІ взаємодії в спеціально сконструйованих 

магнітних багатошарових наноструктурах, що містять як шари сильних, так і 

шари слабких феромагнетиків, що являють собою розбавлені феромагнітні 

сплави і є відповідальними за характер міжшарового обміну. При 

температурному переході розбавлених феромагнетиків через точку Кюрі 

(фазовий перехід феромагнетик - парамагнетик) відбувається перемикання 

стану багатошарової наноструктури типу синтетичний феромагнетик –

 синтетичний антиферомагнетик, що є повністю відтворюваним процесом в 

межах низько-польової розгортки. В дисертаційній роботі запропоновано 

новий дизайн магнітних багатошарових наноструктур з непрямим 

міжшаровим обміном, який забезпечує ефективне теплове перемикання IEC і 

в якому шар розбавленого феромагнітного 3d-меметалевого сплаву f в 

композиційному прошарку N/f/N розміщується між немагнітними шарами N і 

має таку температуру Кюрі (TC), яка відповідає очікуваній температурі 

переходу і передає або не передає АФМ-РККІ взаємодію, у його 
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феромагнітному (нижче TC) або парамагнітному (вище TC) стані, відповідно. 

Було продемонстроване різке вмикання та вимикання досить сильної IEC в 

результаті теплової комутації, з шириною переходу 10 – 20 К та величиною 

магнітного поля перемикання 0,1 – 1 Т, відповідно. Це, в поєднанні з 

широким вибором відповідних матеріалів і широкою налагоджуваністю щодо 

фізичних та робочих параметрів, робить запропоновану та досліджену 

систему високотехнологічною. 

Досягнення в області фізики магнітних наноструктур призвели до 

значної кількості важливих відкриттів з наступними демонстраціями 

практичних пристроїв, що працюють на їх основі. На основі ефектів 

гігантського і тунельного магнітоопору в магнітних багатошарових 

наноструктурах побудовані датчики магнітних полів розсіювання в 

пристроях магнітного запису інформації, елементи магнітної 

енергонезалежної памяті з довільним доступом, високочастотні генератори 

електромагнітного випромінювання, тощо) [101, 103]. Тонкоплівкові 

наноструктуровані матеріали з перпендикулярною магнітною анізотропією 

лягли в основу високощільних носіїв інформації на основі магнітного запису 

аж до  10 нм в діаметрі [104, 105]. На ефекті індукованого електричним 

струмом надшвидкого руху доменних стінок в магнітних нанопроводах 

побудована трекова пам'ять на основі рухливих доменних стінок [106, 107]. В 

магнітних метаматеріалах - масивах нанооб’єктів, магнонних кристалах, 

штучному спіновому льоді спостерігається ціла низка ефектів, привабливих 

для практичного застосування [108, 109]: екзотичні спін-вихорові стани в 

одиночних та багатошарових магнітних наночастках [110, 111] і т.д. Це 

різноманіття нових матеріалів і явищ зумовлено ефектами, пов’язаними із 

нанорозмірними масштабами розмірів, викликаними наноструктуруванням 

відповідних поверхневих і інтерфейсних взаємодій, що визначають магнітні 

властивості і функціональність пристроїв. Класичним прикладом такого 

інтерфейсного ефекту є взаємодія Рудемана-Кіттеля-Касіо-Іосіди (РККІ) в 

магнітних багатошарових наноструктурах [112]. Взаємодія РККІ є непряма 
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міжшарова взаємодія в магнітних багатошарових наноструктурах з 

прошарками немагнітних металів, яка осцилює в залежності від товщини 

таких прошарків з періодом ~1 нм і швидко затухає при збільшенні товщини 

немагнітного прошарку між двома взаємодіючими магнітними інтерфейсами 

[113]. Нещодавно було показано, що характер РККІ обміну, який, як правило, 

є нечутливим до зовнішнього контролю, можна температурно перемикати, 

при цьому здійснюючи фазовий перехід типу синтетичний феромагнетик-

синтетичний антиферомагнетик у залежності від температури [114, 115], 

або у відповідь на прикладене електричне поле [116]. 

В роботі було припущено, що магнітокалоричний ефект (MКЕ), 

визначений як зміна ізотермічної ентропії або адіабатична зміна температури 

при прикладенні магнітного поля, може значно посилитись, завдяки 

збільшенню прикладеного поля внутрішнім РККІ обміну в наноструктурі. Це 

контрастує з традиційним підходом використання наноструктурування для 

формування магнітних властивостей наноматеріалів, таких як прямий обмін 

та анізотропія, націлених на посилення МКЕ в слабкому магнітному полі, 

шляхом пристосування робочої температури або зменшення небажаних втрат 

при магнітному гістерезисі [117, 120]. Традиційний підхід часто дає лише 

незначне покращення магнітокалоричних властивостей, зокрема через 

відносно низьку енергію магнітної анізотропії в порівнянні з енергією 

теплових флуктуацій поблизу кімнатної температури. Тут ми показуємо, що 

польовий та температурний контроль непрямої РККІ взаємодії, з його дією, 

орієнтованою на конкретні інтерфейси в багатошарових системах, може 

призвести до значного посилення МКЕ. В дисертаційній роботі 

продемонстровано багатошарову структуру, здатну перемикатись між 

різними станами ентропії, що контролюються напрямленим перемиканням 

РККІ в слабкому прикладеному магнітному полі. Спостережуваний 

індукований РККІ фазовий перехід, що спостерігається в тонкому шарі 

розбавленого 3d-феромагнітного сплаву, свідчить про значно посилену зміну 

ізотермічної ентропії на одиницю поля, набагато більшу ніж у 
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рідкоземельних матеріалах з найвищим значенням МКЕ (див. посилання в 

[121]). В цих структурах в процесі прикладання незначного магнітного поля 

(~ 10 мТ) відбувається різка зміна характеру непрямого міжшарового обміну 

через прошарок розбавленого феромагнетика близько його точки Кюрі і 

спостерігається гігантська ізотермічна зміна магнітної ентропії (S ≈ -10 мДж 

см-3 К-1) (гігантський магнітокалоричний ефект) з поглинанням чи 

виділенням тепла. Показано, що запропоновані структури можуть бути більш 

ефективними за кращі існуючі об’ємні магнітокалоричні матеріали на основі 

рідкоземельних матеріалів, що використовуються в холодильних системах з 

адіабатичним розмагнічуванням. 

Магнітна сприйнятливість феромагнетика різко зростає при 

наближенні до температури Кюрі ТС. Це призводить до посилення 

магнітокалоричного ефекту (МКЕ), оскільки прикладене магнітне поле 

пригнічує критичні спінові флуктуації, пов’язані з магнітною ентропією. 

Така критична поведінка може бути використана різними способами у 

магнітних багатошарових середовищах. Зокрема, у тришаровій 

наноструктурі F / f / F2 pin [122, 123], де прошарок f з низькою ТС 

опосередковує обмін між двома феромагнетиками (F1 та F2 pin) з високою ТС, 

зовнішні феромагнітні шари надають сильний вплив магнітної близькості на 

f за рахунок прямого обмінного зв’язку на інтерфейсах F1/f і f/ F2 pin. 

Нещодавно було передбачено, що в безпосередній близькості від ТС  

прошарку f, при перемиканні магнітних моментів шарів F1 і F2 pin із 

паралельного взаємного впорядкування в антипаралельне відбувається 

сильна зміна ентропії в системі (∆S ∼ 1 мДж cм-3 K-1) [124]. Ця різниця в 

магнітній ентропії між паралельними (P) та антипаралельними (AP) 

орієнтаціями магнітних моментів шарів F1 і F2 оцінювалась за допомогою 

ефекту близькості на слабомагнітний прошарок f з боку зовнішніх шарів 

сильних феромагнетиків F1 і F2. Очікувалось при цьому, що вклади від двох 

інтерфейсів додаються або віднімаються відповідно для станів P або АР 
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тришарової системи. Проте наше детальне дослідження показало, що прямий 

обмін через прошарок є надто сильним і ніколи не зникає [123, 125].  

В запропонованому в роботі дизайні багатошарової наноструктури 

F/N/f використовується непрямий РККІ обмін між шарами сильного F і 

слабкого f феромагнетиків через тонкий немагнітний прошарок Н. Ця 

структура характеризується наступними унікальними перевагами. По-перше, 

знак та сила РККІ взаємодії добре визначаються товщиною прошарку Н 

навіть для розбавлених феромагнітних сплавів, внаслідок гострого 

осцилюючого характеру РККІ взаємодії з періодом по товщині d прошарку Н 

біля 1 нм. Це забезпечує чудову гнучкість у багатошаровому дизайні з точки 

зору відповідності фазних та/або поза фазних внесків РККІ від протилежних 

інтерфейсів у певному місці всередині прошарку f. По-друге, індукований 

РККІ взаємодією вплив на магнітний стан прошарку може бути досить 

сильним. Наприклад, спостерігається збільшення температури Кюрі шарів Ni 

на ~20 К в тришарових структурах при РККІ взаємодії з шаром Co через 

немагнітний прошарок [126, 127]. Значно більші зміни величини, а також 

знаку РККІ обміну були отримані в багатошарових наноструктурах на основі 

розбавлених магнітних сплавів при зміні температури [114, 115]. 

В запропонованій в роботі конструкції, для того щоб істотно змінити 

магнітний порядок прошарку f поблизу його температури Кюрі ТС,f, 

використовується сильний ефект підмагнічування слабкого феромагнетика 

(proximity effect), індукований сильною РККІ взаємодією на інтерфейсах із 

сильними феромагнетиками, сфокусований на досить тонкий 

слабоферомагнітний внутрішній прошарок f. Товщина прошарку f має бути 

достатньо невеликою, щоб значно не перевищувати глибину проникнення 

РККІ обміну і, як правило, не перевищує декілька атомних шарів. При 

паралельному впорядкуванні магнітних моментів шарів F1 і F2 pin, за рахунок 

додаткового внеску від РККІ взаємодії, прошарок f сильно підмагнічується і 

магнітно впорядковується. При цьому його температура Кюрі значно 

підвищується, а магнітна ентропія відповідно понижується. З іншого боку, 
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при антипаралельному впорядкуванні магнітних моментів шарів F1 і F2 pin на 

інтерфейсах F1/f і f/F2 pin індукуються два протилежно направлені внески від 

РККІ в магнітне впорядкування прошарку f, які компенсують один одного і 

скасовують загальний внесок від РККІ. 

Значна різниця в динаміці намагніченості феромагнітних (ФМ) і 

антиферомагнітних (АФМ) матеріалів призводить до появи широкої щілини 

між частотами феромагнітного і антиферомагнітного резонансів, що 

досягають декількох порядків величини. Цей частотний розрив обумовлений 

дуже великими відмінностями в величинах внутрішніх обмінних полів, які 

діють на спіни у феромагнетиках і антиферомагнетиках під час магнітного 

резонансу [128]. Спіни феромагнетиків знаходяться у ефективному полі 

магнітної анізотропії, яке зазвичай не перевищує ~ кЕ (100 мТ) для 

феромагнітних 3d-металів і їх сплавів [129]. Навпаки, спіни, що належать до 

однієї з ФМ-підграток у антиферомагнетику, відчувають сильне обмінне поле 

(≳100 Т) від іншої (антипаралельної) магнітної підгратки. Ця, майже 

тисячократна, різниця у внутрішніх ефективних полях, що впливають на 

спінові збудження в феромагнетиках і антиферомагнетиках, призводить до 

відповідної різниці резонансних частот: ГГц для феромагнетиків і ТГц для 

антиферомагнетиків. Між цими частотами знаходиться щілина, яка не є 

заповненою. 

Ідея підвищення частоти феромагнітного резонансу (ФМР) шляхом 

комбінації феромагнітних і антиферомагнітних матеріалів, наприклад у 

багатошарових магнітних наноструктурах [130-138], на практиці стикається з 

труднощами, які виникають через відносно слабкий обмінний зв'язок 

(exchange bias) на інтерфейсі між ФМ і АФМ шарами [129]. Ця проблема є 

добре відомою і добре вивчена через використання exchange bias в 

спінтронних пристроях для створення так званого обмінного закріплення 

феромагнітних шарів [139, 140]. При цьому в магнітних наноструктурах на 

інтерфейсах ФМ/АФМ виникає відносно слабка однонаправлена магнітна 
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анізотропія (зазвичай < 1 кЕ), що супроводжується лише невеликим 

підвищенням частоти ФМР  такої структури.  

В роботі запропоновано механізм значного підвищення частоти ФМР в 

тонкоплівкових двошарових наноструктур Ni80Fe20/Fe50Mn50 (Py/FeMn) з 

зв’язаною намагніченістю. Незважаючи на той факт, що двошарова 

наноструктура Py/FeMn є однією з найбільш вивчених систем з обмінним 

зміщенням [141–144], динаміка намагніченості цієї і аналогічних двошарових 

структур, особливо, поблизу температури Неєля TN антиферомагнітного 

шару, є відносно мало дослідженою, оскільки в центрі уваги було обмінне 

закріплення, яке впливає на магнітні властивості цих наноструктур при 

N
Т T . Механізм значного підвищення частоти ФМР двошарових Py/FeMn 

наноструктур полягає в тому, що динаміка намагніченості цих структур 

повинна бути сильно модифікована поблизу TN через яскраво виражений 

ефект магнітної близькості (proximity effect) на інтерфейсі Py/FeMn. При 

наближенні до TN знизу, антиферомагнітне упорядкування FeMn 

послаблюється і обмінне поле від Py проникає в FeMn і перебудовує 

первинно антиферомагнітно упорядковані спіни FeMn в феромагнітний стан. 

Подібний ефект магнітної близькості спостерігався в тришарових 

Ni/FeMn/Co наноструктурах, що паралельно супроводжувався зменшенням 

ТN шару FeMn [145]. Відомо, що сила обміну в ефекті магнітної близькості 

спадає експоненційно з глибиною в сусідніх слабомагнітних шарах [146, 

147], що робить ефект найбільш яскраво вираженим для нанометрових 

тонких шарів. З іншого боку, FeMn має гцк-гратку з випадковим хімічним 

заповненням вузлів і характеризується неколінеарною спіновою структурою 

[148], що в сукупності може призвести до нескомпенсованого магнітного 

моменту в нанометровому FeMn шарі [149, 150]. Оскільки спінова структура 

FeMn в двошаровій наноструктурі Py/FeMn впорядкована в напрямку 

магнітних моментів M в шарі Py [151, 152], можна припустити, що через 

ефект магнітної близькості у тонких шарах FeMn може індукуватись і 
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стабілізуватись ненульовий чистий магнітний момент Mb. Динамічна 

взаємодія між М та Mb може призвести до зв’язаних ФМР мод. Саме через це 

в роботі насправді виявлені дві зв’язані моди ФМР у двошаровій структурі 

Py/FeMn поблизу ефективної температури Неєля ТN FeMn, а також 

спостерігається триразове збільшення частоти ФМР.  

Феромагнітний резонанс (ФМР) в двошаровій наноструктурі типу 

феромагнетик (ФМ) - антиферомагнетик (АФМ) з обмінною взаємодією 

зазвичай демонструє тільки одну резонансну моду, яка відповідає виключно 

збудженню феромагнітної компоненти. В цій роботі вперше спостерігалось 

одночасне магнітне збудження, як феромагнітного, так і антиферомагнітного 

шарів двошарової Py/FeMn наноструктури, що виявляються як дві зв’язані 

ФМР моди. Ці моди пояснюються як такі, що обумовлені динамічною 

взаємодією намагніченості шару феромагнетика Ру і індукованою в 

результаті ефекту магнітної близькості намагніченістю в надтонкому шарі 

номінально антиферомагнітного шару FeMn. Було виявлено, що індукована в 

результаті ефекту магнітної близькості намагніченість шару 

антиферомагнетика FeMn зростає зі зменшенням товщини FeMn. 

Спостерігається також супутнє зростання частоти ФМР у бік суб-TГц 

діапазону для Py/FeMn структури з товщиною FeMn шару всього 3 нм. Ми 

пояснюємо ці результати наслідком конкуренції між внутрішнім 

антиферомагнітним впорядкуванням у FeMn плівці та ефектом магнітної 

близькості, індукованим шаром Py. Наші результати показують, що 

комбінування матеріалів із сильним феромагнітним і слабким 

антиферомагнітним впорядкуванням може потенційно заповнити  щілину 

між гігагерцовим (характерним для ФМ) і терагерцовим (характерним для 

АФМ) діапазонами, що є важливо для високошвидкісних спінтронних 

застосувань. 

Спінова поляризація електронів провідності в металічних 

феромагнетиках дозволяє здійснити зовнішнє управління електричними 

властивостями магнітних багатошарових наноструктур шляхом зміни 
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відносної орієнтації магнітних моментів феромагнітних шарів, що складають 

багатошарову структуру. Залежна від кута між магнітними моментами 

феромагнітних шарів результуюча передача спін-поляризованого струму 

обумовлює визначні ефекти, такі як гігантський [153, 154] і тунельний [155] 

магнітоопори, а також спін-обертовий ефект (spin transfer torques) [156], які 

лягли в основу швидкого розвитку спін-електроніки [157, 158]. 

Залежне від кута між магнітними моментами сусідніх феромагнітних 

шарів (розділених немагнітним прошарком) розсіювання спінових струмів 

знаходиться позаду анізотропного [159, 160] та спін-холівського 

магнітоопорів [161-163], що спостерігаються у двошарових наноструктурах 

типу важкий метал-антиферромагнетик (HM-AF) [164, 165]. Ключовою 

характеристикою цих двох ефектів є зміна опору двошарової структури в 

залежності від того, чи є поляризація спінового шару в шарі важкого металу 

колінеарною чи ортогональною до вісі кращого вирівнювання спінів в 

антиферомагнетику (його вектору Неєля N). Продемонстрована можливість 

керування спіновими струмами в антиферомагнітних наноструктурах вказує 

на значний потенціал зовсім недавно започаткованого поля 

антиферомагнітної спінтроніки [166-169]. Однак розгорнуте 

експериментальне дослідження залежної від кута взаємодії спінового струму 

та вектора Неєля антиферомагнетика,, що підкріпило би існуючі значні 

теоретичні зусилля [170-172], ще очікується. 

Спінова накачка із використанням феромагнітного резонансу (ФМР) є 

унікальним інструментом для аналізу спінової релаксації в тришарових 

наноструктурах типу феромагнетик - немагнітний метал - статичний 

феромагнетик F/N/Fst [173-177] і феромагнетик - немагнітний метал - 

антиферомагнетик F/N/AF [178-181]. Феромагнітний шар F є джерелом, а 

також зондом чистого спінового струму, який накачується у немагнітний 

прошарок N, статичний феромагнітний шар Fst і шар антиферомагнетика AF. 

Оскільки спіновою дисипацією через її малість у типово нанометрово 

тонкому прошарку N можна знехтувати, спінова накачка зондує спінову 
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релаксацію в шарі статичного феромагнетика Fst чи шарі антиферомагнетика 

AF, виміряні шляхом вкладу зворотнього спінового струму в ширину лінії 

ФМР шару F. Якщо спінове поглинання статичним шаром Fst є анізотропним, 

вклад спінової накачки проявляється у вигляді залежної від кута модуляції 

ширини лінії FMR. Справді, повідомлялось про анізотропне поглинання 

чистих спінових струмів для тришарових наноструктур F/N/Fst [173, 177]. В 

роботі [173] це було приписано кутовій залежності динамічного обміну. З 

іншого боку, в роботі [177] це було пояснено у термінах кутової залежності 

повного Гільбертового затухання в Fst для отримання відповідної залежності 

затухання в шарі F. Однак, в обох роботах магнітні моменти спін-

джерельного шару F і спін-стокового шару Fst були в основному 

колінеарними, що ставить під сумнів випадок взаємної неколінеарності в 

якості причини інтерпретації анізотропного поглинання. Наскільки нам 

відомо, анізотропія спінової релаксації, вивчена шляхом контрольованої 

зміни кута між поляризацією спінового струму (заданого F) і магнітною 

віссю Fst або AF (заданого AF), не була досі продемонстрована в магнітних 

багатошарових наноструктурах. Основна проблема в досягненні надійного 

контролю неколінеарного вирівнювання в таких структурах спінових 

клапанів полягає у наявності зовнішнього магнітного поля в діапазоні одного 

кЕ, необхідного в типовому експерименті з ФМР,  яке часто повністю 

магнітно впорядковує досліджувану багатошарову систему. 

У дисертаційній роботі вперше продемонстроване кероване магнітне 

затухання в шарі F через залежну від кута ϕ взаємодію випромінюваного 

спінового струму накачки з вектором Неєля шару антиферомагнетика AF у 

спіновому клапані типу F/N/AF/Fp, де ϕ є кут між рівноважною 

намагніченістю в шарі F і вектором Неєля в шарі AF. Виконуючи детальні 

кутові вимірювання зі змінною температурою демпфування намагніченості, 

що викликано спіновою накачкою за допомогою ФМР, був спостережений 

чітко виражений максимум, коли намагніченість шару F ортогональна до 

вектору Неєля шару AF. Наші результати добре описуються теоретичною 
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моделлю, аналогічною до моделі феромагнітних спінових клапанів [182], і 

вказують на домінування поздовжньої провідності над спін-змішаною при 

спіновій релаксації AF шаром. Ця відповідність до нещодавнього прогнозу 

[182] підкреслює важливість поздовжнього переносу спіну в магнітних 

багатошарових системах і встановлює важливий шлях до досягнення 

налаштування демпфування in-situ. Спінова накачка – це випромінювання 

спінового кутового моменту 
pump


I  резонансно прецесуючим феромагнетиком 

F в сусідній немагнітний прошарок N [183]. В цьому сенсі спінова накачка є 

оберненим ефектом до спін-обертового ефекту (spin-transfer torque) [184]. 

pump


I  переносить спін від шару F і посилює затухання намагніченості в F, що 

зазвичай визначається, як збільшення ширини лінії ФМР шару F [185, 186]. 

Розглядаючи тришарову структуру F/N/AF, що використовується в цій 

роботі, і нехтуючи спіновою релаксацією в немагнітному прошарку N 

бачимо, що певна частина струму спінової накачки відбивається від 

інтерфейсу N/AF і повертається назад в феромагнітний шар F. Вклад спінової 

накачки в ширину лінії ФМР пропорційний різниці між струмом накачки 

pump


I  і зворотнім спіновим струмом  [184]. Зміна відносної орієнтації між 

поляризацією спінового струму σ і вектором Неєля антиферомагнетика має 

впливати на , тим самим модулюючи ширину ФМР лінії для шару F.  

Актуальність теми, таким чином, пов’язана зі значними 

перспективами застосування розроблених в роботі нових принципів 

ефективного управління магнітними станами багатошарових наноструктур 

для їх подальшого практичного застосування в області спінтроніки, а також 

із поглибленням розуміння фізичних процесів, які відбуваються в таких 

структурах.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

над дисертацією була виконана у відділі фізики плівок Інституту магнетизму 

back


I

back


I
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Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України у 

рамках наступних науково-дослідних робіт (НДР):  

 “Наноструктуровані магнітні композити для систем термоелектронного 

керування та термостабілізації”, відомча тема НАН України, 2020-2021 

рр., № ДР 0120U100457.  

 “Магнітні багатошарові наноструктури на основі антиферомагнетиків для 

елементів терагерцової спінтроніки”, відомча тема НАН України, 2018-

2020 рр., № держреєстрації (ДР)  0118U003265;  

 “Магнітні наноструктури з термоелектронним керуванням магнітними 

станами для застосування в спінтроніці”, відомча тема НАН України, 

2015-2017 рр., № ДР 0115U000974;  

 “Розробка експериментальної методики отримання плівкових 

наноструктур з підвищеною намагніченістю та з високим ступенем 

спінової поляризації електронів провідності для використання в 

спінтроніці та НВЧ техніці”, 2012-2014 рр., відомча тема НАН України, №  

ДР 0112U001010; 

 “Спін-термо-електроніка”, партнерський проект Українського науково-

технологічного центру (УНТЦ) Р646, 2014-2017 рp.;  

 “Надшвидкісний акустичний контроль когерентної спінової динаміки в 

наноструктурах”, партнерський проект УНТЦ Р699, 2017-2019 рp.;  

 “Дослідження резонансних та нерезонансних явищ в композитних 

магнетиках з контрольованою міжшаровою взаємодією”, 2017-2018 рр., 

договір 17ДФ052-02С1 від 25.09.2017 р. з Київським національним 

університетом імені Тараса Шевченка та НАН України, № ДР 

0118U004760; 

 “Спінова динаміка та дисипативні процеси в наноструктурованих 

матеріалах надшвидкісної антиферомагнітної спінтроніки”, НДР № 7Ф 

Державної організації “Відділення цільової підготовки КНУ ім. Т. 
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Шевченка при НАН України”, 2017–2018 рp., № ДР 0118U003794; 

 “Розробка спінтронних нанорозмірних пристроїв з термічно керованими 

магнітними, електричними і магнітотранспортними властивостями” 

Цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН 

України “Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, 

наноматеріалів, нанотехнологій”, 2010-2014 рр., Договір № 29/10-14-Н, 

№ ДР 0110U004804;  

 “Міжшарові взаємодії в магнітних наноструктурах з товщинами, 

співрозмірними з їх характеристичними параметрами” Цільової 

комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України 

“Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, 

нанотехнологій”, 2010-2014 рр., Договір № 22/10-14-Н, 

№ ДР 0114U002748;  

 “Електричні та магнітні властивості адаптивних наноструктур на основі 

перехідних металів та їх оксидів”, НДР НАН України, 2014-2018 рр., № 

ДР 0114U000092;  

 “Термоелектронний контроль міжшарових обмінних взаємодій у 

магнітних наноструктурах”, НДР молодих вчених НАН України, 2017-

2018 рр. 

У всіх цих НДР здобувач був керівником. Головні результати 

дисертації лягли в основу наукових звітів за цими НДР.  

Метою дослідження було встановлення закономірностей проявів 

міжшарових прямих і непрямих обмінних взаємодій в магнітних багатошарових 

наноструктурах з прошарками розбавлених феромагнітних сплавів в залежності 

від їх температурно залежних магнітних станів, а також встановлення 

закономірностей проявів динамічних обмінних взаємодій в багатошарових 

наноструктурах на основі натуральних і синтетичних антиферомагнетиків. 
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Завдання дослідження: 

1. Виготовлення магнітних багатошарових наноструктур з температурно-

залежною прямою і непрямою обмінними взаємодіями та багатошарових 

наноструктур на основі антиферомагнетиків з динамічною обмінною 

взаємодією. 

2. Розробка фізичних основ температурного керування магнітними станами 

розроблених багатошарових наноструктур. 

3. Дослідження впливу температурно-залежних міжшарових обмінних 

взаємодій в розроблених багатошарових наноструктурах на їх статичні і 

динамічні магнітні властивості. 

4. Проведення феноменологічних модельних розрахунків для аналізу 

отриманих експериментальних даних і встановлення основних фізичних 

закономірностей поведінки магнітних властивостей багатошарових 

наноструктур.  

Об’єкт дослідження: магнітні багатошарові наноструктури з 

температурно залежними міжшаровими обмінними взаємодіями між шарами 

сильних феромагнетиків через прошарки слабких розбавлених 

феромагнетиків та магнітні багатошарові наноструктури на основі 

натуральних і синтетичних антиферомагнетиків з динамічними обмінними 

взаємодіями.  

Предмет дослідження: температурно залежна міжшарова обмінна 

взаємодія (пряма та непряма) між шарами сильних феромагнетиків, 

розділених прошарком слабкого розбавленого феромагнетика; залежність 

магнітних властивостей багатошарових наноструктур від магнітного стану 

прошарку розбавленого феромагнітного сплаву. 

Методи дослідження. Магнітні багатошарові наноструктури були 

виготовлені методом магнетронного розпорошування з використанням 

обладнання AJA Orion 8-Target Deposition System та електронно-променевого 

осаджування з використання модернізованого вакуумного обладнання ВУ-
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2М. Магніторезонансні властивості були досліджені методом феромагнітного 

резонансу на спектрометрі ELEXSYS E500 (Bruker BioSpin GmbH, Germany). 

Температурні та польові залежності намагніченості були досліджені 

методами SQUID та вібраційної магнітометрій. Магнітотранспортні 

властивості були досліджені методом чотирьох контактів. Теоретичний 

аналіз і розрахунки магнітних параметрів досліджуваних об’єктів були 

проведені на основі феноменологічного моделювання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

1. Запропоновано та реалізовано новий тип міжшарової обмінної взаємодії в 

магнітних багатошарових наноструктурах – температурно-залежний 

обмін між шарами сильних феромагнетиків через прошарок розбавленого 

слабо феромагнітного сплаву. 

2. Запропоновано та реалізовано модифікований спіновий вентиль з 

прошарком розбавленого феромагнітного сплаву, як температурно-

чутливий спінтронний пристрій – термомагнітний Кюрі-перемикач. 

3. Виявлено, що в обмінній взаємодії між шарами сильних феромагнетиків 

через прошарок розбавленого слабкого феромагнітного сплаву 

визначальну роль відіграє ефект підмагнічування (proximity effect) на 

інтерфейсі між сильним і слабким феромагнетиками, який спричиняє 

неоднорідний розподіл намагніченості в прошарку розбавленого 

феромагнітного сплаву і приводить до сильної нелінійної залежності 

міжшарового обміну від товщини прошарку та концентрації магнітної 

компоненти в ньому. 

4. Встановлено, що в плівках розбавлених феромагнітних сплавів, 

осаджених як методами магнетронного напорошування, так і електронно-

променевого осаджування, спостерігається магнітне композиційне 

розшарування, спричинене магнітоіндукованим ефектом в процесі 

осаджування плівок.  
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5. З метою послаблення ефекту підмагнічування на інтерфейсі між сильним і 

слабким феромагнетиками та покращення чіткості термомагнітного 

перемикання в Кюрі-перемикачі синтезовано прошарок розбавленого 

феромагнітного сплаву з градієнтним розподілом концентрації магнітної 

компоненти по товщині прошарку. 

6. Запропоновано та створено температурно чутливий магнітний тунельний 

контакт, як прототип елементу магнітної пам’яті з термомагнітним 

перемиканням магнітних і резистивних станів.  

7. Запропоновано механізм температурного керування характером 

міжшарового обміну в магнітних багатошарових наноструктурах з 

температурно залежною обмінною взаємодією – із прямого обміну 

феромагнітного типу (синтетичний феромагнетик) в непрямий обмін 

антиферомагнітного типу (синтетичний антиферомагнетик, чи 

синтетичний феримагнетик). 

8. Виявлено кероване температурою анізотропне згасання магнітних 

динамічних процесів в термомагнітному перемикачі. 

9. Запропоновано механізм та експериментально досліджено гігантський 

магнітокалоричний ефект, зумовлений непрямим обміном в магнітних 

багатошарових структурах з прошарками розбавлених феромагнітних 

сплавів в парамагнітному стані. 

10. Запропоновано методику дослідження магнітних властивостей прошарку 

слабкого (розбавленого) феромагнетика на підставі обмінної взаємодії з 

шарами сильних феромагнетиків.  

Практичне значення отриманих результатів. Одержані в роботі нові 

наукові результати розширюють уявлення про природу фізичних явищ в 

магнітних багатошарових наноструктурах. В результаті реалізації 

комплексного підходу у вивчені фізичних основ управління магнітними 

властивостями багатошарових наноструктур з температурно керованим 

міжшаровим обміном були розроблені практичні рекомендації та створені 
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окремі функціональні елементи температурно керованих спінтронних 

пристроїв.  

Особистий внесок здобувача полягає у виборі напрямку, об’єктів, 

формулюванні мети та постановці задач дослідження, організації і виконанні 

експериментальних досліджень, підготовці запитів на отримання 

фінансування науково-дослідних робіт за темою дисертації та підготовці 

публікацій за результатами досліджень. В дисертації викладені результати 

досліджень, виконаних здобувачем самостійно та у співробітництві з іншими 

авторами. Здобувач брав безпосередню участь у виконанні всіх етапів цього 

дослідження: розробці підходів та методів розв’язання поставленої задачі, 

приготуванні зразків, інтерпретації, аналізі та узагальненні всіх отриманих 

результатів, проведенні числових розрахунків, написанні наукових статей та 

підготовці доповідей на конференціях. Автору особисто належать: розробка 

технології і виготовлення всіх досліджуваних зразків; постановка задачі 

досліджень їх магнітних властивостей; проведення частини відповідних 

модельних розрахунків і значна роль в інтерпретації всіх отриманих 

результатів.  

У проведенні експериментальних і теоретичних робіт, обробці 

отриманих результатів та оформленні друкованих робіт разом із автором 

брали участь наукові співробітники та аспіранти Інституту магнетизму 

Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України: 

проф. А. М. Погорілий, проф. О. І. Товстолиткін, проф. Ю. І. Джежеря, д.ф.-

м.н.  В. О. Голуб, к.ф.-м.н. Д. М. Поліщук, к.ф.-м.н. О. Ю. Салюк, к.ф.-м.н. 

Т. І. Полек, к.ф.-м.н. Ю. О. Тихоненко-Поліщук, к.ф.-м.н. І. М. Козак; 

аспірант В. Ю. Боринський; аспірант Д. Д. Яремкевич.  

Низка експериментів та вимірів характеристик досліджуваних 

матеріалів виконані в співпраці з науковцями інших наукових установ 

України та за кордоном: (а) Інститут металофізики ім. Курдюмова НАН 

України - проф. Ю. В. Кудрявцев, к.х.н. В. В. Трачевський, н.с. А.К. 
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Мельник; першопринципні розрахунки магнітних властивостей плівок 

розбавлених феромагнетиків і багатошарових наноструктур були виконані 

к.ф.-м.н. А. М. Тимошевським;  (в) Королівський технологічного інститут 

(Стокгольм, Швеція) - проф. В. Коренівський, PhD E. Holmgren; PhD S. 

Andersson; PhD B. Koop; (г) Центр квантової спінтроніки Норвежського 

університету науки і технології - проф. A. Brataas; PhD A. Kamra.  

Автор висловлює подяку всім колегам за активну участь у проведенні 

досліджень за темою дисертації, в обговоренні та підготовці матеріалів до 

публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи були 

повідомлені усно і стендово та обговорені на таких міжнародних наукових 

конференціях: 

 International Conference “Electronic processes in organic and inorganic 

materials (ICEPOM-12)”, Kamianets-Podilskyi, Ukraine, 1-5 June 2020.  

 International Conference “Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2020)”, 

Lviv, 2629 August 2020. 

 Міжнародна конференція “Функціональні матеріали для інноваційної 

енергетики- ФМІЕ-2019”, 13–15 травня 2019 р., Київ, Україна.  

 The Joint European Magnetic Symposia (JEMS’2019), 26-30 August 2019, 

Uppsala, Sweden. 

 The 2019 IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Applications & 

Properties (NAP-2019), Odessa, Ukraine, September 15-20, 2019.  

 Symposium on Trilateral Partnerships – Cooperation Projects between Scholars 

and Scientists from Ukraine, Russia and Germany, 13-15 May 2019, Radebeul, 

Technical University of Dresden, Dresden, Germany.  

 The International Research and Practice Conference: Nanotechnology and 

Nanomaterials (NANO-2018), 27-30 August 2018, Kyiv, Ukraine. 

 The 2018 IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications & 

Properties (NAP-2018), September 9-14 2018, Zatoka, Ukraine.  
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 International Conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2017), 

23 – 26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine.  

 The 61st Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, October 3 

 November 4, 2016, New Orleans, Louisiana, USA.  

 Конференція “Сучасні проблеми фізики металів і металічних систем”, 25 - 

27 травня 2016 р., Київ, Україна, Національна академія наук України, 

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова.  

 The XVIth International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, 15 - 

18 June, 2016, Kyiv, Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Faculty of Radio Physics, Electronics and Computer Systems. 

 The International School and Conference On Nanoscience and Quantum 

Transport, 8-14 October 2016, Kyiv, Ukraine, Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. 

 The X international conference “Electronics and Applied Physics”, 22-25 

October, 2014, Kyiv, Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Faculty of Radio Physics, Electronics and Computer System. 

 The IEEE International Magnetics Conference, INTERMAG Europe 2014, 

Dresden, Germany, May 4-8, 2014.  

 Summer school and International research and practice conference: 

Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2014), 23–30 August 2014, 

Yaremche – Lviv, Ukraine.  

 The IX International Conference “Electronics and Applied Physics”, 23 - 26 

October, 2013, Kyiv, Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Faculty of Radio Physics. 

 Joint MMM-Intermag Conference, January 14-18, 2013, Chicago, USA.  

 Конференція “Фізика, електроніка і електротехніка: 2013”.  

 XVII Международный молодежный форум “Радиоэлектроника и 

молодежь в XXI веке”, 22-24 апреля 2013 г., Т.1. Международная 

конференция “Электронная техника и технология”, Харьков, Украина. 
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Результати дисертації були висвітлені здобувачем на чисельних 

наукових семінарах і щорічних наукових зборах Інституту магнетизму 

Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.  

Публікації. Результати дисертації викладено у 24 статтях у наукових 

фахових журналах, з яких 15 статей опубліковані у журналах, віднесених до 

першого (Q1) і другого (Q2) квартилів відповідно до класифікації SCImago 

Journal and Country Rank або Journal Citation Reports), та в 29 тезах 

міжнародних конференцій.   

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складена у вигляді 

наукової доповіді за сукупністю статей. До основної частини дисертації 

включено 24 статті у фахових наукових журналах, які згруповані у 6 розділів. 

Загальний обсяг дисертації – 280  сторінок, з яких основна частина складає 

223 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

МАГНІТНІ  ВЛАСТИВОСТІ  ПЛІВОК  РОЗБАВЛЕНИХ 

ФЕРОМАГНІТНИХ  СПЛАВІВ  NixCu100-x 

У цьому розділі представлені результати експериментальних 

досліджень концентраційних, польових і температурних залежностей 

статичних і динамічних магнітних властивостей плівок розбавлених 

феромагнітних сплавів NixCu100-x, осаджених на кремнієві підкладки 

методами магнетронного розпорошування і електронно-променевого 

осаджування. Плівки NixCu100-x використовуються в подальшому як 

слабомагнітні прошарки з низькою температурою Кюрі в магнітних 

багатошарових наноструктурах з температурно керованою прямою 

міжшаровою обмінною взаємодією для застосування в якості основних 

елементів термомагнітних спінтронних пристроїв.  

В підрозділі 1.1 приведені результати експериментального дослідження 

методом феромагнітного резонансу магнітоструктурних властивостей плівок 

розбавлених феромагнітних сплавів NixCu100-x, осаджених методом 

магнетронного розпорошування у діапазоні атомних концентрацій 

70 ат. % < x < 10 ат. % та методом вакуумного електронно-променевого 

осаджування в діапазоні концентрацій 50 ат. % < x < 10 ат. %.  

В підрозділі 1.2 приведені результати дослідження спін-залежного 

розсіювання та ефекту магнітної близькості в багатошарових структурах 

Co/Cu-Ni з метою дослідження атомарного магнетизму в розбавленому 

феромагнітному сплаві Cu-Ni. 
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1.1. Обмінно індуковане фазове розшарування в плівках розбавлених 

феромагнітних сплавів NixCu100-x 
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1.2. Спін-залежне розсіювання та ефект магнітної близькості в 

багатошарових структурах Co/Cu, легованих Ni, як зонд атомного 

магнетизму 
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РОЗДІЛ 2 

МАГНІТНІ  СТАТИЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ  БАГАТОШАРОВИХ 

НАНОСТРУКТУР  З ТЕМПЕРАТУРНО  ЗАЛЕЖНОЮ ПРЯМОЮ 

МІЖШАРОВОЮ  ОБМІННОЮ  ВЗАЄМОДІЄЮ 

У цьому розділі приведені результати досліджень польових і 

температурних залежностей намагніченості Кюрі-перемикачів F1/f/F2 pin – 

магнітних тришарових наноструктур спін-вентильного типу з температурно 

керованою прямою обмінною взаємодією феромагнітного типу між шарами 

сильних феромагнетиків - вільним шаром з одновісною магнітною 

анізотропією F1 (Ni80Fe20) і закріпленим шаром з однонаправленою 

магнітною анізотропією F2 pin (Сo50Fe50) - через прошарки слабких 

феромагнетиків f, що являють собою розбавлені феромагнітні сплави 

NixCu100-x з різною температурою Кюрі. 

В підрозділі 2.1 приведені результати досліджень польових і 

температурних залежностей намагніченості Кюрі-перемикачів F1/f/F2 pin 

залежно від товщини і температури Кюрі прошарку f. При цьому, при 

кімнатній температурі пряма обмінна взаємодія феромагнітного типу між 

шарами F2 pin і F1 може бути присутньою чи відсутньою, в залежності від 

температури Кюрі прошарку f. Експериментально продемонстровано 

прошарок із градієнтним складом f*/f/f* і більш низькою концентрацією Ni в 

шарі f*, порівняно із шаром f, на інтерфейсах F2 pin/f* і f*/F1 для послаблення 

ефекту підмагнічування на інтерфейсі між сильним і слабким 

феромагнетиками та покращення чіткості термомагнітного перемикання в 

Кюрі-перемикачі.  

В підрозділі 2.2 аналітично та експериментально продемонстровано 

температурне управління F2 pin – F1 обмінною взаємодією в синтетичних 

феримагнетиках - Кюрі-перемикачах F1/f/F2 pin. Досліджено в широкому 

температурному діапазоні магнітні статичні властивості цих структур, а 

також термомагнітне перемикання магнітних станів в них в залежності від 

ступеня немагнітного розбавлення прошарку f. Розвинуто детальну 

теоретичну модель Кюрі-перемикача (в співавторстві з д.ф.-м.н., проф. 

Джежерею Ю.І.) і отримано аналітичні вирази для ефективного 

перемикаючого магнітного поля і його температурної залежності. При цьому 

враховано суттєво нелінійний профіль обмінної взаємодії і локальної 
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намагніченості в перетині прошарку f. Проведене порівняння аналітичних 

результатів із результатами мікромагнітних розрахунків.   

В підрозділі 2.3 приведені результати експериментального дослідження 

польових та температурних залежностей намагніченості багатошарової 

структури Ni80Fe20(10 нм)/Ni40Cu60(6 нм)/Co90Fe10(5 нм)/ Mn80Ir20(12 нм нм) з 

феромагнітною обмінною взаємодією між шарами Ni80Fe20 і Co90Fe10 через 

прошарок розбавленого феромагнетика Ni40Cu60. Експериментально 

продемонстровано температурне реґулювання міжшарової обмінної взаємодії 

у такій структурі.  

В підрозділі 2.4 запропонована феноменологічна модель обмінної 

взаємодії між наногранулами металевого феромагнетика через прошарки 

немагнітної матриці в магнітних наногранульованих матеріалах (в 

співавторстві з д.ф.-м.н., проф. Джежерею Ю.І.). Поляризація електронної 

підсистеми на інтерфейсах магнітна гранула / немагнітна матриця  

призводить до появи обмінної взаємодії між магнітними моментами 

найближчих магнітних гранул. У рамках цієї моделі показано, що при малих 

концентраціях феромагнітного матеріалу колективна поведінка ансамбля 

наногранул визначається непрямою обмінною взаємодією з поляризованою 

підсистемою вільних електронів провідності. Така взаємодія проявляється в 

системах з провідною немагнітною матрицею. Навпаки, у наногранульованих 

матеріалах з діелектричною матрицею непрямий обмін має малу величину, 

оскільки нижче порогу структурної перколяції він забезпечений ефектами 

спін-залежного тунелювання електронів із гранулу в гранулу через високий 

енергетичний бар’єр. Висновки теоретичних досліджень, отримані в рамках 

моделі непрямого обміну мають експериментальне підтвердження. Ця 

феноменологічна модель в подальшому була успішно розширена для 

пояснення обмінної міжшарової взаємодії в Кюрі-перемикачах.  Механізм 

цієї взаємодії обговорена також в підрозділі 2.5. 

Запропоновано практичне застосування досліджених багатошарових 

наноструктур для нових спінтронних пристроїв на основі спін-термо-

електронної комутації.  
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2.1. Температурно контрольована міжшарова обмінна взаємодія в Кюрі- 

перемикачах - багатошарових наноструктурах із шарами сильних 

феромагнетиків, розділених прошарками слабких феромагнетиків 
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2.2.  Синтетичний феримагнетик із термомагнітним перемиканням 
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2.3. Температурно-регульована міжшарова обмінна взаємодія в 

багатошаровій наноструктурі Ni80Fe20/Ni40Cu60/Co90Fe10/Mn80Ir20 
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2.4. Поля непрямих обмінних взаємодій в магнітних наногранульованих 

плівках 
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2.5. Магнітне впорядкування в наногранульованій системі 

 



132 
 

 



133 
 

 



134 
 

 



135 
 

 

 



136 
 

РОЗДІЛ 3 

МАГНІТНІ  ДИНАМІЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ  БАГАТОШАРОВИХ 

НАНОСТРУКТУР  З  ТЕМПЕРАТУРНО  ЗАЛЕЖНОЮ  ПРЯМОЮ 

МІЖШАРОВОЮ  ОБМІННОЮ  ВЗАЄМОДІЄЮ 

У цьому розділі приведені результати експериментальних і 

теоретичних досліджень температурних та кутових залежностей параметрів 

феромагнітного резонансу (ФМР) (спектрів, резонансних полів, напівширин 

ліній ФМР) в Кюрі-перемикачах – магнітних багатошарових наноструктурах 

спін-вентильного типу F1/f(x, d)/F2pin з температурно керованою прямою 

міжшаровою F1 – F2pin обмінною взаємодією феромагнітного типу, де F1 – 

шар вільного магнітом’якого феромагнітного сплаву із одновісною 

магнітною анізотропією Ni80Fe20(10 нм) (пермалой – Py); f – прошарок 

розбавленого слабкого феромагнітного сплаву NixCu100-x(d), ( d = 3; 4,5; 6; 7,5; 

9 нм; x = 0, 40, 48, 54, 62, 70 ат.%); F2 pin – шар закріпленого магнітотвердого 

сильного феромагнітного сплаву із однонаправленою магнітною 

анізотропією Co90Fe10(5 нм)/Mn80Ir20(12 нм). На основі аналізу параметрів 

ФМР визначені магнітні властивості: ефективна намагніченість, параметри 

магнітної релаксації, магнітна анізотропія в структурі окремих компонентів 

F1/f(x, d)/F2 pin структур, а також поля температурного перемикання магнітних 

станів таких структур.  

В підрозділі 3.1 приведено результати дослідження магнітних та 

резонансних параметрів F1/f(x, d)/F2 pin структур і встановлено їх залежність 

від товщини слабомагнітного прошарку f, його складу та температури. 

Досліджено дві серії зразків. Зразки першої серії мають однаковий склад 

слабомагнітного прошарку f  – Ni54Cu46, що відповідає сплаву з точкою Кюрі, 

близькою до кімнатної температури, але відрізняються товщиною шару f 

(d3, 4,5, 6, 7,5, 9 нм). Зразки другої серії мають однакову товщину 

прошарку NixCu100-x (d6 нм), але відрізняться концентрацією Ni в ньому 

(x0, 40, 48, 54, 62 ат.% Ni). Номінальні параметри інших шарів у 

досліджуваних зразках однакові.  

В підрозділі 3.2 приведено результати експериментальних і 

теоретичних досліджень (в співавторстві з д.ф.-м.н., проф. Джежерею Ю. І.) 
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параметрів феромагнітного резонансу багатошарових наноструктур 

F1/f/F2/AF, де слабко феромагнітний прошарок f затиснутий між сильно 

феромагнітними шарами F1 і F2, при цьому F1 є магнітно м'яким, а F2 - 

магнітно твердим завдяки обмінному закріпленню до антиферомагнітного 

шару AF. Досліджено вплив міжшарового F1 – F2  обмінного зв'язку через 

прошарок f на резонансні поля обох шарів F1 і F2. Теоретично і 

експериментально досліджено вплив ключових магнітних параметрів 

прошарку f (довжина магнітного обміну Λ, ефективна намагніченість 

насичення при T = 0 m0 і ефективна температура Кюрі 
eff

CT ) на магнітний 

резонанс у наноструктурах F1/f/F2/AF. Значення цих ключових параметрів 

були вирахувані з експериментальних даних для багатошарових 

наноструктур з f = NixCu100-x, для ключових діапазонів концентрації Ni в 

прошарку f (x = 5470 ат. %) та товщини прошарку (d = 36 нм). Розроблений 

підхід для дослідження спінової динаміки в системі дозволив отримати 

детальні кількісні характеристики магнітного стану системи F1/f/F2/AF, які, в 

іншому випадку, важко або неможливо отримати шляхом прямих вимірів 

через наявний сильний ефект близькості на інтерфейсах F1/f і f/F2. Отримані 

результати дозволяють краще уявити терморегульовану спінову прецесію та 

перемикання в магнітних наноструктурах, з потенційним застосуванням у 

спінових осциляторах та пристроях пам'яті. Ці результати можуть бути 

корисні також для розробки високошвидкісних нанопристроїв на основі спін-

термоелектронного контролю. 

В підрозділі 3.3 експериментально досліджено і теоретично 

проаналізовано вплив обміну між шарами сильних феромагнетиків F1 і F2 

через прошарок розбавленого феромагнетика f на магнітні резонансні 

властивості Кюрі-перемикача F1/f(d)/F2/AF = Fe20Ni80(10 нм) / Ni54Cu46(d) / 

Co90Fe10(5 нм)/Mn80Ir20(12 нм) з товщиною прошарку d = 3, 4.5, 6 і 9 нм. 

Вивчені механізми, які впливають на релаксацію магнітних моментів 

шарів F1 і F2 і, зокрема, виявлена роль міжшарової обмінної взаємодії в 

спіновій релаксації в таких структурах шляхом експериментальних 

досліджень і теоретичного аналізу ширини ліній феромагнітного резонансу і 

їх анізотропії в структурах F1/f(d)/F2. Роль обмінної міжшарової взаємодії в 
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процесах спінової релаксації в системі була досліджена шляхом зміни 

товщини d слабомагнітного прошарку f.  

Досліджено ефективність обміну мікрохвильової енергії між шарами F1 

і F2, в залежності від величини обміну між цими шарами, та оцінена 

можливість керування намагніченістю закріпленого шару F2 в процесі 

резонансної прецесії намагніченості в вільному шарі F1. Досліджено слабший 

зворотний ефект, коли намагніченість шару F1 стає обмінно керованою в 

результаті прецесії намагніченості в шарі F2, що призводить до 

антидемпінгових і вужчих ліній ФМР шару F1. Сильніший міжшаровий F1-F2 

обмін призводить до сильнішого анізотропного затухання намагніченості, 

досягаючи свого максимуму при напрямку, який є антипаралельним до 

напрямку поля обмінного зміщення в системі F1/f(d)/F2/AF. 

Виокремлено і обговорено різні внески в магнітну релаксацію в системі 

шляхом теоретичної підгонки виміряних даних ФМР. Визначені кількісно 

основні фізичні параметри, такі як константи міжшарової взаємодії, а також 

анізотропія напівширини ліній ФМР в площині багатошарової структури. 

Отримано кількісні дані для параметрів дисперсії багатошарової структури. 

Приведені результати аналізу змін магнітної анізотропії та 

особливостей динамічних властивостей окремих феромагнітних шарів Кюрі-

перемикача в залежності від інтенсивності міжшарової взаємодії. 

Проаналізовано виявлений вплив міжшарової обмінної взаємодії на спінову 

релаксацію в системі та оцінено два джерела, які впливають на підсилення 

міжшарового обміну в системі – зниження температури і зменшення 

товщини слабомагнітного прошарку. Досліджено вплив величини обмінного 

зв’язку на прояв однонаправленої анізотропії в феромагнітному резонансі 

вільного шару F1, а також на нетипове для тонких плівок уширення 

резонансних ліній. Виявлені особливості проаналізовано в контексті 

порівняння двох ефектів різної природи – впливу товщини прошарку d і 

температури. Отримані результати є корисними для опису різних динамічних 

процесів, що впливають на затухання намагніченості в сучасних 

високошвидкісних багатошарових магнітних наноструктурах, які є 

перспективними для практичних застосувань в галузі спінтроніки, що робить 

виконану роботу більш загальною для широкої сфери застосувань. 
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В підрозділі 3.4 приведені результати дослідження феромагнітного 

резонансу (ФМР) у магнітних багатошарових наноструктурах з послабленим 

ефектом підмагнічування на інтерфейсі між сильним і слабим 

феромагнетиками F1/f*/f/f*f/F2 = Py (6 нм)/f (14 нм)/Py (2 нм)/Co90Fe10 (2 

нм)/Ir20Mn80 (12 нм), де два сильно феромагнітних шари F1 = Py (6 нм)  і F2 = 

Co90Fe10 (2 нм)/Ir20Mn80 (12 нм) розділені слабомагнітним прошарком із 

композиційним градієнтом по товщині f = f1/f2/f1 = Ni50Cu50 (4 нм)/ 

Ni72Cu28 (6 нм)/Ni50Cu50 (4 нм). Розбавлені феромагнітні сплави Ni72Cu28 та 

Ni56Cu44 в об'ємній формі відповідно є феромагнітними та парамагнітними в 

інтервалі температур вимірювань T = 120 – 380 K. Метод дозволяє виявити 

слабкий сигнал від прошарку f додатково до більш вираженого і легко 

вимірюваного сигналу від зовнішніх сильномагнітних шарів F1 і F2, і тим 

самим вивчити магнітні властивості слабомагнітного прошарку, а міжшарову 

F1 - F2 обмінну взаємодію, яку він передає. Отримані результати корисні для 

проектування та оптимізації наноструктур з терморегульованими магнітними 

властивостями. 

В підрозділі 3.5 приведені результати теоретичного (в співавторстві з 

д.ф.-м.н., проф. Джежерею Ю. І.) і експериментального дослідження вплив 

провідних властивостей немагнітної матриці на колективні властивості 

(феромагнітний резонанс) ансамблів наногранул феромагнітного металу в 

магнітних наногранульованих плівках з різними типами немагнітних матриць 

- металевими і діелектричними. Комплексні дослідження поведінки 

наногранульованих систем при феромагнітному резонансі показали, що в 

матеріалах з провідної матрицею ознаки феромагнітного упорядкування 

наступають задовго до порога структурної перколяції. Результати 

експериментів пояснені в рамках феноменологічного підходу, заснованого на 

врахуванні обмінного підмагнічування електронів провідності магнітними 

іонами наногранул. Показано, що поляризація в підсистемі електронів 

провідності сприяє встановленню обмінної взаємодії між магнітними 

моментами гранул. Отримані в цій роботі результати були враховані при 

поясненні обмінної міжшарової взаємодії в Кюрі перемикачі. 
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3.1. Спектри феромагнітного резонансу в Кюрі-перемикачі F1/f/F2 pin 
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3.2. Спінова динаміка в Кюрі перемикачі F1/f/F2 pin  
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3.3. Анізотропна магнітна релаксація в багатошарових магнітних 

наноструктурах із змінною міжшаровою обмінною взаємодією 
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3.4. Феромагнітний резонанс і міжшарова обмінна взаємодія в 

магнітних багатошарових наноструктурах з композиційним 

градієнтом 
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3.5. Вплив непрямої обмінної взаємодії на феромагнітний резонанс в 

магнітних наногранульованих плівках 
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РОЗДІЛ 4 

МАГНІТНІ  БАГАТОШАРОВІ  НАНОСТРУКТУРИ  З  ТЕРМІЧНИМ 

ПЕРЕМИКАННЯ  ХАРАКТЕРУ  НЕПРЯМОГО  МІЖШАРОВОГО 

ОБМІНУ 

У цьому розділі приведені результати експериментальних досліджень 

термічно регульованої непрямої міжшарової обмінної взаємодії в магнітних 

багатошарових наноструктурах Fe/Fe-Cr/Fe, в яких, в залежності від 

температури, домінуючою міжшаровою взаємодією може бути або пряма 

обмінна взаємодія феромагнітного типу, відповідальна за феромагнітне 

(паралельне) впорядкування магнітних моментів шарів феромагнетиків, або 

непряма обмінна взаємодія типу РККІ, відповідальна за антиферомагнітне 

(антипаралельне) впорядкування магнітних моментів шарів Fe.  

В підрозділі 4.1 приведені результати дослідження магнітних 

властивостей багатошарових наноструктур Fe/Cr/FexCr100-x/Cr/Fe та 

наноструктур з покращеним інтерфейсом Fe(2) / Cr(1.5) / Fe(0.25) / FexCr100-

x(3) / Fe(0.25) /Cr(1.5) /Fe(0.25) / FexCr100-x(3)/ Fe(0.25)/Cr(1.5)/Fe(2) в яких 

непряма обмінна взаємодія, також відома як РККІ, може бути ввімкнута чи 

вимкнена шляхом незначної зміни температури. Було продемонстровано 

вмикання/вимикання непрямого обміну в магнітних багатошарових 

наноструктурах на основі структур Fe/Cr/Fe-Cr в яких, в залежності від їх 

складу, спостерігається теплова комутація непрямої обмінної взаємодії у 

вузькому діапазоні температур 10 - 20 K, поблизу будь якої необхідної 

температури, включаючи кімнатну або навіть вище кімнатної температури. 

Ці результати, які є високотехнологічними з точки зору наявних матеріалів та 

діючих фізичних принципів, додають принципово нові функціональні 

властивості магнітним багатошаровим наноструктурам з непрямим обміном і 

суттєво розширюють клас магнітних багатошарових наноструктур з 

температурно регульованим міжшаровим обміном, привабливих для 

практичного застосування в галузі спінтроніки. 

В підрозділі 4.2 досліджено термічну зміну ефективної товщини 

прошарку і продемонстровано магнітний фазовий перехід у багатошарових 

структурах Fe/FexCr100-x/Fe та Fe/Cr(dCr)/FexCr100-x(d)/Cr(dCr)/Fe з градієнтним 

прошарком по концентрації, який забезпечує феромагнітну взаємодію РККІ 

при низькій температурі та сильну антиферомагнітну взаємодію при високій 
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температурі в магнітному полі близько 100 мТ для обох випадків. Шляхом 

оптимізації вибору матеріалів та їх розташування в структурі, які є 

принципово відмінними від попередніх робіт, було отримано прямий і 

повністю зворотній термічний перемикач РККІ взаємодії з сильної 

феромагнітної до сильної антиферомагнітної. Для цього ефекту перемикання 

характерний дуже вузький температурний інтервал переходу, який складає 

близько 10 К і можливий в будь-якому температурному діапазоні, 

включаючи область кімнатних температур. Отримані результати додають 

гнучкості для керування непрямої ефективної взаємодії у магнітних 

наноструктурах, що вже використовуються у спінтроніці, мають бути 

високотехнологічними з точки зору застосовності матеріалів та працювати 

при різних температурно-польових режимах. 

В підрозділі 4.3 обговорюються механізми теплового контролю ex-situ 

непрямого міжшарового обмінного зв’язку в синтетичних 

антиферомагнетиках з прошарками різного типу. Показано, що температурні 

зміни гістерезису намагніченості пов’язані з різними типами конкуруючих 

міжшарових обмінних взаємодій. Теоретичний аналіз показує, що виміряна 

ступінчата форма і гістерезис петель намагнічування обумовлені локальною 

in-plane магнітною анізотропією нанокристалів всередині шарів сильних 

феромагнетиків. Порівняння теорії та експерименту використовується для 

співставлення механізмів перемикання намагніченості, основаних на 

конкуренції (і) непрямих (РККІ) і прямих (не РККІ) міжшарових обмінних 

взаємодій, а також (іі) непрямого феромагнітного і непрямого 

антиферомагнітного (обидва РККІ типу) міжшарового обміну. Ці результати, 

що детально описують багатий магнітний фазовий простір системи, є 

важливими для практичного використання РККІ обміну для термічного 

перемикання намагніченості в синтетичних антиферомагнетиках.  

Підрозділ 4.4 присвячений систематичному дослідженню міжшарової 

обмінної взаємодії в антиферомагнітно зв’язаних багатошарових структурах 

Fe-Cr/Cr в залежності від товщини шарів Fe-Cr та їх немагнітного 

розбавлення атомами Cr. З використанням магнітометричних вимірів були 

отримані значення намагніченості насичення та константи міжшарової 

взаємодії в залежності від товщини Fe-Cr шарів та їх концентрації, що 

дозволили охарактеризувати вплив розмірних ефектів та немагнітного 

розбавлення на магнітостатичну поведінку досліджуваної системи. 
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4.1. Термічне перемикання непрямої обмінної взаємодії в магнітних 

багатошарових наноструктурах Fe/Fe-Cr/Fe 
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4.2. Термічно індукований антиферомагнітний обмін в магнітних 

багатошарових наноструктурах Fe/Fe-Cr/Fe 
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4.3. Магнітний гістерезис в наноструктурах з термічно контрольованою 

непрямою обмінною взаємодією 
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4.4. Вплив нанорозмірного ефекту та немагнітного розбавлення на 

міжшарову обмінну взаємодію в багатошарових структурах Fe-Cr/Cr 
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РОЗДІЛ 5 

ВПЛИВ  ЕФЕКТУ  СПІНОВОЇ  НАКАЧКИ  НА  СПІНОВУ  

ДИНАМІКУ  В  МАГНІТНИХ  БАГАТОШАРОВИХ  

НАНОСТРУКТУРАХ 

У цьому розділі приведені результати дослідження впливу ефекту 

спінової накачки на спінову динаміку в магнітних багатошарових 

наноструктурах на основі антиферомагнетиків і синтетичних феримагнетиків 

під час феромагнітного резонансу в таких структурах: (а) явища спінової 

накачки у багатошарових наноструктурах «антиферомагнетик / немагнітний 

метал / феромагнетик»; (б) впливу параметрів магнітного та немагнітного 

шарів на процеси дисипації у багатошарових наноструктурах з 

антиферомагнітним компонентом; (в) спінової релаксації в багатошарових 

наноструктурах із синтетичним феримагнетиком; (г) розсіювання спінового 

струму в двошаровій наноструктурі «феромагнетик / антиферомагнетик». 

В підрозділі 5.1 експериментально досліджено дисипативний відгук в 

магнітних багатошарових наноструктурах MnIr/Cu/Py шляхом вивчення 

ширини лінії феромагнітного резонансу (ФМР) феромагнітного шару Py, 

спричинений збудженням динамічного міжшарового MnIr-Py обміну через 

немагнітний прошарок Cu. При цьому були досліджені резонансні 

властивості в залежності від товщини феромагнітного шару Py. Основна 

увага зосереджена на резонансних властивостях ФМ шару, зокрема 

залежностях затухання на інтерфейсі ФМ/НМ.  

У підрозділі 5.2 приведені результати експериментальних досліджень 

магнітної релаксації у багатошарових наноструктурах АФМ/Cu/ФМ 

(АФМ = Mn80Ir20 – антиферомагнетик, ФМ = Ni80Fe20 - феромагнетик) з 

різними товщинами магнітного та немагнітного (Си) шарів. Ефекти спінової 

накачки в системі ФМ/АФМ спостерігалися з використанням методу 

феромагнітного резонансу (ФМР), а саме, по уширенню лінії ФМР. У 

результаті виконання роботи знайдено магнітні параметри зразків, зокрема 

величину намагніченості та одноосної анізотропії. Аналізуючи 

експериментальні дані та провівши моделювання, знайдено внесок в параметр 

затухання намагніченості, викликаний ефектом спінової накачки (αsp) для 

кожного зі зразків серії. Встановлено, що на величину αsp впливає як товщина 

магнітного, так і (в певних випадках) немагнітного шарів. Отримані 

результати є корисними для подальшого дослідження дисипативних явищ у 

спінтронних пристроях на основі антиферомагнетиків.  
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В підрозділі 5.3 приведені результати дослідження власної та 

стимульованої навколишнім оточенням магнітної релаксації магнітом’якого 

феромагнітного шару пермалою Py = Ni80Fe20 в структурі 

Py(5 нм)/Cu(5 нм)/Fe(2 нм)/Cr(dCr)/Fe(6 нм) (де dCr = 1.3, 1.5, 1.7, 2, і 5 нм), 

зв’язаного через немагнітний прошарок Cu із синтетичним феримагнетиком 

(СФМ) Fe/Cr/Fe динамічним обміном, спричиненим спіновою накачкою 

через прошарок Cu в процесі феромагнітного резонансу в Py шарі. 

Дослідження проводились з використанням вимірювання in-plane та out-of-

plane  феромагнітного резонансу та магнітометрії в поєднанні з теоретичним 

аналізом. Продемонстровано сильну налаштованість внеску спінової накачки 

у магнітне затухання в Py шарі, що взаємодіє із СФМ через прошарок Cu, від 

магнітного стану останнього. САФ являє собою тришарову структуру, 

складену з двох шарів Fe, взаємодіючих за допомогою непрямого обміну 

через прошарок Cr. Зі збільшенням товщини Cr стан СФМ послідовно 

переходить, по відношенню до магнітного моменту Py шару, від 

антипаралельної конфігурації через неколінеарну конфігурацію до 

паралельної. При цьому спостерігається немонотонна залежність спінової 

релаксації у вільному шарі, яка теоретично пояснена з урахуванням 

модуляції поздовжнього спінового транспорту, а також релаксації 

поперечного кутового моменту в СФМ. Результати є корисними для 

проектування високошвидкісних спінтронічних пристроїв, де регулювання 

релаксації спіна є вигідним. 

У підрозділі 5.4 продемонстрована зміна особливостей спінової 

дисипації в обмінно-закріпленому бішарі Py*/FeMn з різною товщиною FeMn 

зі зміною товщини, температури та орієнтації зовнішнього магнітного поля. 

Для цього була досліджена структура 

Ta(5 нм)/Py*(5 нм)/FeMn(t)/Cu(6 нм)/Py(8 нм), t = 0, 3, 5 і 7 нм. Зокрема, 

виявлено додатковий товщинно- і температурно-залежний анізотропний 

внесок, зумовлений спіновим розсіянням в області інтерфейсу Py*/FeMn. Для 

досягнення результатів було проведено детальне дослідження трансформації 

спектрів ФМР у наноструктурах Py*/FeMn/Cu/Py, в залежності від кута 

орієнтації зовнішнього поля і температури. Експериментальні дані 

проаналізовано з використанням результатів моделювання магнітостатичних 

та динамічних властивостей системи. 

  



218 
 

5.1. Явище спінової накачки у багатошарових структурах 

антиферомагнетик / немагнітний метал / феромагнетик 
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5.2. Вплив параметрів магнітного та немагнітного шарів на процеси 

дисипації у багатошарових наноструктурах з антиферомагнітним 

компонентом
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5.3. Спінова релаксація в багатошарових наноструктурах із синтетичним 

феримагнетиком 
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5.4. Розсіювання спінового струму в двошаровій наноструктурі 

феромагнетик / антиферомагнетик 
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РОЗДІЛ 6 

МАГНІТНІ  НАНОСТРУКТУРИ  З  ТЕРМОЕЛЕКТРОННИМ 

КЕРУВАННЯМ  МАГНІТНИМИ  СТАНАМИ  ДЛЯ  ЗАСТОСУВАННЯ 

В  СПІНТРОНІЦІ 

Цей розділ присвячений магнітним багатошаровим наноструктурам з 

термоелектронним керуванням магнітними станами для їх практичного 

застосування в спінтроніці. 

В підрозділі 6.1 приведені результати досліджень індукованого 

електричним струмом термомагнітного перемикання магнітного і 

резистивного станів в спеціально розробленій магнітній багатошаровій 

наноструктурі з температурно регульованою міжшаровою обмінною 

взаємодією, що поєднує Кюрі-перемикач, детальний аналіз якого приведений 

в попередніх розділах, та магнітний тунельний перехід. Перемикання 

відбувається в спеціально розробленому композиційному вільному шарі, 

який служить в якості одного з електродів магнітного тунельного переходу, і 

відбувається за рахунок викликаного електричним струмом джоулівського 

нагріву структури і переходу Кюрі з феромагнітного в парамагнітний стан та 

пов’язаної з цим зміни сили обмінної взаємодії через вільний шар, що 

призводить до перемагнічування вільного шару і, як результат, до зміни 

резистивного стану магнітного тунельного переходу. Змодельовано процеси 

проходження струму та розподілу тепла через дослідний зразок пристрою, 

виготовленого у вигляді літографічної структури.  

В підрозділі 6.2 приведені результати досліджень гігантського 

магнітокалоричного ефекту, зумовленого непрямим міжшаровим обміном в 

спеціально розроблених магнітних багатошарових структурах. Непряма 

обмінна міжшарова взаємодія в магнітних багатошарових наноструктурах, 

також відома як взаємодія Рудермана-Кіттеля-Касуя-Іосіди (РККІ), є дуже 

ефективним механізмом для упорядкування магнітних моментів шарів в 

таких структурах. Ця взаємодія зазвичай фіксується на стадії виготовлення 

багатошарових наноструктур і слабо підлягає ex-situ контролю, необхідному 

для багатьох прикладних застосувань цих структур. В роботі вперше 
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запропоновано практичне застосування РККІ взаємодії шляхом перемикання 

її характеру, відповідального за взаємну орієнтацію магнітних моментів 

шарів, наприклад, із феромагнітного типу магнітного міжшарового 

впорядкування, що відповідає стану синтетичного феромагнетика, до 

антиферомагнітного типу, що відповідає стану синтетичного 

антиферомагнетика. На додаток до орієнтаційного контролю, в таких 

наноструктурах створена можливість контролювати також величину 

намагніченості внутрішніх шарів, відповідальних за РККІ взаємодію і 

створена можливість вмикати або вимикати її, переключаючи характер РККІ 

взаємодії в багатошарових наноструктурах. В роботі вперше запропоновано і 

експериментально продемонстровано можливість як польового, так і 

термічного контролю РККІ взаємодії в спеціально сконструйованих 

магнітних багатошарових наноструктурах, що містять як шари сильних, так і 

шари слабких феромагнетиків, що являють собою розбавлені феромагнітні 

сплави і є відповідальними за характер міжшарового обміну. При 

температурному переході розбавлених феромагнетиків через точку Кюрі 

(фазовий перехід феромагнетик - парамагнетик) відбувається перемикання 

стану багатошарової наноструктури типу синтетичний феромагнетик –

синтетичний антиферомагнетик, що є повністю відтворюваним процесом в 

межах низько-польової розгортки. В цих структурах в процесі прикладання 

незначного магнітного поля (~ 10 мТ) відбувається різка зміна характеру 

непрямого міжшарового обміну через прошарок розбавленого феромагнетика  

поблизу його точки Кюрі, і спостерігається гігантська ізотермічна зміна 

магнітної ентропії (S ≈ -10 мДж см-3 К-1) (гігантський магнітокалоричний 

ефект) з поглинанням чи виділенням тепла. Показано, що запропоновані 

структури можуть бути більш ефективними за кращі існуючі об’ємні 

магнітокалоричні матеріали на основі рідкоземельних матеріалів, що 

використовують в холодильних системах з адіабатичним розмагнічуванням.  

Приведені рекомендації для практичного застосування розроблених 

багатошарових наноструктур. 
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6.1. Індуковане струмом термомагнітне перемикання в магнітних 

тунельних переходах 
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6.2. Гігантський магнітокалоричний ефект, зумовлений непрямим 

обміном в магнітних багатошарових структурах 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної проблеми 

фізики сучасного магнетизму  розробці нових принципів ефективного 

управління магнітними станами багатошарових наноструктур, перспективних 

для їх подальшого практичного застосування в області спінтроніки. В роботі 

встановлені закономірності проявів міжшарових прямих і непрямих обмінних 

взаємодій в магнітних багатошарових наноструктурах з прошарками 

розбавлених феромагнітних сплавів в залежності від їх магнітних станів, які 

сильно залежать від температури.  

У дисертаційній роботі представлені результати комплексного 

дослідження магнітних статичних і динамічних властивостей багатошарових 

наноструктур з температурно-залежними міжшаровими обмінними 

взаємодіями  прямою і непрямою  через прошарки слабких розбавлених 

феромагнітних сплавів; магнітних властивостей плівок розбавлених 

феромагнітних сплавів, як основних компонентів вищезазначених 

багатошарових наноструктур; та спінтронних пристроїв, побудованих на 

основі досліджених багатошарових наноструктур, з температурно 

індукованим перемиканням магнітних станів. 

Були виконані відповідні необхідні експериментальні і теоретичні 

наукові дослідження і вперше отримані нові наукові результати: 

1. Вперше запропоновано та реалізовано новий тип міжшарової обмінної 

взаємодії в магнітних багатошарових наноструктурах – температурно 

залежний обмін між шарами сильних феромагнетиків через прошарок 

розбавленого слабо феромагнітного сплаву, температура Кюрі якого є 

набагато нижчою, порівняно із шарами сильних феромагнетиків.  

2. Вперше запропоновано та створено модифікований спіновий вентиль з 

прошарком розбавленого феромагнітного сплаву між шарами сильних 

феромагнетиків, один із яких є вільним із одновісною магнітною 
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анізотропією, а другий – закріпленим із однонаправленою магнітною 

анізотропією, як температурно чутливий спінтронний пристрій - 

термомагнітний Кюрі-перемикач. Показано, що Кюрі-перемикач є 

ефективним інструментом для дослідження температурних, польових і 

кутових залежностей параметрів обмінної взаємодії в шаруватих 

наноструктурах. 

3. Вперше запропоновано і експериментально реалізовано термомагнітний 

контроль міжшарової обмінної взаємодії та намагніченості в магнітних 

багатошарових наноструктурах F1/f/F2 pin з прошарками розбавленого 

феромагнетика f, шляхом їх переходу через точку Кюрі прошарку f. 

Показано, що пряма обмінна взаємодія між шарами F1 і F2 pin через 

прошарок f залежить від температури і зникає при нагріві структури до 

ефективної температури Кюрі для матеріалу прошарку f. При цьому, під 

впливом прикладеного невеликого магнітного поля магнітні моменти 

шарів F1 і F2pin впорядковуються антипаралельно, а магнітний момент 

F1/f/F2 pin прямує до нуля, тобто відбувається магнітне перемикання. 

Термомагнітний ефект, що спостерігається, є дуже сильним – при зміні 

прикладеного магнітного поля всього в декілька десятків ерстед 

температура переходу змінюється на сотні K. Це відкриває новий шлях 

для контролю намагніченості в магнітних нанопристроях. Встановлено, 

що магнітне перемикання може бути досягнуте або зміною температури, 

або магнітного поля, або комбінацією обох параметрів.  

4. Вперше розроблено феноменологічну теорію міжшарової обмінної 

взаємодії та температурної залежності намагніченості в структурі 

F1/f/F2 pin. Вперше виявлено, що в обмінній взаємодії між шарами 

сильних феромагнетиків через прошарок розбавленого слабкого 

феромагнітного сплаву на інтерфейсі між сильним і слабким 

феромагнетиками визначальну роль відіграє ефект підмагнічування 

(proximity effect), який спричиняє неоднорідний розподіл намагніченості 
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в прошарку розбавленого феромагнітного сплаву та суттєво підвищує 

його ефективну температуру Кюрі, що приводить до сильної нелінійної 

залежності міжшарового обміну від товщини прошарку та від 

концентрації магнітної компоненти в розбавленому феромагнітному 

сплаві. 

5. Вперше виявлено, що в плівках розбавлених феромагнітних сплавів 

NixCu100-x, осаджених методами магнетронного напорошування і 

електронно-променевого осаджування, які характеризуються 

необмеженою взаємною розчинністю компонент у випадку їх отримання 

у вигляді масивних сплавів традиційними металургічними методами, 

спостерігається композиційне і магнітне розшарування. Це 

розшарування спричинене магнітоіндукованим ефектом в процесі 

осаджування плівок і сильніше проявляється у сплавах із вищою 

концентрацією магнітної компоненти. Це приводить до суттєвого 

відхилення на концентраційній залежності температури Кюрі NixCu100-x 

сплаву від лінійного закону, характерного для масивних сплавів.  

6. Вперше експериментально продемонстровано послаблення ефекту 

підмагнічування на інтерфейсі між сильним і слабким феромагнетиками 

та покращення чіткості термомагнітного перемикання в Кюрі-

перемикачі шляхом застосування прошарку розбавленого 

феромагнітного сплаву з градієнтним розподілом концентрації магнітної 

компоненти по товщині прошарку.  

7. Вперше запропоновано і експериментально досліджено температурно 

чутливий магнітний тунельний контакт, як прототип елементу магнітної 

пам’яті, з термомагнітним перемиканням магнітних та резистивних 

станів в процесі нагрівання при проходженні електричного струму 

порогової величини через таку структуру. 

8. Вперше запропоновано нову концепцію термомагнітного перемикання в 

магнітних багатошарових наноструктурах, в яких поєднуються і 
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конкурують, в залежності від температури, непряма та пряма обмінні 

міжшарові взаємодії. Запропоновано температурне перемикання 

характеру міжшарового обміну в магнітних багатошарових 

наноструктурах з температурно залежною обмінною взаємодією – із 

прямого обміну феромагнітного типу, характерного для так званого 

синтетичного феромагнетика при нижчих температурах, в непрямий 

обмін антиферомагнітного типу, характерного для так званого 

синтетичного антиферомагнетика, чи синтетичного феримагнетика, при 

більш високих температурах. При невеликій зміні температури пряма 

обмінна взаємодія, відповідальна за феромагнітне впорядкування в 

структурі, вимикається, а непряма обмінна взаємодія, відповідальна за 

антиферомагнітне впорядкування, вмикається, і при цьому відбувається 

перемикання магнітного і резистивного станів структури. Перемикання 

відбувається за відсутності зовнішнього магнітного поля, на противагу 

термомагнітного Кюрі-перемикача.  

9. Вперше методом феромагнітного резонансу досліджено динамічні 

магнітні властивості багатошарових наноструктур з температурно 

регульованим обміном між шарами сильних феромагнетиків через 

прошарок розбавленого феромагнітного сплаву. Виявлено, що 

міжшарова обмінна взаємодія сильно впливає на резонансні поля шарів 

сильних феромагнетиків, різкі зміни яких спостерігаються поблизу 

точки фазового переходу – точки Кюрі – слабомагнітного прошарку. 

Встановлено, що основними параметрами слабомагнітного прошарку, 

які впливають на магнітний резонанс в системі, є довжина обмінної 

взаємодії, ефективна намагніченість насичення і ефективна температура 

Кюрі, значення яких суттєво відрізняються від відповідних величин для 

об'ємних зразків розбавленого сплаву через ефект підмагнічування на 

інтерфейсах між сильними і феромагнетиками і розбавленим сплавом. 
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Отримані результати є важливими для розробки високошвидкісних 

магнітних нанопристроїв на основі спін-термоелектронного керування. 

10. Вперше експериментально досліджено і теоретично проаналізовано 

процеси, які визначають релаксацію магнітних моментів в обмінно-

зв’язаній системі феромагнітних наношарів, зв'язок між якими є 

температурно-залежним, а один із шарів характеризується сильною 

однонаправленою магнітною анізотропією. Виявлено, що наявність 

міжшарового зв’язку якісно змінює характер дисипативних процесів і 

приводить до збільшення або зменшення ефективного коефіцієнта 

дисипації системи. Показано, що підсилення міжшарового зв’язку 

призводить до анізотропного в площині характеру релаксації 

намагніченості у всій системі. Отримані результати вказують шляхи 

керування дисипативними процесами в новітніх високошвидкісних 

багатошарових магнітних наноструктурах, які є перспективними для 

практичних застосувань в галузі надшвидкісної спінтроніки та 

мікрохвильової техніки. 

11. Вперше запропоновано і розроблено інноваційний підхід до локальної 

температурної стабілізації мікророзмірних елементів електроніки з 

застосуванням магнітних багатошарових наноструктур з гігантським 

магнітокалоричним ефектом на основі виключно перехідних металів. В 

цих структурах шари сильних феромагнетиків розділені прошарками 

розбавлених феромагнітних сплавів в парамагнітному стані. Ідея роботи 

полягає у використанні непрямої міжшарової обмінної взаємодії (РККІ-

типу) для підсилення дії зовнішнього магнітного поля на прошарок 

розбавленого феромагнетика. В цих структурах в процесі прикладання 

незначного магнітного поля (~ 10 мТ) відбувається різка зміна характеру 

непрямого міжшарового обміну через прошарок розбавленого 

феромагнетика поблизу його точки Кюрі і спостерігається гігантська 

ізотермічна зміна магнітної ентропії (S ≈ -10 мДж см-3 К-1) з 

поглинанням чи виділенням тепла. Це дозволяє ефективно керувати 
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температурою цієї структури та мікророзмірного елементу електроніки, 

з яким вона може знаходитись в безпосередньому тепловому контакті. 

Показано, що запропоновані структури можуть бути більш ефективними 

за кращі існуючі об’ємні магнітокалоричні матеріали на основі 

рідкоземельних матеріалів, що використовуються в холодильних 

системах з адіабатичним розмагнічуванням. Оскільки структури 

виготовлені виключно на основі перехідних металів, то це визначає їх 

високу економічну доцільність та толерантність до довкілля. 

Запропоновані наноструктури є перспективними для локального 

керування температурою вибраних окремо мікророзмірних елементів 

електроніки. 

12. Розроблено синтетичний антиферомагнетик з температурно індукованим 

перемиканням магнітних станів, як основа майбутніх спін-термо-

електронних нанопристроїв спінтроніки. Синтетичний 

антиферомагнетик являє собою два шари сильних феромагнетиків, 

розділених прошарками різного типу. Описано і порівняно два 

механізми температурно-індукованого перемикання намагніченості в 

магнітних багатошарових наноструктурах з різними типами 

міжшарового обміну через різноманітні прошарки. Запропоновано два 

типи магнітних наноструктур: (і) структури з однорідними прошарками 

в яких реалізовано конкуренцію як прямого, так і непрямого 

міжшарових обмінних взаємодій; (іі) структури з композитними 

прошарками в яких реалізовано повністю непрямий обмінний зв'язок 

феромагнітного і антиферомагнітного типів. Ключовим елементом 

конструкції прошарків є слабомагнітний шар розбавленого 

феромагнітного сплаву, при переході якого через власну температуру 

Кюрі відбувається перемикання взаємного впорядкування магнітних 

моментів складових шарів із паралельного в антипаралельний стан, 

тобто із стану синтетичного феромагнетика в стан синтетичного 

антиферомагнетика. Результати експериментальних магнітних 
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статичних і динамічних вимірів підтверджені детальними модельними 

теоретичними розрахунками. Ці результати є важливими для 

прикладних застосувань магнітних багатошарових наноструктур з 

термокерованим перемиканням характеру непрямого міжшарового 

обміну у спін-термо-електронних пристроях.  

13. Вперше методом феромагнітного резонансу досліджено температурно 

регульований міжшаровий обмін в магнітних багатошарових 

наноструктурах, де два шари сильних феромагнетиків розділені 

слабомагнітним прошарком з градієнтом складу уздовж його товщини. 

Використання прошарку градієнтного типу значно поліпшує ефективну 

однорідність обмінної взаємодії в багатошаровій структурі і призводить 

до значно вужчого температурного діапазону магнітного перемикання в 

структурі, порівняно із використанням прошарку із фіксованою 

композицією. Отримані результати були використані при проектуванні і 

оптимізації багатошарових наноструктур з термічно керованими 

магнітними властивостями.  

14. Вперше розроблені магнітні багатошарові наноструктури на основі 

шарів розбавлених феромагнітних сплавів та немагнітних прошарків 

(Fe-Cr)/Cr з міжшаровою обмінною взаємодією антиферомагнітного 

типу, константа взаємодії якої може налаштовуватись в широких межах 

(0,004 ÷ 0,235 erg/cm2) в залежності від концентрації магнітної 

компоненти в шарах розбавленого сплаву Fe-Cr та їх товщини. 

Виявлено, що зростання концентрації атомів заліза на інтерфейсі (Fe-

Cr)/Cr ефективно підсилює міжшарову обмінну взаємодію через 

зростання магнітної поляризації на (Fe-Cr)/Cr інтерфейсах.  

15. Досліджено динамічний обмін між шарами антиферомагнетика (АФМ) і 

феромагнетика (ФМ) через прошарок немагнітного металу (НМ) та його 

вплив на спінову динаміку в тришарових наноструктурах АФМ/НМ/ФМ 

= Mn80Ir20 (12 нм) / Cu (6 нм) / Py (dФM), (dФM = 3, 6, 9, 12 і 15 нм). 

Динамічний ФМ-АФМ обмін, опосередкований через електрони 
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провідності в шарі НМ, виникає при феромагнітному резонансі (ФМР) в 

ФМ шарі через ефекти спінової накачки в немагнітний прошарок, 

переносу та акумуляції кутового моменту чистого спінового струму, 

генерованого ФМ шаром, в обидва ФМ та АФМ шари. 

Експериментально встановлено, що динамічний ФМ-АФМ обмін 

призводить до збільшення ширини лінії ФМР і зміщення резонансного 

магнітного поля шару ФМ, що надає інформацію про взаємодію 

нерівноважної провідності спінів електронів і локалізованих моментів 

АФМ. Виявлено, що індукований внесок спінової накачки в ширину 

лінії ФМР обернено пропорційний товщині ФМ шару. Показано, що ця 

товщинна залежність, ймовірно, виникає через дисипативну динаміку 

вільних і локалізованих спінів в шарі AФМ. На основі формалізму 

Онзагера теоретично розраховано додаткове затухання Гілберта в ФМ 

шарі в системі АФМ/НМ/ФМ з урахуванням спінової накачки і 

акумуляції в обох ФМ і АФМ . Відокремлено внесок від ефекту спінової 

накачки в ширину лінії ФМР і показано його залежність зі зміною 

товщини шару ФМ. Проаналізовані фізичні механізми спостережуваних 

експериментальних залежностей і показано складний взаємозв’язок між 

спінами електронів провідності і гратки в п'яти ефективних підсистемах 

структури. Експериментально спостережувана зворотна залежність 

додаткового АФМ-індукованого затухання і резонансного поля від 

товщини шару ФM підтверджує гіпотезу про вплив АФМ на динаміку 

ФМ шару і добре узгоджується з нашими теоретичними 

передбаченнями. Отримані результати забезпечують більш глибоке 

розуміння механізмів, які роблять внесок в магнітну релаксацію в 

магнітних наноструктурах, що містять антиферомагнетики, дозволяють 

виявити роль динамічного міжшарового обміну в спіновій релаксації в 

цих структурах і можуть бути корисними при проектуванні 

швидкодіючих нанопристроїв спінтроніки на основі 

антиферомагнетиків. 
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16. Вперше досліджено власну та стимульовану оточуючими шарами 

магнітну релаксацію у магнітом’якому шарі феромагнетика в 

багатошаровій композитній магнітній наноструктурі з різною 

величиною міжшарової обмінної взаємодії. Систематично вивчено 

внесок спінової накачки в динаміку намагніченості для паралельного, 

антипаралельного, а також неколінеарного взаємного впорядкування 

магнітних моментів резонуючого і статичного магнітних шарів в 

багатошаровій наноструктурі, в якій резонуючий вільний шар динамічно 

взаємодіє через прошарок немагнітного металу через ефект спінової 

накачки із ключовим елементом структури - тришаровим синтетичним 

феримагнетиком (СФМ), шляхом контролю непрямої обмінної взаємодії 

у якому здійснюється перехід від паралельної до антипаралельний 

орієнтації резонуючого вільного шару і його найближчого інтерфейсу 

СФМ. Вперше виявлено, що характер отриманого магнітного затухання 

вільного шару є немонотонним: проміжна неколінеарна магнітна 

конфігурація в структурі призводить до суттєво підвищеної спінової 

релаксації в системі. Така поведінка спричинена різною ефективністю 

поглинання та розсіювання у СФМ струму спінової накачки, яка 

інжектується вільним шаром. Додатково до збільшення поглинання 

спінового струму товстішим СФМ, виявлена також роль сильного спін-

фліпу в неколінеарному стані, а також модифікованої ефективної 

провідності в антипаралельному стані, аналогічну ефекту гігантського 

магнітоопору в СФМ. Отримані результати демонструють можливість 

налаштування магнітного затухання в магнітом’яких феромагнетиках 

шляхом відносно невеликих змін в геометрії магнітних багатошарових 

наноструктур. 

17. Вперше досліджено вплив провідних властивостей немагнітної матриці 

на колективні властивості (феромагнітний резонанс) ансамблів 

наногранул феромагнітного металу в магнітних наногранульованих 

плівках з різними типами немагнітних матриць – металевими і 
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діелектричними. Комплексні дослідження поведінки наногранульованих 

систем при феромагнітному резонансі і намагнічуванні показали, що у 

матеріалах з провідною матрицею ознаки феромагнітного 

упорядкування наступають задовго до порога структурної перколяції. 

Результати експериментів пояснені в рамках феноменологічного підходу 

шарах, який базується на врахуванні обмінного підмагнічування 

електронів провідності магнітними іонами наногранул. Показано, що 

поляризація в підсистемі електронів провідності сприяє встановленню 

обмінної взаємодії між магнітними моментами гранул. Досліджено 

вплив провідних властивостей немагнітної матриці на процес 

намагнічування магнітних наногранульованих плівок. Показано, що 

поляризація в підсистемі електронів провідності і ефективне поле в 

плівках з провідною матрицею сприяє встановленню прямої обмінної 

взаємодії і магнітної кореляції в ансамблі магнітних наногранул задовго 

до порога структурної перколяції. Отримані теоретичні результати були 

розширені для пояснення температурно залежної обмінної взаємодії в 

магнітних багатошарових наноструктурах, що містять шари сильних 

феромагнетиків, розділених прошарками слабких розбавлених 

феромагнітних сплавів.  

18. Вперше запропоновано застосування непрямої обмінної взаємодії як 

механізм для дослідження локального магнетизму в прошарках 

розбавлених феромагнітних сплавів в магнітних багатошарових 

наноструктурах з ефектом гігантського магнітоопору. Експериментально 

продемонстровано набуття магнітного моменту домішками Ni у 

прошарку розбавленого феромагнітного сплаву NixCu100-х в 

багатошаровій наноструктурі Co/Cu/NixCu100-x/Cu/Co із зміною 

концентрації x. На концентраційній залежності магнітоопору такий 

перехід проявляється як чітка сходинка в інтервалі x = 15 – 25 ат.%. Таке 

різке зменшення магнітоопору поставлено у відповідність збільшенню 
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спін-залежного розсіювання електронів на парамагнітних домішках у 

прошарку  – атомах Ni, які набули атомний магнітний момент. 

Розроблений підхід може бути використаний у високочутливих 

дослідженнях надслабких магнітних перетворень і змін у тонких шарах 

із слабко вираженими магнітними властивостями. 

Як загальний результат, у роботі з’ясовано закономірності і специфічні 

риси еволюції магнітних властивостей магнітних багатошарових 

наноструктур з температурно керованим міжшаровим обміном різного типу 

при зміні температури та вироблена концепція практичного застосування 

розроблених наноструктур в спінтронних пристроях. 
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