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АНОТАЦІЯ 

 

Шпетний І.О. Вплив структурно-фазового стану на магнітні, 

магніторезистивні, магнітооптичні та електрофізичні властивості 

гетерогенних наноструктурованих плівкових систем. – На правах рукопису. 

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 встановленню кореляції структурно-

фазового стану і розмірних механізмів формування магнітних, 

магнітооптичних, магнітотранспортних та електрофізичних властивостей одно-, 

дво-, тришарових плівок та плівкових сплавів на основі Co, Ni, Ni80Fe20, Fe, Ag, 

Cu, Pt та Gd у діапазоні товщин d = 3–85 нм і концентрацій c = 15–90 % при 

температурах вимірювання 5 ≤ Твимір. ≤ 380 К та температурах відпалювання 

370 ≤ Твідп. ≤ 1000 К. 

Для зразків тонкоплівкових сплавів товщиною 20 ≤ d ≤ 85 нм установлені 

закономірності формування структурного стану, фазового складу, магнітних, 

магніторезистивних, магнітооптичних та електрофізичних властивостей 

залежно від складу і товщини плівки, від матеріалу матриці, від температури 

вимірювання та від температури відпалювання. 

Показано, що структурно-фазовий стан зразків плівкових сплавів залежить 

від концентрації компонентів. Дослідження, виконані методом просвічуючої 

електронної мікроскопії дозволили встановити, що структурно-фазовий стан 

невідпалених зразків тонкоплівкового сплаву на основі Co і Ag при низьких 

концентраціях Со відповідав гранулам Co розміром L = 4  13 нм, що 

формувалися в матриці ГЦК-Ag. При такому розмірі гранули Со є 

суперпарамагнітними. При збільшенні концентрації Со до cCo = 42 ат.%  розмір 

гранул зростав до L = 5  27 нм, а фазовий склад відповідав ГЦК-Ag + ГЩП-Co. 

При подальшому збільшенні концентрації магнітної компоненти гранули 

кобальту об’єднувалися у кластери, проміжки між якими були заповнені ГЦК-

Ag. При концентраціях кобальту cCo > 80 ат.%  відбувалося утворення суцільної 

феромагнітної плівки, фазовий склад якої відповідав ГЩП-Со. Стабільні тверді 

розчини у зразках плівкового сплаву CoxAg100-x не утворювалися. Встановлено, 

що структурний стан плівкових сплавів на основі Co і Ag залежить від товщини 

плівки. Дослідження структурно-фазового стану, магнітних та 

магніторезистивних властивостей невідпалених тонкоплівкових сплавів 

CoxAg100-x показали, що у зразках товщиною d = 20 нм суперпарамагнітний стан 

спостерігався до концентрацій cCo ≤ 55 ат. %, тоді як у плівкових сплавах 
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товщиною d = 35 нм суперпарамагнетизм проявлявся до cCo ≤ 40 ат. %, а при  

d = 85 нм лише до сCo < 32 ат. %. Показано, що при кріогенних температурах 

ГМО невідпалених зразків плівкових сплавів CoxAg100-x, що характеризувалися 

суперпарамагнітним станом, збільшився у 2 – 2,4 рази порівняно зі значеннями 

ГМО, виміряними при кімнатній температурі. Такий результат обумовлений 

активацією спін-залежного розсіювання електронів на суперпарамагнітних 

гранулах кобальту при Твимір ≤ Тb. Максимальна величина ГМО у магнітному 

полі H = 90 кЕ при Tвимір = 5 K становила 18,11% для зразка Co40Ag60 товщиною 

d = 35 нм та 33,18 % для зразка Co27Ag73 товщиною d = 85нм. При збільшенні 

температури вимірювання до 350 та 380 K для зразка Co40Ag60 товщиною 

d = 35нм величина ГМО зменшилася у 1,15 та 1,3 рази відповідно, порівняно зі 

значенням ГМО при кімнатній температурі. Це пов’язано зі збільшенням 

розсіювання електронів на фононах при зростанні температури. 

Встановлено, що поріг структурної перколяції, з яким пов’язані амплітуда 

ГМО та максимальна коерцитивність гранульованої плівки, залежить від 

товщини зразка. Було проведено апробацію теорії Левінштейна для 

прогнозування порогу структурної перколяції зразків гранульованих плівкових 

сплавів CoxAg100-x різної товщини (20, 35, 45 та 85 нм), яка показала якісне 

узгодження теорії з експериментом. 

Експериментально показано, що відпалювання зразків тонкоплівкових 

сплавів завжди спричиняє зміни магнітних, магніторезистивних та 

електрофізичних властивостей за рахунок змін структурного стану, а для 

деяких систем і фазового складу. Відпалювання зразків плівкового сплаву 

CoxAg100-x при температурах 370 ≤ Tвідпал. ≤ 900 К спричинило зменшення 

величини ГМО. Так, після відпалювання зразків при температурі 900 К ГМО 

зразка Co60Ag40 товщиною d = 20 нм зменшився у 31 раз порівняно з величиною 

ГМО невідпалених зразків. Така поведінка магніторезистивних властивостей 

зразків гранульованого сплаву може бути пояснена змінами структурного 

стану, а саме збільшенням розміру гранул кобальту при відпалюванні зразків. 

Згідно з дослідженнями, виконаними методом просвічуючої електронної 

мікроскопії, у невідпалених зразках плівкового сплаву на основі Co і Cu з 

низькою концентрацією Co, спостерігався структурно-фазовий стан, при якому 

гранули Co розміром L = 2  5 нм знаходилися у матриці розбавленого твердого 

розчину ГЦК – Cu(Co) на основі гратки ГЦК-Cu. При високих концентраціях 

кобальту гранули ГЩП-Со збільшувалися до розмірів L = 5 ÷ 14 нм або навіть 

об’єднувалися у кластери, проміжки між якими були заповнені т.р. ГЦК – 

Cu(Co). При відпалюванні зразків із низькою концентрацією Co розмір гранул 

Co збільшувався за рахунок часткового розпаду т.р. ГЦК – Cu(Co). При цьому 

збільшувалася величина гігантського магнітоопору зразків. 



 4 

У роботі також наведено результати досліджень електрофізичних 

властивостей, а саме температурної залежності питомого опору ρ(T) та 

термічного коефіцієнту опору зразків плівкового сплаву на основі Co  і Cu 

товщиною d = 40 нм при концентраціях кобальту 20 ≤ cCo ≤75 ат.%. 

Невідпалені зразки тонкоплівкового сплаву на основі пермалою Ni80Fe20 та 

Cu характеризувалися структурно-фазовим станом, при якому 

суперпарамагнітні гранули пермалою були розміщені у матриці ГЦК-Cu. 

Дослідження магніторезистивних властивостей показало, що зразки 

характеризуються ізотропним магнітоопором у широкому інтервалі складу 

плівкових сплавів. Після відпалювання зразків при температурах 600  Tвідп.  

900 К фазовий склад не зазнав змін, а польові залежності магнітоопору 

залишилися ізотропними. Отримані експериментальні результати свідчать про 

температурну стабільність магніторезистивних властивостей гранульованих 

плівкових сплавів на основі Py та Cu, що дозволяє рекомендувати дану плівкову 

систему для виготовлення магніторезистивних елементів, як один з етапів 

технологічного процесу, застосовуючи термостабілізаційне відпалювання у 

вакуумі за температур 600 ≤ Твідп. ≤ 900 К. 

У роботі наведені результати експериментальних досліджень структурно-

фазового стану, магнітних, магнітотранспортних та електрофізичних 

властивостей зразків гранульованих плівкових сплавів на основі пермалою 

(Ni80Fe20) та срібла. Встановлено, що невідпалені зразки мали структурний стан, 

при якому гранули пермалою ГЦК-NixFe (де x ≈ 3) знаходилися у матриці 

срібла. Фазовий склад при цьому відповідав ГЦК-Ag + ГЦК-NixFe (де x ≈ 3). 

Збільшений параметр гратки пермалою а = 0,357 нм, порівняно з табличним 

значенням а0 = 0,354 нм, свідчить про утворення твердого розчину ГЦК-

NixFe (Ag) на основі пермалою. При цьому польові залежності магнітоопору 

характеризувалися ізотропним магнітоопором у широкому інтервалі складу 

плівкових сплавів. Відпалювання зразків при температурі Твідп. ≥ 600 К 

зумовило збільшення гранул, зменшення відстані між ними, а при високих 

частках пермалою – до утворення кластерів ГЦК-Ni3Fe за рахунок розпаду 

твердого розчину. Плівкові зразки, відпалені при 600 ≤ Твідп. ≤800К, 

характеризувались анізотропним магнітоопором у всьому інтервалі складу 

(0,28 ≤ x ≤ 0,80, де x – частка пермалою у сплаві). Така поведінка магнітоопору 

пов’язана зі зміною структурного стану зразків плівкових сплавів на основі 

пермалою та срібла у процесі відпалювання. Зразки плівкового сплаву на основі 

пермалою та срібла після відпалювання можуть бути застосовані як чутливі 

елементи анізотропних магніторезистивних сенсорів напрямку магнітного поля. 

Представлені результати дослідження взаємозв'язку структурно-фазового 

стану двовимірної системи типу ядро - оболонка з її магнітними властивостями. 
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Двовимірна система складалася з ансамблю наночастинок на основі т. р. ГЦК-

(Fe, Pt) з оксидною оболонкою γ-Fe2O3. Показано, що збільшення товщини 

оксидної оболонки спричиняє зростання поля обмінного зміщення. Змінюючи 

товщину оболонки з γ-Fe2O3 при дозованій подачі кисню у процесі 

відпалювання зразків, можна впливати на магнітні та магнітооптичні 

властивості такої двовимірної системи.  

Методами магнітної еліпсометрії досліджено магнітні, структурні та 

оптичні параметри двошарових Cr/Ni80Fe20, Al/Ni80Fe20 і тришарових 

Сr/Ge/Ni80Fe20 та Al/Ge/Ni80Fe20 плівкових систем. Для двошарових плівок 

отримане якісне узгодження експериментальних значень еліпсометричних 

спектрів (параметру ψ) та значень, отриманих із використанням двошарової 

оптичної моделі для двошарових плівок. Встановлено, що зміна товщини 

верхнього шару у двошарових плівках майже не впливає на їх коерцитивну 

силу, в той час як у тришарових плівках спостерігалось суттєве зростання 

коерцитивності при збільшенні товщини верхнього шару (Cr або Al). 

Досліджено вплив товщини шарів тришарових плівок Co/Gd/Co та 

Fe/Gd/Fe на їх структурно-фазовий стан та фізичні властивості. Встановлено, 

що величини магнітопору та коерцитивної сили тришарових плівок Co/Gd/Co 

та Fe/Gd/Fe мають осцилюючий характер при зміні товщини прошарку з 

квазіаморфного Gd у діапазоні d = 1-10 нм та верхнього шару Fe (Co) у 

діапазоні d = 1 - 5 нм. 

Експериментально зареєстрований вплив зовнішнього магнітного поля на 

морфологію поверхні та структурні характеристики гранульованих 

тонкоплівкових сплавів на основі Co і Ag та Ni і Ag. Встановлено, що навіть 

при відносно невисокій напруженості H = 0,1 кЕ перше застосування 

магнітного поля  має найбільш значний вплив на зміну морфології поверхні. 

Так, після першого застосування магнітного поля величина 

середньоарифметичної шорсткості Ra зменшилась на 19%, 

середньоквадратичної Rq – на 16%, структурна ентропія – на 4,5 %, а висота 

найвищого піку – в 4 рази. Повторна дія магнітного поля з більш високою 

напруженістю поля (до Hмакс = 1 кЕ) викликає набагато слабші зміни таких 

структурних характеристик. Спостережувані ефекти можуть бути пов’язані 

з поворотом магнітних гранул, їх деформацією і переходом плівкової системи в 

новий більш рівноважний стан. 

Ключові слова: гігантський магнітоопір, спін-залежне розсіювання, 

структурний стан, анізотропний магнітоопір, коерцитивна сила, твердий 

розчин, магнітна післядія, обмінне зміщення. 
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ABSTRACT 

Shpetnyi I.O. Influence of structural-phase state on magnetic, 

magnetoresistive, magneto-optical and electrophysical properties of 

heterogeneous nanostructured film systems. – The manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Sciences in Physics and Mathematics by the 

speciality 01.04.11 "Magnetism". - Institute of Magnetism, Kyiv, 2021. 

This thesis is devoted to the establishment of regularities to establishing the 

correlation of structural-phase state and dimensional mechanisms of formation of 

magnetic, magnetooptical, magnetotransport, and electrophysical properties single-, 

double-, three-layer films and film alloys based on Co, Ni, Ni80Fe20, Fe, Ag, Cu, Pt 

and Gd in the range of thicknesses d = 3  85 nm and concentrations c = 15  90 at.% 

measurement temperatures of 5 ≤ Tmeas. ≤ 380 K and annealing temperatures 370 ≤ Tа 

≤ 1000 K. 

The dependences of the formation of the structural-phase state, magnetic, 

magnetoresistive, magneto-optical, and electrophysical, were found out, taking into 

account the composition of the film, its thickness, matrix material, measurement and 

annealing temperatures.  

It was demonstrated, that the structural and phase state of the thin-film alloys 

significantly depends on the individual component concentration. The transmission 

electron microscopy investigations performed for the thin-film alloy based on Co and 

Ag with low concentration of Co indicate the presence of grains L = 4  13 nm 

located in the fcc-Ag matrix. Such grain dimensions refer to the superparamagnetic 

state. At increasing of Co concentration up to cCo = 42 at. %, the grain size increase to 

L = 5  27 nm and phase state becomes correspond to fcc-Ag and hcp-Co. 

Stable solid solutions were not formed in the CoxAg100-x film alloy samples. It 

was found out that the structural state of film alloys based on Co and Ag depends on 

the film thickness. Investigations of the structural-phase state, magnetic and 

magnetoresistive properties of non-annealed thin-film CoxAg100-x alloys showed that 

in samples with a thickness of d = 20 nm the superparamagnetic state was observed 

up to concentrations cCo ≤ 55 at. %, while in film alloys with a thickness of d = 35 nm 

superparamagnetism was manifested up to cCo ≤ 40 at %, and at d = 85 nm only to cCo 

< 32 at. %. It is shown that at cryogenic temperatures of GMR unannealed samples of 

CoxAg100-x film alloys, which were characterized by a superparamagnetic state, 

increased by 2 - 2.4 times compared to the values of GMR measured at room 

temperature. This result is due to the activation of spin-dependent electron scattering 
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on superparamagnetic cobalt granules at Tmeas ≤ Tb. The maximum value of GMR in 

the magnetic field H = 90 kE at Tmeas = 5 K was 18.11% for the sample Co40Ag60 with 

a thickness of d = 35 nm and 33.18% for the sample Co27Ag73 with a thickness of d = 

85 nm. When the measurement temperature was increased up to 350 and 380 K for 

the Co40Ag60 sample with a thickness of d = 35 nm, the value of GMR decreased by 

1.15 and 1.3 times, respectively, compared to the value of GMR at room temperature. 

This is due to the increase in the scattering of electrons by phonons with increasing 

temperature. 

It was found that the structural percolation threshold, which is associated with 

the amplitude of GMR and the maximum coercivity of the granular film, depends on 

the thickness of the sample. The Levinshtein theory was used to predict the threshold 

of structural percolation of granular film alloys CoxAg100-x samples with different 

thickness (20, 35, 45, and 85 nm), which showed a qualitative agreement between the 

theory and the experiment. 

It was shown experimentally that annealing of thin-film alloys samples always 

leads to change in magnetic, magnetoresistive and electrophysical properties due to 

transformation in the structural state and, for some systems, in the phase composition. 

Annealing of CoxAg100-x film alloy samples at temperatures of range 370 ≤ Ta ≤ 900 K 

caused a decrease in the value of GMR. Thus, GMR of the sample Co60Ag40 with a 

thickness of d = 20 nm decreased 31 times compared with the value of GMR 

unannealed samples, after thermal treatment of the samples at a temperature of 900 

K. Such behavior of the magnetoresistive properties of the samples of the granular 

alloy can be explained by changes in the structural state, namely the increase in the 

size of the cobalt granules during annealing of the samples.  

According transmission electron microscopy analysis, in unannealed samples of 

film alloy based on Co and Cu with low Co concentration, a structural-phase state 

was observed. In such case Co granules with size L = 2  5 nm were included in the 

matrix of dilute solid solution of fcc-Cu(Co) based on the fcc-Cu lattice. At high 

concentrations of cobalt, the granules of hcp-Co increased to the size L = 5 ÷ 14 nm 

or even combined into clusters, the gaps between which were filled with so-called 

fcc-Cu(Co). When annealing samples with a low concentration of Co, the size of the 

Co granules increased due to the partial decay of s.s. fcc-Cu (Co). This increased the 

value of the giant magnetoresistance of the samples.  

The results of studies of electrophysical properties, namely the temperature 

dependence of the resistivity ρ(T) and the thermal resistance of samples of film alloy 
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based on Co and Cu with a thickness of d = 40 nm at cobalt concentrations of 20 ≤ 

cCo ≤ 75 at. % were presented in the thesis also. 

Non-annealed samples of Ni80Fe20 and Cu permalloy-based thin-film alloy were 

characterized by a structural-phase state in which superparamagnetic permalloy 

granules were placed in a fcc-Cu matrix. The study of magnetoresistive properties 

showed that the samples are characterized by isotropic magnetoresistance in a wide 

range of film alloys. After annealing the samples at temperatures of 600  Ta  900 K 

phase composition did not change, and the field dependences of the 

magnetoresistance remained isotropic. The obtained experimental results testify to 

the temperature stability of magnetoresistive properties of granular film alloys based 

on Py and Cu, which allows to recommend this film system for the manufacture of 

magnetoresistive elements as one of the stages of the technological process, using 

thermal stabilization annealing in vacuum at temperatures 600 ≤ Ta ≤ 900 K.  

The thesis presents the results of experimental studies of the structural-phase 

state, magnetic, magnetotransport and electrophysical properties of samples of 

granular film alloys based on permalloy (Ni80Fe20) and silver. It was found that the 

annealed samples had a structural state in which the permalloy granules of fcc-NixFe 

(where x ≈ 3) were included into a silver matrix. The phase composition 

corresponded to fcc-Ag + fcc-NixFe (where x ≈ 3). The higher parameter of the 

permalloy lattice a = 0.357 nm, compared with the tabular value of a0 = 0.354 nm, 

indicates the formation of a solid solution of fcc-NixFe(Ag) based on permalloy. 

Herewith, the field dependences of the magnetoresistance were characterized by 

isotropic magnetoresistance in a wide range of film alloys. Annealing at a 

temperature of Ta ≥ 600 K led to an increase in the granules, a decrease in the 

distance between them, and at high permalloy particles to the formation of fcc-Ni3Fe 

clusters due to the decomposition of the solid solution. Film samples annealed at 600 

≤ Ta ≤ 800 K were characterized by an anisotropic magnetoresistance in the entire 

composition range (0.28 ≤ x ≤ 0.80, where x is the portion of permalloy in the alloy). 

This behavior of the magnetoresistance is associated with changes in the structural 

state of samples of film alloys based on permalloy and silver during annealing. 

Samples of permalloy and silver alloys after annealing can be used as sensitive 

elements of anisotropic magnetoresistive magnetic field direction sensors.  

The results of the study of the relationship between the structural-phase state of 

a two-dimensional system of the core-shell type with its magnetic properties are 

presented. The two-dimensional system consisted of an ensemble of nanoparticles 
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based on the solid-state solution fcc-(Fe, Pt) oxide shell with γ-Fe2O3 oxide shell. It 

has been shown that increasing the thickness of the oxide shell causes an increase in 

the exchange displacement field. By changing the thickness of the shell of γ-Fe2O3 at 

the dosed supply of oxygen during the annealing of the samples, it is possible to 

influence the magnetic and magneto-optical properties of such a two-dimensional 

system. 

The magnetic, structural and optical parameters of two-layer Cr/Ni80Fe20, 

Al/Ni80Fe20 and three-layer Cr/Ge/Ni80Fe20 and Al/Ge/Ni80Fe20 film systems were 

studied by magnetic ellipsometry. For two-layer films, a qualitative agreement was 

obtained between the experimental values of the ellipsometric spectra (parameter ψ) 

and the values obtained using a two-layer optical model for two-layer films. It was 

found that the change of the thickness of the upper layer in two-layer films has almost 

no effect on their coercive force, while in three-layer films there was a significant 

increase in coercivity with increasing thickness of the upper layer (Cr or Al). 

The influence of the thickness of the layers of three-layer Co/Gd/Co and 

Fe/Gd/Fe films on their structural-phase state and physical properties has been 

studied. It is found out  that the values of magnetoresistance and coercive force of 

three-layer films Co/Gd/Co and Fe/Gd/Fe have an oscillating character when the 

layer thickness changes from quasi amorphous  Gd in the range d = 1 - 10 nm and the 

upper layer Fe(Co) in the range d = 1 - 5 nm. 

The influence of the external magnetic field on the surface morphology and 

structural characteristics of granular thin-film alloys based on Co and Ag and Ni and 

Ag has been experimentally registered. It was found that the first application of the 

magnetic field has the most significant effect on changing the surface morphology, 

even at a relatively low intensity H = 0.1 kE. Thus, after the first application of the 

magnetic field, the value of the arithmetic mean roughness Ra decreased by 19 %, the 

root mean square Rq – by 16 %, the structural entropy S - by 4.5%, and the height of 

the highest peak - by 4 times. Repeated application of a magnetic field with a higher 

strength (up to H = 1.0 kE) causes much weaker changes in such structural 

characteristics. The observed effects may be related to the rotation of the magnetic 

granules, their deformation and the transition of the film system to a new, more 

equilibrium state. 

Keywords: giant magnetoresistance, spin-dependent scattering, structural state, 

anisotropic magnetoresistance, coercive force, solid solutions, magnetic aftereffect, 

exchange bias. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ГМО – гігантський магнітоопір; 

МО – магнітоопір; 

АМО – анізотропний магнітоопір; 

ГЦК – гранецентрована кубічна; 

ГЩП – гексагональна щильнопакована; 

ОЦК – об’ємноцентрована кубічна; 

РЗМ – рідкісноземельний магнетик; 

T – перехідний метал; 

R – рідкісноземельний метал; 

т.р. – твердий розчин; 

СКВІД (SQUID) – надпровідний квантовий інтерференційний пристрій; 

ВСМ (VSM) – вібраційна магнітометрія; 

МОКЕ – магніто-оптичний ефект Керра; 

ВІМС – вторинна іонна мас-спектрометрія; 

ПЕМ – просвічуюча електронна мікроскопія; 

АСМ – атомно-силова мікроскопія; 

ФМ – феромагнетик; 

АФМ – антиферомагнетик; 

ДМ – діамагнетик; 

ПМ – парамагнетик; 

МГ – магнітна гранула; 

НМ – немагнітний матеріал; 

Py – пермолой (Ni80Fe20); 

МЗ – межа зерна; 

МПДД (MRAM) – магнітна пам'ять з довільним доступом; 

РККІ – обмінна взаємодія Рудемана – Кіттеля – Косуя – Іосіди; 

СОВ – спін-орбітальна взаємодія; 

ТКО – термічний коефіцієнт опору; 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Стрімкий розвиток наноелектроніки та спінтроніки 

викликав значний інтерес до розробки нових та вдосконалення вже відомих 

тонкоплівкових наносистем у вигляді плівкових сплавів, багатошарових плівок, 

мультишарів, спін-вентилів, магнітних тунельних переходів з необхідними 

магнітними властивостями та стабільними робочими параметрами [1 – 5]. 

Сучасні технології дозволяють створювати плівкові матеріали з моно-, 

полікристалічною або аморфною структурою й конструювати на їх основі 

принципово новітні магнітні матеріали, що характеризуються рядом нових 

особливостей та явищ, повністю відсутніх або слабко виражених у масивних 

матеріалах. До таких можна віднести [6 – 9]: гігантський (ГМО), тунельний, 

колосальний, анізотропний магнітоопір (АМО), гігантський магнітний 

імпеданс, аномальний ефект Холу, сильний магнітооптичний відгук, аномальні 

оптичні ефекти, тощо.  

Всі ці явища відкрили величезні перспективи, як для фундаментальних 

досліджень, так і для багатообіцяючих можливостей їх практичного 

застосування [7 – 33]. Так, відкриття явища ГМО у багатошарових  та 

гранульованих наноструктурах [13, 22, 29, 34] ініціювало великий інтерес до 

розробок спінтронних наноприладів, принцип роботи яких оснований  на 

керуванні спінами окремих електронів [32 – 35]. Багатошарові плівки типу 

«спін-вентиль» та  магнітні гранульовані плівкові сплави знайшли широке коло 

застосувань у наноелектроніці, а саме, енергонезалежна магніторезистивна 

пам'ять, датчики величини та напряму магнітного поля, пристрої для магнітно-

резонансної томографії [7, 8]. В останні кілька десятиліть набули важливого 

значення дослідження і розробки в галузі магніторезистивних датчиків [7 – 12, 

33, 34, 36, 37]. Датчики на основі магніторезистивних ефектів (ГМО та АМО) 

широко застосовуються в автомобільній промисловості як вимірювачі 

швидкості обертання та детектори кутів і положення [7, 8], їх застосування для 

вимірювання положення привабливі завдяки безконтактному способу 
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зондування, який не дає можливості механічної взаємодії між рухомими 

об'єктами [8, 23]. У даний час спінові клапани на основі ГМО – ефекту стали 

потужним інструментом у біомедицині, де важлива чутлива та швидка 

біомолекулярна система виявлення [26, 36, 37]. Так, у медицині все більшої 

популярності набирають методи біомолекулярної діагностики  з використанням 

портативних високочутливих приладів типу «лабораторія на чипі», де в якості 

чутливих елемента виступають ГМО датчики [36, 37]. Такі датчики можуть 

виявляти магнітні наночастинки, що використовуються як мітки для різних 

біомолекул. 

Останнім часом широко застосовуються пристрої гнучкої електроніки. У 

зв’язку з цим проводяться дослідження стабільності магнітних, 

магнітооптичних та магнітотранспортних властивостей наноструктур на 

гнучких підкладках [8]. 

Крім того, увагу дослідників привертають плівкові системи на основі 

феромагнітних (Т) і рідкісноземельних (R) металів із різною товщиною шарів 

[38, 39].  R / T-системи становлять інтерес із точки зору їх можливого 

практичного використання при створенні носіїв інформації із високою 

щільністю магнітного запису, елементів спінової електроніки та 

магнітооптичних систем. Аморфні плівкові сплави і багатошарові плівки на 

основі R- і T-металів, що характеризуються 3d – 4f електронною обмінною 

взаємодією, мають ряд унікальних властивостей і вважаються новим класом 

магнітовпорядкованих речовин. Це пов’язано з особливостями взаємного 

антиферомагнітного впорядкування у R / T-системах [38, 40]. Воно може 

реалізуватися при стабілізації аморфного (квазіаморфного) стану у шарах із R-

металів. Такі наноструктури можуть слугувати як складові компоненти 

складної магнітної плівкової системи (мультишару). При дотриманні певних 

умов формування структурно-фазового стану плівкових зразків можна 

синтезувати матеріали з необхідними наперед заданими магнітними, 

магнітооптичними, електрофізичними і магнітотранспортними властивостями. 
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Створення функціональних елементів на основі вищевказаних магнітних 

наноструктур супроводжується рядом невирішених проблем, пов’язаних із 

відсутністю однозначної інформації щодо особливостей дифузійних процесів, 

фазоутворення і структурних перетворень в умовах дії різних фізичних факторів, 

що призводять до зміни властивостей усієї системи. Вирішення цих проблем 

важливе для подальшого практичного використання таких систем, як 

функціональних елементів для сучасних мікроелектронних приладів і сенсорів. 

Відомо, що магнітні, магнітооптичні, електрофізичні та 

магнітотранспортні властивості наноструктур у значній мірі залежать від їх 

структурного стану [41, 42]. Цій проблемі присвячено багато робіт і вже є 

значний прогрес у розумінні впливу кристалічної структури та її дефектів на 

фізичні  властивості. Однак розвиток й удосконалювання технологій та методів 

отримання наноструктур і дослідження їх властивостей надали можливість 

мініатюризації компонентів приладів до наноскопічного масштабу. Тому 

вивчення впливу розмірних ефектів на магнітні, магнітооптичні, електрофізичні 

та магнітотранспортні властивості залишаються актуальними. Так, наприклад, 

незважаючи на те, що кількість наукових публікацій стосовно вивчення 

магнітоопору у гранульованих структурах досить значна, розмірні ефекти у 

магнітотранспортних та магнітних властивостях плівкових структур товщиною 

d < 50нм  у широкому інтервалі концентрацій компонентів системи вивчені 

недостатньо [43 – 46]. У науковій літературі в основному наведені результати 

дослідження магнітних та магнітотранспортних властивостей гранульованих 

плівок з товщиною d > 200 нм  [23, 47 – 53]. Відомо, що ключову роль в ефекті 

ГМО (при температурах вимірювання близьких до Т = 300К)  відіграє саме 

спін-залежне розсіювання електронів провідності на однодоменних гранулах 

[54, 55]. Результати досліджень, приведені в даній роботі, дозволили 

встановити основні закономірності розмірних залежностей (від товщини плівки 

та розміру магнітних гранул) магнітотранспортних та магнітних властивостей у 

гранульованих плівках. Апробація теорії «перколяції кінцевого розміру» 

Лівенштейна показала якісне узгодження з результатами експерименту для 
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плівкових сплавів на основі Co та Ag. Встановлено зв'язок магнітних, 

магнітооптичних, електрофізичних та магнітотранспортних властивостей 

досліджуваних плівкових систем з їх структурно-фазовим станом. Виходячи з 

невирішених проблем була сформульована основна мета дисертації: 

встановлення кореляції структурних і розмірних механізмів формування 

магнітних, магнітооптичних та магнітотранспортних властивостей в 

гранульованих, полікристалічних, аморфних і багатошарових плівках. Крім 

того, цікавим з точку зору як фундаментальних досліджень так і практичного 

застосування є вивчення впливу магнітного поля на структуру та властивості 

плівкових структур та ефекти післядії. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна рoбoта виконувалася у відділі фізики мезо- та 

нанокристалічних магнітних структур Інституту магнетизму НАН України та 

МОН України, а також на кафедрі електроніки, загальної та прикладної фізики 

Сумськoгo державнoгo університету. Oснoвні результати були отримані у 

процесі викoнання таких держбюджетних науково-дослідних робіт та при 

виконанні індивідуальних Міжнародних грантів: 

1. Держбюджетна програма «Ефекти післядії і вплив електромагнітного поля на 

структурні і транспортні характеристики функціональних елементів 

наноелектроніки» (номер держреєстрації 0112U001914, 2012-2014 рр.). 

2. Держбюджетна програма «Структурно-фазовий стан та магніторезистивні 

властивості плівкових систем» (номер держреєстрації 0112U004688, 2012-

2016 рр.). 

3. Індивідуальний Міжнародний грант ERASMUS MUNDUS EMINENCE II в 

Нанобіомедичному центрі Університету імені А. Міцкевича (м. Познань, 

Польща) (2016 -  2017 рр). 

4. Держбюджетна програма «Вплив фізичних процесів на властивості спін-

вентильних структур на основі Fe, Co та Ag, Au, Cu і магнітних 

наночастинок» (номер держреєстрації 0116U002623, 2016-2018 рр). 
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5. Індивідуальний Міжнародний грант Словацької Академії наук (SAIA) в 

Університеті імені Я.А. Коменського (м. Братислава, Словаччина) (2018 - 

2019 рр); 

6. Держбюджетна програма «Фазовий склад, електрофізичні та 

магніторезистивні властивості багатокомпонентних (високоентропійних) 

плівкових сплавів» (номер держреєстрації 0118U003580, 2018-2020 рр). 

7. Держбюджетна програма «Взаємозв’язок між магніторезистивними і 

магнітними властивостями та електронною структурою багатокомпонентних 

плівкових сплавів» (номер держреєстрації 0120U102005, 2020-2022 рр). 

 

Мета і задачі дослідження. 

Мета дисертаційної роботи полягала у встановленні загальних 

закономірностей впливу товщини зразків, концентрації компонентів, 

елементного складу, умов відпалювання на  структурно-фазовий стан і магнітні, 

магнітооптичні, магнітотранспортні та електрофізичні властивості магнітних 

плівкових сплавів та багатошарових нанорозмірних систем на основі 3d – 

перехідних металів. 

Для досягнення поставленої мети роботи потрібно було вирішити такі 

задачі: 

– розробити методику отримання зразків плівкових сплавів методом 

одночасного випаровування з декількох випарників та методику отримання 

багатошарових магнітних плівкових систем; 

– розробити методику проведення комплексних досліджень магнітних, 

магнітооптичних, магнітотранспортних, електрофізичних властивостей магнітних 

плівкових сплавів та багатошарових плівок в умoвах дії розмірного, 

температурнoгo та кoнцентраційнoгo ефектів; 

– виконати комплексні дослідження впливу товщини зразків магнітних 

гранульованих плівкових сплавів та багатошарових плівок на їх структурно-

фазовий стан, магнітні, магнітооптичні й магніторезистивні властивості; 
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– виконати апробацію теорії Левінштейна для залежності порогу структурної 

перколяції від товщини гранульованої плівкової системи та запропонувати 

схематичну модель для прогнозування механізмів спін-залежного розсіювання 

електронів у зразках гранульованих магнітних сплавів  різної товщини; 

– виконати експериментальні дослідження впливу умов осадження та 

відпалювання на структурно-фазовий стан, магніторезистивні, магнітні, 

магнітооптичні та електрофізичні властивості зразків тонкоплівкових магнітних 

сплавів  та багатошарових плівок із загальною товщиною 20 < d < 100 нм , а також 

установити взаємозв’язок між вказаними властивостями; 

– визначити закономірності польових залежностей магнітоопору та 

намагніченості невідпалених і відпалених зразків гранульованих магнітних 

плівкових сплавів різної товщини  та різного складу; 

– установити взаємозв’язкок між особливостями структурно-фазового 

стану невідпалених і відпалених плівкових сплавів і багатошарових плівок та їх 

магнітними, магнітооптичними, електрофізичними і магніторезистивними 

властивостями; 

– визначити температурні інтервали роботи зразків плівкових магнітних 

сплавів на основі Сo і Ag як  елементів магніторезистивних датчиків; 

– виконати дослідження взаємозв’язку електрофізичних, магніторезистивних 

властивостей та структурно-фазового стану плівкових сплавів на основі Co і Cu 

в умoвах дії температурнoгo та кoнцентраційнoгo ефектів; 

– виконати дослідження впливу магнітного поля на морфологію та 

структурні характеристики поверхні гранульованих та наноструктурованих 

плівок, дослідити ефекти магнітної післядії; 

– установити взаємозв'язок структурно-фазового стану двовимірної 

системи типу ядро – оболонка (на основі наночастинок FePt з оксидною 

оболонкою γ-Fe2O3 зі структурою шпінелі) з магнітними властивостями, 

зокрема з  ефектом обмінного зміщення; 
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– виконати магніто-еліпсометричні дослідження багатошарових плівок 

Al/NiFe, Cr/NiFe, Ge/NiFe, Al/Ge/NiFe, Cr/Ge/NiFe для вивчення їх оптичних і 

структурних параметрів; 

– дослідити взаємозв’язок структурно-фазового стану, магнітних та 

магніторезистивних властивостей тришарових плівок Fe/Gd/Fe та Co/Gd/Co при 

зміні товщини окремих шарів. 

Об’єктом дослідження є розмірні, концентраційні, товщинні, 

температурні, структурні ефекти в магнітних, магніторезистивних, 

магнітооптичних, електрофізичних властивостях тонкоплівкових 

багатошарових системах та магнітних плівкових сплавах (зокрема 

гранульованих); ефекти впливу магнітного поля на морфологію поверхні 

плівкових систем. 

Предметом дослідження є магнітні, магніторезистивні, магнітооптичні, 

електрофізичні властивості плівкових магнітних сплавів (товщиною d = 20 – 

85 нм) та багатошарових плівок на основі магнітних та немагнітних металів в 

умовах зміни структурно-фазового стану. 

Метoди дoсліджень. Для фoрмування плівкoвих матеріалів 

викoристoвувалися методи  пoшарoвої та oднoчасної кoнденсації металів у 

вакуумі з декількох незалежних випарників магнетронним та електронно-

променевим методами осадження (зокрема із застосуванням 

надвисоковакуумних систем з залишковим тиском нижче P ≈ 10-6 Па). Для 

дoслідження рoзмірних і температурних залежнoстей температурного 

коефіцієнту опору, магнітних, магнітооптичних властивостей та магнітоопору 

були застoсoвані автoматизoвані комплекси та сучасне високоточне 

обладнання. Дифракційні та структурні дослідження прoвoдилися метoдами 

електрoнoграфії, рентгенoграфії, растрової, просвічуючої (зокрема 

високороздільної) електрoннoї мікроскопії з застосуванням приставок для 

вивчення елементного (кількісного та якісного) аналізу досліджуваних 

плівкових зразків. Магнітooптичні властивoсті досліджувалися метoдoм 

магнітооптичного ефекту Керра (МOКЕ) та методом спектральної еліпсометрії. 
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Для дослідження магнітотранспортних і  магнітних характеристик 

використовувалися надпровідна квантова (SQUID) магнітометрія (проводилися 

вимірювання при температурах 2 ≤ Твимір. ≤ 350К та магнітних полях -90 кЕ ≤ H 

≤ 90 кЕ) та вібраційна магнетометрія. Дослідження впливу магнітного поля на 

структуру та морфологію поверхні плівок та ефектів магнітної післядії 

здійснювалося на приладі Solver PRO. 

Наукова новизна отриманих результатів. Проведені комплексні 

експериментальні дослідження фізичних процесів у магнітних гранульованих 

плівкових сплавах і багатошарових наноструктурованих плівках із спін-

залежним розсіюванням електронів дозволили отримати такі нові результати: 

– вперше було експериментально встановлено взаємозв’язок між 

товщиною, порогом структурної перколяції, структурно-фазовим станом, 

магнітними, магнітотранспортними, магнітооптичними властивостями 

гетерогенних наноструктурованих плівкових систем на основі Co та Ag в 

широкому інтервалі складу; 

– вперше проведена апробація теорії Левінштейна для перколяції 

гранульованих плівкових систем різної товщини (20 ≤ d ≤ 85 нм), яка показала 

якісне узгодження теорії з експериментом у випадку системи на основі Co та 

Ag. Була запропонована модель для прогнозування механізмів спін-залежного 

розсіювання електронів гранульованих магнітних сплавів  у залежності  від 

товщини плівкової системи; 

– вперше експериментально зареєстрований вплив зовнішнього магнітного 

поля на морфологію поверхні та структурні характеристики гранульованих 

тонкоплівкових сплавів на основі Co і Ag та Ni і Ag. Визначено, що навіть при 

відносно невисокій напруженості H = 0,1 кЕ перше застосування магнітного 

поля  має найбільш значний вплив на зміну морфології поверхні, а саме – 

зменшення параметрів шорсткості поверхні та структурної ентропії. Повторна 

дія магнітного поля з більш високою напруженістю поля (до H = 1 кЕ) викликає 

набагато слабші зміни таких структурних характеристик. Спостережувані 

ефекти можуть бути пов’язані з поворотом магнітних гранул, їх деформацією і 
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переходом плівкової системи в новий більш рівноважний стан; 

– вперше проведено комплексні дослідження впливу структурно-фазового 

стану на особливості магнітних, магнітотранспортних та магнітооптичних 

властивостей гранульованих магнітних плівкових систем  на основі Co і Ag, Co 

і Cu, Py і Ag, Py і Cu товщиною 20 ≤ d ≤ 85 нм в широкому інтервалі складів; 

– вперше встановлено взаємозв’язок структурно-фазового стану, магнітних 

та магніторезистивних властивостей матеріалів функціональних елементів на 

основі Fe (Co) і Gd при зміні товщини окремих шарів у свіжосконденсованому 

стані та після відпалювання; 

– вперше проведено дослідження впливу відпалювання на формування 

структурно-фазового стану, магнітних, магнітотранспортних та 

магнітооптичних властивостей зразків плівкових сплавів на основі Co і Ag, Co 

і Cu, Py і Ag, Py і Cu товщиною 20 ≤ d ≤ 85 нм у широкому інтервалі складу 

плівкових зразків; 

– вперше експериментально встановлено залежність електрофізичних 

властивостей від складу зразків магнітних плівкових сплавів на основі Co і Cu у 

взаємозв’язку з їх магнітотранспортними властивостями; 

– вперше продемонстровано вплив покриття феромагнітного шару на 

контроль магнітооптичної реакції у системах Cr/NiFe, Al/NiFe, Сr(Al)/Ge/NiFe; 

– вперше експериментально встановлено можливість керування 

магнітожорсткістю  та ефектом обмінного зміщення двовимірної системи типу 

ядро – оболонка (на основі наночастинок FePt з оксидною оболонкою γ-Fe2O3) 

при контрольованій зміні структурно-фазового стану. 

Практичне значення одержаних результатів. 

Результати комплексних експериментальних досліджень, отриманих у 

роботі, поглиблюють розуміння фундаментальних питань щодо взаємозв’язку 

структурно-фазового стану, магнітних, магнітооптичних і магнітотранспортних 

властивостей плівкових систем до та після відпалювання на стабільність 

робочих характеристик матеріалів. Крім того, це дає можливість застосування 

досліджуваних систем як  чутливих елементів датчиків величини та напряму 
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магнітного поля, а також як  середовища для термомагнітного запису 

інформації. Встановлено, що досліджені наноструктури можуть бути 

використані під час формування функціональних елементів із наперед заданими 

робочими характеристиками, які будуть відрізнятися високими значеннями 

магнітоопору (ГМО та АМО) та будуть мати стабільні параметри в широкому 

діапазоні робочих температур. 

Проведення магнітооптичних досліджень дозволить створити елементи 

приладів для керування світловими потоками та застосувати дані структури в 

системах магнітооптичних запам'ятовуючих пристроїв та оптичних сенсорів. 

Дослідження впливу орієнтації зразків у зовнішньому магнітному полі на 

магнітні, магнітооптичні та магніторезистивні характеристики плівкових 

систем дозволило визначити області детектування кутів положення і повороту 

відносно магнітного поля чутливими елементами на їх основі. Залежність 

чутливості до магнітного поля тришарових плівок як функціональних елементів 

датчиків у різних геометріях вимірювання дає можливість установити 

швидкість реагування датчика на зміну сигналу, що надходить і точність 

вимірювання при детектуванні слабких магнітних полів. 

Дослідження впливу електромагнітного або постійного магнітного поля на 

структурні характеристики плівкових структур має велике практичне значення, 

оскільки при проходженні навіть постійного електричного струму через 

наноелектронні елементи і прилади виникає високоградієнтне електричне поле, 

а при проходженні спінового струму – високоградієнтне магнітне поле, що 

обумовлене дуже малими розмірами цих елементів. Такі поля можуть 

призводити до помітних змін як розмірів, так і структури самих базових 

елементів. Також електромагнітні поля можуть змінювати розподіл доменної 

структури магнітних матеріалів і тим самим впливати на характеристики 

електричної і спінової провідності елементів наноелектроніки і спінтроніки. 

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок автора полягає у 

постановці завдань досліджень, виборі експериментальних методик, у 

самостійному пошуку й аналізі літературних джерел, отриманні плівкових 
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зразків, прoведенні дoсліджень магнітних, магнітотранспортних, 

магнітооптичних, електрофізичних властивостей та структурнo-фазoвoгo стану 

наноструктур, обробці та інтерпретації отриманих результатів. 

У дисертації представлені результати досліджень, виконаних здобувачем у 

співробітництві з іншими авторами. Постановку задач досліджень, обговорення 

та узагальнення експериментальних результатів проведено спільно з науковим 

консультантом д-ром фіз.-мат. наук, проф. Горобцем Ю.І. 

В обговоренні результатів роботи брали участь д-р фіз.-мат. наук, проф. 

Проценко І.Ю. (Сумський державний університет, м. Суми) – стосовно 

інтерпретації результатів досліджень структурно-фазового стану та 

електрофізичних властивостей зразків. Канд. фіз.-мат. наук Воробйов C.І. 

(Університет ім. П.Й. Шафарика, м. Кошице, Словаччина), д-р фіз.-мат. наук 

Шкурдода Ю.О. (Сумський державний університет, м. Суми), проф. Т.Лучинскі 

(Інститут молекулярної фізики Польської Академії наук, м. Познань, Польща), 

с. н. с. Кравець А.Ф. (Інститут магнетизму, м. Київ) – брали участь в 

інтерпретації результатів дослідження магнітних та магнітотранспортних 

властивостей магнітних плівкових сплавів. Проф. Непийко С.О. (Університет 

імені Й. Гутенберга, м. Майнц, Німеччина) та проф. Паніна Л.В. (Плімутський 

університет (м. Плімут, Англія) брали участь у обговоренні результатів 

дослідження магнітооптичних властивостей багатошарових плівкових 

матеріалів. Дослідження впливу магнітних полів на структурні характеристики 

магнітних плівкових сплавів та інтерпретація результатів дослідження виконані 

здобувачем спільно з канд. фіз.-мат. наук Деречею Д.О., канд. фіз.-мат. наук 

Шарай І.В та канд. фіз.-мат. наук Скиртою Ю.Б. Спільно з канд. фіз.-мат. наук 

Воробйовим С.І. здобувачем було отримано зразки багатошарових плівок на 

основі Fe або Co та Gd, проведено дослідження їх структурно-фазового стану, 

магнітних та магнітотранспортних властивостей. Спільно з Гребинахою В.І. 

було отримано зразки плівкових сплавів на основі 3d перехідних металів, 

досліджено їх магнітотранспортні властивості. 

Значну кількість експериментальних результатів було отримано під час 

закордонних стажувань та виконання Міжнародних індивідуальних грантів у 
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Нанобіомедичному центрі при Університеті імені А. Міцкевича (м. Познань, 

Польща), Інституті молекулярної фізики Польської Академії наук (м. Познань, 

Польща), Інституті фізики Університету імені Й. Гутенберга (м. Майнц, 

Німеччина), Ексетерському університеті (м. Ексетер, Великобританія), на кафедрі 

експериментальної фізики Університету імені Я.А. Коменського (м. Братислава, 

Словаччина). 

Автор особисто брав участь у проведенні експериментальних досліджень, 

обробці та інтерпретації отриманих результатів, а також у підготовці текстів 

наукових праць [1 – 43]. У працях [1 – 7, 9] дисертант провів комплексний 

аналіз літературних даних щодо структурно-фазового стану та фізичних 

властивостей плівкових матеріалів, визначив постановку задач досліджень, 

отримав зразки методом конденсації у вакуумі, провів переважну частину 

експериментальних досліджень їх структурно-фазового стану, магнітних, 

магніторезистивних та електрофізичних властивостей. У вказаних працях 

здобувач взяв участь у обговоренні результатів досліджень та виконав їх 

узагальнення. Тексти зазначених статей підготовлено автором особисто. 

У працях [8, 10, 11] дисертант брав участь у отриманні плівкових зразків 

Cr/NiFe, Al/NiFe, Al/Ge/NiFe, Cr/Ge/NiFe методом пошарової конденсації у 

вакуумі, а також у обговоренні результатів досліджень магнітооптичних 

властивостей плівкових систем. Тексти зазначених статей підготовлено у 

співавторстві. 

У праці [12] виконав дослідження магніторезистивних властивостей 

одношарових плівок кобальту, заліза і нікелю. Брав участь у обговоренні 

результатів експерименту і написанні рукопису статті. Текст статті підготовлено 

в співавторстві. 

У праці [13] здобувач брав участь у поставленні задач досліджень, 

отриманні зразків, проведенні експериментальних досліджень їх 

магнітооптичних властивостей, обробленні та обговоренні результатів. Текст 

статті підготовлено в співавторстві. 
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У працях [14 – 15] дисертант брав участь у постановці задач та проведенні 

експериментальних досліджень, їх обробленні та обговоренні. Тексти статей 

підготовлено в співавторстві. 

У праці [16] здобувач брав участь у поставленні задач досліджень, 

отриманні зразків, узагальненні та обговоренні результатів експериментальних 

досліджень. Текст статті підготовлено в співавторстві. 

У праці [17] дисертант брав участь у проведенні експериментальних 

досліджень структурно-фазового стану плівкової системи на основі алюмінію 

та титану. Текст статті підготовлено в співавторстві. 

У працях [18 – 19] здобувач брав участь у поставленні задач та 

проведенні експериментальних досліджень дифузійних процесів методом 

вторинної іонної мас-спектрометрії, обробці отриманих результатів. Тексти 

статей підготовлено в співавторстві. 

У праці [20] дисертант виконав експериментальні дослідження дифузійних 

процесів у двошарових плівках на основі нікелю і ванадію методом вторинної 

іонної мас-спектрометрії, взяв участь у обговоренні результатів досліджень 

температурної залежності опору та термічного коефіцієнту опору плівкових  

зразків. Текст статті підготовлено в співавторстві. 

Усі наукові положення і висновки, винесені на захист, належать авторові 

дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи доповідались і обговорювалися на таких наукових конференціях:  

Міжнародній конференції з Інформаційно-телекомунікаційних технологій 

та радіоелектроніки «UkrMico-2019» (м. Одеса, 9-13 вересня, 2019 р); 

Міжнародній конференції «Nаnomаterіаls: Аpplіcаtіons & Propertіes» (м. Затока, 

2017 та 2018 рр.); Міжнародній конференції «NanoTech Poland 2017» (м. 

Познань, Польща, 1-3 червня, 2017 р.); Європейській конференції “Physics of 

magnetism - 2017» (м. Познань, Польща, 26-30 червня 2017 р.); Міжнародній 

конференції «Функціональні матеріали ICFM-2013» (Гаспра, 29 вересня-

5 жовтня 2013 р.); ІІ Всеукраїнській конференції молодих вчених «Сучасне 

http://www.ifmpan.poznan.pl/pm17/
http://www.ifmpan.poznan.pl/pm17/
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матеріалознавство: матеріали та технології (CММТ-2011)» (м. Київ, 16-

18 листопада 2011 р.); ІІ Міжнародній науково-технічній конференції 

"Функціональні та конструкційні матеріали" (м. Донецьк, 15-16 листопада 

2011 р.); науково-технічній конференції «Фізика, електроніка, електротехніка» 

(м. Суми, 2010-2012 рр., 2014-2015 рр.); Міжнародних конференціях студентів і 

молодих учених із теоретичної та експериментальної фізики «ЕВРИКА» (м. Львів, 

2013, 2015 рр.). 

Публікації. Основні наукові результати опубліковані у 20 наукових 

працях (із них 17 входять до бази «Scopus», причому 8 статей опубліковано у 

виданнях з квартилями Q1 і Q2). Результати дисертації апробовані у вигляді 

доповідей та публікацій матеріалів на Всеукраїнських та Міжнародних 

конференціях. 

Структура і зміст роботи. Дисертація складається зі вступу, шести 

розділів, загальних висновків та списку опрацьованих джерел наукової 

літератури, що налічує 359 посилань. Загальний обсяг дисертації складає 370 

сторінок, 14 таблиць, 222 рисунки. 
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РОЗДІЛ 1 

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА СТРУКТУРНО-ФАЗОВИЙ СТАН 

НАНОСТРУКТУРОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ 

(ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД) 

 

1.1. Основні типи плівкових структур 

 

Застосування магнітних наноструктур як функціональних елементів 

приладів стимулює проведення досліджень їх фізичних властивостей. Важливим 

є питання вивчення особливостей формування структурно-фазового стану 

систем на основі феромагнітних і немагнітних металів та впливу даного стану 

на магнітні, магнітотранспортні, електрофізичні та магнітооптичні властивості. 

Плівкові матеріали, фізичні властивості яких досліджувалися в даній роботі, 

умовно можна поділити на три групи (рис.1.1): структури «спін-вентильного 

типу», мультишари, гранульовані плівки [5, 9]. Варто зазначити, що ці 

структури належать до систем, у яких при певних умовах спін-залежне 

розсіювання електронів провідності реалізується в ефект ГМО. 

Аналіз літературних джерел про дослідження властивостей матеріалів з 

СЗРЕ показав, що найбільш перспективною у застосуванні є так звана 

структура «спін-вентильного типу» (рис.1.1 а, б) [3, 5]. Ця структура 

складається з двох магнітних шарів (наприклад, Fe та Co) та немагнітного 

прошарку (Cu, Ag), що послаблює їхню обмінну феромагнітну взаємодію [2, 13, 

15]. Але в одному з магнітних шарів реалізується однонаправлена магнітна 

анізотропія завдяки присутності так званого закріплюючого шару. Інший же 

магнітний шар, що є відносно вільним, регулюється наведеним  магнітним 

полем [2, 28]. 

У спін-вентильних структурах РККІ – взаємодія відсутня [29]. Якщо 

магнітні шари мають антипаралельні вектори намагнічування, то у такій 

системі з'являються умови для виникнення СЗРЕ. Як закріплюючий шар 

застосовують матеріали NiO або FeMg. У останні роки широкого застосування 

отримали такі системи, як Gd/Fe, Gd/Co, Tb/Fe [38, 39]. 
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Рис.1.1. Типи плівкових структур: структура спін-вентильного типу 

(а, б), мультишарова (багатошарова) плівка (в), гранульований плівковий 

сплав (г). Адаптовано з [3, 5] 



 43 

Рідкісноземельні метали (Gd, Tb) в поєднанні з 3d-феромагнітними Fe або 

Co утворюють сильно структурно-розупорядковані системи, але в той же час 

феримагнітне упорядкування в них зберігається і вони мають більші значення 

магнітної насиченості та магнітної анізотропії у порівнянні, наприклад, з 

кобальтовими сплавами. У даній роботі проведено дослідження фізичних 

властивостей та структурно-фазового стану плівок на основі Fe (Co) та Gd, що 

можуть бути закріплюючим шаром у спін – клапаній структурі. Оскільки 

структури на основі рідноземельних металів є дуже хімічно активними, то для 

запобігання процесів окислення спін-вентильну структуру поверх покривали 

захисним шаром (Pt, Au, Ta).  

У даній роботі були виконані дослідження фізичних властивостей 

тришарових плівок, що не містили закріплюючого шару. Товщини магнітних 

шарів у таких системах були різні, нижній шар осаджувався на підкладку, що 

мала певну текстуру (ситал, полікристалічний кремній), а верхній шар був 

осаджений у вільному (незакріпленому) стані. Враховуючи це, можна 

прийняти, що магнітні шари мають різнонаправлені вектори намагніченості. У 

такій тришаровій плівці також з'являються умови для виникнення СЗРЕ. Дану 

плівкову структуру називають структурою «псевдо спін-вентильного типу». 

У магнітних багатошарових структурах (рис.1.1 в) феромагнітні (ФМ) 

шари розділені шарами немагнітного матеріалу (НМ). Товщина кожного шару 

становить від 1 до 10 нм, а кількість шарів може змінюватися від 3 і до 100, а 

іноді і більше. Як феромагнітні шари використовують метали Co, Ni, Fe та 

сплави на їх основі (наприклад, пермалой Ni80Fe20). Немагнітні шари 

виготовляють з перехідних немагнітних (Ru, Сr) або благородних металів (Ag, 

Cu, Au). При отриманні багатошарових структур важливу роль відіграє ступінь 

відповідності параметрів кристалічної гратки матеріалів, що утворюють 

наноструктуру [2]. На рис.1.2 показано відстань між сусідніми атомами і 

структуру кристалічної гратки 3d, 4d і 5d перехідних металів [2]. Із рис. 1.2 

видно, що для багатошарових структур на основі Fe і Cr та Co і Cu 

спостерігається гарна відповідність атомних відстаней і структури кристалічної 
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гратки компонентів. Саме через це в таких системах проявляються сильні спін-

залежні ефекти.  

 

Рис. 1.2. Відстань між сусідніми атомами та структура кристалічної гратки 

3d (●), 4d (▲) і 5d () перехідних металів. У нижній частині рисунка кружками, 

квадратами та шестикутниками показані відповідно ГЦК, ОЦК і ГЩУ гратки 

Браве для металів відповідних груп. Адаптовано з [2] 

 

Тверді тіла, що складаються з двох або більше компонентів, які не 

змішуються між собою, утворюють широкий клас гранульованих матеріалів 

[56]. Гранульовані металеві плівки – це складні системи, у яких довжина 

вільного пробігу електрона складає величину, співрозмірну з розміром 

неоднорідності в плівці. Якщо до складу гранульованого матеріалу входить 

магнітний метал або оксид, то такі матеріали називають магнітними 

гранульованими матеріалами (рис.1.1 г).  

Особливістю формування гранульованих плівок є необхідність вибору 

компонентів, що не розчиняються один у одному і не змішуються між собою. 

Існує лише обмежена кількість пар метал - метал, які дозволяють сформувати 

гранульовані магнітні наноструктури [7, 56]. До таких пар відносяться системи 

Co-Ag, Co-Cu, Ni-Ag, Py-Cu, Py-Ag, Fe-Cr. У таких плівкових системах 
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компоненти практично не змішуються, не розчиняються один в одному, не 

утворюють інтерметалевих сполук. Поверхнева енергія компонентів 

гранульованої плівкової системи повинна бути різною та значно перевищувати 

енергію взаємодії компонентів між собою [2, 7]. Тільки за таких умов атоми 

металів в процесі осадження будуть збиратися у гранули. 

Розмір гранул визначається умовами осадження (швидкістю конденсації, 

температурою підкладки, товщиною плівки, концентрацією компонентів) та 

подальшим відпалюванням [57]. 

Відомо, що при осадженні на підігріту підкладинку вдається отримати 

добре розділені гранульовані плівки, які характеризуються чіткими межами 

поділу між магнітною та немагнітною фазами. Такого ж ефекту вдається 

досягти, відпалюючи плівки у вакуумі при певних температурах. Однак, розмір 

гранул при цьому буде дещо більший (внаслідок коалісценції), порівняно з 

структурою у свіжесконденсованому стані [57 – 60]. При осадженні металів на 

холодну підкладку часто не вдається отримати задовільного розділення 

феромагнітної та немагнітної фаз [52, 61 – 64]. 

 

1.2. Структурно-фазовий стан плівкових систем 

 

Незважаючи на великий об'єм результатів експериментальних досліджень 

стосовно вивчення магнітних, магнітотранспортних, електрофізичних 

властивостей багатошарових плівок, мультишарів і плівкових сплавів на основі 

феромагнітних (Со, Ni, Fe), рідкісноземельних (Gd), діамагнітних (Сu, Ag та ін.) 

матеріалів, маловивченими залишаються питання впливу структурно-фазового 

стану на вищевказані властивості, особливо для плівок малих товщин у 

широкому діапазоні їх складу. 

Тому актуальним є комплексне дослідження структурно-фазового стану 

магнітних наноструктуру у поєднанні з вивченням їх фізичних властивостей у 

наноструктурах малої товщини (d < 100 нм). 
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1.2.1. Діаграми стану досліджуваних плівкових систем 

 

Для полегшення інтерпретації результатів вивчення фазового стану 

досліджуваних плівкових матеріалів можна застосовувати  діаграми стану для 

масивних систем [65 – 67]. Розглянемо та проаналізуємо діаграми стану для 

основних систем, властивості та структурно-фазовий стан яких досліджувалися 

у роботі. 

Система на основі Co та Ag. Узагальнена діаграма стану для  системи на 

основі Co та Ag показана на рис.1.3 а [67]. Згідно діаграми стану, Со та Ag у 

звичайних умовах не перемішуються  навіть у рідкому стані.  Однак, на основі 

термодинамічних розрахунків встановлено [67], що при температурах вище 

500 ºC може відбуватися часткова дифузія атомів даних металів з утворенням 

обмежених твердих розчинів. Встановлено, що розчинність Co в рідкому Ag 

описується рівнянням: 

ln x= - 11500/T+4,5 

де x – атомна частка Co; T – температура, К. 

Так, в температурному інтервалі 600 < T < 940 ºC розчинність Со 

знаходиться між значеннями 0,02 та 0,9 ат.% Co. При температурі 1450 ºC 

розчинність Со в рідкому Ag приблизно дорівнює 3,3 ат.%. В температурному 

інтервалі 1495 < T < 1600 ºC розчинність Ag (в ат.%) в рідкому Со описується 

рівнянням ln x = -5500/T + 0,69. На (рис. 1.3а) показана узагальнена діаграма 

стану для  системи на основі Co та Ag. 

Система на основі Co та Cu. Діаграма стану системи на основі Co і Cu 

приведена на рис. 1.3 б [67]. Система Co-Cu є діаграмою перитектичного типу. 

В твердому стані має місце евтектоїдне перетворення. Температура Кюрі для 

кобальту складає 1121 °С і знижується при  добавлянні міді (починаючи з 

концентрації сCu = 9,5 ат.%) до 1050 °С. Система характеризується утворенням 

ряду твердих розчинів при температурах Т > 422 °C [67]. 

Система на основі Fe та Ni. При високих температурах система Fe-Ni 

характеризується існуванням неперервного ряду твердих розчинів між γ-Fe та  



 47 

 

 

 

а 

 

б 

 

в 

Рис.1.3. Діаграми стану систем Co-Ag (а), Co-Cu (б), Fe-Ni (в). 

Адаптовано з [67] 
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Ni (рис. 1.3в). Інтервал між температурами солідуса та ліквідуса складає всього 

лише 5 - 10 °C. Лінії солідуса та ліквідуса плавно знижуються при 

перитектичній горизонталі (при температурі 1513 °C) до мінімального значення 

при температурі 1425 °C в інтервалі концентрацій сNi = 60-70 ат.% або 1436 °C 

при сNi = 68 ат.%, а потім зростають до температури плавлення Ni.  

Максимальна розчинність Ni в γ-Fe при температурі перитектики складає 

близько 4,1 ат.% [65, 67-70]. При зменшенні температури має місце утворення 

проміжних упорядкованих гомогенних фаз Ni3Fe (структура типу AuCu3), NiFe 

(структура типу AuCu) та NiFe3 (структура не встановлена) [68]. В 

низькотемпературній області на лінії температури Кюрі виникає певне 

критичне значення (462 °C, сNi = 48 ат.%), нижче якого відбувається розділ на 

парамагнітну γп та феромагнітну γф фазу (обидві фази з неупорядкованим 

розміщенням атомів). При температурі 389 °C через це виникає монотектоїдна 

горизонталь [68]. При температурі 516 °C феромагнітний твердий розчин 

упорядковується, утворюючи фазу Ni3Fe. При температурі 345 °C відбувається 

евтектоїдний розпад γф ↔ (α-Fe) + Ni3Fe [67]. 

У роботі проведені дослідження структурно-фазового стану та фізичних 

властивостей систем на основі пермалою Py (Ni20Fe80) та Ag або Cu. Тому 

проаналізуємо діаграми стану подвійних систем на основі складових 

компонентів Ni та Ag, Fe та Ag, Ni та Cu, Fe та Cu. 

Система на основі Ni та Ag. Згідно діаграми стану (рис.1.4а) дана система 

є простою системою монотектичного типу [67]. В області, збагаченій Ag, склад 

евтектичної області відповідає температурі 960 °C при сAg = 99,679 ат.%. 

Максимальна розчинність Ni в Ag відповідає 0,1020,21 ат.% [67]. 

Максимальна розчинність Ag в Ni становить близько  1 ат.% і зменшується зі 

зниженням температури [67].  

Система на основі Fe та Ag. Згідно діаграми стану (рис.1.4б) у масивному 

стані в системі Fe-Ag залізо практично не взаємодіє зі сріблом. При сплавленні 

цих двох металів у будь якому співвідношенні відбувається розшарування. 

Розчинність компонентів системи дуже обмежена. Так, при 1600 °C у сріблі в 
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рідкому стані розчиняється 6×10-4, а при 1000 °C - 4×10-4 (мас.%) заліза [67]. 

Встановлено [67], що в інтервалі температур Т = 1234  1665 °C насичення γ-Fe 

рідким Ag описується аналітичним виразом: lg сAg = - 6027/T + 2,289. 

Система на основі Ni та Cu. Діаграма стану даної системи 

характеризується утворенням в процесі кристалізації неперервного ряду 

твердих розчинів (Cu, Ni) з ГЦК граткою [67, 69] (рис.1.4 в).  

Система на основі Fe та Cu. В системі установлено наявність двох 

перитектичних і одного евтектоїдного рівноважних станів (рис.1.4 г). Система 

характеризується індивідуальністю (не змішуваністю) компонентів. Однак 

існує деяка незначна розчинність Fe в Cu при температурах Т = 1025, 900, 800 і 

700 К складає 2,84; 1,7; 1,02; 0,57 (ат.% Fe). Розчинність Cu в γFe при 

температурах Т = 1470, 1370, 1270, 1200 та 1100 °C складає 10; 12; 10; 8,5; 8 

(ат.% Cu) відповідно. При температурах Т = 1050; 1010; 970; 925 °C розчинність 

Cu в γFe відповідно складає 6,52; 5,25; 4,43 і 3,68 (ат.% Cu) відповідно. 

Розчинність Cu в αFe дещо нижча (1,79  0,21 (ат.% Cu)). 

Потрійна система на основі Py та Cu. Сплави в системі Cu-Ni-Fe відомі 

під назвою куніфе [71]. Сплави мають гарну пластичність у холодному стані. У 

відповідністю з діаграмою фазової рівноваги (рис. 1.5) сплави при високій 

температурі знаходяться у стані однофазного γ твердого розчину з ГЦК – 

граткою. У процесі витримки при низьких температурах відбувається розпад γ – 

т.р. на дві ГЦК фази γ1 та γ2 , що є т. р. збагаченим Fe і Ni (γ1) та т. р. 

збагаченим Cu (γ2). Одним з найбільш вивчених сплавів у цій системі є сплав 

куніфе-1, що складається з Fe (60%), Ni (20%), Cu(20%). Після загартування від 

температур 1050 – 1100 °С у воді сплав має структуру однофазного т.р. з 

параметром а = 0,35965 нм. При цьому в т.р. має місце упорядковане 

розміщення атомів з утворенням надструктури типу Cu4NiFe. Відпуск сплаву 

при температурі Т = 600 °С приводить до утворення двофазної структури γ1 + 

γ2. Залежно від часу відпуску може бути отримано матеріал з різною 

коерцитивною силою. Розупорядкування Ni-Fe фази призводить до зменшення 

намагніченності насичення. 
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Рис.1.4. Діаграми стану подвійних систем Ni-Ag (а), Fe-Ag (б), Ni-Cu (в), 

Fe-Cu (г). Адаптовано з [67] 
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На рис.1.5 а приведена проекція поверхні ліквідусу системи на 

концентраційний трикутник [70]. Лінія Р1Р2 відповідає моноваріантному  

перитектичному  перетворенню Р + δ ↔ γ, лінія Р3К1 – моноваріантному 

перитектичному перетворенню Р + γ ↔ ε. Лінія від ε1 до γ1 обмежує трьохфазну 

область Р + γ + ε і одночасно є лінією максимальної взаємної розчинності Fe та 

Cu в твердому розчині з ГЦК граткою. Точка К – критична точка взаємного 

переходу твердих розчинів на основі Cu і γ - Fe один в одному. На рис.1.5 а 

також показано лінії, що відповідають ізотермічним перетинам ділянки 

гомогенного твердого розчину з ГЦК граткою при 800, 600 та 20 °С. Лінія КК′ 

показує положення критичних точок на поверхні, що обмежує твердий розчин 

на основі ГЦК гратки. 

 

 

а 

 

б 

Рис.1.5. Діаграми стану потрійної системи на основі Py і Cu. Адаптовано 

з [70] 

 

На рис.1.5 б приведено фазову діаграму сплавів системи при кімнатній 

температурі, отриману при повільному охолодженні від Т=900 °С [70]. 

Пунктирними лініями позначена область, для якої існують ознаки розпаду 

твердого розчину з ГЦК граткою.  

В твердих розчинах з ГЦК граткою можуть відбуватися процеси розпаду і 

упорядкування [70]. На основі вимірювань електроопору і гальваномагнітних 
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ефектів в переохолоджених потрійних сплавах було встановлено [70], що в 

системі утворюється декілька з′єднань: 2FeNi5∙CuNi12; 2CuNi4∙FeNi5; 

Cu3Ni4∙2FeNi3∙2CuNi4; CuNi4∙2FeNi. 

Система на основі Fe та Gd. Дана система (рис.1.6 а) характеризується 

чотирма з′єднаннями, що утворюються при перитектичних реакціях [67]: 

Р + (γ-Fe) ↔ Fe17Gd2 (при 1335 °С); 

Р + Fe17Gd2 ↔ Fe23Gd6 (при 1280 °С); 

Р + Fe23Gd6 ↔ Fe3Gd (при 1155 °С); 

Р + Fe3Gd ↔ Fe2Gd (при 1080 °С). 

Евтектика Fe2Gd + (α-Gd), що характеризується при Т=845°С, містить 

70 ат.% Gd. Максимальна розчинність Fe в Gd менше 0,6 ат.%. 

Окрім з′єднань, приведених на діаграмі (рис.1.6 а) спостерігалися [67] 

високотемпературна модифікація Fe17Gd2, Fe7Gd (гексагональна сингонія, 

а = 0,9848 нм, с = 0,4144 нм), Fe4Gd (гексагональна сингонія, а = 0,515 нм, 

с = 0,664 нм), Fe7Gd2 (ромбоедрична сингонія, а = 0,571 нм, b = 0,678 нм, 

с = 0,715 нм), Fe3Gd2 (кубічна сингонія, a = 0,825 нм). 

Система на основі Co та Gd. Згідно [67] дана система (рис.1.6 б) 

характеризується можливістю утворення в ній восьми з′єднань. Так, з′єднання 

Co5Gd та Co17Gd2  мають ділянки гомогенності, а з′єднання з концентрацією Co 

близько 37 % має формулу Co7Gd12 (рис.1.6 б). Встановлено, що Co5Gd 

розпадається на з′єднання Co7Gd2 і Co17Gd2. Слід зазначити, що Co17Gd2 має 

поліморфне перетворення. Як видно з діаграми стану (рис. 1.6 б), із розчину 

при 1385°С утворюється з′єднання Co17Gd2. Всі інші фази утворюються за 

перитектичними реакціями. 

Система на основі Fe та Pt. Система на основі Fe та Pt характеризується 

дуже вузьким інтервалом кристалізації [67]. Pt підвищує температуру переходу 

(γ-Fe) ↔ (δ-Fe) до 1519 °С (температура перитектичної реакції Р + (δ-Fe) ↔ (γ-

Fe, Pt)) і знижує температуру переходу (α-Fe) ↔ (γ-Fe). Перитектична реакція Р 

+ (δ-Fe) ↔ (γ-Fe, Pt) відбувається при температурі 1519 °С і концентраціях Pt, 

ат.%, у фазах: Р – 3,6, (δ-Fe) – 2,3 і (γ-Fe, Pt) – 2,5.  
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Рис.1.6. Діаграма стану систем Fe-Gd (а), Co-Gd (б), Fe-Pt (в). 

Адаптовано з [67] 
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При збільшенні концентрації Pt більше ніж 3,6 ат.% лінія ліквідуса 

знижується до температури, яка майже співпадає з температурою 

перитектичної реакції. 

Перетворення фази FePt із упорядкованого в неупорядкований стан 

досліджувалося в ряді робіт. Результати узагальнення досліджень приведені на 

(рис.1.6 в). Діаграма стану системи на основі Fe і Pt відноситься до типу діаграм 

з відкритою γ – фазовою областю. При зниженні температури, на ділянці що 

відповідає твердому розчину (γ-Fe, Pt), утворюються три упорядковані фази 

Fe3Pt (γ1), FePt (γ2), FePt3  (γ3). Межа  фази  Fe3Pt встановлена за даними 

магнітних та рентгеноструктурних досліджень. Область гомогенності Fe3Pt 

відповідає 19 – 33 ат.% Pt. Між α-Fe та Fe3Pt відбувається евтектоїдна реакція 

при температурі Т = 550 °С і вмісті 15 ат.% Pt [67]. 

Для інтерпретації власних результатів досліджень структурно-фазового 

стану було проведено аналіз результатів вивчення особливостей структури та 

фазового складу плівкових матеріалів, виконаних іншими дослідниками. 

Відомо, що на структурно-фазовий стан як багатошарових плівкових систем так 

і гранульованих плівкових сплавів впливають умови їх отримання [38, 72] та 

інші фактори (товщини шарів, концентрація компонентів, розмір та форма 

гранул). Крім того, у багатошарових системах на фізичні властивості зразків 

впливає якість інтерфейсу [38]. 

 

1.2.2. Структурно-фазовий стан плівок на основі Fe або Co і Gd 

 

Структурно-фазовий стан пошарових структур на основі рідкісноземельних 

та феромагнітних металів дуже чутливий до зміни таких параметрів як товщина 

зразків, режим осадження [38] (метод розпилення, температура підкладки 

тощо) та подальше відпалювання. У ряді робіт [39, 73 − 78] зазначається, що 

при зменшенні товщини плівок спостерігається аморфізація структурного 

стану. При збільшенні товщини плівок система характеризується певною 

наноструктурою, тобто наявністю певного порядку у розташуванні атомів на 
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відстанях, співрозмірних з атомним розміром. При відносно великій товщині 

плівкових шарів (d > 10 нм) їх структурний стан у першу чергу залежить від 

методу осадження [38].  

Для розуміння процесів фазоутворення у багатошарових плівках слід 

розглянути особливості формування структурно-фазового стану одношарових 

плівок Gd. У роботі [79] представлено результати аналізу впливу товщини 

плівки Gd на її структурно-фазовий стан. Зразки, описані у роботі, були 

осаджені на кремнієві підкладки методом високочастотного іонного 

розпилення. Було показано, що при малих товщинах (d = 7,5 нм) відсутні чітко 

виражені лінії на електронограмі, що свідчить про аморфоподібність тонких 

шарів Gd. При збільшенні товщини плівки до d = 15 нм структура зразка  

характеризувалася аморфно-кристалічним станом (на електронограмі 

спостерігалися нечіткі лінії і гало). Для мікроструктури ситуація аналогічна: 

спостерігаються аморфні «брижі» і кристаліти, середній розмір яких не 

перевищує 5 нм. Аналіз дифракційних ліній вказує про їх належність до 

кристалічного α-Gd. Плівки Gd товщиною d = 40 нм  також знаходилися в 

аморфно-кристалічному стані, але концентрація кристалічної фази вища. 

Середній розмір кристалітів складав 10 нм. Таким чином, досліджені плівки Gd  

[79] характеризувалися вираженою фазовою неоднорідністю. Слід відмітити, що 

подібний результат щодо наявності аморфної фази у плівках Gd, отриманих 

електронно-променевим методом осадження, спостерігався і у роботах [80, 81]. 

Тонкі плівки Gd є дуже хімічно активними [82]. У таких плівках у вільному 

стані  можуть утворюватись гідриди (GdН2, GdН3) [81, 83] та оксиди Gd2О3 

трьох модифікацій: кубічної, моноклінної та гексагональної, причому останні 

дві є високотемпературними [84]. Оксиди і гідриди можуть утворитися у 

процесі осадження або можуть бути штучно сформовані при внесенні у 

робочий об’єм вакуумної камери кисню [85 − 86] чи водню [83] під час 

конденсації. Як і у випадку плівок Gd, на структурно-фазовий стан оксидів та 

гідридів будуть впливати умови їх отримання та товщина [85 − 87]. 

У роботі [88] проаналізовано структурно-фазовий стан наночастинок Gd, 
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отриманих іонно-плазмовим методом. Методом рентгенівської дифракції було 

встановлено, що масивний крупнозернистий полікристалічний Gd (чистота 

якого становила 99,99 %) має ГЩП гратку (рис.1.7). При цьому, структурно-

фазовий стан наночастинок, отриманих розпиленням, відповідав ГЦК - GdH2 + 

ГЩП - GdH3 (рис.1.8). На думку авторів [88] утворенню гідриду сприяє 

відносно мала товщина зразків при великій площі поверхні та висока хімічна 

активність при реакції атомів гадолінію з атомами водню у діапазоні 

температур 400 – 800 К. Було встановлено, що більш термодинамічно вигідно 

формування фази GdH2, у той час як формування фази GdH3 у даному 

експерименті пояснюється особливістю методу отримання даних зразків і вона 

є термодинамічно нестійкою. Із рис.1.8 а видно, що наночастинки Gd мають 

майже шестикутну форму і їх розмір змінюється від 10 до 60 нм. Результати 

ренгенографічних досліджень наночастинок Gd (рис. 1.9) повністю підтвердили 

дані, отримані методом просвічуючої електронної мікроскопії (рис. 1.8). 

Відпалювання наночастинок Gd при Т = 1100ºК спричиняє частковий розпад 

фази GdH2  (рис. 1.10 а). Подальше відпалювання плівок до температури Т = 

1200ºК призвело до десорбції атомів водню, і як наслідок, до повного розпаду 

фази GdH2: GdH2 → Gd + H2. На спектрах ренгенівської дифракції фіксуються 

піки, які належать ГЩП-Gd фазі (рис. 1.10 б).  

На рис. 1.11 приведено результати впливу  температури підкладки на 

структурно-фазовий стан плівок Gd. Плівки товщиною 750 нм були отримані 

магнетронним методом осадження на підкладки, що були підігріті до різних 

температур. Температури підкладок знаходились у діапазоні Т = 400 − 1100 К з 

кроком нагріву у 100 К. Аналіз спектрів показав, що плівки Gd мають 

гексагональну структуру [89]. На думку авторів [89] зростання параметру гратки 

а пов’язано з проникненням невеликої кількості атомів водню у кристалічну 

гратку Gd. У роботі [87]  проаналізовано вплив температури підкладки на 

формування структурно-фазового стану плівок Gd2O3 товщиною 20 нм, що 

отримані методом імпульсного осадження. 
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Рис. 1.7. Рентгенівська спектр від зразка масивного полікристалічного Gd. 

Адаптовано з [88] 

 

 

Рис. 1.8. Зображення наноструктури (а) та електронограма, отримана від 

наночастинок Gd (б). Адаптовано з [88] 

 

 

Рис. 1.9. Рентгенівська дифракція, отримана від наночастинок Gd. 

Адаптовано з [88] 
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Рис. 1.10. Спектри рентгенівської дифракції від наночастинок гадолінію 

після відпалювання при 1100  (1) та при 1200 К (2). Адаптовано з [88] 

 

 

 

Рис. 1.11. Спектри рентгенівської дифракції від одношарових плівок Gd 

(d = 750 нм) при різних температурах підкладки. Адаптовано з [89] 
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У роботі [87]  проаналізовано вплив температури підкладки на формування 

структурно-фазового стану плівок Gd2O3 товщиною 20 нм, що були отримані 

методом імпульсного осадження. У якості підкладок використовували пластини 

монокристалічного Si (100). При осадженні плівок на підкладки, температура 

яких становила Т = 300 К, формувалася аморфна структура зразків. При цьому 

плівки мали малу шорсткість поверхні (Ra = 0,3 нм). При осадженні плівок на 

підкладку, що була нагріта до температур Тп ≥ 473 К – у зразках формувався 

кристалічний стан. Свідченням цього може бути зростання шорсткості поверхні 

до 2,1 нм. Крім того, було встановлено, що зі збільшенням температури 

підкладки у процесі осадження, розмір кристалів Gd2O3 збільшується. 

При переході до багатошарових плівок та мультишарів на основі R 

(рідкісноземельних) та T (феромагнітних) металів важливим є питання про 

міжшарове перемішування та досконалість інтерфейсів. Основну роль у 

формуванні фізичних властивостей багатошарових плівок відіграє їх 

структурно-фазовий стан, якість інтерфейсів досконалість яких істотним чином 

впливає на магнітні і магніторезистивні властивості. Методом контролю, що 

найкраще контролює даний фактор є метод малокутової дифракції. У роботі 

[90] із застосуванням даного методу було показано, що у структурі  

Co(3,5)/[Gd0.47Co0.53(10)]20 /Co(3,5) при пошаровому осадженні зберігається 

індивідуальність шарів, а інтерфейси характеризуються високим ступінем 

дзеркальності. 

Авторами ж інших робіт [39, 73, 74] навпаки відмічається суттєва 

дифузія між шарами рідкісноземельних та феромагнітних металів, отриманих 

методом іонного розпилення. З досліджень, виконаних методом оже-

елекронної спектроскопії було встановлено, що ділянка переходу між шарами 

Gd і Co є не різкою, а розширеною на інтервал більше 10 нм. Це розцінюється як 

наслідок міжшарової дифузії, що може імітувати ефект перемішування. Однак, 

такий результат міг бути отриманий внаслідок іонного травлення при дослідженні 

глибини розподілу домішки. При іонному травленні на характер концентраційних 

профілів впливає іонно-стимульована дифузія. Аналіз літературних даних 
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вказує на те, що розбіжність у результатах досліджень пояснюється різними 

умовами отримання зразків та різними методами досліджень. Це свідчить 

про те, що у випадку багатошарових систем необхідно проводити спеціальні 

дослідження якості інтерфейсу для кожних окремих умов отримання зразків, 

вивчати дифузійні процеси та структурний і фазовий стан багатошарових 

плівок на основі R і Т металів. 

 

1.2.3. Структурно-фазовий стан гранульованих плівкових систем на 

основі 3d перехідних та благородних металів 

 

Розробка та дослідження нових магнітних плівкових матеріалів є однією з 

найважливіших проблем сучасних нанотехнологій та спінтроніки. До магнітних 

матеріалів, що характеризуються унікальними магнітотранспортними 

властивостями відносяться магніто-неоднорідні гранульовані плівкові системи, 

в яких гранули магнітного матеріалу знаходяться у немагнітній матриці. До 

таких систем відносяться плівкові сплави Co-Ag, Co-Cu, Fe-Ag, Py-Ag, Py-Cu та 

інші. Структурно-фазовий стан таких систем визначає їх магніторезистивні та 

магнітні властивості. Змінюючи концентрацію компонентів, форму та розмір 

гранул, а також відстань між ними – можна керувати фізичними властивостями 

гранульованих матеріалів [41, 43, 46, 54, 55, 58, 60, 64, 91 – 94]. Тому, вивчення 

структурно-фазового стану гранульованих плівкових сплавів в умовах дії 

різних факторів, є важливим для прогнозування їх магнітних та 

магнітотранспортних властивостей. 

Згідно фазової діаграми система на основі Co і Ag [67] є 

двокомпонентною, компоненти не розчиняються один в одному, а в умовах 

рівноваги не існує стабільних твердих розчинів (рис. 1.3 а). В системі на основі 

Co і Ag утворюється  гранульована структура, а компоненти мають чітку межу 

поділу, оскільки вільна поверхнева енергія кобальта становить 2,71 Дж/м2, що 

вдічі перевищує поверхневу енергію для срібла, яка відповідає 1,3 Дж/м2. Це 

призводить до формування гранул майже сферичної форми з чітким 

інтерфейсом [95]. У роботі [60] наведено результати досліджень взаємозв’язку 
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магнітних властивостей, складу та структурно-фазового стану зразків плівкових 

сплавів на основі Co і Ag товщиною d = 450 нм з концентраціями кобальту cCo = 

14 ат.%, 18 ат.% та 27 ат.% (рис. 1.12). Для невідпалених зразків зі зменшенням 

концентрація Co розмір гранул зменшувався (до L = 1-3 нм у невідпаленому 

стані для зразків з концентрацією сCo = 14 ат.%), відстань між гранулами 

зростала, а відповідно непрямі магнітні взаємодії між гранулами слабшали. У 

даних структурах спостерігався «ефект пам’яті» внаслідок формування фази, 

подібної до спінового скла. Відпалювання зразків при 570 К призвело до 

збільшення розміру гранул кобальту внаслідок коалісценсії до L = 3-8 нм 

(рис.1.12 б). При цьому дипольна взаємодія зросла, однак «ефект памяті» 

суттєво знизився. Зростання концентрації кобальту впливало на зменшення 

ефекту пам’яті, однак не настільки суттєво, як відпалювання зразків. Була 

запропонована модель, яка  передбачала, що дипольна взаємодія не відіграє 

ключової ролі у формуванні фази, що подібна до спінового скла. Основна роль 

надавалась РККІ взаємодії гранул кобальту у матриці срібла. Автори [64] 

провели комплексні дослідження структурного стану, магнітних та 

магнітотранспортних властивостей гранульованих плівок сплавів на основі Co і 

Ag товщиною d = 100 нм при концентрації кобальту cCo = 11,8 – 21,1 ат.%. 

Методом просвічуючої електронної мікроскопії було встановлено, що 

структурний стан плівок сплавів відповідав гранулам Co з середнім розміром 

3,92; 4,71; 5,24; 6,40 нм (для плівок з концентраціями cCo = 11,8; 15,0; 19,0; 

21,1 ат.%, відповідно), що знаходилися у матриці Ag (рис.1.13). Розрахунки 

середніх розмірів гранул Co, отримані з результатів дослідження магнітних та 

магніторезистивних властивостей, показали якісне узгодження з результатами, 

отриманими методами ПЕМ. Автори [96] засвідчуть незмішуваність 

компонентів плівки сплаву на основі Co і Ag та утворення гранульованої 

структури з чіткими межами розділу. Відомо, що магніторезистивні властивості 

гранульованих магнітних сплавів визначаються структурним станом, а 

амплітуда ГМО пов’язана з порогом структурної перколяції [97]. Система на 

основі Co і Ag має порогову концентрацію перколяції вище, ніж інші системи 

[96]. У роботі [98] показано, що гранульована структура сплаву на основі Co і 
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Ag після конденсації  характеризується станом, при якому дрібні гранули Co 

розміром L = 2-3 нм знаходяться в гранулі Ag (рис. 1.14 а). Після відпалювання 

при Твідп. = 800К дрібні гранули збираються  у кластери розміром L = 15-20 нм 

(рис. 1.14 в). 

У роботі [48] методами ренгенівської дифракції та просвічуючої 

електронної мікроскопії високої роздільної здатності було досліджено фазовий 

стан та структуру плівки сплаву Co22Ag78 товщиною d = 470 нм у 

невідпаленому стані та після відпалювання в інтервалі температур Твідп. = 400-

700 К та встановлено вплив структурних перетворень на магнітотранспортні 

властивості зразка. Встановлено, що у невідпаленому стані частина структури 

була у аморфному стані. Відпалювання зразків при Tвідп. = 400-500 К не 

спричинило значного зростання розміру гранул Co, однак аморфна область 

зменшилася. Величина ГМО при цьому зросла на 40 % (у полі Н = 11,2 кЕ). 

Подальше відпалювання при 600 та 700 К спричинило зменшення ГМО за 

рахунок зростання гранул кобальту. Крім того, дослідження структурного стану 

плівкових сплавів на основі Co і Ag у взаємозв’язку з магнітотранспортними 

властивостями  проводилися у роботах [49, 99, 100 – 110]. У роботах [111-115] 

показано, що у гранульованих системах, в тому числі на основі Co і Ag, можуть 

бути присутні метастабільні тверді розчини. Такі розчини можуть бути утворені 

лише при спеціальних умовах, наприклад, загартуванні зразка паром. При 

відпалюванні зразків відбувається розпад метастабільного розчину за рахунок 

розділення фаз, з наступним утворенням гранульованої структури. Розмір та 

кількість гранул визначаються температурою та часом відпалювання, а також 

складом плівкового зразка. 

Автори роботи [49] визначили, що середній розмір гранул кобальту при 

відпалюванні гранульованої плівки сплаву Co52Ag48 зростав від 9 нм (у 

невідпаленому стані) до 18 нм (після відпалювання при Твідп. = 723 К). Аналіз 

результатів приведених робіт вказує на те, що у більшості випадків 

досліджувався структурно-фазовий стан плівок сплавів товщиною d > 100 нм. 

Результати досліджень структурно-фазового стану тонких плівок практично 

відсутні. 
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Рис. 1.12. Наноструктура зразків плівкових сплавів на основі Co і Ag з 

концентрацією cCo = 14 ат.% у невідпаленому стані (а) та після відпалювання 

при Твідп. = 570 К (б). Адаптовано з [60] 

 

 

Рис. 1.13. Наноструктура 

невідпалених зразків 

плівкових сплавів CoxAg100-x 

товщиною d = 100 нм при x 

= 11,8 (а), 15,0 (б), 19,0 (в), 

21,1 ат.% (г). Адаптовано з 

[64] 

 

   

Рис.1.14. Зображення наноструктури (режим високої роздільної здатності) 

плівки сплаву Co20Ag80 у невідпаленому стані (а) та після відпалювання 

впродовж t = 60 хв при 700 К(б) та 800 К (в). Адаптовано з [98] 
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Система на основі Co і Cu відрізняється від системи на основі Co і Ag тим, 

що в ній, згідно фазової діаграми стану [67], утворюється безперервний ряд 

невпорядкованих твердих розчинів (т. р.) Cu (Co) на основі ГЦК-Cu. У роботах 

[49, 116 – 134] приведені результати досліджень структурно-фазового стану 

зразків плівкових сплавів на основі Co і Cu у поєднанні з дослідженнями 

магнітних або магнітотранспортних властивостей даної системи. На рис.1.15 

представлені узагальнюючі результати досліджень фазового стану методом 

ренгенівської дифракції зразка плівкового сплаву Co25Cu75 у невідпаленому та 

відпаленому стані, виконані авторами [118]. Дослідження, проведені методами 

рентгенівської спектроскопії та ПЕМ дозволили встановити, що у 

невідпаленому стані фазовий стан зразка Co25Cu75  відповідав метастабільному 

твердому розчину ГЦК Cu(Co) на основі гратки Cu. Розмір гранул при цьому 

становив L = 5-20 нм (рис. 1.16 а). При відпалюванні за температури Твідп. = 

400 0С почався розпад твердого розчину та утворення гранул, збагачених фазою 

Co та Cu. Розмір гранул при цьому зріс і становив L = 40-60 нм (при 

відпалюванні впродовж 60 хв при 400 0С) (рис.1.16 б). Повне розділення фаз на 

Co та Cu відбулося при відпалюванні при Твідп. = 700 0С. Варто зазначити, що 

величина ГМО плівкових сплавів на основі Co і Cu має менші значення, ніж для 

системи на основі Co і Ag. Це повязано саме з структурно-фазовим станом 

зразків: утворення т.р., несферичною формою гранул, якістю інтерфейсу між 

гранулою та матрицею. Згідно роботи [118] для зразка Co25Cu75 після 

відпалювання при 450 0С (впродовж 60 хв) у вимірюваннях при кімнатній 

температурі у полі H = 10 кЕ величина ГМО становила 4 %. 

Фізичні властивості плівкових матеріалів на основі пермалою (Py) 

знаходяться постійно у полі зору дослідників [52, 53, 68, 135 – 155]. Згідно 

діаграми стану  у масивному та плівковому станах у сплавах Py залежно від 

співвідношення між концентраціями Ni і Fe можуть утворитися три кристалічні 

фази [67, 68]. При cNi  63  85 ат.% фазовий склад плівок Py відповідає ГЦК - 

Ni3Fe (структурний тип Cu3Au) із параметром гратки a = 0,354  0,359 нм. При 

концентраціях cNi  50 ат.% у плівках стабілізується фаза ГЦК - Ni-Fe 
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(структурний тип CuAu) з параметром гратки a = 0,359  0,361 нм. При cNi  

25 ат.% стабілізується фаза ОЦК α - Fe-Ni із параметром гратки a = 0,286 нм. 

Аналіз структурно-фазового стану, у поєднанні з дослідженнями магнітних 

та магнітотранспортних властивостей, зразків плівкових сплавів та 

багатошарових плівок на основі Py та Ag був виконаний у роботах [52, 53, 138 – 

155]. У роботі [143] методом рентгенівської дифракції та ПЕМ було 

проаналізовано фазовий та структурний стан (рис.1.17 та рис.1.18) 

гранульованих плівкових сплавів Ag-NiFe товщиною d = 200-300 нм, 

отриманих методом магнетронного осадження. Дослідження структурного 

стану показали, що невідпалені плівки дрібнодисперсні (рис. 1.18). З 

рентгенівського спектру було встановлено, що положення основного 

дифракційного піку, який відповідає площині (111) ГЦК-Ag, дещо зміщене від 

положення, що відповідає табличному значенню. Це може бути пов’язане з 

утворенням метастабільних твердих розчинів на основі Py та Ag. 

Електронограми від зразків у невідпаленому та відпаленому при 720 К стані, 

отримані методом ПЕМ, зображені на рис. 1.17. Відпалювання зразків 

спричинило розпад розчину, розмежування фаз та ріст гранул пермалою, 

причому фазовий стан пермалою відповідав фазі Ni3Fe. Утворення фази Ni3Fe 

спостерігалося також у роботах [135, 138, 144].  Дослідження структурно-

фазового стану зразків плівкових сплавів на основі Py та Ag, проведені у 

роботах [139, 145, 146] також підтверджують утворення метастабільного 

розчину у невідпалених зразках. Структурний стан невідпалених зразків є 

дрібнодисперсним (рис. 1.19). Відпалювання зразків, починаючи з температури 

Tвідп. = 570 К, призвело до початку розділення фаз Ag та Py. При цьому 

відбувався ріст гранул. 

Встановлення основних закономірностей впливу структурно-фазового 

стану плівкових сплавів на основі Py та Cu на їх магнітні та магніторезистивні 

властивості  було  виконано  у  роботах  [156 – 161]. Так,  у роботі  [156]  було 

проведено комплексні дослідження структурного стану та магніторезистивних 
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Рис. 1.15. Схема зміни 

фазового  складу у процесі 

відпалювання та залежність 

параметру гратки від температури 

відпалювання зразка плівкового 

сплаву Co25Cu75 товщиною 

300 нм. Адаптовано з [118] 

 

 

Рис. 1.16. Наноструктура (а, б) та відповідні електронограми (в, г) від 

зразка плівкового сплаву Co25Cu75 у невідпаленому стані (а, в) та після 

відпалювання при Твідп.=4000С (60 хв) (б, г). Адаптовано з [118] 

 

 

Рис.1.17. Дифракційні зображення 

для невідпаленого зразка 

плівкового сплаву Fe4.4Ni14.2Ag81.5 

(а) та відпаленого при 720 К (10 хв) 

зразка Fe3.8Ni13.6Ag82.6 (б). 

Адаптовано з [143] 
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Рис. 1.18. Наноструктура плівкового сплаву Fe4.4Ni14.2Ag81.5 у 

невідпаленому стані (а, б) та плівкового сплаву Fe3.8Ni13.6Ag82.6 у відпаленому 

при 720 К (впродовж 10 хв) стані (в, г). Позиції (б) та (г) відповідають 

областям, виділеним на рис. (а) та (в) відповідно. Адаптовано з [143] 

 

 

 

Рис. 1.19 Наноструктура (а, в) та електронограми (б, г) плівкових сплавів 

(Ni0,8Fe0,2)20Ag80 у невідпаленому (а, б) та відпаленому (в, г) при Твідп. = 773 К  

станах. Адаптовано з [139] 
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 властивостей плівок сплавів (Fe50Ni50)xCu1-x. Показано, що зразки 

тонкоплівкового сплаву з об’ємною часткою пермалою 0,15 ≤ x ≤ 0,42 

характеризуються станом, при якому гранули FeNi рівномірно дисперговані у 

немагнітну матрицю з Cu (рис. 1.20). При такому гранульованому стані 

реалізується явище ГМО. Причому, оптимальним є склад плівкового сплаву з 

часткою пермалою x = 0,32, при якому величина ГМО становить 1,8 % при 

вимірюваннях за кімнатної температури у полі H = 12 кЕ. Аналіз електронограм 

від зразків плівкових сплавів з різною  часткою пермалою 0,15; 0,25; 0,32; 0,42 

показав, що у невідпаленому стані фазовий стан плівок з малою часткою 

пермалою (x = 0,15) відповідав  ГЦК – Cu. На електронограмах спостерігалися 

рефлекси (111), (200), (220) від ГЦК – Cu. Гранули пермалою FeNi мали дуже 

малий розмір і характеризувалися аморфним станом. При зростанні частки 

пермалою у плівці сплаву, розмір гранул FeNi зростав і на електронограмі 

з’явилися рефлекси (110), (200) від ОЦК-FeNi [156]. Таким чином, структурно-

фазовий стан невідпалених зразків плівкового сплаву на основі FeNi та Cu при 

частках пермалою 0,15 ≤ x ≤ 0,42 характеризувався двофазною гранульованою 

структурою ГЦК-Cu + ОЦК-FeNi.  

Аналіз структурно-фазового стану зразків плівкового сплаву 

(Ni0.8Fe0.2)40Cu60, проведений у роботі [157] методом просвічуючої електронної 

мікроскопії з високою роздільною здатністю показав, що плівка як у 

невідпаленому так і відпаленому стані характеризується двофазним станом. У 

невідпаленому стані гранули темного кольору (рис. 1.21 а) відповідали 

пермалою (Ni, Fe) і мали розмір від 0,5 нм до 9 нм. Сірий та білий контраст на 

рис.1.21 а відповідав фазам з високим вмістом Cu. Після відпалювання при Твідп. 

= 673 К (впродовж 60 хв)  гранули пермалою зросли до розміру L = 1 – 12 нм 

(рис. 1.21 б). Відпалювання при Твідп. = 673 К (впродовж 240 хв) показало, що 

гранули пермалою зросли до розміру L = 5 – 20 нм (рис.1.21 в). У роботах [27, 

136, 162 – 183] представлені результати комплексних досліджень структурно-

фазового стану та фізичних властивостей мультишарів на основі Py та Cu. 
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Рис. 1.20. Наноструктура невідпалених зразків плівкових сплавів 

(Fe50Ni50)xCu1-x з об’ємними частками пермалою x = 0,15 (a), x = 0,25 (б), x = 0,32 

(в), x = 0,42 (г). Адаптовано з [156] 

 

 

 

 

Рис.1.21. Зображення наноструктури в режимі високої роздільної здатності 

зразка плівкового сплаву (Ni0.8Fe0.2)40Cu60 у невідпаленому стані (а) та після 

відпалювання при Твідп. = 673 К (60 хв) та Твідп.=673 К (240 хв). Адаптовано з 

[157] 
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1.3. Магнітні властивості плівкових систем 

 

Для інтерпретації власних результатів було проведено аналіз результатів 

експериментальних досліджень фізичних процесів та явищ у гранульованих і 

наноструктурованих плівках зі спін-залежним розсіюванням електронів, 

виконаний іншими авторами. 

Відомо, що магнітні властивості багатошарових магнітних наноструктур та 

гранульованих магнітних плівок обумовлені наявністю доменної структури. У 

випадку суцільних магнітних плівок або багатодоменних магнітних частинок 

(гранул), домени розділені між собою доменними стінками. Зміна 

намагніченості таких плівок спричинена динамікою руху доменних стінок. При 

прикладанні зовнішнього магнітного поля магнітний момент зразка може 

збільшуватися (рис.1.22) в результаті руху доменних стінок або обертання 

вектора намагніченості [183]. Перший з механізмів здійснюється в слабких 

магнітних полях: в цьому випадку об'єм доменів, орієнтованих уздовж 

напрямку поля, збільшується. Другий процес домінує при прикладанні сильних 

магнітних полів, які змушують магнітні моменти обертатися у напрямку поля. 

 

Рис.1.22. Зміна доменної структури в процесі намагнічування 

феромагнітного матеріалу. Адаптовано з [183] 

 

При зменшенні зовнішнього поля вектор магнітного моменту суцільної 

магнітної плівки або багатодоменної гранули повертається в положення вздовж 

вісі легкого намагнічування, і магнітний момент у напрямку, паралельному 
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прикладеному полю, зменшується. Оскільки обертання магнітного моменту не 

пов'язане із рухом доменних стінок, то цей процес є повністю зворотним. При 

подальшому зменшенні величини магнітного поля через розсіювання енергії на 

дефектах кристалічних ґраток доменні стінки не повертаються у початкове 

положення, в результаті чого крива намагніченості проявляє гістерезисну 

поведінку, а зразок залишається намагніченим навіть при повному усуненні 

поля. Коерцитивна сила визначається як додаткове магнітне поле, яке потрібно 

прикласти в протилежному напрямку, щоб зменшити намагніченість зразка до 

нуля. Для багатодоменної частинки (гранули) при зменшенні її розміру - 

рухомість доменних стінок значно зменшується, що відповідає зростанню 

коерцитивної сили. Це відбувається до тих пір, поки гранула не стане 

однодоменною, тобто не досягне критичного розміру dcr, що відповідає 

максимальному значенню коерцитивної сили Hc макс. 

 

1.3.1. Магнітні властивості гранульованих систем та багатошарових 

плівок на основі 3d-металів 

 

Для гранульованих плівкових матеріалів, що складаються з гранул 

магнітного матеріалу, розміщених в об’ємі матриці з немагнітного матеріалу 

(рис.1.1 г), існує розподіл гранул за розміром, а відповідно і за типом 

доменності. Однак, у гранульованих структурах особливості їх фізичних 

властивостей визначаються не лише індивідуальними параметрами гранул, а й 

ефектами взаємодії між ними. 

При зменшенні розмірів гранул у досліджуваних плівках існує декілька 

особливостей, що визначають властивості наносистем. Так, у випадку, якщо 

розміри досліджуваних частинок (гранул) або їх ансамблів за порядком 

величини співрозмірні з довжиною хвилі Де Бройля електронів, фононів чи 

екситонів, що проходять через ці гранули, то мають місце «квантові розмірні 

ефекти». Зменшення розмірів гранул призводить до зміни густини станів 

електронів у валентній зоні та зоні провідності, а відповідно і до зміни 
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електронних та магнітних властивостей такої системи в цілому, у порівнянні з 

масивними матеріалами. Іншою особливістю при зменшенні розмірів гранул є 

збільшення в них відносної частки поверхневих атомів. Поверхневі атоми 

знаходяться в інших умовах, ніж атоми в об’ємі. Це спричиняє значні зміни 

хімічних та фізичних властивостей таких матеріалів. При цьому змінюється 

характер взаємодії між поверхневими атомами та атомами в об’ємі. Знаючи як 

взаємодіють такі атоми, можна керувати властивостями наноматеріалів, 

наприклад, змінювати коерцитивність Hc. Так, покриваючи феромагнітні 

частинки кобальту тонким антиферомагнітним шаром оксиду кобальту, за 

рахунок обмінної взаємодії можна змінювати коерцитивність таких 

наноматеріалів. 

Згідно розподілу гранул з магнітного матеріалу за розміром, їх можна 

розділити на три категорії: суперпарамагнітні, одно- та багатодоменні 

феромагнітні [41, 54]. Розмір та форма гранул визначають їх магнітні, 

магнітотранспортні та магнітооптичні властивості [41, 54, 183 – 186]. 

При зменшенні розміру багатодоменної гранули в певний момент часу 

весь об'єм гранули займе один домен, тобто гранула стане однодоменною. 

Критичний розмір dcr, при якому реалізується такий однодоменний стан,  

можна оцінити з таких міркувань: у процесі утворення доменних стінок 

постійно йде конкуренція між магнітостатичною енергією самої гранули (що 

зростає зі збільшенням об’єму частинки) і енергією доменної стінки (що 

зростає пропорційно площі поверхні сусідніх стінок доменів). Однодоменний 

стан виникає, коли поверхнева енергія гранули стає співрозмірною з власною 

магнітостатичною енергією частинки.  

Як видно із залежності показаної на рис. 1.23, максимальне значення 

коерцитивної сили Hc макс відповідає критичному розміру dcr переходу магнітної 

гранули із багатодоменного в однодоменний стан. Така поведінка коерцитивної 

сили пояснюється тим, що при зменшенні розміру багатодоменної гранули 

рухомість доменних стінок значно зменшується. Процес перемагнічування 

гранул в однодоменному стані вже не залежить від руху доменних стінок, а 
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залежить від когерентного обертання магнітних моментів атомів, з яких 

складається гранула. Це спричиняє зростання величини коерцитивної сили Hc , 

порівняно з суцільною плівкою або багатодоменною гранулою. При зменшенні 

розміру гранули (менше за критичне значення dcr) відбувається зменшення 

коерцитивної сили Hc. 

 

  

а б 

Рис. 1.23. Залежність коерцитивної сили від розміру гранул 

магнітом'яких (а) та магнітожорстких (б) матеріалів. Адаптовано з [119, 184] 

 

Критичний розмір переходу для гранул феромагнітних металів Fe, Ni, Co 

залежить від їх форми і не перевищує декілької десятків нанометрів. У роботі 

[183] зазначається що dcr  визначається за співвідношенням: 

 

ds

cr
zN

cI

M
d

0

109,1


= , (1.1) 

 

де с – постійна, що залежить від типу кристалічної структури гратки; 

І – обмінна постійна; z – постійна гратки; 

Nd = -Hd / MR – коефіцієнт розмагнічування при напруженості розмагнічуючого 

поля Hd. 
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Для сферичних частинок Fe, Co і Ni величина dcr складає 14 нм, 70 нм та 

50 нм відповідно, а для оксидів Fe3O4 і γ- Fe2O3 – 128 і 166 нм [183].  

Анізотропні (не сферичні) частинки можуть переходити у однодоменний 

стан при більших геометричних розмірах, порівняно з сферичними частинками. 

По мірі подальшого зменшення розміру гранул спостерігається спад 

коерцитивної сили до нуля, а динаміка спінів зазнає все більшого впливу 

теплових флуктуацій. У сукупності такі малі частинки ведуть себе подібно до 

парамагнітної речовини з великим магнітним моментом. При цьому речовина 

переходить у суперпарамагнітний стан. Такий перехід є магнітним фазовим 

переходом другого роду. 

 

1.3.2. Суперпарамагнетизм 

 

Для зміни напряму вектору намагніченості суперпарамагнітних гранул 

необхідне значно більше за величиною магнітне поле. Для плівок, що 

характеризуються суперпарамагнітним станом, тобто у яких дрібні гранули 

діаметром d = 1 ÷ 10 нм розпорошені в немагнітній матриці, характерним є те, 

що їх намагніченість не насичується (у вимірюваннях при кімнатній 

температурі) навіть у магнітних полях з дуже високою напруженістю поля. 

Гістерезис зразків при цьому відсутній або має дуже мале значення. Такі плівки 

зазвичай магнітно-ізотропні, тобто петлі гістерезису виміряні у геометріях, 

коли магнітне поле прикладене у площині плівки та перпендикулярно до 

площини плівки, співпадають. Польові залежності магнітоопору у поздовжній 

та поперечній геометріях вимірювання мають подібний характер і не 

насичуються або насичуються у дуже сильних зовнішніх магнітних полях у 

вимірюваннях при кімнатній температурі. Розмір гранул, що характеризуються 

суперпарамагнітним станом, залежить від природи металу [93]. Дуже значний 

вклад у дослідження гранульованого стану плівкових систем вносить методика 

вимірювання ZFC-FC [91, 119, 125, 187 – 195]. Дана методика полягає у 

дослідженні температурних залежностей зразка у слабкому магнітному полі 
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при його нагріванні з двох різних вихідних станів. На рис. 1.24 представлений 

характерний вигляд температурної залежності намагніченості у режимах FC та 

ZFC. 

  

а б 

Рис. 1.24. Температурна залежність намагніченості в режимах ZFC-FC 

(а)  та коерцитивної сили (б) ультратонких плівок Co на підкладці з α-Al2O3 

(0001). Адаптовано з [119] 

 

Стан ZFC – охолодження у відсутності магнітного поля, стан FC – 

охолодження у присутності магнітного поля. Як видно з рис. 1.24, крива ZFC – 

немонотонна, а крива FC – спадаюча від більш низьких температур, до більш 

високих. Співпадання кривих відбувається при деякій температурі (а також 

вище неї), що називається температурою блокування Tb (рис.1.24 а). Така 

температурна залежність намагніченості є типовою для систем магнітних 

моментів, в яких спостерігається явище «заморожування» або блокування. 

Температура блокування пов’язана з розміром частинки співвідношенням: 

 

k

KV

fk

E
T

25)ln( 0

b 


=


,  (1.2) 

де K – константа одновісної анізотропії в заданому напрямку; 

V = (4/3)πR3 – об’єм магнітної частинки; 

k – постійна Больцмана. 
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Таким чином, провівши дослідження магнітного моменту у режимі ZFC-FC 

та знайшовши температуру блокування, за співвідношенням (1.2) можна 

оцінити розмір частинок. У табл.1.1. приведено значення температур 

блокування Тb і середній діаметр гранул кобальту у матриці міді гранульованих 

плівок на основі Co і Cu різного складу. 

Таблиця 1.1 

Значення Тb і середнього діаметру гранул L кобальту у матриці міді 

гранульованих плівок на основі Co і Cu різного складу. Адаптовано з [189] 

Склад Тb, К Діаметр гранул L, нм 

Co6Cu94 55  5 7.6 

Co8Cu92 80  10 8.7 

Co11Cu89 210  20 12.0 

Co20Cu80 260  25 12.8 

 

Як видно з таблиці, зі збільшенням концентрації кобальту у сплаві, розмір 

гранул зростає і відповідно зростає значення температури блокування Тb.  

 

1.3.3. Магнітна анізотропія наносистем 

 

При дослідженні магнітних властивостей речовини у нанокристалічному 

стані велику роль відіграє енергія магнітної анізотропії, що пов’язана з 

відмінностями магнітних властивостей матеріалів у різному напрямі. Загальна 

енергія анізотропії системи складається з: енергії магнітокристалічної 

анізотропії (анізотропії кристалічної гратки), анізотропії механічного 

напруження, наведеної анізотропії (при дії магнітного поля), морфологічної 

анізотропії (анізотропії геометричної форми наночастинок), обмінної 

анізотропії. Для наночастинок найбільше значення мають енергії кристалічної 

анізотропії та анізотропії форми [8, 183]. 

Магнітокристалічна анізотропія виникає внаслідок спін-орбітальної 

взаємодії електронів і призводить до переважного повороту вектору 

намагніченості вздовж певних кристалографічних напрямів (вісей легкого 

намагнічування). Магнітокристалічна анізотропія залежить лише від природи 
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матеріалу і не залежить від форми наночастинки. Мірою магнітокристалічної 

анізотропії є робота намагнічування, необхідна для повороту вектора 

намагніченості із положення паралельного осі легкого намагнічування, у 

напряму зовнішнього поля. Дана робота визначає густину вільної енергії 

магнітокристалічної анізотропії. У всіх матеріалів магнітокристалічна 

анізотропія зменшується зі збільшенням температури, при якій відбувається 

вимірювання. 

Наночастинка, форма якої відмінна від сферичної, може мати анізотропію 

форми (морфологічну анізотропію). Наприклад, наночастинку у формі еліпсу 

легше намагнітити вздовж її вісі, ніж вздовж її діаметру. Анізотропія форми 

наночастинок є одним з основних інструментів направленої зміни коерцитивної 

сили матеріалу. Вже незначне відхилення форми наночастинки від сферичної 

призводить до різкого збільшення коерцитивної сили матеріалу. Ефект 

анізотропії форми проявляється значно сильніше, ніж ефект 

магнітокристалічної анізотропії.  

Анізотропія механічного напруження, або індукована магнітна анізотропія, 

виникає при направлених механічних впливах на речовину. Цей вид анізотропії 

визначається наявністю внутрішніх або зовнішніх напружень і може виникати 

внаслідок швидкого охолодження, дії зовнішнього тиску, відпалювання зразка 

у магнітному полі, пластичній деформації або опроміненні радіацією. Таким 

чином, змінюючи умови і метод обробки матеріалу можна змінювати як 

величину анізотропії так і напрям вісі легкого намагнічування. 

Обмінна (однонаправлена) анізотропія виникає при безпосередньому 

контакті феромагнітної фази з іншим феро-, фері-, антиферомагнетиком. 

Обмінна взаємодія на межі двох матеріалів може призвести до появи 

переважних напрямів вектора намагніченості феромагнітної фази. Такий вид 

анізотропії зазвичай виникає у наноматеріалах типу наночастинки «ядро в 

оболонці», де завдяки окисленню поверхні наночастинки утворюється зона 

контакту феромагнетика з антиферомагнетиком. При такій анізотропії на 

польовій залежності спостерігається «зсув» петлі гістерезису [12, 196 – 204] 
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(рис. 1.25). Даний ефект називається механізмом обмінного зміщення і був 

відкритий у 1956 році Мейкледжоном і Біном в системі Co/CoO [196, 197]. 

 

 

Рис. 1.25. Механізм обмінного зміщення. Адаптовано з [196] 

 

Ефект проявляється у зміщенні петлі гістерезису із симетричного 

положення відносно H = 0 у бік більших або менших H, на величину HЕВ = (H1+ 

H2)/2. У системі феромагнетик/антиферомагнетик (ФМ/АФМ) при температурі 

більшій за температуру Неєля (TN), але меншій за температуру Кюрі (TС) 

феромагнетика, АФМ шар знаходиться у магніторозупорядкованому стані, а 

ФМ шар у впорядкованому стані. При зменшенні температури нижче TN при 

прикладанні магнітного поля АФМ шар переходить у магнітовпорядкований 

стан і обмінний зв'язок через інтерфейс ФМ/АФМ забезпечує ефективне 

однонаправлене магнітне поле. Це магнітне поле зміщує петлю гістерезису як 

показано на рис. 1.25. Даний ефект обмінного зміщення застосовується у 

пристроях спінтроніки (наприклад, спінові діоди). 

 

1.4. Магнітотранспортні властивості плівкових наноструктур 

 

Відомо, що транспортні властивості провідних матеріалів визначаються 

середньою довжиною вільного пробігу електронів під дією електричного поля. 
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При внесенні таких матеріалів у магнітне поле їх опір змінюється, оскільки під 

дією сили Лоренца електрони рухаються по гвинтових траєкторіях, що 

збільшує вірогідність зіткнень. Даний ефект визначає магнітоопір провідних 

матеріалів – т.з. магніторезистивний ефект. 

Даний ефект має дуже малу величину у нормальних провідних матеріалах і 

значно зростає у феромагнетиках, внаслідок прояву спін-орбітального та спін-

залежного розсіювання електронів на інтерфейсах та в об’ємі. Завдяки 

вдосконаленню технологій отримання плівкових наноструктур, наприкінці 

ХХ ст. дослідникам вдалося отримати магнітонеоднорідні матеріали з 

характеристичними розмірами  порядку 1  50 нанометрів, у яких виявлено 

низку нових ефектiв, пов’язаних не тiльки з незвичним характером перенесення 

електрона, але i його спiна. До таких ефектів відносяться явища гігантського, 

колосального та тунельного магнітоопору [2, 3, 7, 8, 15, 42]. 

Явище ГМО вперше було відкрите у 1988 році для мультишарів двома 

незалежними групами дослідників під керівництвом П. Грюндберга [34] та 

А.Ферта [22, 205], за що вказаним керівникам груп у 2007 році було 

присуджено Нобелівську премію з фізики. 

Пізніше, у 1992 році іншими науковими групами Дж.К. Ксіао [206] та 

А.Е. Берковітц [207] було встановлено, що ефект ГМО реалізується не лише у 

багатошарових (мультишарових) плівкових системах, у яких магнітні шари 

розділені немагнітними прошарками, а й у гранульованих магнітних системах, 

де гранули з магнітного матеріалу розміщені у немагнітній провідниковій або 

діелектричній матриці. 

Ефект ГМО знайшов широке прикладне застосування у спінтроніці при 

виготовленні сенсорів величини та напрямку магнітного поля [1 – 5, 7 – 9, 14], у 

автомобільній електроніці [7 – 8] при виготовленні безконтактних сенсорів кута 

повороту, у біомедицині при виготовленні біосенсорів [10, 30, 37], при 

виготовленні магніторезистивної пам’яті [7 – 10, 208], мемристорів [209] тощо. 
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1.4.1. Фізична суть явища гігантського магнітоопору та теоретичні 

підходи до його опису в багатошарових плівках та в гранульованих 

плівкових сплавах 

 

Історично першим ефект ГМО був відкритий у багатошарових плівкових 

системах [22, 34, 205]. Такі багатошарові магнітні системи складаються із двох і 

більше шарів феромагнетика, що розділені шарами немагнітних матеріалів. При 

цьому такі шари мають товщину від одиниць до десятків нанометрів. 

Багатошарові структури, що складаються із двох феромагнітних шарів, розділених 

немагнітним шаром, зазвичай називають «сандвічами» [33, 210]. Структури, що 

складаються з більшої кількості повторюваних фрагментів шарів магнітних і 

немагнітних металів, що чергуються, використовують термін «мультишар» або 

«надгратка» [205, 211 – 214]. 

У металевих багатошарових структурах ефект ГМО зумовлений спіновою 

залежністю розсіювання електронів провідності від типу магнітного 

впорядкування суміжних шарів у плівці [33, 205, 215]. Опір структури залежить 

від кута між напрямками намагніченості в сусідніх шарах.  

У роботі [216] авторами було показано наявність антиферомагнітної взаємодії 

між шарами заліза при товщині шару Cr близько 0,8 нм. Даний тип взаємодії було 

названо непрямою обмінною. Прямою обмінною називають взаємодію, що діє між 

сусідніми атомами у феромагнітних металах. Залежно від товщини немагнітного 

прошарку (при незмінній товщині магнітного) відбувається осциляція міжшарової 

взаємодії  магнітних шарів через немагнітний прошарок, що узгоджується з 

висновкам теорії РККІ (Рудермана – Кіттеля – Касуя – Іосіда) [217, 218]. Перші 

роботи про великі значення магнітоопору у багатошарових ФМ/НМ структурах 

з’явилися наприкінці 80 рр. – на початку 90 рр. ХХ ст. Через великі значення 

магнітоопору у таких структурах, порівняно з магнітоопором відомих на той час 

феромагнетиків, було запропоновано термін гігантський магнітоопір (ГМО). На 

рис. 1.26 представлено залежності нормованого електричного поля від 

напруженості магнітного поля для мультишарів на основі Fe і Cr [2, 205]. Нижній 
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індекс у позначенні означає кількість пар шарів Fe/Cr. Напрямки електричного і 

магнітних полів були паралельними до площини плівки. Стрілки вказують на 

орієнтацію магнітних моментів сусідніх шарів Fe. Як видно з рис.1.26, 

максимальна величина ГМО відповідала структурам з товщиною шару Cr d = 

0,9 нм та кількості пар шарів Fe/Cr рівній 60. 

 

 

Рис. 1.26. Залежності нормованого електричного опору від напруженості 

магнітного поля H для багатошарових структур Fe/Cr при 4,2К. Адаптовано з 

[205] 

 

Принцип реалізації явища ГМО у багатошарових плівках визначається так 

званим s - d обміном. Суть даного явища полягає у взаємодії делокалізованих 

електронів, що переносять заряд, з локалізованими, що відповідають за 

формування магнітних моментів. Слід відмітити, що ГМО ефект реалізується 

лише в системах, де є 3d – метали та сплави на їх основі. Результат s - d обміну 

– залежність ефективного перерізу розсіювання делокалізованих електронів від 

напряму локалізованих магнітних моментів. У феромагнетиках є два типи 

носіїв заряду: електрони зі спіном «вгору» та електрони зі спіном «вниз». Ще 

одним результатом s - d обміну є різниця у довжинах вільного пробігу 4s 

електронів з різним напрямком спіну по відношенню до локалізованого 

магнітного моменту λ↑ ≠ λ↓. Характер цього співвідношення визначається 

особливостями електронної структури металу і може набувати значень λ↑/λ↓ = 
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0,3 – 20 [2]. Для реалізації ефекту ГМО магнітонеоднорідна структура у 

вихідному стані повинна мати відносно великий питомий опір. Період такої 

структури повинен бути порівняний з λ↑ та λ↓. 

На рис. 1.27 схематично зображено рух та процеси розсіювання 

електронів з різним напрямком спінового моменту у багатошаровій структурі, у 

якій шари феромагнітного матеріалу (ФМ) чергуються з шарами немагнітного 

(НМ) (так званим спейсером). У даній конфігурації, представленій на рис.1.27 

електричний струм протікає у площині плівки. Припустимо, що ФМФМ


 , а 

товщини шарів вибрано таким чином, що ФМ

ФМ

ФМ d


  , а НМ

НМd   (де ФМ та 

НМ  - довжини вільного пробігу електронів у ФМ та НМ шарах, а ФМd  і НМd  - 

товщини цих шарів). Якщо магнітні моменти сусідніх феромагнітних шарів 

орієнтовані паралельно, то електрони з одним напрямком спіну рухаються 

практично без розсіювання (рис. 1.27 а). Результатом цього є відносно малі 

значення електричного опору через шунтування провідності. Для 

антипаралельного випадку (рис.1.27 б) обидві групи електронів (як зі спіном 

«вгору», так і зі спіном «вниз») розсіюються або в одному магнітному шарі, або 

в іншому, що призводить до великих значень електричного опору [2]. 

 

Рис. 1.27. Схематичне зображення руху та розсіювання електронів з різним 

напрямком спінового магнітного моменту в багатошаровій структурі на основі 

феромагнітних та немагнітних матеріалів, що чергуються для випадків 

паралельної (а) та антипаралельної (б) орієнтації магнітних моментів сусідніх 

феромагнітних шарів. Конфігурація, де електричний струм протікає у площині 

плівки. Адаптовано з [2] 
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Найпростіше ефект ГМО описує резисторна модель. Відповідно до цієї 

моделі магнітний шар можна розглядати як резистор [2, 219], який у свою чергу 

складається ще з двох резисторів. Позначимо питомий опір феромагнітного 

шару, у якому спіновий магнітний момент делокалізованих електронів 

співнаправлений з магнітним моментом феромагнетика як ρ+, а шару у якому 

вони протилежно направлені як ρ-. Докладніше феноменологічний підхід до 

описання гігантського магніторезистивного ефекту поданий у роботі [32]. 

 

 

Рис. 1.28. Еквівалентна електрична схема ГМО наноструктури в рамках 

резисторної двоканальної моделі при паралельній (а) та антипаралельній 

конфігурації феромагнітних шарів. Більшими прямокутниками показано 

більший опір, а меншими – менший. Припускаться, що опір немагнітного 

провідника значно менший за опір феромагнетика. Адаптовано з [2]. 

 

Тоді, паралельну конфігурацію (рис.1.28 а) можна описати таким виразом: 

 

−+

−+

+


=






2
P  (1.3) 

 

Питомий опір у антипаралельній конфігурації визначається: 

 

2

−+ +=


АP  (1.4) 

 

З урахуванням співвідношень (1.3) та (1.4) величина ГМО визначається за 

співвідношенням: 
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де α = ρ-/ρ+. 

 

Всі теорії, що описують ефект ГМО, можна розділити на два класи [2]. 

Перший клас базується на рівняннях балансу заряду і спінових моментів, і 

результатом розрахунків яких є транспортні та магнітотранспортні параметри 

магнітних наноструктур. Теорії, що відносяться до другого класу, базуються на 

квантово-механічних розрахунках електронної структури багатошарової 

структури і, використовуючи ці результати, отримують інформацію про 

транспортні параметри. Останні є математично більш чіткими, але, як правило, 

вони включають складні розрахунки і стосуються лише структур певного типу. 

Ефект ГМО у багатошаровій плівці можна виміряти за допомогою 

електричного струму, що протікає у площині тонкоплівкового зразка (СВП – 

геометрія)  або перпендикулярно до неї (СПП – геометрія) (рис. 1.29). При СВП 

геометрії електричний струм переважно протікає паралельно до площини 

шарів. У більшості функціональних структур використовуються вимірювання 

магнітоопору у СВП – геометрії, оскільки такий тип геометрії реалізувати 

простіше [2, 33, 220, 221]. 

Однак, з точки зору практичних застосувань СПП геометрія має певні 

переваги [2]. При СПП геометрії досягаються значно вищі значення магнітоопору 

(табл.1.2), в таких зразках легше відвести теплоту, структури демонструють вищі 

значення у відношеннях сигнал/шум [2]. Однак, у структурах СПП існують 

технічні труднощі при проведенні вимірювань через дуже малий опір структури в 

перпендикулярній геометрії. 

Співвідношення (1.5) коректне як для СВП так і для СПП геометрій при 

умовах, що шари досить тонкі порівняно з довжинами вільного пробігу 

електронів і ефектами модуляції потенціалу на міжшарових інтерфейсах можна 

знехтувати. 
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Рис. 1.29. Схематичне зображення СВП (а) та СПП (б) конфігурацій 

вимірювання магнітоопору. Адаптовано з [28] 

 

 

Таблиця 1.2. 

Магнітоопір багатошарових наноструктур у СВП та СПП геометріях. 

Температура вимірювання Т вимір. = 5 K. Адаптовано з [2] 

Наноструктура Магнітоопір, % 

СВП конфігурація 

Co/Cu 115 

Fe/Cr 108 

FeCo/Cu 80 

NiFe/Cu/Co 50 

NiFeCo/Cu 35 

Ni/Ag 26 

Co/Au 18 

СПП конфігурація 

Co/Cu 170 

Fe/Cr 108 

Ag/Fe 42 
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Напівкласичні та квантові магніторезистивні ефекти існують не тільки в 

багатошарових структурах, але і в деяких гетерогенних гранульованих 

магнітних системах. Як вже відмічалося, у 1992 р. двома групами вчених [206, 

207] був виявлений ефект ГМО у гранульованих плівкових системах на основі 

Co і Cu та Co і Ag, подібний до того, що реалізується у багатошарових плівках 

у конфігурації СПП (рис.1.29 б). Інтерес до плівкових сплавів викликаний тим, 

що властивості гранульованих систем відрізняються від властивостей окремих 

компонентів, що входять до їх складу. Гранульовані плівки складаються з 

магнітних гранул, вбудованих у немагнітну матрицю. У даному випадку на 

інтерфейсі між гранулою і матрицею реалізується ефект, подібний до реалізації 

взаємодії у багатошарових структурах. Ефект ГМО у магнітних гранульованих 

сплавах реалізується внаслідок спін-залежного розсіювання на інтерфейсах 

магнітних гранул та немагнітної матриці, а також в об’ємі магнітних гранул [41, 

54, 92, 221, 222]. Ефект ГМО реалізується у магнітних гранульованих системах, 

де компоненти взагалі не змішуються між собою, або формують метастабільні 

тверді розчини. До таких систем відносяться сплави Co-Ag, Co-Cu, Fe-Ag, Fe-

Au, Py-Ag, Py-Cu та інші. У роботі [42] автори вказують на те, що ГМО, 

ймовірно, відноситься виключно до системи перехідних металів. Властивості 

3d електронів, які істотно відрізняються від властивостей 4f електронів, 

відіграють важливу роль у визначенні ефекту ГМО.  

У гранульованих магнітних системах зовнішнє магнітне поле може бути 

використано для орієнтації магнітних моментів феромагнітних гранул у 

певному напрямку. Так, за відсутності магнітного поля (при H = 0), вектори 

намагніченості гранул розміщені у довільному напрямку (рис. 1.30 а). При 

проходженні електрона через такі зразки відбувається розсіювання заряду на 

гранулах, у яких напрямок магнітного моменту відмінний від напряму спіну 

електрона. Відповідно, електричний опір у даному випадку має велике 

значення. При внесенні зразка у зовнішнє магнітне поле з напруженістю H = 

H насич. відбувається вирівнювання магнітних моментів гранул у певному 

напрямку (рис. 1.30 б). При русі електронів через гранули, у яких напрям 
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магнітного моменту співпадає з напрямом спіну електрона, відбувається 

зменшення опору (рис. 1.31). 

У ряді робіт показано [2, 56], що величини ГМО у гранульованих 

плівкових системах дещо менші за значення, отримані у багатошарових 

плівках. Ефект ГМО реалізується у магнітонеоднорідних гранульованих 

системах, коли відстань між гранулами співрозмірна або менша за середню 

довжину вільного пробігу електрона [7, 54, 92]. Формуючи певний структурно-

фазовий стан плівкових зразків вдається створити нові матеріали з унікальними 

властивостями. Змінюючи розмір та форму гранул, відстань між ними, 

підбираючи фазовий склад сплаву  можна створювати системи з заданими 

фізичними властивостями. Регулювати відстань між гранулами та їх розмір 

можна змінюючи концентрацію магнітної компоненти у сплаві та здійснюючи 

відпалювання зразків. Так, виконуючи відпалювання, можна впливати на 

величину ГМО, оскільки внаслідок цього відбувається збільшення розміру 

гранул (за рахунок коалесценції) та зміна їх форми. Підбираючи температуру та 

час відпалювання досягають оптимальних значень ГМО [23, 57] для певної 

гранульованої системи. Завдяки можливості керування  магнітними та 

магніторезистивними властивостями та створення структур із заданими 

характеристиками, гранульовані матеріали знайшли широке застовування в 

техніці як у масивному, так і в тонкоплівковому станах.  

Дослідження взаємозв’язку структурного стану та магніторезистивних 

властивостей гранульованих магнітних сплавів показали [6, 42, 92, 97], що 

величина максимального магнітоопору, як правило, пов'язана з порогом 

структурної перколяції xp однодоменного феромагнітного компонента. У 

гранульованих плівках максимальне значення коефіцієнта  ГМО (амплітуда) 

досягається близько, але дещо нижче концентрації перколяції для 

феромагнітного елемента [97]. У роботах [64, 92] було показано, що 

найбільший ефект ГМО досягається, якщо розсіювання електронів відбувається 

на гранулах розміром від  декількох до 10 нм. Однак, згідно розподілу гранул за 

розміром, феромагнітні гранули при L ≤ 10 нм зазвичай знаходяться в 
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суперпарамагнітному стані (при кімнатній температурі). У роботі [223] 

виконане чисельне моделювання опору та гігантського магнітоопору в 

магнітних гранульованих сплавах для систем скінченних розмірів за допомогою 

методу функції Гріна в реальному просторі, заснованого на формалізмі Кубо. 

Відомо, що спін-залежне розсіювання спричиняє гігантський магнітоопір у 

магнітних гранульованих сплавах, як і в магнітних багатошарових шарах. За 

допомогою мікроскопічної теорії показано, що магнітоопір зростає із 

зменшенням розміру магнітних гранул, що показало якісне узгодження з 

експериментом. Теоретичні результати показують, що розсіювання на 

поверхнях магнітних гранул визначає опір і магнітоопір у гранульованих 

сплавах. У роботах [224 – 233] було запропоновано різні теоретичні моделі 

вивчення механізмів ГМО у гранульованих магнітних сплавах. 

 

1.4.2. Анізотропний магнітоопір у плівкових матеріалах 

 

У феромагнітних матеріалах, окрім гігантського є інший тип магнітоопору, 

величина якого, зазвичай, має менше значення при кімнатній температурі, ніж 

ГМО. У 1857 році англійський вчений Вільям Томсон [234] звернув увагу на те, 

що опір зразка в зовнішньому магнітному полі, залежить від взаємного 

розташування вектора намагніченості та напрямку струму в зразку. Опір зразка 

збільшується, коли струм тече паралельно вектору намагніченості, і 

зменшується при ортогональній взаємній орієнтації струму й намагніченості 

(рис.1.32). Дане явище отримало назву анізотропного магнітоопору [3, 8, 234 –

250]. Ефект АМО - це індукований струмом магнітоопір, який існує у 

феромагнітних металах, таких як Ni, Co або Fe при прикладанні поля H. 

Фізичне походження ефекту АМО - спін-орбітальна взаємодія на 3d-орбіталях, 

спричинена прикладеним магнітним полем. Це збільшує потенціал розсіювання 

електронів під час провідності у феромагнітних матеріалах. Величина ефекту 

AМО залежить від кута між потоком струму I та кутом намагніченості M у 

феромагнітному металі. 
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Рис. 1.30. Схематичне зображення впливу прикладеного зовнішнього 

магнітного поля на орієнтацію вектора намагніченості у гранульованих 

магнітних матеріалах. Адаптовано з [7] 

 

 

Рис. 1.31. Польові залежності магнітоопору та намагніченості зразка 

гранульованого магнітного сплаву, у якому реалізується ефект ГМО. 

Адаптовано з [7] 

 

Рис. 1.32. Польова залежність питомого опору при вимірюваннях у 

перпендикулярній та поздовжній геометріях. Адаптовано з [236] 
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Повний огляд по AMО в об'ємних зразках і тонких плівках Fe, Co, Nі і 

сплавів на їх основі поданий у роботі Мак Гуіра [234]. Модель двох струмів 

Мотта не могла пояснити це явище [236]. Надалі  була розвинена теорія Сміта 

(1951 р.), що пов’язав  ефект АМО зі спін-орбітальною взаємодією між 

електронами й кристалічними ґратками. Це взаємодія, на відміну від 

ізотропного sd-розсіювання, має анізотропний характер й, відповідно, 

спричиняється залежність питомого опору від взаємної орієнтації струму та 

намагніченості. Часто RII > R⊥ при кімнатній температурі, однак, це не завжди 

так. У даній роботі обговорюється теоретична основа анізотропного 

магнітоопору і можливість застосування AMО у сенсорах магнітних полів. 

Для типового феромагнітного металу з намагніченістю М, спрямованої під 

кутом  до струму І кутова залежність зміни опору за рахунок ефекту АМО 

визначається співвідношенням: 

 

θθ 2

II cos)()( −+= ⊥⊥  ,  (1.6) 

 

де ρ⊥ - питомий опір при М ⊥ І, ρII – опір при M ‖ I. 

Як елемент сенсора з ефектом АМО найчастіше використовують 

пермалой (Nі80Fe20). Він має нульову магнітострикцію й слабку 

магнітокристалічну анізотропію. У полі 10 кЕ пермалой характеризується 

величиною АМО до 4 %. Хант [189] першим розробив пристрій, що 

використовує як чутливі елементи - електроосаджені плівки пермалоя. 

Важливою характеристикою магнітних датчиків є чутливість SВ. Для того, щоб 

плівкова система або феромагнетик міг застосовуватися як елемент датчика – 

чутливість повинна бути досить високою. Чутливість вимірюється у відсотках 

та визначається відношенням зміни опору до величини напруженості 

магнітного поля, що викликає цю зміну. 

Дослідженню ефекту АМО у тонкоплівкових системах присвячена велика 

кількість робіт [235, 236, 239, 241 – 249, 250]. На рис. 1.33. для порівняння 

приведено амплітуди анізотропного та гігантського магнітоопорів чутливих 
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елементів пристроїв пам’яті на основі плівки пермалою.  

 

Рис. 1.33. Типові амплітуди АМО та ГМО у залежності від товщини шару 

пермаллою. Адаптовано з [29] 

 

Як видно з рис. 1.33, ефект АМО характеризується значно меншою 

амплітудою, ніж ефект ГМО. Величина АМО зростає з ростом товщини плівки. 

 

1.4.3. Експериментальні дослідження ефектів ГМО та АМО в 

багатошарових плівках 

 

Амплітуда ефекту ГМО у багатошарових структурах визначається 

товщиною магнітних і немагнітних шарів, їх структурно-фазовим станом, 

якістю інтерфейсів, температурою вимірювання та іншими факторами. У ряді 

робіт [251-259] спостерігався осцилюючий характер залежності амплітуди ГМО 

від товщини проміжного шару в багатошарових плівках та мультишарах на 

основі Fe і Cr [251], Co і Cu (рис.1.34 та 1.35) [252, 253], Co і Cr, Co і Ru [252]. 

Паркін [252, 254, 255] був першим, хто опублікував результати про 

осциляційну природу ефекту ГМО і обмінну міжшарову взаємодію в різних 

магнітних мультишарах. Період коливань ефекту ГМО визначається як зміна 

товщини проміжного немагнітного шару, що призводить до переходу від 

феромагнітної до антиферомагнітної обмінної міжшарової взаємодії в 

магнітному мультишарі. Дослідження ефекту ГМО дозволило визначити період 
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коливань обмінного зв'язку. Виникнення взаємодії пояснюється порушенням 

суцільності плівки спейсеру і виникненням «містків» через немагнітний 

прошарок, що може стати причиною виникнення феромагнітного зв’язку між 

феромагнітними шарами. Це порушує антипаралельну конфігурацію між 

шарами феромагнетика, внаслідок чого величина ефекту ГМО різко 

зменшується, або ефект взагалі зникає [256]. При виникненні «містків» між 

феромагнітними шарами магніторезистивні властивості системи 

характеризуються звичайним АМО. При збільшенні товщини проміжного 

немагнітного шару його структура стає більш досконалою, і «містки» не 

утворюються (рис. 1,34 та 1.35). Однак, максимальне значення ГМО 

спостерігалося в багатошарових структурах Fe/Cr і Co/Сu, осаджених у вакуумі 

на неорієнтовані підкладки, а не молекулярно-променевою епітаксією, завдяки 

якій отримують більш досконалі структури. Це свідчить, що ідеальність 

кристалічної структури шарів не є необхідною умовою виникнення ефекту 

ГМО [259].  

На рис. 1.36 представлені залежності величини ГМО від товщини шару 

магнітного металу (Ме) «спін-вентильної» структури Ме/Cu/NiFe для металів 

Ме = Co, Ni, NiFe. Символами позначені, отримані в геометрії СВП, 

експериментальні значення амплітуди ГМО в залежності від товщини 

феромагнітного шару. Експериментальні значення співпадають з 

розрахунковими, отриманими із апроксимації, хоча кількісне узгодження не є 

ідеальним [260]. Автори роботи [2] зазначають, що подібна ситуація 

спостерігається і для вимірювань в СПП геометрії. ГМО також суттєво 

залежить від структурної якості зразка, яка, в свою чергу, залежить від умов 

росту плівки. Серед таких умов можна виділити температуру підкладки при 

осадженні, тип підкладки та матеріал буферного шару, метод осадження. 

Залежність величини ГМО від якості отриманого зразка природна, оскільки 

транспортні властивості матеріалів визначаються розподілом структурних 

недоліків (центрів розсіювання), і це пов'язано з умовами росту плівки. 
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Рис. 1.34. Залежність величини магнітоопору (ГМО) мультишарової 

системи Co(1нм)/Cu(dCu) від товщини немагнітного шару dCu при Твимір. = 4,2 К. 

Адаптовано з [251] 

 

Рис. 1.35. Залежність величини магнітоопору (ГМО) мультишарової 

структури Co(1,5нм)/Cu(dCu) від товщини немагнітного шару dCu при 

Твимір. = 4,2 К та Твимір. = 300 К. Адаптовано з [252]  

 

Рис. 1.36. Залежність величини магнітоопору (ГМО) від товщини d шару 

магнітного металу (Ме) “спін-вентильної» структури Ме/Cu/NiFe для металів 

Ме = Co, Ni, NiFe. Вимірювання проведені у CВП – геометрії при Твимір. = 300 К. 

Адаптовано з [260] 
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Однак, роль різних центрів розсіювання у ефекті ГМО досить складна і 

була предметом досліджень та обговорень у відповідній літературі. Оскільки 

опір системи визначається процесами розсіювання на домішках та інших 

дефектах, ефект ГМО також залежить від розподілу та типу центрів 

розсіювання, але незрозуміло, які процеси розсіювання вносять домінуючу роль 

у експериментально отримані значення ГМО. У роботі [261] приведено 

результати багатьох експериментальних досліджень, що з'ясовують роль 

шорсткості інтерфейсу у ефекті ГМО. Однак експериментальні результати не 

дають точної відповіді і лише показують, наскільки складна проблема і скільки 

різних факторів потрібно враховувати. Наявні експериментальні дані свідчать, 

що якість інтерфейсу і структурні дефекти [260], а також різні домішки [262] 

впливають на величину ГМО у багатошарових магнітних плівках. 

 

1.4.4. Експериментальні дослідження ефектів ГМО та АМО у 

гранульованих плівкових сплавах 

 

1.4.4.1. Вплив розміру гранул на магніторезистивні властивості 

гранульованих плівкових сплавів 

 

Дослідженню магніторезистивних та магнітних властивостей 

гранульованих магнітних плівкових сплавів присвячена велика кількість робіт. 

Слід зазначити, що у багатьох роботах фізичні властивості магнітних плівкових 

матеріалів вивчалися у поєднанні з результатами дослідження їх структурно-

фазового стану [41, 48, 59, 61, 64, 82, 92, 97 – 99, 263, 264, 266, 270, 271]. Такі 

комплексні дослідження потрібні для інтерпретації результатів вивчення. 

Однак, існують роботи [44, 46, 49, 91, 95, 96, 265, 267 – 269, 272 – 280], у яких 

вивчаються лише магнітні або магніторезистивні властивості систем. Відомо, 

що розмір гранул можна отримати не лише методами електронної мікроскопії, а 

й непрямими методами, наприклад, із результатів досліджень магнітних 

властивостей. Як правило, дослідження намагніченості гранульованих систем 

використовують для отримання інформації про механізми взаємодії між 
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гранулами та про їх розмір. Розмір гранул можна встановити із досліджень 

намагніченості по розподілу функції Ланжевена [94]. Провівши дослідження 

магнітних властивостей у режимах ZFC-FC за співвідношенням (1.2) можна 

розрахувати розмір гранули. Використовуючи дану методику, автори [64] 

розрахували розмір гранул кобальту в сплаві CoxAg100-x при x = 11,8 – 21,1 ат.%. 

Розмір гранул становив L = 3,9 – 6,4 нм.  Порівняння розрахункових даних, 

отриманих з досліджень магнітних властивостей, з розміром гранул, отриманим 

методом ПЕМ показало відмінне співпадання. Встановлено, що величина ГМО 

залежить від розміру та форми гранули [55]. Існує оптимальний розмір гранул, 

при якому ГМО має найбільше значення. Згідно розподілу гранул за розміром 

[41] вони поділяються на однодоменні суперпарамагнітні, однодоменні 

феромагнітні та багатодоменні феромагнітні (рис.1.37). Згідно [54], ключову 

роль у ефекті ГМО відіграють однодоменні феромагнітні гранули (рис. 1.37), 

однак потрібно враховувати температуру, при якій проводяться вимірювання. 

Так, якщо вимірювання магнітоопору плівки проводити вище температури 

блокування магнітних моментів суперпарамагних гранул Тb, то ключовою є 

роль феромагнітних гранул, однак при T вимір. < Tb переважний вклад дають 

суперпарамагнітні гранули. Роль розміру гранул у ефекті ГМО демонструє 

рис.1.38 [7]. При збільшенні розміру гранул, вище деякого критичного 

значення, при якому досягається максимальна амплітуда ГМО, відбувається 

зменшення відношення поверхні гранул до їх об’єму, що призводить до 

зменшення спін-залежного міжфазного розсіювання електронів і відповідно до 

зменшення величини ГМО [7]. Зазвичай, у тонкоплівкових матеріалах розмір 

гранул змінюється у межах 2-40 нм. Розмір гранул визначається умовами 

осадження атомів на підкладку та подальшим відпалюванням зразків. При 

осадженні на підкладку, що знаходиться при кімнатній температурі, розмір 

гранул становить 2-12 нм і характеризується широкою функцією розподілу 

гранул за розміром [61, 125, 190, 281, 282]. При осадженні на нагріту підкладку 

або після відпалювання зразка гранули збільшуються у розмірах, а функція 

розподілу стає вужчою [57]. Окрім розміру гранул потрібно враховувати інші 

фактори, такі як взаємодія між гранулами, температура вимірювання, товщина 
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плівки, форма гранул. Перший фактор залежить, в першу чергу, від 

концентрації магнітного компоненту у сплаві. 

 

1.4.4.2. Концентраційна залежність магнітоопору металевих 

гранульованих плівок від об’ємної частки феромагнітного матеріалу 

 

На формування магнітних, магніторезистивних та магнітооптичних 

властивостей гранульованих магнітних матеріалів визначальну роль відіграє 

склад зразка. Так, при малій частці магнітної компоненти у сплаві (рис. 1.39 а) 

гранули мають малі розміри та не взаємодіють між собою. Такі зразки 

характеризуються, зазвичай, суперпарамагнітним станом, при якому 

магнітоопір не насичується навіть при дуже великих значеннях напруженості 

магнітного поля, а коерцитивність зразка відсутня. 

При збільшенні частки магнітної компоненти досягається поріг 

структурної перколяції гранульованої плівкової системи (рис.1.39 б). Поріг 

перколяції визначається як частка магнітної компоненти при якій гранули 

формують нескінченний кластер або канал провідності, по якому електрони 

можуть пройти з одного краю зразка в інший не перетинаючи межу поділу 

феромагнітної та немагнітної фаз. Поріг перколяції залежить від складу 

гранульованої системи, товщини зразка, розміру гранул та функції розподілу 

гранул за розміром. 

При частці магнітного матеріалу, що відповідає порогові структурної 

перколяції, відбувається часткове утворення кластерної структури із дотичних 

одна до одної металевих гранул. Але при цьому також спостерігаються деякі 

окремі ізольовані магнітні гранули. Структура гранульованої плівки поблизу 

порогу перколяції являє собою сукупність ланцюгів-кластерів, що розподілені 

між окремими, ізольованими одна від одної гранулами. Такий випадок 

структурного стану гранульованої плівки при певній частці магнітної 

компоненти характеризується найбільшим значенням гігантського 

магнітоопору і коерцитивної сили [7, 97]. 
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Рис. 1.37. Схематичне зображення впливу доменності гранул на 

магнітотранспортні властивості гранульованих наноструктур. Адаптовано з 

[41] 

 

Рис. 1.38. Схематичне зображення залежності величини гігантського 

магнітоопору від розміру гранул у гранульованих магнітних плівкових 

системах. Адаптовано з [7] 

 

 

Рис. 1.39. Схематичне зображення відповідності частки магнітної 

компоненти x до порогу структурної перколяції xp гранульованої системи. 

Адаптовано з [6] 
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При збільшенні частки магнітної компоненти у сплаві, збільшується розмір 

гранул і зростає магнітна взаємодія між гранулами [97]. При частці магнітної 

компоненти, більшій за поріг структурної перколяції (тобто при x>xp (рис.1.39 

в)), електроперенесення в основному здійснюється через металеві кластери 

[281]. При цьому зменшується величина ізотропного магнітоопору та 

зявляється АМО та магнітна анізотропія.  

 

1.4.4.3. Залежність магнітотранспортних властивостей гранульованих 

плівкових матеріалів від товщини плівки 

 

Незважаючи на те, що вивчення фізичних властивостей гранульованих 

плівкових систем описані у багатьох роботах, все ж варто зазначити, що такі 

дослідження були проведені для плівкових систем при товщинах зразків 

100 < d < 1000 нм. Так, наприклад, у роботі [49] досліджено, проаналізовано та 

встановлено основні закономірності магнітних і магніторезистивних 

властивостей зразків плівкового сплаву CoxAg100-x товщиною d = 310 нм. 

Авторами роботи [52] досліджено магнітні властивості гетерогенних плівок 

(FeNi)-Ag у широкому інтервалі складу 5 ≤ x ≤ 95 (де x – концентрація 

пермалою в об’ємних %) при товщині зразків d = 200 нм. У роботах [47, 48, 60, 

103] вивчено вплив структурно-фазового стану на магнітні або 

магніторезистивні властивості зразків плівкових сплавів товщиною d ≈ 400 нм. 

У роботах багатьох авторів відмачається залежність магніторезистивних 

властивостей гранульованих магнітних систем від товщини зразків. У роботах 

[44, 46, 263] при дослідженні магнітотранспортних властивостей плівкових 

сплавів на основі Fe та Ag відмічаються особливості в поведінці магнітоопору 

при малих товщинах плівок (d < 100 нм) (рис. 1.40, 1.41). У плівковому сплаві з 

відносно невеликою концентрацією Fe (cFe = 26 ат.%) з ростом товщини плівки 

ГМО зростає (рис.1.40). У той же час, у зразках з більшою концентрацією Fe 

(cFe = 48 ат.%) навпаки, при зменшенні товщини до d < 20 нм спостерігалися 

аномально високі значення магнітоопору (рис.1.41). Такі ефекти можна 
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пов’язати з різним структурно-фазовим станом зразків різного складу. Поріг 

структурної перколяції у гранульованих зразках товщиною d ≥ 100 нм зазвичай 

спостерігається при 20-30 ат.% (залежно від системи). Зразок Fe26Ag74, 

вірогідніше за все, характеризується змішаним станом, при якому присутні  

однодоменні суперпарамагнітні та однодоменні феромагнітні гранули. При 

рості плівки в процесі осадження з’являються нові суперпарамагнітні гранули, 

а ті що вже існували – збільшуються і досягнуть розміру, при якому перейдуть 

у однодоменний феромагнітний стан. Як показано у роботі [54], ключову роль у 

ефекті ГМО відіграють однодоменні гранули. При подальшому збільшенні 

товщини гранули утворять кластери або прейдуть у багатодоменний стан. 

Тому, при певній товщині зразка залежність ГМО від товщини вийде на 

насичення (рис. 1.40). У зразку ж  Fe48Ag52 вже досягнуто поріг структурної 

перколяції при d ≈ 100 нм. Структурний стан такого зразка, вірогідніше за все, 

складається з кластерів. У такій структурі ефект спін-залежного розсіювання 

нижче, ніж у плівці з меншою концентрацією Fe. При зменшенні товщини 

зразка  плівка стає не суцільною (острівцевою), а тому у ній посилюється роль 

спін-залежного розсіювання, відповідно зростає величина ГМО. Крім того, 

потрібно враховувати розчинність компонентів системи, можливість утворення 

твердих розчинів. 

У роботах [43] та [283] авторами приведено результати досліджень 

магнітоопору зразків плівкових сплавів на основі Co і Ag. Як відомо, згідно 

діаграми стану для подвійних систем [67, 69] в системі Co-Ag зберігається 

двокомпонентний стан, стабільні тверді розчини не утворюються. Як видно з 

рис. 1.42, при вимірюваннях за кімнатної температури, для гранульованої 

плівки Co20Ag80 у невідпаленому стані та після відпалювання при Твідп. = 423, 

533, 623 К характерним є збільшення величини ГМО з ростом товщини плівки. 

На рис.1.42 символами показані результати експериментальних досліджень, а 

лініями – апроксимації згідно теоретичних моделей. Найбільшою амплітудою 

ГМО характеризувалися невідпалені зразки з d > 40 нм. Відпалювання зразків 

призвело до зміни структурного стану, однак характер залежності величини 
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магнітоопору від товщини зразка не змінився, хоча амплітуда ГМО дещо 

знизилася. Вимірювання магнітоопору зразка Co27Ag73 при Твимір. = 10 К (рис. 

1.43) показали аналогічний результат, хоча амплітуда ГМО була значно вищою 

(до 42%) [283], порівняно з попередніми дослідженнями, проведеними при 

Твимір. = 300 К [43]. Аналіз літературних даних дозволяє стверджувати, що існує 

залежність амплітуди ГМО від товщини плівки і що вона найбільш виражена у 

плівкових сплавах на основі Co і Ag, де компоненти не утворюють твердих 

розчинів. Однак, існує багато невирішених питань, оскільки дослідження 

залежності магнітоопору від товщини плівок, у літературі приведені вибірково 

для зразків з певними концентраціями, а не в широкому інтервалі складу. Крім 

того, такі вимірювання не підкріплені дослідженнями структурно-фазового 

складу. Даний факт обумовив одне з завдань досліджень, проведених в даній 

роботі. 

 

1.4.4.4. Вплив відпалювання на структурно-фазовий стан, магнітні та 

магніторезистивні властивості гранульованих плівок 

 

Відомо, що проведення відпалювання зразків гранульованих магнітних 

плівкових систем дозволяє гомогенізувати структурний стан по всьому об’єму 

плівки, отримати оптимальний розмір та форму гранул, що забезпечить 

найбільше значення ГМО. Такі структурно-фазові перетворення можна 

виконати провівши відпалювання плівок у вакуумі, підбираючи температуру та 

час відпалювання. У ряді робіт [49, 57, 92] описано вплив відпалювання на 

структурно-фазовий стан, магнітні, магнітооптичні та магніторезистивні 

властивості гранульованих плівкових систем. 

Так, у роботі [57] проведено комплексні дослідження впливу умов  

відпалювання зразків плівкового сплаву на основі Co і Ag на його структурний 

стан та магніторезистивні властивості. Магнітоопір гранульованих плівковок 

сплаву на основі Co і Ag, структурний стан яких характеризувався наявністю 

суперпарамагнітних та феромагнітних гранул, був досліджений при різних 
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температурах. Результати досліджень показали, що польові залежності 

магнітопору не насичувалися навіть при Твимір. = 20 К, що головним чином 

пояснювалось дипольною взаємодією між суперпарамагнітними гранулами. 

Відпалювання зразків у вакуумі здійснювалося у двох режимах: при Твідп. = 

150 °С (впродовж 30 хв) та при Твідп. = 300 °С (впродовж 60 хв). Після 

відпалювання зразків спостерігалося зменшення значень ГМО, що 

пояснювалося збільшенням розміру гранул. Відмічається вплив режимів 

відпалювання на магнітоопір та на морфологію поверхні зразків. У обох 

випадках відпалювання призвело до зменшення магнітоопору, при цьому в 

обох режимах відбувалися зміни морфології плівки у процесі відпалювання 

(рис.1.44). Відпалювання при 150 °С не призвело до такого різкого зменшення 

величини магнітоопору, як при 300 °С. Амплітуда ГМО при цьому зменшилася 

з 5,75% до 1,04% після відпалювання. Чисельний аналіз показав менший внесок 

ролі феромагнітних гранул у структурні перетворення та у зміну величини 

ГМО, коли відпалювання здійснювали при 150°С. Дослідження морфології 

плівки показало, що після відпалювання розмір гранул збільшився. На 

рис.1.44 в продемонстровано механізм злиття гранул. За рахунок термодифузії 

атомів відбувається збільшення площі контакту між гранулами та подальше 

утворення шийки між ними (вказано стрілками на вставці рис.1.44 б). Після 

цього відбувається злиття між гранулами, що призводить до утворення більших 

за розміром гранул. 

У роботі [269] описано результати досліджень залежності амплітуди ГМО 

від температури відпалювання зразка плівкового сплаву Co28Cu72. 

Відпалювання зразка призвело до зростання розміру гранул Co через розпад 

метастабільного розчину та коалісценсії гранул Co. Вимірювання, проведені 

при темпертарурі Твимір. = 4,2 К показали, що величина ГМО зменшується з 

ростом температури відпалювання та з ростом розміру гранул Co. 

Гранульований сплав осаджували на підкладку при Тп = 200 °C. Зразки  

послідовно відпалювали впродовж 1 години при Твідп. = 250, 350, 450 і 500 °C. 

Розмір гранул визначався із досліджень, виконаних методом рентгенівської  
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Рис. 1.40. Залежність величини 

магнітоопору від товщини d 

гранульованої плівки Fe26Ag74 при Твимір. 

= 1,5 К. Адаптовано з [46, 263] 

  

 

 

Рис. 1.41. Залежність магнітоопору 

гранульованої плівки Fe48Ag52 від 

товщини d. Адаптовано з [44] 

  

 

Рис. 1.42. Залежність величини 

магнітоопору від товщини d 

гранульованої плівки Co20Ag80 у 

невідпаленому стані та після 

відпалювання при Твідп. = 423, 533, 623 К. 

Вимірювання магнітоопору при Твимір. = 

300 К. Адаптовано з [43] 

  

 

 

Рис. 1.43. Залежність величини 

магнітоопору від товщини d 

гранульованої плівки Co27Ag73 при Твимір. 

= 10 К. Адаптовано з [283] 
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спектроскопії. Найбільший розмір гранул Co становив L = 13,5 нм для зразка, 

відпаленого при 550 °C. 

У роботі [49] проведено комплексні дослідження структури, магнітних та 

магнітотранспортних властивостей гранульованих плівкових зразків, 

отриманих методом магнетронного розпилення, систем CoxAg1-x (x = 33, 48, 49, 

52 ат.%) товщиною 310 та 508 нм та CoyCu1-y  (y =11, 13, 15, 17 ат.%)  товщиною 

350 та 506 нм. Невідпалені плівки характеризувалися суперпарамагнітним 

станом. Відпалювання зразків у температурному діапазоні 300 ≤ Твідп. ≤ 450 °С 

(впродовж 60 хв) призвело до зміни структурно-фазового стану. Відпалювання 

зразка Co52Ag48 при Твідп. = 400 °С спричинило збільшення розміру гранул Со 

від L = 9 нм у невідпаленому стані  до 16 нм та утворення фази ГЦК-Со після 

відпалювання при 400 °С. 

  

 

Рис. 1.44. Знімки структури поверхні гранульованих плівок на основі Co і 

Ag у невідпаленому стані (а) та після відпалювання (б), отримані методом 

растрової мікроскопії. Схема злиття та росту гранул зерен при відпалюванні (в). 

Адаптовано з [57] 

 

Це  призвело до збільшення коерцитивної сили плівки від Hc = 240 Е до 

1000 Е у паралельній та від Hc = 225 Е до 1080 Е у перпендикулярній геометріях 

вимірювання. Подальше відпалювання зразків при 450 °С призвело до 

зменшення коерцитивності до Hc = 625 та 645 Е у паралельній та 

перпендикулярній геометріях, відповідно. Аналогічна ситуація спостерігалася і 

у плівках CoyCu1-y (при y = 13, 15, 17 ат.%). Величина ГМО при відпалюванні 

зразка Co15Cu85 зросла від 3% у невідпаленому стані до 5,4 % після 

відпалювання при 400 °С. Подальше відпалювання при 450 °С призвело до 

різкого зменшення ГМО до 0,8 %. Таку поведінку ГМО та коерцитивної сили 
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автори [49] пов’язують з переходом гранул з суперпарамагнітного стану  у 

однодоменний феромагнітний (при Твідп. = 400°С), а потім і у багатодоменний 

феромагнітний (при Твідп. = 450°С) стан. У випадку однодоменних 

феромагнітних гранул перемагнічування відбувалося за механізмом 

когерентного обертання. Для багатодоменних гранул перемагнічування є 

можливим за рахунок руху доменної стінки, що веде до зменшення 

коерцитивної сили. Аналогічна поведінка структурного стану, магнітних та 

магніторезистивних властивостей гетерогенних плівкових сплавів CoxAg1-x та 

NixAg1-x (x = 0,2 та 0,37) у невідпаленому стані та після відпалювання 

відмічається у роботі [92]. 

 

1.5. Застосування гранульованих магнітних плівок з ефектами 

гігантського та анізотропного магнітоопорів 

 

У наш час для практичного застосування особливу зацікавленість 

становлять магнітні плівкові структури, що характеризуються ефектами ГМО 

та АМО, аномальним магнітооптичним відгуком, ефектом обмінного зміщення 

та іншими явищами, реалізація яких неможлива у масивному стані. 

Магнітні плівкові системи, у яких реалізуються ефекти ГМО та АМО, 

знайшли практичне застосування при виготовленні чутливих елементів 

сенсорів величини та напрямку магнітного поля [7-9, 14, 23, 284], біосенсорів 

[10, 19, 30, 37, 285], енергонезалежних типів пам’яті, мемристорів [209].  

Структури спін-вентильного типу на основі чіпів ГМО стали потужним 

інструментом біомедицини, де важливо мати чутливу та швидку систему 

біомолекулярного виявлення [7, 19, 30, 256]. Як правило, біосенсори 

використовують у пристроях, які сконструйовані за принципом Lab-on-a-chip 

(«лабораторія на чипі») [7, 19]. У роботі [30] описано розробку простого та 

чутливого методу виявлення вірусу грипу (типу A) на основі ГМО-біосенсору. 

Цей аналіз використовує моноклональні антитіла до вірусного нуклеопротеїну 

у поєднанні з магнітними наночастинками. Для підвищення чутливості і 

точності вимірювань біосенсорів на одному чипі розміщують від кількох 
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десятків до декількох тисяч плівкових елементів, що характеризуються явищем 

ГМО. Біосенсори дозволяють проводити експрес-тести і виявляти різні 

захворювання, а також визначати вміст певної речовини в організмі людини 

[19, 30, 285]. У якості чутливих елементів у таких датчиках застосовують тонкі 

магнітні плівки товщиною в декілька сотень нанометрів. Якщо для сенсорів, що 

використовуються у автомобілебудуванні, розмір чутливих елементів не є 

принципово важливим, то при розробці біосенсорів дуже важливим і 

актуальним завданням є їх мініатюризація [8, 19, 285]. Зменшення 

геометричних розмірів елементів при збереженні їх чутливості до магнітного 

поля і точності вимірювання параметрів забезпечить можливість застосування 

біосенсорів для контролю стану здоров'я людини в реальному часі. 

Плівкові матеріали, що характеризуються ефектами ГМО та АМО 

знайшли широке застосування в автомобільній промисловості як вимірювачі 

швидкості обертання та детектори кутів і положення [7, 8, 286]. Застосування 

магніторезистивних датчиків для вимірювання положення є привабливим 

завдяки безконтактному способу зондування, який забезпечує відсутність 

механічної взаємодії між рухомими об’єктами [7, 8, 23].  

Магнітооптичні матеріали при накладенні зовнішнього магнітного поля 

здатні повертати площину поляризації світла, що використовується для 

керування світловими потоками і в системах магнітооптичних запам'ятовуючих 

пристроїв [1, 4]. 

У наш час ведуться розробки та вдосконалення технології магнітної 

пам’яті з довільним доступом МПДД (англ. MRAM). У основі її роботи лежить 

принцип зберігання інформації у вигляді намагнічених певним чином 

елементів – магнітних комірок пам’яті. У МПДД у якості елементів носіїв 

інформації застосовуються магнітні наночастинки та магнітні гранульовані 

плівкові сплави з високим значенням ГМО. Зокрема, такими елементами носіїв 

інформації можуть бути нанодиски з вихревим розподілом намагніченості [7]. 

Дослідження приведені у роботах [7, 8] показали, що з допомогою схрещених 

змінних магнітних полів, що створюються плоскими провідниками, один з яких 

розміщений зверху, а інший знизу від масиву наночастинок, можна 
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здійснювати перемикання стану намагніченості наночастинок з одного 

положення (ортогональна компонента намагніченості направлена вгору) в 

інший (ортогональна компонента намагніченості направлена вниз). Таким 

способом можна записувати або зчитувати інформацію. Магніторезистивна 

пам’ять має швидкодію, співрозмірну зі статичною оперативною пам’яттю, 

таку ж щільність комірок, але менше енергоспоживання. Вона більш швидка та 

не деградує з часом у порівнянні зі флеш-пам’яттю, що має необмежену 

кількість циклів зчитування/запису інформації. Варто додати, що пам’ять типу 

МПДД енергонезалежна і стійка до впливу рентгенівського випромінювання. 

Це та комбінація властивостей, яка може зробити її «універсальною пам’яттю», 

що здатна замінити типи пам’яті SRAM, DRAM і Flash. Цим пояснюється 

велика кількість досліджень, спрямованих на її розробку [7, 8]. 

МПДД об'єднує магнітні запам'ятовуючі елементи зі стандартним 

технологічним процесом КМОП - логіки (англ. СМOS), у результаті чого 

досягається висока логічна ємність, низька вартість, повна енергонезалежність, 

висока швидкість зчитування/запису, як у SRAM, і необмежена кількість циклів 

зчитування/запису - поєднання властивостей, яких не має жодна інша 

технологія стандартної або енергонезалежної пам'яті. Системи на основі 

магнітних наночастинок (а також магнітних гранульованих плівок з високим 

значенням ГМО) у МПДД будуть мати високу швидкодію та менше 

енергоспоживання порівняно з комірками памяті енергозалежної памяті 

DRAM. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Аналіз результатів досліджень, приведений у літературному огляді, 

показав залежність структурно-фазового стану, магнітних та магніторезистивних 

властивостей від матеріалу немагнітної матриці, відносної концентрації 

складових і товщини наноплівок, від впливу на ці характеристики 

відпалювання та зовнішнього магнітного поля.  

2. Існує необхідність проведення комплексних досліджень та встановлення 
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особливостей структурно-фазового стану та фізичних властивостей плівкових 

сплавів на основі 3 d металів, розміщених у немагнітній матриці з різних 

матеріалів, у широкому інтервалі складу та діапазоні товщин зразків 20 ≤ d ≤ 

100 нм, оскільки в літературі переважно приведені результати для зразків d 

>> 100 нм. 

3. Необхідне встановлення взаємозв’язку між товщиною, порогом 

структурної перколяції, структурно-фазовим станом, магнітними, 

магнітотранспортними, магнітооптичними властивостями гетерогенних 

наноструктурованих плівкових систем товщиною d < 100 нм у широкому 

інтервалі складу. 

4. Необхідним є проведення апробації теорії для прогнозування порогу 

структурної перколяції гранульованої плівкової системи залежно від товщини 

та структурного стану. 

5. Відпалювання зразків плівкових сплавів впливає на гомогенізацію 

гранульованого стану по всьому об’єму зразка та на його структурно-фазовий 

стан. Підбираючи температуру та час відпалювання зразків можна досягти 

максимальних значень ГМО. 

6. Зовнішнє магнітне поле впливає на характеристики та морфологію 

поверхні плівкових матеріалів. Необхідним є проведення досліджень впливу 

магнітного поля на морфологію поверхні зразків та структурні характеристики 

плівкових сплавів. 

7. Структурно-фазовий стан плівкових шарів на основі Fe (або Co) і Gd 

визначається умовами їх отримання та подальшого відпалювання. У більшості 

випадків у невідпаленому стані для плівок Gd з відносно малою ефективною 

товщиною проявляється аморфізація. При збільшенні товщини шарів Gd вони 

стабілізуються в кристалічний ГЩП-Gd та можуть додатково містити оксидну 

та/або гідридну фази. Аналіз результатів досліджень стосовно структурно-

фазового стану багатошарових плівок на основі рідкісноземельних металів 

вказує на необхідність вивчення впливу товщини шару Gd на структурно-

фазовий стан багатошарової плівки, а також встановлення його кореляції з 

магнітними та магніторезистивними властивостями багатошарових плівок. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

Узагальнення літературних даних та їх аналіз дозволили визначитися з метою 

експериментальних досліджень. Мета роботи полягала у встановленні загальних 

закономірностей впливу структурно-фазового стану тонкоплівкових магнітних 

систем, отриманих одночасним осадженням з двох незалежних випарників 

(сплавів), і багатошарових наноструктурованих плівок, у яких можлива 

реалізація спін-залежного розсіювання електронів, на їх магнітні, 

магнітотранспортні, магнітооптичні та електрофізичні властивості. 

Оскільки структура плівок дуже чутлива до технологічних параметрів, то 

необхідно постійно проводити ретельний контроль швидкості осадження 

матеріалів, тиску газу в робочій камері, температури підкладки та інших 

параметрів. У таблиці 2.1 наведена загальна характеристика основних плівкових 

систем, структурно-фазовий стан і фізичні властивості яких були досліджені у 

даній роботі. Також у даній таблиці приведені умови отримання і відпалювання 

плівок. Для зазначених у таблиці 2.1 систем плівкових сплавів CoxAg100-x, 

CoxCu100-x, PyxAg100-x, PyxCu100-x були досліджені розмірні, товщинні, 

концентраційні, температурні залежності магнітних та магніторезистивних (у 

деяких випадках і електрофізичних та магнітооптичних) властивостей. У 

багатошарових плівках Fe/Gd/Fe та Co/Gd/Co були досліджені магнітні, 

магніторезистивні властивості, їх залежність від структурно-фазового стану. У 

плівках на основі Fe і Pt досліджувався вплив товщини оксидної оболонки на 

магнітні та магнітооптичні властивості наночастинок. 

Магнітні властивості вивчалися для з’ясування впливу орієнтації зразка в 

магнітному полі на величину магнітних параметрів даних наноструктур: 

намагніченості насичення (Ms), залишкової намагніченості (Mr), коерцитивної 

сили (Hc). Такі дослідження дозволили встановити можливі умови застосування 

вищезгаданих матеріалів як чутливих елементів сенсорів величини магнітного 

поля та датчиків положення.  



 109 

Таблиця 2.1  

Загальна характеристика плівкових систем та умови їх формування 

Плівкова 

система 

Товщина, 

нм 

Спосіб 

отримання 

Технологічні умови 

отримання 

Умови 

термо-

обробки 

CoxAg100-x d=20-85 ЕПВ  

P  10-4 ÷ 10-5 Па, 

Co ≈ 0,2 нм/с, 

Ag ≈ 0,4 нм/с 

Тп = 300 К 

P  10-4 Па, 

Твідп.= 300 – 

900 К 

 

CoxCu100-x d=20-80 ЕПВ 

P  10-4 ÷ 10-5 Па, 

Co ≈ 0,2 нм/с 

Cu ≈ 0,3 нм/с 

Тп = 300 К 

P  10-4 Па, 

Твідп.= 300 – 

800 К 

 

PyxAg100-x d=20-40 ЕПВ 

P  10-4 ÷ 10-5 Па, 

Py ≈ 0,2 нм/с, 

Ag ≈ 0,4 нм/с 

Тп = 300 К 

P  10-4 Па, 

Твідп.= 300 – 

910 К 

PyxCu100-x d=20-40 ЕПВ 

P  10-4 ÷ 10-5 Па, 

Py ≈ 0,2 нм/с, 

Cu ≈ 0,3 нм/с 

Тп = 300 К 

P  10-4 Па, 

Твідп.= 300 – 

910 К 

Fe/Gd/Fe 
dFe = 1 − 30, 

dGd = 1 − 25 
ЕПВ 

P  10-4 Па 

Fe ≈ 0,05 нм/с 

Gd ≈ 0,10 нм/с 

Тп = 460 К 

P  10-4 Па 

Твідп.= 700, 

900 К 

Co/Gd/Co 
dCo = 1 − 30, 

dGd = 1 − 25 
ЕПВ 

P  10-4 Па 

Co = 0,05 нм/с 

Gd = 0,10 нм/с 

Тп = 460 К 

P  10-4 Па 

Твідп.= 800, 

1000 К 

Fe/Pt 
dFe = 20, 

dPt = 10 

магнетронне 

осадження в 

атмосфері Ar 

P  210-6 Па→ Ar 

→ 510-1 Па 

Fe ≈ 0,1 нм/с, 

Pt ≈ 0,15 нм/с 

Тп = 300 К 

P  10-4 Па 

Твідп.= 800 К 

(в атмосфері 

O2) 

Al/NiFe, 

Cr/NiFe, 

Ge/NiFe, 

Cr(Al)/Ge/NiFe 

dNiFe = 20, 

dGe= 2 
ЕПВ 

P  10-4 Па, 

 NiFe= 0,10 нм/с 

 Al= 0,15 нм/с 

Тп = 300 К 

P  10-4 Па 

Твідп.= 550 К 
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Електрофізичні властивості у процесі відпалювання плівок досліджувалися 

для встановлення факту термостабілізації електроопору. Вивчення 

магніторезистивних властивостей здійснювалося для встановлення 

особливостей формування магнітних плівкових матеріалів з ефектами ГМО та 

АМО. Такі дослідження є важливими для можливого практичного застосування 

наноматеріалів як чутливих елементів сенсорів магнітного поля, сенсорів 

положення, елементів енергонезалежної пам'яті, біосенсорів тощо. Дослідження 

магнітооптичних властивостей багатошарових плівок та гранульованих сплавів 

проводилися з метою встановлення можливості застосування досліджуваних 

плівкових систем як чутливих елементів магнітооптичних датчиків. 

Структурно-фазовий стан плівкових систем досліджувався як у невідпаленому 

стані та після відпалювання зразків. Це дозволило встановити залежність 

магнітних, магніторезистивних, електрофізичних та магнітооптичних 

властивостей магнітних плівок від їх структури та можливих фазових 

перетворень в процесі відпалювання. Відомо, що у процесі експлуатації 

приладів, де чутливими елементами є магнітні плівкові матеріали, можливе їх 

нагрівання під дією зовнішніх факторів. Це, в свою чергу, впливатиме на 

стабільність параметрів роботи таких приладів і як наслідок, може призвести до 

відхилення робочих параметрів від номінальних або навіть до катастрофічних 

відмов. Дослідження впливу структурно-фазового стану на вказані фізичні 

властивості дозволить з’ясувати робочий діапазон температур експлуатації 

приладів. 

 

2.1. Прилади і методи отримання та відпалювання плівкових зразків 

[289] 

 

Для отримання плiвкових матерiалiв рiзних типiв використовувалися 

надвисоковакуумні установки: nanoPVD Model S 10A (фірма-виробник 

«Moorfield Nanotechnology»), DP 850 («Alliance Concept»), установка фірми 

«Kurt J. Lesker» та вакуумний пост ВУП-5М («Selmi»). 
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Отримання одно-, дво- та тришарових плівок (методом пошарової 

конденсації), а також плівкових сплавів (методом одночасного випаровування 

матеріалів з двох незалежних електронно-променевих випарників) 

здійснювалося у вакуумній установці ВУП-5М (тиск залишкових газів Р  10-4 

Па) [287] на кафедрі електроніки, загальної та прикладної фізики Сумського 

державного університету. Вакуум у робочому об’ємі створювався 

пароструменевим НВДМ-160 та механічним форвакуумним 2НВД-5ДМ 

насосами. Для перешкоджання потрапляння парів масла з дифузійного насосу в 

робочий об’єм в конструкції приладу застосовувалися кріогенні уловлювачі. 

Для отримання магнітних плівкових сплавів також використовувалася 

надвисоковакуумна установка з безмасляною відкачкою газів залишкової 

атмосфери фірми «Kurt J. Lesker» (рис. 2.1) (тиск залишкових газів Р  10-6 Па). 

Плівки отримували методом одночасного випаровування у вакуумі металів з 

двох електронно-променевих випарників. Отримання таких наноструктур 

проводилися у лабораторії факультету фізики Ексетерського Університету, 

м. Ексетер, Великобританія. Двошарові плівки  на основі Fe та Pt отримували 

методом магнетронного осадження на високовакуумній установці фірми 

«Moorfield Nanotechnology»  nanoPVD Model S 10A (рис. 2.2). Робочий об’єм 

вакуумної камери відкачувався до тиску залишкової атмосфери P  210-6 Па, 

після чого напускали Ar і збільшували тиск до 510-1 Па. 

Для отримання тришарових плівок на основі Со і Gd застосвувалася 

високовакуумна установка DP-850 фірми «Alliance Concept» (рис. 2.3.) (тиск 

залишкових газів Р5×10-6 Па). Отримання таких плівкових зразків 

проводились у лабораторії Наномагнетизму і спінтроніки, Інституту Жана 

Ламура, Університету Лотарингії, м. Нансі, Франція. 

Важливу роль при виготовленні чутливих елементів тонкоплівкових 

датчиків відіграє підкладка. Підкладка повинна відповідати певним 

встановленим вимогам [288]: мати малу шорсткість поверхні (не менше 14 

класу),   низький    температурний    коефіцієнт  лінійного  розширення, мати  
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Рис. 2.1. Зовнішній вигляд установки фірми «Kurt J. Lesker» 

  

Рис. 2.2. Зовнішній вигляд установки фірми «Moorfield Nanotechnology» 

nanoPVD Model S10A: 1 – вакуумна камера; 2 – сенсорний екран; 

3 – індикаторна панель  

 

Рис. 2.3. Зовнішній вигляд високовакуумної установки DP-850 фірми 

«Alliance Concept»  
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механічну та термічну стійкість у певному інтервалі температур (хоча б до 

Твідп. ≤ 1000 К), бути діелектричною, не вступати в реакцію з матеріалом 

плівки. Всім цим вимогам відповідають підкладки із ситалу (марка СТ 50-1-1-

0,5) [288], які використовуються в мікроелектроніці та спінтроніці при 

виготовленні гібридних інтегральних мікросхем та датчиків.  

Ситал – це склокристалічний матеріал («склокераміка»). За хімічним 

складом ситал подібний до кераміки, однак відрізняється наявністю 

кристалічної фази основних компонентів. На рис. 2.4 показано енерго-

дисперсійний спектр від ситалу. Порівняно зі склом ситал має підвищену 

твердість, механічну міцність, термостійкість, тощо. Твердість ситалу 

становить 6,5-7,0 одиниць за Моосом, термостійкість до Твідп. = 1000 ºС, 

температурний коефіцієнт лінійного розширення α=(1,5...5,2)·10-6 К-1. 

 

 

Рис. 2.4. Енергодисперсійний спектр від підкладки із ситалу марки СТ 50-

1-1-0,5 

 

У наш час особливий інтерес викликає створення різних типів сенсорів 

(магніторезистивних, газових) на гнучкій підкладці [8]. При виготовленні 

сенсорів як підкладку можна застосовувати поліімідну фольгу Kapton (тип 

150QR5). У деяких випадках, для вирішення певних задач, використовували 

підкладки з полірованого полікристалічного кремнію. При дослідженні 

структурно-фазового стану як підкладки використовували тонкі вуглецеві 

плівки товщиною d = 10-15 нм, попередньо препаровані на мікроскопічні сітки 

з молібдену. 
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2.1.1. Отримання магнітних наноструктур методом електронно-

променевого випаровування 

 

Відомо, що існує багато методів отримання магнітних плівкових 

матеріалів [42]. Однак, більшість досліджених у роботі плівок було отримано 

методом електронно-променевого випаровування матеріалів у вакуумі. 

Отримання плівок методом електронно-променевого випаровування у 

вакуумі має ряд суттєвих переваг порівняно з іншими методами [42]. По-перше, 

формування наноструктур відбувається у високому вакуумі. Тому у плівках 

практично немає домішок оксидів і нітридів, а структура плівок є більш 

щільною. По-друге, легко проводити контроль товщини плівок у процесі 

осадження за допомогою кварцових сенсорів контролю швидкості напилення 

компонентів наноструктури. По-третє, підбираючи режими осадження, можна 

сформувати потрібну структуру – від аморфної (при низьких швидкостях 

осадження матеріалів) до кристалічної (при високих швидкостях осадження). 

Крім того, режими осадження також впливають на дефектність структури. 

Методом електронно-променевого випаровування можна синтезувати металеві 

(магнітні та немагнітні), напівпровідникові та діелектричні плівкові матеріали. 

 

2.1.1.1. Пошарове осадження плівок 

 

Отримання тришарових плівок (зокрема і одношарових, як компонентів 

тришарових) здійснювалося пошаровою конденсацією у робочому об'ємі 

вакуумної установки ВУП-5М методом електронно-променевого осадження. 

Параметри осадження плівок (середня швидкість конденсації, температура 

підкладки) приведені в табл. 2.1. Конструкція підкладкотримача забезпечувала 

можливість одночасного розміщення до десяти підкладок (рис. 2.5). Це 

дозволяло отримати серію плівкових зразків з різною товщиною шарів без 

розгерметизації робочого об’єму. При обертанні підкладкотримача через  

важіль 7, зразок переміщався у нижнє положення, що знаходиться навпроти 
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отвору в екрані. У такому положенні лише на певну підкладку конденсуються 

пари металів. 

Для забезпечення кращої адгезії плівок до підкладки та отримання більш 

структурно-досконалих зразків з меншою кількістю дефектів кристалічної 

будови, підкладки мають можливість підігріватися перед конденсацією на них 

плівок металів. Для забезпечення нагрівання зразків на предметному столику 

розміщений нагрівач 3 (рис. 2.5). 

Для контролю товщини плівок у процесі конденсації використовувався 

метод кварцового резонатора, Також для контролю товщини вже сформованих 

плівок використовували метод рентгенівської рефлектометрії (XRR) (прилад 

X'Pert3 MRD (XL) (фірми PANalytic)), метод еліпсометрії. Для визначення 

товщини плівки методом XRR застосовували програмне забезпечення X'Pert 

Reflectivity. Різниця в значеннях товщини плівок при вимірюванні цими 

методами становила 2%, що знаходиться у межах похибки експерименту. 

Для реалізації вимірювання товщини плівок методом кварцового 

резонатора на предметному столику у вакуумній камері монтувався пристрій – 

коливальний електричній контур, що складався з генератора (робоча частота 

10МГц), самого кварцу і вимірника частоти (застосувався електронно-

лічильний частотометр Ф-5035). Для забезпечення потрібної термостабілізації 

робочих характеристик у процесі вимірювання товщини, використовували 

кристал зі спеціальною кристалографічною орієнтацією, що має низький 

температурний коефіцієнт розширення при температурах близьких до 

кімнатних. Крім того сам кристал було вмонтовано в металевий корпус для 

забезпечення достатнього тепловідведення. 

Товщина сконденсованої плівки визначалась за співвідношенням: 
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 (2.1) 

 

де ρq та ρf − густина кварцу та матеріалу осадженої речовини відповідно; 

fq – резонансна частота кварцу до початку напилення; 
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∆f − зміна резонансної частоти кварцу в процесі осадження на неї плівки; 

Na = dq·fq = const = 1,668·103 Гц·м. 

Вибраний діапазон частот кварцу fq = 10  МГц і чутливість використаного 

обладнання для вимірювання частоти забезпечує невизначеність лише в 

діапазоні ±1 Гц і в цілому відчуває зміни товщини ~ ∆d = 0,1 − 0,2 нм. 

При осадженні з двох незалежних випарників, виходячи із геометрії, 

показаній на рис. 2.6, товщину окремих компонент плівки у довільному зразку 

(у точці М на рис.2.6) можна розрахувати за співвідношенням [289]: 
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де d01 та d02 – товщини плівок («свідків») на пластині кварцевих сенсорів 1 та 2 

відповідно, що розміщені над випарниками; 

l1 та l2 – відстані від кварцевого сенсора 1 та 2 до плівкового зразка; 

h – відстань від випарника до кварцового сенсора. 

 

Задаючись певною геометрією та параметрами процесу осадження, можна 

«прогнозувати» структуру, склад та властивості отримуваних плівок. 

 

2.1.1.2. Отримання плівкових сплавів одночасним осадженням з двох 

незалежних випарників [292] 

 

Плівкові сплави, як і багатошарові плівки, можна отримати різними 

методами  (від  електролітичних  до  методів розпилення матеріалів у  вакуумі) 

[7, 8, 57, 290, 291].  Серед останніх найчастіше застосовують методи 

магнетронного, електронно-променевого, лазерного, іонного або 

молекулярного розпилення, що дозволяють контролювати технологічні 

параметри в процесі осадженні, забезпечувати відтворюваність параметрів 

плівкової системи. 
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Рис. 2.5. Робочий об’єм (а) та предметний столик (б) для осадження 

багатошарових плівок методом пошарової конденсації: 

1 – підкладка; 2 – кварцеві сенсори; 3 – нагрівач; 4 – термопара; 

5 – підкладкотримач; 6 – тримач; 

7 – привід обертання підкладкотримача; 

8 – випарник для осадження немагнітного матеріалу; 

9 – випарник для осадження магнітного матеріалу; 

10 – екранна пластина; 11 – вакуумна камера 

 

Рис. 2.6. Геометрія системи «підкладка – випарники» для розрахунку 

товщин та концентрацій компонент: Е1 та Е2 – екранні пластини; К1 та К2 – 

кварцеві пластини для вимірювання товщин d01 та d02 , l1, l2 – відстань від 

середини «свідка» до точки М [289] 
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У даній роботі переважна більшість магнітних плівок сплавів була 

отримана методом ЕПВ з двох незалежних випарників у робочому об'ємі 

установки ВУП-5М. Отримання магнітних плівкових сплавів з високими 

експлуатаційними характеристиками (високим значенням ГМО, АМО) у 

вакуумній камері установки ВУП – 5 М має ряд переваг. Це дешевизна 

отримуваних плівок (визначається меншою вартістю обладнання, порівняно з 

надвисоковакуумним) та можливість отримання великої кількості зразків за 

певний час у технологічному вакуумі. Схема осадження плівкових сплавів 

методом одночасної конденсації з двох незалежних випарників  показана на  

рис.2.7. 

 

Рис. 2.7. Схема осадження плівкових сплавів методом одночасного 

випаровування матеріалів з двох випарників: 1, 2 – випарники; 3, 4 – кварцеві 

пластини, 5 - підкладки 

 

Оскільки структура гранульованих плівок особливо чутлива до 

технологічних параметрів осадження, необхідно постійно проводити ретельний 

контроль швидкості конденсації, тиску газів у вакуумній камері, температури 

підкладок, тощо. У вакуумній камері знаходилися два незалежних електронно-

променевих випарники. Над випарниками був розміщений ряд підкладок, на які 

осаджували плівки. При цьому, склад плівок змінювався поступово – від зразка 

до зразка, у залежності від положення плівки відносно випарників. У результаті 
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цього, у одному технологічному циклі отримували до 10 зразків, які 

відрізнялися один від одного лише концентрацією компонентів. Всі інші умови 

технологічного процесу для них були однакові (залишковий вакуум у камері, 

температура підкладок, швидкість осадження, загальна товщина плівки). Тому, 

всі відмінності фізичних властивостей визначалися виключно складом зразка. 

Знаючи «ефективні» товщини d1 та d2 на кварцевих пластинах 3 та 4 (рис.2.7) за 

співвідношенням (2.3) можна розрахувати атомарну концентрацію кожного 

компоненту плівкового сплаву [292]. 
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де D і – густина і молярна маса матеріалу кожного компоненту, відповідно. 

Таким чином, знаючи геометрію процесу осадження, після напилення 

можна було визначити товщину напиленої плівки та розрахувати (або, навіть, 

спрогнозувати) атомарну концентрацію компонентів у плівковому сплаві як це 

показано на рис.2.8. Положення відстані l на рис.2.7 навпроти 0 та 200 мм 

відповідало розміщенню двох незалежних  випарників під сенсорами 3 та 4 

відповідно, як показано на рис.2.7. 

Крім того, кількісний та якісний аналіз плівкових сплавів здійснювали 

методом рентгенівського дисперсійного аналізу на приладі Jeol 7001 TTLS 

(більш детально про це у наступних підрозділах). Значення атомарної частки 

компонентів, визначені двома незалежними методами співпадали з точністю до 

1-2 %, що знаходиться у межах похибки експериментальних вимірювань. 

Температура підкладок при осадженні плівкових сплавів становила 300К 

(табл.2.1). Відразу після конденсації зразки витримували у вакуумі впродовж 

певного часу при температурі підкладки для стабілізації структури та фізичних 

властивостей. Процес осадження металів при створенні наноструктур 

контролювався з допомогою програмного забезпечення, створеного на мові 

програмування LabView. На рис. 2.9 показано зовнішній вигляд діалогового 
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вікна програми, якою контролювали швидкість та рівномірність осадження 

компонентів плівкового сплаву. 

Для запобігання процесам окислення, досліджувані магнітні 

наноструктури покривали шаром Pt або SiO (d ≈ 5 нм). Такі матеріали були 

вибрані у якості захисних, оскільки вони характеризуються низькою хімічною 

активністю із залишковими газами у робочому об'ємі. Наявність Pt або SiO не 

впливала на фізичні властивості та структурно-фазовий стан досліджуваних 

плівкових систем, оскільки товщина такого захисного покриття мала [23]. 

На рис.2.10 показано результати експериментальних досліджень 

магнітоопору зразка гранульованого плівкового сплаву (d = 20 нм) на основі Co 

та Ag з концентрацією Co х = 55 ат.% без захисного покриття впродовж певного 

часу (230 діб). Зменшення величини магнітоопору такого зразка можна 

пояснити погіршенням досконалості інтерфейсу межі поділу внаслідок окисних 

процесів між феромагнітною гранулою та немагнітною матрицею, де 

відбувається спін-залежне розсіювання електронів провідності. 

 

2.1.2. Отримання масиву феромагнітних частинок на основі Fe і Pt 

методом магнетронного випаровування 

 

При магнетронному методі осадження гранульованих плівок найчастіше 

застосовують дві схеми осадження: розпилення набірних мішеней, або ж 

розпилення індивідуальних компонентів з двох незалежних джерел. Перший 

спосіб є достатньо простим з технологічної точки зору, однак виникає 

необхідність готувати велику кількість мішеней різного складу, що призводить 

до підвищення ціни продукції. Другий спосіб має відчутні переваги, оскільки 

дозволяє осаджувати не тільки плівкові сплави, методом одночасної 

конденсації, але й багатошарові плівки. Магнетронний метод технологічно не 

складний, але при його застосуванні виникають проблеми з розпиленням 

магнітних металів і оксидів. Однак перевага даного методу - краща стехіометрія 

складу зразків, ніж при осадженні електронно-променевим методом. 
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Рис. 2.8. Залежність атомарної концентрації компонентів плівкового 

сплаву від відстані l до випарника 

 

 

Рис. 2.9. Зовнішній вигляд діалогового вікна програми для контролю 

рівномірності процесу осадження компонентів плівкового сплаву у випадку 

одночасної конденсації Co і Ag з двох незалежних випарників 

 

  

Рис. 2.10. Зменшення магнітоопору невідпаленої гранульованої плівки 

Co55Ag45 (d = 20нм) (без захисного покриття) з часом експлуатації при 

дослідженнях у поперечній геометрії вимірювання 
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Для вивчення магнітних властивостей ансамблю феромагнітних частинок на 

основі твердого розчину FePt з антиферомагнітною оксидною оболонкою та 

дослідження ефекту обмінного зміщення у даних об'єктах у лабораторії 

Інституту фізики Університету імені Й. Гутенберга (м. Майнц, Німеччина) 

методом магнетронного осадження в атмосфері інертного газу Ar на установці 

«Moorfield Nanotechnology» nano PVD Model S 10A (рис.2.2)  було отримано 

дані наноструктури. Зразки отримували послідовним осадженням Fe і Pt. Як 

підкладки для дослідження магнітних та магнітооптичних властивостей 

використовували ситал, а для дослідження структурно-фазового стану - 

аморфні плівки вуглецю. Для формування ансамблю наночастинок з твердого 

розчину FePt з оксидною оболонкою, зразки відпалювали при Твідп. = 800К у 

вакуумі при дозованій подачі кисню у робочий об'єм. 

 

2.1.3. Методика відпалювання плівкових зразків 

 

Вимірювання електричного опору і його температурної залежності, на 

основі якої розраховувався термічний коефіцієнт опору, виконувалося у 

вакуумній камері в установці ВУП-5М в автоматичному режимі за допомогою 

програмно-апаратного комплексу (рис. 2.11) [293].  

Керування процесом відпалювання здійснювалось програмним 

забезпеченням у стилі  багатовіконного інтерфейсу, розробленим у середовищі 

графічного програмування LabVIEW. На вкладках головного вікна програми 

розташовані елементи керування (вони задають параметри відпалювання, 

зчитування інформації та роботи програмно-апаратного комплексу) та деякі з 

елементів виводу інформації. Вимірювання електричного опору виконувалося з 

використанням 8-канальних 16-бітних сигма-дельта АЦП ADAM-4018 і 

ADAM-4118 [294]. 

Для визначення величини опору кожного зразка було сконструйовано 

окремий вимірювальний контур на основі сталих високоточних резисторів. 

ТКО плівок розраховувався за співвідношенням: 
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Оскільки для отримання достовірних результатів експериментальних 

досліджень електроопору необхідна постійна швидкість зміни температури 

(3 − 5 К/хв) в інтервалі Твідп. = 300÷700 К, тому для досліджень 

терморезистивних властивостей було виготовлено спеціальну конструкцію 

нагрівача з малою інерційністю (рис.2.12 а) для відпалювання зразків, яка 

дозволила підвищити точність вимірювань. 

Відпалювання плівкових зразків з метою формування необхідного 

структурно-фазового стану здійснювалася у безмасляному вакуумі  в установці 

Carbolite STF 16/180 (Р  10-5Па), зовнішній вигляд якої показаний на 

рис.2.12 б. Створення високого вакууму здійснювалося турбомолекулярним 

насосом. Максимальна температура відпалювання у такій установці 

Твідп.  1000 К. Відпалювання здійснювалося за схемою «нагрівання (швидкість 

нагрівання 3 − 5 К/хв) → витримка протягом певного часу → охолодження до 

кімнатної температури». Витримку при максимальній температурі 

відпалювання у вакуумі здійснювали впродовж часу t ≤ 60 хв. 

 

2.2. Методика дослідження структурно-фазового стану наноструктур 

 

З метою вивчення елементного складу (кількісного та якісного), 

структурно-фазового стану, топографії поверхні та магнітної структури плівок 

проводилися електронно-мікроскопічні дослідження. Слід зазначити, що 

дослідження структурно-фазового стану, магнітних, магнітотранспортних та 

магнітооптичних властивостей у більшості випадків проводилося комплексно 

для одних і тих же зразків у невідпаленому стані та після їх відпалювання при 

різних температурах. 
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Рис. 2.11. Структурна схема автоматизованої системи для дослідження 

терморезистивних властивостей плівкових матеріалів та зовнішній вигляд 

головного вікна програми для автоматичного відпалювання зразків за 

схемою «нагрівання—охолодження» [294] 

 

 

а 

 

б 

Рис. 2.12. Зовнішній вигляд пристрою для вимірювання опору при 

нагріванні плівкових зразків у вакуумі (а) та установка Carbolite STF 16/180 

для відпалювання зразків у вакуумі до Твідп.  1000 К (б): 1 – досліджуваний 

зразок на підкладці, 2 – контакти, 3 - термопара 

 



 125 

2.2.1. Растрова електронна мікроскопія 

 

Структуру поверхні плівок, кількісний та якісний аналіз плівок 

досліджували на растровому (скануючому) електронному мікроскопі Jeol 7001 

TTLS (рис.2.13) з приставкою фірми Oxford Instruments для енергетичної 

дисперсійної рентгенівської спектроскопії (EDAX) та електронно-променевої 

літографії. Принцип растрової електронної мікроскопії полягає в тому, що 

падаючий електронний промінь сканує по поверхні зразка, а отримані 

електрони, що випромінюються із зразка, збираються детектором і 

перетворюються в сигнал. Jeol 7001 TTLS має прискорюючу напругу U до 

30 кВ та максимальну роздільну здатність 1,5 нм. Об’єктив мікроскопа 

оснащений інноваційними детекторами системи TTLS. На рис.2.14 а приведено 

EDAX спектр від плівкового сплаву на основі Co та Ag з концентрацією Co cCo 

= 33 ат.% на підкладці з полікристалічного кремнію. Спектр надає інформацію 

про якісний аналіз досліджуваних зразків. Сканування з певної площі, вздовж 

певної лінії або у довільній точці структури дозволяє провести розрахунок 

концентрацій компонентів досліджуваного зразка (кількісний аналіз). 

Дослідження кількісного аналізу компонентів плівкових сплавів отримані з 

енергодисперсійного рентгенівського спектру та розраховані за 

співвідношенням (2.3) співпадали з точністю 1-2 %, що знаходиться в межах 

похибки вимірювань. 

На рис. 2.14 б приведено знімок морфології поверхні зразка 

гранульованого плівкового сплаву на основі Co та Ag з концентрацією Co сСo = 

52 ат.%.  

Прилад Jeol 7001 TTLS (2.13) може застосоватися для дослідження 

морфології поверхні та елементного складу плівкових наносистем, біологічних 

об’єктів, а також для проведення електронної літографії. 

Для проведення досліджень у деяких випадках  використовували також 

мікроскоп Teskan Lyra III з ЕДС приставкою Bruker Quantax. Даний мікроскоп 

має подібні технічні характеристики з приладом Jeol 7001 TTLS.  
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Рис. 2.13. Зовнішній вигляд растрового електронного мікроскопу Jeol 

7001 TTLS 

 

 

 
Рис. 2.14. Енергодисперсійний рентгенівський спектр (EDAX) від зразка 

плівкового сплаву Co33Ag67 (а) на підкладці з полікристалічного кремнію та 

мікрознімок структури плівки сплаву Co52Ag48 (б) товщиною d = 35 нм 
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2.2.2. Просвічуюча електронна мікроскопія 

 

Дослідження кристалічної структури плівкових зразків здійснювали 

методами електронної просвічуючої мікроскопії і електронографії швидких 

електронів з використанням мікроскопів Jeol ARM 200F (рис. 2.15), Jeol 1400, 

Philips Tecnai CM 20 F, ПЕМ-125К. Електронний мікроскоп Jeol ARM 200F 

(прискорююча напруга U = 30 - 200кВ) забезпечує проведення досліджень 

структурного стану зразків у світлопольному, темнопольному режимах, режимі 

високої роздільної здатності (rk макс = 0,63 Å). Прилад оснащений 

спектрометром характеристичних втрат енергії електронів Gatan Quantum 

(EELS), що дозволяє виявляти і кількісно визначати елементний склад аж до 

атомарного рівня (рис.2.16). EELS забезпечує швидкість передачі даних до 1000 

спектрів в секунду. Мікроскоп також оснащений енергодисперсійним 

рентгенівським детектором (EDX) Oxford Instruments площею 100 мм 2 для 

проведення досліджень елементного складу та отримання елементних карт 

композицій (з атомарною роздільною здатністю). Спектри EDX і EELS можна 

отримувати одночасно з високою швидкістю передачі даних. 

Метод просвічуючої електронної мікроскопії дозволяє одержати інформацію 

про структурно-фазовий стан, розміри і концентрацію кристалітів або гранул, 

характер меж зерен та інформацію про дефекти кристалічної будови. Ця 

інформація доповнюється даними електронографічного методу про міжплощинні 

відстані, тип та параметри кристалічної гратки. Для досліджень структурно-

фазового стану методом просвічуючої електронної мікроскопії плівки металів 

конденсувалися на вільні плівки-підкладки з аморфного вуглецю (d = 10-15 нм). 

Такі плівки-підкладки були попередньо осаджені на мікроскопічну сіточку з 

молібдену. Аморфна структура вуглецю прозора для пучка електронів і не 

впливає на фазовий стан плівок. Для дослідження впливу відпалювання на 

структурно-фазовий стан, досліджувані плівки після препарування 

відпалювались на мікроскопічній сітці у вакуумі впродовж деякого часу при 

фіксованих температурах Твідп., значення яких зазначені у таблиці 2.1. 



 128 

 

Рис. 2.15. Зовнішній вигляд просвічуючого електронного мікроскопу Jeol 

ARM 200F 

 

Рис. 2.16. Спектр характеристичних втрат електронів (EELS) від зразка 

плівкового сплаву на основі Py59Ag41, отриманий на мікроскопі Jeol ARM 200F. 

 

 

Рис. 2.17. Зовнішній вигляд діалогового вікна програми Gatan для обробки 

мікрознімків структури та електронограм 
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Для обробки зображень структури та електронограм, отриманих з 

використанням мікроскопів Jeol ARM 200F та Jeol 1400 використовували 

спеціалізоване програмне забезпечення фірми Gatan (рис. 2.17). З допомогою 

програми Gatan можна виконати Фур’є перетворення  зображення, зробити 

його інверсію, розшифрувати електронограми. 

При роботі на мікроскопі ПЕМ-125К у світлопольному режимі можна 

отримати зображення структури плівкового зразка товщиною до d < 100 нм, а 

також електронограми, за якими визначають фазовий склад зразків. Для 

розшифровки електронограм, отриманих на мікроскопі ПЕМ-125 К 

використовували програмне забезпечення [295], написане на мові 

програмування Lab View, що дозволило збільшити точність вимірювань. 

Алгоритм роботи програми працює за загально прийнятою методикою аналізу 

дифракційних картин. Спочатку визначається стала приладу з використанням 

еталону (наприклад плівки  Al  товщиною d = 30 − 40 нм). Для цього у програму 

завантажується зображення дифракційної картинки еталонного зразка, 

проводиться автоматичне знаходження центру електронограми, вибираються 

необхідні лінії для розрахунку та проводиться розрахунок за допомогою 

співвідношення [296]: 

 

0 0

h hC D d =  , (2.5) 

де d0
hkl і D0

hkl − міжплощинна відстань та діаметри кілець еталону відповідно. 

 

На другому етапі проводилася розшифровка електронограм від 

досліджуваних зразків. Для цього проводили аналогічні дії (як і у випадку 

еталонного зразка). До програми завантажується зображення, визначається центр 

електронограми та обираються лінії для розрахунку. Відмінність двох етапів 

полягає у розрахунку міжплощинних відстаней та параметрів кристалічної гратки 

безпосередньо для експериментального зразка з використанням діаметру його 

дифракційних кілець та  сталої  приладу. Розрахунок   параметрів   гратки   (а і с) 
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проводився за допомогою відомих співвідношень для кристалів кубічної та 

гексагональної сингоній [296]: 
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де Dhkl  – діаметри дифракційних кілець невідомого (досліджуваного) зразка; 

dhkl − міжплощинна відстань невідомого зразка; 

h, k, l – індекси Міллера. 

 

За допомогою програмного забезпечення електронограма розкладається в 

спектр (рис.2.18). Бібліотека IMAQ Vision дозволяє з високою точністю 

визначити положення максимуму інтенсивності дифракційної лінії. 

При інтерпретації результатів розшифровки електронограм 

використовувалися відомі табличні дані про величину міжплощинних відстаней 

та відносну інтенсивність ліній на дифрактограмах для масивних металів та їх 

оксидів і гідридів [297].  

Для визначення розмірів і концентрації кристалітів або гранул будували 

гістограми розподілу гранул або кристалів за розміром.  

 

2.2.3. Скануюча зондова мікроскопія  

 

Дослідження морфології поверхні плівок та вивчення впливу магнітних 

полів на структурні їх характеристики здійснювалося на скануючому 

зондовому мікроскопі Solver Pro (рис. 2.19) [298] фірми НТ-МДТ. Дана модель 

призначена для проведення досліджень морфології поверхні, структурних 
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характеристик та магнітних властивостей матеріалів у зовнішніх магнітних 

полях величиною до Нмакс=1 кЕ, спрямованих уздовж площини зразка.  

Мікроскоп Solver Pro застосовувався для дослідження пливу магнітних 

полів на структуру та топологію поверхні [299] та вивчення ефектів магнітної 

післядії у плівках на основі Ni і Ag та Co і Ag. Для цього проводили сканування 

поверхні плівок у режимі атомно-силової мікроскопії (АСМ) без 

електромагнітного поля, у полі H ≤ 1кЕ (з кроком 0,1 кЕ), а також після 

вимкнення магнітного поля та витримки зразка впродовж певного часу (після 

релаксації структурних характеристик поверхні). При дослідженнях 

застосовували кантилевери марки NSG01/Co. Аналіз отриманих зображень 

морфології поверхні плівок дозволяє стверджувати, що завдяки віброзахисній 

платформі та плавному вмиканню джерела магнітного поля вдалося уникнути 

зсуву досліджуваної ділянки [300]. Також під час вимірювань відбирали 

контрольні точки на поверхні зразка, щоб забезпечити сканування тієї ж 

області. Керування приладом Solver Pro та обробка результатів дослідження 

структури поверхні плівкових зразків методом СЗМ здійснювалася з 

використанням програми Nova. Проведені дослідження дозволили встановити 

основні закономірності впливу магнітного поля на такі характеристики 

поверхні гранульованих магнітних плівок як середня арифметична Ra та 

середня квадратична Rq шорсткості поверхні, ентропія зображення, 

максимальна та мінімальна висота піків. Прилад Solver Pro має ще ряд режимів 

роботи, в тому числі режим магніто-силової (МСМ) мікроскопії. 

 

2.2.4. Рентгенографічні дослідження 

 

Для дослідження фазового складу плівкових зразків також застосовували 

метод рентгенівської дифракції (режим GI-XRD). Проведення 

рентгенографічних досліджень здійснювалося на установці X’Pert3 MRD (XL) 

фірми PANalytical в Нанобіомедичному центрі при Університеті імені 

А. Міцкевича (м. Познань, Польща).  



 132 

 

 

Рис. 2.18. Зовнішній вигляд діалогового вікна програми для 

розшифровки електронограм та побудови дифракційного спектру 

 

Рис. 2.19. Загальний вигляд приладу Solver Pro: 

1 – блок живлення електромагніту; 2 – термостат; 

3 – система відеоспостереження; 4 – віброзахисна платформа; 

5 – блок підведення і сканування; 6 – платформа; 

7 - генератор магнітного поля; 8 - СЗМ контролер та вимірювальна голівка;  

9 – блок живлення 
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Дифрактометр X’Pert3 MRD (XL) - це стаціонарний прилад, принцип дії 

якого заснований на дифракції рентгенівських променів від атомних площин 

кристалічної гратки досліджуваної речовини. Реєстрація дифракційної картини 

максимумів інтенсивності від систем різних кристалографічних площин 

здійснюється при обертанні детектора і / або зразка навколо осі гоніометра. Пучок 

рентгенівських променів відбивається від кристалографічних площин з індексами 

(hkl), паралельних площині зразка, і фокусується на приймальній щілині 

детектора. Приймальний детектор, принципова схема якого наведена на рисунку 

2.20, реєструє інтенсивність відбитих променів у залежності від величини кута 

падіння Θ. 

При дослідженнях використовувалося джерело випромінювання Cu-Kα  

(довжина хвилі =1,54 Å), що працювало при прискорюючій напрузі U =45 кВ 

та струмі I = 40 мА.  

Падаюче монохроматичне рентгенівське  випромінювання при виконанні 

умови Бреггів 2dhklsin = k формує дифракційну картину. При дослідженні 

тонких плівок із використанням звичайної симетричної конфігурації Брегга - 

Брентано (Θ/2Θ), як правило, формуються дуже слабкі сигнали від самої плівки 

та інтенсивний сигнал від підкладки, тому стандартний режим не підходить. 

Більше того, глибина аналізу змінюється під час симетричного розгортання Θ/2Θ 

(глибина аналізу z приблизно дорівнює sin Θ / 2mu, де mu - коефіцієнт лінійного 

поглинання). У цих випадках зручно використовувати режим малокутової 

рентгенівської дифракції GI-XRD, щоб мінімізувати внесок, пов’язаний із 

виділенням сигналу від підкладки. У цій геометрії кут падіння α фіксується під 

невеликим кутом (як правило, не перевищує від 1 до 3°, а кут між падаючим 

пучком і дифракційним пучком (2Θ) змінюється, коли змінюють лише 

положення детектора (рис.2.20). Таким чином, падаючий промінь проходить 

довгий шлях по поверхні плівки, посилюючи його дифракційну картину, тоді як 

сигнал від підкладки зменшується через малий кут падіння α. Ренгенографічні 

дослідження у режимі GI-XRD виконувалися з використанням кута падіння α = 

0,7º та діапазону визначення кута 2Θ від 15 до 90º. 
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Керування дифрактометром, обробка отриманих результатів дослідження 

здійснювалися за допомогою програмного забезпечення з ПК. Аналіз і 

розрахунок отриманих рентгенограм проводився за допомогою комп’ютерної 

програми X'Pert HighScore Plus. 

 

 
 

Рис. 2.20.  Хід променів у рентгенівському дифрактометрі X’Pert3 MRD 

(XL) фірми PANalytical 

 

Для визначення точності вимірювання товщини методом кварцового 

резонатору та оцінки похибки визначення товщини під час осадження плівок 

було проведено дослідження товщини методом малокутової рентгенівської 

дифракції за спеціальною методикою. Обробка отриманих результатів у режимі 

малокутової дифракції здійснювалися за допомогою програмного забезпечення 

X-Pert Reflectivity. З отриманих графіків можна якісно оцінити структурні 

характеристики зразків і розрахувати товщину плівки. Вимірювання товщини 

даним методом узгодились зі значеннями товщини плівки, виміряними методом 

кварцового резонатора (мікробалансу) у межах похибки проведення 

експерименту. 

 

2.2.5. Вторинно-іонна мас-спектрометрія [302, 303] 

 

При отриманні плівкових зразків методом одночасного випаровування з 

двох незалежних електронно-променевих випарників здійснювали контроль 

товщини осадження кожного компоненту на пластину кварцевого резонатору 

(рис. 2.9). Дуже важливим завданням є отримання «рівномірної» за глибиною  
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структури. Гомогенізацію структури зразка за глибиною можна здійснити 

відпалюванням. Однак, для ряду систем існували задачі дослідження структури 

та властивостей невідпалених зразків і необхідно було отримати гомогенні 

структури, з рівномірно розміщеними гранулами по всьому об’єму зразка у 

вихідному стані.  Рівномірність розподілу компонентів плівкового сплаву за 

глибиною зразка, отриманого одночасним випаровуванням з двох випарників, 

було підтверджено методом вторинної іонної мас-спектрометрії на приладі МС-

7201 М. Розглянемо принцип дослідження розподілу елементного складу за 

глибиною зразка. Плівковий зразок бомбардується пучком іонів Ar+, утворених у 

джерелі первинних іонів і прискорених до енергії (3 – 5) кеВ. У результаті такого 

бомбардування з поверхні зразка вибиваються вторинні позитивно заряджені іони 

матеріалу, які характеризують його склад. Вторинні іони збираються системою 

електростатичних лінз, фокусуються у вузький пучок і направляються до мас-

аналізатору, де відбувається їх розділення за масовими числами M = m / q (де m – 

маса іона, q – його заряд). Іони з однаковим відношенням m / q створюють в 

системі реєстрації, тобто у вторинному електронному помножувачі, іонний струм, 

що визначається виразом [301]: 

 

ПAAA
JShJ ++ = ,  (2.10) 

де 
+

AJ  – іонний струм одноізотопного елементу;  

hA – ефективність реєстрації іонів цього ізотопу в  приладі;  

+

AS  – коефіцієнт вторинної іонної емісії елементу А з матриці зразка;  

JП – повний струм первинного пучка іонів,  які бомбардують зразок. 

 

Для дослідження зразків методом ВІМС плівки осаджувались на підкладки з 

ситалу. На рис.2.21 приведено дифузійний профіль, отриманний при 

дослідженні свіжосконденсованого зразка плівкового сплаву на основі Co і Ag з 

концентрацією кобальту cCo = 58 ат %. Плівковий сплав був отриманий методом 

одночасної конденсації на ситалову підкладку з двох електронно-променевих 

випарників.   Як   видно   з   рис.2.21,   атоми кобальту та срібла були рівномірно 
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розподілені за глибиною зразка плівкового сплаву, що свідчить про 

рівномірність формування структурного стану зразка. 

 

 

Рис. 2.21. Дифузійний профіль розподілу елементів за глибиною 

свіжесконденсованого зразка гранульованого плівкового сплаву на основі Co та 

Ag з концентрацію Co cCo = 58 ат.%. Товщина плівки d = 85 нм. П - підкладка 

 

У багатошарових плівкових системах, отриманих методом пошарового 

осадження, існує необхідність контролю міжшарових інтерфейсів в процесі 

осадження [302]. Із отриманих методом ВІМС мас-спектрів будуються 

дифузійні профілі та розраховується коефіцієнт дифузії з співвідношення 

Уїппла [303]. Аналіз результатів дослідження дифузійних процесів методом 

ВІМС показав [302], що переважний вклад у дифузійні процеси вносить 

конденсаційно-стимульована дифузія. 

 

2.3. Методика дослідження магнітних властивостей плівок 

 

Магнітні властивості багатошарових плівок та зразків магнітних плівкових 

сплавів досліджувались методами вібраційної та СКВІД-магнетометрії. 

Дослідження магнітних властивостей плівок сплавів проводилося на 

надпровідному квантовому інтерференційному пристрою – СКВІД - 

магнетометрі фірми Quantum Design. Даний магнетометр за своїми технічними 

характеристиками та принципом роботи є надчутливим сучасним приладом, що 
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дозволяє провести дослідження магнітних властивостей матеріалів при низьких 

температурах вимірювання Твимір. = 1,9 – 350 К (з можливістю нагріву зразка до 

Твідп. = 800 К) та у магнітних полях з високою напруженістю -70 кЕ ≤ H ≤ 70 кЕ. 

З допомогою даного приладу можна дослідити магнітні властивості плівок, 

побудувати польові залежності намагніченості при різних температурах 

вимірювання. Застосування методики ZFC-FC є важливим для дослідження 

магнітних властивостей гранульованих плівкових матеріалів. 

Дослідження магнітних властивостей зразків методом вібраційної 

магнітометрії здійснювалося у двох орієнтаціях зразка відносно зовнішнього 

магнітного поля: лінії індукції магнітного поля були направлені паралельно 

поверхні зразка (паралельна геометрія) та лінії індукції магнітного поля були 

направлені перпендикулярно до поверхні зразка (перпендикулярна геометрія). 

Принцип дії вібраційного магнетометру базується на вимірюванні поля зразка, 

який коливається в однорідному магнітному полі зі сталою частотою та 

амплітудою. На рис. 2.22 показаний зовнішній вигляд вібраційного 

магнітометра MicroSense. У вібраційному магнітометрі зразок кріпиться на 

тримачі з кварцевого скла і приводиться у коливальний рух у системі чотирьох 

вимірювальних контурів (котушок) (рис. 2.23). При цьому вісь коливань була 

паралельна площині вимірювальних контурів, а магнітний момент зразка, 

індукований зовнішнім магнітним полем, орієнтувався перпендикулярно їх 

площині. Контури розташовувалися на полюсах електромагніту, який є 

джерелом магнітного поля. На кожному полюсі пари контурів з'єднані 

«зустрічно», а пари між собою − «послідовно». При русі зразка вгору 

збільшувався магнітний потік у верхніх контурах і зменшувався у нижніх. 

Електрорушійні сили, що виникають у них, мають різні знаки, але завдяки 

зустрічному включенню контурів, додаються. Подібним чином розвивається 

ситуація при русі зразка вниз. У той же час зміна однорідного поля 

електромагніту створює взаємно компенсуючі сигнали в контурах. Така 

система з'єднання вимірюючи контурів дозволяла виділити корисний сигнал від 

зразка і мінімізувати паразитні сигнали від зовнішніх однорідних полів. 
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Рис. 2.22. Зовнішній вигляд вібраційного магнітометра MicroSense 

 

 

 

Рис. 2.23. Блок-схема вібраційного магнітометра: 

1 – електромагніт; 2 – вимірюючі контури; 3 – тримач; 4 – зразок; 

5 – електродинамічний вібратор 
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2.4. Методика дослідження магніторезистивних властивостей 

 

Магніторезистивні властивості зразків плівкових сплавів та багатошарових 

плівок досліджували на програмно-апаратному комплексі, де вимірювання 

проводилося при кімнатній температурі (рис. 2.24 а). Вимірювання здійснювали 

під впливом прикладеного магнітного поля з амплітудою в діапазоні Hмакс = ± 

4,5 кЕ з використанням 4-точкової схеми вимірювання. Аналіз магніто-

резистивних властивостей з використанням програмно-апаратного комплексу 

був описаний у роботі [304]. Струм у площині зразка становив 1 мА, а 

вимірювання опору проводили у двох різних геометріях (рис. 2.25). У першому 

випадку (рис. 2.25 а) прикладене поле Н знаходилось у площині плівки та 

паралельно струму (поздовжня геометрія), а у другому – прикладене поле 

знаходилось у площині плівки, але перпендикулярно струму (поперечна 

геометрія) (рис.2.25 б). 

Коефіцієнт ГМО розраховували за співвідношенням [56]: 

 

ГМО (%) = ∆R/R(0) × 100 = (R(H) - R(0))/R(0)× 100, (2.11) 

 

де R (0) і R (H) - опір плівки без магнітного поля і за наявності поля Н 

відповідно. 

 

Коефіцієнт АМО визначався за співвідношенням [234]: 
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де II

S  і ⊥

S  – опір при магнітному насиченні у  поздовжній та перпендикулярній 

геометрії вимірювання. 

 

Для дослідження низькотемпературних магніторезистивних, а у деяких 

випадках і магнітних властивостей зразків плівкових сплавів, використовувався 

прилад PPMS Model 6000 (фірми Quantum Design), зовнішній вигляд якого 

показаний на рис. 2.26. На даному приладі можна виконувати вимірювання 
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магнітних та магніторезистивних властивостей у температурному інтервалі 

Tвимір. = 1,9 – 400 К у магнітному полі Hмакс = ± 90,0 кЕ. Керувати роботою 

даного приладу можна віддалено, використовуючи програмне забезпечення 

PPMS MULTIVU SOFTWARE під ОС Windows. Зразок під’єднується до 

тримача контактними дротами. Можна проводити вимірювання магнітоопору у 

поперечній та поздовжній геометріях.  Зразок поміщався в камеру, в яку 

підводиться рідкий кріоагент і можна проводити вимірювання магнітоопору 

при низьких температурах, як показано на рис. 2.27. Такі вимірювання є 

особливо цікавими для зразків, що характеризуються гранульованим 

суперпарамагнітним станом. 

 

2.5. Методика дослідження магнітооптичних властивостей та 

еліпсометрія 

 

Магнітооптичні властивості здійснювали методом МОКЕ та методом 

еліпсометричного аналізу. Магніто-оптичний ефект Керра полягає в тому, що 

при відбитті лінійно поляризованого світла від поверхні намагніченого 

матеріалу спостерігається обертання площини поляризації світла, а світло стає 

еліптично поляризованим. Дослідження методом МОКЕ були проведені на 

приладі, зовнішній вид та схема якого приведені на рис. 2.28. Розрізняють три 

різновиди ефектів Керра в залежності від взаємної орієнтації вектору 

намагніченості, напрямку поширення світлової хвилі і нормалі до поверхні 

зразка – перпендикулярний (полярний), поздовжній (меридіональний), 

поперечний (екваторіальний) ефекти (рис. 2.29). У загальному випадку лінійно 

поляризоване світло після віддзеркалення від поверхні намагніченого матеріалу 

буде еліптично поляризованим; при цьому велика вісь еліпса поляризації 

повернеться на деякий кут по відношенню до площини поляризації падаючого 

світла, а інтенсивність відбитого світла зміниться. У роботі описані результати 

досліджень, отримані з використанням поздовжнього (меридіонального) ефекту 

Керра. 
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Рис. 2.24. Тримач зразка (а) приладу для вимірювання магнітоопору та 

діалогове вікно програми (б) для реєстрації результатів вимірювання 

магнітоопору [304] 

 

 

Рис. 2.25. Геометрії вимірювання магнітоопору: поздовжня (а) та 

поперечна (б) [304] 
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Рис. 2.26. Зовнішній вигляд приладу PPMS Model 6000 (Quantum Design) 

 

 

 

Рис. 2.27. Зовнішній вигляд вимірювального зонду приладу PPMS Model 

6000: 

1 – магніт; 2 – термометр; 3 - камера для розміщення зразка; 

4 – об'єм для вводу кріоагенту (рідких гелію, водню, азоту); 

5 – тримач зразка; 6 – нагрівачі і термопари; 

7 – система подвійного імпедансу; 8 – стінка камери шлюзування зразка; 

9 – контактні дроти; 10 – зразок; 11 – тримач зразка; 

12 – направляюча контактного рознімання 
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а 

 

б 

Рис. 2.28. Зовнішній вигляд (а) та схема (б) приладу для дослідження 

магнітооптичних властивостей плівкових зразків методом МОКЕ (поздовжня 

геометрія): 1 – лазер; 2 - поляризатор; 3 – зразок на підкладці; 4 – 

електромагніт; 5 – Фарадей-модулятор; 6 – фотодетектор; 7 – лазерний промінь 

 

 

 

Рис. 2.29. Типи геометрій вимірювання МОКЕ: перпендикулярна 

(полярна) (а), поздовжня (меридіональна) (б), поперечна (екваторіальна) (в) 

[305] 
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Крім того, у роботі представлені дослідження, у яких  еліпсометричні 

параметри вимірювалися з допомогою спектрального еліпсометричного 

комплексу «Еліпс 1891» на основі статичної вимірювальної схеми в діапазоні 

довжин хвиль λ = 350-1000 нм. Співставлення з моделлю проводилося в 

діапазоні хвиль λ = 400-800 нм. На даному етапі магнітооптичні вимірювання в 

поперечній (екваторіальній) конфігурації проводилися окремо за зміною 

інтенсивності p-поляризованого світла на довжині хвилі λ = 632 нм. У даному 

приладі використовується малогабаритний швидкодіючий монохроматор з 

увігнутими дифракційними гратками. Поляризатор даного приладу - призма 

Глана – Тейлора, аналізатор – призма Волластона, компенсатор – ахроматичний 

елемент типу «ромб Френеля» для зсуву фаз. Фотоприймач еліпсометру 

виконаний у вигляді двох кремнієвих елементних фотоприймачів. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. У відповідності із поставленими у дисертаційній роботі задачами були 

застосовані такі технології отримання плівкових сплавів та багатошарових 

структур, як одночасна та пошарова конденсація металів у вакуумі з декількох 

незалежних випарників методами електронно-променевого і магнетронного 

осадження. Вимірювання товщини зразків у процесі осадження забезпечувалося 

застосуванням методу кварцового резонатора. 

2. Вдосконалено методику отримання зразків плівкових сплавів при 

одночасній конденсації металів у вакуумі шляхом осадження на підкладку з двох 

незалежних електронно-променевих випарників. Використання автоматизованих 

систем  та комп’ютерного програмного забезпечення при осадженні зразків 

плівкових сплавів дозволило отримати зразки необхідного складу та 

забезпечило можливість порівняння різних фізичних властивостей зразків 

однакового складу, але різної товщини. 

3. Відпалювання зразків плівкових сплавів та багатошарових плівок в 

інтервалі температур від 370 до 900 К дозволило дослідити процеси 
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структурно-фазових перетворень та встановити їх вплив на магнітні,  

магніторезистивні, магнітооптичні та електрофізичні властивості. 

4. Для виконання поставлених у дисертаційному дослідженні задач 

використовувалися такі методи досліджень структурно-фазового стану та 

фізичних властивостей: 

– просвічуюча електронна мікроскопія (в тому числі  у режимі високої роздільної 

здатності), електронографія (визначення середнього розміру гранул, типу і 

параметру гратки, встановлення фазового складу, проведення елементного 

аналізу); 

– растрова (скануюча) електронна мікроскопія (дослідження морфології поверхні 

та дослідження елементного складу зразків); 

– резистометрія при відпалюванні зразків у вакуумі (дослідження електричного 

опору та термічного коефіцієнту опору); 

– вторинно-іонна мас-спектрометрія (дослідження дифузійних процесів, 

стабільності інтерфейсів багатошарових плівок та рівномірності формування 

структурного стану у зразках плівкових сплавів); 

– атомно-силова та тунельна мікроскопія, у тому числі при впливі зовнішнього 

магнітного поля напруженістю до H = 1,0 кЕ (дослідження морфології та 

структурних характеристик поверхні зразків: шорсткості, структурної ентропії); 

– вібраційна та SQUID магнітометрія, у тому числі з можливістю проведення 

досліджень при низьких температурах (до Твимір. = 2 К) та у магнітних полях з 

напруженістю до H = 90 кЕ (для визначення намагніченості зразків, магнітного 

моменту); 

– високоточна резистометрія магніторезистивних властивостей (для визначення 

ГМО та АМО). 
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РОЗДІЛ 3 

СТРУКТУРНО-ФАЗОВИЙ СТАН, МАГНІТНІ, МАГНІТО-РЕЗИСТИВНІ 

ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРАНУЛЬОВАНИХ 

ПЛІВКОВИХ СПЛАВІВ 

 

Аналіз результатів досліджень, приведений у літературному огляді, 

показав, що структурно-фазовий стан гетерогенних матеріалів визначає їх 

магнітні, магнітотранспортні, магнітооптичні та електрофізичні властивості. 

Формуючи певний структурно-фазовий стан плівкових систем можна керувати 

їх фізичними властивостями. Як відомо [2, 6, 9, 15] властивості гетерогенних 

матеріалів суттєвим чином відрізняються від властивостей окремих складових 

компонентів. Підбираючи системи з різним типом розчинності, змінюючи 

концентрацію компонентів, товщину, проводячи термообробку можна впливати 

на структурно-фазовий стан плівкових зразків. При цьому потрібно додатково 

враховувати ряд чинників: хімічний склад матеріалів, співвідношення значень 

вільної поверхневої енергії компонентів, схильність компонентів до взаємної 

розчинності або утворення інтерметалевих фаз згідно діаграми стану [65 – 70]. 

Однак, крім того на формування структурно-фазового стану впливає методика 

отримання зразків: метод отримання, швидкість конденсації матеріалів, 

температура підкладки при осадженні і т.д. Для однієї і тієї ж системи металів, 

вибравши різні параметри отримання зразків, можна сформувати різний 

структурно-фазовий стан, який у свою чергу буде визначати фізичні 

властивості зразків. Тому комплексне вивчення структурно-фазового стану 

матеріалів у поєднанні з дослідженням їх фізичних властивостей є важливим. 

У роботі для дослідження впливу товщини зразків, концентрації 

компонентів, процесів відпалювання на магнітні, магніторезистивні, 

магнітооптичні та електрофізичні властивості було обрано системи з різним 

типом розчинності. Система на основі Co і Ag згідно [67] є двокомпонентною у 

широкому інтервалі складів, на відміну від системи Co-Cu, що 

характеризується утворенням твердих розчинів. У роботі також проведено 
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дослідження впливу структурно-фазового стану гранульованих плівок на основі 

пермалою на їх магнітні та магнітотранспортні характеристики. Авторами 

роботи [306] встановлено, що у сплавах еквімолярного складу можуть 

утворюватися структури з простих твердих розчинів. Такі багатокомпонентні 

сплави мають ряд покращених фізичних властивостей, в першу чергу 

механічних. Середньоентропійні сплави на основі пермалою можуть бути 

застосовані як основа для високоентропійних сплавів, а тому дослідження 

впливу структурно-фазового стану на фізичні властивості гранульованих 

плівкових систем на основі пермалою є актуальним та перспективним. У 

роботах [43, 44, 46, 263] було показано, що товщина зразків гранульованих 

плівкових сплавів суттєво впливає на їх магнітні та магнітотранспортні 

властивості. Як показали результати аналізу літературного огляду, різними 

авторами переважно досліджувалися магнітні та магнітотранспортні 

властивості зразків плівкових сплавів товщиною d > 100 нм [47, 48, 49, 52, 60, 

103]. Тому у дисертаційній роботі було виконано дослідження фізичних 

властивостей та впливу на них структурно-фазового стану для серій зразків 

товщинами 20 ≤ d ≤ 85 нм. Вибір відносно малих товщин зразків 

двохкомпонентних плівкових сплавів був продиктований і тією обставиною, що 

в них більш виражено реалізуються розмірні ефекти як у термодинамічних, так 

і у магнітних, магніторезистивних та електрофізичних властивостях порівняно з 

товстими плівками. 

 

3.1. Структурно-фазовий стан, магнітні та магнітотранспортні 

властивості зразків гранульованих плівкових сплавів на основі Co і Ag 

[307, 308] 

 

Для інтерпретації результатів вивчення фізичних (магнітних, 

магніторезистивних, магнітооптичних, електрофізичних) властивостей 

плівкових сплавів, отриманих одночасною конденсацією з двох незалежних 

випарників (рис. 2.7), необхідно провести дослідження структури і фазового 
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стану зразків. Такою характеризацією можуть бути дослідження, виконані 

методом просвічуючої електронної мікроскопії (у тому числі і в режимі високої 

роздільної здатності). У даному підрозділі представлені результати 

дослідження структурно – фазового стану, магнітних, магніторезистивних, 

магнітооптичних властивостей та їх аналіз для зразків плівкових сплавів на 

основі кобальту та срібла товщиною 20 ≤ d ≤ 85 нм у інтервалі концентрацій 

кобальту 15 ≤ cCo ≤ 80. 

 

3.1.1. Кристалічна структура, фазовий та елементний склад зразків 

плівкових сплавів на основі Co і Ag 

 

Для встановлення особливостей формування структурно-фазового стану 

зразків плівкових сплавів та встановлення залежності магнітних, 

магніторезистивних і магнітооптичних властивостей від товщини плівки, були 

отримані та досліджені серії зразків різної товщини у широкому діапазоні 

складів. Розглянемо результати дослідження структурно-фазового стану зразків 

плівкових сплавів на основі Co і Ag товщиною d = 20, 35 та 85 нм та проведемо 

їх аналіз. Зразки плівкових сплавів  для досліджень структурно-фазового стану 

методом просвічуючої електронної мікроскопії були отримані в одному 

технологічному циклі осадження зі зразками для дослідження їх фізичних 

властивостей (на підкладках з ситалу або полірованого полікристалічного Si) і є 

повністю ідентичними їм. 

Розглянемо результати дослідження структурно-фазового стану зразків у 

невідпаленому стані. На рис. 3.1 представлено електронограми від 

невідпалених зразків плівкових сплавів на основі Co і Ag товщиною 20 нм. 

Відповідні їм спектри дифракцій, отримані з використанням програмного 

забезпечення, написаного на мові програмування Lab View представлені на рис. 

3.2. Застосування програмного забезпечення для отримання спектрів, дозволило 

збільшити точність вимірювань міжплощинних ліній, а відповідно, і точно 

розрахувати параметр гратки. 
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Як видно з рис. 3.1 а,  при низьких концентраціях Co (наприклад, при cСo 

=17 ат.%) фазовий склад зразків відповідав ГЦК-Ag. Результати розшифровки 

електронограми, приведені в табл. 3.1 показали, що при cСo =17 ат.% параметр 

гратки ГЦК-Ag становив a = 0,410 нм, що добре узгоджується з параметром 

гратки для масивного Ag (а0 = 0,409 нм) в межах точності вимірювання Δа = ± 

0,001 нм [321]. Згідно з схемою, представленою на рис. 3.3, наноструктура 

плівкових сплавів еволюціонує зі збільшенням частки магнітної компоненти у 

сплаві. У реальних гранульованих тонких плівках частки не сферичні, а 

рівноосні, з вузьким розподілом за розмірами, але не монодисперсні. Для 

простоти зазвичай розглядають ідеальну ситуацію, коли всі частинки є 

монодисперсними сферичними частинками радіуса r = L/2, випадковим чином і 

рівномірно розподіленими в середовищі. Важливою структурною 

характеристикою плівкового сплаву є певна перколяційна атомна фракція або 

величина порогу структурної перколяції xp, яка визначається експериментально 

і залежить від ряду факторів. Від даної структурної характеристики залежать 

магнітотранспортні та магнітні властивості гранульованих магнітних плівок, 

зокрема максимальне значення ГМО та максимальне значення коерцитивної 

сили системи. 

Результати дослідження структурного стану невідпалених плівок сплавів 

на основі Co та Ag товщиною 20 нм ілюструє рис. 3.4. На рис. 3.5 представлені 

відповідні їм гістограми, що містять інформацію про розмір гранул кобальту 

для зразків плівкових сплавів з різними концентраціями Co. Як видно з 

рис. 3.4 а, при cCo = 17 ат.% реалізувався структурний стан, при якому гранули 

кобальту розміром L = 4  13 нм (рис. 3.5 а) були розміщені в матриці срібла. 

Лінії від ГЩП-Со на електронограмах (рис. 3.1 а) при cCo = 17 ат.% не 

спостерігались, мабуть, через низьку концентрацію кобальту та малий розмір 

гранул. При збільшенні концентрації кобальту у плівковому сплаві до cCo = 

42 ат.% розмір гранул зріс до L = 5  27 нм, а відстань між гранулами 

зменшилася (рис.3.4 б та рис. 3.5 б), хоча поріг структурної перколяції при 

цьому ще не досягнутий. 
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Рис. 3.1. Електронограми від зразків невідпалених плівкових сплавів на 

основі Co і Ag різного складу. Товщина плівкових зразків d=20 нм 

 

 

Рис. 3.2. Спектри дифракції від зразків невідпалених плівкових сплавів на 

основі Co і Ag різного складу. Товщина плівкових зразків d = 20 нм 
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Таблиця 3.1 

Розшифрування електронограми від невідпалених зразків плівкового 

сплаву CoxAg100-x різного складу. Товщина плівок d = 20нм 

№ 

cCo = 17 ат.% cCo = 42 ат.% 0

hkld , нм 

[297] І, 

в.о. 

dhkl, 

нм 
hkl 

Фазовий 

склад 
І, в.о. 

dhkl, 

нм 
hkl 

Фазовий 

склад 

1 Д.С. 0,236 111 ГЦК-Ag Д.С. 0,236 111 ГЦК-Ag 0,236 

2 - - - - сер. 0,215 100 ГЩП-Со 0,216 

3 С. 0,208 
200 ГЦК-Ag 

Д.С. 0,207 
200 ГЦК-Ag 0,204 

- - 002 ГЩП-Со 0,204 

4 -. - - - сер. 0,191 101 ГЩП-Со 0,192 

5 - - - - сл. 0,148 102 ГЩП-Со 0,148 

6 сер. 0,145 220 ГЦК-Ag сл. 0,145 220 ГЦК-Ag 0,145 

7 - - - - сер. 0,125 110 ГЩП-Со 0,125 

8 сер. 0,124 311 ГЦК-Ag сер. 0,123 311 ГЦК-Ag 0,123 

aAg = 0,410 нм aAg = 0,409 нм   

№ 

cCo = 60 ат.% cCo = 81 ат.% 0

hkld , нм 

[297] І, 

в.о. 

dhkl, 

нм 
hkl 

Фазовий 

склад 
І, в.о. 

dhkl, 

нм 
hkl 

Фазовий 

склад 

1 Д.С. 0,235 111 ГЦК-Ag      

2 сер. 0,215 100 ГЩП-Со сер. 0,216 100 ГЩП-Со 0,216 

3 Д.С. 0,209 
200 ГЦК-Ag 

Д.С. 0,204 
- - - 

002 ГЩП-Со 002 ГЩП-Со 0,204 

4 сер. 0,192 101 ГЩП-Со сер. 0,193 101 ГЩП-Со 0,192 

5 сер. 0,149 102 ГЩП-Со сер. 0,149 102 ГЩП-Со 0,148 

6 сер. 0,145 220 ГЦК-Ag - - - - - 

7 сер. 0,125 110 ГЩП-Со сер. 0,126 110 ГЩП-Со 0,125 

8 сер. 0,123 311 ГЦК-Ag      

aAg = 0,409 нм   

Д.С. – дуже сильна, С. – сильна, сер. – середня, сл. – слабка, д.сл. – дуже слабка 

 

 

Рис. 3.3. Схематичне зображення гранульованої системи залежно від 

частки магнітної компоненти x та співставлення з порогом структурної 

перколяції xp. Апробовано з [6] 



 152 

При cCo = 42 ат.% фазовий стан зразків відповідав ГЩП – Co + ГЦК – Ag 

(рис. 3.1 б), при цьому утворення стабільних твердих розчинів не 

спостерігалося. Параметр гратки ГЦК-Ag при цьому становив a = 0,409 нм 

(табл. 3.1). 

При збільшенні концентрації кобальту до cCo = 60 ат.% розмір гранул 

становив L = 3  31 нм (рис.3.4 в та рис. 3.5 в). При цьому частина гранул 

знаходилася у суперпарамагнітному, а частина – у феромагнітному 

однодоменному стані. Пунктирні лінії червоного та синього кольорів на 

рис. 3.5 в позначають інтервали гранул, розміри яких згідно [6, 184] 

відповідають суперпарамагнітному  та однодоменному феромагнітному станам 

відповідно. Як видно з зображення наноструктури, при cCo = 60 ат.% вже 

досягнута структурна перколяції феромагнітних гранул у сплаві (рис. 3.4 в). 

Фазовий склад при цьому не змінився і відповідав ГЩП – Co + ГЦК – Ag 

(рис. 3.1 в). 

При подальшому збільшенні концентрації кобальту до cCo = 81 ат.% (рис. 

3.4 г) утворилася суцільна феромагнітна плівка. Фазовий стан при цьому 

відповідав ГЩП-Со (рис. 3.1 г). Ліній від ГЦК – Ag на електронограмі (рис.3.1 

г) та відповідних піків на дифракційному спектрі (рис. 3.2 г) не спостерігалося. 

Оскільки у роботі вивчалися ефекти, що пов’язані з товщиною плівки, то 

було досліджено структурно-фазовий стан зразків плівкових сплавів на основі 

Co та Ag товщиною 35 та 85 нм. Вцілому, результат був аналогічний 

результату, отриманому для плівок товщиною d = 20 нм, однак спостерігалися 

деякі особливості, повязані з товщиною плівки. 

На рис. 3.6 представлені результати дослідження структурного стану 

зразків плівкового сплаву на основі Co та Ag різного складу товщиною d = 

35 нм, а на рис.3.7 – відповідні гістограми розподілу розміру гранул Co у даних 

зразках. Дослідження, виконані методом ПЕМ показали, що як і у 

попередньому випадку, структура плівки «еволюціонувала» при зміні 

концентрації Со. Невеликі включення гранул Co, розміром L = 2  9 нм у 

матриці Ag спостерігали у плівках при низьких концентраціях кобальту (cCo = 
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21 ат.%) (рис. 3.6 а). Зі збільшенням концентрації Co до cCo = 34 ат.% середній 

розмір гранул також збільшувався до L = 2  16 нм, а відстані між ними 

зменшувалися (рис. 3.6 б). Однак поріг структурної перколяції феромагнітних 

гранул ще не був досягнутий. Взаємозв’язана мережа гранул Co спостерігалася 

при концентрації Со cCo ≈ 40 ат.%, що вказує на структурну перколяцію (рис. 

3.6 в). Середній розмір гранул кобальту становив L = 2  20 нм при cCo = 40 

ат.% (рис. 3.7 в). При подальшому збільшенні концентрації кобальту до cCo = 

77 ат.% розмір гранул сягав L = 12  23 нм (рис. 3.7 г). Нарешті, суцільна 

феромагнітна плівка утворюється при cCo = 80 ат.%.  

На рис. 3.8  та рис.3.9 приведено знімки наноструктури зразка товщиною d 

= 85 нм плівкового сплаву на основі Co і Ag з концентрацією cCo = 32 ат.%, 

отриманого на просвічуючому електронному мікроскопі Jeol ARM 200F, у тому 

числі у режимі високої роздільної здатності. Просвічуюча електронна 

мікроскопія високої роздільної здатності дає повне уявлення про структурний 

стан плівок, однак з її допомогою важко встановити реальну функцію розподілу 

розмірів частинок, оскільки можна проаналізувати лише обмежену ділянку 

зразка. Зображення структури плівки, отримане у світлопольному режимі 

(рис.3.8) показує, що зразок  характеризується гранульованим станом. Гранули, 

майже сферичної форми знаходяться в об’ємі матриці. Гранули розміром L = 10 

 20 нм дотикаються одна до одної або знаходяться досить близько, тобто 

утворюють перколяційний кластер. 

Дослідження плівкової наноструктури, проведені у режимі високої 

роздільної здатності з використанням Фур’є аналізу та зворотної інверсії 

(рис.3.9) дозволили встановити, що гранула і матриця характеризуються 

кристалічною структурою, однак природа їх різна. Як показано на вставках на 

рис. 3.9, для ділянок 1 і 2 міжплощинні відстані становили dhkl = 0,215 та 0.218 

нм, що відповідає площині (100) ГЩП-Co. Таким чином, дослідження 

структурно-фазового стану зразків плівкового сплаву на основі Co і Ag різної 

товщини показало, що фазовий склад плівок не пов'язаний з товщиною зразків, 

однак існують певні особливості структурного стану. 
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Рис. 3.4. Зображення наноструктури зразків невідпалених плівкових 

сплавів на основі Co і Ag при різних концентраціях Co cCo = 17 ат.% (а), 42 ат.% 

(б), 60 ат.% (в), 81 ат.% (г). Товщина плівок d = 20нм 

 

 

Рис. 3.5. Гістограми розподілу розміру гранул Co у невідпалених зразках 

тонкоплівкових гранульованих сплавів на основі Co і Ag з різною 

концентрацією Co cCo = 17 ат.% (а), 42 ат.% (б), 60 ат.% (в). Товщина плівок 

d = 20 нм 

 

 

Рис. 3.6. Зображення наноструктури зразків невідпалених плівкових 

сплавів на основі Co і Ag при різних концентраціях Co cCo = 21 ат.% (а), 34 ат.% 

(б), 40 ат.% (в), 77 ат.% (г), 80 ат.% (д). Товщина плівок d = 35 нм 
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Рис. 3.7. Гістограми розподілу розмірів гранул Co у невідпалених зразках 

тонкоплівкових гранульованих сплавів на основі Co і Ag з різною 

концентрацією Co cCo = 21 ат.% (а), 34 ат.% (б), 40 ат.% (в), 77 ат.% (г). 

Товщина плівок d = 35 нм 

 

 

 

Рис. 3.8. Зображення наноструктури зразка 

(світлопольний режим) плівкового сплаву 

Co32Ag68 у невідпаленому стані. Товщина зразка d 

= 85 нм 

 

 

Рис. 3.9. Зображення наноструктури невідпаленого зразка плівкового 

сплаву Co32Ag68 (d = 85 нм). На вставках приведене Фур’є перетворення та 

інверсія Фур’є перетворення від виділених ділянок 1 і 2 
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Так, поріг структурної перколяції гранульованого магнітного плівкового 

сплаву CoxAg100-x збільшується зі зменшенням товщини зразків в діапазоні 

товщин 20 ≤ d ≤ 85 нм (xp ≈ 32 ат.% при d=85 нм; xp ≈ 40 ат.% при d = 35 нм; xp ≈ 

55 ат.% при d = 20 нм). 

Дослідження структурно-фазового стану плівкової системи на основі Co і 

Ag показали, що у даній системі формується гранульований стан, фазовий 

склад залишається двохкомпонентним (ГЦК-Ag + ГЩП-Со) у широкому 

діапазоні складу, не утворюються тверді розчини і дана плівкова система може 

застосовуватися як «тестовий» гранульований плівковий сплав при 

дослідженнях вливу таких факторів як товщина зразків, концентрація 

компонентів на магнітні, магніторезистивні та магнітооптичні властивості. 

Варто зазначити, важливим є, щоб наноструктура зразка плівкового сплаву 

була рівномірно розподілена за глибиною. Вивчення елементного складу плівок 

сплавів на основі Co та Ag методом ВІМС при травленні плівкового зразка в 

процесі дослідження первинним пучком іонів Ar+ показало, що зразки є 

однорідними, тобто їх склад рівномірно розподілений за глибиною плівки. 

Дифузійний профіль розподілу атомів компонентів гранульованого плівкового 

сплаву на основі Co і Ag приведений на рис. 2.21. 

 

3.1.2. Концентраційна та товщинна залежніть магнітних властивостей 

плівкових сплавів на основі Co і Ag 

 

Ключовою особливістю плівкових сплавів є те, що їх магнітні, 

магнітооптичні та магнітотранспортні властивості значною мірою залежать від 

їх наноструктури, що визначається концентрацією і розміром та формою гранул 

магнітної компоненти. Змінюючи ці параметри плівок, їх фізичні властивості 

можуть бути помітно змінені. 

Як було показано у розділі 1 на магнітні властивості гранульованих плівок 

впливає форма гранул. Якщо гранула має форму, відмінну від сферичної то 

вона може мати анізотропію форми, або морфологічну анізотропію. Даний тип 
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анізотропії є одним з основних інструментів направленої зміни коерцитивної 

сили матеріалу.  

Розмір гранул L може бути експериментально змінений в значній мірі. Як 

показано у роботах [41, 54] існує взаємозв’язок розміру гранул з їх типом 

доменності та магнітними властивостями. Згідно даного розподілу гранули 

поділяють на однодоменні суперпарамагнітні, однодоменні феромагнітні та 

багатодоменні феромагнітні. Тобто, розмір гранул та взаємодія між ними 

визначатимуть магнітну поведінку зразка. Дослідження намагніченості 

гранульованих плівок зазвичай використовується для аналізу розміру гранул та 

взаємодії між ними [64]. 

Також важливою структурною характеристикою, від якої залежать 

магнітні властивості є поріг структурної перколяції гранульованої плівкової 

системи [97]. Частка магнітної компоненти може безперервно змінюватися від 0 

до 1, як це було показано раніше на рис.3.3. 

Рис. 3.10 демонструє поведінку нормованої намагніченості невідпалених 

зразків товщиною 35 нм плівкових сплавів на основі Co і Ag різного складу. 

Вимірювання були проведені у двох геометріях вимірювання при кімнатній 

температурі. У паралельній геометрії вимірювання лінії індукції магнітного 

поля були направлені паралельно до поверхні досліджуваного зразка, у 

перпендикулярній – відповідно перпендикулярно до поверхні зразка. 

Як видно з рис. 3.10 а, при малих концентраціях магнітного матеріалу (cCo 

= 21 ат. %) петлі гістерезису не насичуються. Така поведінка є характерною для 

систем, що складаються переважно з дрібних суперпарамагнітних гранул. 

Польові залежності, виміряні для зразків з різною концентрацією кобальту 

у сплаві, демонструють поступовий перехід від типу притаманного системі 

суперпарамагнітним гранул до типу, притаманного феромагнітним плівкам при 

збільшенні концентрації кобальту у сплаві. 

Як відображено на рис. 3.10 а та рис. 3.10 б при концентраціях cCo ≤ 

40 ат.% польові залежності є магнітоізотропними, тобто криві, виміряні у 

паралельній та перпендикулярній геометріях співпадають. 
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Рис. 3.10. Польові залежності нормованої намагніченості для невідпалених  

зразків плівкових сплавів на основі Co і Ag різного складу товщиною d = 35 нм, 

виміряні у перпендикулярній та паралельній геометріях вимірювання при Т вимір. 

= 300 К 
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Це може свідчити, що при cCo ≤ 40 ат.% гранули кобальту мають майже 

сферичну форму, а магнітна взаємодія між ними не значна або взагалі відсутня. 

Подальше збільшення концентрації кобальту викликає зростання розміру 

гранул кобальту та формування феромагнітної доменної структури. Слід 

зазначити, що у плівках даного складу поряд з однодоменними феромагнітними 

гранулами можуть бути присутні суперпарамагнітні і багатодоменні гранули у 

певній кількості. Крім того можуть формуватися феромагнітні кластери. При 

концентрації кобальту у сплаві cCo = 50 ат. % польові криві нормованої 

намагніченості, виміряні у перпендикулярній та паралельній геометріях 

розділяються, що свідчить про магнітну анізотропію. Основним механізмом, 

що викликає появу анізотропії, є магнітна взаємодія між гранулами кобальту. 

Відмінності між петлями гістерезису, виміряними у різних геометріях, 

показують, що гранули кобальту у даному випадку не мають сферичної форми. 

Для зразка товщиною d = 35 нм при cCo = 50 ат. % петлі гістерезису виміряні в 

паралельній геометрії насичуються в магнітному полі H = 4,2 кЕ (рис. 3.10 в).  

Польові залежності нормованої намагніченості для зразків з високою 

концентрацією кобальту (cCo ≥ 60 ат. %) є типовими для феромагнітних 

матеріалів. Для таких систем характерною особливістю є те, що вони 

насичуються при вимірюваннях у паралельній геометрії вже у магнітних полях 

H < 1,0 кЕ. 

На рис. 3.11 та 3.12 приведені польові залежності нормованої 

намагніченості для невідпалених та відпалених при температурі 600 К 

впродовж 60 хвилин зразків товщиною d = 85 нм плівкових сплавів на основі 

Co і Ag різного складу. Польові залежності були виміряні у перпендикулярній 

та паралельній геометріях вимірювання при кімнатній температурі. Поведінка 

кривих намагніченості для даних зразків у невідпаленому стані та після 

відпалювання при 600 К має подібний характер. Криві нормованої  

намагніченості змінюють свою поведінку при зміні концентрації кобальту у 

сплаві аналогічно до досліджень, виконаних для зразків товщиною 35 нм. 

Відмінністю є те, що у зразках товщиною d = 85 нм при cCo = 50 ат. % петлі 
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гістерезису виміряні в паралельній геометрії насичуються при менших 

магнітних полях Hнасич. = 1,6 кЕ, ніж у зразках такого ж складу, але меншої 

товщини (при d = 35 нм у зразках Co50Ag50 поле насичення Hнасич. = 4,2 кЕ). Це 

пов’язано з особливостями структурного стану гранульованих плівкових 

систем з різною товщиною зразків. 

На рис. 3.13 показані польові залежності нормованої намагніченості для 

зразків товщиною 20 нм гранульованого тонкоплівкового сплаву на основі Co і 

Ag. Дані залежності отримані методом МОКЕ у поздовжній (меридіональній) 

геометрії вимірювання. Концентрація, при якій коерцитивна сила має 

максимум, зазвичай асоціюється з порогом структурної перколяції 

феромагнітного елемента. У даному випадку максимальною коерцитивною 

силою характеризуються зразки з концентрацією кобальту cCo = 60 ат. %. Даний 

результат узгоджується з результатами дослідження структурного стану 

методом просвічуючої електронної мікроскопії, згідно якого поріг структурної 

перколяції для плівкових сплавів товщиною 20 нм досягався при cCo = 60 ат. %. 

Для встановлення особливостей магнітних властивостей гранульованих 

магнітних систем та їх взаємозв’язку зі структурним станом, було проведено 

низькотемпературні дослідження магнітного моменту та намагніченості зразків 

(рис. 3.14 та 3.15).  

Результат дослідження магнітного моменту, виміряного при охолоджені у 

нульовому полі і охолоджені у полі 100 Е, приведені на рис. 3.14. Дослідження 

залежностей магнітного моменту від температури вимірювання, виконані у 

режимі ZFC-FC для невідпалених зразків плівкових сплавів на основі Co і Ag 

різного складу товщиною d = 85 нм та d = 35 нм  підтвердили наявність 

суперпарамагнітного стану зразків та дозволили визначити температури 

блокування Tb. Згідно рис. 3.14 а, б температура блокування Tb для зразків 

товщиною d = 85 нм збільшується від 204 до 328 К з ростом концентрації Co у 

плівковому сплаві. У зразку товщиною d = 85 нм при концентрації кобальту сCo 

= 32 ат.% температура блокування Tb магнітного моменту суперпарамагнітних  
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Рис. 3.11. Польові залежності нормованої намагніченості для невідпалених 

(а, в, д, є) та відпалених при Твідп. = 600 К (t = 60 хвилин) (б, г, е, ж) зразків 

плівкових сплавів на основі Co і Ag різного складу (27 ≤ cCo ≤ 50 ат.%) 

товщиною d = 85 нм, виміряні у перпендикулярній та паралельній геометріях 

вимірювання при Твимір. = 300 К 
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Рис. 3.12. Польові залежності нормованої намагніченості для невідпалених 

(а, в, д, є) та відпалених при Твідп. = 600 К (t = 60 хвилин) (б, г, е, ж) зразків 

плівкових сплавів на основі Co і Ag різного складу (58 ≤ cCo ≤ 79 ат.%) 

товщиною d = 85 нм, виміряні у перпендикулярній та паралельній геометріях 

вимірювання при Твимір. = 300 К 
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Рис. 3.13. Польові залежності нормованої намагніченості, досліджені 

методом МОКЕ (поздовжня геометрія вимірювання) для плівок товщиною d = 

20 нм плівкових сплавів на основі Co і Ag різного складу. Вимірювання 

виконані при Твимір. = 300 К 
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гранул перевищила кімнатну температуру (рис. 3.14 б). Це свідчить, що 

наноструктура такої плівки складається переважно з феромагнітних гранул. 

У зразках товщиною d = 35 нм температура блокування Tb збільшувалася 

від 47 К (при сCo = 34 ат.%) до 248 K (при сCo = 40 ат.%) (рис. 3.14 в, г). Це 

свідчить, що зразки гранульованих сплавів на основі Co і Ag товщиною 

d = 35 нм знаходились у суперпарамагнітному стані при сCo ≤ 40 ат.%. 

На рис.3.15 показано петлі гістерезису для гранульованих плівкових 

систем товщиною 85 нм та 35 нм, що були виміряні при кріогенних 

температурах 5 та 100 К та при кімнатній температурі у полі -70 ≤ Hмакс ≤ 70 кЕ 

у паралельній геометрії вимірювання. Із приведених залежностей видно, що з 

зменшенням температури намагніченість зразка зростає. Це пов’язано з 

наявністю суперпарамагнітних гранул, магнітні моменти яких блокуються при 

температурах нижче температури блокування (при Твимір. < Tb). 

У випадку зразка товщиною 85 нм при концентрації Co cCo = 32 ат.% його 

намагніченість насичувалась при H = 30 кЕ при кімнатній температурі та при H 

= 28 кЕ та H = 25 кЕ при температурах 100 K та 5 K відповідно (рис. 3.15 а). 

Коерцитивна сила такого зразка зі зниженням температури вимірювання 

зростала (вставка на рис.3.15 а). Це характерно для плівок, що складаються 

переважно з феромагнітних гранул, але при цьому присутня якась частина 

суперпарамагнітних гранул. 

У той же час зразкок товщиною 35 нм з концентрацією Co cCo = 34 ат.% не 

насичується у великих магнітних полях (при H = 70 кЕ) при Tвимір. = 5 K (рис. 

3.15 б). Коерцитивна сила такого зразка виникає лише при Tвимір. = 5 K (вставка 

на рис. 3.15 б), що характерно для суперпарамагнітних гранул розміром d ≤ 

10 нм. Ці гранули слабо взаємодіють між собою і мають низьку температуру 

блокування (Тb). 

Таким чином, було встановлено, у зразках тонкоплівкового сплаву 

CoxAg100-x товщиною d = 20 нм суперпарамагнітний стан спостерігався у зразках 

з концентрацією cCo ≤ 55 ат. %, тоді як у плівкових сплавах товщиною d = 35 нм 

суперпарамагнетизм проявлявся до cCo ≤ 40 ат. %, а при d = 85 нм лише до сCo < 

32 ат. %. 
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Рис. 3.14. Залежність магнітного моменту від температури вимірювання 

(режим ZFC-FC) для зразків плівкових сплавів різного складу товщиною 

d = 85 нм (а, б) та d = 35 нм (в, г), виміряні  в магнітному полі H = 100 Е 

 

 

Рис. 3.15. Польові залежності намагніченості зразків плівкових сплавів на 

основі Co і Ag з концентрацією Co32Ag68 товщиною d = 85 нм (а) та Co34Ag66 

товщиною d = 35 нм (б), виміряні при температурах Твимір. = 5 К, 100 К, 300 К у 

паралельній геометрії 
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3.1.3. Концентраційна та товщинна залежніть магнітотранспортних 

властивостей плівкових сплавів на основі Co і Ag 

 

Магніторезистивні властивості гранульованих магнітних систем на основі 

Co і Ag вимірювали у поздовжній та поперечній геометріях. На рис. 3.16 

показані польові залежності магнітоопору для зразків товщиною 85, 35 та 

20 нм, виміряні у поздовжній геометрії при кімнатній температурі. 

Як видно з рис. 3.16, польові залежності магнітоопору для плівок з різною 

концентрацією кобальту не насичуються в магнітних полях H ≤ 15 кЕ. Така 

поведінка магнітоопору є характерною для зразків, що складаються з ансамблів 

суперпарамагнітних гранул. Між такими гранулами сили магнітної взаємодії 

незначні. Залежно від товщини зразків, суперпарамагнітний стан плівок 

спостерігався у зразках з концентрацією cCo нижче 27 ат.%, 34 ат.% та 52 ат.% 

для товщин 85, 35 та 20 відповідно. 

Зі збільшенням концентрації кобальту величина ГМО зростає, поки не 

досягне максимального значення. Найбільша амплітуда ГМО спостерігалася у 

сплавах при таких концентраціях Co: сCo = 32 ат.% для плівки товщиною d = 

85 нм, сCo = 40 ат.% для плівки d = 35 нм і сCo = 55 ат.% для d = 20 нм. 

Відомо [97], що максимальну амплітуду ГМО мають зразки з структурним 

станом, що близький до порогу структурної перколяції для феромагнітного 

компоненту сплаву. У цьому випадку структура складається з однодоменних 

гранул, однак при цьому все ще наявна певна кількість суперпарамагнітних 

гранул. Той факт, що криві магнітоопору зразків з максимальним ГМО все ще 

не повністю насичені в полі H = 15 кЕ (рис. 3.16), підтверджує, що 

суперпарамагнітні гранули все ще присутні в плівці сплаву. 

При подальшому збільшенні концентрації кобальту у сплавах 

утворюються багатодоменні гранули та кластери, які вже взаємодіють між 

собою. Наявність магнітної взаємодії між цими кластерами та утворення 

магнітнозв'язаної системи призводить до зменшення величини магнітоопору. 

Нарешті, із збільшенням концентрації феромагнетику утворюється велика 
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сполучна мережа, подібна до суцільної феромагнітної плівки, і спостерігається 

лише анізотропний магнітоопір. 

Для аналізу зразків, що згідно досліджень, виконаних методами ПЕМ, 

СКВІД та вібраційної магнітометрії, характеризуються суперпарамагнітним 

станом, було проведено дослідження магнітоопору при кріогенних 

температурах. Крім того, оскільки елементи сенсорної техніки, в яких 

застосовуються дані плівкові системи працюють при підвищених температурах, 

то важливим є питання розуміння поведінки магнітоопору при Твимір. > 300 К. 

На рис.3.17 представлені польові залежності магнітоопору гранульованих 

плівкових сплавів на основі Co і Ag товщиною d = 35 нм (при сCo = 40 ат.%) та d 

= 85 нм (при сCo = 27 ат.%), виміряні  у поперечній геометрії у полі Hмакс = 90 кЕ 

при температурах 5, 300, 350 та 380 K.  

Дані плівки характеризувались високим значенням ГМО при кімнатній 

температурі: 7,6 % (Co40Ag60, d = 35 нм) та 16,72 % (Co27Ag73, d = 85 нм). 

Величина ГМО визначалася за співвідношенням (2.11). 

При зниженні температури величина магнітоопору суттєво збільшується. 

Виявлено, що при охолодженні зразків до температури 5 К величина ГМО 

невідпаленої плівки Co40Ag60 товщиною d = 35нм зросла у 2,4 рази, а для зразка 

Co27Ag73 товщиною d = 85нм – у 2 рази, порівняно зі значеннями ГМО, 

отриманими при кімнатній температурі. Такий  результат обумовлений 

блокуванням суперпарамагнітних гранул і активацією спін-залежного 

розсіювання електронів на них при Tвимір. < Тb. 

Максимальна величина ГМО у магнітному полі H = 90 кЕ при T = 5 K 

становила 18,11 % для Co40Ag60 (d = 35 нм) та 33,18 % для Co27Ag73 (d = 85нм) 

(рис. 3.17). При збільшенні температури вимірювання до 350 та 380 K величина 

ГМО зразків зменшилася порівняно з ГМО, виміряною при кімнатній 

температурі. Це пов’язано зі збільшенням розсіювання електронів на фононах 

при зростанні температури [45]. Так, при вимірюваннях магнітоопору зразка 

Co40Ag60  товщиною d = 35нм при 350 та 380 K величина ГМО зменшилася у 

1,15 та 1,3 рази, порівняно зі значенням ГМО при кімнатній температурі і 

становила 6,7 % та 6 % відповідно. 
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Рис. 3.16. Польові залежності магнітоопору невідпалених зразків  

плівкових сплавів товщиною d = 20 нм (а), d = 35 нм (б), d = 85 нм (в) на основі 

Co і Ag з різною концентрацією Co в діапазоні 15 ≤ cCo ≤ 80 ат.%. Вимірювання 

виконані у поздовжній геометрії при Твимір. = 300 К 



 169 

 

 

Рис. 3.17. Польові залежності магнітоопору невідпалених зразків плівкових 

сплавів Co40Ag60 товщиною d = 35 нм (а) та Co27Ag73 товщиною d = 85 нм (б). 

Вимірювання виконані у поперечній геометрії при Т вимір. = 5К, 300 К, 350 К та 

380 К 
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3.1.4. Апробація теорії перколяції Левінштейна для гранульованих 

плівкових сплавів на основі Co та Ag 

 

Магнітні, магнітооптичні та магнітотранспортні властивості 

гранульованих магнітних плівкових сплавів визначаються їх структурним 

станом, а саме розміром та формою гранул, відстанню між ними [41, 54, 55]. 

Важливою характеристикою гранульованого плівкового сплаву є значення 

порогу структурної перколяції xp (рис.3.3). Згідно [97, 309] значення порогу 

структурної перколяції xp визначає максимальне значення ГМО та максимальне 

значення коерцитивної сили гранульованої плівкової системи. 

Товщина зразків гранульованих плівкових сплавів на основі Co і Ag 

впливає на їх структурно-фазовий стан, магнітні та магнітотранспортні 

властивості [97, 43, 45]. Дослідження структурного стану зразків CoxAg100-x 

підтвердило, що поріг структурної перколяції також залежить від товщини 

зразків. 

У роботах [47, 48, 57, 58, 60, 64, 309] приведені результати досліджень 

магнітних та магніторезистивних властивостей плівкових сплавів, залежно від 

їх складу. Однак, при цьому товщина зразків становила від 100 нм до декількох 

мкм. Для товстих плівок максимальне значення ГМО спостерігалося в зразках з 

концентрацією магнітного компоненту в інтервалі (залежно від плівкової 

системи) 20 < сCo < 35 ат.% [47, 56, 57, 188, 227, 309]. Для гранульованих 

плівкових сплавів товщиною d ≤ 50 нм комплексні дослідження магнітних та 

магнітотранспортних властивостей у поєднанні з дослідженнями структурно-

фазового стану у широкому інтервалі складу у літературі практично відсутні. 

Встановлення закономірностей впливу товщини зразків гранульованих 

плівкових сплавів на їх фізичні властивості має інтерес як з прикладної, так і з 

фундаментальної точки зору. Впродовж останніх двох десятиліть було 

розроблено ряд теоретичних методів, що дають можливість прогнозувати 

фізичні властивості невпорядкованих систем [310 - 312]. Прогнозування 

поведінки порогу структурної перколяції при зміні товщини гранульованої 
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плівки було здійснене Лівенштейном у своїй теоретичній роботі [310]. Оскільки 

з величиною порогу структурної перколяції xp безпосередньо пов’язані магнітні 

та магнітотранспортні властивості гранульованої магнітної плівки, то апробація 

моделі дасть можливість прогнозувати фізичні властивості таких систем. У 

роботах [97, 310] показано, що згідно теорії Лівенштейна при зменшенні 

товщини гранульованої плівки можливий зсув порогу структурної перколяції xp 

у бік більших концентрацій феромагнітної компоненти у сплаві. Однак, такі 

теоретичні розрахунки не були підтверджені експериментальними 

дослідженнями. Тому, однією із задач даної роботи було проведення апробації 

теорії Лівенштейна з використанням результатів експериментальних 

досліджень магніторезистивних властивостей зразків гранульованих плівкових 

сплавів на основі Co і Ag різної товщини та різного складу. Гранульована 

плівкова система на основі Co і Ag була вибрана для апробації моделі 

перколяції, оскільки згідно досліджень структурно-фазового стану в даній 

системі не утворювались тверді розчини та інтерметаліди. Система CoxAg100-x, у 

якій гранули кобальту знаходились у немагнітній матриці з срібла, залишалася 

двокомпонентною у всьому інтервалі концентрацій компонентів. 

Було зроблено припущення, що при товщині близько 20 нм плівка 

наближається до межі 2D, тобто товщина гранульованої плівки співрозмірна із 

середнім розміром однодоменної феромагнітної гранули (L ≈ 20 нм). Тоді, 3D-

гранульовані плівки - це зразки, в яких товщина плівки (d = 85 нм) у кілька 

разів перевищує розмір однодоменної феромагнітної гранули. Плівки з 

проміжним значенням товщини 35 і 45 нм були позначені як 2D+3D - 

гранульовані плівки. 

К.Г. Вілсон опублікував першу перколяційну теорію в 1971 році. Ці знання 

були вдосконалені та систематизовані М.Е. Левінштейном у «Теорії 

перколяції» в 1975 році [310]. Згідно даної теорії, ймовірність П того, що 

частинки з лінійним розміром L (діаметром гранул або наночастинок) 

утворюють структурну перколяцію при концентрації матеріалу x і є функцією x 

і L: 
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( )( ) pLxxF p

/1
−= , 

 

де xp(∞) – поріг перколяції при d → ∞; d – товщина зразка; 

p – кореляційна довжина. 

У випадку тривимірної перколяції (для 3D – систем) кореляційна довжина 

становить p=0,88, для двовимірної перколяції (2D – систем) p=1,33, для 

проміжного стану 2D+3D величину кореляційної довжини прийняли  p = 1,2 

[310]. 

Проаналізувавши літературні дані [57, 103] стосовно комплексних 

досліджень структурного стану та магнітотранспортних властивостей 

гранульованих плівок на основі Co і Ag товщиною d >> 100 нм, було прийнято 

xp() ≈ 25 aт.%. 

Гранули утворюють перколяційну структуру, якщо вони будуть дотичні 

одна до одної при певній концентрації матеріалу x. Таким чином, П - це 

ймовірність утворення кластеру з гранул при певній їх концентрації x. Тоді, 

диференціал dП/dx дає ймовірність, розділену на малий інтервал dx, що 

перколяція утворюється при збільшенні концентрації від x до x + dx: 

( ) ( )
dx

LxxFd

dx

d
p

p

/1
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Концентрація xp(d) – це певна концентрація матеріалу (з якого 

утворюються гранули) в плівці при деякій її товщині d, коли починає 

утворюватися перколяційний кластер: 

( )  






 
= dx

dx

d
xdxp , 

тобто xp(d) – поріг структурної перколяції при певній товщині плівки d. 
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Отже, з урахуванням попередніх співвідношень, поріг структурної 

перколяції визначається: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )dxLxxFxLdxLxxFLxdx pppp

ppp

 /1/1/1/1
)()( −=−=   

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )−−−  pppp xdxLxxFxLxdx pp  /1/1

 

Враховуючи, що  

( )( ) ( ) ( ) kxdxLxxFx pp
p =−−

/1
 

де k – коефіцієнт пропорційності, 

маємо: 

( ) ( ) pLkxdx pp

/1
−  

 

Оскільки у кожному конкретному випадку товщина плівки d = const та 

const
/1

=pL


, то з урахуванням розрахунків, проведених у роботі [97] можна 

записати: 

( ) ( )
p

d

L
cxdx pp

/1









−  
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p

dkc
/1

=  

Тоді, остаточне співвідношення для «Теорії перколяції», розробленої 

Левінштейном для певної товщини плівки, має вигляд: 

 

( ) ( )
p

d

L
cxdx pp

/1









+  (3.1) 

 

Дана теорія запропонована Левінштейном для системи, що 

характеризується постійним розміром гранул. Розмір L був визначений з 

результатів дослідження структурного стану гранульованих плівок методом 

просвічуючої електронної мікроскопії. Відомо, що ключову роль у ефекті ГМО 

відіграють однодоменні феромагнітні гранули, а величина максимального 
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ГМО, виміряна при кімнатній температурі, визначається структурною 

перколяцією саме однодоменних феромагнітних гранул [54, 97]. Аналіз 

структурного стану зразків плівкових сплавів, виконаний методом ПЕМ, та 

побудова відповідних гістограм (див, наприклад рис. 3.5 в та рис. 3.7 в) 

дозволили встановити, що середній діаметр L однодоменних феромагнітних 

гранул для зразків з концентрацією cCo = xp для плівок товщиною 20 нм (2D 

система), 35 нм і 45 нм (2D+3D система) та 85 нм (3D система) становив 20 нм, 

18 нм та 16 нм відповідно. Експериментальне значення порогу структурної 

перколяції xp були визначені із концентраційних залежностей величин ГМО для 

плівкових зразків різної товщини (рис. 3.18). Підставивши дані у 

співвідношення (3.1), отримали розрахункові значення порогу структурної 

перколяції xp на основі співвідношення Левінштейна та порівняли його з 

експериментальними значеннями. 

Таблиця 3.2.  

Порівняння експериментальних та розрахункових (на основі теорії 

Лівенштейна) значень порогу структурної перколяції xp для невідпалених 

зразків гранульованого плівкового сплаву на основі Co і Ag різної 

товщини 

Товщина 

плівки d, 

нм 

xp  

експериментальна, 

ат. % 

xp 

розрахункова, 

ат. % 

%,100

розр.p

розр.pексп.p


−

x

xx
 

85 32 30 7 

45 36 37 3 

35 40 42 5 

20 55 55 0 

 

Як видно з табл. 3.2, співставлення результатів розрахунку значень порогу 

структурної перколяції згідно теорії М.Е.Левінштейна, застосованої до 

гранульованих плівкових сплавів на основі Co та Ag, і значень xp (d), 

визначених експериментально, показує якісне узгодження (рис. 3.19). 
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Рис. 3.18. Залежності амплітуди ГМО від концентрації кобальту у 

невідпалених зразках плівкових сплавів на основі Co і Ag різної товщини d. 

Вимірювання виконані у поздовжній геометрії у полі H макс = 15 кЕ при Твимір. = 

300 К 

 

 

 

 

Рис. 3.19. Залежність порогу структурної перколяції невідпаленого 

плівкового сплаву на основі Co і Ag від товщини плівки d 

 

 

 

 

 



 176 

Значення порогу структурної перколяції xp у тонких 2D плівках змістилося 

до cCo = 55 ат.%, порівняно з значенням cCo, що відповідає перколяції у 3D 

системах. Можливим поясненням такого ефекту є  запропонована у даній 

роботі схема спін-залежного розсіювання в 3D (товстих) та 2D (тонких) зразках 

гранульованих плівкових систем (рис.3.20). 

 

 

Рис. 3.20. Схема спін-залежного розсіювання в 3D (товстих) та 2D (тонких) 

зразках гранульованих плівкових систем: → спін-залежне розсіювання 

електронів; → струм дрейфу електронів, b - відстань між магнітними 

гранулами, що співрозмірна із середньою довжиною вільного пробігу 

електронів 

 

Ефект ГМО у гранульованих плівках реалізується, коли відстань між 

магнітними гранулами співрозмірна із середньою довжиною вільного пробігу 

електрона. У випадку, коли концентрація Co в плівковому сплаві становить cCo 

= 32 ат.% – відстань між гранулами 1 і 2 (рис. 3.20) більше, ніж b, і спін-

залежне розсіювання у плівках 2D систем не реалізується. b – відстань між 

магнітними гранулами, що співрозмірна із середньою довжиною вільного 

пробігу електронів. Однак у товстих зразках (3D – системі) при концентраціях 

Co cCo = 32 ат.% спін-залежне розсіювання може бути здійснено від гранули 1 

до гранул 3 або 4, які знаходяться на відстані, співрозмірній з середньою 

довжиною вільному пробігу b. Таким чином, у гранульованый 3D - системі при 

концентрації Co cCo = 32 ат.% може бути реалізований ефект ГМО. У 2D-
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системі (у плівці товщиною d = 20 нм) при cCo = 32 ат.% лише  при збільшенні 

концентрації кобальту відбувається зменшення відстані між гранулами 1 і 2 

(рис.3.20). Саме тому, поріг перколяції для 2D-систем досягається при більших 

концентраціях Co у порівнянні з 3D-системами. Зі збільшенням концентрації 

кобальту до cCo = 55 ат.% у 2D-плівковій системі відстань між феромагнітними 

гранулами зменшується і стає співрозмірною із середньою довжиною вільного 

пробігу b (рис.3.20). При цій концентрації (cCo = 55 ат.%) у 2D-плівках 

реалізується ефект ГМО. 

 

3.1.5. Вплив відпалювання на структурно-фазовий стан та 

магніторезитивні властивості гранульованих плівкових сплавів на основі 

Co та Ag 

 

Дослідження впливу відпалювання на структурно-фазовий стан 

гранульованих плівкових сплавів на основі Co та Ag  було виконано для зразка 

товщиною 20 нм з концентрацією cСо = 60 ат.%. Як видно з рис. 3.4 в, при даній 

концентрації кобальту поріг структурної перколяції був досягнутий. Було 

досліджено фазовий склад невідпалених плівок та після відпалювання при 

різних температурах (Твідп. = 700, 800 та 900 К). Зразки плівкових сплавів на 

основі Co і Ag були відпалені за схемою «нагрівання → витримка впродовж 

30 хв → охолодження до кімнатної температури». Дослідження структури та 

фазового стану відбувалося методом просвічуючої електронної мікроскопії при 

кімнатній температурі. 

Електронограми від невідпаленого та відпаленого при різних температурах 

зразка Co60Ag40 товщиною d = 20 нм представлена на рис.3.21. На рис.3.22 

приведені відповідні спектри дифракції. 

Результати інтерпретації електронограм представлені у табл. 3.3 та 3.4. 

Аналіз результатів електронографічних досліджень плівки сплаву на основі Co і 

Ag товщиною d = 20 нм з концентрацією кобальту cCo = 60 ат.% свідчить про те, 

що у невідпаленому стані зразок має фазовий склад ГЦК-Ag + ГЩП-Co. 
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Гранули кобальту розміром L = 3  31 нм були розміщені в матриці срібла 

(рис. 3.23 а, б) і поріг структурної перколяції був досягнутий. Після 

відпалювання зразка при Твідп. = 700 К на електронограмах з’явилася лінія (111) 

ГЦК-Co (рис. 3.21 б), наявність якої пояснюється дефектами пакування у ГЩП-

Со, оскільки згідно [313-315] між фазами Со існує кристалографічна 

відповідність (111) ГЦК ║ (100) ГЩП. Розмір гранул кобальту при цьому зріс 

до L = 6  37 нм (рис. 3.23 в, г). На електронограмах від зразка, відпаленого при 

температурах 800 і 900 К, спостерігалося зростання інтенсивності від ліній, що 

належать фазі ГЦК-Со (рис. 3.21 в, г). Електронно-мікроскопічні дослідження 

плівок були проведені після їх охолодження до кімнатної температури.  При 

цьому відбулася стабілізація ГЦК-фази кобальту при оберненому 

ГЦКГЩП переході. Лінії від фази ГЩП-Со у відпалених зразках 

фіксувалися, хоча інтенсивність їх була меншою, ніж у невідпаленому стані. 

Таким чином, відпалений при 800 К і 900 К зразок плівкового сплаву мав 

склад ГЦК-Ag + ГЩП-Со + ГЦК-Со (рис. 3.21 в, г). У зразках, відпалених при 

800 К, розмір гранул кобальту становив L = 12  45 нм (рис. 3.23 д, е). 

Слід відмітити, що міжплощинні відстані для ГЦК-Ag, ГЩП-Со та ГЦК-

Со відповідали табличним значенням [297]. Це може свідчити що тверді 

розчини при відпалюванні у даному зразку не утворювалися. Автори [49, 60, 64, 

96, 98] відмічають, що фазовий склад зразків плівкових сплавів на основі Co і 

Ag залишався двофазним, а тверді розчини у системі не спостерігалися. Хоча 

автори [111-115] відмічають, що при аналізі фазового стану було зафіксовано 

утворення метастабільних твердих розчинів. Дана особливість може бути 

пов’язана з технологією отримання зразків плівкових сплавів. 

У роботі [206] проаналізовано питання підбору оптимальної температури 

відпалювання для зразка плівкового сплаву Co20Cu80 з метою отримання 

структурного стану, при якому зразок буде характеризуватися максимальною 

величиною ГМО. Встановлено, що такий структурний стан реалізувався при 

відпалюванні зразка при температурі 500°С впродовж 10 хвилин.  
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Рис. 3.21. Електронограми від зразка плівкового сплаву на основі Co та Ag 

з концентрацією кобальту сСо = 60 ат. % у невідпаленому (а) та відпаленому при 

700 (б), 800 (в) та 900 К (г) станах. Товщина плівки d = 20 нм 

 

 

 

Рис. 3.22. Спектри дифракції від зразка плівкового сплаву на основі Co та 

Ag з концентрацією кобальту сСо = 60 ат. % у невідпаленому та відпаленому 

при 700, 800 та 900 К станах. Товщина плівки d = 20 нм 
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Таблиця 3.3 

Розшифрування електронограми від плівки сплаву (d = 20нм) на основі Co 

та Ag з концентрацією cCo= 60 ат.% у невідпаленому стані та після 

відпалювання при Твідп. = 700 К 

№ 

невідпалена плівка 
відпалена плівка 

при Твідп. = 700 К 

0

hkld , нм 

[297] 

 І, 

в.о. 

dhkl, 

нм 
hkl 

Фазовий 

склад 

І, 

в.о. 

dhkl, 

нм 
hkl 

Фазовий 

склад 

1 Д.С. 0,235 111 ГЦК-Ag Д.С. 0,239 111 ГЦК-Ag 0,236 

2 сер. 0,215 100 ГЩП-Со сер. 0,216 100 ГЩП-Со 0,216 

3 Д.С. 0,209 
200 ГЦК-Ag 

Д.С. 0,208 
200 ГЦК-Ag 0,204 

002 ГЩП-Со 111 ГЦК-Со (ДП) 0,204 

4 сер. 0,192 101 ГЩП-Со сер. 0,195 101 ГЩП-Со 0,192 

5 - - - - сл. 0,183 200 ГЦК-Со (ДП) 0,177 

6 сер. 0,149 102 ГЩП-Со сер. 0,152 102 ГЩП-Со 0,148 

7 сер. 0,145 220 ГЦК-Ag сер. 0,147 220 ГЦК-Ag 0,145 

8 сер. 0,125 110 ГЩП-Со сер. 0,125 110 ГЩП-Со 0,125 

9 сер. 0,123 311 ГЦК-Ag сер. 0,123 311 ГЦК-Ag 0,123 

 

Таблиця 3.4 

Розшифрування електронограми від плівки сплаву (d = 20нм) на основі 

Co та Ag з концентрацією cCo= 60 ат.% після відпалювання 

при Твідп. = 800 і 900 К 

№ 

відпалена плівка 

при Твідп. = 800 К 

відпалена плівка 

при Твідп. = 900 К 

0

hkld , нм 

[297] 
І, 

в.о. 

dhkl, 

нм 
hkl 

Фазовий 

склад 

І, 

в.о. 

dhkl, 

нм 
hkl 

Фазовий 

склад 

1 С. 0,237 111 ГЦК-Ag сер. 0,235 111 ГЦК-Ag 0,236 

2 сер. 0,216 100 ГЩП-Со сер. 0,217 100 ГЩП-Со 0,216 

3 Д.С. 0,205 
200 ГЦК-Ag 

Д.С. 0,203 
200 ГЦК-Ag 0,204 

111 ГЦК-Со 111 ГЦК-Со 0,204 

4 сер. 0,193 101 ГЩП-Со сер. 0,192 101 ГЩП-Со 0,192 

5 сл. 0,179 200 ГЦК-Со сер. 0,178 200 ГЦК-Со 0,177 

6 сл. 0,150 102 ГЩП-Со сл. 0,149 102 ГЩП-Со 0,148 

7 сер. 0,145 220 ГЦК-Ag сл. 0,145 220 ГЦК-Ag 0,145 

8 сер. 0,126 110 ГЩП-Со сер. 0,125 110 ГЩП-Со 0,125 

9 сер. 0,123 311 ГЦК-Ag сер. 0,123 311 ГЦК-Ag 0,123 
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Рис. 3.23. Зображення наноструктури зразка плівкового сплаву на основі 

Co і Ag з концентрацією кобальту сCo = 60 ат. % у невідпаленому (а) та 

відпаленому при Tвідп. = 700 (б) і 800 К (в) станах. Товщина плівки d = 20 нм 
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Результати дослідження впливу відпалювання на магніторезистивні 

властивості зразків тонкоплівкових гранульованих сплавів на основі Co і Ag 

товщиною d = 20 нм в діапазоні концентрацій кобальту 17 ≤ cCo ≤ 89 ат.% 

показали, що найбільшим значенням ГМО характеризувалися плівки у 

невідпаленому стані (рис. 3.24, рис. 3.25). Так, максимальне значення ГМО = 

7,7 % при вимірюваннях у магнітному полі H = 4,5 кЕ у поздовжній геометрії 

при Твимір. = 300К спостерігалось для невідпаленого зразка Co55Ag45 (рис. 3.24). 

Аналіз результатів дослідження магніторезистивних властивостей та 

структурно-фазового стану зразків у невідпаленому стані та після відпалювання 

при різних температурах показав, що незалежно від концентрації компонентів у 

надтонких гранульованих плівках товщиною 20 нм у діапазоні концентрацій 

кобальту 17 < cCo <70 ат.% одночасно присутні суперпарамагнітні (СПМ), 

однодоменні феромагнітні (ОД-ФМ) та багатодоменні феромагнітні (БД-ФМ) 

гранули в певній пропорції (рис. 3.24). Існує три діапазони концентрацій з 

переважним внеском певного типу гранул у величину магнітоопору. У 

першому діапазоні низьких концентрацій кобальту суперпарамагнітні гранули 

визначають магніторезистивні властивості. Зі збільшенням їх концентрації 

зростає ймовірність спін-залежного розсіювання, що призводить до збільшення 

магнітоопору. При cCo > 34 ат.% концентрація однодоменних гранул є досить 

високою і їх вплив на магніторезистивні властивості стає визначальним. 

Величина магнітоопору досягає свого максимуму, коли концентрація кобальту 

відповідає структурному порогу перколяції. Подальше збільшення cCo 

призводить до збільшення розміру гранул і переходу їх у багатодоменний стан, 

за рахунок чого величина магнітоопору різко зменшується і досягає свого 

мінімуму при утворенні суцільної феромагнітної плівки (рис. 3.24). 

На рис. 3.25 приведені польові залежності магнітоопору зразка плівкового 

сплаву Co58Ag42 у невідпаленому стані та після відпалювання при температурах 

T відп. = 370  800 K стані. Вимірювання магнітоопору зразка були виконані у 

поздовжній геометрії вимірювання після охолодження до кімнатної 

температури. 
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Рис. 3.24. Залежність величини ГМО плівкових сплавів на основі Co і Ag 

товщиною d = 20 нм від їх складу у невідпаленому стані. Вимірювання 

магнітоопору здійснювали у полі Hмакс=4,5 кЕ при Твимір. = 300 К 

 

 

 

 

Рис. 3.25. Польові залежності магнітоопору зразка плівкового сплаву  

Co58Ag42 у невідпаленому та відпаленому при T відп. = 370  800 K стані. 

Вимірювання виконані у поздовжній геометрії. Товщина зразка d = 20нм 
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У невідпаленому стані зразок плівкового сплаву з концентрацією cCo 

=58 ат.% характеризувався величиною ГМО = 3,7%. Як видно з рис. 3.25 

відпалювання спричиняли зменшення величини ГМО. 

Так, після відпалювання даного зразка при температурі Твідп. = 370 К 

величина ГМО зменшилась у 1,26 рази, при 510 К – у 3,5 рази, при 800 К – у 

15,4 рази, а при 900 К – у 31 раз порівняно зі значенням ГМО у невідпаленому 

стані. Крім того, у даному зразку після відпалювання  спостерігалося зростання 

коерцитивної сили, порівняно з невідпаленим станом. Коерцитивна сила 

невідпаленого зразка плівкового сплаву Co58Ag42 становила Hc = 0,1 кЕ 

(рис. 3.25). Після відпалювання плівки Co58Ag42 при температурах 510 К, 570 К 

та 800 К величина коерцитивної сили Hc становила 0,12 кЕ, 0,280 кЕ та 0,920 кЕ 

відповідно. Така поведінка магніторезистивних властивостей зразків 

гранульованого сплаву визначається змінами структурного стану, а саме 

збільшенням розміру гранул кобальту при відпалюванні зразків (рис. 3.23). 

Аналогічна ситуація спостерігалась для зразків плівкового сплаву з 

іншими концентраціями кобальту (рис. 3.26). 

На рис. 3.27 представлені польові залежності магнітоопору, виміряні у 

поздовжній геометрії для зразка з високою концентрацією кобальту (cCo = 

74 ат.%) у невідпаленому та відпаленому при температурах T відп. = 410-800 K 

стані. Дослідження були проведені після охолодження зразка до кімнатної 

температури. Як видно з рис. 3.27, зразок характеризувався анізотропним 

магнітоопором у невідпаленому стані та після відпалювання. Розрахунок 

коефіцієнту АМО був виконаний за співвідношенням (2.12). Величина 

коефіцієнту АМО змінювалася в інтервалі 0,33 – 0,44 % (рис. 3.28). 

Рис. 3.29 демонструє, що відпалювання зразків товщиною 20 нм 

спричинило зменшення величини ГМО у всьому досліджуваному інтервалі 

концентрацій кобальту в обох геометріях вимірювання. Після відпалювання 

зразків при температурах 510 ≤ Твідп. ≤ 900 К максимальним ГМО 

характеризувалися плівки з концентрацією  кобальту cCo = 50 ат.%. 
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Рис. 3.26. Залежність магнітоопору тонкоплівкових сплавів на основі Co і 

Ag різного складу  від температури відпалювання. Товщина плівок d = 20 нм. 

Вимірювання проведені у полі  Hмакс = 4,5 кЕ при Твимір. = 300К 

 

 

 

 

 

Рис. 3.27. Польові залежності магнітоопору, виміряні у поздовжній 

геометрії для зразка Co74Ag26 у невідпаленому та відпаленому при T відп. = 410-

800 K стані. Вимірювання проведені при Твимір. = 300 К 
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Рис. 3.28. Залежність величини АМО від температури відпалювання зразка 

плівкового сплаву Co74Ag26 . Вимірювання проведені при Твимір. = 300 К у полі 

Hмакс=4,5 кЕ 

 

 

 

 

 

Рис. 3.29. Залежність величини ГМО зразків плівкових сплавів на основі 

Co і Ag товщиною d = 20 нм від їх складу у невідпаленому стані та після 

відпалювання при різних температурах. Вимірювання ГМО здійснювали у 

поперечній (а) та поздовжній (б) геометрії вимірювання у полі Hмакс=4,5 кЕ при 

Твимір. = 300 К 
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3.2. Структурно-фазовий стан, магнітні, магнітотранспортні та 

електрофізичні  властивості зразків плівкових сплавів на основі Co і Cu 

[316-319] 

 

3.2.1. Структурно-фазовий стан та елементний склад зразків 

плівкових сплавів на основі Co і Cu 

 

Дослідження впливу структурного стану та фазового складу зразків 

плівкових сплавів на основі Co і Cu на магнітні та магніторезистивні 

властивості було досліджено та проаналізовано у великій кількості робіт [49, 

116-134, 320]. Так, у роботі [320] вивчено структурні, магнітні та транспортні 

властивості гранульованих плівок CoxCu1-x (x = 0,11-0,45), отриманих методом 

одночасного випаровування з двох незалежних електронно-променевих гармат. 

Дослідження методом скануючої тунельної мікроскопії встановили, що 

поверхневі кристаліти мають видовжену форму. Намагніченість і результати, 

отримані методом феромагнітного резонансу вказують на велику площину 

одновісної анізотропії у всіх зразках. Виявлено кореляцію між орієнтацією 

поверхневих кристалітів та легкою віссю анізотропії. Магнітоопір зразків у 

полях до 0,5 Тл суттєво відрізнявся для поперечної та поздовжньої геометрій. 

У даному підрозділі наведені результати експериментальних досліджень 

структурно-фазового стану, магнітних, магнітотранспортних та 

електрофізичних властивостей зразків гранульованих плівкових сплавів на 

основі Co і Cu товщиною 20, 40 та 80 нм при загальній концентрації кобальту 

15 ≤ cCo ≤ 75 ат.% у невідпаленому стані та після відпалювання при Твідп.. ≤ 

800 К. 

Елементний склад зразків визначався з допомогою електронного 

мікроскопу Jeol 7001 TTLS та приставки фірми Oxford Instruments для 

енергетичної дисперсійної рентгенівської спектроскопії. Приклад 

енергодисперсійного спектру приведений на рис. 3.30. Контроль складу зразків 

здійснювали    також    методом    просвічуючої    електронної    мікроскопії   з  
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Рис. 3.30. Енергодисперсійний спектр (EDS) і елементний склад зразка 

плівкового сплаву (d=40нм) на основі Co і Cu із загальною концентрацією Co 

cCo = 25 ат.% після відпалювання при Tвідп. = 720 K (30 хв) 

 

 

 

 

Рис. 3.31. Спектр характеристичних втрат електронів (EELS спектр) від 

зразка плівкового сплаву (d=40нм) на основі Co і Cu із загальною 

концентрацією Co cCo = 22 ат.% після відпалювання при Tвідп. = 700 K (t = 60 хв) 
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допомогою спектрометра характеристичних втрат енергії електронів Gatan 

Quantum (EELS), що дозволяє виявляти і кількісно визначати елементний склад 

аж до атомарного рівня. Приклад спектру характеристичних втрат електронів 

від зразка плівкового сплаву на основі Co і Cu приведений на рис. 3.31. 

Дослідження, виконані методом просвічуючої електронної мікроскопії, в 

тому числі у режимі високої роздільної здатності, показали, що структурно-

фазовий стан зразків плівкового сплаву на основі Co і Cu залежить від 

концентрації компонентів сплаву та температури відпалювання зразків. 

На рис. 3.32 показані електронограми від зразків товщиною d = 20 нм 

плівкових сплавів із загальною концентрацією Co cCo = 21 ат.% та cCo = 71 ат.% 

у невідпаленому стані та після відпалювання при 800 K. На рис. 3.33 

зображений дифракційний спектр, отриманий з відповідних електронограм. Для 

інтерпретації результатів аналізу фазового складу на спектрі зображені 

вертикальні лінії, що вказують на табличні значення дифракційних ліній для 

масивних зразків ГЦК-Cu та ГЩП-Co. На рис. 3.34 приведено зображення 

наноструктури зразків плівкових сплавів на основі Co і Cu різного складу у 

невідпаленому стані та після відпалювання при температурі 800 К. На рис. 3.35 

представлені гістограми розподілу розміру гранул Co, що відповідають 

зображенням наноструктури плівок. 

На електронограмі від невідпаленого зразка плівкового сплаву на основі 

Co і Cu із загальною концентрацією cCo = 21 ат.% фіксувалися лінії від ГЦК 

фази (рис. 3.32 а). Було визначено, що дана фаза відповідає твердому розчину 

ГЦК-Cu (Co) на основі ГЦК-Cu з параметром гратки а = 0,362 нм (табл. 3.5), 

який дещо більший за параметр гратки Cu у масивному стані a0 (ГЦК-Cu) = 

0,3596 нм [321]. При цьому, розмір гранул кобальту становив L = 2 ÷ 5 нм 

(рис. 3.34 а, рис.3.35 а). При таких розмірах гранули ГЩП-Co знаходяться у 

суперпарамагнітному стані [93]. Відсутність на електронограмі ліній від ГЩП-

Co, очевидно, пов’язана з низькою концентрацією кобальту та малим розміром 

гранул. 

Відпалювання зразка з загальною концентрацією cCo = 21 ат.%  при Твідп. = 
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800 К призвело до часткового розпаду т.р. ГЦК-Cu (Co) та збільшенню розміру 

гранул кобальту до L = 4 ÷ 11 нм. Параметр гратки ГЦК фази при цьому дещо 

зменшився а = 0,359 нм.  

Збільшення загальної концентрації кобальту у невідпаленому плівковому 

сплаві до cCo = 71 ат.% призвело до збільшення розміру гранул до L = 5 ÷ 14 нм 

(рис. 3.35 г) та зменшення відстані між ними. Фазовий склад при цьому 

відповідав ГЦК-Cu (Co) + ГЩП-Co (рис. 3.32 б). Відпалювання зразка 

плівкового сплаву з концентрацією кобальту cCo = 71 ат.% при Твідп. = 800 К 

призвело до збільшення розміру гранул до L = 6 ÷ 26 нм (рис. 3.35 ж) і 

об’єднання їх у феромагнітні кластери. Проміжки між феромагнітними 

кластерами із ГЩП-Co були заповнені т.р. ГЦК-Cu (Co). 

Для формування гранульованої структури з рівномірним розподілом 

гранул по всьому об’єму зразка у більшості випадків було проведено 

відпалювання. На рис. 3.36 приведені електронограми від відпалених при 700 К 

(час відпалювання t = 60 хв) зразків плівкових сплавів на основі Cu і Co 

товщиною d = 40 нм із загальною концентрацією кобальту 22 ат.% та 69 ат.%. 

Результати інтерпретації електронограм показали, що фазовий склад даних 

зразків, товщиною d = 40 нм, подібний фазовому складу вже проаналізованих 

відпалених при 800 К зразків тонкоплівкового сплаву на основі Co і Cu 

товщиною 20 нм з загальними концентраціями кобальту 21 ат.% та 71 ат.%. 

Зразки плівкового сплаву з загальною концентрацією кобальту cCo = 22 aт.% 

характеризувалися станом, при якому гранули ГЩП-Co розміром L = 5 ÷ 12 нм  

знаходилися в матриці з розбавленого твердого розчину ГЦК-Cu(Co). При 

загальній концентрації кобальту cCo = 69 aт.% розмір гранул ГЩП-Co становив 

L = 8 ÷ 25 нм, при цьому гранули об’єднувалися у феромагнітні кластери. 

Проміжки між кластерами були заповнені т.р. ГЦК-Cu(Co). Як видно зі 

спектру, приведеного на рис. 3.37, при збільшенні загальної концентрації 

кобальту у сплаві від 22 до 69 ат.% відбувається зміщення піку від лінії (111) 

ГЦК-Cu до (111) ГЦК-Со. 

Дослідження, проведені методом рентгенівської спектроскопії (у режимі 
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Рис. 3.32. Електронограми від зразків плівкових сплавів із концентрацією 

Co cCo = 21 ат.% (а, в) та cCo = 71 ат.% (б, г) у невідпаленому стані (a, б) та після 

відпалювання при Tвідп.= 800 K (t = 20 хв) (в, г). Товщина плівок d = 20 нм 

 

Рис. 3.33. Дифракційні спектри від електронограм зразків плівкових 

сплавів із концентрацією Co cCo = 21 ат.% (а) та cCo = 71 ат.% (б) у 

невідпаленому стані та після відпалювання при Tвідп.= 800 K (t = 20 хв). 

Товщина плівок d = 20 нм 
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Таблиця 3.5 

Розшифрування електронограми від невідпаленої та відпаленої при 800К 

плівки сплаву (d = 20 нм) на основі Co та Cu 

з загальною концентрацією Co cCo= 21 ат.% 

№ 

невідпалена плівка 
відпалена плівка 

при Твідп. = 800 К 

0

hkld , нм 

[297] 

 І, 

в.о. 

dhkl, 

нм 
hkl 

Фазовий 

склад 
І, в.о. 

dhkl, 

нм 
hkl 

Фазовий 

склад 

1 Д.С. 0,209 111 
т.р. ГЦК-

Cu(Co) 
Д.С. 0,208 111 

т.р. ГЦК-

Cu(Co) 
0,208 

2 С. 0,181 200 
т.р. ГЦК-

Cu(Co) 
С. 0,179 200 

т.р. ГЦК-

Cu(Co) 
0,180 

3 сер. 0,128 220 
т.р. ГЦК-

Cu(Co) 
Сер. 0,127 220 

т.р. ГЦК-

Cu(Co) 
0,127 

4 сер. 0,109 311 
т.р. ГЦК-

Cu(Co) 
Сер. 0,108 311 

т.р. ГЦК-

Cu(Co) 
0,108 

а = 0,362±0,0005 нм а = 0,359±0,0005  нм  

Д.С. – дуже сильна, С. – сильна, сер. – середня, сл. – слабка, д.сл. – дуже слабка 

Таблиця 3.6 

Розшифрування електронограми від невідпаленої та відпаленої при 800К 

плівки сплаву (d = 20 нм) на основі Co та Cu 

з загальною концентрацією Co cCo= 71 ат.% 

№ 

невідпалена плівка 
відпалена плівка 

при Твідп. = 800 К 

0

hkld , нм 

[297] 

 І, 

в.о. 

dhkl, 

нм 
hkl 

Фазовий 

склад 
І, в.о. 

dhkl, 

нм 
hkl 

Фазовий 

склад 

1 сл. 0,215 100 ГЩП-Co сл. 0,215 100 ГЩП-Co 0,216 

2 Д.С. 0,206 
111 

т.р. ГЦК-

Cu(Co) Д.С. 0,204 
111 ГЩП-Co 0,208 

111 ГЩП-Co 111 ГЩП-Co 0,204 

3 С. 0,190 101 ГЩП-Co С. 0,192 101 ГЩП-Co 0,192 

4 С. 0,179 
200 

т.р. ГЦК-

Cu(Co) С. 0,179 
200 

т.р. ГЦК-

Cu(Co) 
0,179 

200 ГЩП-Co 200 ГЩП-Co 0,177 

5 д.сл. 0,150 102 ГЩП-Co сл. 0,150 102 ГЩП-Co 0,148 

6 сер. 0,127 
220 

т.р. ГЦК-

Cu(Co) сер. 0,125 
220 

т.р. ГЦК-

Cu(Co) 
0,127 

110 ГЩП-Co 110 ГЩП-Co 0,125 

7 сер. 0,106 
311 

т.р. ГЦК-

Cu(Co) сер. 0,107 
311 

т.р. ГЦК-

Cu(Co) 
0,108 

201 ГЩП-Co 201 ГЩП-Co 0,107 

а = 0,356±0,0005 нм а = 0,355±0,0005 нм  

Д.С. – дуже сильна, С. – сильна, сер. – середня, сл. – слабка, д.сл. – дуже 

слабка 
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Рис. 3.34. Зображення наноструктури зразків плівкових сплавів на основі 

Co і Cu із концентрацією Co cCo = 21 aт.% (a, д), 28 aт.% (б, е), 40 aт.% (в, є) і 71 

aт.% (г, ж) у невідпаленому стані (a-б) та після відпалювання при Tвідп. = 800 K 

(t = 20 хв) (д-ж). Товщина зразків d = 20нм 

 

 

Рис. 3.35. Гістограми розподілу розміру гранул Co у тонкоплівкових  

гранульованих сплавах на основі Co і Cu товщиною d = 20 нм з різною 

концентрацією Co cCo = 21 aт.% (a, д), 28 aт.% (б, е), 40 aт.% (в, є) і 71 aт.% (г, 

ж) у невідпаленому стані (a-б) та після відпалювання при Tвідп. = 800 K (t = 20 

хв) (д-ж) 
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Рис. 3.36. Електронограми від відпалених при Tвідп. = 700 K (t = 60 хв) 

зразків плівкових сплавів на основі Co і Cu із загальною концентрацією Co cCo = 

22 ат.% (а) та cCo = 69 ат.% (б). Товщина плівок  d = 40 нм 

 

 

 

Рис. 3.37. Дифракційні спектри від електронограм відпалених при Tвідп. = 

700 K (t = 60 хв) зразків плівкових сплавів із загальною концентрацією Co cCo = 

22 ат.% та cCo = 69 ат.%. Товщина плівок  d = 40 нм 
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малокутової дифракції) показали аналогічний результат (рис. 3.38). При 

збільшенні концентрації кобальту у сплаві – відбувалося зміщення піку від 

(111) ГЦК-Cu(Co) до (002) ГЩП-Co. 

 

Рис. 3.38. Ренгенівські спектри (режим GI-XRD) від відпалених при Tвідп. = 

700 K (t = 60 хв) зразків плівкових сплавів на основі Co і Cu різного складу. 

Товщина плівок  d = 40нм 

 

Для дослідження та інтерпретації структурного стану зразків плівкових 

сплавів на основі Co і Cu методом просвічуючої електронної мікроскопії було 

проведено елементний аналіз певної ділянки поверхні плівки (рис. 3.39). Даний 

метод дослідження є високоточним і дозволяє одночасно з зображенням 

наноструктури у світлопольному режимі отримати карти розподілу елементів, 

де кожен елемент забарвлений певним кольором. 

Дослідження структурного стану відпаленого при Tвідп. = 720 K зразка 

плівкового сплаву на основі Co і Cu із загальною концентрацією cCo = 20 ат.%  

методом просвічуючої електронної мікроскопії у режимі високої роздільної 

здатності (рис. 3.40 а) із застосуванням Фур’є перетворення (рис. 3.40 б) та 

інверсії даного перетворення (рис. 3.40 в) дозволили здійснити інтерпретацію 

наноструктури плівки. Встановлено, що гранули (виділена область на рис. 

3.40 а) характеризуються фазою ГЩП-Co і мають кристалічну структуру. 



 196 

 

Рис. 3.39. Карта елементного складу відпаленого при Tвідп. = 700 K (час 

відпалювання t = 60 хв) зразка плівкового сплаву із загальною концентрацією 

Co cCo = 22 ат.%. Товщина плівки d = 40нм 

 

 

Рис. 3.40. Зображення наноструктури (а) відпаленого при Tвідп. = 720 K (t = 

30 хв) зразка плівкового сплаву із загальною концентрацією Co cCo = 20 ат.% 

(а). Товщина плівки d=40нм. Зображення Фур’є перетворення (б) та зображення 

інверсії Фур’є перетворення  (в) ділянки, виділеної прямокутником на рис (а) 
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3.2.2. Концентраційна залежніть магнітних властивостей плівкових 

сплавів на основі Co і Cu 

 

Дослідження магнітних властивостей зразків тонкоплівкових сплавів на 

основі Co і Cu показало, що поведінка кривих намагнічування залежить від 

складу плівкового зразка. На рис. 3.41 приведені криві гістерезису, виміряні 

при 300 К у перпендикулярній та паралельній геометріях вимірювання для 

відпалених при 700 К зразків плівкових сплавів товщиною 40  і 80 нм. 

При малих значеннях загальної концентрації Co в плівковому сплаві, криві 

не насичуються у зовнішньому магнітному полі Hмакс = ± 16,5 кЕ у обох 

геометріях (рис. 3.41 а, б). Такі залежності є характерними для зразків, 

структура яких складається переважно з суперпарамагнітних гранул. 

При зростанні концентрації кобальту в сплаві до cCo = 25 ат.% зразки 

стають магнітно-анізотропними (рис. 3.41 в, г). Про це свідчить різна поведінка 

петель гістерезису для паралельної та перпендикулярної геометрій 

вимірювання. Основною причиною появи анізотропії може бути магнітна 

взаємодія між магнітними гранулами кобальту та несферична форма гранул. 

При високих концентраціях кобальту (cCo > 60 ат.%), магнітні властивості 

гранульованої плівки сплаву є подібними до властивостей суцільної 

феромагнітної плівки (рис. 3.41 є, ж). 

Суттєвих відмінностей у характері кривих нормованої намагніченості для 

зразків плівкових сплавів на основі Co і Cu товщинами 40 і 80 нм аналогічного 

складу – не спостерігалося. 

На рис. 3.42 приведено температурні залежності магнітного моменту M, 

отримані при охолодженні зразків плівкових сплавів з загальними 

концентраціями кобальту cCo = 21 ат.% (при d = 80нм) та  cCo = 22 ат.% (при d = 

40 нм) у магнітному полі H = 100 Oe (крива FC) та при охолодженні без 

магнітного поля (крива ZFC). Точка розходження кривих ZFC та FC визначає 

максимальні температури блокування Tb ≈ 252 K (для cCo = 21 ат.% (при d = 

80 нм) та Tb ≈ 225 K (для cCo = 22 ат.% (при d = 40 нм).  
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Рис. 3.41. Польові залежності нормованої намагніченості для відпалених 

при Твідп. = 700 К (t = 60 хвилин) зразків плівкових сплавів на основі Co і Cu 

різного складу 18 ≤ cCo ≤ 64 ат.% товщиною d = 40 нм (а, в, д, є) та d = 80 нм (б, 

г, е, ж), виміряні у перпендикулярній та паралельній геометріях вимірювання 

при Твимір. = 300 К 
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Дані температури є мірою енергії магнітної анізотропії. При температурах 

вимірювання Т > Tb дані плівкові сплави демонструють суперпарамагнітну 

поведінку, а при Т < TB –характеризуються феромагнітним станом. Наявність 

широкого переходу на кривих ZFC-FC поблизу температури блокування Tb 

свідчить, що розміри гранул Co у даних зразках змінюються у широкому 

інтервалі. Тобто, гранули кобальту в даному зразку знаходяться як 

однодоменному суперпарамагнітному так і у однодоменному феромагнітному 

станах. 

 

3.2.3. Концентраційна залежніть магнітотранспортних властивостей 

плівкових сплавів на основі Co і Cu 

 

Як зазначалося, максимальне значення ГМО у гранульованих плівкових 

сплавах залежить від концентрації компонентів, товщини плівок, а також від 

технологічних параметрів процесу осадження [47, 56, 57, 188, 227, 309, 323, 

324]. Так у роботі [323] було досліджено, вплив тиску парціальних газів та 

значення напруги при магнетронному методі осадження металів при отриманні 

сплавів на основі Co і Ag. 

У даному випадку зразки плівкових сплавів були отримані одночасною 

конденсацією з двох незалежних електронно-променевих випарників. 

Проаналізуємо результати досліджень магніторезистивних властивостей 

невідпалених зразків (d = 20 нм) плівкових сплавів на основі Co і Cu різного 

складу. Як видно з рис. 3.43, криві магнітоопору всіх невідпалених зразків при 

15 ≤ cCo  ≤ 71 ат.% не насичуються у магнітному полі до Н ≤ 4 кЕ. Зразки з 

загальною концентрацією кобальту cCo ≤ 40 ат.% не мають коерцитивності і 

характеризуються ізотропним магнітоопором, тобто криві магнітоопору 

виміряні у поперечній та поздовжній геометріях ідентичні. Такий результат 

свідчить, що структура зразів складається з суперпарамагнітних гранул 

кобальту, між якими немає сил взаємодії. Даних результат підтверджують 

результати досліджень структурного стану, виконані методом просвічуючої 
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електронної мікроскопії (рис. 3.34). При зміні концентрації кобальту від cCo = 

15 ат.% до cCo = 21 ат.% змінюється форма польової залежності гігантського 

магнітоопору з куполоподібної до дзвоноподібної. 

Збільшення загальної концентрації Co у плівковому сплаві призводить до 

збільшення розмірів феромагнітних гранул Со. Як наслідок, відстань між 

гранулами зменшується, що призводить до формування доменної структури. 

Для невідпалених зразків із загальною концентрацією Co cCo ≥ 50 ат.% польові 

залежності при вимірюванях у поздовжній геометрії типові для анізотропного 

магнітоопору. Виникнення АМО може бути викликане наявністю 

феромагнітних взаємодій, пов'язаних з підвищеною концентрацією Co (коли cCo 

більше порогу структурної перколяції), а також зі зменшенням відстані між 

феромагнітними гранулами кобальту.  

Подальше зростання концентрації кобальту може призвести до злиття 

гранул в кластери. При найвищих концентраціях Co в сплаві ці кластери 

можуть утворювати майже безперервну феромагнітну плівку. У цьому випадку 

роль спін-залежного розсіювання у зразках тонкоплівкового сплаву на основі 

Cu і Co зменшується разом з величиною її магнітоопору. 

Відпалювання зразків тонкоплівкових сплавів з різною загальною 

концентрацією Со призвело до збільшення їх магнітоопору і коерцитивної сили 

(рис. 3.44). Це особливо виражене для плівок з концентрацією Co cCo ≤ 28 ат.%. 

Відпалені при Tвідп. = 800 K зразки з загальними концентраціями Co cCo = 

15 ат.% і cCo = 21 ат.% продемонстрували 5-кратне і 2-кратне збільшення 

магнітоопору відповідно, порівняно з зразками у невідпаленому стані (при 

вимірюваннях у поздовжній геометрії). Відпалювання тонкоплівкових сплавів 

із загальними концентраціями кобальту cCo = 28 ат.% і cCo = 40 ат.% призводить 

до насичення магнітоопору в полі H = 4,5 кЕ (при вимірюваннях у поперечній 

геометрії). 

На рис. 3.45 а, б представлені польові залежності магнітоопору для зразків 

тонкоплівкових сплавів з низьким та високим вмістом кобальту – 21 ат.% та 62 

ат.%. Вимірювання проводилися в поздовжній геометрії для невідпалених 

зразків і після відпалювання в інтервалі температур Tвідп. = 600-800 К. Як можна 

бачити на рис. 3.45 а,   відпалювання    зразка,    що    характеризується низькою  
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Рис. 3.42. Залежності магнітного моменту (режим ZFC-FC) для відпалених 

при Твідп. = 700 К (t = 60 хв) плівок гранульованого сплаву Co21Cu79 (d = 80 нм) 

(а) і Co22Cu78 (d = 40 нм) (б). FC вимірювання – у магнітному полі H = 100 Е 

 

Рис. 3.43. Польові залежності магнітоопору невідпалених зразків  

тонкоплівкових сплавів на основі Co і Cu з концентрацією 15 ≤ cCo ≤ 62 ат.%. 

Вимірювання виконані у поперечній (●) і поздовжній (●) геометріях при Твимір. 

= 300 К. Товщина плівок d = 20 нм 
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Рис. 3.44. Польові залежності магнітоопору відпалених при Твідп. = 800 К 

(t = 20 хв) зразків  тонкоплівкових сплавів на основі Co і Cu з концентрацією Co 

15 ≤ cCo ≤ 62 ат.%. Вимірювання виконані у поперечній (●) і поздовжній (●) 

геометріях при Твимір. = 300 К. Товщина плівок d = 20 нм 

 

 

Рис. 3.45. Польові залежності магнітоопору зразків плівкових сплавів 

Co21Cu79 (а) та Co62Cu38 (б) товщиною d=20 нм, виміряні у поздовжній геометрії 

у невідпаленому  та відпаленому  при Tвідп = 600-800 К (t = 20 хв) станах 
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концентрацією Со у плівковому сплаві (наприклад,  при cCo = 21 ат.%), 

призводить до збільшення магнітоопору і коерцитивної сили. Це пов'язано зі 

збільшенням розміру гранул кобальту і об’єднанням за рахунок часткового 

розпаду твердого розчину ГЦК-Cu(Со). 

Плівковий сплав із загальною концентрацією Co cCo = 62% демонструє 

анізотропний магнітоопір, який пов'язаний з утворенням феромагнітних 

кластерів у процесі відпалювання зразка (рис. 3.45 б). 

На рис.3.46 приведені залежності магнітоопору від загальної концентрації 

Co для плівкового сплаву товщиною 20 нм у невідпаленому стані і після 

відпалювання при різних температурах. Вимірювання були проведені у 

поперечній і поздовжній геометріях при кімнатній температурі. Результати 

вимірювань показали, що для невідпалених плівок максимальна величина ГМО 

спостерігалась для зразків з загальною концентрацією Co cCo = 21 ат.%. Для 

відпалених гранульованих плівок максимальна величина магнітоопору в 

поперечній геометрії вимірювання спостерігалася для тонкої плівки з 

концентрацією Co cCo = 28 ат.% (рис. 3.46 а). 

 

 

Рис. 3.46. Залежність величини ГМО плівкових сплавів на основі Co і Cu 

товщиною d=20 нм від їх складу у невідпаленому стані та після відпалювання 

при різних температурах. Вимірювання ГМО здійснювали у поперечній (а) та 

поздовжній (б) геометріях вимірювання у полі Hмакс= 4,5 кЕ при Твимір. = 300 К 

 

Відпалені при 800 К зразки характеризувалися максимальною величиною 

ГМО = 1,3 % у полі 4,5 кЕ при кімнатній температурі. При вимірюванні 
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магнітопору відпалених зразків з концентраціями Co cCo ≥ 32 ат.% у поперечній 

і поздовжній геометріях величина ГМО збільшилася не суттєво. Для зразків 

тонкоплівкових сплавів з концентраціями cCo ≥ 32 ат.% така поведінка ГМО 

пов’язана зі зменшенням відстані між феромагнітними гранулами кобальту і 

появою феромагнітних взаємодій між ними в процесі відпалювання. Роль спін-

залежного розсіювання зменшується і з'являється анізотропний магнітоопір, 

величина якого не значна. 

Поведінка кривих магнітоопору для відпалених при 700 К зразків 

плівкових сплавів на основі Co і Cu товщиною d = 40 нм аналогічна 

результатам, отриманим для відпалених при 800 К зразків товщиною d = 20 нм. 

На рис. 3.47 представлені польові залежності магнітоопору зразків плівкових 

сплавів на основі Co і Cu різного складу, виміряні у перпендикулярній та 

поздовжній геометріях при кімнатній температурі. Як видно з рис.3.47, при cCo 

≤ 22 ат.% криві магнітоопору не насичуються у зовнішньому магнітному полі 

H ≤ 15 кЕ. Криві магнітоопору при цьому є магнітоізотропними, тобто вигляд 

кривих магнітоопору у обох геометріях має подібний характер. Така поведінка 

є характерною для плівок, структура яких складається з ансамблю 

суперпарамагнітних гранул. При загальній концентрації Co cCo ≥ 28 ат.% 

значення ГМО зменшується та з’являється анізотропний магнітоопір. Дана 

особливість може бути пояснена тим, що при збільшенні концентрації Co 

відбувається збільшення розміру магнітних гранул та зменшення відстані між 

ними. При цьому все більше проявляється дипольна взаємодія між сусідніми 

гранулами. 

Слід зазначити, що найбільша кількість робіт [43, 64, 92] стосовно 

досліджень ефекту ГМО зосереджена на плівкових сплавах з низькою 

концентрацією магнітної компоненти. У таких плівках спостерігається велике 

різноманіття магнітних і транспортних явищ. На рис. 3.48 приведено польові 

залежності магнітоопору для відпаленого при Твідп. = 700 К (t = 60 хв) зразка 

плівкового сплаву з cCo = 18 aт.% товщиною 40 нм. Польові залежності були 

виміряні   у    поздовжній    геометрії   при    температурах   5,  300  та  350  К  у 
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Рис. 3.47. Польові залежності магнітоопору відпалених при Твідп. = 700 К 

(t = 60 хв) зразків  плівкових сплавів на основі Co і Cu з концентрацією Co 18 ≤ 

cCo ≤ 64 ат.%. Вимірювання виконані у перпендикулярній (●) та поздовжній (●) 

геометрії  при Твимір. = 300 К. Товщина плівок d = 40 нм 
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зовнішньому магнітному полі Hмакс = 90 кЕ. Результати досліджень магніто-

резистивних властивостей відпалених та невідпалених плівкових сплавів на 

основі Co і Cu товщиною 20 нм показали, що внаслідок відпалювання 

магнітоопір та коерцитивність зразків зростають (рис. 3.46). Найбільший ефект 

збільшення величини ГМО у плівках з низькою концентрацією кобальту (рис. 

3.45 а). Тому для формування гранульованого стану та  отримання високих 

значень ГМО зразки плівкових сплавів на основі Co і Cu зазвичай проходять 

термообробку. Плівки Co18Cu82, відпалені при Твідп. = 700 К характеризувались 

високим значенням ГМО = 5,2 %.  при кімнатній температурі в полі H = 90 кЕ. 

Вимірювання при Твимір. = 5 К показали зростання ГМО даного зразка більш ніж 

в 2 рази до величини 11,12 % порівняно з величиною ГМО, виміряною при 

кімнатній температурі (рис. 3.48). При Твимір. = 350 К величина ГМО = 4,5 %, що 

в 1,16 разів менше за значення ГМО при кімнатній температурі. Зменшення 

ГМО при 350 К можна пояснити збільшенням розсіювання електронів на 

фононах з ростом температури. Як видно з рис. 3.48, криві магнітоопору, 

отримані при 300 та 350 К не насичуються у зовнішньому магнітному полі H = 

90 кЕ, що свідчить про суперпарамагнітний стан даного зразка. Дані результати 

підтвердили та доповнили висновки, зроблені після проведення досліджень 

магнітних властивостей даного зразка методом вібраційної магнітометрії 

(рис.3.41 а). Така поведінка магнітних та магніторезистивних властивостей є 

типовою для системи, що складається з невзаємодіючих між собою 

суперпарамагнітних гранул.  

Для зразків з концентраціями cCo ≥ 28 ат.%, що характеризувалися 

анізотропним магнітоопором (рис. 3.47), за співвідношенням (2.12) було 

проведено розрахунок коефіцієнтів АМО. Виконані розрахунки свідчать, що 

величина коефіцієнтів АМО зростала від 0,03 до 0,81 % з ростом загальної 

концентрації кобальту у сплаві (рис.3.49). 

Концентраційна залежність ГМО зразків плівкових сплавів на основі Co і 

Cu при d = 40 нм (рис.3.50), виміряна у поздовжній геометрії вимірювання у  
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Рис. 3.48. Польові залежності магнітоопору зразка плівкового сплаву 

Co18Cu82, відпаленого при Твідп. = 700 К (t = 60 хв). Вимірювання виконані у 

поздовжній геометрії при Твимір. = 5 К, 300 К та 350 К. Товщина плівки d = 40 нм 

 

Рис. 3.49. Залежність коефіцієнту анізотропного магнітоопору (АМО) 

розраховане для відпалених при 700К (t = 60 хв) зразків  плівкових сплавів на 

основі Co і Cu з концентрацією Co 18 ≤ cCo ≤ 64 ат.% 

 

Рис. 3.50. Залежність величини ГМО плівкових сплавів на основі Co і Cu 

товщиною d = 40 нм від їх складу у відпаленому при Твідп. = 700 К стані. 

Вимірювання ГМО здійснювали у поздовжній геометрії вимірювання у полях 

Hмакс =  15 кЕ при Твимір. = 300 К 
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полі Hмакс = 15 кЕ має вигляд, подібний концентраційній залежності ГМО для 

відпалених при Твідп. = 800К зразків плівкових сплавів на основі Co і Cu 

товщиною d = 20 нм (рис. 3.46 б). Максимальною амплітудою ГМО = 4.1% 

характеризувався зразок плівкового сплаву з загальною концентрацією 

кобальту cCo = 22 ат.% (рис.3.50). Зразки плівкових сплавів з cCo ≥ 37 aт.% мали 

низькі значення магнітоопору. 

Для встановлення впливу величини магнітного поля на поведінку 

магнітоопору зразків плівкових сплавів на основі Co і Cu було виконано 

експериментальні дослідження у поздовжній геометрії вимірювання у 

магнітних полях H величинами до 5 кЕ, 10 кЕ та 15 кЕ при кімнатній 

температурі вимірювання (рис. 3.51) для систем зразків товщинами 40 нм та 

80 нм в інтервалі концентрацій кобальту 18 ≤ cCo ≤ 73. Збільшення величини 

напруженості поля призвело до зростання величини ГМО. 

Для зразків товщиною 40 нм максимальний ГМО спостерігався при cCo = 

22 ат.%. Так, при H = 5 кЕ величина ГМО становила 3,2 %, при H = 10 кЕ – 

ГМО = 3,8 %, а при H = 15 кЕ – ГМО = 4,1 %. Зміщення максимуму на 

залежності ГМО від концентрації кобальту не спостерігалося (рис. 3.51 а). 

Для зразків товщиною 80 нм максимальним ГМО характеризувався зразок 

з загальною концентрацією кобальту в сплаві cCo = 25 %. При цьому величина 

ГМО збільшувалася від 2,1% до 2,6% і до 2,91% при збільшенні поля від 5 кЕ 

до 10 кЕ та до 15 кЕ відповідно. 

Співставлення концентраційних залежностей величини ГМО відпалених 

при Твідп. = 700 К зразків плівкових сплавів на основі Co і Cu товщинами 20, 40 

та 80 нм представлено на рис. 3.52. Вимірювання ГМО були здійснені у 

поздовжній геометрії при кімнатній температурі. Як видно з даного рисунка, 

вираженої товщинної залежності амплітуди ГМО для плівкової системи на 

основі Co і Cu не спостерігалося (на відміну від плівкової системи на основі Co 

і Ag). Такий ефект може бути пов'язаний з тим, що в системі на основі основі 

Co і Cu відбувалося утворення т.р. Cu(Co). Тобто, система не є класичною 

системою,   у   якій    гранули    магнітного    матеріалу  розміщені у немагнітній  
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Рис. 3.51. Залежність величини ГМО плівкових сплавів на основі Co і Cu 

товщинами 40 нм (а) та 80 нм (б) від їх складу у відпаленому при Твідп. = 700 К 

стані. Вимірювання ГМО здійснювали у поздовжній геометрії вимірювання у 

полях 5 кЕ, 10 кЕ та 15 кЕ при Твимір. = 300 К 

 

 

 

 

Рис. 3.52. Залежність величини ГМО плівкових сплавів на основі Co і Cu 

товщиною 20, 40 та 80 нм від їх складу у відпаленому при Твідп. = 700 К стані. 

Вимірювання ГМО здійснювали у поздовжній геометрії вимірювання у полях 

до Hмакс= 5 кЕ при Твимір. = 300 К 
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матриці, як то реалізується в системі на основі Co і Ag. У плівковій системі 

основі Co і Cu максимальним ГМО характеризувалися зразки сплавів з 

концентрацією Co в сплаві, що змінювалася в інтервалі 21 ≤ cCo ≤ 25 ат.% 

залежно від товщини. 

Як вже відмічалось, гранульовані плівкові системи, що характеризуються 

ефектом АМО, представляють інтерес з практичної точки зору при 

виготовленні елементів сенсорів для вимірювання кута повороту об’єкта [8, 23]. 

Дані сенсори знайшли широке застосування у автомобілебудуванні [23]. З цією 

метою було проведено комплексні дослідження магнітних та 

магніторезистивних властивостей термостабілізованого впродовж 60 хв при 

700 К зразка товщиною d = 40 нм плівкового сплаву з загальною концентрацією 

Co cCo = 37 aт.%  при повороті його у зовнішньому магнітному полі від 

поздовжньої (паралельної) до перпендикулярної геометрії. Положення 00 

відповідало поздовжній (при вимірюванні магнітоопору) та паралельній 

геометріям (при вимірюванні намагніченості), а 900 – перпендикулярній 

геометрії. Як видно з рис. 3.53, при повороті зразка у зовнішньому магнітному 

полі змінюється форма кривої магнітоопору та петлі гістерезису. Як видно з 

вигляду кривих магнітоопору (рис. 3.53 а) при повороті зразка від положення, 

що відповідає поздовжній геометрії, до положення, що відповідає 

перпендикулярній геометрії,  відбувся перехід від анізотропного до ізотропного 

магнітоопору. Дослідження намагніченості системи показало, що при повороті 

зразка від паралельної до перпендикулярної геометрії коерцитивність зразка 

зросла від Hc = 0,27 кЕ до Hc = 1,65 кЕ (вставка на рис. 3.53 б). Намагніченість 

насичення при цьому також збільшилася від H = 0,5 кЕ до H = 12,4 кЕ. 

 

3.2.4. Електрофізичні властивості плівкових сплавів на основі Co і Cu 

 

Дослідження електрофізичних властивостей плівкових гранульованих 

сплавів важливе для розуміння структурної еволюції зразків під час 

відпалювання. По-перше, при переході від масивного до тонкоплівкового стану 
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питомий опір зростає при зменшені товщини зразків та суттєво залежить від 

дефектів кристалічної структури [325]. Відпалювання зразків суттєвим чином 

впливає на рекристалізацію та активує процеси заліковування дефектів, що 

призводить до суттєвих змін питомого електричного опору тонкоплівкової 

системи. Оскільки, тонкі плівки є найкращими кандидатами для мініатюризації 

електронних приладів, то з точки зору практичного застосування таких 

матеріалів у елементах спінтроніки – їх поведінка повинна бути прогнозованою 

та стабільною. По-друге, дослідження температурної залежності 

електрофізичних властивостей дозволяє зрозуміти механізми розсіювання 

електронів у гранульованих плівкових сплавах. Це дає додаткову інформацію 

для інтерпретації та аналізу результатів дослідження магнітотранспортних 

властивостей. Автори роботи [133] встановили, що гранульований стан 

плівкових систем на основі Co та Cu певним чином впливає на їх 

електрофізичні властивості (питомий опір ρ і TКО (β). 

На рис. 3.54 приведено температурні залежності питомого електричного 

опору плівкових сплавів з різною часткою Co. Питомий опір ρ невідпалених 

зразків плівкових сплавів на основі Co і Cu приймав значень від 10∙10-8 Ом∙м до 

50∙10-8 Ом∙м (залежно від загальної частки Co x  у сплаві (рис. 3.54 а та 3.54 б)). 

Як видно з рис. 3.54, величини питомого опору ρ плівкових сплавів 

перевищують на порядок значення питомого опору ρ0 для чистих металів у 

масивному стані (ρ0(Co) = 6,24∙10-8 Ом∙м та ρ0(Cu) = 1,67∙10-8 Ом∙м [321]). Такі 

величини питомого опору невідпалених зразків обумовлені дефектністю та 

дисперсністю структури свіжосконденсованих плівкових сплавів. Для 

стабілізації електрофізичних властивостей та зменшення дефектності структури 

плівкові зразки відпалювали у вакуумі впродовж декількох циклів «нагрівання-

охолодження». На рис. 3.54 приведені температурні залежності питомого опору 

для плівкових сплавів на основі Co та Cu при x = 0,42 та x = 0,62. Відпалювання 

зразків призвело до зменшення питомого опору, але він залишився більше 

відповідних величин для масивного сплаву, які можна розрахувати за 

співвідношенням: 
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(Cu))1((Co) 00  −+= xx . (3.2) 

 

При x = 0,42 розрахункове значення питомого опору для масивного сплаву 

ρ = 3,6∙10-8 Ом∙м, а при x = 0,62 величина питомого опору становить ρ = 4,5∙10-8 

Ом∙м, що менше величини питомого опору для плівкового сплаву після 

відпалювання ρ0  = 4,6∙10-8 Ом∙м (рис. 3.54 a) та ρ0  = 8∙10-8 Ом∙м (рис. 3.54 б) 

відповідно. Різниця 0 −=  пов’язана із розмірним ефектом і 

незавершеністю процесу заліковування дефектів кристалічної будови. 

На рис. 3.55 приведені температурні залежності питомого опору для 3-го 

циклу охолодження плівкових сплавів на основі Co і Cu з різними частками Co 

у сплаві. З даних температурних залежностей видно, що кутовий коефіцієнт 

∂ρ/∂T лінійної ділянки (після 500 К) залежить від величини x. Він збільшується 

від ∂ρ/∂T = 0,4×10-10 ((Ом∙м)/K) (при x = 0) до ∂ρ/∂T = 2,87×10-10 ((Ом∙м)/K) (при 

x = 1). Це можна пояснити підсиленням електрон-фононної взаємодії у 

результаті збільшення температури Дебая від 
Cu

DΘ  = 343 К до 
Co-ГЩП

DΘ  = 445 К 

[321].  

Проміжні значення 
Cu(Co) т.р.

DΘ розраховувалися за співвідношенням: 

 

Cu-ГЦКCo-ГЩПCoCu т.р. 1 DD

)(

D Θx)(+Θx=Θ − . (3.3) 

 

Як видно з рис. 3.55, для плівкових сплавів з часткою Co 0,20 ≤ x ≤0,32 

криві температурної залежності питомого опору ρ при температурах 

вимірювання 300 ≤ Tвимір. ≤ 500 К майже співпадають одна з одною. При 

подальшому зростанні температури вимірювання (500 < Tвимір. ≤ 650 К) криві 

температурної залежності питомого опору зразків зі складом 0,20 ≤ x ≤0,32 не 

суттєво розходяться, а кутовий коефіцієнт ∂ρ/∂T лінійної ділянки майже не 

змінюється. При збільшенні атомної частки Co 0,42 ≤ x ≤0,75 питомий опір 

плівок суттєво залежить від температури вимірювання, а кутовий коефіцієнт 

∂ρ/∂T лінійної ділянки кривих значно відрізняється в  порівнянні  з  плівками  з 
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Рис. 3.53. Польові залежності магнітоопору (а) та намагніченості (б) зразка 

гранульованого плівкового сплаву Co37Cu63. Вимірювання виконані при Твимір. = 

300 К. 00 – відповідає поздовжній (паралельній) геометрії вимірювання 

магнітоопору та намагніченості, 900 – перпендикулярній геометрії 

 

Рис. 3.54. Температурні залежності питомого опору зразків тонкоплівкових 

сплавів на основі Co і Cu з атомними частками Co: x = 0,42 (a) та x = 0,62 (б) 

 

Рис. 3.55. Температурні залежності опору (3-й цикл охолодження) зразків 

тонкоплівкового сплаву на основі Co і Cu з різною атомною часткою Co x 
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меншою часткою магнітної компоненти. Така поведінка питомого опору 

пов’язана зі структурним станом плівкового сплаву. Питомий опір в 

гранульованих плівках визначається розсіюванням електронів провідності на 

інтерфейсах магнітних гранул та немагнітної матриці, а також на зовнішніх 

інтерфейсах. При низькій атомарній частці кобальту (0,20 ≤ x ≤ 0,32) в сплаві, 

згідно даних ПЕМ, розмір гранул Co складає L = 3 ÷ 6 нм. При відпалюванні 

зразків плівкових сплавів даного складу розмір гранул зростає не суттєво. 

Тобто площа інтерфейсу між гранулою та матрицею, на якій відбувається 

розсіювання електронів, не значна. Опір плівкового сплаву в температурному 

інтервалі 300 ≤ Tвимір. ≤ 650 К не суттєво відрізняється від опору одношарової 

плівки Cu (крива при x = 0 на рис. 3.55). При збільшенні частки кобальту в 

сплаві до x ≥ 0,42 та при відпалюванні зразків відбувається зростання розміру 

гранул Co та об’єднанні їх у кластери. Площа поверхні інтерфейсу на якій може 

відбуватися розсіювання електронів при цьому збільшується, що впливає на 

зростання питомого опору.  

Залежність кутового коефіцієнту ∂ρ/∂T від температури Дебая для 

плівкових сплавів на основі Co і Cu з різною атомною часткою Co x приведено 

на рис. 3.56. 

Розглянемо характер температурної залежності опору і ТКО 

термостабілізованих плівок (рис. 3.57). На температурних залежностях ТКО 

плівки сплаву на основі Co та Cu з атомною часткою Co x = 0,20 

спостерігаються особливості поблизу температури Дебая для Cu 
Cu

DΘ  = 343 К 

(рис. 3.57 a). При збільшенні загальної атомної частки Co в сплаві до x = 0.70 

особливість на кривій поблизу температури Дебая для Cu зникає, а 

проявляється поблизу температури Дебая для Co 
Co-ГЩП

DΘ  = 445 К (рис. 3.57 в). 

Для плівкових сплавів на основі Co і Cu з атомними частками Co x ≤ 0,32 

було проведено розрахунок ТКО (розр.) за співвідношенням для ТКО сплавів 

[319, 326]: 
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Рис. 3.56. Залежність  кутового коефіцієнту ∂ρ/∂T від температури Дебая 

зразків тонкоплівкових сплавів на основі Co і Cu з різними частками Co x 

 

Рис. 3.57. Температурні залежності опору і ТКО тонкоплівкових сплавів на 

основі Co і Cu з різними частками Co x 
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ρc
+

β
=β ,  (3.4) 

де ci, і, і – концентрація, ТКО і питомий опір однокомпонентної плівки. 

 

Згідно результатів досліджень, проведених методом ПЕМ, фазовий склад 

плівкових сплавів на основі Co і Cu при x ≤ 0,32 відповідав т.р. ГЦК-Cu(Co) + 

малі гранули Co. Згідно досліджень ПЕМ, величина параметру гратки для ГЦК 

фази, що фіксувалася на електронограмі від зразка сплаву з концентрацією 

кобальта cCo = 21 ат.%, відрізнялася від табличного значення для ГЦК-Cu (табл. 

3.5). Параметр гратки для  твердого розчину, утвореного двома компонентами, 

визначається за правилом Вегарда [327]. 

Виконані співставлення експериментального значення  експ. з 

розрахованим  розр. за співвідношенням (3.4) показали якісне узгодження 

(табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Порівняння розрахункових та експериментальних значень ТКО () 

тонкоплівкових сплавів на основі Co і Cu з різною атомною часткою Co 

Атомна 

частка Co x 

 експ. ×103  

(К-1) 

 розр.  

×103 (К-1) 

(%)100
експ

розр.експ.


−
|

β

ββ
|

 

Фазовий склад 

x = 0,20 1,4 1,33 5 

ГЦК-Cu(Co) + 

гранули 

ГЩП-Co 

x = 0,25 1,3 1,31 0,77 

ГЦК-Cu(Co) + 

гранули 

ГЩП-Co 

x = 0,32 1,25 1,27 1,60 

ГЦК-Cu(Co) + 

гранули 

ГЩП-Co 
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Такий результат показує можливість прогнозування електрофізичних 

(резистометричних) властивостей гранульованих плівкових сплавів при низькій 

частці кобальту у сплаві. 

 

3.3. Структурно-фазовий стан, магнітні і магнітотранспортні 

властивості зразків плівкових сплавів на основі Py і Cu [328] 

 

3.3.1. Кристалічна будова та фазовий стан зразків плівкових сплавів 

на основі Py і Cu  

 

На сьогоднішній день накопичена велика кількість експериментальних 

результатів дослідження магнітних та магніторезистивних властивостей 

мультишарів та багатошарових плівкових систем на основі пермалою та міді 

[164, 181, 182, 329]. Плівкові системи на основі пермалою та міді знайшли 

широке застосування через певні унікальні особливості – малі значення 

коерцитивності та намагніченості насиченості [8], термічну стабільність [164, 

181], високу чутливість до магнітного поля [182]. 

Результати досліджень структурно-фазового стану плівкових зразків дуже 

важливі для інтерпретації їх магнітних та магніторезистивних властивостей. 

Методом просвічуючої електронної мікроскопії було проаналізовано 

структурно-фазовий стан зразків (товщиною d = 25 нм) плівкових сплавів на 

основі пермалою та міді з частками пермалою у сплаві xPy: 0,39; 0,66 та 0,81 у 

невідпаленому стані та після відпалювання при 600 ≤ Т відп. ≤ 900 К (рис.3.58 – 

3.63).  

На рис.3.58 показані електронограми від зразків тонкоплівкового сплаву на 

основі Py та Cu з часткою пермалою xPy = 0,39 у невідпаленому стані (а) та 

після відпалювання при 600 (б), 700 (в) та 900 К (г). Відповідні дифракційні 

спектри представлені на рис. 3.59. Вертикальні лінії на спектрах відповідають 

табличним значенням міжплощинних відстаней для масивних зразків ГЦК-Cu 

та ГЦК-(Ni-Fe). Враховуючи   положення   піків  на дифракційних спектрах для 
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Рис. 3.58. Електронограми від невідпаленого (а) та відпаленого при 

температурах 600 К (б), 700 K (в) та 900 К (г) зразка плівкового сплаву на 

основі Py та Cu із загальною часткою Py xPy = 0,39. Товщина плівки d = 25 нм 

 

 

Рис. 3.59. Дифракційні спектри від електронограм невідпаленого та 

відпаленого при різних температурах зразка плівкового сплаву на основі Py та 

Cu із загальною часткою Py xPy = 0,39. Товщина плівки d = 25 нм 

 

 

Рис. 3.60. Електронограми від невідпаленого (а) та відпаленого при 

температурах 600К (б), 700K (в) та 900К (г) зразка плівкового сплаву на основі 

Py та Cu із загальною часткою Py xPy = 0,66. Товщина плівки d = 25 нм 
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невідпалених та відпалених зразків, було проведено розшифровку 

електронограм (табл. 3.7). Дослідження, виконані методом просвічуючої 

електронної мікроскопії показали, що у невідпалених зразках плівкового сплаву 

з загальною часткою пермалою xPy = 0,39 спостерігалася ГЦК – фаза з 

параметром гратки a = 0,360 0,001 нм (табл. 3.7). Дана лінія може належати 

ГЦК-Py та ГЦК-Сu. Розділити її неможливо, оскільки міжплощинні відстані для 

міді і пермалою мають близькі значення. Проведення досліджень елементного 

складу зразка методом енергодисперсійного аналізу та співставлення 

отриманих результатів з результатами електронно-мікроскопічних досліджень 

дозволили встановити, що структурно-фазовий стан невідпалених зразків 

відповідав гранулам ГЦК-NixFe (x≈3), що знаходилися у матриці ГЦК-Cu. 

Внаслідок особливостей процесу електронно-променевого випаровування 

металів на підкладці було отримано пермалой з деяким відхиленням від 

стехіометрії. Розмір гранул при цьому становив L = 6 ÷ 10 нм (рис. 3.62 а). 

Після відпалювання зразків при температурі Tвідп. = 600 К розмір гранул 

становив L = 8 ÷ 12 нм (рис. 3.62 б). При подальшому збільшенні температури 

відпалювання до Tвідп. = 700 К та 900 К відбулося зростання розміру гранул до L 

= 8 ÷ 19 нм та L = 8 ÷ 23 нм, відповідно (рис. 3.62 в, г). Фазовий склад 

залишився таким же, яким був у невідпалених зразках. Аналіз дифракційних 

спектрів (рис. 3.59) дозволив встановити, що відпалювання зразків плівкового 

сплаву з загальною часткою пермалою xPy = 0,39 у інтервалі температур Tвідп. = 

300 – 900 К не призвело до змін фазового складу (табл. 3.7). 

На рис. 3.60 та рис. 3.61 представлені електронограми та дифракційні 

спектри для зразка плівкового сплаву з загальною часткою пермалою xPy = 0,66 

у невідпаленому стані та після відпалювання при 600, 700 та 900 К. На 

дифракційних спектрах нанесені лінії, що відповідають міжплощинним 

відстаням для ГЦК-Cu, ГЦК-(Ni-Fe) та ГЦК-Ni3Fe. У невідпаленому стані 

плівка характеризувалася станом, при якому гранули NixFe (x≈3) розміром L = 7 

÷ 15 нм (рис. 3.63 а) знаходились в матриці з ГЦК-Cu. Результати розшифровки 

електронограм та аналізу дифракційних спектрів (рис.3.61) зразка з загальною  
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Рис. 3.61. Дифракційні спектри від електронограм невідпаленого та 

відпаленого при різних температурах зразка плівкового сплаву на основі Py та 

Cu із загальною часткою Py xPy = 0,66. Товщина плівки d = 25 нм 

Таблиця 3.7 

Розшифрування електронограм від плівок сплаву на основі Py та Cu з 

загальною часткою пермалою xPy = 0,39 та xPy = 0,66  у невідпаленому стані 

та після відпалювання 

№ 
І, 

% 

dhkl, 

нм 
hkl Фазовий стан № 

І, 

% 

dhkl, 

нм 
hkl Фазовий стан 

Таблична величина 

dhkl, нм [297] 

xPy = 0,39   

Невідпалені плівки Відпалені при Твідп. = 700 К 
ГЦК-

Cu 

ГЦК- 

Ni-Fe 

ГЦК-

Ni3Fe 

1 100 0,2076 111 
ГЦК-Cu 

ГЦК- NixFe 
1 100 0,2072 111 

ГЦК-Cu 

ГЦК- NixFe 
0,2080 0,2060 0,2044 

2 30 0,1808 200 
ГЦК-Cu 

ГЦК- NixFe 
2 45 0,1798 200 

ГЦК-Cu 

ГЦК- NixFe 
0,1798 0,1783 0,1772 

3 20 0,1269 220 
ГЦК-Cu 

ГЦК- NixFe 
3 30 0,1269 220 

ГЦК-Cu 

ГЦК- NixFe 
0,1271 0,1259 0,1253 

4 20 0,1089 311 
ГЦК-Cu 

ГЦК- NixFe 
4 35 0,1083 311 

ГЦК-Cu 

ГЦК- NixFe 
0,1083 0,1073 0,1069 

    x ≈3         

a = 0,360 0.001 nm a = 0,359 0.001 nm    

xPy = 0,66  

Невідпалені плівки Відпалені при Твідп. = 900 К 
ГЦК-

Cu 

ГЦК- 

Ni-Fe 

ГЦК-

Ni3Fe 

1 100 0,2066 111 
ГЦК -Cu 

ГЦК-NixFe 
1 100 0,2040 111 

ГЦК -Cu 

ГЦК-Ni3Fe 
0,2080 0,2060 0,2044 

2 40 0,1808 200 
ГЦК -Cu 

ГЦК - NixFe 
2 65 0,1774 200 

ГЦК -Cu 

ГЦК -Ni3Fe 
0,1798 0,1783 0,1772 

3 20 0,1268 220 
ГЦК -Cu 

ГЦК - NixFe 
3 40 0,1251 220 

ГЦК -Cu 

ГЦК -Ni3Fe 
0,1271 0,1259 0,1253 

4 20 0,1084 311 
ГЦК -Cu 

ГЦК - NixFe 
4 40 0,1070 311 

ГЦК -Cu 

ГЦК -Ni3Fe 
0,1083 0,1073 0,1069 

    x ≈3         

a = 0,359 0,001 нм a = 0,355 0,001 нм    
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Рис. 3.62. Зображення наноструктури зразка тонкоплівкового сплаву на 

основі Py та Cu з часткою  пермалою x = 0,39 у невідпаленому стані (a) та після 

відпалювання при 600 (б), 700 (в) та 900 K (г) 

 

 

 

Рис. 3.63. Зображення наноструктури зразка тонкоплівкового сплаву на 

основі Py та Cu з часткою  пермалою x = 0,66 у невідпаленому стані (a) та після 

відпалювання при 600 (б), 700 (в) та 900 K (г). Товщина плівки d = 25 нм 
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часткою пермалою xPy = 0,66 представлені в табл. 3.7. Відпалювання зразка при 

Tвідп. = 600 К не спричинило змін фазового стану (рис. 3.60 б). Розмір гранул 

при цьому становив L = 8 ÷ 16 нм (рис.3.63 б). Після відпалювання зразка з 

загальною часткою пермалою xPy = 0,66 ат.% при Tвідп. = 700 К у плівці 

поновилася стехіометрія до стану матеріалу вихідної наважки. Результати 

аналізу показали, що плівка характеризувалася станом, при якому гранули 

ГЦК-Ni3Fe розміром L = 8 ÷ 21 нм (рис.3.63 в) знаходилися в матриці ГЦК-Cu. 

Про зміну фазового стану свідчать зміщення максимумів від ліній (111) та (200) 

на дифракційних спектрах (рис. 3.61) у бік табличних значень dhkl для Ni3Fe. 

Подальше відпалювання зразків при Tвідп. = 900 К призвело до збільшення 

розміру гранул до L = 27 ÷ 43 нм (рис. 3.63 г). Фазовий стан при цьому не 

змінився (табл.3.7). 

Фазовий склад плівкового зразка з загальною часткою пермалою xPy = 0,81 

у свіжосконденсованому стані та після відпалювання при 600 і 700 К був 

аналогічний стану зразка з часткою пермалою xPy = 0,66. При цьому у 

невідпаленому стані розмір гранул NixFe (x ≈ 3) становив L = 7 ÷ 18 нм. Після 

відпалу при 700 К розмір гранул ГЦК-Ni3Fe відповідав L = 7 ÷ 23 нм. 

Аналогічні результати були отримані при дослідженні структурно-

фазового стану плівкового сплаву на основі пермалою та міді при товщині 

зразків d = 40 нм. Якісний склад зразків контролювався за спектром 

характеристичних втрат електронів (рис. 3.64). Як видно з результатів, 

представлених на рис. 3.65, зразок з часткою пермалою xPy = 0,50 у 

невідпаленому стані мав фазовий склад ГЦК-NixFe (x ≈ 3) + ГЦК-Ag. Після 

відпалювання при Твідп. = 700 К (впродовж 60 хв), фазовий склад плівкового 

зразка відповідав ГЦК-Ni3Fe + ГЦК-Ag. Зображення наноструктури 

засвідчують, що відпалювання зразка при 700 К призвело до зростання розміру 

гранул пермалою (рис. 3.65 б). 

Дослідження фазового складу зразків плівкового сплаву на основі Py та 

Cu, виконані методом рентгеноспектрального аналізу, підтвердили результати, 

отримані методом ПЕМ. Дослідження фазового складу методом 
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рентгеноспектрального аналізу у режимі  малокутової дифракції для зразків з 

частками пермалою xPy = 0,25; xPy = 0,50 та xPy = 0,73 у невідпаленому стані та 

після відпалювання при 700 К показали, що  при збільшенні частки пермалою у 

сплаві пік на спектрі від лінії (111) поступово зміщувався з положення, що 

відповідало табличному значенню для ГЦК-Ni-Fe до положення ГЦК-Ni3Fe. Це 

свідчить про відновлення стехіометрії зразків при більших частках пермалою у 

сплаві. Крім того, як видно з рис. 3.66, піки на рентгенівських спектрах для 

відпалених зразків мають більшу інтенсивність, а самі піки стали вужчими, 

порівняно з піками від невідпалених зразків. Це може свідчити про зростання 

розміру гранул пермалою при відпалюванні зразків. Однак, застосовування 

співвідношення Вульфа-Брегга для режиму малокутової дифракції дає тільки 

наближений результат. 

На рис. 3.67 показано результат електронномікроскопічних досліджень, 

виконаних у режимі високої роздільної здатності, наноструктури відпаленого 

при 700 К зразка плівкового сплаву на основі пермалою та міді з часткою 

пермалою xPy = 0,50. Виконана Фур’є трансформація (б) області, виділеної 

прямокутником, та інверсія Фур’є перетворення (в) дозволили встановити, що 

пермалой та мідь мають кристалічну структуру. На рис. 3.68 показано 

енергодисперсійні спектри елементного складу (поелементні), отримані на 

просвічуючому електронному мікроскопі Jeol ARM 200F. Як видно з даного 

спектру, гранули характеризуються малим розміром, що узгоджується з 

результатами досліджень, приведеними на рис. 3.65, та мають не сферичну 

форму. 

 

3.3.2. Магнітні властивості плівкових сплавів на основі Py і Cu 

 

Результати дослідження магнітних властивостей зразків плівкових сплавів 

на основі пермалою та міді при різній частці магнітної компоненти xPy, 

представлені на рис. 3.69 та 3.70. Польові залежності намагніченості були 

отримані методом вібраційної   магнітометрії  у  двох  геометріях  вимірювання  
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Рис. 3.64. Спектр характеристичних втрат електронів (EELS спектр) від 

зразка плівкового сплаву (d = 40 нм) на основі Py і Cu із загальною часткою 

пермалою x = 0,50 після відпалювання при Твідп. = 700 K (60 хв) 

 

Рис. 3.65. Зображення наноструктури та відповідні електронограми зразка 

плівкового сплаву на основі Py та Cu з часткою  xPy = 0,50 у невідпаленому 

стані (a) та після відпалювання при 700 К (б). Товщина зразка d = 40 нм 

 

Рис. 3.66. Ренгенівські спектри (режим GI-XRD) від невідпалених та 

відпалених при Tвідп. = 700 K (t = 60 хв) зразків плівкових сплавів на основі Py і 

Cu різного складу. Товщина плівок  d = 40 нм 
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Рис. 3.67. Зображення наноструктури (а) (режим високої роздільної 

здатності) зразка тонкоплівкового сплаву на основі Py та Cu з часткою  

пермалою x = 0,50 у відпаленому при Твідп. = 700 К стані (t = 60 хв). Зображення 

Фур’є трансформації (б) області, виділеної прямокутником та інверсія Фур’є 

перетворення (в). Товщина плівки d = 40 нм 

 

 

Рис. 3.68. Енергодисперсійний елементний аналіз (а-в) та відповідне 

зображення наноструктури (світлопольний режим) зразка тонкоплівкового 

сплаву на основі Py та Cu з часткою  пермалою x = 0,50 у відпаленому при Твідп. 

= 700 К стані (t = 60 хв) 
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Рис. 3.69. Польові залежності нормованої намагніченості для невідпалених 

зразків плівкових сплавів на основі Py і Cu різного складу 0,21 ≤ xPy ≤ 0,69 

товщиною d = 40 нм, виміряні у перпендикулярній та паралельній геометріях 

вимірювання при Твимір. = 300 К 

 

 

 



 227 

при Твимір. = 300 К. З рис.3.69 видно, що невідпалені зразки, складом до xPy ≤ 

0,42 характеризуються магнітною ізотропією. Тобто, польові криві нормованої 

намагніченості, виміряні в обох геометріях, майже співпадають. Починаючи з 

xPy ≥ 0,50 з’являється магнітна анізотропія. Незважаючи на це, величина поля 

насичення Hs у паралельній геометрії вимірювання – незначна (Hs ≤ 1 кЕ). Зі 

збільшенням частки пермалою у сплаві – поле насичення зменшується. Так, при 

xPy = 0,50 польові криві, виміряні у паралельній геометрії, насичуються у полі 

Hs = 0,95 кЕ, при xPy = 0,61 – у полі Hs = 0,9 кЕ, а при xPy = 0,61 – у полі Hs = 

0,85 кЕ. Для перпендикулярної геометрії вимірювання зі збільшенням частки 

пермалою у сплаві – поле насичення зростає, однак його величина менше, ніж у 

гранульованих системах на основі Co і Ag або Co і Cu. При xPy = 0,50 поле 

насичення, виміряне у перпендикулярній геометрії, відповідає Hs = 2,8 кЕ, при 

xPy = 0,61 – Hs = 5 кЕ, при xPy = 0,69 – Hs = 5,8 кЕ. 

На рис. 3.70 представлені польові залежності нормованої намагніченості 

для відпалених при 700 К зразків плівкових сплавів на основі Py і Cu різного 

складу. Відпалені зразки характеризуються магнітною ізотропією лише при xPy 

= 0,21, а при xPy = 0,30 з’явилася магнітна анізотропія. При цьому, поля 

насичення намагніченості зразка у паралельній геометрії майже не змінилися 

порівняно з намагніченістю невідпалених зразків. Так, наприклад, при xPy = 0,61 

поле насичення становило Hs = 0,85 кЕ, що співпадає з полем насичення 

невідпаленого зразка при xPy = 0,61. При вимірюваннях у перпендикулярній 

геометрії поля насичення збільшилися, але не суттєво. При xPy = 0,61 поле 

насичення відпаленого зразка у перпендикулярній геометрії становило Hs = 

7,6 кЕ. 

 

3.3.3. Концентраційні та польові залежності магнітоопору плівкових 

сплавів на основі Py і Cu 

 

Було проведено дослідження магніторезистивних властивостей 

невідпалених та відпалених зразків плівкових сплавів на основі пермалою та 

міді з різними частками пермалою xPy. 
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Рис. 3.70. Польові залежності нормованої намагніченості для відпалених 

при Твідп. = 700 К зразків плівкових сплавів на основі Py і Cu різного складу 0,21 

≤ xPy ≤ 0,69 товщиною d = 40 нм, виміряні у перпендикулярній та паралельній 

геометріях вимірювання при Твимір. = 300 К 
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На рис. 3.71 приведено залежності величин ГМО від частки пермалою у 

плівковому сплаві, виміряні у поперечній (рис. 3.71 а) та поздовжній (рис. 

3.71 б) геометріях. Для невідпалених плівок з часткою пермалою у сплаві 0,31 ≤ 

xPy ≤ 0,49 значення ГМО становили 0,02 – 0,05 % у полях до Hмакс. = 4,5 кЕ. 

Польові залежності магнітоопору таких зразків мали лінійний характер, не 

демонстрували гістерезису та не насичувалися у полях до 4,5 кЕ. Така 

поведінка магнітоопору свідчить, що структурний стан вказаних плівок 

відповідає ансамблю не взаємодіючих між собою суперпарамагнітних гранул. 

Це підтверджують результати дослідження структурного стану, виконані 

методом ПЕМ та досліджень магнітних властивостей методом вібраційної 

магнетометрії. 

При збільшенні частки пермалою у сплаві до xPy = 0,66 величина ГМО 

становила 0,21%, що є максимальним значенням для невідпалених зразків 

плівкових сплавів на основі Py і Cu у даному випадку. На рис. 3.72 приведено 

польові залежності для зразка плівкового сплаву на основі Py і Cu при частці 

пермалою xPy = 0,66. Відсутність насичення на польових залежностях 

магнітоопору свідчить про те, що структурний стан зразка відповідає такому, де 

суперпарамагнітні гранули розміщені у немагнітній матриці, а сили взаємодії 

між гранулами відсутні або не значні. Відпалювання даного зразка при 

температурі Tвідп. = 600 К призвело до зростання ГМО на 38%  (у поперечній) та 

на 14% (у поздовжній геометрії) від значення ГМО для невідпаленого зразка. 

Подальше відпалювання зразка у температурному інтервалі 600 < Tвідп.  900 К 

майже не змінило величину його магнітоопору (рис. 3.71 та рис. 3.72). 

При великих частках пермалою у сплаві (наприклад, при xPy = 0,74 та xPy = 

0,81) гранули пермалою можуть дотикатися одна одної, утворюють звичайний 

омічний канал провідності. Тому у даному випадку спін - залежне розсіювання 

електронів провідності є малоефективним, а амплітуда ГМО відповідно має 

малі значення (ГМОмакс ≈ 0,1 % у для невідпаленого зразка з xPy = 0,81). 

Цікавою особливістю зразків плівкових сплавів на основі Py та Cu є те, що 

при зміні частки пермалою у сплаві у широкому діапазоні 0,31 ≤ xPy  ≤ 0,81 як  
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Рис. 3.71. Залежність величини ГМО зразків плівкових сплавів на основі 

Py і Cu товщиною d = 25 нм від їх складу у невідпаленому стані та після 

відпалювання при різних температурах. Вимірювання ГМО виконували у 

поперечній (а) та поздовжній (б) геометріях вимірювання у полі Hмакс= 4,5 кЕ 

при Твимір. = 300 К 

 

 

 
 

Рис. 3.72. Польові залежності магнітоопору, виміряні у поперечній (а) та 

поздовжній (б) геометріях для зразка Py0,66Cu0,34 у невідпаленому стані та після 

відпалювання при Tвідп. = 600 – 900 K. Дослідження виконані при Твимір. = 300 К. 

Товщина зразка d = 25 нм 
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невідпалені так і відпалені при Tвідп.  900 К зразки залишаються магніто-

ізотропними. Крім того, при зміні частки пермалою у сплаві у діапазоні 0,49   

xPy  0,81 магнітоопір зразків залишається стабільним, незважаючи на їх 

термообробку. Завдяки термічній стабільності магнітоопору плівкові сплави на 

основі Py та Cu можуть бути перспективними при застосуванні їх як чутливих 

елементів сенсорів величини магнітного поля. 

На рис. 3.73 та 3.74 приведені польові залежності магнітоопору зразків (d = 

40 нм) плівкових сплавів на основі Py та Cu у невідпаленому стані та після 

відпалювання при 700 К відповідно. Вимірювання були проведені у 

перпендикулярній та поздовжній геометріях вимірювання при Твимір. = 300 К. 

Результати досліджень магніторезистивних властивостей даних плівок 

товщиною 40 нм узгоджуються з результатами для зразків товщиною 25 нм. 

Невідпалені зразки є магнітоізотропними у всьому досліджуваному 

діапазоні складів. Форма кривих магнітоопору (при вимірюваннях у 

паралельній геометрії) зі збільшенням частки пермалою у сплаві змінювалася 

від куполоподібної (при 0,21 ≤ xPy ≤ 0,33) до дзвоноподібної (при xPy ≥ 0,42) 

(рис. 3.73). Після відпалювання зразків при температурі 700 К криві 

магнітоопору для всіх досліджуваних плівок характеризувалися 

дзвоноподібною формою (рис. 3.74). Відпалювання плівкових зразків при 

температурах 600 ≤ Твідп. ≤ 900 К практично не повпливало на величину 

гігантського магнітоопору плівкових сплавів  та форму концентраційної кривої 

(рис. 3.75). 

Виміряні у поздовжній геометрії при кріогенних температурах польові 

залежності магнітоопору (рис. 3.76) невідпаленого зразка  плівкового сплаву 

Py0.50Cu0.50 товщиною d = 40 нм показали, що ГМО у магнітному полі Hмакс = 

90 кЕ при Твимір. = 5 К зріс у 2,3 рази, порівняно з ГМО при кімнатній 

температурі. Такий  результат є характерним для гранульованої структури, що 

складається переважно із суперпарамагнітних гранул. Даний результат 

підтверджує результати досліджень структурного стану, отримані методом 

просвічуючої електронної мікроскопії. 
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Рис. 3.73. Польові залежності магнітоопору невідпалених зразків 

плівкових сплавів на основі Py та Cu, виміряні у перпендикулярній (•) та 

поздовжній (•) геометріях вимірювання при Твимір. = 300 К. Товщина зразків d = 

40 нм 
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Рис. 3.74. Польові залежності магнітоопору відпалених при Твідп. =700 К 

зразків плівкових сплавів на основі Py та Cu, виміряні у перпендикулярній (•) 

та поздовжній (•) геометріях вимірювання при Твимір. = 300 К. Товщина зразків d 

= 40 нм 
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Рис. 3.75. Залежність величини ГМО плівкових сплавів на основі Py і Cu 

товщиною d = 40 нм від їх складу у невідпаленому стані та після відпалювання 

при Твідп. = 700 К. Вимірювання ГМО здійснювали у поздовжній геометрії 

вимірювання у полі Hмакс = 15 кЕ при Твимір. = 300 К 

 

 

 

 

Рис. 3.76. Польові залежності магнітоопору невідпаленого зразка 

плівкового сплаву на основі пермалою та міді з часткою пермалою x = 0,50. 

Вимірювання виконані у поздовжній геометрії при Твимір. = 5 та 300 К. Товщина 

плівки d = 40 нм 
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На рис. 3.77 проілюстровано типові температурні залежності питомого 

опору для зразків тонкоплівкових сплавів товщиною d = 25 нм на основі Py і Cu 

з різними частками пермалою x. Питомий опір ρ невідпалених зразків плівкових 

сплавів на основі Py і Cu приймав значень від 13∙10-8 Ом∙м до 35∙10-8 Ом∙м 

залежно від частки пермалою xPy у сплаві. Високі значення питомого опору 

невідпалених зразків пов’язані з дефектністю структури. Для стабілізації 

електрофізичних властивостей та зменшення дефектності структури плівкові 

зразки відпалювали до температур 560 – 580 К  у вакуумі впродовж 2-3 циклів 

«нагрівання-охолодження» (рис. 3.77 а - в). 

Залежність ρ (T) для плівкових зразків при першому циклі нагрівання мало 

вендівський характер, оскільки на ній спостерігалися явно виражені три 

характерні ділянки. На першій ділянці опір зростав зі збільшенням температури. 

На другій ділянці, через заліковування дефектів кристалічної будови і процеси 

рекристалізації опір зменшувався зі збільшенням температури і спостерігався 

неметалевий характер залежності ρ (T). На третій ділянці, після закінчення 

процесу заліковування дефектів, опір зростав із збільшенням температури. Як 

видно з рис. 3.77, криві охолодження 1-го циклу та криві нагріву і охолодження 2-

го циклу фактично співпадали. Це свідчить про повну термостабілізацію 

електрофізичних властивостей. 

Узагальнюючи результати дослідження магніторезистивних властивостей 

плівкової системи на основі Py і Cu  слід відзначити, що максимальний ГМО 

при дослідженні зразків різного складу та різної товщини при вимірюваннях  у 

поздовжній геометрії спостерігався у плівках Py0.66Cu0.34 (ГМО = 0,25 %) при 

товщині зразка d = 25 нм і у плівках Py0.50Cu0.50 (ГМО = 0,68 %) при товщині 

зразка d = 40 нм (рис. 3.78). 

Завдяки термічній стабільності структурно-фазового стану та 

магнітотранспортних властивостей, незважаючи на незначні величини ГМО, 

плівкові сплави на основі пермалою та міді можуть бути  перспективними при 

застосуванні їх як термічностабільних чутливих елементів сенсорів величини 

магнітного поля. 
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Рис. 3.77. Температурні залежності опору зразків тонкоплівкових сплавів 

товщиною d = 25 нм на основі Py і Cu з різними частками пермалою x 

 

 

Рис. 3.78. Залежність величини ГМО невідпалених зразків плівкових 

сплавів на основі Py і Cu товщиною 25 та 40 нм від їх складу. Вимірювання 

ГМО здійснювали у поздовжній геометрії вимірювання у полі Hмакс= 4,5 кЕ для 

зразків товщиною d = 25 нм та Hмакс= 15 кЕ для зразків d = 40 нм при Твимір. = 

300К 
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3.4. Структурно-фазовий стан, магнітні і магнітотранспортні 

властивості зразків плівкових сплавів на основі Py і Ag [330] 

 

3.4.1. Структурно-фазовий стан зразків плівкових сплавів на основі Py 

і Ag  

 

Плівкові системи на основі пермалою заслуговують особливої уваги, 

оскільки в таких матеріалах можливо реалізувати структурний стан, який буде 

характеризуватися необхідними магнітними та магнітотранспортними 

властивостями. Довгий час пермалой застосовувався як чутливий елемент 

анізотропних магнітодатчиків. Однак, з розвитком технологій вдалося створити 

структури, що за рядом характеристик його перевершили. 

Багато робіт присвячено встановленню взаємозв’язку структурно-фазового 

стану плівкових систем на основі Py і Ag з їх фізичними властивостями [53, 138 

– 149]. У більшості робіт дослідження були проведені для зразків товщиною d > 

100 нм. Як було встановлено, існують певні особливості структурного стану 

при зменшенні товщини зразків плівкових сплавів. 

При вивченні магнітних та магніторезистивних властивостей плівок 

сплавів на основі пермалою дуже важлива правильна інтерпретація фазового та 

елементного складу. 

Кількісний та якісний елементний аналіз зразків плівкового сплаву на 

основі пермалою та срібла був виконаний з використанням електронного 

мікроскопу Jeol 7001 TTLS та приставки фірми Oxford Instruments для 

енергетичної дисперсійної рентгенівської спектроскопії.  

На рис. 3.79 приведений енергодисперсійний спектр для невідпаленого 

зразка плівкового сплаву на основі Py і Ag із загальною часткою Py x = 0,40 на 

підкладці з полікристалічного кремнію. Окрім елементного аналізу, з 

допомогою приладу Jeol 7001 TTLS можна провести дослідження морфології 

поверхні. Даний прилад реєструє інформацію не лише з поверхні плівки, а й з 

деякої глибини зразка. 
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Як видно з рис. 3.80, при дослідженні морфології поверхні невідпаленого 

зразка плівкового сплаву на основі Py і Ag із загальною часткою Py x = 0,33 

спостерігалися гранули розміром 7-10 нм, які об’єднувалися у кластери. 

Дослідження структурно-фазового стану плівкових сплавів на основі Py і 

Ag різного складу здійснювали також методом просвічуючої електронної 

мікроскопії на приладах ПЕМ-125 К та Jeol ARM 200F. 

На приладі Jeol ARM 200F, як вже відмічалось раніше при аналізі інших 

плівкових систем, також можна проводити дослідження елементного складу 

зразків. На рис.3.81 приведено спектр характеристичних втрат електронів за 

яким можна виконати якісний аналіз досліджуваного зразка. У даному випадку 

було проаналізовано відпалений при Твідп. = 700 K зразок (d = 40 нм) плівкового 

сплаву на основі Py і Ag із загальною часткою xPy = 0,59. На спектрі фіксуються 

лінії від компонентів сплаву Ag, Ni, Fe. 

На рис. 3.82 представлені електронограми від невідпалених і відпалених 

при Твідп.=700К зразків плівкових сплавів на основі Py  і Ag різного складу 

товщиною d = 25 нм. На рис. 3.83 для інтерпретації електронограм та 

наглядного відображення інтенсивності кожної лінії представлений 

дифракційний спектр від зразка плівкового сплаву на основі Py і Ag із 

загальною часткою пермалою x = 0,50 у невідпаленому стані та після 

відпалювання при Твідп. = 700 K. Результати розшифровки електронограм 

представлені в таблиці 3.8. На рис. 3.84 представлені зображення 

наноструктури невідпалених та відпалених зразків тонкоплівкового сплаву на 

основі Py та Ag з різними частками пермалою, а на рис.3.85 відповідні 

гістограми розподілу гранул Py за розмірами. 

Аналіз результатів дозволив встановити, що зразки плівкових сплавів у 

невідпаленому стані мали структурний стан, при якому гранули пермалою 

ГЦК-NixFe (де x ≈ 3) знаходилися у матриці срібла. Фазовий склад при цьому 

відповідав ГЦК-Ag + ГЦК-NixFe (де x ≈ 3) (рис. 3.82 а, б, в). Збільшені 

параметри граток у невідпалених зразках, порівняно з табличними значеннями 

[321], свідчать   про   утворення    твердого   розчину   ГЦК-NixFe (Ag) на основі 
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Рис. 3.79. Енергодисперсійний спектр (EDS) і елементний склад 

невідпаленого зразка плівкового сплаву на основі Py і Ag із загальною часткою 

Py x = 0,40. Товщина плівки d=25 нм 

 

Рис. 3.80. Зображення, отримане методом растрової електронної 

мікроскопії, морфології поверхні  невідпаленого зразка плівкового сплаву 

товщиною d = 40 нм на основі Py і Ag із загальною часткою xPy = 0,33 

 

Рис. 3.81. Спектр характеристичних втрат електронів (EELS спектр) від 

зразка плівкового сплаву товщиною d = 40 нм на основі Py і Ag із загальною 

часткою xPy = 0,59 після відпалювання при Твідп. = 700 K (60 хв) 
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пермалою (табл. 3.8). Розмір гранул пермалою при цьому становив L = 6 ÷ 22 

нм для плівки Py0,50Ag0,50 та L = 8 ÷ 29 нм для плівки Py0,65Ag0,35. При x = 0,80 із 

кластерів утворилась майже суцільна плівка ГЦК-NixFe, а проміжки між 

кластерами були заповнені ГЦК-Ag. 

Плівкові зразки, відпалені при температурі Твідп.=700 К, мали фазовий 

склад ГЦК-Ag + ГЦК-Ni3Fe (рис. 3.82  г, д, е). Відпалювання при температурі 

Твідп. = 700К призвело до збільшення розміру гранул і утворення кластерів 

пермалою ГЦК-Ni3Fe за рахунок розпаду твердого розчину навіть зразках з 

малими частками пермалою. Проміжки між кластерами були заповнені 

сріблом. Розмір гранул пермалою після відпалювання зразків становив L = 7 ÷ 

34 нм для плівки Py0,50Ag0,50 та L = 11 ÷ 36 нм для плівки Py0,65Ag0,35. 

На дифракційному спектрі (рис. 3.83) наглядно показано, як при 

відпалюванні зразка Py0,50Ag0,50 при температурі 700К відбувається розділення 

ліній на (111) ГЦК-Ag та (111) ГЦК-Ni3Fe при розпаді т.р. ГЦК-NixFe (Ag). 

У роботі [330] при вивченні структурно-фазового стану тришарової плівки 

Py(30 нм)/Ag(8 нм)/Py(30 нм) був отриманий подібний результат. Фазовий 

склад невідпаленої та відпаленої при 600 К плівки відповідав ГЦК-Ni-Fe + 

ГЦК-Ag. Після відпалювання при 800К фазовий склад зразка відповідав ГЦК-

Ni3Fe + ГЦК-Ag. Така тришарова плівка, що не містить закріплюючого шару, 

відноситься до структур псевдо спін-вентильного типу [331]. 

Дослідження структурного стану невідпаленого зразка (товщиною d = 

40 нм) плівкового сплаву на основі Py і Ag з часткою xPy = 0,59, що виконані на 

електронному мікроскопі Jeol ARM 200F, показали, що структура зразка 

складається з гранул пермалоя розміром 2-5 нм, розміщених в матриці ГЦК-Ag 

(рис. 3.86). Ймовірно, світлі ділянки розміром 10 нм на зображенні 

відповідають твердому розчину ГЦК-NixFe (Ag) на основі пермалою. При 

відпалюванні зразка при 700 К ділянки світлого контрасту зникають. 

Зображення у режимі високої роздільної здатності (рис. 3.87) дозволяє 

побачити структуру зразка з часткою пермалою x = 0,59 на атомарному рівні. 
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Рис. 3.82. Електронограми від зразків плівкового сплаву на основі Py та Ag 

з різними частками пермалою x = 0.50 (a, г), x = 0.65 (б, д), x = 0.80 (в, е) у 

невідпаленому стані (а, б, в) та після відпалювання при Твідп.=700 К (г, д, е). 

Товщина плівок d = 25 нм 

 

Рис. 3.83. Дифракційні спектри від зразка плівкового сплаву на основі Py і 

Ag із загальною часткою пермалою x = 0,50 у невідпаленому стані та після 

відпалювання при Твідп. = 700 K. Товщина плівки d = 25 нм 
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Рис. 3.84. Зображення наноструктури зразків тонкоплівкового сплаву на 

основі Py та Ag з частками пермалою x = 0,50 (a, г), x = 0,65 (б, д), x = 0,80 (в, е) 

у невідпаленому стані (a, б, в) та після відпалювання при 700 К (г, д, е) стані. 

Товщина зразків d = 25 нм 

 

Рис. 3.85. Гістограми розподілу гранул Py за розмірами у зразках 

тонкоплівкових  гранульованих сплавів на основі Py і Ag товщиною d = 25 нм з 

різною часткою пермалою xPy = 0,50 (a, в) та xPy = 0,65 (б, г) у невідпаленому 

стані (а, б) та після відпалювання при Твідп.=700 К (в, г) 



 

Таблиця 3.8 

Розшифрування електронограми від плівки сплаву на основі Py та Ag з загальною часткою пермалою x = 0,50 у 

невідпаленому стані та після відпалювання при Твідп. = 700 К 

№ 
І, 

в.о. 

dhkl, нм hkl 
Фазовий 

стан 

ahkl, 

нм 
Табл. 

значення 
0

hkld , нм 

[297] 

№ 
І, 

в.о. 

dhkl, нм hkl 
Фазовий 

стан 

ahkl, 

нм 

Табл. 

значення 
0

hkld , нм 

[297] 
невідпалена плівка плівка відпалена  при Твідп. = 700 К 

1 С. 0,235 111 ГЦК-Ag 0,407 0,236 1 С. 0,236 111 ГЦК-Ag 0,409 0,236 

2 С. 0,209 
111 ГЦК- NixFe 0,362 0,206 

2 Д.С. 0,205 
111 ГЦК-Ni3Fe 0,355 0,204 

200 ГЦК-Ag 0,418 0,204 200 ГЦК-Ag 0,410 0,204 

3 д. сл. 0,180 200 ГЦК- NixFe 0,360 0,178 3 сер. 0,178 200 ГЦК-Ni3Fe 0,356 0,177 

4 сер. 0,145 220 ГЦК-Ag 0,410 0,145 4 cл. 0,145 220 ГЦК-Ag 0,410 0,145 

5 сер. 0,125 
220 ГЦК- NixFe 0,354 0,126 

5 С. 0,124 
220 ГЦК-Ni3Fe 0,351 0,125 

311 ГЦК-Ag 0,415 0,123 311 ГЦК-Ag 0,411 0,123 

6 д. сл. 0,107 311 ГЦК- NixFe 0,354 0,107 6 сер. 0,107 311 ГЦК-Ni3Fe 0,355 0,107 

 

−

а  (ГЦК-Ag) = 0,412 нм 
−

а  (ГЦК- NixFe) = 0,358 нм 

 

−

а  (ГЦК-Ag) = 0,410 нм 
−

а  (ГЦК-Ni3Fe) = 0,354 нм 

Д.С. – дуже сильна, С. – сильна, сер. – середня, сл. – слабка, д. сл. – дуже слабка. 

Табличні дані [321]: 
−

а табл (ГЦК-Ag) = 0,4075 нм; 
−

а табл (ГЦК-Ni-Fe) = 0,3560 нм; 
−

а табл (ГЦК-Ni3Fe) = 0,3545 нм 

 



 244 

 

Таблиця 3.9 

Розшифрування електронограми від плівки сплаву на основі Py та Ag з загальною часткою пермалою x = 0,65 у 

невідпаленому стані та після відпалювання при Твідп. = 700 К 

№ 
І, 

в.о. 

dhkl, нм hkl 
Фазовий 

стан 

ahkl, 

нм 
Табл. 

знач. 
0

hkld , нм 

[297] 

№ 
І, 

в.о. 

dhkl, нм hkl 
Фазовий 

стан 

ahkl, 

нм 

Табл. 

знач. 
0

hkld , нм 

[297] 
невідпалена плівка плівка відпалена  при Твідп. = 700 К 

1 С. 0,235 111 ГЦК-Ag 0,407 0,236 1 С. 0,235 111 ГЦК-Ag 0,407 0,236 

2 С. 0,208 
111 ГЦК- NixFe 0,360 0,206 

2 Д.С. 0,204 
111 ГЦК-Ni3Fe 0,353 0,204 

200 ГЦК-Ag 0,416 0,204 200 ГЦК-Ag 0,408 0,204 

3 д. сл. 0,182 200 ГЦК- NixFe 0,364 0,178 3 сер. 0,178 200 ГЦК-Ni3Fe 0,356 0,177 

4 сер. 0,145 220 ГЦК-Ag 0,410 0,145 4 cл. 0,143 220 ГЦК-Ag 0,405 0,145 

5 сер. 0,124 
220 ГЦК- NixFe 0,351 0,126 

5 С. 0,124 
220 ГЦК-Ni3Fe 0,351 0,125 

311 ГЦК-Ag 0,411 0,123 311 ГЦК-Ag 0,411 0,123 

6 д. сл. 0,107 311 ГЦК- NixFe 0,354 0,107 6 сер. 0,107 311 ГЦК-Ni3Fe 0,355 0,107 

 

−

а  (ГЦК-Ag) = 0,411 нм 
−

а  (ГЦК- NixFe) = 0,357 нм 

 

−

а  (ГЦК-Ag) = 0,408 нм 
−

а  (ГЦК-Ni3Fe) = 0,354 нм 

Д.С. – дуже сильна, С. – сильна, сер. – середня, сл. – слабка, д. сл. – дуже слабка. 

Табличні дані [321]: 
−

а табл (ГЦК-Ag) = 0,4075 нм; 
−

а табл (ГЦК-Ni-Fe) = 0,3560 нм; 
−

а табл (ГЦК-Ni3Fe) = 0,3545 нм 
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Таблиця 3.10 

Розшифрування електронограми від плівки сплаву на основі Py та Ag з загальною часткою пермалою x = 0,80 у 

невідпаленому стані та після відпалювання при Твідп. = 700 К 

№ 
І, 

в.о. 

dhkl, нм hkl 
Фазовий 

стан 

ahkl, 

нм 
Табл. 

знач. 
0

hkld , нм 

[297] 

№ 
І, 

в.о. 

dhkl, нм hkl 
Фазовий 

стан 

ahkl, 

нм 

Табл. 

знач. 
0

hkld , нм 

[297] 
невідпалена плівка плівка відпалена  при Твідп. = 700 К 

1 сер. 0,234 111 ГЦК-Ag 0,405 0,236 1 С. 0,236 111 ГЦК-Ag 0,409 0,236 

2 С. 0,209 
111 ГЦК- NixFe 0,362 0,206 

2 Д.С. 0,205 
111 ГЦК-Ni3Fe 0,355 0,204 

- - - - 200 ГЦК-Ag 0,409 0,204 

3 сер. 0,183 200 ГЦК- NixFe 0,366 0,178 3 сер. 0,179 200 ГЦК-Ni3Fe 0,358 0,177 

4 - - - - - - 4 cл. 0,144 220 ГЦК-Ag 0,407 0,145 

5 сл. 0,126 
220 ГЦК- NixFe 0,356 0,126 

5 С. 0,125 
220 ГЦК-Ni3Fe 0,354 0,125 

- - - - 311 ГЦК-Ag 0,409 0,123 

6 сл. 0,107 311 ГЦК- NixFe 0,354 0,107 6 сер. 0,108 311 ГЦК-Ni3Fe 0,358 0,107 

 

−

а  (ГЦК-Ag) = 0,405 нм 
−

а  (ГЦК- NixFe) = 0,360 нм 

 

−

а  (ГЦК-Ag) = 0,409 нм 
−

а  (ГЦК-Ni3Fe) = 0,356 нм 

Д.С. – дуже сильна, С. – сильна, сер. – середня, сл. – слабка, д. сл. – дуже слабка. 

Табличні дані [321]: 
−

а табл (ГЦК-Ag) = 0,4075 нм; 
−

а табл (ГЦК-Ni-Fe) = 0,3560 нм; 
−

а табл (ГЦК-Ni3Fe) = 0,3545 нм 

 

 



На рис.3.87 а прямокутником виділено ділянку. Виконавши Фур’є 

перетворення даної ділянки з допомогою програми Nova та зробивши інверсію 

Фур’є трансформації, було отримано зображення, на якому видно атомарну 

структуру зразка. Розмір атома, згідно зображення рис. 3.87 в, становить 167 

пікометрів. 

Після відпалювання зразка плівкового сплава з часткою xPy = 0,59 при 

700 К утворилися провідні кластери (рис. 3.88). Обробка зображення 

наноструктури, отриманого у режимі високої роздільної здатності, показала що 

після відпалювання при 700 К кластери пермалою мають кристалічну структуру 

(рис. 3.89). Міжплощинна відстань при цьому становила 0,204 нм, що 

відповідає площині d111. 

Результати дослідження фазового складу методом рентгеноспектрального 

аналізу у режимі  малокутової дифракції (рис. 3.90) для зразків з частками 

пермалою xPy = 0,39; xPy = 0,59 та xPy = 0,80 у невідпаленому стані та після 

відпалювання при 700 К узгоджуються з результатом, отриманим методом 

ПЕМ (рис. 3.82). Після відпалювання зразків на спектрі сформувався пік, що 

відповідає лінії (111) ГЦК-Ni3Fe. На спектрі від невідпаленого зразка, лінія що 

відповідає (111) ГЦК-Ag була дещо зміщена вправо – у бік пермалою. Така 

поведінка може свідчити про утворення т.р. ГЦК-NixFe (Ag). Після 

відпалювання лінія змістилась  у положення, що відповідає ГЦК-Ag. 

Така поведінка спектру може свідчити, що у невідпаленому стані фазовий 

стан зразка відповідав: ГЦК-NixFe + ГЦК-Ag + т.р. ГЦК-NixFe (Ag), а після 

відпалювання – ГЦК-Ni3Fe + ГЦК-Ag.  

 

3.4.2. Магнітні властивості плівкових сплавів на основі Py і Ag 

 

На рис. 3.91 та 3.93 приведені польові залежності нормованої 

намагніченості для невідпалених та відпалених при температурі 700 К 

(впродовж 60 хв) зразків плівкових сплавів на основі Py і Ag різного складу. Як 

видно з рис. 3.91 а, б зразки характеризуються магнітною ізотропією у 



 247 

невідпаленому стані при частках пермалою у сплаві xPy ≤ 0,39. Тобто, петлі 

гістерезису для даних зразків, виміряні у паралельній та перпендикулярній 

геометріях співпадають. Зразки плівкових сплавів з частками пермалою xPy ≥ 

0,50 є магніто анізотропними. Такі зразки легше намагнічуються у паралельній 

геометрії, ніж у перпендикулярній. Характер петель гістерезису при збільшенні 

частки магнітної компоненти у сплаві є типовим.  Польові залежності, виміряні 

для зразків з різною часткою пермалою у сплаві, демонструють поступовий 

перехід від типу притаманного системі суперпарамагнітним гранул до типу, 

притаманного суцільним феромагнітним плівкам. 

Результат дослідження магнітного моменту зразка Py0,33Ag0,67 товщиною 

40 нм, виміряного при охолоджені за відсутності магнітного поля та у полі H = 

100 Е, приведений на рис. 3.92. Із залежності ZFC-FC було підтверджено 

наявність суперпарамагнітного стану у даному зразку та встановлено, що 

температура блокування для зразка становить Tb = 100 К. 

На рис. 3.93 зображено польові криві нормованої намагніченості для 

зразків, що були відпалені у вакуумі при температурі 700 К. Після 

відпалювання зразки були магніто ізотропними лише при xPy = 0,28. При 

більших частках пермалою у сплаві спостерігалася анізотропія магнітних 

властивостей. Після відпалювання зразків поле насичення при вимірюваннях у 

перпендикулярній геометрії зросло. 

На рис.3.94 та 3.95 представлені залежності коерцитивної сили Hc зразків 

плівкових сплавів на основі Py і Ag товщиною 40 нм та 25 нм від їх складу у 

невідпаленому стані та після відпалювання при Твідп. ≤ 800 К при вимірюваннях 

у паралельній геометрії. Як видно з даних залежностей, невідпалені зразки 

характеризувалися малою коерцитивною силою. Для плівок товщиною d = 

40 нм максимальною коерцитивною силою Hc = 20 Е характеризувався зразок з 

часткою пермалою xPy = 0,5 (рис. 3.94). Дослідження коерцитивної сили  

плівкових зразків товщиною d = 25 нм дали аналогічний результат. 

Максимальною коерцитивною силою     Hc = 22 Е     у    невідпаленому     стані 
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Рис. 3.86. Зображення наноструктури невідпаленого зразка тонко-

плівкового сплаву на основі Py та Ag з часткою пермалою x = 0,59. Товщина 

зразка d = 40 нм 

 

 

 

 

Рис. 3.87. Зображення мікроструктури (а) невідпаленого зразка 

тонкоплівкового сплаву на основі Py та Ag з часткою пермалою x = 0,59 (на 

вставці - зображення Фур’є трансформації області, виділеної прямокутником) 

та інверсія Фур’є перетворення (б) виділеної області. Товщина зразка d = 40 нм 
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Рис. 3.88. Наноструктура (а) та елементний склад (EDS спектр) (б) 

відпаленого при Твідп. = 700К зразка тонкоплівкового сплаву на основі Py та Ag з 

часткою пермалою x = 0,59. Товщина зразка d = 40 нм 

 

 

 

 

Рис. 3.89. Зображення наноструктури (а) (режим високої роздільної 

здатності) відпаленого при Твідп. = 700 К (t = 60 хв) зразка тонкоплівкового 

сплаву на основі Py та Ag з часткою  пермалою x = 0,59 та інверсія Фур’є 

перетворення (б) виділеної області. Товщина зразка d = 40 нм 
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Рис. 3.90. Ренгенівські спектри (режим GI-XRD) від невідпалених та 

відпалених при Tвідп. = 700 K (t = 60 хв) зразків плівкових сплавів на основі Py і 

Ag різного складу. Товщина плівок  d = 40нм 

 

Рис. 3.91. Польові залежності нормованої намагніченості для невідпалених 

зразків плівкових сплавів на основі Py і Ag різного складу (0,28 ≤ xPy ≤ 0,80) 

товщиною d = 40 нм, виміряні у перпендикулярній та паралельній геометрії 

вимірювання при Твимір. = 300 К 
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Рис. 3.92. Залежності магнітного 

моменту (режим ZFC-FC) для 

невідпаленої плівки гранульованого 

плівкового сплаву на основі Py і Ag з 

часткою Py x = 0,33 (d = 40нм), 

виміряні  у магнітному полі H= 100 Е 

 

 

Рис. 3.93. Польові залежності нормованої намагніченості для відпалених 

при Твідп. = 700 К  зразків плівкових сплавів на основі Py і Ag різного складу 

(0,28 ≤ xPy ≤ 0,80) товщиною d = 40 нм, виміряні у перпендикулярній та 

паралельній геометрії вимірювання при Твимір. = 300 К 
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Рис. 3.94. Залежність коерцитивної сили Hc плівкових сплавів на основі Py 

і Ag товщиною d = 40 нм від їх складу у невідпаленому стані та після 

відпалювання при Твідп. =700 К. Вимірювання виконані у паралельній геометрії 

 

 

Рис. 3.95. Польові залежності нормованої намагніченості (а-в) та 

залежність коерцитивної сили від складу зразка (г) для невідпалених та 

відпалених при Т відп. = 700 та 800 К плівкових сплавів на основі Py і Ag різного 

складу 0,30 ≤ xPy ≤ 0,80 товщиною d = 25 нм, виміряні у паралельній геометрії 

вимірювання при Твимір. = 300 К 
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характеризувався зразок з часткою пермалою xPy = 0,5 (рис.3.95). Відпалювання 

плівок при температурі 700 К призвело до збільшення коерцитивної сили до Hc 

= 280 Е при xPy = 0,5 для зразків товщиною  40 і 25 нм. Після відпалювання 

зразків товщиною 25 нм при температурі 800 К коерцитивна сила зросла до Hc 

= 360 Е. Максимальне значення коерцитивної, сили серед відпалених при 800 К 

зразків, мав  плівковий сплав  з часткою пермалою xPy = 0,5. 

 

3.4.3. Магнітотранспортні властивості плівкових сплавів на основі Py і 

Ag 

 

У даному підрозділі проведено аналіз магніторезистивних властивостей 

зразків плівкових сплавів на основі пермалою та срібла товщиною d = 25 нм 

(при загальній частці пермалою 0,3 ≤ xPy ≤ 0,8) і d = 40 нм (при 0,28 ≤ xPy ≤ 0,8). 

Дослідження магніторезистивних властивостей зразків плівкових сплавів 

товщиною d = 25 нм дозволило встановити, що невідпалені плівки 

характеризуються ізотропним магнітоопором у широкому інтервалі складу 

(0,30 ≤ xPy ≤ 0,80). Польові залежності магнітоопору були типовими для 

гранульованих систем, що складаються з суперпарамагнітних гранул, 

розміщених у немагнітній матриці (рис. 3.96). Відпалювання зразків при 800 К 

призвело до формування структурного стану, що характеризується 

анізотропним магнітоопором у всьому досліджуваному інтервалі складу 

плівкових сплавів (0,30 ≤ xPy ≤ 0,80) (рис.3.97). 

Такі зміни у польових залежностях магнітоопору пов’язані зі зміною 

структурного стану зразків плівкових сплавів при термообробці – від 

структури, що складається з ансамблю суперпарамагнітних не взаємодіючих 

гранул до зразка, що складається з зв’язаних або взаємодіючих між собою 

феромагнітних гранул або кластерів. 

На рис. 3.98 приведено польові залежності магнітоопору зразка плівкового 

сплаву на основі пермалою та срібла з часткою xPy = 0,64 у невідпаленому та 

відпаленому станах.  
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Рис. 3.96. Польові залежності магнітоопору невідпалених зразків плівкових 

сплавів на основі Py та Ag різного складу, виміряні у поперечній (•) та 

поздовжній (•) геометріях при Твимір. = 300 К. Товщина зразків d = 25 нм 
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Рис. 3.97. Польові залежності магнітоопору відпалених при Твідп. = 800К 

зразків плівкових сплавів на основі Py та Ag різного складу, виміряні у 

поперечній (•) та поздовжній (•) геометріях при Твимір. = 300 К. Товщина зразків 

d = 25 нм 

 

Рис. 3.98. Польові залежності 

магнітоопору зразка плівкового сплаву 

на основі пермалою та срібла з 

часткою пермалою x=0,64 у 

невідпаленому та відпаленому стані 

(при різних Твідп.). Товщина зразка d = 

25 нм 
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У невідпаленому стані зразок характеризувався ізотропним магнітоопором, 

тобто опір плівки при внесенні її в магнітне поле зменшувався. Після 

відпалювання при Т відп. = 600 К у зразку сформувався стан, при якому його 

магнітоопір став анізотропним. Для структур з анізотропним магнітоопором 

характерним є той факт, що при внесенні зразка у магнітне поле його опір 

зростає. 

На рис.3.99 приведені залежності магнітоопору від загальної частки 

пермалою для плівкового сплаву товщиною 25 нм у невідпаленому стані та 

після відпалювання при різних температурах. Вимірювання були проведені у 

поперечній і поздовжній геометріях при Твимір = 300 К. Результати вимірювань 

показали, що для невідпалених плівок максимальна величина ГМО = 0,64 у 

обох геометріях вимірювання спостерігалась для зразків з загальною часткою 

пермалою xPy = 0,4. Після відпалювання зразків величина ГМО зменшилася. 

Так, для відпалених при 800 К гранульованих плівок максимальна величина 

ГМО = 0,37% у поперечній геометрії вимірювання спостерігалася для зразка  з 

часткою пермалою xPy = 0,64 (рис. 3.99 а). У поздовжній геометрії 

спостерігалась подібна ситуація. Максимальним ГМО = 0,35% після 

відпалювання при 800 К характеризувався зразок з xPy = 0,64. 

На рис. 3.100 представлено типові температурні залежності питомого 

опору для зразків тонкоплівкових сплавів товщиною d = 25 нм на основі Py і Ag 

з різними частками пермалою x. Як видно з рис. 3.100, питомий опір ρ 

невідпалених зразків плівкових сплавів на основі Py і Ag приймав значень від 

17∙10-8 Ом∙м до 24∙10-8 Ом∙м залежно від частки пермалою xPy у сплаві. Як і у 

випадку розглянутих попередніх систем – високі значення питомого опору 

невідпалених зразків пов’язані з дефектністю структури. Для стабілізації 

електрофізичних властивостей та зменшення дефектності структури плівкові 

зразки відпалювали до температур 590 – 610 К  у вакуумі впродовж 2 циклів 

«нагрівання-охолодження» (рис. 3.100 а, б). Як видно з рис. 3.100, криві 

охолодження 1-го циклу та криві нагріву і охолодження 2-го циклу фактично 
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співпали, що  свідчить про повну термостабілізацію електрофізичних 

властивостей та структурного стану. 

При переході до плівкової системи товщиною d = 40 нм можна зазначити 

наступне. Магнітоопір досліджувався у перпендикулярній та поздовжній 

геометріях. На рис.3.101 представлені польові залежності магнітоопору 

невідпалених зразків плівкових сплавів на основі Py та Ag товщиною 40 нм при 

різних значеннях xPy. Зразки з часткою пермалою xPy ≤ 0,50 характеризуються 

ізотропним магнітоопором, а при xPy ≥ 0,59 проявляються анізотропні 

властивості магнітоопору. Польові криві для зразків у всьому інтервалі складу 

(0,28 ≤ xPy ≤ 0,8) не насичуються у магнітному полі 15 кЕ. Це свідчить про те, 

що структура зразків складається переважно з дрібних суперпарамагнітних 

гранул. Після відпалювання при 700 К всі зразки у діапазоні складу 0,28 ≤ xPy ≤ 

0,8 характеризувалися анізотропним магнітоопором (рис. 3.103). 

Дослідження магніторезистивних властивостей невідпаленого зразка 

плівкового сплаву Py0.39Ag0.61 товщиною d = 40 нм показали, що при 

вимірюваннях у поздовжній геометрії у магнітному полі H = 90 кЕ при 

температурі Твимір. = 5 К величина гігантського магнітоопору зросла у 4,5 рази, 

порівняно зі значенням ГМО, виміряному при кімнатній температурі і 

становила 11,2 % (рис. 3. 102). Вимірювання магнітоопору зразка при Твимір. = 

380 К показало зменшення величини ГМО у 1,17 рази, порівняно з ГМО при 

кімнатній температурі. Значення ГМО у поздовжній геометрії вимірювання у 

полі H = 90 кЕ при кімнатній температурі становило 2,46 %, а при Твимір. = 380 К 

ГМО = 2,1 %. 

На рис.3.104 представлено залежності величини ГМО плівкових сплавів на 

основі Py і Ag товщиною d = 40 нм від їх складу у невідпаленому та 

відпаленому при 700 К станах. Вимірювання магнітоопору здійснювали у 

поздовжній геометрії. Отриманий результат є подібним тому, що був 

отриманий для зразків товщиною d = 25 нм. 

У невідпаленому стані максимальним ГМО = 3,16% характеризувався 

зразок з часткою пермалою xPy = 0,39. Після відпалювання зразків при 700 К  
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Рис. 3.99. Залежність величини ГМО плівкових сплавів на основі Py і Ag 

товщиною d = 25 нм від їх складу у невідпаленому та відпаленому при різних 

температурах станах. Вимірювання ГМО здійснювали у поперечній (а) та 

поздовжній (б) геометріях вимірювання у полі Hмакс= 5 кЕ при Твимір. = 300 К 

 

 

 

Рис. 3.100. Температурні залежності опору зразків тонкоплівкових сплавів 

товщиною d = 25 нм на основі Py і Ag з різними частками пермалою x отримані 

для 2-ох циклів «нагрівання-охолодження». Товщина плівок d = 25 нм 
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Рис. 3.101. Польові залежності магнітоопору невідпалених зразків 

плівкових сплавів на основі Py та Ag різного складу, виміряні у 

перпендикулярній (•) та поздовжній (•) геометріях при Твимір. = 300 К. Товщина 

зразків d = 40 нм 

 

Рис. 3.102. Польові залежності магнітоопору невідпаленого зразка 

плівкового сплаву на основі пермалою та срібла при частці пермалою у сплаві 

xPy = 0,39. Вимірювання виконані у поздовжній геометрії при Твимір. = 5, 300 та 

380 К. Товщина плівки d = 40 нм 
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Рис. 3.103. Польові залежності магнітоопору відпалених при Твідп. = 700 К 

зразків плівкових сплавів на основі Py та Ag різного складу, виміряні у 

перпендикулярній (•) та поздовжній (•) геометріях при Твимір. = 300 К. Товщина 

зразків d = 40 нм 

 

Рис. 3.104. Залежність величини ГМО плівкових сплавів на основі Py і Ag 

товщиною d = 40 нм від їх складу у невідпаленому та відпаленому при 700 К 

стані. Вимірювання ГМО здійснювали у поздовжній геометрії вимірювання у 

полі Hмакс= 15 кЕ при Твимір. = 300 К 
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Рис. 3.105. Залежність величини коефіцієнта АМО від частки пермалою xPy 

у зразках плівкового сплаву на основі пермалою та срібла товщиною 25 та 

40 нм після відпалювання при різних температурах. Вимірювання проведені 

при Твимір. = 300 К 

 

 

Рис. 3.106. Залежність величини ГМО невідпалених зразків плівкових 

сплавів на основі Py і Ag товщиною 25 та 40 нм від їх складу. Вимірювання 

проведені у поздовжній геометрії вимірювання при Твимір. = 300 К 
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змінився структурний стан, почала проявлятися дипольна взаємодія між 

сусідніми гранулами, зріс АМО, а величина ГМО зменшилася. Максимальним 

ГМО = 0,58% характеризувався зразок xPy = 0,59. Зразки з xPy =0,76 та xPy = 0,8 

характеризувалися великим значенням магнітоопору, однак в даному випадку 

величина магнітоопору переважно визначалася анізотропним, а не гігантським 

магнітоопором. На рис. 3.105 представлено залежність коефіцієнту АМО 

відпалених зразків плівкових сплавів на основі Py  та Ag від частки пермалою у 

сплаві xPy. Коефіцієнт АМО визначався за співвідношенням (2.12). 

Представлено залежності АМО для зразків товщинами 40 та 25 нм. 

У відпалених при температурі 700 К плівкових зразках товщиною d = 

40 нм коефіцієнт АМО змінювався від 0,14 % (при xPy = 0,28) до 2,58 % (при xPy 

= 0,80). 

Відпалені у діапазоні температур 600 ≤ Твідп. ≤ 800 К зразки плівкових 

сплавів на основі Py та Ag товщиною d = 25 нм характеризувалися 

коефіцієнтом АМО, що змінювався від 0,28 % (при xPy = 0,31) до 0,80 %  (при 

xPy = 0,80) (рис. 3.105). 

Для плівок товщиною d = 25 нм збільшення температури відпалювання від 

600 К до 800 К майже не вплинуло на значення коефіцієнту АМО (рис. 3.105). 

Максимальна величина гігантського магнітоопору при вимірюваннях у 

поздовжній геометрії при Твимір. = 300 К спостерігалась у невідпаленій плівці зі 

складом Py0.39Ag0.61 (ГМО = 3,15 %) при товщині зразка d = 40 нм і у плівці зі 

складом Py0.40Cu0.60 (ГМО = 0,64 %) при товщині зразка d = 25 нм (рис. 3.106). 

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. За результатами досліджень було встановлено, що структурно-фазовий 

стан, магнітні, магнітотранспортні характеристики, а також їх температурна, 

часова та польова стабільність для зразків плівкових сплавів залежать від 

матеріалу немагнітної матриці. 
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2. Встановлено, що зразки плівкового сплаву на основі Co і Ag в діапазоні 

товщин 20 ≤ d ≤ 85 нм у невідпаленому стані та після відпалювання (при 300 < 

Твідп. ≤ 900 К) в інтервалі концентрацій кобальту 15 ≤ cCo ≤ 89 ат.% 

характеризувалися структурно-фазовим станом, при якому гранули Co 

знаходились в матриці ГЦК-Ag. Наявність стабільних твердих розчинів при 

цьому не фіксувалась. 

3. Дослідження магнітних та магнітотранспортних властивостей 

тонкоплівкових сплавів CoxAg100-x дозволило встановити: 

– у зразках тонкоплівкового сплаву на основі Co і Ag товщиною d = 20 нм 

суперпарамагнітний стан спостерігався при концентраціях cCo ≤ 55 ат. %, тоді 

як у плівкових сплавах товщиною d = 35 нм суперпарамагнетизм проявлявся до 

cCo ≤ 40 ат. %, а при d = 85 нм лише до сCo < 32 ат. %; 

– поріг структурної перколяції гранульованого магнітного плівкового 

сплаву CoxAg100-x збільшується зі зменшенням товщини зразків в діапазоні 

товщин 20 ≤ d ≤ 85 нм (xp ≈ 32 ат.% при d=85 нм; xp ≈ 40 ат.% при d = 35 нм; xp ≈ 

55 ат.% при d = 20 нм); 

– апробація теорії Левінштейна для прогнозування порогу структурної 

перколяції гранульованих плівок різної товщини показала якісне узгодження 

теорії з експериментом у межах ± 7 %; 

– при температурі Твимір. = 5 К величина ГМО невідпаленої плівки Co40Ag60 

товщиною d = 35нм зросла у 2,4 рази, а для зразка Co27Ag73 товщиною d = 85нм 

– у 2 рази, порівняно зі значенням ГМО при Твимір. = 300 К, що обумовлено 

активацією спін-залежного розсіювання електронів на суперпарамагнітних 

гранулах Co при Tвимір. < Тb. Максимальне значення ГМО у магнітному полі H = 

90 кЕ при T = 5 K становило 18,11% для Co40Ag60 (d = 35 нм) та 33,18 % для 

Co27Ag73 (d = 85нм). При збільшенні Tвимір. до 380 K величина ГМО зразка 

Co40Ag60 зменшилася в 1,3 рази порівняно з ГМО, виміряною при Tвимір. =300К, 

що пов’язано зі збільшенням розсіювання електронів на фононах; 

– у тонкоплівкових сплавах CoxAg100-x товщиною d = 20 нм максимальним 

ГМО характеризувалися невідпалені зразки. Відпалювання плівок при 370 ≤ 
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Твідп. ≤ 900К призвело до зменшення величини ГМО внаслідок зміни 

структурного стану, а саме зростання розміру гранул Co; 

4. Встановлено, що зразки плівкового сплаву на основі Co і Cu у 

невідпаленому стані при низькій концентрації Co, характеризуються 

структурно-фазовим станом, при якому гранули Co розміром L = 2  5 нм 

розміщені у матриці з розбавленого твердого розчину ГЦК – Cu(Co) на основі 

гратки ГЦК-Cu. При високих концентраціях кобальту гранули ГЩП-Со 

збільшувалися до розмірів L = 5 ÷ 14 нм або навіть об’єднувалися у кластери, 

проміжки між якими були заповнені т.р. ГЦК – Cu(Co). При відпалюванні 

зразків з низькою концентрацією Co при Т відп. ≥ 700 К розмір гранул Co 

збільшувався за рахунок часткового розпаду т.р. ГЦК – Cu(Co). При цьому 

збільшувалася величина гігантського магнітоопору та коерцитивність зразків. 

5. Невідпалені зразки тонкоплівкового сплаву на основі пермалою Ni80Fe20 

та Cu мали структурно-фазовий стан, при якому суперпарамагнітні гранули 

пермалою були розміщені у матриці ГЦК-Cu. Дослідження магніторезистивних 

властивостей показало, що зразки характеризувалися ізотропним 

магнітоопором у широкому інтервалі складу плівкових сплавів. Після 

відпалювання зразків при температурах 600  Tвідп.  900 К фазовий склад не 

зазнав змін, а польові залежності магнітоопору залишилися ізотропним. 

6. Зразки плівкового сплаву на основі пермалою та срібла у невідпаленому 

стані характеризувалися структурним станом, при якому гранули пермалою 

знаходилися у матриці ГЦК-Ag. Збільшений параметр гратки пермалою а = 

0,357 нм, порівняно з табличним значенням а0 = 0,354 нм, свідчить про 

утворення обмеженого твердого розчину на основі гратки пермалою. При 

цьому польові залежності магнітоопору характеризувалися ізотропним 

магнітоопором. Відпалювання зразків при температурі Твідп. ≥ 600 К призвело до 

збільшення гранул, зменшення відстані між ними, а при високих частках 

пермалою – до утворення кластерів ГЦК-Ni3Fe за рахунок розпаду твердого 

розчину. Плівкові зразки, відпалені при 600 ≤ Твідп. ≤ 800К характеризувались 

анізотропним магнітоопором у всьому інтервалі складу (0,28 ≤ x ≤ 0,80, де x – 

частка пермалою у сплаві). 
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РОЗДІЛ 4 

МАГНІТНІ ТА МАГНІТООПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДВОШАРОВИХ ТА 

ТРИШАРОВИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ 3d ПЕРЕХІДНИХ 

МЕТАЛІВ 

 

4.1. Ефект обмінного зміщення в системі ядро-оболонка [332] 

 

Плівкові матеріали на основі Fe і Pt знайшли застосування при створенні 

середовищ з високою щільністю запису і зберігання інформації, компонентів 

спінової електроніки та магнітооптичних систем. Згідно [67] у плівковій 

системі на оcнові Fe і Pt може утворюватися невпорядкована фаза ГЦК т.р. (Fe, 

Pt) яка може перейти у впорядковану фазу L10. Завдяки формуванню фази L10. 

в плівкових системах можливе утворення структур з перпендикулярною 

магнітною анізотропією. Явище перпендикулярної магнітної анізотропії дає 

можливість створити середовища з високою щільністю запису інформації. Крім 

того, перспективним для створення пристроїв з високою щільністю запису 

даних і значною швидкістю їх обробки є системи, де феромагнітні шари не є 

суцільними, а складаються з ансамблів (масивів) наночастинок або наногранул. 

Магнітні властивості таких систем можуть бути змінені шляхом зміни розміру 

наночастинок, їх форми, концентрації та відстані між ними. Магнітні 

наночастинки цікаві тим, що їх властивості мають розмірну залежність, яка 

виникає при розмірах, співрозмірних з розміром домену. Крім того, певні 

перспективи застосування виникають при використанні двокомпонентних 

наночастинок, у яких ядро і оболонка становлять комбінацію феромагнітних, 

антиферомагнітних і ферімагнітних фаз [333]. Вивчення властивостей таких 

наночастинок та їх ансамблів становить фундаментальний і практичний інтерес 

[333-335]. 

У даному підрозділі представлені результати дослідження структурно-

фазового стану та магнітооптичних властивостей ансамблю феромагнітних 

наночастинок на основі т.р. (Fe, Pt) з оксидною оболонкою. Метою досліджень 
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було вивчення зв'язку структурно-фазового стану та термічної обробки з 

магнітооптичними та магнітними властивостями, зокрема, з коерцитивною 

силою та полем обмінного зміщення у двовимірній спіновій системі типу ядро-

оболонка. 

Зразки були отримані шляхом пошарової конденсації плівок Fe і Pt 

методом магнетронного осадження у робочому об’ємі високовакуумної 

установки фірми «Moorfield Nanotechnology» nanoPVD Model S 10A. Робочий 

об’єм вакуумної камери відкачувався до тиску залишкової атмосфери P  210-6 

Па, після чого напускали газ Ar і збільшували тиск до 510-1 Па. Було 

встановлено, що вже в процесі осадження верхнього шару формувався 

ансамбль наночастинок на основі т.р. (Fe, Pt). Після цього зразки відпалювали у 

вакуумі при Твідп. = 800 К при дозованій подачі O2 у робочий об'єм. Це 

забезпечувало формування ансамблю наночастинок типу «ядро-оксидна 

оболонка» з контрольованою товщиною оксидної оболонки. Товщина оксидної 

оболонки залежала від концентрації кисню у вакуумній камері в процесі 

відпалювання зразка. 

Дослідження структурно-фазового стану проводилося методом 

просвічуючої електронної мікроскопії на приладі Philips FEI Tecnai 20 F. 

Прилад оснащений енергодисперсійним рентгенівським детектором та 

спектрометром характеристичних втрат енергії електронів, що дозволило 

провести кількісний та якісний аналіз зразків. При цьому використовувалися 

різні режими роботи приладу, такі як дослідження наноструктури плівкового 

зразка у режимі високої роздільної здатності (HRTEM), дифракції електронів, а 

також мікродифракції і просвічуючої  електронної скануючої мікроскопії 

(STEM). Аналіз Фур'є виконувався від зображень, отриманих у режимі високої 

роздільної здатності від участків з декількома системами атомних площин, що 

дозволило отримати інформацію про тип кристалічної гратки. Магнітні 

властивості досліджувались методом магнітооптичного ефекту Керра (МОКЕ) у 

поздовжній геометрії (меридіональний ефект). 
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Проведемо аналіз результатів дослідження структурного стану та фазового 

складу досліджуваних зразків. Такі дослідження є необхідними для 

інтерпретації результатів вивчення магнітних та магнітооптичних властивостей 

досліджуваних систем. 

На рис. 4.1 представлено зображення наноструктури невідпаленої плівки 

Fe(20)/Pt(20) методом просвічуючої електронної мікроскопії у режимі високої 

роздільної здатності. Тут і далі в тексті роботи в дужках для дво- та 

тришарових плівок указана товщина плівки кожного компоненту в нанометрах. 

Формування масиву наночастинок відбувається вже на стадії конденсації 

зразка, тобто ще до відпалювання. Розмір наночастинок становив декілька 

нанометрів (рис. 4.1). Причому, наночастинки містили ядро та оболонку. 

Обидві фази (ядро і оболонка) є кристалічними. Це дозволило використовувати 

перетворення Фур'є ділянок зображень, виділених на рис. 4.1, що містять кілька 

систем атомних площин, і проаналізувати фазовий склад (параметри гратки та 

симетрію) ядра та оболонки. 

 

 

Рис. 4.1. Знімок структури невідпаленої плівки Fe(20 нм)/Pt(20 нм)/П 

 

На рис. 4.2 а показано більш детальне зображення ділянки 1, виділеної на 

рис.4.1 білим прямокутником. Дане зображення відповідає ядру наночастинки. 

На рис. 4.2 б приведено Фур’є перетворення для зображення, представленому 

на рис. 4.2 а. Аналіз зображення Фур’є перетворення (симетрія зображення, 

співвідношення інтенсивності рефлексів, їх відстань від центру та кути, під 
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якими їх видно із центру) вказує на те, що виділена наноструктура має ГЦК-

фазу: відстань між площинами типу (111) становить dhkl = 0,22 нм, що 

відповідає параметру гратки а = 0,38 нм. Згідно [298] та [321] Pt має ГЦК-

гратку з параметром a0 = 0,392 нм. Залізо у масивному стані характеризується 

ОЦК-граткою, однак внаслідок поліморфізму, малі частинки Fe знаходяться у 

ГЦК-фазі. Параметр гратки Fe становить а0 = 0,354 нм. Спостережувану 

різницю в параметрі гратки, отриману експериментально для ділянки 1, від 

табличних значень для Pt і Fe, можно пояснити правилом Вегарда [327]. Дане 

правило визначає, що значення параметру гратки твердого розчину, утвореного 

двома компонентами, знаходиться між значеннями параметрів граток їх 

параметрів. Таким чином, наночастинки FexPt1-x, які досліджувались в даній 

роботі, мають фазовий склад, що відповідає твердому розчину ГЦК (Fe, Pt). 

 

 

Рис. 4.2. Зображення структури в режимі високої роздільної здатності (а та 

а′) та відповідні їм Фур’є перетворення (б, б′) від участків, виділених 

прямокутниками 1 та 2  на рис.4.1 відповідно 

 

Більш детальне зображення ділянки 2, виділеної на рис. 4.1 білим 

прямокутником, представлено на рис. 4.2 а'. Відповідне йому Фур'є 

перетворення показане на рис. 4.2 б'. Дана ділянка відповідає фрагменту 

оболонки, що оточує ядро. Було встановлено, що оболонка також має 

кристалічну структуру, однак тип структури оболонки відмінний від структури 
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ядра. Проведений аналіз Фур’є показав, що ділянка 2 мала структуру типу 

шпінелі. Як видно з рис. 4.2 б', кристалічна гратка має міжплощинну відстань 

d113 = 0,245 нм, що відповідає параметру а = 0,813 нм. Аналогічний результат 

було отримано для ділянки 3, виділеної на рис. 4.1. Помилка у визначенні 

міжплощинних відстаней близько 1-3%.  

Результати досліджень, приведені нижче, показали, що оболонка утворена 

окисленням заліза. Магнетит Fe3О4 відноситься до типу шпінелі і має 

табличний параметр гратки а0 = 0,843 нм [321]. Табличний параметр гратки 

оксиду γ- Fe2О3 (маггеміт) становить а0 = 0,835 нм [321]. Кристалічна структура 

типу шпінелі γ- Fe2О3 відрізняється від Fe3О4 відсутністю лише 22/3 атомів Fe у 

позиціях октаедру (елементарні комірки містять 211/3 та 24 атомів Fe 

відповідно). Різниця в параметрах гратки між цими оксидами знаходиться у 

межах експериментальної похибки визначення, тому не можна точно зробити 

інтерпретацію даної фази. Оксиди γ- Fe2О3 та Fe3О4 є ферімагнетиками нижче 

температур 950 і 858 К відповідно.  

Дослідження, виконані методом спектроскопії втрат енергії електронів 

дозволили встановити, що фазовий склад оболонки відповідає саме γ- Fe2О3. 

Крива спектру характеристичних втрат енергії, після вирахування сигналу від 

фону, в діапазоні енергій 510 – 730 еВ показана на рис. 4.3.  

 

 

 

 

Рис. 4.3. Спектр, отриманий 

методом спектроскопії втрат енергії 

електронів для визначення фазового 

складу оксидної оболонки 

Визначення якісного елементного складу ядра наночастинки, що 

складається з FexPt1-x, було проведено методом енергодисперсійної 

рентгенівської спектроскопії (рис.4.4). Максимум від Cu на рис. 4.4 пов'язаний з 
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предметною мідною сіткою, яка втримує плівковий зразок при проведенні 

досліджень у колоні електронного мікроскопу на маніпуляторі. 

Енергодисперсійний аналіз був виконаний в перерізі А-В (рис. 4.5 а) на 

темнопольному зображенні наноструктури. Стрілками на рис. 4.4 вказані 

максимуми на спектрі при 6,20 та 9,44 еВ, обумовлених сигналами від Fe K та 

Pt L. 

 

 

Рис. 4.4. Енергодисперсійний спектр 

від зразка Fe(20)/Pt(20)/П (де П – 

підкладка), отриманий методом 

просвічуючої електронної мікроскопії 

Зображення наноструктури у темнопольному режимі дослідження 

структурного стану методом просвічуючої електронної мікроскопії від 

виділених сигналів для Pt L та Fe K показані на рис. 4.5 б та рис. 4.5 в 

відповідно. Як видно з рис. 4.5, на відміну від сигналу від Pt, який фіксувався в 

локальній області наночастинки, сигнал від Fe реєструвався як на 

наночастинках, так і між ними, тобто з оксидної оболонки γ- Fe2О3. З аналізу 

інтенсивності сигналів від Pt та Fe вздовж лінії перерізу А-В було побудовано 

профіль структури наночастинки, де лінія 1 – це профіль від Fe K , а лінія 2 – 

від Pt L. Частку x заліза у ядрі з FexPt1-x можна оцінити, припустивши, що 

оболонки що мають фазовий склад γ- Fe2О3 дотикаються одна одної, оскільки 

сигнал від Fe не має проміжків. Порівнюючи об'ємні частки Fe в оболонці 

(матриці) що має склад γ- Fe2О3 та у ядрі, що складається з FexPt1-x було 

отримано, що x ≈ 0,5. Однак, така частка Fe у FexPt1-x є верхньою межею. У 

розглянутому випадку припускалося, що частинки дотикалися одна одної 

оболонками, але, ймовірно, що не було цілісної оксидної матриці. На рис.4.7 

представлено гістограму залежності розміру наночастинок у плівці 

Fe(20)/Pt(20) у невідпаленому стані та після відпалювання при Твідп. = 800 К. 
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Рис. 4.5. Темнопольне зображення (а) 

в перерізі (А-В), зображення з виділеним  

рентгенівським сигналом від Pt (б) та 

сигналом від Fe (в) 

 

 

 

Рис. 4.6. Профіль від ЕDX сигналу 

Fe K (лінія 1) та Pt L (лінія 2), отриманий 

при скануванні в перерізі А-В. Даний 

профіль демонструє структуру 

наночастинки з твердого розчину FePt 

 

 

 

Рис. 4.7. Гістограма залежності 

розміру наночастинок у плівці 

Fe(20)/Pt(20)/П у невідпаленому стані 

(сірий колір) та після відпалювання при 

Твідп. = 800 К (білий колір) 
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Результати досліджень магнітних та магнітооптичних властивостей 

плівкових систем на основі Fe та Pt із застосуванням поздовжнього 

магнітооптичного ефекту Керра наведені на рис. 4.8. Як видно з даних 

польових залежностей, петлі гістерезису не є симетричними відносно початку 

координат. У даному випадку це пов’язано з ефектом обмінного зміщення, 

зумовленого спіновою взаємодією в системі контактуючих феромагнітної (ядро 

на основі т.р. (Fe, Pt) та ферімагнітної (оксидна оболонка γ- Fe2О3) фаз. 

Як видно з рис.4.8 для плівок Fe(20)/Pt(10)/П (а) та Fe(20)/Pt(20)/П (б) у 

невідпаленому стані та після відпалювання при Твідп.=800 К петля гістерезису 

деформується внаслідок зміни товщини шарів та структурних перетворень, 

змінюється поле обмінного зміщення, коерцитивна сила Hc, намагніченість 

насичення та залишкова намагніченість. Було встановлено, що поле обмінного 

зміщення збільшується з ростом товщини оксидної оболонки з γ-Fe2O3. 

Збільшення товщини оксидної оболонки реалізувалося дозованою подачею 

кисню при відпалюванні зразків. 

 

 

Рис. 4.8. Польові залежності кута Керра, виміряні у поздовжній геометрії 

МОКЕ для плівок Fe(20)/Pt(10)/П (а) та Fe(20)/Pt(20)/П (б) у невідпаленому 

стані та після відпалювання при Твідп. = 800 К 

 

Зменшення коерцитивної сили зі збільшенням температури відпалу 

пов'язано з тим, що концентрація феромагнітних наночастинок зменшується, а 

їх розмір – зростає, як це показано на гістограмі (рис.4.7). 
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Приведені результати комплексних досліджень структурно-фазового 

стану, магнітних та магнітооптичних властивостей плівкової системи на основі 

Fe і Pt, що складається з ансамблю феромагнітних наночастинок у оксидній 

ферімагнітній оболонці (матриці) наглядно ілюструють можливість зміни 

магнітних характеристик та магнітотвердості зразка вцілому за рахунок зміни 

товщини шарів та відпалювання зразків при дозованій подачі кисню. 

 

4.2. Характеризація та керування магнітооптичними властивостями 

нанорозмірних плівок на основі пермалою [336-338] 

 

Як відмічалося, тонкі плівки з магнітними шарами знайшли широке 

застосування у спінтроніці, приладобудуванні, біомедицині. Інтерес до 

плівкових магнітних систем також пов'язаний з можливістю підсилення або 

модифікації різних магнітооптичних властивостей. 

Іноді виникає необхідність використання додаткових шарів або покриттів, 

наприклад, для захисту від корозії або окислення, для забезпечення адгезії 

плівки до підкладки. Вплив додаткових шарів на магнітні та магнітооптичні 

властивості необхідно враховувати і контролювати. Перспективним методом 

контролю таких властивостей є метод еліпсометрії, оскільки він дозволяє 

здійснювати вимірювання оптичних параметрів окремих наношарів навіть в 

процесі створення наноструктур. 

У даному підрозділі представлені результати досліджень, виконаних  

методами еліпсометрії, магнітооптики та вібраційної магнітометрії магнітних, 

магнітооптичних та структурних властивостей плівок з покриттям. 

Було проведено дослідження плівкових систем Cr/Ni80Fe20, Al/Ni80Fe20, 

Сr/Ge/Ni80Fe20 і Al/Ge/Ni80Fe20. Зразки конденсувались пошарово на ситалову 

підкладку. Товщина шару пермалою Ni80Fe20 була постійною d = 20 нм. 

Товщина проміжного шару Ge також була постійною та становила d = 2 нм. 

Товщини верхніх шарів (покриттів) Cr та Al змінювалися. Було досліджено 

вплив товщини покриттів з Cr та Al, нанесених на плівку пермалою (або на 



 274 

проміжний шар з Ge) на оптичні та магнітні властивості плівкових систем. 

Після конденсації плівки пермалою на підкладку було виконане її відпалювання 

у вакуумі при Твідп. = 550 К для формування кристалічного стану. Після 

осадження шару Cr або Al відпалювання не проводили, щоб виключити 

процеси взаємної термодифузії атомів. 

Еліпсометричні вимірювання були проведені на спектральному 

еліпсометрі  Еліпс – 1891 на основі статичної вимірювальної схеми у діапазоні 

довжин хвиль Δ λ =  350 – 1000 нм. Співставлення експеримента з теоретичною 

моделлю здійснювалось у діапазоні довжин хвиль Δ λ = 400-800 нм. 

Магнітооптичні дослідження були проведені у поперечній (екваторіальній) 

геометрії вимірювання. У поперечній геометрії МОКЕ визначалась зміна 

інтенсивності p – поляризованого світла на довжині хвилі λ = 632 нм. 

Експериментально визначається відношення комплексних коефіцієнтів 

відзеркалення двох типів поляризації світлової хвилі: у площині падіння (p-

поляризація) та перпендикулярна їй (s- поляризація). Це відношення 

виражається через еліпсометричні параметри ψ і Δ, що характеризують 

відносну зміну амплітуд для p- і s- поляризацій і зсув фаз між ними: 
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де rp, rs – комплексні коефіцієнти віддзеркалення  p- і s- поляризованих хвиль 

відповідно. 

Магніто-еліпсометричні дослідження не є прямими, потрібно розв’язувати 

обернену задачу. Магніто-еліпсометричний аналіз багатошарової плівки 

оснований на визначенні характеристичної матриці окремого шару, який 

намагнічений у площині плівки і перпендикулярно до площини падіння 

(вздовж вісі x). Така геометрія відповідає геометрії екваторіального ефекту 

Керра і дозволяє одночасно визначити магнітооптичні та еліпсометричні 

параметри хвилі, оскільки електромагнітні поля з поляризаціями s- і p- типу 

залишаються власними функціями системи.  
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Вплив намагніченості шару в даній геометрії зводиться до зміни 

інтенсивності і зсуву фази p- хвилі, тоді як параметри розсіювання s- хвилі не 

залежать від намагніченості. Такий підхід є більш зручним для проведення 

чисельних розрахунків, ніж за допомогою матриці Мюллера або матриці 

Джонса.  

У теоретичній моделі при вивченні поширення світла в магнітному шарі з 

номером j магнітооптичні ефекти враховуються введенням антисиметричного 

тензора другого рангу для матриці діелектричної проникності [339]. 
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де εj = (nj + ikj)2 – комплексна діелектрична проникність, 

mxj  – проекція намагніченості на вісь x; 

Θj – магнітооптична константа. 

 

У даній теорії мається на увазі, що площина падіння світла – площина y-z, 

а поверхня зразка знаходиться у площині y-x. Для хвилі з p – поляризацією 

коефіцієнти віддзеркалення rp та проходження tp для багатошарової системи 

знаходяться із співвідношення: 
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де 
−

pM  – характеристична матриця системи шарів, θ – кут падіння із 

початкового середовища з показником заломлення n1, θN – кут заломлення в 

останньому середовищі (у підкладці) з показником заломлення nN.  

Повна характеристична матриця системи 
−

pM  визначається добутком 

відповідних матриць компонентів (шарів системи): 
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0 =k ,  

де для j – го шару введені позначення: nj – коефіцієнт заломлення, θj – кут 

падіння, hj – товщина шару, λ – довжина хвилі. 

θj визначається із співвідношення: 

 22

1

2 sincos nnn jjj −= . 

Таким чином, у даному підході магнітні шари враховуються у рамках 

загальних співвідношень, через магнітооптичний параметр Θj. 

Для s- поляризації інтенсивність відбитого світла не залежить від 

намагніченості, однак дана характеристика використовується для моделювання 

еліпсометричних параметрів і визначення оптичних констант. 

Тоді у випадку s- поляризації рівняння будуть подібні до співвідношення 

(4.6) та (4.7) із заміною ppj на psj=njcosθj і δj=0. 

У приведенихпіввідношеннях є доданки, що визначають діелектричну 

функцію шарів. Для їх визначення необхідно застосовувати моделі. У певному 

діапазоні довжин хвиль для шарів з затуханням можлива проста апроксимація 

(Cauchy – Urbach) [340]: 
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Застосування даної моделі показало гарне узгодження теоретичних 

значень з експериментальними значеннями для спектральних характеристик ψ і 

Δ, а також дозволила визначити оптичні параметри середовищ. 

На рис.4.9 представлені експериментальні та теоретичні (отримані із 

моделі) спектри еліпсометричного параметра ψ для плівок Al/Ni80Fe20 з різними 
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товщинами шару покриття Al. Показники заломлення шарів були 

апроксимовані за співвідношеннями (4.7) та (4.8). Після цього зводилась до 

мінімуму квадратична форма, що задає різницю між експериментальними та 

теоретичними спектрами. Для системи Al(20)/Ni80Fe20(20) підбирали 

коефіцієнти заломлення у співвідношеннях (4.7)-(4.8). Підібравши параметри, 

щоб експериментальна  та модельна криві узгоджувались. Підставили отримані 

параметри у вирази для плівкових систем Al(11)/Ni80Fe20(20) та 

Al(2)/Ni80Fe20(20) отримали розходження теорії з експериментом(в межах 10-

15%. Це свідчить про залежність оптичних параметрів від товщини шару Al. 

Аналогічні результати були отримані і в системі Cr/Ni80Fe20. Тобто, вцілому 

експериментальні значення та теоретичні значення, отримані з моделі, 

узгоджуються для двошарових плівок Al/Ni80Fe20(20)/П та Cr/Ni80Fe20(20)/П. 

 

 

Рис. 4.9. Спектри еліпсометри-

чного параметру ψ для плівки 

Al/Ni80Fe20(20)/П при різній товщині 

Al. Суцільні лінії – експериментальні 

значення, пунктирні лінії – двошарова 

оптична модель 

 

Значення оптичних параметрів Al, Cr, Ni80Fe20 визначені із 

еліпсометричних спектрів двошарових плівок представлені на рис. 4.10. 

 

 

 

Рис. 4.10. Комплексний показник 

заломлення досліджуваних шарів n = nj 

+ ikj. Товщина шарів Al, Cr, Ni80Fe20 – 

20 нм. Суцільними лініями – дійсна 

частина показника заломлення (n), 

пунктирними – уявна частина (k) 
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Отримані значення оптичних параметрів для Al, Cr та пермалою 

Ni80Fe20узгоджуються з результатами досліджень, представленими іншими 

авторами. Відмінність становила 5-10 %. 

У випадку тришарових плівок з проміжним шаром Ge товщиною 2 нм, 

порівняння експериментальних та теоретичних значень, отриманих при 

використанні оптичних параметрів, визначених для двошарової плівки, 

показало значні відмінності (рис. 4.11). Така відмінність теорії і експерименту 

свідчить що тришарова модель не відповідає реальним зразкам. Можливо в 

даному випадку має місце взаємна дифузія атомів, що впливає на оптичні 

параметри системи. 

 

Рис. 4.11. Спектри еліпсометри-

чного параметру ψ для плівки 

Cr/Ge(2)/Ni80Fe20(20)/П при різній 

товщині Сr – 10 і 20 нм.  

Суцільні лінії – експериментальні 

значення, пунктирні лінії – тришарова  

оптична модель 

 

Криві намагнічування досліджуваних двошарових та тришарових систем 

на прикладі плівкових систем Al/Ni80Fe20/П та Al/Ge/Ni80Fe20/П представлені на 

рис. 4.12. 

 

Рис. 4.12. Криві намагнічування для плівки Al(d)/Ni80Fe20(20)/П (а) та 

Al(d)/Ge(2)/Ni80Fe20(20)/П (б) при різній товщині Al 
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Для плівкових систем Cr/Ni80Fe20/П та Cr/Ge/Ni80Fe20/П характер кривих 

намагнічування має подібний вигляд. 

Як видно з результатів, представлених на рис. 4.12, збільшення товщини 

верхнього шару Al двошарової плівки від 2 до 20 нм призвело до несуттєвого 

збільшення коерцитивної сили Hc плівкової системи Al/Ni80Fe20/П з 13 до 18 Е 

(в 1,4 рази). Однак, для тришарових систем з проміжним шаром Ge товщиною d 

= 2 нм при збільшенні товщини верхнього шару коерцитивна сила змінювалася 

суттєвіше. Так, при збільшенні товщини плівки Al від 4 до 20 нм, коерцитивна 

сила тришарової плівкової системи  Al/Ge/Ni80Fe20/П зросла в 2,5 рази (з 17 до 

43 Е), що свідчить про структурну модифікацію таких плівкових систем з 

проміжним шаром. 

 

Висновки до Розділу 4 

 

1. Дослідження структурно-фазового стану, магнітних та магнітооптичних 

властивостей системи типу «ядро – оболонка», отриманої пошаровим 

осадженням Fe і Pt дозволило встановити: 

- При пошаровому осадженні Fe і Pt методом магнетронного розпилення 

вже на етапі конденсації металів формується двовимірна система типу «ядро – 

оболонка», що складається з ансамблю наночастинок з твердого розчину на 

основі Fe і Pt та оксидної оболонки γ-Fe2O3. Ядро наночастинки знаходиться в 

кристалічному стані та характеризується фазовим складом ГЦК – т.р. (Fe, Pt). 

Оболонка з γ-Fe2O3 має кристалічну структуру типу шпінелі. 

- Відпалювання зразків у вакуумі при Твідп. = 800 К при дозованій 

(контрольованій) подачі кисню у робочий об'єм призводить до подальшого 

окислення Fe та збільшення товщини оксидної оболонки. 

- Дослідження магнітних та магнітооптичних властивостей зразків, що 

складалися з ансамблю наночастинок показали, що петлі гістерезису не є 

симетричними відносно початку координат. У даному випадку це пов’язано з 

ефектом обмінного зміщення, зумовленого спіновою взаємодією в системі 
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контактуючих феромагнітної (ядро на основі т.р. (Fe, Pt)) та ферімагнітної 

(оксидна оболонка γ- Fe2О3) фаз. 

– Збільшення товщини оксидної оболонки спричиняє зростання поля 

обмінного зміщення. Змінюючи товщину оксидної оболонки при дозованій 

подачі кисню в процесі відпалювання зразка, можна впливати на магнітні та 

магнітооптичні властивості двовимірної системи. 

– Зменшення коерцитивної сили при відпалюванні зразків  пов'язано зі 

збільшенням розміру та зменшенням концентрації феромагнітних частинок. 

2. Методами магнітної еліпсометрії було досліджено магнітні, структурні 

та оптичні параметри двошарових плівкових систем Cr/Ni80Fe20 і Al/Ni80Fe20, та 

систем з проміжним шаром Ge товщиною d = 2 нм – Сr/Ge/Ni80Fe20 і 

Al/Ge/Ni80Fe20. Отримано якісне узгодження експериментальних значень 

еліпсометричних спектрів (параметру ψ) та значень, отриманих з 

використанням двошарової оптичної моделі для двошарових плівок Cr/Ni80Fe20, 

Al/Ni80Fe20, у т.ч. при зміні товщини верхнього шару Cr або Al. Відмінність між 

експериментальними значеннями та розрахунковими не перевищувала 10-15 %. 

Для тришарових плівок Сr/Ge/Ni80Fe20 і Al/Ge/Ni80Fe20 експериментальні 

значення еліпсометричних спектрів не відповідали теоретичним значенням, 

отриманих із застосуванням тришарової оптичної моделі. Можливою причиною 

є процеси взаємної дифузії атомів шарів. 

3. Дослідження магнітних та магнітооптичних властивостей плівок 

Cr/Ni80Fe20, Al/Ni80Fe20, Сr/Ge/Ni80Fe20 і Al/Ge/Ni80Fe20 дозволили встановити, 

що зміна товщини верхнього шару у двошарових плівках майже не впливає на 

коерцитивну силу плівки, в той час як у тришарових плівках (з проміжним 

шаром Ge) спостерігалось суттєве зростання коерцитивності при збільшенні 

товщини верхнього шару (Cr або Al). Наприклад, збільшення товщини 

верхнього шару Al двошарової плівки від 2 до 20 нм призвело до збільшення Hc 

плівкової системи Al/Ni80Fe20/П з 13 до 18 Е (лише в 1,4 рази). Для тришарової 

плівкової системи Al/Ge/Ni80Fe20/П при збільшенні товщини плівки Al від 4 до 

20 нм, Hc зросла в 2,5 рази (з 17 до 43 Е), що свідчить про структурну 

модифікацію таких плівкових систем з проміжним шаром. 
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РОЗДІЛ 5 

СТРУКТУРА, МАГНІТНІ І МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ  ВЛАСТИВОСТІ 

ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ РІДКОЗЕМЕЛЬНИХ ТА 

ФЕРОМАГНІТНИХ МЕТАЛІВ 

 

5.1. Процеси фазоутворення в одношарових плівках та системах на 

основі Fe (Co) та Gd [341] 

 

Для інтерпретації результатів дослідження структурно-фазового стану 

тришарових систем на основі Fe, Co та Gd логічним є вивчення та аналіз 

результатів для одношарових плівок, що є складовими компонентами 

багатошарових систем. 

Результати дослідження структурно-фазового стану плівок заліза різної 

товщини показали, що при малих товщинах зразків dFe ≤ 10нм у невідпаленому 

(свіжосконденсованому) стані їх структурний стан є дрібнодисперсним, а на 

електронограмах спостерігаються лінії від фази ОЦК-Fe та оксидної фази Fe3O4. 

Можливо, оксидна фаза утворилася у процесі дослідження фазового стану 

методом просвічуючої електронної мікроскопії, оскільки у даному випадку 

зразки не покривалися захисним покриттям. При збільшенні товщини зразків до 

dFe = 25нм фазовий стан одношарових плівок відповідав ОЦК-Fe з параметром 

кристалічної гратки а = 0,286 нм, що співпадає з даними для масивного ОЦК-Fe 

(а0 = 0,286 нм [315]). Відпалювання плівок заліза може привести до окислення 

та утворення фази Fe3O4. Встановлено, що температура початку окислення 

зразка T0 плівки заліза є розмірно-залежною величиною, тобто залежить від 

товщини зразка. При відпалюванні зразків товщиною 20-70 нм до температури 

початку окислення T0 середній розмір кристалітів становив L = 30 ± 5 нм. 

Фазовий склад плівок кобальту досить детально описаний у літературі 

[342]. Плівки кобальту є менш хімічно активними, тому процеси окислення є 

малоймовірними. Електронограми від свіжосконденсованих плівок Co містять 

лінії від ГЩП-Со та ГЦК-Со. Наявність відбиттів від кристалографічних 
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площин (111) і (200) ГЦК-Со пояснюється дефектами пакування у ГЩП-Со, 

оскільки згідно [313] між фазами Со існує кристалографічна відповідність (111) 

ГЦК ║ (100) ГЩП. При відпалюванні плівок Со до температур 800 і 1000К на 

електронограмах спостерігалося зростання інтенсивності від ліній, що належать 

ГЦК фазі. Лінії від ГЩП-фази кобальту при відпалюванні також фіксувалися, 

хоча інтенсивність їх була меншою, ніж у невідпаленому стані. Таким чином 

відпалені до 800 К і 1000 К плівкові зразки Со мають двофазний склад ГЩП-

Со + ГЦК-Со з параметром гратки ГЦК-Со а = 0,356 нм (а0 = 0,3545 нм 

[315]), ГЩП-Со а = 0,253 нм, с = 0,412 нм (а0 = 0,2514 нм, с0 = 0,4105 [315]). 

Це може бути пояснене тим фактом, що електронно-мікроскопічні 

дослідження плівок були проведені після їх охолодження до кімнатної 

температури. При цьому відбулась стабілізація ГЦК-фази при оберненому 

ГЦКГЩП переході. 

Свіжосконденсовані одношарові плівки Gd, згідно [79] схильні до 

аморфізації. Згідно [89], ступінь розупорядкування таких плівок визначається 

товщиною зразків та температурою підкладки у процесі осадження. При малих 

товщинах d ≤ 10 нм на електронограмах від одношарових плівок Gd  

спостерігається квазіаморфна (к. а.) фаза (рис.5.1 а). При більших товщинах 

одношарових плівок Gd проявлялись процеси кристалізації (рис.5.2). 

 

 

Рис. 5.1. Електронограма (а) та зображення наноструктури від 

невідпаленого зразка Gd товщиною d = 6 нм 
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Так, на електронограмі від зразка Gd, представленій на рис.5.1 а,  

спостерігається два гало, що відповідають значенням міжплощинних відстаней 

0,29 нм і 0,18 нм. Згідно [79] наявність другого гало засвідчує початок процесу 

кристалізації Gd. 

При збільшенні товщини у діапазоні 10 < d ≤ 40 нм свіжосконденсовані 

одношарові плівки Gd мають фазовий склад ГЩП-Gd + ГЦК-GdН2. Плівки Gd 

товщиною 10 < d  20 нм також мають сліди від ОЦК-Gd2О3 (рис. 5.2 а). 

У системі на основі Gd та H згідно діаграми стану [67] можливе утворення 

гідридів GdН2 з кубічною структурою і параметром гратки а0 = 0,530 нм та 

GdН3 з гексагональною структурою (а0 = 0,373 нм і с0 = 0,671 нм). 

Міжплощинні відстані ГЦК-GdН2 та ГЩП-Gd дуже близькі за параметром.  Це 

спричиняє накладання одних ліній на інші на електронограмах та ускладнення 

їх однозначної інтерпретації (рис.5.3). Однак, деякі відбиття від 

кристалографічних площин, таких як (311) і (331), інтерпретуються однозначно 

як такі, що належать до фази гідриду GdН2. Оксидну фазу Gd2О3 можна 

спостерігати на знімках наноструктури у вигляді темних включень (рис.5.2 б). 

Плівки Gd за відсутності захисного шару - схильні до окислення. Навіть 

отримані у надвисокому вакуумі плівки Gd окисляються при подальших 

дослідженнях структурно-фазового стану методом просвічуючої електронної 

мікроскопії. Цей факт треба враховувати при інтерпретації структурно-

фазового стану тришарових плівок. 

Рис.5.4 ілюструє дані про залежність міжплощинних відстаней фази ГЦК-

GdН2 від товщини свіжосконденсованих плівок Gd. Для зразків різної товщини 

спостерігалося певне відхилення значень міжплощинних відстаней dhkl від 

значень для масивного матеріалу d0
hkl. У тонких плівках спостерігалося збільшене 

значення dhkl. Для плівок товщиною більше 40 нм  міжплощинні відстані 

відповідали даним для зразків у масивному стані. Можливо, це пов’язано з різним 

ступенем проникненості домішкових атомів у кристалічну гратку у зразках різних 

товщин. 
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Рис. 5.2. Електронограми (а, в) та зображення наноструктури (б, г) 

одношарових плівок Gd товщиною d = 15 нм (а, б) та d = 35 нм (в, г) у 

невідпаленому стані 

 

 

 

Рис. 5.3. Табличні дані міжплощинних відстаней для Gd, Gd2О3 і GdН2 у 

масивному стані. Адаптовано з [343 – 345] 
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Перейдемо до аналізу результатів дослідження структурно-фазового стану 

тришарових плівок. На рис.5.5 показано електронограми від тришарових плівок 

Co(10)/Gd(5)/Co(10)/П у невідпаленому стані та після відпалювання. Тришарова 

плівка осаджувалися на підкладку, нагріту  до температури  460К.  

На електронограмах невідпалених тришарових зразків спостерігалися лінії 

від ГЦК-Со та ГЩП-Со (рис.5.5 а). Ліній відбиття від кристалографічних 

площин Gd як у невідпаленому стані не спостерігалося. На електронограмах 

відображалися лише два гало, що відповідали міжплощинним відстаням 0,29 і 

0,18 нм. Аналогічні гало спостерігалися і у одношаровій плівці Gd, товщиною d 

< 8 нм. Таким чином, фазовий склад тришарової плівки на основі Co і Gd 

відповідав ГЩП-Со + ГЦК-Со + квазіаморфний Gd. Відпалювання при 

температурі 800 та 1000 К не спричинило змін фазового стану, однак при цьому 

лінії  від ГЦК – Со збільшили свою інтенсивність (рис.5.5 б, в). Структурний стан 

при відпалюванні зазнав певних змін (рис.5.6). Після відпалювання поряд з фазою 

ГЦК-Со все ще фіксувалася ГЩП фаза Со. Це можна пояснити тим фактом, що 

дослідження методом просвічуючої електронної мікроскопії були проведені при 

охолодженні зразка до кімнатної температури, а відповідно відбулася стабілізація 

ГЦК-фази при оберненому ГЦК ↔ ГЩП переході. Після відпалювання зразків 

тришарових плівок при 800 та 1000 К фіксувався склад ГЦК-Со (параметр гратки 

а = 0,356 нм), ГЩП-Со (параметри гратки а = 0,253 нм, с = 0,412 нм) та гало від 

квазіаморфного Gd. 

На рис.5.7 представлені електронограми від тришарових плівок 

Fe(10)/Gd(3)/Fe(10)/П. При товщині прошарку dGd < 10 нм на електронограмах 

як для невідпалених (рис. 5.7 а)  так і для відпалених (рис.5.7 в) зразків 

спостерігалися лінії від квазіаморфної фази Gd. Фазовий стан тришарових 

плівок Fe(10)/Gd(3)/Fe(10)/П у невідпаленому стані відповідав ОЦК-Fe і к.а. – 

Gd. Значення міжплощинних відстаней та параметр гратки а для ОЦК-Fe плівок 

співпадали з значеннями а0 для масивних зразків а = 0,287 нм (а0 = 0,286 нм 

[315]) у межах похибки вимірювань. 



 286 

 

Рис. 5.4. Залежності міжплощинних відстаней для фази ГЦК-GdН2 від 

товщини зразка для одношарових плівок Gd у свіжосконденсованому стані. 

Пунктирними лініями вказано відповідні значення d0
hkl для масивних зразків. 

Адаптовано з [345] 

 

 

 

 

Рис. 5.5. Електронограми від тришарових плівок Co(10)/Gd(5)/Co(10)/П у 

невідпаленому стані (а)  та після відпалювання при Твідп= 800К (б) та 1000 К (в). 

Тут і далі у дужках вказана товщина плівок у нанометрах 
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При відпалювання тришарових плівок Fe/Gd/Fe/П на електронограмах 

з’являються лінії, що належать відбиттям від кристалографічних площин ГЦК-

Fe3О4. Температура відпалювання, при якій утворюється оксид Fe3О4 залежить від 

товщини шару Fe і є розмірно-залежною величиною. Температура, при якій 

починалось окислення плівок Fe, змінювалася у інтервалі 550 ≤ Твідп ≤ 720 К 

відновідно для плівок товщиною 15 ≤ d ≤ 150 нм. Причиною утворення оксидної 

фази може бути взаємодія атомів заліза з атомами кисню залишкової атмосфери у 

процесі відпалювання плівок. Таким чином, після відпалювання при 900 К 

фазовий стан зразка Fe(10)/Gd(3)/Fe(10)/П відповідав к.а.-Gd + ОЦК-Fe + ГЦК-

Fe3O4 (рис. 5.7 в). 

Результати досліджень структурно-фазового стану відпалених тришарових 

плівок Со/Gd/Co та Fe/Gd/Fe у яких товщина шару Gd становила більше 10 нм, 

представлені на рис. 5.8. Для таких зразків всі результати, що стосуються шарів 

Co і Fe, є подібними до вищерозглянутих. Відмінності стосуються лише 

фазового стану шару Gd. У тришарових плівках, на відміну від одношарових 

плівок Gd, фіксувалася фаза ГЩП-Gd. У тришаровій плівці шар Gd був 

захищений плівками Co або Fe, на відміну від одношарових. На 

електронограмах від тришарових плівок (рис.5.8) фіксувалися відбиття від 

кристалографічних площин (002) та (101) ГЩП-Gd, поряд не було ліній від 

оксидних і гідридних фаз. Наявність фази ГЩП-Gd свідчить на користь того, 

що процеси окислення відбуваються за рахунок взаємодії з газами залишкової 

атмосфери, у тому числі і при дослідженнях структурно-фазового стану та 

фізичних властивостей. 

У відпалених при 1000 К плівках Со(5)/Gd(25)/Co(20) окрім фази ГЩП-Со, 

ГЦК-Со та ГЩП-Gd, фіксуються і мають відносно низьку інтенсивність 

відбиття від кристалографічних площин (111), (220), (311) ГЦК-GdН2 та (211), 

(222), (440), (622) ОЦК-Gd2О3. Тобто, шари Gd є трифазними. Причому для 

відбитів від кристалографічних площин (002) та (101) ГЩП-Gd, ГЦК-GdН2 

(111) та (222) ОЦК-Gd2О3 дуже близькі діаметри кілець на електронограмах.  
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Рис. 5.6. Зображення наноструктури тришарових плівок Co(10)/Gd(5)/ 

Co(10)/П у невідпаленому стані (а)  та після відпалювання при Твідп. =1000 К (б) 

 

 

 

Рис. 5.7. Електронограми від тришарових плівок Fe(10)/Gd(3)/Fe(10)/П у 

невідпаленому стані (а)  та після відпалювання при Твідп. = 600К (б) та 900 К (в) 



 289 

Фазовий стан відпалених при 700 К плівок Fe(5)/Gd(20)/Fe(20) відповідав 

ОЦК-Fe + ГЩП-Gd + ГЦК-GdН2. Відбиття від кристалографічних площин 

оксидної фази ОЦК-Gd2О3 при цьому не спостерігалися.  

Для дослідження якості міжшарових інтерфейсів тришарові плівки на 

основі Со і Gd на ситаловій підкладці у свіжосконденсованому стані було 

підготовлено поперечний скол. Зразок закріплювався у тримач об’єкту 

атомно-силового мікроскопу, а на свіжу грань сколу поміщався кантилевер. 

Сканування проходило від краю підкладки у поперечному перерізі. На 

рисунку 5.9 приведене АСМ зображення сколу тришарової плівки 

Co(3,5)/Gd(7)/Со(3,5)/П у поперечному перерізі. Аналіз отриманих 

результатів дозволив встановити, що на межі поділу між шарами існує 

дифузійна зона. Вона очевидно утворилася за рахунок взаємної 

конденсаційно-стимульованої дифузії, а її фазовий склад з великою 

ймовірністю, представляє собою твердий розчин на основі Co і Gd, наявність 

якого електронографічно не фіксується, через малу його кількість. 

Відмітимо, що істотна різниця між виміряною на АСМ (рис.5.9) і визначеною  

у процесі осадження матеріалу товщиною шарів можна пояснити 

особливостями вимірювань на АСМ і технікою підготовки сколу зразка (скол 

отримали не перпендикулярно до підкладки, а під деяким кутом).  

 

5.2. Магнітні властивості плівкових структур на основі Fe (Co) та Gd 

[341, 346, 347] 

 

Магнітні властивості тришарових плівок П/Fe/Gd/Fe та П/Co/Gd/Co, де П – 

підкладка, визначаються товщиною шарів Fe та Gd та магнітовпорядкуванням 

на інтерфейсі поділу даних шарів. 

На рис. 5.10 а представлені польові залежності намагніченості для 

невідпалених тришарових плівок П/Fe(20)/Gd(y)/Fe(5), де y – товщина шару Gd.  
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Рис. 5.8. Електронограми від тришарових плівок Со(5)/Gd(25)/Co(20) (а), 

Fe(5)/Gd(20)/Fe(20) (б) після відпалювання до Твідп. = 1000 та 700 К відповідно 

 

 

 

 

 

Рис. 5.9.  АСМ зображення тришарової плівки Co(3,5)/Gd(7)/Со(3,5)/П у 

поперечному перерізі 

 

 



 291 

Як видно з рис. 5.10 а, для тришарових зразків з великою товщиною Gd на 

залежностях M(H) проявлявся характерний перегин. Так, наприклад, для 

тришарової плівки П/Fe(20)/Gd(20)/Fe(5), в якій шар Gd перебував у 

кристалічному стані, спостерігався перегин на польовій залежності при Н = ± 

(0,02-0,04) кЕ. Такий результат може бути пов'язаний з окремими процесами 

перемагнічування у шарах Fe, які розділені відносно товстим кристалічним 

шаром Gd. У зразках П/Fe/Gd/Fe, де шар Gd має малу товщину (d  10 нм) і 

знаходиться у аморфному стані, польова залежність намагніченості (петля 

гістерезису) має форму, аналогічну залежності для одношарової плівки Fe. 

Коерцитивність тришарової плівки також визначається товщиною та 

структурно-фазовим станом шару спейсеру з Gd. Якщо прошарок з Gd має малу 

товщину d < 10 нм та знаходиться у аморфному стані, то величина Hc при зміні 

товщини має осцилюючий характер. Така осцилююча поведінка коерцитивної 

сили є характерною для плівкових систем з проміжним шаром з 

рідкісноземельного металу малої товщини [348]. Якщо ж товщина dGd > 10 нм, 

то Hc зростає. Однак, значення залишкової намагніченості при збільшенні 

товщини шару Gd – зменшується. 

При відпалюванні тришарової плівки П/Fe(20)/Gd(10)/Fe(5) її 

коерцитивність з ростом температури відпалювання – зростає, а залишкова 

намагніченість навпаки – зменшується (рис.5.10 б). Така поведінка може бути 

пов’язана з процесами окислення Fe. Крім того, на характер поведінки 

польових залежностей M(H) при відпалюванні зразків впливають дифузійні 

процеси на інтерфейсах між шарами Fe і Gd. 

На рис. 5.11 представлені результати досліджень магнітних властивостей 

тришарових плівок П/Co/Gd/Co у невідпаленому стані та після відпалювання. 

Магнітні властивості для даної системи мають характер, подібний до системи 

П/Fe/Gd/Fe. На польових залежностях M(H) для зразків з малою товщиною Gd 

також спостерігалися характерні перегини, пов’язані з процесами 

перемагнічування шарів Со різної товщини. Дані перегини проявлялися менш 

виражено, ніж у випадку системи П/Fe/Gd/Fe. 
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Рис. 5.10. Польові залежності намагніченості одношарової плівки Fe та 

тришарових плівок П/Fe/Gd/Fe у невідпаленому стані (а) та після відпалювання 

тришарової плівки П/Fe(20)/Gd(10)/Fe(5) при Твідп. = 700 та 900 К (б) 
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Рис. 5.11. Польові залежності намагніченості одношарової плівки Co та 

тришарових плівок П/Co/Gd/Co у невідпаленому стані (а) та після 

відпалювання тришарової плівки П/Co(20)/Gd(10)/Co(5) при Твідп. = 800 та 

1000 К (б) 

 

 

Рис. 5.12. Залежності Mr і Ms для тришарових плівок 

Со(5)/Gd(10)/Со(х)/П (● − невідпалені зразки, ○ − відпалені при 800 К) та Fe 

(5)/Gd(10)/Fe(х)/П (■ − невідпалені зразки, □ − відпалені при 700 К) від 

товщини шару феромагнетика і температури відпалювання 
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Для систем П/Со/Gd/Со у невідпаленому стані і після відпалювання 

проявлявся осциляційний характер залежності коерцитивної сили Hc від 

товщини шару Gd, а значення залишкової намагніченості зменшувалося при 

збільшенні товщини шару Gd. 

На відміну від системи Fe/Gd/Fe, магнітні властивості тришарових 

плівкових систем Со/Gd/Со/П мають свої особливості, що пов’язані із змінами 

магнітних властивостей шарів Со при поліморфному переході ГЩП-Со→ГЦК-

Со, який супроводжувався збільшенням коерцитивності (рис. 5.11 а, б). Після 

відпалювання при температурі 1000 К плівки П/Co(20)/Gd(10)/Co(5) її 

коерцитивність зросла у 2,5 рази порівняно з коерцитивністю для невідпаленої 

плівки (рис.5.11 б). 

На рис.5.12 представлено результати вивчення магнітних властивостей 

тришарових плівок Со(5)/Gd(10)/Со(х)/П та Fe (5)/Gd(10)/Fe(х)/П (де x – 

товщина нижнього шару феромагнетику, що змінювалася від 5 до 25 нм) у 

невідпаленому стані та після відпалювання. Аналіз результатів досліджень 

показав, що у невідпалених та відпалених зразках зі збільшенням товщини 

феромагнетику x значення залишкової намагніченості зростало (рис.5.12 б). 

Аналогічний характер мала залежність намагніченості насичення плівок від 

товщини (рис.5.12 а). З ростом товщини феромагнітної плівки значення 

намагніченості насиченості тришарових плівок Со(5)/Gd(10)/Со(х)/П та 

Fe(5)/Gd(10)/Fe(х)/П зростало. Дослідження впливу товщини шару Co або Fe на 

величину коерцитивної сили для невідпаленої плівки та після відпалювання не 

проявило вираженої розмірної залежності. 

Магнітні плівкові зразки представляють інтерес з точки зору вивчення 

можливості їх застосування як чутливих елементів різноманітних сенсорів 

положення (кутового та лінійного), сенсору переміщення. Для цього було 

проведено дослідження впливу геометрії вимірювання на величину 

коерцитивної сили, намагніченість насичення та залишкову намагніченість 

зразків. Дослідження магнітних властивостей були проведені у двох геометріях 

– паралельній (лінії індукції магнітного поля були направлені у площині зразка) 
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та перпендикулярній (лінії індукції направлені перпендикулярно площині 

зразка). Також було проведено дослідження магнітних властивостей 

тришарових плівок Fe/Gd/Fe/П та Со/Gd/Со/П при переході від паралельної до 

перпендикулярної геометрії вимірювання. 

Типові залежності намагніченості плівок при зміні орієнтації зразка 

відносно величини та напрямку поля представлено на рис. 5.13. Аналіз 

залежностей показав, що у невідпаленому стані при переході від паралельної 

геометрії вимірювання до перпендикулярної відбувається зростання 

коерцитивної сили при зменшенні залишкової намагніченості та намагніченості 

насичення. 

Відпалювання тришарових плівок не вплинуло на характер залежностей 

намагніченості від прикладеного зовнішнього магнітного поля. Однак, при 

відпалюванні відбулося суттєве зростання коерцитивності систем. 

Для більш детального аналізу магнітних властивостей плівкових зразків 

при переході від паралельної до перпендикулярної геометрії вимірювання, було 

побудовано залежності Hс від , Mr та Ms від , де  − кут при переході від 

паралельної (0) до перпендикулярної (90) геометрії вимірювання. На рис. 5.14 

приведено залежності коерцитивної сили при переході від паралельної до 

перпендикулярної геометрії вимірювання у невідпаленому стані та після 

відпалювання. На залежностях Hс від  для тришарових плівок Fe/Gd/Fe і 

Co/Gd/Co (рис. 5.14), можна виділити дві ділянки з різною монотонністю зміни 

Hс. В інтервалі кутів від  = 0 до  = 60 зростання величини Hс відбувається 

не більше ніж у 2 рази (у залежності від ефективної товщини прошарків на 

основі Gd). Збільшення кута від  = 60 до  = 90 викликало різке зростання 

величини Hс. Характер залежності Hс від кута повороту при переході від 

паралельної до перпендикулярної геометрії вимірювання спричинений тим, що 

легка вісь намагнічування зразків припадала на  = 0, знаходилась в площині 

плівки. У випадку, коли зовнішнє магнітне поле було прикладене під деяким 

кутом до вісі легкого намагнічування, то тиск на доменну стінку з боку 

магнітного поля зменшувався. При  = 90 доменна стінка не зміщується. 
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Рис. 5.13. Залежності намагніченості зразків від прикладеного зовнішнього 

магнітного поля при переході від паралельної до перпендикулярної геометрії 

вимірювання для систем у невідпаленому стані: Fe(5)/Gd(10)/Fe(20)/П (а), 

Co(5)/Gd(10)/Co(20)/П (в) та після відпалювання: Fe(5)/Gd(10)/Fe(20)/П (Твідп. = 

700 К) (б) та Co(5)/Gd(10)/Co(20)/П (Твідп. = 800 К) (г) 

 

 

Рис. 5.14. Розрахункові (лінії) і експериментальні (точки) залежності 

коерцитивної сили при переході від паралельної до перпендикулярної геометрії 

вимірювання у невідпаленому стані (■) та після відпалювання (▲) 
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Поведінка доменних стінок описується законом анізотропії величини Hс 

[349]: 




cos

)0(
)(

0

c
c

H
H = , (5.1) 

де Hс (0) − значення коерцитивної сили при орієнтації зовнішнього магнітного 

поля вздовж осі легкого намагнічування. 

 

Розрахунок коерцитивної сили за формулою (5.1) показав кількісне 

узгодження експериментальних і розрахункових даних (рис. 5.14). Узгодження 

експериментальних і розрахункових даних дає можливість з високою точністю 

прогнозувати величину коерцитивної сили при різних кутах вимірювання у 

робочому інтервалі (від  = 0 до  = 90). При виготовленні таких чутливих 

елементів при зміні конфігурації одного з шарів, не потрібно кожного разу 

вимірювати і визначати залежність Hс від . Знаючи лише коерцитивну силу 

при паралельній геометрії вимірювання можна визначити величину Hс від  

скориставшись співвідношенням (5.1). 

 

5.3. Магніторезистивні властивості свіжосконденсованих та 

відпалених тришарових плівок на основі Fe або Co та Gd [341, 346, 347] 

 

Магніторезистивні властивості тришарових плівкових систем залежать від 

багатьох факторів: геометрії вимірювання, товщини шарів, їх структурно-

фазового стану, температури відпалювання та інших. Результати дослідження 

магніторезистивних властивостей тришарових плівок Co/Gd/Co та Fe / Gd / Fe у 

невідпаленому стані та після відпалювання показані на рис. 5.15 – 5.17. 

Аналіз результатів дослідження дозволив встановити, що незалежно від 

товщини проміжного шару з Gd, у плівках проявлявся анізотропний 

магнітоопір. Найбільша величина магнітоопору спостерігалась у 

перпендикулярній геометрії вимірювання (рис. 5.15). Так, для систем Fe(2)/ к.а.-

Gd(2)/Fe(6)/П та Со(10)/к.а.-Gd(3)/Co(10)/П величина магнітоопору у перпенди-

кулярній геометрії відповідно становила 0,1 та 0,55 % (у полі H =  4,5 кЕ). 
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Рис. 5.15. Польові залежності магнітоопору тришарових плівкових зразків 

у невідпаленому стані Fe(2)/к.а.-Gd(2)/Fe(6)/П (а); Со(10)/к.а.-Gd(3)/Со(10)/П 

(б); Fe(10)/к.а.-Gd(7)/Fe(10)/П (в); г − Со(10)/к.а.-Gd(6)/Со(10)/П (г), виміряні в 

трьох геометріях вимірювання: перпендикулярній, поперечній та поздовжній 

 

 

Рис. 5.16. Залежність величини магнітоопору (а) та коерцитивної сили (б) 

від товщини прошарку з к.а.-Gd для плівкової систем Со(10)/к.а.-

Gd(x)/Со(10)/П, де x − товщина прошарку з к.а.-Gd 
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Рис. 5.17. Польові залежності магнітоопору тришарових плівкових зразків 

а, б − Fe(10)/к.а.-Gd(7)/Fe(10)/П; в, г − Со(10)/к.а.-Gd(6)/Со(10)/П у 

невідпаленому стані (а, в) та після відпалювання до 900 (б) та 800 К (г), 

виміряні в трьох геометріях вимірювання: перпендикулярній, поперечній та 

поздовжній 
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Як було показано у літературному огляді, на величину магнітоопору та 

коерцитивної сили тришарових магнітних плівок впливає товщина немагнітних 

шарів. У даній роботі було проведено дослідження залежності магнітоопору від 

товщини квазіаморфного прошарку з Gd при постійній геометрії феромагнітних 

шарів. Залежність величини магнітоопору та коерцитивної сили зразків 

Со(10)/к.а.-Gd(y)/Со(10)/П при зміні товщини шару Gd(y) представлено на 

рис. 5.16. Як видно з даного рисунку, величини магнітоопору та коерцитивної 

сили у залежності від товщини к.а. Gd корелюють між собою та мають 

осцилюючий характер в трьох геометріях вимірювання. Такий осцилюючий 

характер залежності магнітоопору та коерцитивної сили можна пояснити 

обмінною взаємодією між магнітними шарами через електрони провідності. 

При збільшенні товщини та переходом Gd у кристалічний стан осцилюючий 

характер залежності магнітоопору та Hс  від товщини проміжного шару зникає у 

всіх геометріях вимірювання. 

На рис. 5.17 представлені польові залежності величини магнітоопору 

зразків Fe(10)/к.а.-Gd(7)/Fe(10)/П та Со(10)/к.а.-Gd(6)/Со(10)/П у невідпаленому 

стані та після відпалювання при 900 та 800 К відповідно. Як видно з рис.5.17 

в, г після відпалювання до температури 800 К у зразках Со(10)/к.а.-

Gd(6)/Со(10)/П коерцитивна сила Hc зросла при вимірюваннях у 

перпендикулярній геометрії, а величина магнітоопору збільшилась у всіх трьох 

геометріях. Можливо, це пов’язано процесами кристалізації у цих шарах або 

процесами термостимульованої взаємної дифузії між шарами з відповідним 

розмиттям інтерфейсів. 

Для зразка Fe(10)/к.а.-Gd(7)/Fe(10)/П після відпалювання до 900 К не 

прослідковувалось явної тенденції про вплив відпалювання на величину 

магнітоопору (рис.5.17 а, б). Величина магнітоопору у поперечній та 

паралельній геометріях майже не зазнала змін, а у перпендикулярній 

геометрії магнітоопір дещо зменшився. 
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Висновки до Розділу 5 

 

1. Фазовий склад тришарових плівок Fe/Gd/Fe та Со/Gd/Со  у 

невідпаленому стані та після відпалювання визначається фазовим складом 

окремих компонентів системи, за виключенням того, що у прошарку із 

кристалічного Gd товщиною dGd  15 нм оксидної фази не фіксується. 

2. Одношарові плівки Fe у невідпаленому стані характеризуються ОЦК-

фазою. При відпалюванні одношарових плівок Fe вище граничної температури, 

що є розмірно-залежною величиною і змінюється від 550 до 720 К в інтервалі 

товщин зразків 15 − 150 нм, у плівках Fe починається зародження оксидної 

фази Fe3O4. 

3. Одношарові плівки Со у невідпаленому стані характеризуються ГЩП-

фазою. Після відпалювання при температурах 800 і 1000 К фазовий склад 

одношарових плівок кобальту відповідав ГЩП-Со + ГЦК-Со. 

4. Структурно-фазовий стан невідпалених одношарових плівок Gd 

визначається їх товщиною. При товщинах одношарових плівок dGd < 10 нм у 

них електронографічно фіксується квазіаморфна фаза. При товщинах 

dGd  10 − 40 нм у невідпаленому стані фазовий склад одношарових плівок Gd 

відповідав ГЩП-Gd + ГЦК-GdН2 зі слідами ОЦК-Gd2О3. Відпалювання 

одношарових плівок Gd при Твідп. = 800 і 1000 К не впливало на фазовий склад, 

хоча спостерігається збільшення вмісту оксидної фази. 

5. У тришарових плівках Fe/Gd/Fe та Со/Gd/Со з товщиною dGd = 20 нм на 

польових залежностях намагніченості проявлялися характерні перегини, що 

можуть бути пов'язані з окремими процесами перемагнічування у шарах 

феромагнетиків, розділених відносно товстим кристалічним шаром Gd. Однак, 

у системі Со/Gd/Со перегини проявлялися менш виражено, ніж у випадку 

системи Fe/Gd/Fe. 

6. Коерцитивність тришарових плівок Fe/Gd/Fe та Со/Gd/Со визначається 

товщиною та структурно-фазовим станом проміжного шару Gd. Якщо dGd < 

10 нм, а шар Gd знаходиться у аморфному стані, то  величина коерцитивної 
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сили Hc тришарової плівки при зміні товщини Gd має осцилюючий характер. 

При товщині проміжного шару dGd > 10 нм величина коерцитивної сили Hc 

тришарової плівки  зростає з ростом товщини Gd. При цьому, значення 

залишкової намагніченості у плівках Fe/Gd/Fe та Со/Gd/Со при збільшенні 

товщини шару Gd – зменшується. 

7. При відпалюванні тришарових плівок Fe/Gd/Fe її коерцитивність з 

ростом температури відпалювання – зростає, а залишкова намагніченість 

навпаки – зменшується. Так, після відпалювання при Твідп. = 700К коерцитивна 

сила плівки П/Fe(20)/Gd(10)/Fe(5) зросла в 2,2 рази порівняно з невідпаленою 

плівкою. Така поведінка може бути пов’язана з процесами окислення Fe. Крім 

того, на характер поведінки польових залежностей намагніченості при 

відпалюванні зразків впливають дифузійні процеси на інтерфейсах між шарами 

Fe і Gd. 

8. Магнітні властивості плівок Со/Gd/Со/П мають свої особливості, що 

пов’язані із змінами магнітних властивостей шарів Со при поліморфному 

переході ГЩП-Со→ГЦК-Со, що супроводжувався збільшенням коерцитивної 

сили Hc. Після відпалювання при температурі 1000 К зразка тришарової плівки 

Co(20)/Gd(10)/Co(5) її коерцитивність зросла у 2,5 рази порівняно з 

коерцитивної сили для невідпаленої плівки. 

9. Дослідження магніторезистивних властивостей тришарових плівок 

Fe/Gd/Fe та Со/Gd/Со показали, що при зміні товщин прошарку 

квазіаморфного-Gd у діапазоні 1 − 10 нм та верхнього шару Fe (або Co) у 

діапазоні 1 − 5 нм величини магнітоопору та коерцитивної сили мають 

осцилюючий характер в усіх геометріях вимірювання. Осциляції величини 

магнітоопору та коерцитивної сили зникають при збільшенні товщини Gd (при 

dGd  10 нм) та його переході з квазіаморфного у кристалічний стану. 
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РОЗДІЛ 6 

ВПЛИВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА МОРФОЛОГІЮ ПОВЕРХНІ ТА 

СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАНУЛЬОВАНИХ 

ТОНКОПЛІВКОВИХ СИСТЕМ 

 

6.1. Залежність морфології і структурних характеристик поверхні 

гранульованого плівкового сплаву на основі Co і Ag від величини 

прикладеного магнітного поля [350] 

 

Як відмічалось раніше, магнітні плівки, що характеризуються унікальними 

магнітними та магнітотранспортними властивостями знайшли застосування у 

спінтроніці, автомобілебудуванні, біотехнологіях, медицині [2, 4, 7, 8]. Однак, 

при проходженні постійного електричного струму через наноелектронні 

елементи виникає високоградієнтне електричне поле, а при проходженні 

спінового струму - високоградієнтне магнітне поле, обумовлене дуже малими 

розмірами цих елементів [4, 42]. Такі поля можуть приводити до помітних змін 

як розмірів, так і структури самих базових елементів електронних приладів. 

Також магнітні поля можуть змінювати розподіл доменної структури магнітних 

матеріалів і тим самим впливати на характеристики електричної та спінової 

провідності елементів наноелектроніки і спінтроніки [42, 58]. Вивченню 

ефектів впливу магнітного поля на властивості та структуру матеріалів 

присвячено ряд робіт [351-354]. Однак, у даних роботах були досліджені 

ефекти або у масивних матеріалах, або у товстих плівках. У роботі [351] 

представлено результати дослідження впливу постійних і змінних магнітних 

полів на такі механічні характеристики різних магнітних і немагнітних металів 

та сплавів, як межі плинності та міцності, релаксацію напружень та інші. 

Особливу увагу приділено вивченню прояву позитивного і негативного 

магнітопластичного ефекту в умовах механічного навантаження від величини 

напруженості магнітного поля. Також у даній роботі  було розглянуто фізичні 
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механізми ефектів, що пояснюються впливом магнітного поля на динаміку 

дислокацій і трансформацію спін – залежної дефектної структури. 

При мініатюризації компонентів сенсорних приладів постійно відбувається 

зменшення розмірів чутливих елементів. Зменшення товщини плівок чутливих 

елементів є одним зі способів мініатюризації компонентів приладів 

спінтроніки. Як показали дослідження, при зменшенні товщини зразків 

гранульованих магнітних плівкових сплавів виникають особливості в магнітних 

і магніторезистивних властивостях, пов'язані зі структурно-фазовим станом 

зразків [43, 45, 97, 308]. Тому, проведення комплексних досліджень магнітних і 

магніторезистивних властивостей, структурно-фазового стану і ефектів впливу 

магнітного поля та ефектів магнітної післядії на структурні характеристики 

таких плівок є актуальним. 

Ефекти впливу магнітного поля і магнітного післядії, які суттєво змінюють 

структуру і властивості наноматеріалів, необхідно враховувати при 

проектуванні пристроїв наноелектроніки, що функціонують в умовах впливу 

магнітних полів. Навіть незначні зміни у наноструктурі тонких плівок можуть 

привести до відмов у роботі приладів. У даному підрозділі приведено 

результати дослідження впливу магнітного поля на структурні характеристики 

поверхні зразків гранульованого плівкового сплаву на основі Co та Ag, що 

характеризується ефектом ГМО. 

Дослідження ефекту було проведено у два етапи. На першому етапі було 

проведено отримання плівок магнітних сплавів на основі кобальту та срібла та 

проведено їх характеризацію. Зразки були отримані методом одночасної 

конденсації Co і Ag на підкладку у вакуумі. Формування структури у вакуумі 

було здійснене при випаровуванні масивних наважок Co і Ag з двох незалежних 

електронно-променевих випарників. Методика отримання зразків плівкових 

сплавів детально описана у розділі 2. Було отримано зразки плівкових сплавів у 

широкому інтервалі складу - з концентраціями кобальту 20 ≤ cCo ≤ 80 aт. % 

товщиною d = 35 нм. Характеризація зразків полягала у дослідженні їх 

структурно-фазового стану, магнітних та магніторезистивних властивостей. 
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На другому етапі – для зразка, що характеризувався гранульованою 

структурою та найбільшою величиною ГМО було досліджено ефекти впливу 

магнітного поля на її морфологію поверхні та структурні характеристики. 

Проаналізуємо результати дослідження магнітоопору зразків. На рис.6.1 

наведено польові залежності магнітоопору невідпалених зразків плівкових 

сплавів на основі Co і Ag різного складу. Вимірювання були виконані при 

кімнатній температурі. При малих концентраціях кобальту, що змінювалися у 

діапазоні 20 ≤ cCo ≤ 34 ат. % магніторезистивні криві майже лінійно змінюються 

в доданому магнітному полі і не насичуються у полі  при H = 15 кЕ. Така 

поведінка польових залежностей характерна для гранульованих плівок, що 

складаються переважно з суперпарамагнітних гранул. При збільшенні 

концентрації Co, гранулярний ГМО зростав, поки не досяг максимального 

значення при cCo = 39 aт. %. Величина ГМО при цьому досягала 14,7% в 

поперечній і 13,6% в поздовжньої геометрії вимірювання. Згідно схеми зміни 

еволюції структури гранульованого сплаву (рис.3.3 [6]), при збільшенні 

концентрації феромагнетика у сплаві, гранули магнітного матеріалу зростають, 

а відстань між ними зменшується. При цьому величина ГМО поступово 

зменшується. При таких концентраціях досягається поріг перколяції 

феромагнітних гранул кобальту. Згідно [6, 97], максимальне значення ГМО 

пов'язане з порогом структурної перколяції феромагнітних гранул xp. Як видно 

з рис.6.1, зразки з концентрацією Co cCo ≤ 49 ат % характеризуються ізотропним 

магнітоопором. При такому складі зразків їх польові залежності виміряні в 

поперечній і поздовжній геометріях майже збігаються. Зразки з концентрацією 

Co cCo = 77 ат. % характеризуються анізотропним магнітоопором (АМО). На 

рис.6.2 представлена залежність величини ГМО плівкових сплавів на основі Co 

і Ag при зміні концентрації кобальту у сплаві в діапазоні 20 ≤ cCo ≤ 80 ат %. 

Вимірювання магнітоопору були виконані при кімнатній температурі в 

поздовжньої геометрії при величині зовнішнього магнітного поля Hмакс = 15 кЕ. 

Як видно з рис.6.2, максимальним значенням ГМО = 13,6 % при 

вимірюваннях   у    поздовжній   геометрії   характеризується  зразок плівкового  
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Рис. 6.1. Польові залежності магнітоопору, виміряні у поперечній (●) і 

поздовжній (●) геометріях при Твимір = 300 К для плівкових сплавів різного 

складу 

 

 
Рис. 6.2. Залежність величини ГМО для зразків плівкового сплаву на 

основі Co і Ag від концентрації Co (cCo, ат.%). Вимірювання були виконані у 

поздовжній геометрії у полі Hмакс= 15 кЕ при Твимір. = 300К 
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сплаву з концентрацією кобальту cCo = 39 ат. %. 

Дослідження магнітних властивостей зразків проводились методом 

вібраційної магнітометрії при кімнатній температурі в двох геометріях 

вимірювання – паралельній і перпендикулярній.  На рис.6.3 представлені 

результати дослідження магнітних властивостей гранульованих плівкових 

сплавів з концентрацією кобальту cCo = 24 ат. %  та cCo = 39 ат. %. 

 

 

 
Рис. 6.3. Польові залежності нормованої намагніченості зразків 

плівкових сплавів на основі Co та Ag з концентрацією Co cCo = 24 ат.% (a) 

та cCo = 39 ат.% (б) при поздовжній (●) та перпендикулярній (●) геометріях 

вимірювання 

 

Як видно з рис. 6.3 а для плівкового сплаву з концентрацією Co cCo = 

24 ат. % намагніченість не насичується у полі H = 6 кЕ при вимірюваннях у 

обох геометріях вимірювання, а коерцитивність при цьому відсутня Hc = 0 Е. 

Польова залежність має ізотропний характер.  Такий вигляд кривої є типовим 

для структури, що складається переважно з гранул в суперпарамагнітному 

стані. Зразок з cCo = 39 ат. %, у якому було отримано найбільший ГМО при 

кімнатній температурі, також характеризувався ізотропними польовими 

залежностями нормованої намагніченості. Однак, намагніченість ще не 

насичувалася у полі H = 6 кЕ (рис. 6.3 б). Це свідчить, що дана плівка є 

гранульованою і у структурі зразка присутні гранули у суперпарамагнітному 

стані.  
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Дослідження структурно-фазового стану зразків плівкових сплавів на 

основі Co і Ag методом просвічуючої електронної мікроскопії показало таке. 

При cCo = 39 ат. % (рис.6.4 а-в) структура характеризувалася станом при якому 

гранули Co розміром L = 3 - 22 нм (рис.6.4.б, в) знаходились у матриці Ag. Як 

видно з рис.6.4 б, поріг структурної перколяції гранул Co майже досягнуто. 

Фазовий склад при цьому відповідав ГЦК-Ag та ГЩП-Co. Розшифровка 

електронограм показала, що тверді розчини в зразках плівкового сплаву не 

утворювалися, що відповідає діаграмі стану [67]. Збільшення концентрації Co в 

плівковому сплаві до cCo = 77 ат.% спричинило зростання гранул до розміру L = 

5 - 30 нм і об'єднання їх у кластери (рис.6.4 д). Проміжки між феромагнітними 

кластерами Co були заповнені ГЦК-Ag. На рис. 6.5 показані спектри дифракції 

для невідпалених зразків тонкоплівкових сплавів на основі Co та Ag із 

концентрацією кобальту cCo = 39 ат. % та cCo = 77 ат. %. Дані спектри отримані з 

електронограм, приведених на рис.6.4 а, г і застосовувалися для їх 

інтерпретації. На спектрах вказані лінії, що відповідають міжплощинним 

відстаням для табличних значень ГЦК-Ag та ГЩП-Co.  

Магнітні та магніторезистивні властивості плівки залежать не лише від 

структури та фазового стану, але і від морфології поверхні. Наприклад, у роботі 

[261] була визначена кореляція між величиною ГМО та питомим опором у 

багатошарових шарах на основі Co та Cu залежно від шорсткості поверхні 

розділу. Таким чином, вивчення ефекту впливу магнітного поля на шорсткість 

поверхні та інші характеристики плівкових зразків дуже є дуже важливим для 

стабільності роботи елементів приладів, які використовують дані 

наноструктури. 

У даній роботі методом АСМ було досліджено ефект впливу магнітного 

поля на морфологію поверхні та структурні характеристики плівкового сплаву 

на основі Co і Ag при cCo = 39 ат. %. Даний зразок характеризувався 

найбільшою величиною ГМО = 13,6% при дослідженнях магніторезистивних 

властивостей зразків складу 20 ≤ cCo ≤ 80 aт. % при Твимір. =300К у поздовжній 

геометрії. 
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Рис. 6.4. Електронограми (а, г), зображення наноструктури (б, д) та 

відповідні гістограми (в, е) для невідпалених зразків тонкоплівкових сплавів 

на основі Co та Ag з концентрацією Co cCo = 39 ат.% (a, б, в) та cCo = 77 ат.% 

(г, д, е) 

 

 

 

 
Рис. 6.5. Спектри дифракції від невідпалених зразків тонкоплівкових 

сплавів на основі Co та Ag із концентрацією кобальту cCo = 39 ат.% та cCo = 

77 ат.% 
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На рис.6.6 представлені двовимірні AСМ-зображення морфології поверхні 

даного зразка до впливу магнітного поля і у магнітному полі H = 1 кЕ. Тональна 

гама відображає висоту точок зображення у нанометрах. Як видно з отриманих 

зображень, завдяки віброзахисній платформі, в процесі експерименту вдалося 

уникнути зсуву досліджуваної ділянки. Також під час вимірювань вибирали 

контрольні точки на поверхні зразка, щоб забезпечити сканування тієї ж 

області. 

 
Рис. 6.6. АСМ-зображення морфології поверхні зразка тонкоплівкового 

сплаву на основі Co і Ag з концентрацією Co cCo =39 ат.%  до дії магнітного 

поля H = 0 кЕ (a) та при дії магнітного поля H = 1 кЕ (б). На рисунку виділена 

область А, для якої вивчалися ефекти впливу магнітного поля на структурні 

характеристики 

 

Результати змін морфології поверхні тонкоплівкового сплаву Co39Ag61, 

спричинених застосуванням магнітного поля, наведені на рис. 6.7 у вигляді 

двовимірних та тривимірних зображень. Також були отримані зображення 

морфології поверхні після припинення впливу магнітного поля та 18 годин 

релаксації (рис. 6.7 є, ж). Дослідження дають можливість оцінити основні 

закономірності впливу магнітного поля на такі структурні характеристики 

гранульованих магнітних плівок, як висота найвищого піку hмакс, глибина 

найглибшої впадини hмін, середньоарифметична Ra і середньоквадратична Rq 

шорсткості поверхні та структурна ентропія S. 
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Рис. 6.7. Двовимірні  (а, в, д, є) та тривимірні (б, г, е, ж) зображення 

морфології поверхні гранульованого тонкоплівкового сплаву на основі Co і Ag 

з концентрацією Co cCo=39 ат.%  до дії магнітного поля (H = 0 кЕ (a, б), у 

магнітному полі H = 0,1 кЕ (в, г), H = 1.0 кЕ (д, е), а також при релаксації (через 

18 годин) за відсутності магнітного поля при H = 0 кЕ (є, ж). Зображення 

відповідають ділянці А, виділеній на рис. 6.6 
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Результати зазначених вимірювань структурних параметрів були отримані 

за допомогою програмного забезпечення Nova [355]. 

Вимірювання величини Ra показало характер змін висоти нерівностей на 

поверхні зразка (рис.6.8).  

 
 

Рис. 6.8. До визначення параметру середньоарифметичної шорсткості 

поверхні Ra 

 

Середня арифметична шорсткість Ra поверхні визначалась як середнє 

значення модуля виміряних відхилень висоти точок на поверхні зразка від їх 

середнього значення. Ця характеристика поверхні обчислювалася за 

співвідношенням: 

1
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де N - кількість точок на профілі АСМ зображення поверхні зразка; 

zzr jj −=  – значення відхилень висоти j - ї точки на цьому профілі від його 

середнього значення. 

Середньоквадратична шорсткість Rq поверхні визначалась за 

співвідношенням: 
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Структурна ентропія S визначалася за співвідношенням Шеннона: 
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Аналіз отриманих результатів показав, що морфологія поверхні залежить 

від величини напруженості магнітного поля. Крім того, перше застосування 

магнітного поля мало найсуттєвіший вплив на зміну морфології поверхні. 

Результати впливу магнітного поля на структурні характеристики поверхні 

тонкоплівкового сплаву з концентрацією кобальту cCo = 39 ат.% наведені на 

рис. 6.9 і в таблиці 6.1. Після першого застосування магнітного поля з 

величиною H = 0,1 кЕ, шорсткість поверхні зменшилась для Ra на 19%, Rq на 

16%, структурна ентропія S на 4,5%, а висота найвищого піку в 4 рази. 

Збільшення магнітного поля до H = 1 кЕ і подальша релаксація не суттєво 

змінили структурні характеристики поверхні порівняно зі значеннями, 

отриманими після першого застосування зовнішнього магнітного поля (табл. 

6.1). Отже, можна припустити, що після першого застосування магнітного поля 

структура перейшла в новий стабільний стан, що характеризується меншою 

структурною ентропією. Зміну структурних характеристик під впливом 

магнітного поля можна пояснити такими механізмами. У початковому стані, 

перед впливом магнітного поля, плівка перебуває в стані, який 

характеризується підвищеною структурною дефектністю. До таких дефектів 

належать вакансії та їх сукупності (пори), дислокації, дефекти пакування, межі 

зерен, двійники тощо. Найбільш поширеними типами дефектів плівок є крайові 

та гвинтові дислокації [356]. Трансформація морфології поверхні плівки 

відбувається внаслідок впливу зовнішнього магнітного поля на динаміку 

поширення дислокацій. Будь-який вплив, включаючи перемагнічування, може 

призвести до часткового зменшення кількості дефектів і переходу системи в 

більш стабільний стан, який має властивості, відмінні від початкового стану. У 

роботі [351] стверджувалося, що основним механізмом зміни морфології 

поверхні є вплив магнітного поля на динаміку дислокацій і трансформацію спін 

– залежної дефектної структури. Крім того, перехід у новий стан викликає 

також гігантський ефект нанострикції [357, 358], при якому окремі магнітні 

зерна кобальту деформуються під впливом магнітного поля.  
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Рис. 6.9. Залежність середньоарифметичної Ra та середньоквадратичної Rq 

шорсткості зразків тонкоплівкового сплаву на основі Co і Ag при cCo=39 ат.%  

від величини прикладеного магнітного поля 

 

Таблиця 6.1 

Залежність структурних характеристик поверхні зразка 

тонкоплівкового сплаву  на основі Co і Ag з концентрацією Co cCo =39 ат.% 

до дії поля, в полі (0 ≤ H ≤ 1 кЕ) та після  релаксації 

(через 18 годин після дії магнітного поля) 

Магнітне 

поле H, кЕ 

Висота 

найвищого 

піку/глибина 

найглибшої 

впадини 

hмакс/hмін, нм 

Середньо-

арифметична 

шорсткість Ra, 

нм 

Середньо- 

квадратична 

шорсткість Rq, 

нм 

Структурна 

ентропія S, 

в.о. 

0 104/0 2,42 3,10 6,97 

0,1 24/3 1,96 2,60 6,67 

0,2 25/3 1,98 2,67 6,70 

0,3 27/3 1,99 2,60 6,71 

0,4 27/2 2,00 2,65 6,73 

0,5 26/3 1,99 2,62 6,73 

0,6 22/1 1,99 2,60 6,72 

0,7 21/3 1,99 2,62 6,73 

0,8 23/2 2,00 2,65 6,74 

0,9 27/6 2,01 2,65 6,72 

1,0 25/2 2,03 2,61 6,70 

0 (через 18 

годин) 
26/3 2,00 2,61 6,68 
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Таким чином, спостережувані ефекти можуть бути пов’язані з поворотом 

магнітних гранул, їх деформацією і переходом плівкової системи в новий більш 

рівноважний стан. 

 

6.2. Вплив зовнішнього магнітного поля і часу релаксації зразків на 

властивості поверхні двокомпонентних плівок на основі Ni і Ag  

 

Дослідження впливу магнітного поля на структурні характеристики 

поверхні було проведено також для плівкових сплавів на основі Ni і Ag з 

концентрацією Ni cNi = 50 ат.%. Зразки були отримані одночасним 

випаровуванням у вакуумі з двох незалежних електронно-променевих гармат. 

Далі для формування гранульованого стану проводили відпалювання зразків у 

вакуумі при температурі Твідп.=800 К впродовж часу t = 10 хв. Дослідження 

наноструктури зразків здійснювали на скануючому зондовому мікроскопі 

“Solver Pro”. При роботі з приладом для отримання зображення вищезгаданих 

плівок застосовувалась двопрохідна методика атомно – силової мікроскопії. 

Дослідження впливу магнітного поля на наноструктуру поверхні тонких 

плівок Ni50Ag50 проводилися при різних значеннях напруженості магнітного 

поля в межах від 0 до 1 кЕ з кроком 0,25 кЕ. Також було отримано зображення 

наноструктури поверхні плівки Ni50Ag50 через 1 годину релаксації після 

припинення дії магнітного поля та через 18 годин. Для обробки даних була 

використана модульна програма аналізу даних для скануючої зондової 

мікроскопії gwyddion. 

На рис.6.10 і рис.6.11 представлено двовимірні зображення наноструктури 

поверхні плівки Ni50Ag50 до, під час та після припинення впливу зовнішнього 

магнітного поля. При цьому зовнішнє однорідне магнітне поле прикладалося в 

імпульсному режимі у площині зразка. Тривалість кожного імпульсу дії 

зовнішнього магнітного поля на зразок співпадала з тривалістю сканування 

АСМ зображення поверхні зразка і становила близько 5 хвилин (рис.6.12). 
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Як видно з двовимірних АСМ зображень поверхні зразка (рис. 6.10), дія 

зовнішнього магнітного поля в горизонтальній площині спричиняє появу 

виділеного напрямку на наноструктурі зразка, що проявляється в очевидній 

анізотропії наноструктури поверхні (рис. 6.10 б-г), яка не спостерігалась для 

зразків до прикладання поля (рис. 6.10 а) і яка майже зникає після припинення 

дії зовнішнього магнітного поля через 18 годин релаксації (рис. 6.11 б). 

З метою визначення закономірностей зміни морфології поверхні плівок під 

впливом зовнішнього магнітного поля на основі АСМ зображень визначались 

кількісні характеристики наноструктури поверхні: асиметрія, кути нахилу, 

ексцес, середньоарифметична і середньоквадратична шорсткість, серединна 

висота піку, значення висоти найвищого піку, значення глибини найглибшої 

впадини та площа поверхні. 

Асиметрія визначалась як параметр, який є простою мірою асиметрії 

профілю зображення поверхні щодо середнього значення висоти: 
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де N - кількість точок на профілі АСМ зображення поверхні зразка; 

Rq - cередньоквадратична шорсткість. 

 

Проведені дослідження показали, що коефіцієнт асиметрії, розрахований 

за співвідношенням (6.3) змінюється в рази під час впливу магнітного поля до 

Hмакс. = 1кЕ  і через 18 годин після зняття магнітного поля практично релаксує 

до початкового значення (рис. 6.13). 

Розподіл кутів нахилу відображає двовимірний розподіл похідних 
dx

dz
 та 

dy

dz
, де x та y – горизонтальні координати точки на АСМ зображенні поверхні 

зразка, а z – відповідна вертикальна координата. У всіх інструментах програми 

Gwyddion, нахили площини грані вказані в сферичних кутах (θ, φ) вектора 

нормалі n  до площини. 
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Рис. 6.10. Двовимірне АСМ-зображення морфології поверхні 

гранульованої двошарової плівкової системи на основі Ni і Ag без впливу 

зовнішнього магнітного поля (а) та при дії поля з напруженістю 0,5 кЕ (б), 0,75 

кЕ (в), 1 кЕ (г). Площа сканування, показана на рис.6.10 становила 500   

500 нм 

 

 

Рис. 6.11. Двовимірне АСМ-зображення морфології поверхні 

гранульованої двошарової плівкової системи на основі Ni і Ag після 

припинення дії зовнішнього магнітного поля, в процесі релаксації, через 1 

годину (а), через 18 годин (б) 
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Рис. 6.12. Залежність напруженості зовнішнього магнітного поля від часу. 

Чорними рисками по осі абсцис показано розрив осі часу. Тривалість кожного 

імпульсу магнітного поля складає 5 хвилин 

 

 

 

 

Рис. 6.13. Залежність коефіцієнта асиметрії від часу під дією імпульсів 

зовнішнього магнітного поля і в процесі релаксації.. Чорними рисками по осі 

абсцис показано розрив осі часу 
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Проведені дослідження показали, що кут нахилу φ змінюється в рази при 

прикладанні магнітного поля величиною до Hмакс = 1 кЕ. Дана характеристика 

не релаксує до початкового значення навіть через 18 годин після вимикання 

магнітного поля. Кут нахилу θ також змінюється в рази під час впливу 

постійного магнітного поля, але релаксує через 18 годин після припинення дії 

магнітного поля до свого початкового значення.  

Параметр ексцес – це параметр, що характеризує форму функції розподілу 

точок АСМ зображення поверхні зразка за висотами. Ексцес розраховувався за 

співвідношення: 
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Експериментальні дослідження показали, що при прикладенні магнітного 

поля величиною до H = 1 кЕ значення ексцесу змінюється приблизно в декілька 

разів у порівнянні зі значенням до дії магнітного поля (початковий стан) і 

практично релаксує за 18 годин в початковий стан після припинення дії 

магнітного поля. 

Параметри середньоарифметичної Rа і середньоквадратичної Rq шорсткості 

поверхні плівки, обчислені за співвідношеннями (6.1) та (6.2) відповідно, 

показали, що при дії зовнішнього магнітного поля величиною до 1 кЕ значення 

шорсткості зменшувалося на десятки відсотків від значення до дії поля. Однак, 

після релаксації, через 18 годин з моменту вимикання поля значення 

шорсткості поверталося до початкового значення. 

Серединна висота піку визначалась за усередненим значенням 

максимального відхилення висоти точок профілю поверхні від її середнього 

значення на базовій довжині. Серединна висота піку визначалась на одному 

найвищому піку за п'яти сусідніми точками АСМ зображення поверхні (m = 5), 

і потім проводилось усереднення. 


=

=
m

i

pipm R
m

R
1

1
, 



 320 

 

де jpi rR max=  для 
m

N
ij
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i − )1( . 

 

Дослідження показали, що серединна висота піку після прикладення 

магнітного поля величиною до H = 1 кЕ не встигала релаксувати до 

початкового положення за 1 годину. Однак, через 18 годин спостерігалась 

повна релаксація даного параметру до початкового стану. 

Глибина найглибшої впадини визначалася за співвідношенням: 

 

j
Nj

v rR min
1 

= . 

 

Значення глибини найглибшої впадини не релаксувало до початкового 

положення після припинення дії зовнішнього магнітного поля на зразок за 

18 годин. 

Висота найвищого піку визначалася за співвідношенням: 

 

j
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Для відпалених при Твідп. =800К зразків плівкового сплаву на основі Ni і Ag 

під час дії магнітного поля величиною до 1 кЕ значення найбільш високого піку 

на АСМ зображення поверхні зразка залишається незмінним. 

Площа поверхні оцінювалася таким чином. Нехай zi для i = 1; 2; 3; 4 

визначає значення висоти в чотирьох сусідніх точках АСМ зображення 

поверхні зразка (центрах пікселів), а hx і hy - відстань між пікселями уздовж 

відповідних горизонтальних осей. Якщо додаткова точка поміщається в центр 

прямокутника який відповідає загальному куту чотирьох пікселів 

(використовуючи середнє значення висоти для чотирьох вищезазначених 

пікселів), утворюються чотири трикутника і площа поверхні може бути 

наближено оцінена шляхом додавання їх площ (рис.6.14). З таких міркувань 
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площу одного трикутника було розраховано за співвідношенням (6.5), а  площу 

поверхні для всіх чотирьох трикутників – за формулою (6.6): 
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Рис. 6.14. Геометрична схема, що ілюструє метод розрахунку площі 

поверхні зразка на основі її АСМ зображення. 

 

Розрахунки, отримані з програми програмою gwyddion за 

співвідношеннями (6.5) та (6.6) показали, що площа поверхні під час дії 

магнітного поля змінюється приблизно на 10 % і після зняття імпульсу не 

релаксує до свого початкового значення. 

 

Висновки до Розділу 6 

 

1. Експериментально зареєстрований вплив зовнішнього магнітного поля 

на морфологію поверхні та структурні характеристики гранульованих 

тонкоплівкових сплавів на основі Co і Ag та Ni і Ag. Визначено, що навіть при 

відносно невисокій напруженості перше застосування магнітного поля  має 

найбільш значний вплив на зміну морфології поверхні. Повторна дія магнітного 

поля з більш високою напруженістю поля (до H = 1 кЕ) викликає набагато 

слабші зміни таких структурних характеристик. 



 322 

2. У невідпалених зразках плівкового сплаву на основі Co і Ag з 

концентрацією cCo = 39 ат.% перше застосування магнітного поля  (H = 0,1 кЕ) 

мало найбільш значний вплив на зміну морфології поверхні. При цьому 

середньоарифметична шорсткість поверхні Ra зменшилась на 19%, 

середньоквадратична Rq – на 16%, структурна ентропія S – на 4,5%, а висота 

найвищого піку – в 4 рази. Збільшення величини магнітного поля до H = 1 кЕ і 

подальша релаксація не змінили суттєво структурні характеристики поверхні 

порівняно зі значеннями, отриманими після першого застосування зовнішнього 

магнітного поля. Спостережувані ефекти можуть бути пов’язані з поворотом 

магнітних гранул, їх деформацією і переходом плівкової системи в новий більш 

рівноважний стан вже після першого застосування поля. 

3. У відпалених при Твідп. = 800 К зразках плівкового сплаву Ni50Ag50 

досліджено зміну морфології плівки та таких структурних характеристик під 

впливом магнітного поля і у процесі релаксації: асиметрії, кутів нахилу 

площини грані, ексцесу, серединної висоти піку, значень глибини найглибшої 

впадини та висоти найбільш високого піку, площі поверхні, 

середньоарифметичної та середньоквадратичної шорсткості. При цьому 

спостерігалась стрибкоподібна зміна цілого ряду із зазначених характеристик (у 

діапазоні від десятків відсотків до декількох разів) при прикладенні магнітного 

поля у діапазоні 0,25 ≤ H ≤ 1 кЕ. При цьому площа поверхні під час 

прикладання постійного магнітного поля змінилася приблизно на 10% і після 18 

годин релаксації не досягла свого початкового значення. Значення висоти 

найбільш високого піку взагалі залишилось незмінним. Коефіцієнт асиметрії, 

кут нахилу  , ексцес змінилися у декілька раз і релаксували після 18 годин до 

свого початкового значення. Значення глибини найбільшої впадини та кут 

нахилу   за 18 годин після зняття імпульсу зовнішнього магнітного поля не 

релаксували до початкового стану. Значення середньоарифметичної та 

середньоквадратичної шорсткості поверхні, серединна висота піку змінилися 

під впливом магнітного поля на десятки відсотків і за 18 годин релаксації після 

зняття останнього імпульсу магнітного поля досягли свого початкового 

значення. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі в результаті проведених комплексних досліджень 

структурно-фазового стану, магнітних, магніторезистивних та магнітооптичних  

властивостей гетерогенних плівкових систем у вигляді гранульованих 

магнітних плівок та багатошарових плівок спін-вентильного типу набув 

подальшого розвитку напрям досліджень у галузі плівкового матеріалознавства 

щодо фізичних процесів у магнітонеоднорідних матеріалах. На 

експериментальному та теоретичному рівнях вирішена проблема впливу 

структурно-фазового стану, розмірних та концентраційних ефектів на фізичні 

властивості плівкових магнітних систем.  

Узагальнені висновки можна сформулювати таким чином: 

1. Встановлено, що у гранульованій магнітній плівці або багатошаровій 

плівковій системі спін-вентильного типу магнітні, магнітотранспортні та 

структурні характеристики, їх температурна, часова та польова стабільність 

залежать від матеріалу немагнітної матриці або товщини наношару 

немагнітного матеріалу, відповідно. 

2. Встановлено, що поріг структурної перколяції гранульованого плівкового 

сплаву CoxAg100-x збільшується зі зменшенням товщини зразків у діапазоні 

товщин 20 ≤ d ≤ 85 нм (xp ≈ 32 ат.% при d=85 нм; xp ≈ 40 ат.% при d = 35 нм; xp ≈ 

55 ат.% при d = 20 нм). 

3. Проведено апробацію теорії Левінштейна для прогнозування порогу 

структурної перколяції зразків гранульованих плівкових сплавів CoxAg100-x 

різної товщини, яка показала якісне узгодження теорії з експериментом у межах 

± 7,0 %. 

4. Встановлено, що зразки плівкового сплаву CoxAg100-x у діапазоні товщин 20 ≤ 

d ≤ 85 нм у невідпаленому стані та після відпалювання (при 300 < Твідп. ≤ 900К) 

в інтервалі концентрацій кобальту 15 ≤ x ≤ 89 ат.% характеризувалися 

структурно-фазовим станом, при якому гранули ГЩП-Co знаходилися в 

матриці ГЦК-Ag. Стабільні тверді розчини при цьому не утворювалися. Слід 
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зазначити, що в зразках тонкоплівкового сплаву CoxAg100-x товщиною d = 20 нм 

суперпарамагнітний стан спостерігався до концентрацій кобальту xCo ≤ 55 ат.%, 

тоді як для товстих плівок товщиною d = 85 нм лише до xCo < 32 ат.%. 

5. Виявлено, що при кріогенних температурах ГМО невідпаленої плівки 

Co27Ag73 товщиною d = 85нм зростає у 2 рази, порівняно з ГМО при кімнатній 

температурі за рахунок блокування магнітних моментів суперпарамагнітних 

гранул. Так, при Твимір. = 5К у полі H = 90кЕ ГМО зріс до 33,2% порівняно з 

ГМО = 16% при кімнатній температурі. 

6. Встановлено, що у тонкоплівкових сплавах CoxAg100-x товщиною d = 20 нм 

максимальний ГМО мають невідпалені зразки. Відпалювання зразків при 370 ≤ 

Твідп. ≤ 900К призвело до зменшення величини ГМО внаслідок зростання 

розміру гранул кобальту або навіть переходу їх у багатодоменний стан. Це 

призводить до зменшення спін-залежного міжфазного розсіювання електронів 

через зменшення відношення площі поверхні гранул до їх об’єму. 

7. Встановлено, що невідпалені  зразки плівкового сплаву CoxCu100-x у діапазоні 

товщин 20 ≤ d ≤ 80 нм характеризуються станом, при якому суперпарамагнітні 

гранули ГЩП-Co розміщені у матриці розбавленого твердого метастабільного 

розчину на основі ГЦК-Cu (при xCo < 40 ат.%). Показано, що відпалювання 

зразків плівкового сплаву CoxCu100-x у діапазоні температур 300 < Твідп. ≤ 900К 

призвело до гомогенізації гранульованого стану по всьому об’єму зразка та 

зростання розміру гранул Co за рахунок розпаду метастабільного твердого 

розчину. 

8. Показано, що тонкоплівкові зразки плівкових сплавів (Ni80Fe20)xCu1-x 

товщинами 25 ≤ d ≤ 40 нм можуть бути перспективними при застосуванні їх в 

якості чутливих елементів сенсорів величини магнітного поля завдяки 

термічній стабільності їх структурно-фазового стану у діапазоні температур 600 

< Твідп. ≤ 900К. 

9. Встановлено, що невідпалені зразки плівкових сплавів (Ni80Fe20)xAg1-x 

товщинами 25 ≤ d ≤ 40 нм характеризуються ізотропним магнітоопором в 

інтервалі складу при 0,28 ≤ x ≤ 0,80. Відпалювання зразків плівкового сплаву 
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(Ni80Fe20)xAg1-x з часткою пермалою 0,28 ≤ x ≤ 0,80 у діапазоні температур 600 ≤  

Твідп. ≤ 800К призвело до формування структурного стану, що характеризується 

анізотропним магнітоопором у всьому вказаному інтервалі складів. Показано, 

що зразки плівкових сплавів Ni80Fe20)xAg1-x товщинами 20 ≤ d ≤ 40 нм після 

відпалювання при температурах 600 ≤  Твідп. ≤ 800К можуть бути 

перспективними при застосуванні їх у якості чутливих елементів анізотропних 

магніторезистивних сенсорів напрямку магнітного поля. 

10. Комплексні дослідження магнітооптичних властивостей та структурно-

фазового стану дозволили показати, що у тонкій наноплівці на основі твердого 

розчину FePt формується двовимірна система типу ядро–оболонка з  ансамблю 

наночастинок FePt з оксидною оболонкою γ-Fe2O3 зі структурою шпінелі. 

Отримано зростання коерцитивної сили і поля обмінного зміщення зі 

збільшенням товщини оксидної оболонки. Це дає можливість змінювати 

магнітні властивості  такої двовимірної системи шляхом відпалювання зразків  

за рахунок зміни товщини оксидної оболонки та формування певного 

структурного стану ансамблю наночастинок. 

11. Встановлено, що при товщинах d < 10 нм одношарові плівки Gd знаходяться 

у квазіаморфному стані, а при товщинах  d  10 − 40 нм – у кристалічному стані 

та мають фазовий склад ГЩП-Gd + ГЦК-GdН2 зі слідами ОЦК-Gd2О3. 

Відпалювання плівок Gd при Твідп. = 800 і 1000 К не впливало на зміну фазового 

складу, хоча спостерігалося збільшення вмісту оксидної фази. У тришарових 

плівках Co/Gd/Co та Fe/Gd/Fe у спейсерному шарі Gd при dGd  15 нм оксидна 

фаза не фіксувалася. Тришарові плівки Co/Gd/Co та Fe/Gd/Fe, у яких 

спейсерний шар Gd має кристалічну структуру, характеризуються більшою 

коерцитивністю, порівняно з тришаровими плівками, у яких шар Gd є 

аморфним. Встановлено, що величини магнітопору та коерцитивної сили 

тришарових плівок Co/Gd/Co та Fe/Gd/Fe мають осцилюючий характер при 

зміні товщини прошарку з квазіаморфного Gd у діапазоні d = 1-10 нм та 

верхнього шару Fe (Co) у діапазоні d = 1 - 5 нм. При збільшенні товщини 
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прошарку Gd до d > 10 нм та переході його структури в кристалічний стан – 

осцилюючий характер магнітоопору та коерцитивної сили зникає. 

12. Експериментально зареєстрований вплив зовнішнього магнітного поля на 

морфологію поверхні та структурні характеристики гранульованих 

тонкоплівкових сплавів на основі Co і Ag та Ni і Ag. Визначено, що навіть при 

відносно невисокій напруженості H = 0,1 кЕ перше застосування магнітного 

поля  має найбільш значний вплив на зміну морфології поверхні, а саме – 

зменшення параметрів шорсткості поверхні та структурної ентропії. Повторна 

дія магнітного поля з більш високою напруженістю поля (до H = 1 кЕ) викликає 

набагато слабші зміни таких структурних характеристик. Спостережувані 

ефекти можуть бути пов’язані з поворотом магнітних гранул, їх деформацією і 

переходом плівкової системи в новий більш рівноважний стан. 
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