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F  кут фарадеївського обертання; 
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нс – наносекунда; 

m  кількість пар шарів в багатошарових структурах; 
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1D-MPC  одновимірний магнітофотонний кристал;  

PLD – імпульсне лазерне осадження. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Дослідження нановимірних структур і матеріалів 

на сьогодні є одним з найбільш актуальних напрямків наукових досліджень. 

Теоретичні та експериментальні дослідження в області фізики наноматеріалів 

дозволили не тільки отримати нові фундаментальні наукові знання, але й 

створити новий клас матеріалів, які вже сьогодні знайшли широке 

застосування в мікроелектроніці, системах запису й обробки інформації, в 

матеріалознавстві, медицині, біології тощо. Особливе місце серед таких 

наноматеріалів займають магнітні наноматеріали. З’явилися нові області 

науки і техніки, такі як спінтроніка, магноніка і магнітофотоніка. Магнітні 

наночастинки широко використовуються у різних наукоємних технологіях, 

наприклад при очисці води, біологічних і технічних рідин для виділення 

рідкісноземельних і радіоактивних елементів.  Розвиток технології 

отримання магнітних наночастинок дозволив започаткувати новий напрям у 

медицині і біології, таких як адресна доставка ліків, магнітна гіпотермія, 

магнітна терапія тощо.  

Фізичні і хімічні властивості наноструктурованих систем багато в чому 

відрізняються від характеристик добре відомих монокристалічних і 

полікристалічних матеріалів. Суттєву роль у формуванні фізичних 

властивостей нанорозмірних об’єктів відіграє їх поверхня. При переході у 

наноструктурований стан відбувається зміна фізичних властивостей 

речовини, змінюється структура  поверхневого шару і можуть сильно 

змінюватись електричні, оптичні та магнітні характеристики речовини.  

Все це обумовлює потребу в більш глибокому аналізі фізичних моделей 

і проведенні експериментальних досліджень характеристик і властивостей 

наноструктур. Ступінь неоднорідностей таких структур, а також характер 

розподілу їх по поверхні, є важливими факторами, що впливають на 

параметри і надійність роботи пристроїв на їх основі.  
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Тому результати дисертаційної роботи щодо впливу структурних 

неоднорідностей на магнітні, магнітооптичні та електричні характеристики 

тонкоплівкових та дрібнодисперсних матеріалів мають велике значення для 

практичного застосування в галузі мікроелектроніки, біології та медицині.  

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

Дисертаційна робота виконана у відділі фізики мезо- та нанокристалічних 

магнітних структур Інституту магнетизму НАН України та МОН України в  

співпраці з ФТІН ім. Вєркіна та Таврійським національним університетом ім. 

Вернадського у рамках наступних науково-технічних та науково-дослідних 

робіт в рамках державних бюджетних програм: «Ефекти післядії і вплив 

електромагнітного поля на структурні і транспортні характеристики 

функціональних елементів наноелектроніки» (номер держреєстрації 

0112U001914),  «Розробка методики вимірювання геометричних, магнітних і 

електричних характеристик нанобульбашок, які формуються в слабких 

електролітних парамагнітних розчинах» (номер держреєстрації 0114U00877), 

«Установка для вимірювання геометричних розмірів і магнітної 

сприйнятливості магнітних наночасток» (номер держреєстрації 

0109U004877), «Розробка та дослідження нанорозмірних структур 

одновимірних магнітофотонних кристалів» (номер держреєстрації 

0113U001198). Робота також фінансувалась в рамках проекту Українського 

науково-технічного центру №1575 «Розробка та оптимізація технології 

отримання магнітожорстких та магнітом'яких матеріалів для магнітопластів».  

Мета і задачі досліджень. Метою досліджень є встановлення 

механізмів впливу неоднорідностей структури і складу на магнітні та оптичні 

параметри тонкоплівкових і дрібнодисперсних матеріалів, а також розробка 

рекомендацій щодо застосування цих матеріалів у якості активних елементів 

оптичних і магнітооптичних пристроїв. 

Для досягнення мети роботи були вирішені наступні завдання: 

  встановлення основних механізмів впливу іонної обробки поверхні 

підкладинок на магнітні і магнітооптичні властивості ультратонких 
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шарів вісмутового ферит-гранату, які є активними шарами 

магнітофотонних кристалів; 

 дослідження і встановлення закономірностей впливу неоднорідностей 

структури поверхні на магнітні властивості плівок пермалою; 

 вивчення ефективності взаємодії лазерного опромінення з цими 

неоднородностями з метою поліпшення магнітних властивостей плівок 

для подальшого отримання двовимірних просторово періодичних 

магнітних структур на їх основі;  

 вивчення впливу постійного магнітного поля на процеси 

високочастотного розігріву наночастинок ферімагнітних шинелей, а 

також на їх високочастотну магнітну сприйнятливість. 

Об’єкти дослідження – тонкі плівки вісмут заміщених ферит-гранатів, 

одновимірні магнітофотонні кристали, плівки Ni81Fe19, наночастинки 

феррімагнітних шпінелей (Fe3O4 і NiFe2O4). 

Предмет дослідження – ефекти впливу іонної обробки поверхні 

підкладинок на магнітні і магнітооптичні властивості ультратонких шарів 

магнітних плівок вісмутових ферит-гранатів та одновимірних магніто 

фотонних кристалів на їх основі; взаємодія лазерного опромінення з 

неоднорідностями структури плівок пермалою та її вплив на магнітні 

властивості плівок; вплив неоднорідностей структури і складу на магнітні та 

оптичні параметри тонкоплівкових і дрібнодисперсних матеріалів. 

Методи дослідження. Основними методами дослідження властивостей 

тонких плівок вісмутових ферит-гранатів та одновимірних магнітофотонних 

кристалів на їх основі є методи магнітооптики, оптичної спектроскопії, 

рентгенографії та атомно-силової мікроскопії. Основними методами 

вимірювання структури поверхні плівок та геометричних розмірів 

наночастинок є методи атомно-силової та растрової мікроскопії. 

Наукова новизна одержаних результатів. На основі 

експериментальних досліджень та модельних розрахунків у дисертаційній 

роботі були отримані наукові результати, які уточнюють і розширюють 
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знання про магнітні властивості магнітних багатошарових наноструктур, про 

особливості взаємодії електромагнітного випромінювання з магнітними 

плівками і наночастинками, а саме:  

1. Вперше встановлено, що з допомогою іонної обробки підкладинок в 

технології отримання ультратонких шарів вісмут заміщених ферит-гранатів 

дозволяє сформувати перехідний шару на границі підкладинка-плівка зі 

плавною зміною складу, що дозволяє керувати величиною магнітооптичного 

ефекту в таких плівках.  

2. Визначені оптимальні режими для різних методів обробки поверхні 

підкладинок і розроблено новий спосіб отримання плівок вісмут заміщених 

ферит-гранатів із заданою шорсткістю поверхні, на основі якого виготовлені 

експериментальні зразки магнітофотоних кристалів з рекордними 

магнітооптичними характеристиками: величина питомого обертання за 

рахунок ефекту Фарадея θF=-66º/мкм, при максимальному значенні 

коефіцієнта пропускання kt=44. 

3. Вперше показано, що з допомогою потужних наносекундних лазерних 

імпульсів можна отримати значне зменшення шорсткості поверхні  

полікристалічних плівок Ni81Fe19, а також отримати суттєве покращення їх 

магнітних характеристик, а саме збільшити в два-три рази величину 

магнітної сприйнятливості і майже на порядок зменшити коерцитивну силу 

плівок. Встановлено, що зміна магнітних характеристик полікристалічних 

плівок Ni81Fe19 обумовлена процесом рекристалізації і збільшенням в десятки 

разів поперечних розмірів нанокристалітів плівки в області опромінення 

лазерними імпульсами, і показано, що ефективність такого процесу зростає зі 

збільшенням енергії кванта лазерного випромінювання. 

В якості основного механізму зменшення шорсткості поверхні 

запропоновано розглядати збудження в полі лазерного випромінювання 

локальних плазмонів на голчастих неоднорідностях поверхні.  

4. Вперше розроблено метод керування високочастотною магнітною 

сприйнятливостю магнітних наночастинок за допомогою зовнішнього 
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постійного магнітного поля для їх розігріву змінним магнітним полем. На 

прикладі наночастинок NiFe2O4 та Fe3O4 показано, що варіюючи величину і 

напрямок постійного магнітного поля, значення магнітної сприйнятливості 

можна змінювати в десятки разів.  

5. Вперше на базі тонких аморфних стрічок CoFeMо(Ni)SiB і 

CoFeCr(Mo)SiB створені високочутливі малогабаритні ферозондові датчики 

магнітного поля з параметричним посиленням сигналів, на основі явища 

нелінійної залежності магнітної проникності від магнітного поля.  

6. Запропоновано методи створення високоградієнтних магнітних полів із 

заданою конфігурацією за допомогою структурованих підкладинок із 

магнітом’яких матеріалів (пермалой, ферум-кобальт-бор) для застосування в 

біології та медицині.  

Практичне значення одержаних в роботі результатів полягає у 

наступному: 

• за результатами досліджень розроблено новий спосіб отримання плівок 

вісмут заміщених феритів-гранатів із заданою шорсткістю поверхні (Патент 

України на корисну модель № 87156), що є перспективним для використання 

в технології виготовлення наноплівкових матеріалів із заданими 

властивостями; 

•  на підставі структурованих підкладинок із магнітом’яких матеріалів 

запропоновані методи створення високоградієнтних магнітних полів із 

заданою конфігурацією, які можуть бути використані в біології та медицині; 

• результати розробки принципів і схеми побудови ферозондових 

датчиків магнітного поля на основі параметричного підсилення магнітних 

сигналів за рахунок сильної нелінійній залежності магнітної проникливості 

від магнітного поля, дозволили виготовити експериментальні зразки 

високочутливих малогабаритних ферозондових датчиків на основі тонкої 

аморфної фольги CoFeMо(Ni)SiB і CoFeCr(Mo)SiB з високим порогом 

чутливості Нр << 1 нTл; 
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•  способи модифікації поверхні плівок NiFe і підвищенні їх магнітної 

сприйнятливості та зменшення коерцитивної сили під дією лазерних 

імпульсів, можуть використовуватися в технології обробки матеріалів і 

технології отримання магнітних плівок; 

• результати по впливу постійного магнітного поля на величину 

високочастотної магнітної сприйнятливості наночасток повинні 

враховуватись при розігріві магнітних наночасток і є практично важливими 

для застосування в нанобіотехнології та медицині. 

Особистий внесок здобувача полягає у самостійному пошуку та аналізі 

літературних даних за темою дисертаційної роботи, також була ініціатором 

при постановці ряду задач дисертаційної роботи. Здобувачем були 

розроблені основні принципи і методи  досліджень, провела обробку 

отриманих експериментальних даних і активно працювала над аналізом 

отриманих результатів досліджень. Автором проведено розробку структури 

дисертаційної роботи, побудова моделей і формулювання основних 

висновків роботи.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи доповідались та обговорювались на міжнародних і всеукраїнських 

конференціях: 

 International Conference Functional Materials ICFM’2011 (October 3-8, 

2011, Simferopol, Crimea). 

 IV Международная научная конференция «Функциональная база 

наноэлектроники» (30 сентября-3 октября, 2011, Кацивели, Крым). 

 XIV Международная конференция «Электромеханика, 

электротехнологии, электротехнические материалы и компоненты» (17-22 

сентября, 2012, Алушта, Крым). 

 V Международная научная конференция «Функциональная база 

наноэлектроники» (30 сентября – 5 октября, 2012, Кацивели, Крым). 

 ХІV Межд. конференція «Фізика і технологія тонких плівок та 

наносистем» (20-25 травеня, 2013,  Івано-Франковськ, Україна).  
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 International Conference Functional Materials ICFM’2013 (September 29- 

October 5, 2013, Simferopol, Crimea). 

 2nd International research and practice Conference «Nanotechnology and 

Nanomaterials» (27– 30 August, 2014, Lviv, Ukraine). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані у 7 

наукових статтях у провідних фахових журналах з переліку ВАК України, 

що входять до наукометричних баз даних: «Materials Research Bulletin», 

«Успехи физики металлов», «Solid State Phenomena», «American Journal of 

Bioscience and Bioengineering», «Наноразмерные системы и наноматериалы 

исследования в Украине», «Functional Materials», а також у 12 публікаціях 

конференцій та отримані 2 патенти України. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох 

розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 

складає 169 сторінок. Робота містить 95 рисунків. Список використаних 

джерел складається із 142 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ, МАГНІТНИХ ТА 

МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ШАРУВАТИХ 

СТРУКТУР ВІСМУТОВИХ ФЕРИТІВ-ГРАНАТІВ ТА 

ОДНОВИМІРНИХ МАГНІТОФОТОННИХ КРИСТАЛІВ НА ЇХ 

ОСНОВІ 

 

Основною проблемою створення одновимірних магнітофотоних 

кристалів (1D-MPC) є проблема знаходження оптимального співвідношення 

величин кута повороту площини поляризації та інтенсивності світла, що 

поширюється через кристал. Тому, основними параметрами, що 

характеризують властивості тонкоплівкових 1D-MPC, є питоме фарадеївське 

обертання або питоме обертання Керра і коефіцієнт пропускання світла, а 

також їхні спектральні залежності. 

Плівки вісмут-заміщеного залізо-ітрієвого гранату (Bi:YIG), одержувані 

методами вакуумної технології, найбільшою мірою відповідають зазначеним 

вимогам, і тому є перспективними матеріалами для застосування як 

магнітоактивні компоненти 1D-MPC. Найбільше питоме фарадеївське 

обертання має залізо-вісмутовий гранат Bi3Fe5O12 тому цей матеріал викликає 

значний інтерес дослідників. Однак, ряд проблем, зв'язаних з одержанням як 

окремих шарів 1D–MPC, так і кристалів в цілому, залишаються 

невирішеними. Зокрема, однією з проблем виготовлення кристалів 1D–MPC з 

переміжними діелектричними і МО шарами є осадженя шарів феритів-

гранатів з високим вмістом вісмуту на негранатові підкладки або шари. Це 

обмежує можливість одержання 1D–MPC з великим питомим фарадеївським 

обертанням. 

1.1. Фотонні кристали, магнітофотонні кристали та магнітооптичні 

пристрої на їх основі  

Термін «фотонний кристал» уперше ввів до наукового обігу в 1987 р. Є. 

Яблонович [1], підкреслюючи цим, що енергетичний спектр фотона, що 
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рухається у фотонному кристалі, аналогічний спектру електрона в реальному 

кристалі, наприклад у напівпровіднику.  

Періодичність діелектричної проникності у фотонних кристалах, за 

аналогією з електронною зонною структурою в регулярній кристалічній 

решітці, спричиняє виникнення фотонной забороненой зони (ФЗЗ) – 

спектральної області, в межах якої поширення світла у фотонному кристалі 

пригнічене у всіх (повна ФЗЗ – реалізується лише в тривимірних фотонних 

кристалах) або в деяких вибраних напрямах (будучи прозорими для 

широкого спектра електромагнітного випромінювання, фотонні кристали не 

пропускають світло з довжиною хвилі, порівнянної з періодом структури 

фотонного кристала  одновимірні фотонні кристали). Наявність ФЗЗ 

спричиняє ефект локалізації світла, що дозволяє здійснювати контроль 

спонтанного випромінювання усередині фотонного кристала. Такі кристали 

дають якісно нові можливості керування світловими потоками. 

Використання фотонних кристалів при конструюванні 

телекомунікаційних систем може привести до створення аналогів 

надшвидких оптичних перемикачів потоків інформації. Фотонні кристали 

здатні не лише замінити традиційні елементи оптичних систем, але і стати 

основою для фотонних інтегральних схем – альтернативи електронним 

великим інтегральним схемам. Зараз існують реальні перспективи створення 

пристроїв цифрової обчислювальної техніки на основі фотонних елементів.  

Магнітофотонні кристали  це фотонні кристали, до складу яких 

входять магнітооптичні шари МО (один і більше), які являють собою штучно 

створену періодичну структуру – дзеркала Брегга, між якими розташований 

активний шар з магнітного матеріалу. Тобто фактично це – фотонний кристал 

з магнітооптичним дефектом, в забороненій зоні якого виникає зона 

пропускання. Тому в залежності від магнітних і електричних властивостей 

матеріалів, з яких виготовлений магнітофотоний кристал – довжиною хвилі 

світла, що пропускається, можна керувати за допомогою електричних або 

магнітних полів (ефектів Фарадея або Керра). 
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В структурах одновимірних магнітофотоних кристалів (1D–MPC), які 

складаються з переміжних МО і немагнітних шарів, локалізація світла і 

збільшення МО обертання Фарадея і Керра відбувається в магнітних 

областях, немагнітні шари відіграють роль резонаторів. Локалізація світла 

може бути інтерпретована як збільшення оптичного шляху світла в МО 

середовищі при його багаторазовому відбитті. У таких структурах моношари 

мають товщину рівну чверті довжини хвилі світла (λ/4). У цьому плані 

дослідження механізмів взаємодії електромагнітного випромінювання з 

феромагнетиками і цілеспрямований пошук нових матеріалів і композитних 

структур з високими значеннями МО відзвуку (посилення МО ефекту) має як 

самостійне наукове, так і прикладне значення. 

1D–MPC можуть мати різні структури. Однією з структур є так звана 

структура «без дефектів» (або структура дзеркала Брегга). У такій структурі 

діелектричні шари Н з високим показником заломлення nH чергуються з 

діелектричними шарами L з низьким показником заломлення nL, а кожний 

шар має товщину h, рівну λ/4 (hH = λR /4nH та hL = λR/4nL), де λR – резонансна 

довжина хвилі світла. Умовно структура такого типу позначається як (H/L)m, 

де m число пар шарів. Магнітним шаром у структурі такого типу може бути 

шар Н з високим показником заломлення. Слід зазначити, що такий кристал 

вважається бездефектним умовно через можливість виникнення поверхневих 

станів в останньому шарі. Ідеальним бездефектним кристалом вважається 

кристал, у якому шари Н і L чергуються нескінченно. У таких структурах за 

рахунок багаторазового відбиття світлових хвиль і деструктивної 

інтерференції проходячих і відбитих променів виникає ФЗЗ. Оскільки умови 

інтерференції справедливі тільки для певного інтервалу довжин хвиль, ФЗЗ 

теж буде спостерігатися в деякому інтервалі довжин хвиль. При збільшенні m 

усе більша частина світла відбивається, у результаті чого ФЗЗ стає 

«якіснішою». Існує таке значення m, при якому світло повністю відбивається 

і при якому подальше його збільшення не має сенсу.  
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Іншою структурою 1D-MPC є структура з одним (мікрорезонатор) або 

кількома (зв'язані мікрорезонатори) дефектами. Магнітний шар у кристалах з 

дефектами знаходиться між брегівськими дзеркалами, які концентрують 

світло саме в магнітному шарі. Умовно структура такого типу позначається 

як (H/L)m/M/(H/L)m. Магнітний шар при цьому повинен мати товщину dH = 

½ λR. Дана структура діє як резонатор Фабрі – Перо. Світло, частково 

проходячи, частково відбиваючись у першому дзеркалі Брегга, попадає в 

середній магнітний шар. У середньому шарі промінь світла багаторазово 

відбивається від обмежуючих його граней і виходить, також частково 

відбиваючись, частково проходячи через друге дзеркало Брегга. Наявність 

середнього шару веде до того, що у фотонній забороненій зоні виникає 

максимум коефіцієнта пропускання (у вигляді піка) для певної довжини 

хвилі. Для цієї довжини хвилі в центральному шарі відбувається 

конструктивна інтерференція, у результаті чого світло «локалізується» у шарі 

і спостерігається максимум інтенсивності електричного поля. 

Магнітофотонні кристали на ефекті Фарадея. Бездефектним 1D-MPC 

присвячені роботи [2 - 5], в яких наводяться результати дослідження 1D-

MPC, створені з різної кількості періодичних шарів Bi:YIG і SiO2. 

Характерною особливістю таких 1D-MPC є відсутність резонансного 

пропускання світла, збільшення пропускання і ФО відбувається на краях 

фотонної забороненої зони.  

Прикладом такого кристала є структура (SiO2/Bi:YIG)5/Bi:YIG, яка 

виготовлялась методом високочастотного магнетронного розпилення на скло 

марки Corning 1737 [2]. Кожний шар Bi:YIG відразу після осадження 

відпалювався 15 хв в повітрі при температурі 700 C. За даними 

рентгенівської дифракції шари Bi:YIG однофазні і полікристалічні та мають 

склад Bi0,7Y2,3Fe5O12. Торець кристала показаний на рис. 1.1. а. Темні шари  

SiO2., світлі  Bi:YIG; товщина шару Bi:YIG становить 98 нм, SiO2 – 147 нм. 
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а) б) 
Рис. 1.1. Знімок торця кристала (SiO2/Bi:YIG)5/Bi:YIG (а), спектральні 

залежності кута фарадеївського обертання і коефіцієнта пропускання кристала 

(б). 

 

На рис.1.1.б наведено спектральні залежності коефіцієнта пропускання і 

кута фарадеївського обертання (ФО) для даного кристала, ФЗЗ формується в 

інтервалі довжин хвиль від 720 до 1060 нм. Значне збільшення кута ФО в 

такому 1D-MPC в порівнянні з одношаровими магнітними плівками 

відбувається біля країв ФЗЗ: на довжині хвилі 750 нм – до мінус 0,55, на 

довжині хвилі 1050 нм  до мінус 1,25, що в 6,5 разів більше, ніж для плівки 

Bi0,7Y2,3Fe5O12 еквівалентної товщини. Обумовлено це проявом аналога 

ефекту Бормана – концентрація поля в шарах з великою діелектричною 

проникністю на частотах поблизу низькочастотної межі забороненої зони та 

у шарах з малою діелектричною проникністю  поблизу високочастотної межі 

[6]. У шарах, де локалізується світло, відбувається конструктивна 

інтерференція, яка приводить до збільшення кута фарадеївського обертання. 

Магнітофотонні кристали мікрорезонаторного типу містять МО шар, 

розміщений між симетричними брегівськими дзеркалами, і являють собою 

мікрорезонатори з центральним шаром, показник заломлення якого і 

товщина відрізняється від показників заломлення і товщини шарів дзеркал 

Брегга. В цьому випадку МО шар відіграє роль дефекта, оскільки порушує 

періодичність структури. Цей дефект приводить до виникнення в ФЗЗ 

кристалу дозволених рівнів на деяких (резонансних λR) довжинах хвиль. 

Поверхневий шар також може розглядатися як дефект. Однією з проблем при 



 17 

формуванні таких кристалів є точне відтворення товщини шарів бреггівських 

дзеркал, тому що їх відхилення від необхідних зменшує коефіцієнт 

пропускання на резонансній довжині хвилі λR.. 

Цілий ряд робіт [7 - 10] присвячений дослідженню структури з різною 

кількістю і різним складом шарів типу (Ta2O5/SiO2)
m/ 

Bi:YIG/(SiO2/Ta2O5)
m/glass 1737 з різним числом пар діелектричних дзеркал  

для m = 2 і m = 6. На рис. 1.2 наведено теоретичні та експериментальні 

спектральні залежності коефіцієнта пропускання і кута ФО 1D-MPC з m = 2, 

а на рис. 1.3 з m = 6.  

  

а) б) 

Рис. 1.2. Теоретичні (тонкі линії) та експериментальні (точки) 

спектральні залежності коефіцієнта пропускання (а) і кута фарадеївського 

обертання (б) одношарової плівки та кристала (Ta2O5/SiO2)
2/ 

Bi:YIG/(SiO2/Ta2O5)
2/glass 1737. 

 

  

а) б) 

Рис. 1.3. Теоретичні (тонкі линії) та експериментальні (точки) 

спектральні залежності коефіцієнта пропускання (а) і кута фарадеївського 

обертання (б) одношарової плівки та кристала (Ta2O5/SiO2)
6/ 

Bi:YIG/(SiO2/Ta2O5)
6/glass 1737. 
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Видно відмінність спектральних характеристиках бездефектних 

кристалів і кристалів із центральною дефектною областю у вигляді 

магнітного шару, а саме наявність резонансних піків коефіцієнта 

пропускання і кута ФО на розрахованих довжинах хвиль у кристалах з 

дефектною областю. Коефіцієнт пропускання кристала с m = 2 на λR = 720 нм 

становив 85 %, посилення ефекту Фарадея досягало 6 крат порівняно з МО 

плівкою. Для m = 6 на λR = 740 нм ці показники склали, відповідно, 12 % и 

150 крат. 

Дуже інтересні результати для мікрорезонаторних 1D-MPC 

(Ta2O5/SiO2)
9/Bi:YIG/(SiO2/Ta2O5)

9 і (Si/SiO2)
3/Bi:YIG/(SiO2/Si)3, діючих в 

інфрачервоному діапазоні, наведені в роботі [10]. Діелектричні шари в цих 

структурах виготовлені методом електронно-променевого випаровування з 

високоточним оптичним контролем товщини шарів в процесі їх осадження. 

На рис. 1.4 показані їх спектральні характеристики. Для кристала 

(Ta2O5/SiO2)
9/Bi:YIG/(SiO2/Ta2O5)

9 ФЗЗ знаходиться в діапазоні довжин хвиль 

від 1100 до 1500 нм, на λR = 1310 нм коефіцієнт пропускання становив 

46,79 %, кут ФО мінус 5,41º, що відповідало підсиленню ефекту Фарадея в 

150 разів в порівнянні з плівкою Bi:YIG.  

    

а) б) в) г) 

Рис. 1.4. Спектральні залежності коефіцієнта пропускання і кута 

фарадеївського обертання 1D-MPC з шарами Ta2O5 і SiO2 (а, б) та з шарами 

Si і SiO2 (в, г). 

 

В структурі з шарами кремнію автори зменшили кількість пар 

діелектричних шарів до m = 3 оскільки кремній має високе значення 
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показника заломлення (nSi = 3,48 на довжині хвилі 1,5 мкм). Це забезпечило 

високий рівень локалізації світла в МО шарі і не привело до втрати його 

резонансних властивостей: коефіцієнт пропускання становив 51,03 %, кут 

ФО  мінус 3,62º. Відмітимо, що така структура для роботи в довгохвильовій 

області спектра (вікно прозорості кремнію від 1,2 до 7 мкм) має явні переваги 

перед структурою на основі дзеркал (Ta2O5/SiO2)
m за працезатратами на її 

виготовлення. Крім того, спорідненість шарів Si і SiO2 забезпечує кращі 

адгезійні властивості і меншу різницю коефіцієнтів термічного розширення 

цих шарів. 

Порівнюючи властивості 1D-MPC з різною кількістю шарів, можна 

побачити, що зі збільшенням числа шарів значення кута ФО значно 

збільшується, у той час як коефіцієнт пропускання зменшується. Саме цей 

факт заважає широкому використанню структур з більшою кількістю шарів в 

МО пристроях. Тому для формування структур 1D-MPC прагнуть підібрати 

матеріали з найменшим поглинанням у розрахунковій області частот.  

Необхідна кількість шарів розраховується для кожного випадку окремо, 

так як різні матеріали мають різні оптичні властивості. Як приклад можна 

навести роботи [11, 12], в яких наведені результати обчислень фотонних 

кристалів (TiO2/Al2O3)
m і (Al2O3/TiO2)

m/Bi:YIG/(TiO2/Al2O3)
m. Для вивчення 

поширення світла в кристалах такого типу використовується метод матриць 

переносу.  

 

Рис. 1.5. Розраховані спектральні залежності коефіцієнта пропускання 

фотонного кристала (TiO2/Al2O3)
m  з різною кількістю шарів. 
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На рис. 1.5 показано зміну вигляду залежності коефіцієнта пропускання 

від кількості подвійних шарів m у структурі (TiO2/Al2O3)
m. Видно, що зі 

збільшенням m – ФЗЗ стає більш «якісною», її дно розширюється.  

Повністю гранатові магнітофотонні кристали. При виготовленні 1D-

MPC на основі ефекту Фарадея, найбільшою складністю є знаходження 

оптимального співвідношення коефіцієнта пропускання і кута 

фарадеївського обертання. Для того щоб уникнути різкого зменшення, 

прагнуть використовувати найбільш прозорі і якісні плівки, використовуючи 

в якості немагнітних шарів матеріали гранатів Gd3Ga5O12 та Sm3Ga5O12 – вони 

більш прозорі в порівнянні з використовуваними оксидами та YIG. У такому 

випадку під час росту кристала можливе формування монокристалічної 

плівки Bi3Fe5O12.  

Перші повністю гранатові магнітофотонні кристали зі структурою 

мікрорезонатора з кількістю пар шарів m = 4 та m = 6 

(BIG/YIG)4/BIG4/(YIG/BIG)4 та (BIG/YIG)6/BIG4/(YIG/BIG)6 сконструювали 

Коол і Гришин [13-15]. На рис. 1.6 наведено їх МО характеристики.  

  

а) б) 

Рис. 1.6. Розраховані (а) та виміряні (б) спектральні залежності коефіцієнта 

пропускання і кута ФО одношарової плівки (в т.ч. інтерференційні ефекти) і 1D-

MPC з кількістю пар шарів m = 4 та m = 6.  

 

Кристали виготовлялися методом імпульсного лазерного осадження 

(PLD) на підкладці GGG орієнтації (111). Напилення шарів YIG та BIG 

відбувалося при оптимальній температурі для одержання обох шарів. 

Товщини шарів: BIG – 70 нм, YIG – 81 нм, центральний шар BIG мав 
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товщину 4×70 = 280 нм. Кристал формувався для λR = 750 нм, 

експериментально пік коефіцієнта пропускання спостерігався на λR = 748 нм. 

Дослідження методом рентгенівської дифракції показали, що всі шари 1D-

MPC монокристалічні.  

У процесі виготовлення таких кристалів існували труднощі: одержання 

шарів однакової товщини, знаходження оптимальних умов осадження 

(особливо температуру підкладки і тиск кисню), які б підходили для YIG та 

BIG шарів, дифузія шарів на межах. Відхилення товщини шарів від 

необхідних зменшує коефіцієнт пропускання на λR.  

Оскільки вісмутовий гелієв-гранат BIG і гелієво-гранат іттрию YIG мають 

однакову магнітну підрешітку, очікується, що всі шари в магнітофотонному 

кристалі будуть зв’язані обмінними взаємодіями. Дійсно, магнітна петля 

гістерезису кристала (BIG/YIG)6/BIG4/(YIG/BIG)6 для двох орієнтацій 

магнітного поля дуже схожа на магнітну петлю гістерезису одношарової 

магнітної плівки і не виявляє ніяких ознак поділу на шари (рис. 1.7). Недоліком 

1D-MPC з шарами YIG є значне поглинання. 

 

Рис. 1.7. Петля гістерезису магнітофотонного кристала (BIG/YIG)6/BIG4/ 

(YIG/BIG)6 з магнітним полем, паралельним і перпендикулярним поверхні 

кристала. 

 

Найбільшу прозорість дають кристали з шарами гадоліній гелієвого 

гранату GGG. Такий кристал був вперше одержаний Харцевим і Гришиним 

[16]. В їхній роботі описано такі структури: (BIG/GGG)4/BIG/(GGG/BIG)4 для 

738, 770, і 825 нм; періодичний мультишар (GGG/BIG)10 для 790 нм 

(бездефектний кристал); неоднорідна структура (GGG(20 нм)/BIG(21 нм)37. 

На досліджених кристалах автори виявили залежність положення країв і 
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центрів забороненої зони від величини кута між падаючим променем світла 

та нормаллю до площини плівки. Для зразка (GGG/BIG)10 (змодельованого 

для довжини хвилі 790 нм) краї ФЗЗ зміщуються для ТМ моди: лівий  з 720 

до 660 нм, правий  з 890 до 750 нм; для ТE моди: лівий  з 750 до 700 нм, 

правий  з 880 до 800 нм.  

Зв'язані мікрорезонатори (1D-MPC з двома і більше дефектами) тобто 

з’єднанні мікрорезонатори, дозволяють досягти оптимального 

співвідношення кута ФО і максимальної інтенсивності світла, що 

пропускається.  

У роботі [17] теоретично аналізувалися і розраховувалися 1D-MPC, до 

складу яких входять шари M  Bi:YIG, N1  SiО2, N2  Ta2O5. Кристали 

розраховувалися для довжини хвилі 1300 нм, при цьому було необхідно, щоб 

значення кута ФО було не менше 45. Це обумовлено тим, що 1D-MPC з 

такими властивостями можуть бути використані в пристроях волоконної 

оптики. Так, однодефектний 1D-MPC складу (N2/N1)
m/M/(N1/N2)

m (рис. 1.8 а) 

буде мати найбільш оптимальні параметри (кут ФО  50, коефіцієнт 

пропускання  40 %) при m = 9. Товщина такого кристала буде 7,1 мкм, з якої 

275 нм складуть магнітні шари. Дводефектний магнітофотонний кристал 

складу (N2/N1)
m/M/(N1/N2)

m/N1/(N2/N1)
m/M/(N1/N2)

m (рис.1.8.б) має оптимальні 

параметри (кут ФО  46,79, коефіцієнт пропускання  99,95 %) при m = 8. 

Товщина всього кристала  12,98 мкм. Сумарна товщина магнітних шарів   

550 нм. 

  

а) б) 

Рис. 1.8.  Однодефектний 1D-MPC складу (N2/N1)
m/M/(N1/N2)

m (а) та 

дводефектний магнітофотонний кристал складу (N2/N1)
m/M/(N1/N2)

m/N1/(N2 

/N1)
m/M/(N1/N2)

m (б). 
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Магнітофотонні кристали на ефекті Керра мають кращі МО 

характеристики ніж кристали на основі ефекту Фарадея. Моделюванню 

кристалів на ефекті Керра присвячені роботи [18-20]. 

Показовим прикладом 1D-MPC на ефекте Керра є кристал 

(SiO2/SiN)m/Co/(SiN/SiO2)
m/glass, m = 4. Кристал моделювався для довжини 

хвилі 780 нм. Товщина шарів: SiO2  111 нм, SiN – 88,5 нм і Cо – 51,5 нм. На 

рис.1.9 наведені, відповідно, спектральні залежності коефіцієнта відбиття і 

кута обертання Керра, розподіл інтенсивності при довжині хвилі 780 нм і 

петля гістерезису для тієї ж довжини хвилі.  

 

    

а) б) в) г) 

Рис. 1.9. Спектральні залежності коефіцієнта відбиття (а) і кута обертання 

Керра (б), розподіл інтенсивності світла за товщиною кристала (в), петля 

гістерезису кристала (SiO2/SiN)4/Co/(SiN/SiO2)4 (г). 

 

У теоретичній роботі [19] наведено можливі способи досягнення ефекту 

Керра на прикладі структури (SiO2/Ta2O5)
m/Bi:YIG/(Ta2O5/SiO2)

m/R, де R 

може бути різним: R = Al, R = (Ta2O5/SiO2)
m і R = (Ta2O5/SiO2)

m/Al. У другому 

випадку маємо асиметричний мікрорезонатор. На рис.1.10 показані 

розраховані МО характеристики таких 1D-MPC.  
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а) б) в) 

Рис. 1.10.  Спектральні залежності коефіцієнтів пропускання і відбиття 

фотонного кристала: а) без алюмінієвого шару; б) з шаром алюмінію;  

в) з додатковим діелектричним подвійним шаром. 

 

Магнітофотонні кристали можуть мати таммівські стани (поверхневі 

стани)  стоячі хвилі з ТЕ поляризацією [21 - 25]. Фізичною причиною 

виникнення поверхневих станів є інтерференція поверхневих хвиль, що 

поширюються в протилежних напрямах. Наявність таммівського стану 

підтверджується наявністю резонансного піка коефіцієнта пропускання в 

забороненій зоні фотонного кристала, що і є причиною посилення ефекту 

Фарадея та ефекту Керра.  

 Вісмут-заміщений залізо-ітрієвий гранат BixY3-xFe5O12 (Bi:YIG) є 

перспективним матеріалом для застосування як МО компонент 1D-MPC. 

Установлено, що в Bi:YIG значення θF у видимому і в ближньому 

інфрачервоному діапазонах досягають гігантських величин [26]. Найбільше 

значення θF повинен мати повністю Bi-заміщений залізо-ітрієвий гранат 

Bi3Fe5O12 (BIG). Однак, існує ряд принципових труднощів одержання чистого 

BIG у вигляді однофазної сполуки. Оскільки іонний радіус вісмуту 

{r(Bi3+)=1,132 нм} суттєво більший іонного радіуса ітрію {r(Y3+)=1,017 нм}, 

то синтез Bi:YIG з більшим заміщенням ітрію вісмутом проблематичний у 

зв'язку з великою деформацією кристалічної решітки гранату [27]. У цьому 

випадку входження іонів Bi3+ в елементарну комірку Y3Fe5O12 приводить до 

значного збільшення параметра кристалічної решітки [28]. Внаслідок цього 
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повністю Bi-заміщений залізо-ітрієвий гранат Bi3Fe5O12 не є термодинамічно 

стабільною фазою і його одержання у вигляді однофазної сполуки [29].  

Численні дослідження показали, що в сумішах окислів Y2O3 (Re2O3) та 

Fe2O3 (де Re – рідкісноземельний елемент) твердофазний синтез ферогранату 

протікає переважно через стадію утворення ортофериту [30]. Як найбільш 

імовірні, реакції утворення Bi3Fe5O12 можна показати в такому вигляді:  

12BiFeO3 + 3Fe3+↔3Bi3Fe5O12 + 3Bi3+→5BiFeO3 ↔ 6Bi3+ + 9O2- + 3Bi3Fe5O12→ 

3BiFeO3 + 2Fe3+ + 3O2- ↔ Bi3Fe5O12 → 4Fe2O3 + 3Bi3+ ↔ Bi3Fe5O12 + 3Fe3+ → 

5Fe2O3 + 6Bi3++ 9O2- ↔ 2Bi3Fe5O12. 

Однак, при цьому енергетично вигідніше утворення стійких 

кристалічних компонентів (зародків), наприклад, BiFeO3 або Fe2O3, ніж 

нестійкої фази Bi3Fe5O12. 

Метод рідиннофазної епітаксії (РФЕ) також не ефективний для 

одержання структурно-довершених плівок Bi:YIG з великим вмістом вісмуту 

[31], оскільки для збільшення кількості Bi у решітці гранату необхідно 

використовувати розчин-розплав із великим вмістом Bi, який у 

переохолодженому стані нестійкий, що утруднює керування процесом 

вирощування монокристалічних плівок на затравку. Але навіть за наявності 

затравочного кристала неможливо досягти повної гомогенності 

гранатоутворюючого середовища. Внаслідок цього, заміщення ітрію 

вісмутом у решітці залізо-ітрієвого гранату Y3Fe5O12 у об'ємних 

монокристалах Bi:YIG обмежене величиною 1,18 ат./ф.о. (Y1,82Bi1,18Fe5O12) 

[32] і 2,3 ат./ф.о. у плівках Bi2,3(YLu)0,7Fe5O12, синтезованих методом РФЕ 

[33].  

Однак, як було встановлено в [34], реалізувати синтез Bi:YIG з повним 

заміщенням ітрію вісмутом, тобто синтезувати Bi3Fe5O12 у вигляді гранатової 

фази, можливо, якщо в процесі синтезу будуть виконуватися такі умови: 

а) буде можливий масопереніс гранатоутворюючих компонентів у зону 

кристалізації методом, відмінним від РФЕ; 
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б) буде здійснюватися стабільне переважне утворення гранатової фази в 

порівнянні з іншими фазами; 

в) буде можливе проходження реакції кристалізації при відносно 

низьких температурах, при яких гранатоутворюючий вісмут швидко 

термалізується.  

Реалізувати такі умови виявилося можливим при вакуумному осадженні 

плівок BIG з парової фази підбором швидкості розпилення мішені, 

парціального тиску аргону і кисню, матеріалу і температури підкладки та ін. 

Причому, відхилення кожного з параметрів осадження від оптимального 

може приводити або до утворення інших кристалічних фаз, або до 

руйнування гранатової плівки, яка росте.  

Уперше плівки залізо-вісмутового гранату Bi3Fe5О12 були одержані і 

вивчені Окудою Т. в 1987 р. [34, 35]. Плівки одержували RIBS керамічних 

мішеней відповідного складу в атмосфері аргону з добавкою кисню. Були 

одержані дуже важливі результати, що за оптимальних умов напилення 

(температура підкладки і парціальний тиск кисню) плівки BIG можуть бути 

успішно вирощені у вигляді монокристалічних епітаксійних шарів, при 

цьому епітаксійний ріст плівки буде тривати протягом всього процесу 

осадження. Монокристалічні плівки BIG можуть бути вирощені тільки на 

монокристалічних гранатових підкладках з параметрами решітки від 1,2383 

до 1,2569 нм. Умови виготовлення плівок наведені в таблиці 1.1.  

Таблиця 1.1  

Умови виготовлення плівок Bi3Fe5O12 [34] 

Підкладинка Gd3Ga5O12, (GdCa)3(GaMgZr)5O12, Nd3Ga5O12 

Кристалографічна орієнтація підкладки (111) 

Параметр решітки підкладки, нм 1,2383 – 1,2569 

Мішень Bi:Fe = 3:5  

Температура підкладки, °C 470  550 

Газ О2 – 0,3 см3/хв, Ar – 0,3 см3/хв 

Робочий тиск, мТорр 0,11 

Швидкість осадження, мкм/год 0,1 
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Високочастотне магнетронне розпилення або реактивне високочастотне 

розпилення RRFS також є одним з поширених методів, застосовуваних для 

одержання плівок BIG. При цьому плівки, як правило, осаджують на холодні 

підкладки, проводячи потім їхню кристалізацію при подальшому 

відпалюванні в повітрі при температурах вище 600 °C. При напиленні плівок 

цим методом було виявлено серйозну проблему одержання заданого 

стехіометричного складу в плівках заміщених гранатів, крім того у таких 

плівках крім гранатової фази присутні аморфна та інші фази, що негативно 

впливає на характеристики плівок. Однак, за даними ряду авторів, їм 

вдавалося відтворювано одержувати монокристалічні плівки BIG. 

Імпульсне лазерне осадження PLD широко використовує дослідницька 

група О.М. Гришина, яка працює в Швеції (Royal Institute of Technology). Як 

було показано авторами, якість магнітофотонного кристала значно 

покращується при використанні як немагнітні шари матеріалів гранатів 

Gd3Ga5O12 та Sm3Ga5O12, так як вони більш прозорі в порівнянні з 

використовуваними оксидами та YIG. Крім того, під час росту кристала 

можливе формування монокристалічної плівки Bi3Fe5O12.  

В роботі [36] наведено результати дослідження плівок BIG, вирощених 

на підкладках ГГГ та Sm-заміщеного ГГГ орієнтації (111), (001), (110). 

Автори установили, що домінуючою формою росту плівок BIG є ріст у 

вигляді тривимірних острівців з формуванням {110} фасетованої структури. 

Були встановлені такі особливості проведення процесу епітаксійного 

нарощування плівок Bi3Fe5O12 методом PLD:  при температурі підкладки 

нижче 550 °C одержуються плівки з малим кутом фарадеївського обертання; 

 при температурі підкладки вище 550 °C плівки мають низьку коерцитивну 

силу і більш високе поглинання.  

Властивості плівок Bi3Fe5O12, одержаних методом PLD, значною мірою 

залежать від їхньої товщини [37]. Було відмічено, що на коерцитивну силу 

впливає матеріал підкладки, тиск кисню, температура підкладки (рис.1.11) 

[38]. 
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а) б) 

Рис. 1.11.  Вплив матеріалу підкладки, тиску кисню і температури 

підкладки на коерцитивну силу плівок BIG (а), зміна коерцитивної сили із 

збільшенням товщини плівки BIG/GGG (111) (б). 

 

При порівнянні плівок, осаджених на підкладки GGG з 

кристалографічною орієнтацією (111) і (001), було з'ясовано, що більша 

розбіжність у параметрах решітки підкладки і плівки приводить до більшої 

коерцитивної сили. Це обумовлено кількома причинами: орієнтація 

підкладки впливає на анізотропію пружних властивостей і термічне 

розширення плівки і/або підкладки. Вплив товщини плівки на коерцитивну 

силу Нс було вивчено авторами на серії зразків BIG/GGG (111). Як видно з 

рис. 1.11.б із збільшенням товщини плівки Нс зменшується, на думку авторів 

це викликане тим, що більш тонкі плівки є більш напруженими. Також 

проводились дослідження залежності показника заломлення і кута ФО від 

довжини хвилі для плівок BIG різної товщини, осаджених на підкладки GGG 

(111) (рис. 1.12 а, б). 

 
 

а) б) 

Рис. 1.12. Спектральна залежність показника заломлення (а) та кута ФО 

(б)  плівок BIG різної товщини на підкладках GGG(111). 
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Спостережуваний на спектральній залежності кута ФО плівок різної 

товщини так званий «червоний зсув» (рис. 1.13)  зміщення довжини хвилі, 

відповідної максимальному значенню θF, убік коротких довжин хвиль при 

зменшенні товщини плівок – на думку авторів, може бути зв'язаний з змінами 

в структурі або хімічному складі плівок при зміні їх товщини: оскільки 

електронні переходи усередині октаедричних комплексів залізо-кисень 

змінюються під дією навколишніх збурень, то цілком імовірно, що зміни в 

структурі можуть приводити до «червоного зсуву» [39]. 

 

Рис. 1.13. Спектральні залежності ФО після оброблення плівок BIG 

різними способами. 

 

Авторами було також проведено дослідження впливу перебування 

плівок BIG на повітрі протягом тривалого часу з наступним їх 

відпалюванням на повітрі. Виявилося, що плівки BIG не є термодинамічно 

стабільними і їх властивості можуть змінюватися з часом при тривалій 

витримці на повітрі. Спостерігалося зменшення коерцитивної сили і 

збільшення кута фарадеївського обертання, причому не обов'язково в одних і 

тих же плівках. На рис. 1.13 наведено три спектри ФО для плівки товщиною 

2560 нм. Видно, що ФО збільшується після витримки плівок на повітрі 

протягом восьми місяців при кімнатній температурі. Після додаткового 

відпалювання плівки ФО знову збільшується. Загальний приріст ФО в 

порівнянні зі щойно напиленою плівкою становив близько 20 %. При цьому, 

пропускання плівки зменшилося на 5 %, намагніченість насичення і 
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коерцитивна сила зберігали свої значення, спостерігався зсув спектра в 

короткохвильову область спектра. 

Висновок з цих експериментів: якщо плівки планується використовувати 

в МО пристроях, їх необхідно піддати відпалюванню, як для збільшення кута 

ФО, так і для підвищення стабільності їхніх властивостей. 

Обмеженням застосування монокристалічних епітаксійних плівок 

Bi3Fe5O12, як середовища для пристроїв МО пам'яті, те що потрібно 

витримувати однорідність властивостей на підкладках великих розмірів, що 

на сьогодні недосяжно для епітаксійних плівок Bi3Fe5O12. Вирішенням цієї 

проблеми могло стати одержання полікристалічних плівок Bi3Fe5O12 на 

підкладинках плавленого кварцу При цьому, як було показано в [40], 

монокристалічна гранатова фаза реалізується тільки на монокристалічних 

гранатових підкладках.  

Окуда Т. з співавторами запропонували вирощувати епітаксійні плівки 

Bi3Fe5O12 на підкладках з плавленого кварцу α-SiO2 з попередньо нанесеними 

шарами YIG, GGG або Bi2DyFe2,5Ga2,5O12 [41, 42] і шаром (BiGd)3(FeGa)5O12 з 

наступною кристалізацією на повітрі в діапазоні температур від 973º до 

1073º  С протягом двох годин [43]. Потім, методом RIBS наносилася плівка 

Bi3Fe5O12 на підігріті шари з метою ініціації епітаксійного росту. Шари YIG і 

GGG за даними авторів в основному містили гранатову фазу, а шари 

Bi2DyFe2,5Ga2,5O12  гранатову фазу з включеннями фази BiFeO3. Параметри 

решіток GGG і Bi3Fe5O12 становили, відповідно, 1,2488 і 1,2671 нм, що 

значно більше, ніж у монокристалічних плівок (1,2388 і 1,2624 нм, 

відповідно). Цей факт свідчив про велику кількість атомних дефектів у 

плівках Bi3Fe5O12 і про те, що плівки є полікристалічними. Останній 

висновок підтверджувався і більш низькими значеннями намагніченості і ФО 

одержаних плівок у порівнянні з результатами для монокристалічних. 

Таким чином, кожний з перелічених вище методів одержання плівок має 

свої переваги і недоліки. Наприклад, метод RIBS характеризується гарною 

відтворюваністю результатів і можливістю синтезу гранатових плівок в 
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одному технологічному циклі, саме цим методом уперше були синтезовані 

плівки залізо-вісмутового гранату. В методі PLD використовується «чисте» 

джерело енергії, тому вирощена плівка буде мати низький рівень 

забруднення, має високу швидкість осадження, яка в шість разів вища, ніж у 

методі RIBS [28]. Однак в методі PLD застосовується досить високий тиск, 

що може виявитися критичним для синтезу складних оксидів. У той же час, 

автори роботи [38] відзначають, що метод RRFS має кілька переваг у 

порівнянні з методом PLD: в одержаних цим методом плівках досяжний 

більш високий коефіцієнт пропускання світла завдяки більш рівній поверхні 

цих плівок.  

У якості дзеркала Брегга 1D-MPC використовуються немагнітні 

(діелектричні) матеріали, які повинні мати гарну оптичну прозорість 

(коефіцієнт поглинання від 10-1 до 10-3 см-1 у діапазоні спектра від 0,35 до 6,0 

мкм), оптимальні значення показника заломлення (від 1,45 до 2,5), однорідну 

структуру, високу адгезію, механічну міцність і хімічну стійкість в умовах 

середовища експлуатації. Найкращої якості резонатора Фабрі – Перо, що 

характеризується мінімальною півшириною, найбільшим пропусканням в 

максимумі і максимальною контрастністю, можна досягти, коли коефіцієнт 

відбиття дзеркальних покриттів максимальний при відсутності поглинання в 

дзеркалах і шарі, який їх розділяє. Звідси випливають вимоги до матеріалів 

шарів 1D-MPC і точності одержання шарів з необхідними товщинами. 

Найбільш повно переліченим вимогам задовольняють плівки окислів 

елементів II  V груп періодичної системи елементів [44]. 

Основними методами нанесення діелектричних шарів 1D-MPC є методи 

ЕПВ, реактивного магнетронного і реактивного іонно-променевого 

розпилення металевих і окисних мішеней.  

У масивному стані ZrО2 і TiО2 мають дві структурні модифікації, тому 

існує ризик одержання плівок ZrО2 і TiО2 у кристалічному стані. Залежно від 

складу і температури підкладки, а також швидкості нанесення шари TiО2 

мають структуру аморфного двоокису титану, анатазу або рутилу.  
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Плівки ZrО2, одержані напиленням на підкладки, нагріті до 300 °С, і з 

іонним асистуванням, мали кристалічну структуру, що була ідентифікована 

як суміш кубічної і моноклінної фаз. Причому тонкі плівки ZrО2 (товщина 

~ λ/4) мали кубічну структуру, а більш товсті плівки складалися із суміші 

кубічної та моноклінної фаз. Густина плівок TiО2 неконтрольовано 

змінювалася від 3,8 до 4,25 г/см3, що також свідчило про їхню двофазну 

будову, оскільки густина a-TiО2 3,89 г/см3 (анатаз), а -TiО2  4,35 г/см3 

(рутил). Таким чином, розкид значень показника заломлення і густини 

плівок ZrО2 і TiО2 та висока оптична негомогенність обумовлені їхньою 

складною двофазною будовою. Плівки ж Аl2О3, MgО2, SiО2 були однофазні за 

своїм складом і мали аморфну структуру, стабільне значення показника 

заломлення і мінімальне значення оптичної негомогенності.  

Проведення кристалізаційного відпалювання МО шарів 1D-MPC 

обумовлює необхідність дослідження впливу термообробки на структуру 

плівок діелектричних дзеркал, так як наявність кристалічної фази в них може 

приводити до зменшення пропускання світла внаслідок його розсіювання на 

межах зерен кристалітів. Відповідно до літературних даних щодо 

закономірностей кристалізації аморфних плівок Ta2O5, одержаних різними 

методами на діелектричних і напівпровідникових підкладках 

(монокристалічний кремній, кварц, скло, кераміка, металевий титан) [45-48], 

відпалювання цих плівок при температурі 700° С  приводить до появи піків 

кристалічної фази Ta2O5 вже після 60 с відпалювання [49], після 

термообробки на повітрі при 500 °С протягом години плівка Та2О5 

залишається аморфною (дифракційна картина не змінюється, нові піки 

відсутні) [50]. Термообробка при 700 °С протягом години як у вакуумі, так і 

на повітрі приводить до кристалізації плівки (рис. 1.14).  

Дифрактограми свідчать про текстуру росту кристалітів Ta2O5. 

Переважна орієнтація кристалітів відповідає напрямку (001) орторомбічної 

модифікації Tа2O5.  
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Рис. 1.14. Дифрактограми плівок Ta2O5 на титановій підкладці: 

свіжоосаджених (а), після відпалювання при 700 °С протягом години в 

вакуумі (б) і на повітрі (в). 

 

Автори роблять висновок, що закономірності кристалізації плівок Ta2O5 

на діелектричних, напівпровідникових і титанових підкладках аналогічні. 

Експерименти з лазерного відпалювання тонкоплівкових структур 

(Ta2O5/SiО2)
6/Bi:YIG дозволили авторам [51] визначити оптимальну 

потужність лазерного випромінювання з довжиною хвилі 532 нм, достатню 

для кристалізації плівок Bi:YIG, але меншу, ніж була потрібна для 

кристалізації плівок дзеркал Брегга. Було встановлено, що значення θF 

досягали максимуму при потужності лазерного випромінювання 

Рw > 28 Вт/см2 (рис. 1.15.а), що свідчило про успішну кристалізацію плівок 

Bi:YIG. При цьому на рентгенограмах спостерігалися тільки піки, які 

відповідають наявності фази Bi:YIG. При Рw = 36 Вт/см2 рентгенівські 

спектри разом з фазою гранату Bi:YIG демонстрували присутність фази 

кристалічного Ta2O5 (рис. 1.15.б) [52]. 

У той же час, як видно з рис. 1.15.б, дифрактограма структури 

(Ta2O5/SiО2)
6/Bi:YIG не містить піків, характерних для фази, що містить 

кремній. Це говорить про те, що режим відпалювання при потужності 

лазерного випромінювання Рw = 36 Вт/см2 можна вважати оптимальним.  
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а) б) 

Рис. 1.15 – Залежності кута ФО від температури відпалювання і 

потужності лазерного випромінювання (а) і рентгенівські дифрактограми 

структури (Ta2O5/SiO2)
6/Bi:YIG при значеннях потужності лазерного 

випромінювання 28 і 36 Вт/см2 (б) [51].  

 

Відпалювання плівок SiOх, одержаних термічним випаровуванням SiO у 

вакуумі, в атмосфері азоту в діапазоні температур від 100 до 1100 °С 

приводив до перетворення монофазного SiOх з типовим значенням х = 1,3 у 

свіжонапилених плівках у двофазний стан (Si + SiO2) [53]. При температурі 

900 °С відбувається утворення аморфних кластерів Si з подальшою їх 

кристалізацією з ростом температури. Підвищення температури 

відпалювання до 1100 °С приводило до утворення нанокристалітів Si. 

Причому, ефект від відпалювання однаковий, який би не був склад 

свіжонапиленої плівки. Внаслідок поділу фаз із ростом температури об'ємна 

фракція кремнію постійно зростає і при 950 °C матриця являє собою 

практично чистий SiO2. 

Практичне застосування 1D-MPC у МО пристроях. Аналіз літератури з 

1D–MPC показав, що основні досягнення в галузі створення одновимірних 

багатошарових магнітофотонних кристалів на сьогоднішній день такі: 

а) створено 1D–MPC з періодичних гетероепітаксійних λ/4-шарів 

високогіротропного Bi3Fe5O12 і немагнітних пасивних рідкісноземельних 

галієвих гранатів R3Ga5O12. Такі структури були використані для створення 

макетних пристроїв МО візуалізаторів і струмокерованих дисплеїв [54]; 
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б) розроблено технологію виготовлення півтонового і просторово-

фазового модуляторів світла на основі плівок гранатів з площинною 

анізотропією і 1D-MPC [55-57]. 

в) створено 1D–MPC на ефекті Керра на основі плівкових структур 

(SiO2/SiN)m/Co/(SiN/SiO2) [58-60] ;  

г) розроблено елемент пам’яті або оптичний ізолятор (МО обертач) у 

вигляді «сендвіча» з двох 1D-MPC, кожний з яких складається з переміжних 

МО і діелектричних шарів. Збільшення МО ефекту досягається завдяки 

з’єднанню кристалів. Великий коефіцієнт пропускання досягається 

використанням діелектричних шарів з малим відбиттям, що мають товщину 

(λ/4+m λ/2), де m = 0, 1, 2,.... [61-63]. 

д) створено перші МО пристрої на основі 1D–MPC  МО візуалізатори, 

струмокеровані дисплеї і просторово-фазові модулятори світла [64-66] . 

 

1.2  Синтез і властивості тонкоплівкових магнітооптичних шарів та 

немагнітних шарів для одновимірних магнітофотонних кристалів.  

Таким чином, проведений аналіз літературних даних, а також наявність і 

оцінка можливостей нашого технологічного устаткування дозволили нам 

вибрати як методи вакуумного нанесення діелектричних шарів методи РIПР, 

РМР та ЕПР. 

При використанні методів іонно-реактивного розпилення (іонно-

плазмового і іонно-променевого) для одержання плівок SiO2 і Та2О5 слід мати 

на увазі, що [67]: 

- наноразмірні плівки SiO2 і Та2О5, мають переважно аморфну структуру; 

- структура, хімічний і фазовий склад одержаних плівок SiO2 і Та2О5 мають 

істотні відмінності в залежності від матеріалу підкладки і товщини плівки; 

- плівки SiO2 і Та2О5 характеризуються великою неоднорідністю фазового 

складу, структури та оптичних властивостей по товщині плівки; 

- величина показника заломлення нанорозмірних тонких плівок, нанесених на 

реальні підкладки, залежить від довжини хвилі, кута падіння світла та від 
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рельєфу їхньої поверхні. Ці результати свідчать про необхідність 

найсуворішого контролю режимів осадження плівок з метою одержання 

якісних шарів. 

Як одна з можливих структур була запропонована структура кристала-

мікрорезонатора, у якому магнітний шар Bi:YIG знаходиться між 

бреггівськими немагнітними дзеркалами із діелектричних шарів з низьким 

(двоокис кремнію SiО2) і з високим (двоокис титану TiО2) показником 

заломлення. Підкладки  гадоліній-галієвий гранат і оптичне кварцове скло. 

Це структура такого типу: (TiO2/SiO2)
m/Bi:YIG/(SiO2/TiO2)

m (m = 4, 7). Була 

запропонована також структура 1D-MPC «без дефектів»  періодичний 

кристал типу (SiO2/Bi:YIG)m.  

В якості дзеркал Брегга були вибрані плівки TiO2 та SiO2. Двоокис 

титану має високе значення показника заломлення, високу корозійну 

стійкість, механічну міцність, прозорість в робочій області спектра, унікальні 

електрофізичні властивості. Двоокис кремнію має низьке значення показника 

заломлення, високу механічну міцність, хімічну стабільність і прозорість в 

робочій області спектра і широко використовується як в оптичних пристроях, 

так і в пристроях сучасної мікроелектроніки. 

Ферити-гранати описуються загальною формулою 

{∑Ri}3[Fe,Me]2(Fe,D)3O12, де елементи у фігурних дужках відповідають 

додекаедричній, у квадратних – октаедричній, у круглих – тетраедричній 

підрешіткам гранату (с-, а-, d-підрешітки, відповідно); Ri – рідкісноземельні 

елементи з великим іонним радіусом, кальцій, вісмут, свинець; Ме – 

елементи, що заміщають залізо в а-підрешітці (скандій, індій, титан, 

алюміній, галій, свинець, рідкісноземельні елементи з малим іонним 

радіусом); D  елементи, що заміщають залізо в d-підрешітці (ванадій, 

кремній, германій, галій, алюміній). 

Аніони кисню утворюють кубічну щільну упаковку, пустоти в якій 

заповнюють менші за розмірами катіони. Тетраедричну, октаедричну і 
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додекаедричну підрешітки утворюють катіони, оточені чотирма, шістьома та 

вісьмома аніонами кисню, відповідно. 

Поглинання світла в феритах-гранатах у загальному випадку тим нижча, 

чим менше число нееквівалентних позицій іонів заліза в структурі матеріалу, 

вища симетрія оточення цих іонів іонами кисню та нижча ймовірність 

міжвалентних і міжіонних переходів [68].  

В θF найбільший внесок вносять іони Bi3+, він у кілька разів вище, ніж у 

найбільш МО активних рідкісноземельних іонів Pr3+ і Nd3+. Всі інші 

рідкісноземельні іони дають однаковий за порядком величини внесок в θF 

(табл. 2.3), причому іншого знака, ніж Bi3+, Pr3+ і Nd3+. У зв'язку із цим, θF в 

Bi-заміщених феритах-гранатах слабко залежить від типу рідкісноземельного 

іона. 

Таблиця 1.2 

Питоме ФО для ряду феритів-гранатів на довжині хвилі 1,064 мкм [69] 

Склад фериту-гранату θF, /см Склад фериту-гранату θF, /см 

[Lu3Fe5O12] +200 [Nd3Fe5O12] -840 

Yb3Fe5O12 +12 [Pr3Fe5O12] -1730 

Tm3Fe5O12 +115 Y2PrFe5O12 -400 

Er3Fe5O12 +120 Eu2,5Pr0,5Fe5O12 -125 

Ho3Fe5O12 +135 Gd2PrFe5O12 -373 

Y3Fe5O12 +280 GdPr2Fe5O12 -1125 

DyLu2Fe5O12 +310 GdPr2Al0,5Fe4,5O12 -790 

Tb3Fe5O12 +535 GdPr2 Ga0,5Fe4,5O12 -720 

Gd3Fe5O12 +65 EuPr2Fe5O12 -697 

Eu3Fe5O12 +167 Gd1,5Pr1,5GaFe12 -450 

Sm3Fe5O12 +15 [Bi3Fe5O12] -4500 

 

Нанесення МО шарів 1D-MPC здійснювалося з мішеней заміщених 

феритiв-гранатiв різного хімічного складу. Загальна формула синтезованих 

мішеней Y3-x-yBixRyFe5-zMzО12, де R  Gd; M  Al. Вибрано такі склади 
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мішеней: Г1  Bi1,0Y0,5Gd1,5Fe4,2Al0,8O12;  Г8  Bi1,5Gd1,5Fe4,5Al0,5O12; ГН  

Bi2,8Y0,2Fe5O12. 

Вибір хімічного складу мішеней був обумовлений такими 

міркуваннями: 

- для одержання максимально великого θF потрібно введення до складу 

фериту-гранату максимально великої кількості іонів Bi3+; 

- для синтезу плівок з температурою компенсації Tкомп. магнітних 

моментів тетра- і октапідрешіток, з метою дослідження їхніх 

магнітооптичних характеристик, необхідно введення іонів Gd3+, які 

збільшують Tкомп.; 

- введення іонів Al3+ дозволяє регулювати (зменшувати) намагніченість 

насичення фериту-гранату, не змінюючи параметр решітки, і регулювати 

параметри анізотропії плівок. 

Синтез здійснювали на установці УРМ 3-279, обладнаній іонно-

променевим джерелом «Холодок-1» [70], автоматичною системою напуску 

газів СНА-2, піччю з терморегулятором РИФ 101, вакуумметром ВМТ-001.  

МО шари синтезували розпиленням мішеней на холодні підкладки з 

подальшою кристалізацією відпалом на повітрі при атмосферному тиску при 

атмосферному тиску в діапазоні температур від 500 до 960 ºС протягом часу 

від 5 хв до 15 год у печі СНВС-4,5 з терморегулятором РИФ 101.  

При відпрацюванні режимів синтезу змінними параметрами були: 

температура підкладки, парціальний тиск робочих газів (аргону і кисню), 

прискорювальна напруга на аноді іонного джерела, струм іонного пучка, 

відстань мішень  підкладка. Сукупність зазначених параметрів визначала 

швидкість розпилення мішеней і швидкість осадження шару. Вибір 

температури відпалювання проводився з метою визначення оптимальної 

температури утворення гранатової фази. Осадження шарів проводили на 

підкладки ГГГ, КМЦГГГ і термостійкого оптичного ситалу. Діапазон товщин 

синтезованих шарів  від 0,5 до 1500 нм. Відпрацювання режимів синтезу 
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МО шарів спочатку здійснювалося на плівках товщиною понад 100 нм, потім 

у цих же режимах синтезувалися плівки нанорозмірною товщини. 

У таблиці 1.3 наведено режими синтезу МО шарів мішеней різних 

складів на різних підкладках, при яких одержано шари з найкращими 

технічними характеристиками. Швидкість осадження шарів цим способом 

складала від 5,3 до 6,7 нм/хв. Тут М1 – шар складу Bi2,8Y0,2Fe5O12, осаджений 

з мішені ГН, М2 – шар складу Bi1,0Y0,5Gd1,5Fe4,2Al0,8O12, осаджений з мішені 

Г1, М3 – шар складу Bi1,5Gd1,5Fe4,5 Al0,5O12, осаджений з мішені Г8.  

Таблиця 1.3  

Режими синтезу МО шарів з мішеней різних складів на різних 

підкладках 

 

Матеріал підкладки/шару 

Залишко-

вий тиск, 

Торр 

Тиск 

аргону, 

Торр 

Тиск 

кисню, 

Торр 

Прискорю-

вальна 

напруга, кВ 

Струм 

іонного 

пучка, мА 

Ситал/М2 5·10-6 5·10-4 0,5·10-4 5 160 

ГГГ/М1 або М3 5·10-6 5·10-4 0,5·10-4 5 160 

КМЦГГГ/М1 5·10-6 5·10-4 0,5·10-4 5 160 

 

Одержано шари при кристалізації на повітрі з найбільшими значеннями θF: 

ситал/М2  при Ткр.= 690 – 720 С, tкр.= 20 хв; ГГГ(або КМЦГГГ)/М1 при Ткр.= 640  680 С, 

tкр.= 20 хв;  ГГГ/М3  при Ткр.= 680  700 С, tкр.= 20 хв. 

Визначення технічних характеристик тонкоплівкових магнітооптичних 

шарів було проведено в ТНУ ім. Вернадського з використанням засобів 

вимірювальної техніки: магнітополяриметр МПМФ-2, мікроінтерферометр 

Лінника МИИ-4, цифровий мультиметр M890G в комплекті з термопарою 

ТР-01. 

Вибір оптимальних температур кристалізації плівок Bi2,8Y0,2Fe5O12, 

Bi1,5Gd1,5Fe4,5Al0,5O12 та Bi1,0Y0,5Gd1,5Fe4,2Al0,8O12, осаджених на холодні 

підкладки, проводився в діапазоні температур від 500 до 1000 °С за методикою, 

описаною в роботі [71]. Рентгеноструктурний аналіз цих плівок показав, що 

плівки, відпалені при температурі Tо = 500 °С, мають аморфну структуру. 
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Магнітні властивості в таких плівках при кімнатній температурі були відсутні. 

При температурах відпалювання вище 550 °C плівки набувають кристалічної 

структури. 

На рис.1.16 наведено залежності θF на довжині хвилі 655 нм від Tо для 

плівок цих складів і показані характерні МОПГ при деяких То. Як видно із 

графіка, кристалізація плівок з меншим вмістом Bi починається при більш 

високих температурах (на 50 °С). Максимальні значення θF у плівках складів 

Bi2,8Y0,2Fe5O12 на підкладках ГГГ і КМЦГГГ (рис.1.16 криві 1, 2) і 

Bi1,5Gd1,5Fe4,5Al0,5O12 на підкладках ГГГ досягаються в інтервалі Tо від 660 до 

680 °С і становлять, відповідно мінус 5,5, мінус 4,8 і мінус 3,5 º/мкм.  

 

Рис. 1.16. Залежність θF від То плівок складів Bi2,8Y0,2Fe5O12 (1, 2), 

напилених на ГГГ і КМЦГГГ, відповідно, Bi1,5Gd1,5Fe4,5Al0,5O12 (3) і 

Bi1,0Y0,5Gd1,5Fe4,2Al0,8O12 (4), напилених на ГГГ, і Bi1,0Y0,5Gd1,5Fe4,2Al0,8O12, 

напилених на ситал (5), і характерні ПГ для деяких То. 

 

Подальше нагрівання плівок обох складів приводить до зменшення 

частки гранатової фази в них, а при То > 960 °С відбувається повне 

руйнування гранатової фази в плівках складу Bi2,8Y0,2Fe5O12. 

Як було встановлено, плівки Bi2,8Y0,2Fe5O12, осаджені на підкладинки 

КМЦГГГ при кристалізації на повітрі, показали максимальне значення  

θF = -4,8 º/мкм і Нс = 14,4 кА/м при То = 650 °С. Це менше θF плівок на 

підкладках ГГГ (мінус 5,5 º/мкм).  
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Плівки складу Bi1,0Y0,5Gd1,5Fe4,2Al0,8O12 на підкладинках ГГГ у діапазоні 

То від 680 до 800 °С кристалізуються, утворюючи шари гранату з 

максимальними значеннями θF = -1,9 º/мкм (рис. 1.16, 4). Показник 

заломлення плівок становив 2,4. Спонтанне зародження полікристалічної 

ферит-гранатової фази при напиленні на підкладки оптичного ситалу 

відбувається при Tо = 650 °С (рис. 1.16, 5), а максимальне значення θF = -

0,9 º/мкм досягається при температурі відпалювання від 680 до 700 °С.  

Для плівок компенсаційних складів Г1 та Г8 при досягненні певних 

значень То (для Г1 То > 880 °С, для Г8 То > 900 °С) спостерігалася зміна знака 

θF, обумовлена утворенням гранатової фази з підвищеним (внаслідок 

термоактиваційної дифузії в плівку) вмістом елементів підкладки Ga і/або Gd 

[71]. Повне руйнування гранатової фази в плівках складу Г1 відбувається при 

То > 960 °С. 

На рис. 1.17 наведено фотографії поверхонь плівок ГН на підкладках 

ГГГ товщиною 0,15 мкм (а) і 1,5 мкм (б), відпалених при Tо = 650 °С. Видно, 

що збільшення товщини плівки приводить до збільшення шорсткості її поверхні, 

появі вкраплень і раковин, а також до збільшення коефіцієнта поглинання. Однак, 

коерцитивна сила Нс плівки товщиною 0,15 мкм становила 25,6 кА/м, а плівки 

1,5 мкм 19,2 кА/м. Це може бути наслідком більших напруг, що існують у 

плівках меншої товщини, обумовлених різницею параметрів решіток плівки і 

підкладки. Мінімальні значення Нс для плівок ГН на підкладках ГГГ 

становили 16 кА/м, а на КМЦГГГ 12,8 кА/м.  

  

а) б) 
 

Рис.1.17. Фотографії поверхонь плівок товщиною  0,15 мкм (а) та 1,5 

мкм (б) ГН на підкладках ГГГ, відпалених при Tо = 650 °С. 
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   Плівки Bi2,8Y0,2Fe5O12 товщиною від 100 до 200 нм («робочий» 

діапазон товщин МО шарів для 1D-MPC) мали високий коефіцієнт 

пропускання при довжинах хвиль більше 650 нм (рис. 1.16. а), 

характеризувалися великими значеннями θF (рис. 1.16.б), відсутністю тріщин 

і малою шорсткістю і, таким чином, повністю відповідали всім вимогам, які 

пред’являються до шарів 1D-MPC. Показник заломлення плівок становив 2,6. 

Максимальне значення θF таких плівок спостерігається на довжині хвилі 

525 нм і становить мінус 23,3 º/мкм. 

З рис.1.18 видно, що плівки Bi2,8Y0,2Fe5O12 мають максимальний 

коефіцієнт пропускання на довжині хвилі 1050 нм, а в діапазоні довжин 

хвиль від 600 до 780 нм мають оптимальне співвідношення ФО і 

пропускання, що дозволяє використовувати їх для створення 1D-MPC на цих 

довжинах хвиль. 

 

а) б) 

Рис. 1.18. Спектральні залежності коефіцієнта пропускання (а) і θF (б) 

плівок Bi2,8Y0,2Fe5O12 товщиною 150 нм на підкладках ГГГ. 

 

На рис. 1.19 наведено залежності коерцитивної сили Нс від Tо для плівок 

Bi2,8Y0,2Fe5O12 і Bi1,5Gd1,5Fe4,5Al0,5O12. Відпалювання у всьому діапазоні 

температур проводилося на одних і тих же зразках. Видно (рис. 1.18.а), що Нс 

плівки Bi2,8Y0,2Fe5O12 зменшується з ростом Tо, що обумовлено, очевидно, 

зняттям напруг у плівці з збільшенням числа циклів відпалювання. 

Збільшення Нс з ростом Tо для плівки складу Bi1,5Gd1,5Fe4,5Al0,5O12 може бути 

обумовлене утворенням гранатової фази зі збільшеним вмістом Gd і 

збільшеним внаслідок цього значенням температури компенсації магнітного 
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моменту Tкомп.. Максимальне значення Нс = 64 кА/м досягається при Tо = 

900 °С, при такій температурі відпалювання Tкомп. плівок лежить поблизу 

кімнатної температури. 

 

 

а) б)  

Рис. 1.19. Залежність Нс плівок різного складу (а  плівка Bi2,8Y0,2Fe5O12, б  

плівка Bi1,5Gd1,5Fe4,5Al0,5O12), напилених на підкладки ГГГ та складу плівок 

Bi1,0Y0,5Gd1,5Fe4,2Al0,8O12, напилених на підкладинки (а  ГГГ, б  плавлений 

кварц) від температури відпалювання  

 

На рис. 1.20 наведено фотографії поверхонь плівок Bi1,5Gd1,5Fe4,5Al0,5O12 

товщиною 260 нм, напилених на підкладки ГГГ і відпалених при різних 

температурах. Видно, що на поверхні плівок присутні світлі ділянки, 

кількість яких зменшується з ростом То, при цьому відбувається збільшення 

θF. Згідно з даними мікроаналізу, світлі ділянки збагачені вісмутом. Тому, 

збільшення θF і зменшення кількості світлих ділянок означає позитивну 

динаміку утворення гранатової фази з високим вмістом Bi. Показник 

заломлення таких плівок становив 2,5. Зменшення кількості світлих ділянок 

після 680 ºС з одночасним зменшенням θF може бути обумовлено початком 

утворення гранатової фази іншого складу, що характеризується зниженим 

вмістом Bi і підвищеним вмістом Gd. 
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Рис. 1.20. Поверхні плівок Bi1,5Gd1,5Fe4,5Al0,5O12 товщиною 260 нм, 

напилених на підкладки ГГГ і відпалених при різних температурах. 

 

Інформацію про кристалічний стан тонких плівок можна одержати, 

досліджуючи спектри ФМР. На рис. 1.21 і 1.22 наведено, відповідно, 

азимутальні залежності інтенсивності і резонансного поля ФМР при 

вимірюванні в площині плівок Bi2,8Y0,2Fe5O12 і Bi1,5Gd1,5Fe4,5Al0,5O12 [71]. 

Плівки напилені на підкладки ГГГ і відпалені при 680 °С. Наведені 

залежності свідчать про монокристалічність плівок, яка проявляється в 

кубічній симетрії, характерній для площини (111) [72,73]. Підтвердженням 

цьому служать і досягнуті максимальні значення θF = -6,8 º/мкм і θF = -3,5 

º/мкм у таких плівках на λ = 655 нм.  

 

 

а) б) 

Рис. 1.21. Залежності інтенсивності лінії ФМР (а) і резонансного поля (б) 

від азимутального кута при обертанні плівок Bi2,8Y0,2Fe5O12 в площині. 

 

650 ºС 680 ºС 720 ºС 
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а) б) 

Рис. 1.22. Залежності інтенсивності лінії ФМР (а) і резонансного поля (б) 

від азимутального кута при обертанні плівок Bi1,5Gd1,5Fe4,5Al0,5O12 в площині. 

 

У таблиці 1.4 наведено технічні характеристики плівок Bi2,8Y0,2Fe5O12, 

Bi1,5Gd1,5Fe4,5Al0,5O12 і Bi1,0Y0,5Gd1,5Fe4,2Al0,8O12, синтезованих на холодні 

підкладки в суміші аргону і кисню з відпалюванням в повітрі при 

оптимальних умовах. Кращі результати були досягнуті нами при осадженні 

плівок складів Bi2,8Y0,2Fe5O12, Bi1,5Gd1,5Fe4,5Al0,5O12 та Bi1,0Y0,5Gd1,5Fe4,2Al0,8O12 

на підкладки ГГГ. 

Таблиця 1.4 

Технічні характеристики плівок, синтезованих на холодних підкладках з 

подальшим відпалюванням на повітрі при оптимальних умовах 

Матеріал підкладки/ плівки θF, /мкм Hc, кА/м Kt, % TC, ºC h, мкм 

КМЦГГГ / Bi2,8Y0,2Fe5O12 -3,9 11,4 84 >180 0,12 

ГГГ/ Bi2,8Y0,2Fe5O12 -6,8 15,5 86 >180 0,30 

ГГГ/ Bi1,5Gd1,5Fe4,5Al0,5O12 -3,5 17,1 79 >180 0,46 

ГГГ/ Bi1,0Y0,5Gd1,5Fe4,2Al0,8O12 -1,9 36,6 85 >180 0,11 

 

Найбільше значення θF (мінус 6,8 º/мкм) при коефіцієнті пропускання 

86 % на λ = 655 нм мали плівки Bi2,8Y0,2Fe5O12, осаджені на холодні підкладки 

ГГГ з подальшим відпалюванням на повітрі при відповідних температурах 

відпалу, при цьому плівки були монокристалічні.  
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Дослідження характеристик МО шарів заміщених феритів-гранатів 

нанорозмірних товщин проводились в Інституті радіотехніки і електроніки 

ім. В.А. Котельникова РАН (Росія, Москва).  

На рис. 1.23 наведено спектральні залежності коефіцієнта пропускання 

плівок складу ГН (Bi2,8Y0,2Fe5O12) різних товщин на дихрографі MARK-III 

фірми JOBIN-YVON, осаджених на підкладки ГГГ. Товщина плівок 

визначалась за середньою швидкістю і часом їх осадження. 

 
 

а) б) 

Рис. 1.23. Спектральні залежності коефіцієнта пропускання плівок (а) та 

залежності αF від товщини кристалізованих плівок (б) складу Bi2,8Y0,2Fe5O12 

різних товщин, осаждених на підкладки ГГГ: (1) h = 22,4 нм; (2) h = 44,8 нм; 

(3) h = 67,2 нм; (4) h = 89,6 нм; (5) h = 184,8 нм.  

 

Видно, що зі збільшенням товщини плівок їхній коефіцієнт пропускання 

в короткохвильовому діапазоні довжин хвиль (від 400 до 540 нм) 

зменшується. У плівках з товщиною більше 80 нм коефіцієнт пропускання 

при довжинах хвиль більше 560 нм зростає. На наш погляд, збільшення 

пропускання зі збільшенням товщини плівок обумовлене збільшенням 

ступеня їхньої досконалості (збільшенням частки монокристалічної 

гранатової фази). Це припущення підтверджується зменшенням коерцитивної 

сили плівок від 26,6 до 12,8 кА/м із збільшенням товщини плівок від 22,4 до 

184,8 нм. 

При вимірюванні залежностей кута ФО і величини МКД від товщини 

напилених плівок було помічено, що утворення гранатової фази при 
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кристалізації самих тонких плівок (5,6 – 8,4 нм) проходить через утворення 

плівок компенсаційного складу. Це може бути обумовлене тільки тим, що до 

складу кристалізованої плівки входять елементи підкладки (Ga і/або Gd). На 

рис. 1.23. б наведено залежності αF від товщини кристалізованих плівок складу 

ГН на підкладках ГГГ. Видно, що при товщині плівки 8,4 нм знак αF 

відрізняється від знака αF плівок більших товщин. У літературі повідомлення 

про кристалізацію плівок таких складів і товщин відсутні. На нашу думку, 

спостережувана при кристалізації плівок малих товщин зміна знака αF може 

бути наслідком того, що на поверхні підкладок присутній аморфний шар, 

утворений в результаті механічної обробки їхньої поверхні, який за даними 

авторів роботи [74] може досягати товщини 50 нм. Цей шар може бути 

неостаточно видалений навіть фінішним хіміко-динамічним обробленням 

поверхні підкладок і його товщина, очевидно, порівнянна або навіть 

перевищує товщину аморфних плівок складу ГН (від 5,6 до 8,4 нм). Після 

осадження плівки на поверхні підкладки утворюється своєрідна «шуба», що 

містить окисли елементів підкладки і плівки, з якої при кристалізації 

утворюється гранатова фаза компенсаційного складу, що містить Gd і/або Ga.  

Доказом існування подібного аморфного шару на поверхні підкладок 

можуть служити результати досліджень стану поверхні стандартної 

підкладки ГГГ, виконаних на атомному силовому мікроскопі, і наведені на 

рис. 1.24. 

 
 

Рис. 1.24. Тривимірне зображення ділянки робочої поверхні підкладки ГГГ. 
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 Із тривимірного зображення поверхні підкладки видно, що висота 

неоднорідностей на поверхні підкладки (шорсткість) становить приблизно 

кілька нанометрів і порівнянна з товщиною осаджуваних тонких МО плівок. 

Крім того, як було встановлено, під дією іонного пучка при очищенні 

поверхні підкладки відбувається аморфізація її поверхні [75-79]. 

На рис. 1.25 (а) наведено залежність θF від товщини плівок ГН, 

осаджених на підкладки, попередньо оброблені низькоенергетичною 

плазмою Ar +(А-плівки, крива 1) і іонами Ar+ з енергією 1 кеВ при щільності 

струму 2,5 мА/см2 (В-плівки, крива 2) і МОПГ плівок товщиною 8,4 и 14 нм 

(б) [78, 79]. З рис. 1.25 (а) видно, що В-плівки володіють характерною 

особливістю - інверсією знака ФО в діапазоні товщини від ≥ 5,8 до 11,2 нм. 

Видно что плівка товщиною 8,4 нм має «ліву» МОПГ (додатній знак αF), 

плівка товщиною 14 нм - «праву» МОПГ (від'ємній знак αF) (рис.2.13, б). 

 

а) б) 

Рис. 1.25. Залежність θF від товщини плівок ГН, осаджених на підкладки, 

попередньо оброблені низькоенергетичною плазмою Ar +(А-плівки, крива 1) і 

іонами Ar+ з енергією 1 кеВ при щільності струму 2,5 мА/см2 (В-плівки, крива 

2) і МОПГ плівок товщина 8,4 (крива 1) и 14 (крива 2) нм (б). 

 

Інверсія знаку αF плівок малих товщин була підтверджена 

вимірюваннями залежностей сигналу МКД від товщини синтезованих плівок. 

На рис. 1.26 (а) наведено залежність сигналу МКД від товщини А-і В-плівок, 

на рис. 1.26 (б) – спектральні залежності МКД А-і В-плівок різних товщин. 
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Висока чутливість установки для вимірювання МКД дозволила упевнено 

зафіксувати зміну знаку ефекту навіть на плівці товщиною 5,6 нм. 

 

а) б) 

Рис. 1.26. Залежність сигналу МКД від товщини А-і В-плівок (а) и 

спектральные зависимости МКД для А-пленок толщиной 8,7 (1) и 5,8 (4) нм 

и для В-пленок толщиной 8,7 (2) и 5,8 (3) нм. 

 

Інверсія знака αF і МКД сигналу в В-плівках можлива лише в разі 

проникнення іонів Ga3+ и Gd3+ в плівку з підкладки. Це проникнення 

можливо внаслідок присутності порушеного аморфного шару на поверхні 

ГГГ. Цей шар міг сформуватися в результаті механічної обробки підкладки 

та не до кінця віддалитися при фінішній хіміко-динамічної поліруванню. 

Однак, розглядаючи результати, отримані для А-плівок, можна зробити 

висновок про те, що цей механізм ролі не грає. Тільки обробка іонами Ar+ з 

енергіями більше 1 кеВ могла дати такий ефект, тобто привести до 

аморфізації поверхні підкладки і утворення окислів галия і гадолінію. В 

цьому випадку після нанесення плівки і її відпалу на інтерфейсі формувався 

перехідною шар, що містить елементи підкладки і плівки. З віддаленням від 

підкладки, тобто з ростом товщини плівки, концентрація іонів Ga3+ и Gd3+ 

зменшується, а концентрація іонів Bi3+ и Fe3+ зростає. Таким чином, 

формується перехідний шар складу (BiGdY)3(FeGa)5O12 зі змінним складом 

по товщині. Заміщення іонів Fe3+ іонами Ga3+ та іонів Bi3+ іонами Gd3+ робить 

істотний вплив на магнітну структуру і МО властивості плівок 
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нанорозмірних товщин, викликаючи інверсію знака МО ефектів і варіації 

Тcomp і ТС по товщині плівок. 

Розглянемо результати, одержані при кристалізації плівок складу Г1 

(Bi1,0Y0,5Gd1,5Fe4,2Al0,8O12) на підкладках оптичного ситалу [80]. На рис. 1.27 

наведено фотографії поверхні плівок складу Г1, напилених на ситал протягом 

різного часу і відпалених при 680 ºС протягом 15 хв.  

 

 

h = 18,4 нм, αF = 0  

 

h = 36,8 нм, αF = 0 

 

h = 55,2 нм; αF = 0,02 ° 

 

h = 73,6 нм; αF = 0,04 ° 

 

h = 82,8 нм; αF = 0,06 °  

 

h = 96,6 нм; αF = 0,07 ° 

Рис. 1.27. Фотографії РЕМ поверхонь зразків складу Г1 різної товщини, 

напилених на ситал і відпалених протягом 15 хв при 680 °С. 

 

Швидкість напилення становила приблизно 4,6 нм/хв. На фотографії 

РЕМ плівки товщиною 18,4 нм видно, що плівка не містить ніяких включень, 

при цьому αF = 0, це означає, що плівка аморфна. У плівці товщиною 36,8 нм 

відбувається утворення зародків (центрів спонтанної кристалізації) нової 

фази – кристалічно впорядкованого фериту-гранату. Зародки мають круглу 

форму з максимальним діаметром 2 мкм і неоднорідну структуру за площею. 

Можливо, це відбиває специфіку росту кристалічної фази  надшвидку на 

першому етапі, і більш повільну наприкінці. αF залишається на рівні шуму 
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(менше 0,01 º) і вперше реєструється при товщині плівки h = 55,2 нм (αF = 

0,02 °), коли щільність зародків у полі зору мікроскопа значно зростає.  

З подальшим збільшенням товщини плівки, зародки стають 

тривимірними, набувають сферичної форми і перекриваються. При цьому 

спостерігається збільшення αF. Поняття питомого ФО в цьому випадку, 

очевидно, втрачає сенс, тому що плівка гранатової фази, що утворюється і 

росте, не є суцільною. Спостережуване збільшення αF відбувається не тільки 

за рахунок збільшення об'єму зародків нової фази, але і за рахунок 

збільшення їх кількості на одиницю площі. При товщині плівок 80 нм і 

більше зародки закривають практично все поле зору мікроскопа, αF 

наближається до значень, характерних для «товстих» (100 нм) плівок. 

      Залежність αF від товщини синтезованих плівок має три ділянки 

(рис. 1.28). Перша ділянка відповідає малим товщинам плівок з нульовим 

значенням αF, друга ділянка відповідає стадії формування «нескінченного» 

двовимірного зародка нової фази, третя ділянка спостерігається при 

товщинах плівок більше 80 нм, коли починається утворення і перекриття 

тривимірних зародків.  

  

Рис. 1.28. Залежність кута ФО (а) та спектральні залежності коефіцієнта 

пропускання (б) плівок складу Г1 різних товщин на підкладках ситалу: (1) h = 

18,4 нм; (2) h = 36,8 нм; (3) h = 55,2 нм; (4) h = 73,6 нм; (5) h = 127,9 нм. 

 

Спостережувані в РЭМ-106 зміни морфології поверхні плівок 

супроводжуються змінами і їхніх оптичних властивостей. На рис. 1.28.б 
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наведено спектральні залежності коефіцієнта пропускання цих плівок. 

Видно, що зі збільшенням h спостерігається зменшення пропускання у 

всьому спектральному діапазоні (залежності 1-4). Однак, при h > 100 нм в 

області довгих хвиль відбувається просвітління, пов'язане з утворенням 

суцільної кристалізованої фази в результаті перекриття сферичних 

кристалічних зародків (крива 5). 

З цих даних можна зробити висновок про те, що діапазон товщин плівок, 

які кристалізуються на діелектричних підкладках або шарах і при якому вони 

мають максимальні значення коефіцієнта пропускання і питомого 

фарадеївського обертання, є найбільш прийнятним для створення 

багатошарових структур одновимірних магнітофотонних кристалів. 

Дослідження мікрорельєфу поверхні плівок Bi: YIG. Як показали 

дослідження [76, 79, 81] плівки Bi: YIG різного складу, отримані при різних 

режимах іонної обробки підкладок ГГГ, а також при деяких режимах 

кристалізаційного відпалу на повітрі, при своїх високих МО характеристиках 

можуть мати значну шорсткість поверхні. Це може викликати певні 

технологічні труднощі при виготовленні на їх основі, наприклад, 

магнітоплазмонних структур.  

 
 

a) б) 

Рис. 1.29. АСМ фотографії поверхонь підкладок ГГГ, оброблених іонами 

Ar + з енергією 1 (a) і 4 кеВ (б). 

 

Було встановлено, що плівки Bi: YIG різного складу, осаджені на 

підкладки ГГГ, попередньо оброблені низькоенергетичною (50 - 100 еВ) 

плазмою аргону, мали значно меншу шорсткість, ніж плівки, осаджені на 
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підкладки, оброблені іонним пучком з енергією вище 1 кеВ. АСМ- 

фотографії поверхні підкладки ГГГ, попередньо обробленої іонами Ar+ з 

енергією 1 і 4 кеВ, і плівок ГН, нанесених на ці підкладки (А -і В- плівки , 

відповідно), наведено на рис. 1.29 – 1.30. Площа сканування на всіх зразках 

становила 2х2 мкм.  

Максимальна шорсткість підкладок не перевищувала 1-2 нм (рис. 1.29), 

що свідчить про високу якість обробки їх поверхні. Аморфні плівки 

відтворювали морфологію поверхні підкладок і їх максимальна шорсткість 

також не перевищувала 1-2 нм (рис. 1.30, а, б). Різниця в шорсткості плівок 

ставала особливо помітна після їх кристалізації, причому при всіх товщинах 

плівок щільність кристалітів в А- плівках була значно вище, ніж у В- плівках, 

а їхня висота – нижче (рис. 1.30. в, г).  

 

Схоже на те, що при кристалізаційному зростанні плівки скупчення 

мікропіків (білі піки), що спостерігаються на вихідній підкладці, заростають з 

утворенням «горбів» (білі вершини), що покривають ці скупчення. Плівка 

  

a) б) 

  
в) г) 

Рисунок 1.30 – АСМ фотографії поверхонь аморфних А- (а) і В- (б) 

плівок та кристалізованих А- (в) і В- (г) плівок товщиною 17,4 нм. 
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росте «вгору», продовжуючи мікронеоднорідності (текстуру) підкладки, 

причому «западини» не заростають до рівня «горбів». Плівки більшої 

товщини, в свою чергу, успадковують текстуру тонких плівок, що явно видно 

на рис. 1.31. 

  

a) б) 

  

в) г) 

Рис. 1.31. АСМ фотографії поверхонь кристалізованих А- і В- плівок 

товщиною 69,6 нм (а, б) та 112 нм (в, г) 

      

Для з'ясування причин спостережуваної високої шорсткості поверхні 

плівок Bi: YIG були проведені експерименти з дослідження впливу на 

шорсткість швидкості нагріву плівок в передкристалізаційний період [81]. 

Для цього плівки складу ГН нагрівалися в передкристалізаційний період зі 

швидкостями ~ 2 º/хв (С- плівки) і ~ 40 º/хв (D- плівки). Товщина плівок обох 

типів становила 150 нм. При температурі кристалізації (650 ºC) плівки 

витримувалися 20 хв. Досліджувалися морфологія їх поверхні, спектральні 

залежності коефіцієнта пропускання і ФО на довжині хвилі 655 нм. На рис. 

1.32 представлені АСМ - фотографії поверхонь С- (а) і D- (б) плівок складу 

ГН товщиною 150 нм. Як видно, щільність кристалітів на одиницю площі 
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сканування в С- плівках значно вища, ніж в D- плівках, а їх розмір істотно 

нижчий. У С- плівках максимальна висота кристалітів над рівнем плівки-

матриці становить 18 нм, середня висота 8 нм, середня шорсткість не 

перевищує 2 нм, середній діаметр кристаліта біля підніжжя приблизно 100 

нм. У D- плівках ці значення вище і становлять, відповідно, 73, 36, 9 і 240 нм. 

 
а) б) 

Рис. 1.32. АСМ-фотографії поверхонь С-(а) і D-(б) плівок складу ГН 

товщиною 150 нм, отриманих при швидкостях нагріву ~ 2 º/хв і ~ 40 º/хв, 

відповідно. 

 

Вимірювання оптичних спектрів пропускання плівок показали, що в 

діапазоні довжин хвиль від 650 до 800 нм прозорість С-плівок приблизно на 

10 % вище, ніж D-плівок (рис. 1.33).  

 
Рис. 1.33. Спектральні залежності коефіцієнта пропускання С (1) - і D (2) 

- плівок складу ГН товщиною 150 нм, отриманих при швидкостях нагріву ~ 

2 º/хв і ~ 40 º/хв, відповідно. 

 

При цьому значення θF кристалізованих плівок не залежали від 

швидкості нагрівання. Спостережувана різниця в ступені шорсткості плівок 

пояснюється тим, що процес зародкоутворення і ріст С-плівок відбувається 
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за так званим механізмом росту на атомарно гладкій поверхні. У разі D-

плівок має місце селективний механізм росту, тобто ріст на виділених 

(переважаючих) центрах кристалізації. Таким чином, можна, керуючи 

швидкістю нагрівання, контролювати число кристалізаційних центрів і, 

відповідно, ступінь шорсткості (а, отже, і прозорість) плівок, не змінюючи 

їхніх МО характеристик. Це, як говорилося вище, може мати велике 

значення, наприклад, при формуванні магнітоплазмонних структур. 

У разі двошарових зразків (підшар – плівки складу Г1 товщиною  

≈10 нм) їх нагрівання з малою швидкістю в передкристалізаційний період 

також давало менш шорсткі поверхні, ніж нагрівання з великою швидкістю 

(рис. 1.34). У плівках з малою швидкістю нагрівання максимальна висота 

кристалітів становила 36 нм, середня – 22 нм, середня шорсткість не 

перевищувала 2,5 нм. У плівках з великою швидкістю нагрівання ці значення 

становили, відповідно, 42, 16 і 3,7 нм. 

Таким чином, для одержання плівок з мінімальною шорсткістю, 

наприклад, у складі 1D-MPC, їх кристалізацію слід вести при малих 

швидкостях нагрівання. Очевидно, що це стосується і плівок підшару. 

 

а) б) 

Рис. 1.34. АСМ-фотографії поверхонь плівок ГН з підшаром складу Г1, 

одержаних при малій (а) та великій (б) швидкостях нагрівання. 
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1.3. Виготовлення та дослідження багатошарових нанорозмірних 

структур одновимірних магнітофотонних кристалів 

 

Плівки TiО2 і ZrО2 одержували на установці планарного типу з 

максимальною величиною магнітної індукції на поверхні мішені 0,05 Тл. 

Розпилення здійснювалося іонами аргону в присутності кисню при 

сумарному тиску суміші газів аргону і кисню від 0,27 до 0,4 Па при різних 

парціальних тисках кисню. Можливість нанесення плівок TiО2 і ZrО2 

методом РМР на підкладку без її попереднього розігріву є значною 

перевагою цього методу, це дозволяє одержувати зазначені плівки в 

аморфному стані. Як показали експерименти, для одержання стабільної 

адгезії достатнє іонне очищення підкладок протягом 20 хв. Таким чином, 

поєднання методу РМР з іонним очищенням поверхні підкладок дозволяє 

вирішити питання адгезії плівки до підкладки або іншої плівки.  

Нанесення шарів SiO2, Tа2O5  а також TiO2 на різні підкладки 

здійснювали методом РIПР на установці УРМ 3-279.014 ТО, обладнаній 

іонно-променевим джерелом «Холодок-1», автоматичною системою напуску 

газів СНУ-2, піччю з терморегулятором РИФ 101, вакуумметром ВМТ-001. 

Для попереднього очищення і термоактивації поверхні підкладок було 

використано джерело іонів з холодним катодом "Радикал" ИИ-4-015 (ОТМ 3 

152 001 ТУ), що формує трубчастий пучок іонів у схрещених електричному і 

магнітному полях [70]. Джерело формує пучок енергетичних нейтральних 

часток робочого газу (аргону), які бомбардують поверхні підкладок, 

здійснюючи їх розпилення і не створюючи заряду на поверхні. При іонному 

обробленні на поверхню підкладок не вносяться забруднення, про що 

свідчить збіг значення пропускання свідків із кварцового скла в 

ультрафіолетовій області спектра до і після оброблення. 

Оптимальний режим іонного очищення підкладок із ГГГ і скла за 

допомогою джерела іонів ИИ-4-015 наведено у таблиці 1.4. 
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Таблиця 1.5 

Оптимальний режим іонної очистки підкладок з ГГГ і скла 

Робочий тиск 

аргону, Па 

Сила струму 

соленоїду, А 

Прискорювальна 

напруга, кВ 

Сила струму іонів 

пучка, мА 

Нейтра-

лізація 

Час 

очищення, с 

1,3·10-1 1,5 2,2 200 Так 600 

 

Застосування методу іонного очищення дозволяє істотно знизити вимоги 

до попередньої підготовки підкладок, обмежившись попереднім їх 

знежиренням у миючих розчинах і просушкою в тепловій шафі.  

В результаті проведення експериментів по осадженню плівок ZrО2 і TiО2 

методом РМР були встановлені оптимальні режими, при яких спостерігався 

стійкий ріст плівок з характеристиками, що задовольняють наші вимоги, а 

саме, осаджені плівки були прозорі у видимому діапазоні світла і мали 

необхідне значення показника заломлення і коефіцієнта пропускання. 

Режими наведено в таблиці 1.6. 

Таблиця 1.6  

Оптимальні режими синтезу шарів ZrO2 і TiO2 на підкладках ГГГ і скла 

методом РМР 

Матеріал 

плівки/ 

підкладки 

Залишковий 

тиск,  

Торр 

Напруга 

розряду,  

В 

Сила 

струму 

розряду, А 

Сумарний 

тиск аргону і 

кисню, Торр 

Парціальний 

тиск кисню, 

Торр 

Швидкість 

осадження, 

нм/хв 

ZrO2/ГГГ 5·10-6 280  300 2,4 – 2,5  1,6·10-3 6,0·10-4 3  4 

ZrO2/скло 5·10-6 280  300 2,4 – 2,5  1,6·10-3 6,0·10-4 3  4 

TiO2/ГГГ 5·10-6 300  320 2,5 – 2,7 1,4·10-3 8,0·10-4 3  4 

TiO2/скло 5·10-6 300  320 2,5 – 2,7 1,4·10-3 8,0·10-4 3  4 

 

Одержані нами результати дуже добре корелюють із даними роботи [82], 

в якій для дослідження процесу виготовлення плівкових оксидних структур 

типу «плівка TiO2/кварцове скло» і «плівка Ta2O5/кварцове скло» 

застосовувався оперативний контроль за допомогою вимірювань оптичних 

спектрів пропускання і еліпсометрії. За даними авторів залежності n(λ) і k(λ) 

дають можливість опосередковано судити про ступінь стехіометричності 

плівок, оскільки відомо, що в діапазоні довжин хвиль від 600 до 900 нм 
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аморфні плівки TiO2 мають показник заломлення від 2,3 до 2,6, показник 

поглинання не перевищує 0,005, а край фундаментального поглинання 

близький до 330 нм. Вибір технологічних режимів осадження, при яких 

спостерігалися зазначені значення оптичних констант, дозволив авторам 

одержати плівки зі складом, який найбільш близький до формули TiO2, що 

було підтверджено рентгенівським мікроаналізом. Застосування еліпсометрії 

дозволило авторам установити, що плівки, осаджувані при максимальному 

струмі розряду, є градієнтними: при товщині порядку 500 нм показник 

заломлення в них збільшувався від 2,1 на межі поділу з підкладкою до 2,3 на 

поверхні. Близькі результати були одержані і для плівок Ta2O5.  

Напилення плівок SiO2, TiO2 і Tа2O5 на підкладках ГГГ і скла методом 

РIПР проводилося в аргоно-кисневій суміші при різних парціальних тисках 

кисню з наступним відпалюванням у повітрі і без відпалювання. У таблиці 

1.7 наведено режими синтезу шарів SiO2, TiO2 і Tа2O5 методом РIПР на 

підкладках ГГГ і скла. Температура підкладки при напиленні не 

перевищувала 80 С і була обумовлена радіаційним нагріванням підкладки в 

розряді. Задовільні характеристики шарів SiO2, TiO2 і Tа2O5 на підкладках 

ГГГ і скла були одержані при струмі розряду 100 мА. Швидкість осадження 

шарів у цьому методі приблизно 11 нм/хв. 

Таблиця 1.7 

Режими синтезу шарів SiO2, TiO2 і Tа2O5 методом реактивного іонно-

променевого розпилення на підкладках ГГГ і скла 

Матеріал 

підклад-

ки 

Залиш-

ковий 

тиск, 

Торр 

Сумарний 

тиск аргону і 

кисню, Торр 

Парціаль-

ний тиск 

кисню, 

Торр 

Тиск 

аргону, 

Торр 

Приско-

рювальна 

напруга, 

кВ 

Сила 

струму 

іонного 

пучка, мА 

Швидкість 

осадження, 

нм/хв 

ГГГ 5·10-6 - - (3  6)·10-4 5 90  120 10  12 

Скло 5·10-6 - - (3  6)·10-4 5 90 – 120 10  12 

ГГГ 5·10-6 (4  6)·10-4 (3 – 8)·10-5 - 5 90  120 10  12 

Скло 5·10-6 (4  6)·10-4 (3  8)·10-5 - 5 90 – 120 10  12 
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Збільшення сумарного тиску аргоно-кисневої суміші до 4,8·10-4
 Торр і 

парціального тиску кисню в суміші до 8·10-5
 Торр дозволяло збільшити струм 

розряду від 100 до 160 мА і швидкість росту плівок SiO2 з 9 до 14 нм/хв. При 

цьому утворювалися шари з найкращими технічними характеристиками, 

зокрема з найбільш високими значеннями коефіцієнта прозорості в робочій 

області спектра.  

Спектри пропускання плівок були розраховані дослідниками 

Таврійського Національного Університету ім. В. І. Вернадського у діапазоні 

довжин хвиль від 400 до 750 нм вимірювалися за допомогою 

спектрофотометра СФ-14. При вимірюваннях в канал порівняння 

спектрофотометра установлювалися відповідні чисті підкладки. 

За допомогою поляризаційно-інтерференційного мікроскопа «Biolar PI» 

(PZO, Польща) проводилося одночасне визначення показника заломлення n і 

товщини напиленого шару h методом двох імерсій (вода-повітря) по 

оптичній різниці ходу Ψ у ширинг-інтерферометрі, тобто вимірюванням Ψ у 

двох середовищах з різними (відомими) показниками заломлення n1 і n2 [83]. 

При цьому абсолютна похибка вимірювання різниці ходу становить λ/30. 

Вимірювання проведені при λ = 550 нм. Сходинка (зона з різкою межею 

плівка-підкладка) формувалася перед напиленням плівки. 

На рис. 1.35 наведено спектри пропускання плівок TiО2 різних товщин, 

напилених на підкладки зі скла і ГГГ при оптимальних режимах методом 

РМР. Як видно з рисунка, максимальний коефіцієнт пропускання Кt 

спостерігається для плівок товщиною 70 нм, напилених на ГГГ (крива 1), на 

довжині хвилі 655 нм він становить 93,5 %. Значення показника заломлення 

n становило 2,3. Для перевірки адгезійних властивостей ряд зразків 

плівок піддавався відпалюванню в атмосфері кисню при тиску 0,6 Торр 

при температурі 540 С протягом 15 хв. Спектр пропускання таких 

плівок значних змін не зазнавав, показник заломлення знижувався до 

значення 2,1. 



 61 

Для плівок TiО2, напилених на скло (крива 2), на довжині хвилі 655 нм 

Кt становить 92,1 %. Значення показника заломлення n становило 2,4. 

Зменшення коефіцієнта пропускання при більших товщинах плівок (крива 3 

на рис. 3.1, Кt = 75,0 % на 655 нм), можливо, обумовлено появою в плівках 

кристалічних фаз a-TiО2 (анатаз) і -TiО2 (рутил) [44]. Значення n для 

таких плівок становило 2,5 при товщині 190 нм. Спектри пропускання 

плівок TiO2 на різних підкладках: 1  на ГГГ, h = 70 нм; 2  на склі, h = 

65 нм; 3  на склі, h = 150 нм приведено на рис. 1.35.а. 

  
а) б) 

Рис. 1.35. Спектри пропускання плівок TiO2 (а) ZrO2 та (б) на різних 

підкладках.  

 

На рис. 1.35.б показано спектри пропускання плівок ZrО2 однакової 

товщини h = 147 нм, напилених методом РМР на скло в аргоно-кисневій 

суміші при тиску 1,6·10-3 Торр при різних парціальних тисках кисню. 

Збільшення Кt от 85 до 89 % при збільшенні парціального тиску кисню в 

суміші (крива 2 на рис. 1.35.б) свідчить про наближення складу напилюваної 

плівки до стехіометричного по кисню. Аналогічні результати були одержані 

при напиленні плівок ZrO2 на підкладки ГГГ. 

На рис. 1.36 показано спектри пропускання плівок SiO2, напилених на 

скляні підкладки в чистому аргоні і в суміші аргону та кисню при різних 

парціальних тисках кисню.  
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Рис. 1.36. Спектри пропускання плівок SiO2, напилених на скло при 

різних режимах. 

 

На рис.1.36 представлені спектри пропускання плівок SiO2, напилених на 

скло при різних режимах:1 – в чистому аргоні при тиску аргону 5·10-4 Торр; 2 

– в суміші аргону і кисню при сумарному тиску суміші 6,8·10-4 Торр і 

парціальному тиску кисню 4·10-5 Торр; 3  в суміші аргону і кисню при 

сумарному тиску суміші 4,8·10-4 Торр і парціальному тиску кисню 6,2·10-5 

Торр. Видно, що при сумарному тиску аргоно-кисневої суміші 6,8·10-4
 Торр 

збільшення парціального тиску кисню в суміші з 4·10-5
 до 6,2·10-5 Торр при 

одному і тому ж часі напилення приводило до росту коефіцієнта пропускання 

з 95,0 до 97,5 % на довжині хвилі λ = 655 нм. При цьому значення n, 

визначене методом двох імерсій, склало 1,61. Оптична товщина плівки № 2, 

рівна λ/2 і визначувана по максимуму спектра пропускання, склала 625 нм. 

Збільшення часу напилення дозволило збільшити оптичну товщину до 655 

нм і визначити час напилення, достатній для нанесення шару з оптичною 

товщиною, рівною λ/4 (необхідна товщина окремого шару діелектричного 

дзеркала). Ці параметри газової суміші були визначені як оптимальні. 

Аналогічно було проведено відпрацювання режимів нанесення плівок 

Tа2O5 і TiO2. На рис. 1.37 як приклад наведено спектри пропускання плівок 

Tа2O5, нанесених на скляні підкладки при різних часах напилення і різних 

парціальних тисках кисню і аргону при сумарному тиску аргоно-кисневої 

суміші 8,2·10-4 Торр без відпалювання в повітрі. 
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Рис. 1.37. Спектри пропускання плівок Tа2O5 різної товщини, напилених 

на скло при різному вмісті кисню в суміші. 

 

Спектри пропускання плівок Tа2O5 різної товщини, напилених на скло 

при різному вмісті кисню в суміші: 1 – аргон 3,2·10-4 Торр, кисень 5,0·10-4 

Торр; 2 – аргон 2,8·10-4 Торр, кисень 5,4·10-4 Торр; 3 – аргон 2,5·10-4 Торр, 

кисень 5,7·10-4 Торр; 4 – аргон 1,2·10-4 Торр, кисень 7,0·10-4 Торр; 5  аргон 

1,2·10-4 Торр, кисень 7,0·10-4 Торр. При одному і тому ж часі напилення 

(12 хв, спектри 1-4) зміщення положення максимуму пропускання в 

короткохвильову область спектра з ростом вмісту кисню в аргоно-кисневій 

суміші, тобто зменшення оптичної товщини плівки, обумовлено в основному 

зменшенням значення показника заломлення плівки. Значення n, розраховані 

за методикою, викладеною в [84], для кривих 1-4 на λ = 655 нм становили від 

1,82 до 1,95. Склад плівки, одержаної при найбільшому парціальному тиску 

кисню (крива 4), найбільшою мірою відповідає стехіометричному. 

Збільшення часу напилення до 15 хв зміщало максимум пропускання до 650 

нм, таким чином оптична товщина λ/2 цієї плівки становила 650 нм. 

Необхідне для шару діелектричного дзеркала значення оптичної товщини λ/4 

для плівки Tа2O5 одержувалось при часі напилення 7,5 хв (спектр 5). 

Показник заломлення такої плівки на λ = 650 нм становив 1,95.  
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Відмітимо, що відпалювання плівок Tа2O5 у повітрі при 500 °С не 

змінювало вигляд їхніх спектрів пропускання, що свідчило про відсутність 

кристалічної фази в цих плівках. 

Таким чином, при проведенні досліджень з визначення технічних 

характеристик немагнітних шарів було встановлено, що найкращі 

характеристики (коефіцієнти пропускання, показники заломлення і їхня 

термостабільність при відпалюванні на повітрі при атмосферному тиску при 

температурах до 700 °С) мають плівки SiО2, TiO2 і Tа2O5, одержані методом 

РIПР чистого оптичного кварцового скла і металевих мішеней, що дозволяє 

використовувати їх як немагнітні шари при виготовленні одновимірних 

магнітофотонних кристалів. 

Відпрацювання режимів синтезу нанорозмірних багатошарових 

структур одновимiрних магнитофотонних кристалiв 1D-MPC, було 

промодельовано і виготовлено серію кристалів періодичного і 

мікрорезонаторного типів на підкладках ГГГ орієнтації (111) та плавленого 

кварцу (кварцове скло марки КУ-1) на основі одно-і двошарових МО плівок 

різного складу і товщин і з різною кількістю пар шарів у діелектричних 

дзеркалах. При цьому були використані результати експериментів, 

отриманих при відпрацюванні режимів синтезу нанорозмірних МО шарів 

заміщених феритів-гранатів і нанорозмірних немагнiтних шарів на різних 

підкладках [85]. 

При створенні 1D-MPC з дзеркалами Брегга, виготовлених з 

негранатових діелектричних шарів, основною проблемою є кристалізація 

плівок Bi: YIG на цих шарах. Ріст плівок при цьому відбувається шляхом 

спонтанної кристалізації граната, причому кристалізуватися на негранатових 

шарах можуть плівки Bi: YIG із вмістом вісмуту не більше 1 ат./ф.од. При 

цьому вдається одержати 1D-MPC з високою прозорістю і з значно 

збільшеним фарадеєвим обертанням (FR – Faraday rotation) в порівнянні з 

плівкою Bi: YIG, однак високих абсолютних значень FR, як правило, 

одержати не вдається. 
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Як було сказано раніше, одержати кристалічні МО гранатові шари з 

великим вмістом Bi на плівках SiO2 можна, якщо використовувати 

двохшарову МО плівку, в якій нижній шар має низький (не більше 1 

ат./ф.од.) вміст Bi, а верхній шар, що кристалізується на гранатовому шарі, - 

високий вміст Bi. У двошарових МО плівках в якості шарів з малим вмістом 

вісмуту напилювали плівки складів Bi1,0Y2,0Fe5,0O12 (або 

Bi1,0Y0,5Gd1,5Fe4,2Al0,8O12), в якості шарів з великим вмістом вісмуту - плівки 

Bi2,8Y0,2Fe5O12 (або Bi2,5Gd0,5Fe4,2Al0,8O12). Відзначимо, що більш високі 

значення ФО одержували при роздільній кристалізації кожного шару. 

МО шари усіх кристалів, а також повністю гранатові кристали 

періодичного і мікрорезонаторного типів, одержували методом РIПР 

відповідних мішеней у суміші аргону і кисню. Контроль товщини шарів при 

цьому здійснювали за заздалегідь виміряною швидкістю осадження. 

Дзеркала іншої частини кристалів виготовляли методом електронно-

променевого випарування (ЕПВ) з оптичним контролем товщини плівок в 

процесі напилення. 

Таблиця 1.8 

Режими синтезу МО шарів різних складів в 1D-MPC з діелектричними 

дзеркалами, а також повністю гранатових 1D-MPC 

 

 

Тип кристалу 

Залишко-

вий тиск, 

Торр 

Тиск 

аргону, 

Торр 

Тиск кисню, 

Торр 

Прискорю-

вальна 

напруга, кВ 

Струм 

іонного 

пучка, мА 

Періодичний повністю гранатовий 

кристал ГГГ/(М2/М1)m 
5·10-6 5·10-4 0,5·10-4 5 160 

Мікрорезонаторний повністю гранатовий 

кристал ГГГ/(М2/М1)m/М2/(М1/М2)m 
5·10-6 5·10-4 0,5·10-4 5 160 

Мікрорезонаторний 1D–MPC з 

діелектричними дзеркалами 
5·10-6 5·10-4 0,5·10-4 5 160 

 

У таблиці 1.8 наведено режими синтезу МО шарів різних складів в 1D-

MPC з діелектричними дзеркалами, а також повністю гранатових 1D-MPC, 
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при яких одержано кристали з найкращими технічними характеристиками. 

Швидкість осадження шарів цим способом складала від 5,7 до 8,6 нм/хв. При 

використанні МО шарів з мішеней складів Г1, ГН, Г8 в структурах 1D-MPC 

їх позначення прийняті як М1 – шар номінального складу 

Bi1,0Y0,5Gd1,5Fe4,2Al0,8O12, М2 – шар номінального складу Bi2,8Y0,2Fe5O12, М3 – 

шар номінального складу Bi2,5Gd0,5Fe3,8Al1,2O12, відповідно.  

Таблиця 1.9 

Температура кристалізації МО шарів різних складів в 1D-MPC з 

діелектричними дзеркалами, а також в повністю гранатових 1D-MPC 

Матеріал підкладки/шару 
Кристалізація на повітрі при 

атмосферному тиску 

Періодичний повністю гранатовий 1D–MPC 

ГГГ/(М2/М1)m 

Ткр.= 650 ºС – для ГН, Ткр.= 690 ºС – для Г1,  

tкр. = 20 хв 

Мікрорезонаторний повністю гранатовий 

1D–MPC ГГГ/(М2/М1)m/М2/(М1/М2)m 

Ткр.= 650 ºС – для ГН, Ткр.= 690 ºС – для Г1, 

 tкр.  = 20 хв 

Мікрорезонаторний 1D–MPC з 

діелектричними дзеркалами 

Ткр.= 680 ºС – для ГН, Ткр.= 690 ºС – для Г1,  

tкр. = 6 годин 

 

Дослiдження фiзичних властивостей структур одновимiрних 

магнiтофотонних кристалiв.Одними з перших були створені 

мікрорезонаторні 1D-MPC з m = 5 з подвійним і одиночним (для порівняння) 

МО шарами на підкладках ГГГ (111) [86]. Опис структур і їх МО властивості 

представлені в таблиці 1.10. Всі шари виготовлені методом РІПР відповідних 

мішеней з контролем товщини по часу осадження при відомих значеннях 

швидкостей осадження шарів. 

Таблиця 1.10 

Параметри МО шарів і оптичні і МО характеристики 1D-MPC 

ГГГ (111)/(TiO2/SiO2)
5/M/(SiO2/TiO2)

5, де М – одношаровий або двохшаровий 

дефект 

№ M 
Оптична 

товщина l 

λR, 

нм 

Kt, 

% 

FR на 

λR, о 

θF, 

о/мкм 
t Q, о KS 

HS, 

кЕ 
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1 М1 λR/2 653 15 -5,3 -35 21 5,3 0,83 0,5 

2 М1/М2 (λR/4)/(3λR/4) 685 9 -12,76 -43 13 11 0,19 1,6 

3 М1/М3 (λR/4)/(3λR/4) 636 2 -5,8 22 11 3 0,41 0,7 

Примітка. λR – резонансна довжина хвилі; Kt – коефіцієнт пропускання 

на λR. Q – добротність кристалу на λR, t – коефіцієнт підсилення,  

l – оптична товщина, KS – коефіцієнт прямокутності МОПГ, HS – поле 

насичення. 

Спектри FR кристалів, поміряні в полях, вищих за поля насичення МО 

шарів, що їх складають, представлені на рис. 5.2, а.  

 
а) б) 

Рис. 1.39. Спектри FR (а) і МОПГ на λ = 655 нм (б) 1D-MPC з МО шарами 

М1 (1), М1/М2 (2) і М1/М3 (3) [3]. 

 

Найбільші МО відгук і добротність мав 1D-MPC на основі подвійної 

плівки M1/M2, а найбільше посилення FR мав 1D-MPC на основі плівки M1. 

МОПГ 1D-MPC, нормовані на максимальне для кожного з кристалів 

значення FR, представлені на рис. 3, б. Аналіз форм МОПГ і даних табл. 5.1 

свідчить про перпендикулярну магнiтну анізотропію в 1D-MPC з одиночним 

МО шаром М1, площинну анізотропію в 1D-MPC з подвійним МО шаром 

M1/M2 і анізотропію «кутова фаза» в 1D-MPC з подвійним МО шаром 

M1/M3. Висновки МО вимірів підтверджено даними феромагнітного 

резонансу [71]. Тип анізотропії зумовлений складами МО шарів і для 

відповідного використовування може бути обраний кристал з необхідним 

типом анізотропії. 
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У структурі періодичного 1D-MPC ГГГ/М2/SiO2/(М1/М2/SiO2)
4 

чотирнадцять шарів дев'ять магнітооптичних і п'ять немагнітних (рис. 1.40) 

[86, 87]. Перший МО шар М2, нанесений на підкладку ГГГ, мав розрахункове 

значення товщини h1М2 = 3λ0/4n2, наступні шари М2 – h2М2 = λ0/2n2, товщина 

шарів М1 – hМ1 = λ0/4n1, товщина шарів SiO2 – h3 = λ0/4n3. Тут n1, n2 і n3 – 

показники заломлення шарів, λ0 – розрахункове значення довжини хвилі, 

відповідне середині забороненої зони.  

Шари кристала виготовлялися послідовним напиленням МО і 

діелектричних плівок. Після кожного напилення МО шару проводилася його 

кристалізація на повітрі при атмосферному тиску і вимір МОПГ структури, 

що виготовляється, а також зразків-свідків МО шарів на підкладках ГГГ на 

довжині хвилі 655 нм за допомогою магнітополяриметра Фарадея. 

 

Рис. 1.40. Схематичне зображення структури періодичного 1D-MPC 

ГГГ/М2/SiO2/(М1/М2/SiO2)
4. 

 

Експериментально визначені за зразками-свідками параметри шарів 

кристалу мали такі значення: h1М2 = 200 нм, h3 = 86 нм, hМ1 = 95 нм, 

h2М2 = 148 нм; n1 = 2,55, n2 = 2,41, n3 = 1,50. На підставі цих даних був 

розрахований спектр пропускання кристала. Коефіцієнти загасання для 

простоти розрахунків вважалися рівними нулю. 

Теоретичний і експериментальний спектри коефіцієнта пропускання 

періодичного 1D-MPC наведені на рис. 1.41.а. Як видно з рисунка, у 

досліджуваному діапазоні довжин хвиль від 450 до 1800 нм на теоретичному 

і експериментальному спектрах присутні три ФЗЗ. На теоретичному спектрі 

центри ФЗЗ відповідають довжинам хвиль 484, 745 і 1575 нм. Через можливі 
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зміни товщин шарів у процесі осадження і спектральну дисперсію оптичних 

характеристик МО і неМО шарів (n(λ) і κ(λ)) друга ФЗЗ із центром на 

довжині хвилі 745 нм виражена менш чітко. Перша заборонена зона збіглася 

з областю сильного оптичного поглинання. Найбільш чіткою і помітною є 

третя ФЗЗ. 

  

а) б) 

Рис. 1.41. Теоретична (суцільна лінія) і експериментальна (пунктирна 

лінія) спектральні залежності коефіцієнтів пропускання  та спектральні 

залежності коефіцієнтів відбиття 1D-MPC ГГГ/М2/SiO2/(М1/М2/SiO2)
4 при 

різних кутах падіння випромінювання на зразок. 

 

На рис. 1.41.б наведено спектральні залежності коефіцієнтів відбиття 

1D-MPC при різних кутах падіння випромінювання на зразок. Рисунок 

підтверджує наявність другої ФЗЗ в 1D-MPC в діапазоні довжин хвиль від 

680 до 860 нм. 

На рис. 1.42 наведено спектральну залежність αF 1D-MPC. Максимальне 

значення αF (мінус 3,7) спостерігається поблизу другої забороненої зони на 

довжині хвилі 710 нм. Сумарне αF МО шарів кристала склало 2°. Таким 

чином, підсилення ефекту Фарадея на довжині хвилі 710 нм склало 1,85 крат, 

що не є високим значенням.  
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Рис.1.42. Спектральна залежність αF кристала № 1 поблизу другої ФЗЗ 

 

Дослідження властивостей експериментальних зразків повністю 

гранатових 1D-MPC. З метою підвищення ФО кристалів були виготовлені 

такі структури повністю гранатових 1D-MPC: періодичні GGG/(M2/M1)8 і 

GGG/(M2/M1)10 і мікрорезонаторна (M2/M1)4/(2×M2)/(M1/M2)4. Різниця 

показників заломлення шарів М2 та М1 становить 0,4. Були проведені 

вимірювання спектральних залежностей коефіцієнта пропускання, а також 

ФО на довжині хвилі 655 нм. 

  

а) б) 

Рис. 1.43. Спектри коефіцієнта пропускання (а) і кута ФО (б) 1D-MPC 

GGG/(M2/M1)8: експериментальний (а, крива 1) і розрахований з 

урахуванням (а, крива 2; б, крива 1) і без урахування (а, крива 3; б, крива 2) 

поглинання в шарах. 

 

Експериментальні та розраховані матричним методом спектри 

коефіцієнта пропускання 1D-MPC GGG/(M2/M1)8 представлені на рис. 5.7 
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(а). Для порівняння і виявлення ролі поглинання на формування ФЗЗ 

наведено спектр коефіцієнта пропускання, обчислений без урахування 

поглинання в шарах феритів-гранатів. Як видно, навіть у разі відсутності 

поглинання область формування ФЗЗ ледве помітна. Рис. 5.7 (б) демонструє, 

як зміниться кут ФО за відсутності поглинання в шарах. Наявність істотного 

поглинання в шарах, викликаного дефектами або шорсткістю меж розділів 

середовищ і поверхні 1D-MPC, не бажані для даного типу структур.  

На рис. 1.44 представлені розраховані та експериментально виміряні 

спектри коефіцієнта пропускання і кута ФО 1D-MPC GGG/(M2/M1)10. У 

даному випадку спектр пропускання, обчислений за відсутності поглинання в 

шарах, можна використовувати як наочний ідентифікатор положення ФЗЗ, 

центр якої збігається з заданим λR = 655 нм. 

  

а) б) 

Рис. 1.44. Спектри коефіцієнта пропускання (а) і кута ФО (б) 1D-MPC 

GGG/(M2/M1)10: експериментальний (а, крива 1) і розраховані з урахуванням 

(а, крива 2; б, крива 1) і без урахування поглинання в шарах (а, крива 3; б, 

крива 2). 

 

На рис. 1.45 представлені розраховані та експериментальні спектри 

коефіцієнта пропускання і ФО мікрорезонаторного 1D-MPC 

GGG/(M2/M1)4/(2×M2)/(M1/M2)4. Порівняння локалізації електромагнітної 

хвилі усередині МО дефекту структури між випадками з поглинанням і без 
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поглинання в шарах наведено на рис. 5.10. Видно, що поглинання призводить 

до асиметрії картини розподілу та істотно знижує значення інтенсивності IE. 

  

а) б) 

Рис. 1.45. Спектри коефіцієнта пропускання (а) і кута ФО (б) 1D-MPC 

GGG/(M2/M1)4/(2×M2)/(M1/M2)4: експериментальний (а, крива 1) та 

розрахований з урахуванням (а, крива 2; б, крива 1) і без урахування 

поглинання в шарах (а, крива 3; б, крива 2). 

 

Як видно з представлених вище даних, недостатній оптичний контраст 

використаних для створення кристалів МО шарів є однією з основних 

причин, що обумовлюють відсутність явно виражених ФЗЗ. Тому 

спектральні залежності ФО на них не вимірювалися. ФО було виміряно 

тільки на фіксованій довжині хвилі. Для періодичного кристала 

ГГГ/(M2/M1)10 кут ФО склав мінус 3,65 при загальній товщині шарів 1236 нм 

(θF = -3,0 /мкм), для мікрорезонаторного (M2/M1)4/M2/(M1/M2)4 - мінус 3,41 º 

при загальній товщині шарів 1100 нм (θF = -3,1 /мкм). При цьому, кут ФО 

двошарової плівки M2/M1 на підкладці ГГГ становив 0,36  при сумарній 

товщині шарів 123 нм (θF = -2,9 º/мкм).  

Відмітимо, що в мікрорезонаторних повністю гранатових МФК зі 

структурою (BIG/YIG)4/BIG4/(YIG/BIG)4 на основі 17 шарів BIG и YIG, 

різниця показників заломлення яких становить 0,4 (nBIG=2,7 і nYIG=2,3), а 

сумарна товщина 1486 нм, зростання кута ФО склало 140 % в порівнянні з 
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чистою плівкою BIG на λR = 750 нм [14]. Коефіцієнт пропускання структури 

при цьому зменшувався з 69 до 58%.  

В наших експериментах повністю гранатові 1D - MPC на плівках складів 

М1 і М2 не показали багатократного підсилення МО ефекту. Тому, подальші 

наші зусилля були спрямовані на вдосконалення технології створення 

мікрорезонаторних 1D - MPC на основі бінарних МО плівок і негранатових 

діелектричних дзеркал Брегга зі структурою підкладинкака/ 

(TiO2/SiO2)
m/М1/М2/(SiO2/TiO2)

m і дослідження їх властивостей. 

Магнітооптичні властивості експериментальних зразків 

мікрорезонаторних 1D-MPC на основі діелектричних дзеркал Брегга 

(TiO2/SiO2)
m і двошарових плівок феритів-гранатів були досліджені на 

прикладі 1D-MPC мікрорезонаторного типу КУ-1/(TiO2/SiO2)
m/ 

M1/M2/(SiO2/TiO2)
m [87]. 

Дзеркала цих 1D-MPC були виготовлені на установці ВУ-2М методом 

ЕПВ із застосуванням оптичного контролю товщини в процесі напилення. 

Кількість пар дзеркал в 1D-MPC рівнялося m = 4 і m = 7. Дзеркала з 

однаковою кількістю пар слоїв виготовлялися в одному вакуумному циклі. 

МО шари кожного з 1D-MPC наносилися індивідуально. Виготовлення 

декількох 1D-MPC з однаковими товщинами слоїв дозволило набрати 

статистику при вимірюванні їх властивостей і визначити відтворюваність 

режимів їх виготовлення. 

Перелік виготовлених кристалів представлений у таблиці 1.11. У таблиці 

представлені характеристики 1D-MPC мікрорезонаторного типу з різним 

складом МО шарів і різною кількістю пар шарів m в симетричних дзеркалах 

Брегга на підкладках кварцового скла КУ-1. Метод отримання дзеркал – 

ЕПВ. Як буде видно з представлених нижче спектральних залежностей 

коефіцієнта пропускання і кута ФО кристалів, значення експериментально 

визначених резонансних довжин хвиль дещо відрізнялися від розрахункових 

і один від одного для однакових 1D-MPC. 
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Таблиця 1.11 

Перелік виготовлених 1D-MPC мікрорезонаторного типу  

КУ-1/(TiO2/SiO2)
m/M1/M2/(SiO2/TiO2)

m 

№ п/п МО шар Товщина магніто- 

активного шару 

Кількість пар шарів m  Метод отримання 

дзеркал 

8 М1/М2 λ/4+λ/4 4х2  

9 М1/М2 λ/4+λ/4 4х2 ЕПВ 

10 М1/М2 λ/4+3λ/4 4х2 ЕПВ 

11 М1/М2 λ/4+3λ/4 4х2 ЕПВ 

12 М1/М2 λ/4+3λ/4 4х2 ЕПВ 

13 М1/М2 λ/4+3λ/4 4х2 ЕПВ 

14 М1/М2 λ/4+λ/4 7х2 ЕПВ 

15 М1/М2 λ/4+3λ/4 7х2 ЕПВ 

16 М1/М2 λ/4+3λ/4 7х2 ЕПВ 

 

Крім того, на деяких 1D-MPC цієї серії спостерігалися дві резонансні 

моди, в яких значення коефіцієнтів пропускання і кута ФО не 

відтворювалися для однакових 1D-MPC. Це може свідчити про деяку 

невідтворюваність режимів нанесення МО слоїв і неефективність контролю 

їх товщини за часом осадження при заздалегідь визначеної швидкості 

осадження, і зайвий раз підтверджує вимоги про необхідність контролю 

товщини слоїв в процесі їх осадження. 

При виготовленні 1D-MPC були проведені вимірювання спектральних 

залежностей коефіцієнта пропускання ніжних дзеркал, їх експериментальні 

спектри представлені на рис. 1.46 (символи). Тут же представлені теоретичні 

(суцільна лінія) спектри коефіцієнта пропускання. Характерною особливістю 

спектрів є наявність яскраво виражених ФЗЗ в діапазонах від 580 до 620 нм. 

Для дзеркал з m = 4 мінімальний Кt = 15,3% спостерігався на довжині хвилі 

674 нм. Для дзеркал з m = 7 мінімальний Кt = 1,3% спостерігався на довжині 

хвилі 683 нм. Ці значення були прийняті нами як резонансні довжини хвиль 

при розрахунку товщин МО шарів відповідних 1D-MPC. Зауважимо, що за 
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результатами вимірювань спектрів пропускання відтворюваність 

властивостей дзеркал з однаковою кількістю пар шарів наближалася до 

100%, що обумовлено оптичним контролем товщини діелектричних шарів 

під час їх нанесення. 

 

Рис. 1.46. Теоретичні (суцільна лінія) і експериментальні (символи) 

спектральні залежності коефіцієнта пропускання ніжних дзеркал 1D-MPC. 

Крива 1 – m = 4, крива 2 – m = 7. 

 

Для проведення розрахунків і побудови теоретичних спектральних 

залежностей коефіцієнта пропускання і кута ФО 1D-MPC за спектрами 

пропускання дзеркал (TiO2/SiO2)
m (рис.1.44) до напилення МО шарів були 

визначені фактичні товщини шарів дзеркал Брегга: hSiO2 = 116 нм, 

hTiO2 = 75 нм для m = 4 и hSiO2 = 117 нм, hTiO2 = 76 нм для m = 7. 

  

а) б) 

Рис. 1.47. Теоретичні (суцільна крива) і експериментальні (символи) 

спектральні залежності коефіцієнта пропускання і кута ФО 1D-MPC № 11 (а) 

и № 15 (б) с 4х2 парами шарів, основні МО шари мають оптичну товщину 

3λ/4. 
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На рис. 1.47  представлені теоретичні та експериментальні спектральні 

залежності коефіцієнта пропускання і кута ФО експериментальних зразків 

1D-MPC №11 – m=4 та №15 m=7, оптична товщина підшару у всіх кристалах 

становить λ/4.Узагальнені результати по розрахунку і виміру оптичних і МО 

властивостей 1D-MPC мікрорезонаторного типу №№ 8-16 МО плівок 

феритів-гранатів складів M1 і M2 в структурах 1D-MPC відрізняються від 

властивостей шарів M1 і M2, напилених і кристалізованих на підкладках 

ГГГ. Область аномальної дисперсії показника заломлення та поглинання 

розширюється і зсувається в довгохвильову область. Це є причиною 

виникнення значного поглинання, збільшення показника заломлення та 

відмінності теоретичних та експериментальних спектрів в діапазоні довжин 

хвиль 500-600 нм. У цьому діапазоні можливо з’являється і локальне 

поглинання шарів окислів дзеркал. Як і у випадку напилення і кристалізації 

на підкладках ГГГ поглинання і показник заломлення плівок складу M2 

зменшуються зі збільшенням товщини плівок.  

Зростання показника заломлення та поглинання може свідчити про 

зростання напруг і спотворень кристалічної решітки в плівках М1 при їх 

кристалізації на поверхні плівки SiO2 нижнього дзеркала в структурах 1D-

MPC на підкладках плавленого кварцу. Даний ефект не спостерігався для 

плівок M1 і M2, напилених на поверхні плівки SiO2 нижнього дзеркала в 

структурах 1D-MPC на підкладках ГГГ [89]. Це говорить про те, що матеріал 

і якість підкладки впливають на властивості всіх шарів структури. 

Максимальні значення добротності Q = 15,1 були отримані для кристала 

№ 11 з m = 4 з двошаровою М1/М2 МО плівкою з товщиною λ/4 + 3λ/4. При 

цьому значення питомого ФО кристала становило θF = -43 /мкм, коефіцієнту 

підсилення t = 10,5. Для кристалів з m = 7 з двошаровою М1/М2 МО плівкою 

з товщиною λ/4 + 3λ/4 були отримані максимальні значення питомого ФО 

θF = -66 º/мкм і добротності Q = 8,05 (кристал № 15). При цьому коефіцієнт 

підсилення становив t = 16.  
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МО властивості плівок M1 і M2 в виготовлених нами структурах 1D-

MPC на підкладках з плавленого кварцу практично однакові для всіх зразків 

1D-MPC. Експериментальні значення ФО для резонансних довжин хвиль, які 

отримані із спектральних залежностей коефіцієнта пропускання і кута ФО, 

можуть відрізняються від теоретичних внаслідок: неврахування в 

розрахунках незначних змін коефіцієнта поглинання МО плівок, можливо 

проявилися через наявність будь якого локального дефекту в зразку; 

меншого вмісту вісмуту в кристалізованої плівці; неврахування при 

обчисленнях впливу МКД плівок.  

Останній фактор може бути суттєвим, так як при зростанні 

інтенсивності оптичних переходів, як правило, спостерігається і зростання 

інтенсивності МО переходів. При цьому наявність значного МКД МО плівок, 

що входять в структуру 1D-MPC, може призвести до зниження або зростання 

значень ФО піків і областей довжин хвиль, які прилягають до піків. З рис. 

1.45 видно, що ФО в обидві сторони від резонансної довжини хвилі 

зменшується несиметричне. На одній із сторін спостерігається більш плавний 

спад (наявність МКД плівок збільшує значення ФО), на інший – різкий 

(наявність МКД плівок зменшує значення ФО). Для підтвердження 

вищесказаного на рис. 1.47 приведені спектри ФО структури 1D-MPC 

плавлений кварц/TiO2/SiO2)
3/Bi:YIG/(SiO2/TiO2)

3, для розрахунку 

властивостей якої були взяті компоненти тензора діелектричної проникності 

з роботи [91]. У разі, коли при розрахунках уявна частина недіагональною 

компоненти (4.5) приймалася рівною нулю, тобто МКД плівки нехтували, 

спектр мав вигляд, зображений на рис. 1.48, крива 1. Насправді, ставлення 

уявної частини недіагональною компоненти (4.5) до дійсної (4.4) для даного 

складу Bi: YIG становить 0,62, тому зміни ФО істотні і спектр має вигляд – 

крива 2. Для експериментально отриманих нами зразків 1D-MPC на основі 

двошарових плівок, внаслідок малості змін ФО, це співвідношення менше. 

Це говорить про те, що шар М2 двошарової плівки має достатньо гарну 

якість. Крива 1 - уявна частина недіагональної компоненти (1.5) дорівнює 
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нулю, крива 2 - уявна частина недіагональної компоненти відрізняється від 

нуля. 

 

Рис. 1.48. Теоретичні спектральні залежності кута ФО кристалів 

плавлений кварц/(TiO2/SiO2)
3/Bi: YIG/(SiO2/TiO2)

3.  

 

Дійсна та уявна частини компонент тензора діелектричної проникності (λ) 

і (λ) МО шарів однаково впливають на формування спектральних залежностей 

ЕФ, ЕК і МКД. Врахування (λ) і МКД гранатових шарів дає можливість 

описати особливості поведінки резонансних піків посилення МО ефектів.  

На рис. 1.49 представлені оглядові суміщені експериментальні спектри 

пропускання і ФО в геометрії ефекту Фарадея, а також відбиття і КО в 

геометрії полярного ефекту Керра кристалів KУ-1/(TiO2/SiO2)
m/М1/М2/(SiO2/ 

TiO2)
m для m = 4 и m = 7 [92]. Під Kr треба розуміти відношення коефіцієнта 

відбиття Kкристал до коефіцієнта відбиття KAl дзеркало). 

  

а) б) 

Рис. 1.49. Оглядові суміщені експериментальні спектри пропускання Kt і 

ФО в геометрії ЕФ, а також відбиття Kr і КО в геометрії полярного ефекту 

Керра кристалів для m = 4 (а) и m = 7 (б). 



 79 

Більш детальні експериментальні і розраховані матричним методом 

спектральні залежності коефіцієнтів пропускання і відбиття, кутів ФО і КО 

1D-MPC КУ-1/(TiO2/SiO2)
m/(М1/М2)/(SiO2/TiO2)

m з оптичною товщиною МО 

шару λ0 < lM < 3λ0/2 і m = 4 і m = 7 наведені на рис. 1.50. МО спектри були 

виміряні в магнітному полі 16 кЕ.  

 

а) б) 

Рис. 1.50. Експериментальні (символи) і теоретичні (лінії) спектри 

коефіцієнтів пропускання і відбиття, кутів ФО і КО 1D-MPC  

КУ-1/(TiO2/SiO2)
m/(М1/М2)/(SiO2/TiO2)

m з оптичною товщиною МО шару 

λ0 < lM < 3λ0/2 і m = 4 (a) і m = 7 (б). 

  

а) б) 

Рис. 1.51. Спектральні залежності ФО (а) і МКД (б) тонких плівок 

вісмут-заміщених феритів-гранатів на різних підкладках: оптично прозорий 

ситал/М1 (1), GGG/М2 (2) і оптично прозорий ситал/М1/M2 (3). 
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Теоретичні спектри МО ефектів, які отримані при врахуванні 

спектральних залежностей ФО і МКД в шарах М1 і М2, представлені на 

рис. 1.51. Згідно з теоретичними розрахунками товщини шарів склали: 

hM1 = 81 нм і hM2 = 236 нм. Товщини шарів дзеркал Брегга – hSiO2 = 116 нм, 

hTiO2 = 75 нм для m = 4 і hSiO2 = 117 нм, hTiO2 = 76 нм для m = 7. В 

спектральних залежностях МО ефектів навколо резонансних довжин хвиль 

λR1 = 624 нм і λR2 = 760,5 нм для m = 4 і λR1 = 626 нм і λR2 = 760 нм для m = 7 

варто відокремити такі особливості: області з позитивними значеннями ФО і 

наявність одного негативного та двох позитивних піків малої інтенсивності.  

Як видно з рис.1.52, спектр МКД 1D-MPC  

КУ-1/(TiO2/SiO2)
4/(М1/М2)/(TiO2/SiO2)

4 з оптичною товщиною МО шару 

λ0/2 < lM < λ0 містить дві S–подібні резонансні особливості в околиці 

резонансних довжин хвиль λR1 = 577 нм і λR2 = 718 нм.  

Особливості спектральних залежностей МО ефектів мікрорезонаторних 

1D-MPC зумовлені відмінностями розповсюдження право- і ліво- циркулярно 

поляризованих хвиль у багатошаровій структурі [87, 92]. 

 

Рис. 1.52. Експериментальні (символи) і теоретичні (лінії) спектри 

коефіцієнтів пропускання і відбиття, кутів ФО і КО 1D-MPC  

КУ-1/(TiO2/SiO2)
4/(М1/М2)/(TiO2/SiO2)

4 з оптичною товщиною МО шару 

λ0/2 < lM < λ0. 
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Розглянемо окремо вклади дійсної і уявної частин компонент тензорів 

діелектричної проникності МО шарів на прикладі 1D-MPC  

КУ-1/(TiO2/SiO2)
4/(М1/М2)/(TiO2/SiO2)

4 з оптичною товщиною МО шару 

λ0 < lM < 3λ0/2 при резонансній довжині хвилі λR1 = 624 нм. Розраховані 

спектральні залежності кутів ФО і КО в області λR1 з урахуванням ЕФ і МКД 

(і - крива 1), ЕФ (і - крива 2) і ефекту МКД (і - крива 3) в шарах феритів-

гранатів (рис. 1.53). При цьому, спектральна залежність 1 є сумою кривих 2 і 

3. 

  

а) б) 

Рис. 1.53. Розраховані спектральні залежності кутів ФО (а) і КО (б) 1D-

MPC КУ-1/(TiO2/SiO2)
4/(М1/М2)/(SiO2/TiO2)

4 з оптичною товщиною МО 

шару λ0 < lM < 3λ0/2 в області λR1 = 624 нм з урахуванням в МО шарах ефектів 

Фарадея і МКД (крива 1), ефекту Фарадея (крива 2) і ефекту МКД (крива 3). 

 

У структурі 1D-MPC з МО дефектом резонансні умови, що задаються 

показником заломлення, будуть різними для право- і ліво- циркулярно 

поляризованих хвиль при наявності різниці в їх показниках заломлення 

(ефект двопроменезаломлення, ефект Фарадея). В результаті, резонансні піки 

пропускання право- і ліво- циркулярно поляризованих хвиль будуть 

розташовані на різних довжинах хвиль (рис. 1.54, а). У випадку, коли право- і 

ліво- циркулярно поляризовані хвилі мають однакові показники заломлення, 

але різне поглинання в МО дефекті (ефект МКД) резонансні піки 

пропускання право- і ліво- циркулярно поляризованих хвиль будуть 

розташовані на одній довжині хвилі. При цьому резонансні піки будуть 

відрізнятися за амплітудою (рис. 1.54, б).  
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а) б) в) 

Рис. 1.54. Розраховані спектральні залежності коефіцієнтів пропускання 

право- (суцільна лінія) і ліво- (пунктирна лінія) циркулярно поляризованих 

хвиль 1D-MPC КУ-1/(TiO2/SiO2)
4/(М1/М2)/(SiO2/TiO2)

4 з оптичною товщиною 

МО шару λ0 < lM < 3λ0/2 в області λR1 = 624 нм з урахуванням в МО шарах 

тільки ефекту Фарадея (а), тільки ефекту МКД (б) і ефектів Фарадея і МКД (в).  

                                                                                                   

При наявності різних показників заломлення та поглинання поширення 

право-і ліво-циркулярно поляризованих хвиль у структурі 1D-MPC формує 

два резонансних піка на різних довжинах хвиль з різними амплітудами. 

Таким чином, в результаті вимірів і теоретичних розрахунків спектральних 

залежностей МО ефектів мікрорезонаторних структур 1D-MPC на основі 

неМО дзеркал Брегга (TiO2/SiO2)
m і двошарових плівок феритів-гранатів 

можна зробити наступні висновки: 

1. МО спектри мікрорезонаторних структур 1D-MPC з МО дефектним 

шаром проявляють особливості в околі резонансних довжин хвиль: наявність 

областей з позитивними значеннями ФО, одного негативного і двох 

позитивних піків КО малої інтенсивності і двох та двох S- подібних 

резонансів в спектрах МКД; 

2. особливості МО спектрів 1D-MPC пояснюються різними 

швидкостями і різним поглинанням право- і ліво- циркулярно поляризованих 

хвиль у структурі;  

3. врахування впливу дійсної та уявної частин компонент тензора 

діелектричної проникності (λ) і (λ) МО шарів однаково важливо при 

розрахунках спектральних залежностей МО ефектів 1D-MPC.  
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Температурні вимірювання мікрорезонаторних 1D-MPC. Однією з 

небагатьох робіт, в якій досліджено МО властивості мікрорезонаторних 1D-

MPC при низьких температурах, є робота [93]. Автори змоделювали і 

виготовили на підкладці оптичного боросилікатного скла  

1D-MPC з структурою (TiO2/SiO2)
6/Bi: YIG/(SiO2/TiO2)

6. МО шар мав склад 

Bi0,75Y2,25Fe5O12 і був виготовлений методом PLD. 1D-MPC розраховувався 

для використання як багатоканальний оптичний ізолятор в системах 

мультиплексування зі спектральним ущільненням сигналу. 

 

Рис. 1.55. Температурна залежність αF на фіксованій довжині хвилі 

635 нм 1D-MPC (TiO2/SiO2)
6/Bi: YIG/(SiO2/TiO2)

6 при його охолодженні . 

 

Сам кристал на λR = 513 нм при товщині шару Bi: YIG 2,6 мкм 

продемонстрував відносно невисокі значення αF = –12,5°, це далеко від 

потрібного для ізолятора значення 45º. При цьому Кt кристала не 

перевищував 5 %. На рис. 1.55 наведено температурну залежність αF даного 

1D-MPC на  

λ = 635 нм при його охолодженні.  

П’ятикратне збільшення αF при зниженні температури від 300 до 140 К 

автори пояснюють ростом інтенсивності електронних переходів заліза в 

плівці Bi: YIG, які, в свою чергу, в порівнянні з чистим YIG, посилені 

внаслідок розбавлення ферит-гранату вісмутом. Однак, як відомо [21, с. 59], 

залежності ФО феритів-гранатів складу Y3-хBiхFe5O 12 при зниженні 

температури від 300 до 140 К при х = 0,64 - 1,71 дають зростання обертання 

від 13 до 20%, відповідно. Крім того, температурні вимірювання проведені не 
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на λR. Скоріше за все, отримані результати можна віднести до помилки 

експерименту.  

Між тим, температура, дійсно, в ряді випадків може служити 

додатковим зовнішнім параметром, який, крім зовнішнього магнітного поля, 

дозволяв би керувати властивостями 1D-MPC. Наприклад, в роботі [94], 

проведено теоретичне обґрунтування створення 1D-MPC мікрорезонаторного 

типу, в яких дефектна область являє собою підшар діелектрика з нанесеним 

на нього шаром високотемпературного надпровідника. Показано, що 

резонансна частота положення дефектної моди і коефіцієнт пропускання на 

резонансній частоті сильно залежать від товщини шару 

високотемпературного надпровідника та від температури. В роботі [95] 

повідомляється про проведені розрахунки для 1D-MPC, що містить два 

дефектних шара з високотемпературного надпровідника. Показано, що 

резонансні властивості такого 1D-MPC залежать від взаємного розміщення 

дефектних мод і підшарів діелектрика. 

Проте, температурні вимірювання представляють інтерес для кристалів з 

МО шарами, що володіють, наприклад, точкою компенсації магнітного 

моменту [96]. У даному підрозділі представлені результати експериментів з 

вимірювання температурних залежностей оптичних і МО характеристик 

кристалів, МО шари яких мають склад з температурою компенсації 

магнітного моменту. Вимірювання проведені на 1D-MPC трьох типів з 

різним складом МО шарів зі структурами:  

ГГГ/(TiO2/SiO2)
4/(М1/М2)/(SiO2/TiO2)

4 (тип А), 

ГГГ/(TiO2/SiO2)
4/(М1/М3)/(SiO2/TiO2)

4 (тип В), 

ГГГ/(TiO2/SiO2)
4/М1/(SiO2/TiO2)

4 (тип С).  

МО шари М1 і М3, які напилені, відповідно, з мішеней Г1 

(Bi1,0Y0,5Gd1,5Fe4,2Al0,8O12) і Г8 (Bi2,5Gd0,5Fe3,8Al1,2O12) повинні володіти 

точкою компенсації магнітного моменту Tcomp в області температур нижче 

температури рідкого азоту. Вимірювання кристала були проведені в діапазоні 
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температур от 300 до 20 К. МО шар М2 з мішені ГН (Bi2,8Y0,2Fe5O12) не має 

Tcomp. 

На рис. 1.56.а - б представлені, відповідно, спектральні залежності ФО і 

коефіцієнта пропускання, а також МОПГ (у відносних одиницях) 1D-MPC 

трьох типів [97] виміряні при 300 К.  

 

а) б) 

Рис. 1.56. Спектральні залежності ФО і коефіцієнта пропускання, а 

також МОПГ (у відносних одиницях) 1D-MPC трьох типів, виміряні при 

300 К. 

               

На рис. 1. 57 (а) представлені спектральні залежності коефіцієнта 

пропускання 1D-MPC типу I ГГГ/(TiO2/SiO2)
4/(М1/М2)/(SiO2/TiO2)

4, виміряні 

при різних температурах. З рисунка видно, що основний резонанс 

пропускання в 1D-MPC спостерігається на λR = 655 нм. На рис. 1.57 (б) 

представлені спектральні залежності коефіцієнта пропускання 1D-MPC типу 

II ГГГ/(TiO2/SiO2)
4/(М1/М3)/(SiO2/TiO2)

4, виміряні при температурах 300 

(зелена крива), 80 (помаранчева крива), 50 (рожева крива) і 20 К (синя крива). 

Основний резонанс пропускання в 1D-MPC спостерігається на λR = 676 нм. 

Аналіз спектрів дозволяє зробити висновок про те, що в діапазоні температур 

від 300 до 20 К в межах похибок вимірювання коефіцієнт пропускання 1D-

MPC типу II не залежить від температури. Коефіцієнт пропускання 1D-MPC 

типу I при 20 К на λR = 676 нм кілька зменшувався.  
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а) б) 

Рис. 1.57. Спектральні залежності коефіцієнта пропускання 1D-MPC I 

типу зі структурою ГГГ/(TiO2/SiO2)
4/(М1/М2)/(SiO2/TiO2)

4. 

 

Спектральні залежності (рис.1.57) коефіцієнта пропускання 1D-MPC а - I 

типу зі структурою ГГГ/(TiO2/SiO2)
4/(М1/М2)/(SiO2/TiO2)

4, виміряні при 300 

(крива 1), 80 (крива 2) і 20 К (крива 3); б - Спектральні залежності 

коефіцієнта пропускання 1D-MPC II типу зі структурою 

ГГГ/(TiO2/SiO2)
4/(М1/М3)/(SiO2/TiO2)

4, виміряні при 300 (зелена крива), 80 

(помаранчева крива), 50 (рожева крива ) і 20 К (синя крива). На рис. 1.58 

представлені залежності кута ФО від температури 1D-MPC II типу при різних 

напрямках зовнішнього магнітного поля в полях 7 - 9 кЕ, а також МО петлі 

гістерезису при 50 і 20 К на довжині хвилі 676 нм. Видно, що при 30 К 

спостерігається інверсія знаку ФО, що пов'язано з проходженням точки 

компенсації магнітного моменту. Це ж саме спостерігається і на МО петлях 

гістерезису кристала, виміряних при температурах 300, 50 і 20 К на 

резонансній довжині хвилі 676 нм (ліва частина ріс. 1.58 і рис. 1.59). При 

Т = 50 К КS = 1,0, при Т = 20 К КS = 0,7. При зниженні температури від 300 до 

20 К Нс збільшується від 250 Е до 2 кЕ. Зростання Нс зумовлено близькістю 

температури вимірювання до Tcomp [21]. 
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Рис. 1.58. Праворуч: залежності кута ФО від температури 1D-MPC 

ГГГ/(TiO2/SiO2)
4/(М1/М3)/(SiO2/TiO2)

4 при різних напрямках зовнішнього 

магнітного поля (+ Н і - Н), а також охолодження в нульовому полі (Н = 0). 

Ліворуч: МОПГ кристала при 50 (чорна крива) і 20 К (помаранчева крива). 

 

 

Рис. 1.59. МОПГ 1D-MPC ГГГ/(TiO2/SiO2)
4/(М1/М3)/(SiO2/TiO2)

4, 

виміряні на резонансній довжині хвилі 676 нм при температурах 300 (зелена 

крива), 50 (синя крива) і 20 К (червона крива). 

 

Таке низьке значення Tcomp. (30 К) 1D-MPC 

ГГГ/(TiO2/SiO2)
4/(М1/М3)/(SiO2/TiO2)

4 обумовлено малим вмістом в МО 

шарах М1 і М3 кристала іонів Gd3+ [98, с. 253]. Мікроаналіз хімічного складу 

зразків плівок М3 товщиною 1,3 мкм, напилених на підкладки ГГГ, дало 

наступні результати (див. рис. 1.60 із вбудованою таблицею): зміст 

элементов, в том числе гадолінію (0,42 ат./ф.о.), в МО шарі М3 близьке до 

стехіометрічного. Таким чином, виміряне значення Tcomp добре збігається з 

результатами мікроаналізу.  
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Рис. 1.60. Дані мікроаналізу складу кристалізованих плівок М3 з мішені 

Г8 та відповідні спектри характеристичного рентгенівського 

випромінювання. 

 

На рис. 1.61.а представлені спектральні залежності кута ФО 1D-MPC 

ГГГ/(TiO2/SiO2)
4/(М1/М2)/(SiO2/TiO2)

4 при температурах 300 і 20 К. 

Основний резонанс в спектрі 1D-MPC у всьому температурному діапазоні 

спостерігається на 655 нм. Значення кута ФО на резонансній довжині хвилі 

при 300 К становить 8,5 º, при 20 К - 10,1 º, тобто зростання становить 8,6 %.  

 

  

а) б) 

Рис.1.61. Спектральні залежності кута ФО (|αF|) (а) та  МОПГ (б) 1D-

MPC ГГГ/(TiO2/SiO2)
4/(М1/М2)/(SiO2/TiO2)

4 при температурах 300 і 20 К. 
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МОПГ кристала при 300 і 20 К в збільшеному масштабі показані на рис. 

1.61.б. Видно, що навіть до температури 20 К інверсії знаку ФО не 

відбувається, а в діапазоні від 120 до 40 К значення кута ФО від температурі 

не залежить. Можливо, мала товщина шару М1 порівняно з шаром М2 не 

дозволила помітити температуру компенсації магнітного моменту шару М1.  

Як було встановлено, деяке падіння коефіцієнта пропускання і 

відповідне збільшення ФО 1D-MPC ГГГ/(TiO2/SiO2)
4/(М1/М2)/(SiO2/TiO2)

4 

при зниженні температури відбувається в діапазоні от 300 до 200 К, а далі, до 

20 К змінюється дуже мало, в межах похибок, що відповідає класичному 

ходу температурної залежності ФО Bi: YIG [21, с. 59]. 

На рис. 1.62 представлені залежності кута ФО від температури 1D-MPC 

ГГГ/(TiO2/SiO2)
4/(М1/М2)/(SiO2/TiO2)

4 при намагнічуванні в полі Н = - 9,3 кЕ, 

а також фрагмент МО петлі гістерезису при 20 К.  

 

Рис. 1.62. Праворуч: залежності кута ФО від температури 1D-MPC 

ГГГ/(TiO2/SiO2)
4/(М1/М2)/(SiO2/TiO2)

4 в магнітному полі Н = -9,3 кЕ 

(нагрівання) і залежність остаточного кута ФО в нульовому зовнішньому 

полі Н = 0 кЕ (охолодження). Ліворуч: - фрагмент МОПГ кристала при 20 К 

(синя крива), на якій показано початок і кінець температурної залежності. 

 

Таким чином, аналіз спектрів пропускання і ФО 1D-MPC 

ГГГ/(TiO2/SiO2)
4/(М1/М2)/(SiO2/TiO2)

4 з МО шарами (М1/М2) дозволяє 

зробити висновок о том, що такий 1D-MPC не має температури компенсації 

магнітного моменту в шарі М1 в дослідженому діапазоні температур. 
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Висновки до розділу 1 

1. Виявлено особливості формування гранатової фази при кристалізації 

нанорозмірних шарів МО плівок на підкладках ГГГ та оптичного ситалу:  на 

підкладках ГГГ плівки складу Bi2,8Y0,2Fe5O12 товщиною від 5 до 9 нм 

кристалізуються з утворенням шарів фериту-гранату компенсаційного 

складу, що містять елементи підкладки Gd та/або Ga; на негранатових 

підкладках (оптичний ситал) кристалізуються тільки плівки з вмістом 

вісмуту не вище 1 ат./ф.о. (Bi1,0Y0,5Gd1,5Fe4,2Al0,8O12), причому МО 

властивості плівок проявляються, починаючи з товщин більше 40 нм, 

суцільні плівки утворюються при товщинах більше 80 нм.  

2. Досліджено різні технологічні режими синтезу багатошарових 

нанорозмірних структур 1D-MPC періодичного і мікрорезонаторного типів, в 

тому числі повністю гранатових і з дзеркалами Брегга на основі окислів 

металів. Встановлені режими одержання МО шарів 1D-MPC з малою 

шорсткістю. 

3. Створені і досліджені одновимірні магнітооптичн повністю гранатові 

1D-MPC періодичного і мікрорезонаторного типів, що складаються з 

епітаксіальних шарів Bi:YIG з різним вмістом вісмуту. 

4. Створено багатошарові структури 1D-MPC періодичного і 

мікрорезонаторного типів на основе, соответственно, двошарових МО плівок 

Bi:YIG і SiO2 (тобто структур типу ГГГ/М2/SiO2/(М1/М2/SiO2)
4) і 

двошарових МО плівок Bi:YIG рiзного складу, обрамлених бреггівськими 

дзеркалами (тобто структур типу КУ-1(або 

ГГГ)/(TiO2/SiO2)
m/M1/M2/(SiO2/TiO2)

m) з різною кількістю пар шарів m.  

5. Отримані 1D - MPC мікрорезонаторного типу на основі двошарових 

МО плівок з рекордно високими значеннями питомої фарадеевского 

обертання (мiнус 66 о/мкм) при високих значеннях МО добротності (8,05о). 

6. Вперше проведено вимірювання оптичних і МО характеристик 1D-

MPC, МО шари якого мають температуру компенсації магнітного моменту, в 

діапазоні температур от 300 до 20 К. 
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РОЗДІЛ 2 

Модифікація наноструктур і зміна магнітних властивостей плівок 

Ni81Fe19 за допомогою лазерного випромінювання 

2.1. Нанонеоднорідності в металевих магнітних плівках 

Реальні матеріали незалежно від методу їх отримання мають поверхню, 

яка завжди має нанонеоднорідності, розмір і структура яких залежить від 

технології отримання матеріалу та обробки даної поверхні. Величина і 

характер розподілу по поверхні таких неоднорідностей є важливими 

факторами, що впливають на корозійну стійкість деталей і механізмів, і є 

визначальними в дослідженні таких оптичних характеристик як відбивання, 

розсіяння і навіть поглинання електромагнітного випромінювання [99]. 

Переважна більшість металевих матеріалів, які використовуються в 

машинобудуванні та електроніці – полікристалічні,  ступінь 

нанокристалічності таких матеріалів впливає не тільки на їх механічні,  але й 

багато в чому визначає їх електричні і магнітні характеристики, що визначає 

ефективність роботи елементів і приладів мікроелектроніки, побудованих на 

основі даних матеріалів.  

Особливо сильним є вплив нанонеоднорідностей на магнітні 

характеристики тонкоплівкових та дрібнодисперсних низькорозмірних 

структур. Просторові неоднорідності магнітних властивостей таких структур, 

обумовлені як недосконалістю поверхні підкладинок, так і недосконалістю 

технології виготовлення плівок, не тільки ускладнюють  методику 

дослідження і розуміння фізичної природи отриманих результатів, а також 

впливають на гранично досяжні параметри і надійність роботи багатьох 

пристроїв на їх основі [100].  Дослідження магнітних  нанодисперсних плівок 

стало одним з ключових напрямків сучасної фізики магнітних явищ. Цей 

напрям включає в себе розробку технології отримання  і дослідження 

дрібнодисперсних однорідних плівок і створення на їх основі елементів та 

пристроїв  магнітного запису, систем зберігання та передачі інформації, а 
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також різноманітних  міні та мікродатчиків, чутливих до магнітних і 

електричних полів [101, 102].  

На всіх етапах вивчення тонких феромагнітних плівок питання впливу 

факторів полікристалічності і неоднорідності структури на їх магнітні 

характеристики приділена значна кількість робіт [103,104]. Розробка 

нанокомпозитних сполук займає значне місце в роботі  провідних фірм і 

лабораторій світу, які працюють над створенням сучасних  магнітних 

матеріалів. Новий сплеск у магнітних дослідженнях викликала поява новітніх 

фізичних і хімічних технологій, що дозволяють на атомарному рівні 

контролювати структуру й склад отриманих сполук. Для фізики магнітних 

явищ це відкрило  можливість не тільки  експериментально вивчати 

фундаментальні аспекти і механізми магнітної взаємодії на всіх етапах, 

починаючи від окремих магнітних іонів до їхніх макроскопічних ансамблів, 

але й ефективно використовувати ці результати в практиці. Незважаючи на 

значне  зростання кількості публікацій, даний напрямок досліджень є 

актуальним. Необхідність контролювати склад, структуру й властивості 

матеріалів на нанометровому рівні вимагає розробки нових методів і 

підходів, починаючи від паспортизації зразків і закінчуючи розробкою 

технології покращення технічних параметрів тонких магнітних плівок [105]. 

Вплив розмірних ефектів на магнітні характеристики матеріалу 

проявляється і в масивних магнітних матеріалах, де він залежить від розміру 

зразка і від прикладеного  зовнішнього магнітного і електричного поля. 

Основним механізмом залежності магнітної сприйнятливості від розміру 

часток феромагнетика вважається вплив анізотропії і доменної структури. 

Через різну орієнтацію і розмір, анізотропія і магнітні характеристики 

нанокристалічного неоднорідного зразка можуть суттєво відрізнятись у 

порівнянні з однорідними і монокристалічними зразками. 

У феромагнетиках значення магнітної сприйнятливості досягають 

десятків і  сотень тисяч одиниць. Магнітні характеристики феромагнетиків 

залежить від таких факторів, як: рівень магнітної анізотропії, металографічна 
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структура (відображає залежність гістерезисних магнітних властивостей від 

середньої величини зерен матриці, від форми, дисперсності включень). 

Зменшення енергії магнітної анізотропії приводить до покращення усіх 

гістерезисних магнітних властивостей, а саме, зменшеню Нс та втрат на 

гістерезис, збільшення μа та μmax.   

У металі при пластичній диформації виникають внутрішні напруження, 

то б то напруження, які існують у твердому тілі при відсутності зовнішніх 

сил.  Подібні напруження можуть виникати також при фазових 

перетвореннях в пов’язаних з загартовуванням. Внутрішні напруження 

суттєво погіршують магнітні характеристики феромагнетиків, змінюють 

акустичні параметри твердого тіла та інші важливі характеристики матеріалу. 

Шляхом зменшення напружень є відпал. В основі процесу зменшення 

напружень шляхом відпалу лежить перехід частни пружної деформації 

плівки у пластичну [106, 107]. Цей процес має дифузійний характер та 

визначається величиною коефіцієнта самодифузії металу. При проведенні 

відпалу для зняття напряжень, важливо точно обрати температуру та 

тривалість, щоб уникнути небаженого зменшення міцності металу. 

Остаточне усунення внутрішніх напружень можна досягтио тільки у 

результаті рекристалізації або фазової перекристалізації [108-110]. При 

проведенні відпалу для зняття напряжень, важливо точно обрати 

температуру та тривалість, щоб уникнути небаженого зменшення міцності 

металу. 

Однак формування властивостей шляхом створення гострої магнітної 

текстури не завжди веде до покращення всіх магнітних властивостей: якщо 

μmax завжи різко зростає, то μа частіше за все суттєво зменшується. Тому 

вибір заключної термічної обробки визначається умовами, в яких буде 

використовуватись матеріал [111]. 

Багато матеріалів природного та штучного походження (мінерали, 

метали, сплави, кераміки и т. п.) є полікристалами. Полікристал — агрегат 
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мілких  кристалів будь-якої речовини, іногді їх називають через неправильну 

форму кристалітами або кристалічними зернами.  

Полікристал відрізняється від монокристала тим, що складається з 

безлічі різноорієнтованих дрібних монокристалів. Властивості полікристалу 

обумовлені властивостями, станом його кристалічних зерен, їх середнім 

розміром, будовою міжзеренних границь. Якщо розміри зерен малі, а самі 

зерна орієнтовані хаотично, тоді полікристал не проявляє анізотропію 

фізичних властивостей, характерних для монокристалів. Якщо в полікристалі 

є переважне кристалографічне орієнтування зерен, є текстурованим й, в 

цьому випадку, володіє анізотропією властивостей. Властивості 

полікристалів обумовлені властивостями кристалічних зерен, з яких він 

складається, їх середнім розміром, який коливається від 1-2 мкм до декількох 

мм (в деяких випадках до декількох метрів), кристалографічною орієнтацією 

зерен і будовою міжзеренних границь. Наявність границь зерен істотно 

позначається на фізичних, особливо механічних, властивостях полікристалів, 

так як на границях відбувається розсіювання електронів провідності, 

фононів, гальмування дислокацій та ін. Полікристали створюються при 

кристалізації, поліморфних перетворень та в результаті спікання 

кристалічних порошків. Полікристал є менш стабильним, ніж монокристал, 

тому при його тривалому відпалі відбувається рекристалізація (переважний 

ріст окремих зерен за рахунок інших), що призводить до утворення великих 

кристалічних блоків.  

В останні роки значна увага приділяється вивченню тонких магнітних 

плівок на основі бінарних сплавів феромагнітних металів (Co, Fe, Ni), що 

викликане низкою їх унікальних властивостей та їх застосуванням для 

розробки магнітних зчитуючих голівок, магнітних сенсорів, 

магніторезистивної пам’яті. Перевага сплавів перед чистими металами 

полягає у тому, що зміною їх складу можна одержати матеріали з 

покращеними фізико-хімічними, механічними та експлуатаційними 

властивостями [112, 113]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 95 

Характер взаємодії полікристалічних плівках з електромагнітним полем, 

як і їх магнітні характеристики, суттєво залежать від структури та 

властивостей поверхні. Тому  дослідження впливу структурних 

неоднорідностей на магнітні, магнітооптичні та електричні характеристики 

тонкоплівкових та дрібнодисперсних матеріалів мають великий практичний 

інтерес. 

Для вирішення завдання отримання плівок з регулярним розподілом 

нанокристалів, в літературі їх ще називають наноострівками або 

наноточками, використовують різні методи. Основним методом отримання 

таких регулярних структур є електронна літографія, однак, за допомогою неї 

важко забезпечити регулярність структури на великій площі при досить 

малих (менше 0,1 мкм) розмірах окремого елемента, літографія не дає 

можливості контролювати розподіл нанокристалів електронним пучком в 

процесі виготовлення, що знижує надійність технології [114]. Також для 

формування нанокристалів в плівках використовують термічний відпал при 

досить високих температурах протягом досить тривалого часу. Нанокристали 

в плівках виникають також і при іонної імплантації, магнетронному 

розпиленні, при лазерному розпиленні та молекулярній епітаксії [115]. Але 

при всіх цих методах в плівках формуються нанокристали, розмір і розподіл 

яких в плівці змінюється в досить широкому інтервалі випадковим чином, що 

накладає обмеження на їх практичне використання. Пермалоєві плівки є 

важливим матеріалом для побудови на їх основі магніточутливих елементів і 

їх технологія і магнітні характеристики добре вивчені, що робить їх хорошим 

модельним середовищем для дослідження основних закономірностей впливу 

нанонеоднорідностей на магнітні характеристики тонких плівок.  

2.2. Виготовлення плівок Ni81Fe19 і експериментальна методика їх 

дослідження  

Вибір об’єкту досліджень припав саме на плівки пермалоїв, тому що ці 

матеріали займають провідне місце серед інших прецизійних сплавів,  про 

них накопичено багато інформації та вони мають велике значення для 
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сучасної техніки. Пермалой — прецизійний сплав з магніто-м’якими 

властивостями, який складається з заліза та нікеля (45–82 % Ni). Сплав має 

високу магнітну проникність (максимальна відносна магнітна проникність 

μ~100 000), малу коерцитивну силу, майже нульову магнітострикцію й 

значний магніторезистивний ефект. Завдяки низькій магнітострикції сплав 

застосовується у прецизійних магніто-механічних пристроях та інших 

пристроях, де вимагається стабільність розмірів у змінному магнітному полі. 

Висока магнітна проникність та великий питомий опір цих сплавів 

забезпечують зниження втрат при високих частотах перемагнічування майже 

до діапазону радіочастот. Як уже говорилось коерцитивна сила Нс  і магнітна 

сприйнятливість  пермалоєвих плівок залежать від структури, магнітної 

анізотропії від форми і наявності  включень. Відомо, що в залежності від 

умов застосування магніто-м’яких матеріалів, до них висувають ряд 

специфічних вимог таких, як: зведення до мінімуму кількість включень 

(однофазність);  низька густина дефектів кристалічної будови, яка 

досягається шляхом проведення високотемператургного відпалу, який 

забезпечує не тільки перебіг рекристалізації обробки, але й нормальний ріст 

зерна (у ряді випадків й вторинну рекристалізацію); велике значення індукції 

насичення Вs (забезпечення більшої густини магнітного потоку); відносно 

високе значення питомого електричного опору ρ, при великих частотах 

(втрати на перемагнічування). Для типогого співвідношення нікеля та заліза 

81 % й 19 % відповідно, пермалой має кубічну решітку та кубічну магнітну 

анізотропію, коефіцієнти якої близькі до нуля. У тонких плівках поле 

анізотропії, яке визначається як поле, необхідне для повороту намагніченості 

у напрямку тяжкої вісі не перевищує 10Е. Одновісну анізотропію в плівках 

можна також отримати електроосадженням в магнітному полі 0,5 кЕ (40 

кА/м). 

В наших дослідженнях використовувались  плівки Ni81Fe19 з високим 

вмістом нікелю, отримані методом іонного (катодного) розпилення двох 

мішеней. Товщина плівки складала 0,5 мкм, що дозволило мінімізувати вклад 
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приповерхневого шару у магнітні характеристики плівки. Плівки наносили 

на кремнієву полікристалічну підкладку. Спочатку наносився тонкий шар 

хрому (до 5 нм), потім плівка пермалою і захисний шар платини (до 10 нм).  

Температура підкладки при напилюванні підтримувалася постійної в 

інтервалі від 63 до 740 C, для активізації процесів формування структури.  

  

а) б) 

Рис. 2.1. а) схематичне зображення плівки Ni81Fe19; б) зображення 

мікроструктури Ni81Fe19 отримане за допомогою СЕМ. 

 

Методика експерименту. Після напилювання плівки опромінювалися 

неодимовим Nd:YAG -лазером типу SMU 65 c довжиною хвилі 1054 нм та 

335 нм, тривалістю імпульсу 30 нс із гаусовським розподілом енергії в 

поперечному перерізу, а також ексимерним лазером типу 

LPX 325iCC Novatube з довжиною хвилі 248 нм і тривалістю імпульсу 20 нс. 

Стабільність потужності складала близько 5 %. Однорідність розподілу 

інтенсивності по перетині пучка ексимерного лазера забезпечувалася 

спеціальним гомогенізатором (рисунок 2.2). 

 

Рис. 2.2. Розподіл енергії в поперечному перерізі пучка лазера LPX 

325iCC Novatube, отримане методом сканування його щілиною 0,3 мм. 
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Плівки опромінювали імпульсами, енергія яких була менше енергії, 

необхідної для розплаву приповерхнього шару плівки. Температуру плівки в 

області нагрівання розраховували по відомих диференціальних рівняннях 

теплопровідності [116]: 
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де  і Cp - щільність і теплоємність; Т и  - температура і коефіцієнт  

температуропровідність плівки; F0(t),  і R - інтенсивність, коефіцієнт 

поглинання і коефіцієнт відображення лазерного випромінювання, t - час. В 

момент дії лазерного опромінення значенням температури на поверхні плівки 

було не набагато більше половинної  температури плавління 0
1

2
T T . 

На рис. 2.3 представлені розрахункові дані про температуру на вхідній 

поверхні і на границі розділу плівка - підкладка для плівки Ni81Fe19 

товщиною 0,5 мкм при дії імпульсу ексимерного лазера з щільністю енергії 

на поверхні плівки 0,6 Дж/см2. 

 

Рис. 2.3. Зміна температури на границі плівка - підкладинкака під 

впливом імпульсу ексимерного лазера. 

 

Магнітні характеристики і петлі гістерезису вимірювали вібраційним 

магнітометром типу EG&G, PARK 4500. Виміри мікроструктури були 
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виконані скануючим електронним мікроскопом, аналіз складу  - за 

допомогою рентгенівського спектрометра. Елементний склад вимірювали в 

середині плівки, на границях переходу: захисний шар (Pt) - плівка, і плівка - 

підкладка. Структура поверхні плівок вивчала з допомогою атомного 

силового мікроскопа. 

2.3. Поглинання лазерного випромінювання на поверхні плівок 

Ni81Fe19 і зміна їх структурних і магнітних характеристик 

2.3.1. Зменшення шорсткості поверхні плівок  Ni81Fe19 

 Аналізуючи отримані зображення, можна зробити висновок про те, що 

після опромінення шорсткість поверхні плівки стає меншою, контур більш 

гладкої області співпадає з контуром лазерного пучку на поверхні рис.2.4. 

причому зі зменшенням довжини хвилі випромінювання при однаковому 

рівні інтенсивності ефективність зниження шорсткості поверхні зростає.  

 

                      а)                        б) 

Рис. 2.4. Результати вимірювання шорсткості поверхні плівки Ni81Fe19 

після опромінення поверхні імпульсами неодимового лазера (τ=15нс та 

λ=335нм): (а) – СЕМ зображення неопроміненої (верхня) та опроміненої 

(нижня) ділянки поверхні; (б) – збільшена неопромінена ділянка поверхні. 

 

Глибина зміни структури приповерхнього шару плівок пермалою при 

опроміненні імпульсом ексимерного лазера набагато більше, ніж для 

відповідного імпульсу неодимового лазера. Причому зміни структури 

приповерхнього шару спостерігаються під дією одного короткого (20 нс) 
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лазерного імпульсу з щільністю енергії, помітно меншої енергії, необхідної 

для руйнування (розплаву) поверхні плівки. 

 
а) б) 

Рис. 2.5. Результати вимірювання шорсткості поверхні плівки Ni81Fe19 

після послідовного опромінення імпульсами Nd:YAG –лазера типу SMU 65 

(τ=15нс та λ=335нм) зфокусованих циліндричною лінзою. 

 

На рис. 2.6 представлено зображення поперечного перерізу після 

опромінення ексимерним лазером імпульсом із щільністю енергії 0,6 Дж/см2 

Видно, що плівка до обробки складається з тонких, орієнтованих по товщині 

кристалітів. Вимірювання структури і складу плівок після опромінення 

лазерними імпульсами показали, що склад плівки практично не змінюється, а 

відбуваються тільки структурні зміни на поверхні й у приповерхньому шарі. 

 
 

а) б) 

Рис. 2.6. Зміна  кристалічної  структури  плівки Ni81Fe19 товщиною 0,5 мкм 

після опромінення ексимерним лазером: до опромінення (а); після опромінення 

імпульсом із щільністю енергії 0,6 Дж/см2 (б). 
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 Глибина зміни приповерхневого шару у зоні опромінення ненабагато 

більше глибини проникнення світової хвилі лазерного випромінювання, 

ефективність зростання розмірів нанокристалів зростає зі збільшенням 

енергії лазерного імпульсу. При великих густинах енергії в області 

опромінення слабко зменшується шорсткість поверхні і помітно 

збільшуються розміри кристалітів у приповерхньому шарі.  

В якості механізму, який викликає зменшення шорсткості плівки, була 

висунута гіпотеза про збудження електромагнітною хвилею локалізованих 

плазмонів на голкоподібних нанонеоднорідностях поверхні плівки. При 

співпаданні частоти зовнішнього поля з частотою локалізованого 

поверхневого плазмону виникає резонанс, що приводить до підсилення поля і 

сильного поглинання випромінювання на поверхні нанонеоднорідностей. 

 Лазерний пучок з інтенсивність світла І0 частково відбивається від 

металевої плівки: 

Іr =І0R , (2.3) 

де R=(n-1)2/(n+1)2, n – показник заломлення плівки.  

Більша частина проходить  в плівку і локалізується в приповерхневому шарі, 

товщина якого приблизно рівна значенню оберненого коефіцієнта 

поглинання α. Під дією світла в цьому шарі генерується хвиля поляризації: 

(1)( ) ( )P E   , (2.4) 

  

де Е– величина поля світлової хвилі в плівці, (1) – її лінійна сприйнятливість. 

В ідеально провідному металі в металевій плівці тангенціальна складова поля 

для однорідного поля з плоским хвильовим фронтом дорівнює нулю, і в хвилі 

поляризації в поверхневому шарі з’являється поздовжня складова, яка 

направлена по нормалі до площини плівки. В реальних металах, і в пермалої 

також, в цьому шарі є і тангенціальна складова, але її величина менша від 

нормальної складової. Тому в металевій провідній плівці з абсолютно 

гладкою поверхнею не повинно виникати підсилення поля на поверхні. Але 

експериментальні результати по зменшенню шорсткості поверхні свідчать 
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про те, що в області нанонеоднорідностей ми маємо реальне підсилення 

інтенсивності лазерного випромінювання. Фізичним механізмом,  який може 

давати підсилення поля лазерного випромінювання на поверхні плівки в 

області нанонеоднорідностей,  є підсилення поля локалізованими 

плазмонами.  

Для значного збільшення підсилення лазерного випромінювання на 

неоднорідностях поверхні потрібні механізми, які б підсилювали суто 

плазмонний ефект. Одним з таких механізмів є ефект вістря. Добре відомо, 

що статичне поле концентрується біля різких зламів поверхні та особливо 

біля вістря, що використовується для громовідводів. Підсилення локального 

поля плазмоном ми можемо розглядати, як головне джерело 

електромагнітного підсилення інтенсивності лазерного випромінювання на 

поверхні плівки [117]. Добре відомо, що поверхневий плазмон підсилює поле 

поблизу поверхні [118].  

Але поверхневий плазмон не збуджується світлом, що падає на плоску 

поверхню, оскільки імпульс фотону менше імпульсу поверхневого плазмону. 

Окрім поверхневого плазмону існує локалізований плазмон, що збуджується 

на обмежених частинках металу [119]. В цьому випадку, оскільки система не 

має трансляційної інваріантності, імпульс не зберігається і такий плазмон 

збуджується падаючим світлом будь-якої поляризації. Шорстку металеву 

поверхню на якій підсилюються оптичні ефекти можна розглядати, як плоску 

поверхню вкриту наночастинками з того ж металу. 

Сфера з діелектричною функцією εt в середовищі с діелектричною 

функцією εa має поляризуємість [120]: 

3

2

t a

t a

R
 


 





, (2.5) 

де R це радіус кривизни сфери.  

Ця сфера поляризується локальним полем E що генерує на ній диполь 

p=αE. У випадку, коли знаменник наближається до нуля, ми маємо 

резонансне збудження частинки.  Поляризуємість сферичної наночастинки 
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описується виразом (2.4) і для дійсної діелектричної функції матеріалу 

частинки має резонанс при умові εp=-2εa. 

Негативна значення діелектричної функція εt притаманна металам в 

області аномальної дисперсії поблизу сильного резонансу, де вони  мають 

сильне поглинання,  що описується уявною частиною діелектричної функції. 

Якщо позначити дійсну та уявну частини εt верхніми індексами r та i, для 

підсилення інтенсивності поля на поверхні частинки на частоті, на якій εp 

r

 = -

2εa, можна показати,  що відношення поля світлової хвилі до поля на 

поверхні одиночної поглинаючої наночастинки  запишеться як [119].   
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E
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 (2.6) 

Використовуючи стандартні таблиці для діелектричної функції металів 

[120], можна розрахувати, що для срібла – металу з малим затуханням на 

частоті 3,51 eВ, де εAg
r= -2 маємо ηmax≈450, але для пермалою під дією 

Nd:YAG лазера, через більш високе значення поглинання отримаємо ηmax≈4-5 

і для ексимерного лазера, випромінювання якого поглинаннється набагато 

слабше (майже на порядок) отримаємо ηmax≈20. 

В загальному випадку дипольна поляризуємість наночастинки 

анізотропна та включає в себе геометричний екрануючий фактор Li.  

31
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 (2.7) 

Величини фактору L різні для різних вісей, але сума всіх трьох 

дорівнює одиниці. Умови резонансу  змінюються:  

1(1 )p a
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   → 
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 (2.8) 

 

Таким чином для величини L=0,1, що відповідає еліпсоїду з 

ексцентрицитетом 3, маємо для срібла на новій резонансній частоті 2,53 eВ, 

ηmax≈9·10
4

. Тобто молекули, що розташовані біля вістря витягнутих частинок 
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поляризованих вздовж довгої вісі відчувають набагато більше підсилення 

локального поля.  

Але форма частинок не єдиний чинник, який сприяє подальшому 

підсиленню локального поля. Розглянемо дві частинки з поляризуємостями 

α01 та α02, які розташовані на відстані r. Система з двох частинок отримує 

виділену вісь, тому диполі поляризовані вздовж та впоперек цієї вісі 

взаємодіють по-різному. Для одного з диполів можна записати  [118]: 
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 (2.9) 

Якщо система поляризована зовнішнім полем вздовж вісі, що з’єднує 

частинки, поле посередині між ними: 

2
1 2 2 01 02 01 02 01 022
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( ) ( (1 ) (1 ) )
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E p p a a E a E
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, (2.10) 

де а2 це коефіцієнт а з (2.8), але для половинної відстані. Тобто, якщо система 

збуджується плоскою хвилею, що падає перпендикулярно вісі, то зовнішні 

поля на кожному з диполів і вздовж вісі однакові і коефіцієнт підсилення 

інтенсивності: 
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 тобто набагато більше одиниці при повздовжньому конфігураційному 

резонансі. Якщо розглянути дві сфери, що торкаються, отримаємо 

підсилення  приблизно в 50 разів більше ніж дає одна сфера: 
2
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 (2.12) 

Якщо врахувати, що поляризація взаємодіючих частинок неоднорідна і вищі 

мультиполі дають помітний внесок в розподіл полів, підсилення між 

частинками буде ще більше. Конфігураційні резонанси та вплив 
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міжчастинкової взаємодії пояснює велике підсилення, що дають колоїдні або 

фрактальні системи з металевих наночастинок. Це призвело до появи 

концепції гарячих точок в таких системах [121, 122].  

2.3.2. Формування регулярного розподілу нанокристалів на  

поверхні плівок  Ni81Fe19 

 У роботі була розроблена методика створення нових магнітних 

матеріалів на основі плівок з упорядкованим розподілом магнітних 

нанокристалів (nc), які формуються за рахунок процесів самоорганізації в 

аморфних плівках пермалою типу Ni81Fe19 при опроміненні їх короткими 

лазерними імпульсами. Ідея полягала в тому, щоб одержати мінімальний 

розмір окремого елемента в процесі випару, для чого необхідно реалізувати 

адіабатичне нагрівання плівки лазерним випромінюванням. Для цього 

швидкість переміщення плівки щодо лазерного пучка повинна бути вище 

величини 0 і інтенсивність лазерного випромінювання більше І0, які можна 

визначити з таких виразів: 
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де h-товщина,  - діелектричний постійна, 1  - коефіцієнт теплопровідності, 

Тс - температура випару плівки,  і  - відношення температуропровідностей/ 

теплопровідностей плівки і підкладки, d0 -діаметр лазерного пучка на плівці. 

Практична реалізація процесу формування регулярного розподілу 

нанокристалів (наноостровків) однакового розміру  проводилася за 

допомогою випромінювання аргонового лазера на спеціальній станції 

розмітки [123]. Використовували наносекундні імпульси  (τ=15нс) Nd-YAG 

лазера з короткохвильовим випромінюванням λ=355нм з однорідним 

розподілом інтенсивності у поперечному перерізі пучка. Лазерне 

випромінювання розщеплювалося на два ортогонально поляризовані пучки і 
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модулювалося акустооптичними модуляторами, фокусування лазерного 

випромінювання здійснювалося мікрооб'єктивом з апертурою 0,65. 

Обертання підкладки з плівкою, і переміщення лазера по радіусу підкладки 

здійснювалися за допомогою високоточних аеростатичних направляючих. 

Після кожного імпульсу плівка переміщувалась на крок 250 мкм. Нам 

вдалося отримати плівки, приповерхневий шар яких являв собою скупчення 

великих за розміром, порядку d=3мкм, приблизно однакових нанокристалів 

(рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Структура приповерхневого шару плівки Ni81Fe19 після 

опромінення лазерними імпульсами Nd-YAG. 

 

2.3.3. Модифікація магнітних характеристик плівок Ni81Fe19 під дією 

випромінювання 

Для покращення магнітних характеристик полікристалічних плівок 

пермалою, як правило, використовують відпал. Проте, довготривалий відпал 

плівок приводить до збільшення шорсткості її поверхні.  

Магнітні петлі гістерезису вимірювали вібраційним магнітометром типу 

EG&G, PARK 4500. При щільності енергії випромінювання Nd:YAG -лазера 

нижче 0,2 Дж/см2 зміни в петлях перемагнічування плівок були незначними 

(рис. 2.8). 
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Рис. 2.8. Зміна форми петель перемагнічування плівки після опромінення 

їх одним імпульсом лазера: 1 - до опромінення; 2 - імпульс Nd-YAG-лазера, 

щільність енергії W = 0,2 Дж/см2; 3 - Nd-YAG-лазер, W = 0,6 Дж/см2. 

 

З підвищенням щільності енергії імпульсу до 0,6 Дж/см2 слабко 

зменшується коерцитивна сила Hc і збільшується магнітна проникність 

плівки . При більш високих густинах енергії імпульсу з гаусовським 

профілем у поперечному перерізі Hc зростає і зменшується  плівок. Більш 

помітні зміни характеристик спостерігаються при дії ексимерного лазера.  

 

Рис. 2.9. Зміна форми петель перемагнічування плівки Ni81Fe19 після 

опромінення її одним імпульсом лазера: 1 - до опромінення; 2 - імпульс Nd-

YAG-лазера, щільність енергії W = 0,8 Дж/см2; тривалість 20нс, довжина 

хвилі λ=1054 нм; 3 – ексимерний лазер, W = 0,8 Дж/см2, тривалість 20нс, 

довжина хвилі λ=248нм. 
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Після опромінення ексимерним лазером з рівномірним розподілом 

енергії на площі 3х3 мм і такою же щільністю енергії  - 0,6 Дж/см2  

коерцитивна сила плівок знижується більш ніж у п’ять разів і магнітна 

сприйнятливість збільшується майже на порядок. У той час як  магнітна 

сприйнятливість і коерцитивна сила при опроміненні  Nd:YAG -лазером 

змінюються в два рази (рис. 2.10). 

 
 

Рис. 2.10. Результати вимірювання магнітних характеристик  та Нс плівки 

Ni19Fe81 товщиною 500 нм після опромінення наносекундними лазерними 

імпульсами: 1 – неодимовий лазер та 2 – ексимерний лазер (а); зміна форми 

петлі гістерезису плівки до та після опромінення (б). 

 

Необхідно зазначити, що після лазерного опромінення петля 

перемагнічування стає більш прямокутної, особливо при опроміненні 

ексимерним лазером, що свідчить про зменшення дисперсії магнітної 

анізотропії плівок. Потужні імпульси Nd-YAG лазера (на порозі руйнування 

плівки) не поліпшують магнітні характеристики плівки. 

Детальні дослідження взаємодії наносекундних лазерних імпульсів з 

полікристалічними плівками Ni81Fe19 показали, що під дією навіть одного 

імпульсу лазерного випромінювання, суттєво змінюються їх магнітні 

характеристики: збільшується більш ніж вдвічі магнітна сприйнятливість і 

майже на порядок зменшується величина коерцитивної сили в плівці.  
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Поліпшення магнітних характеристик плівок, а саме збільшення 

магнітної проникності, зменшення коерцитивної сили і прямокутності петлі 

перемагнічування в напрямку, перпендикулярному до площини плівки, на 

нашу думку, обумовлено збільшенням розміру кристалітів у приповерхньому 

шарі. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Показано, що при опроміненні плівок Ni81Fe19 короткими 

наносекундними лазерними імпульсами поліпшуються їхні магнітні 

характеристики: зменшується в кілька разів коерцитивна сила, майже на 

порядок збільшується магнітна. 

2. Після опромінення наносекундними лазерними імпульсами з 

потужністю, помітно нижче потужності плавлення поверхні, відбувається 

процес значного збільшення розмірів кристалітів у приповерхньому шарі 

плівок. Глибина модифікованого шару для імпульсу ексимерного лазера 

тривалістю 20 нс ( = 248 нм ) досягає майже 200 нм.  

3. Отримані результати показують, що шляхом опромінення суцільних  

плівок потужним лазерним випромінюванням у них можна формувати 

наноострівки за рахунок формування нанокристалів при кристалізації 

аморфних плівок. Використовуючи ультрафіолетове випромінювання 

ексимерних лазерів і системи точного позиціювання можливо одержувати 

регулярний розподіл магнітних нанокристалів з розміром менше 100 нм. 
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РОЗДІЛ 3 

НЕОДНОРІДНОСТІ СТРУКТУРИ ТА ЇХ ВПЛИВ  НА МАГНІТНІ ТА 

МАГНІТООПТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНІТНИХ  

НАНОЧАСТОК NiFe2O3 ТА Fe3O4 

 

Нанотехнологія в останні роки стала однією з найбільш перспективною 

областю знання, яка динамічно розвивається. Розвиток нанотехнологій 

забезпечується міждисциплінарним характером досліджень, широким 

взаємопроникненням ідей та розробок, інтеграцією матеріалів, методів і 

процесів з різноманітних областей знання. Активний інтерес до 

наноматеріалів обумовлений тим, що при переході у нанорозмірний стан 

відбувається зміна ряду фундаментальних властивостей речовини. Проява 

розмірної залежності властивостей малих металевих частинок дозволяє на їх 

основі створювати нові матеріали для енергетики, мікро- і наноелектроніки, 

медицини.   

Широкий спектр застосування наночастинок обумовлений їх 

специфічними особливостями, такими як істотний внесок властивостей 

поверхні на характеристики матеріалу вцілому, висока внутрішня напруга, 

особлив імагнітні характеристики (ферро- і суперпарамагнітні властивості), 

що виникають завдяки однодоменності структури, розмірний чинник, який 

визначає високий рівень надмірної вільної енергії,в високі каталітичні 

властивості.  

Одним з головних факторів, які визначають фізичні характеристики 

нанорозмірних об’єктів є їх розвинена поверхня, що визначає перевагу 

поверхневих явищ. Площа вільної поверхні матеріалу в ультрадисперсному 

стані перевищує площу вільної поверхні речовини, яка зберігає високий 

ступінь порядку. В результаті, у твердому тілі виникають нові фізичні явища 

та властивості, яких не було раніше та які неможливо передбачити, виходячи 

з будови та властивостей масивної речовини.  

Як тільки розмір частки наближається до величини десятків нанометрів, 

і беручи до уваги той факт, що порядок величини діаметра атома становить 
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десяті частки нанометра, зростає число атомів, що знаходяться в 

поверхневому шарі. Атоми, що знаходяться на поверхні, володіючи меншим 

числом зв'язків, мають властивості, відмінні від атомів, розташованих 

усередині частинки. Наприклад, розрізняються температури фазових 

переходів для частинок різних розмірів. Магнітні характеристики, такі як 

коерцитивної сила, намагніченість насичення, константи магнітної 

анізотропії виявляються залежними від розміру наночастинки. Тому 

технологічне здійснення контролю розмірів синтезованих наночастинок 

надасть можливість створення частинок з необхідними параметрами. 

В останній час приділяється багато уваги дослідженню магнітних 

наночастинок через їх надзвичайні властивості, які роблять їх привабливими 

як з точки зору фундаментальних досліджень, так й для потенціального 

використання у різних технологічних областях, таких як засоби магнітного 

запису інформації, сенсори на ефекті гігантського магнітоопору, магнітні 

затвори, магнітні холодильники, феро-рідини, електромагнітні екрани. 

Наприклад, частинки магнітних оксидів заліза (магеміт – Fe2O3 та магнетит 

Fe3O4) знаходять застосування в таких областях як технологія розділення 

відходів, направлена доставка ліків, гіпертермічна обробка ракових клітин, 

магнітні накопичувачі, фотонні кристали та інші. 

В останні роки синтезовано широкий спектр магнітних наночастинок: на 

основі металів Co, Fe, Ni, оксидів заліза, феритів MgFe2O4, СoFe2O4, MnFe2O4, 

LiFe5O8, а також СoPt, FePt, MnAl, SmCo5, Fe14Nd2B. Окисні частинки мають 

більш слабкі магнітні властивості, ніж наночастинки на основі металів, однак 

вони більш стійки до окислення. 

Для дослідження властивостей наночастинок, визначення їх розмірів 

застосовують багато методів, з яких найбільш інформативними та 

достовірними є методи растрової мікроскопії, рентгенівської мікроскопії, 

скануючої мікроскопії, месбауерівської мікроскопії та рентгенівської 

спектроскопії. 
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Особливу увагу привертає використання магнітних наночастинок, 

оскільки це дає можливість дистанційно керувати різноманітними процесами 

з їх участю за допомогою магнітних полів. Для локалізації та спрямованого 

переміщення наночастинок використовуються магнітні поля різної 

конфігурації та характеру. Для створення та керування такими полями 

розробляються магнітні концентратори різних типів в залежності від задач, 

що вирішуються. Роботи в цьому напрямку активно ведуться в провідних 

наукових центрах США, Західної та Східної Європи, Японії, Кореї, Китаю 

[124]. 

3.1. Синтез та характеризація наночастинок Fe3O4 та NiFe3O4    

Синтез металополімерних наночасток на базі Fe3O4 та полівінілового 

спирту (ПВС) проводився методом хімічного осадження. Оскільки до складу 

Fe3O4 входять іони двох та трьохвалентного заліза у співвідношенні 2:1, у для 

виготовлення наночастинок використовувались хлориди заліза FeCl3
.6H2O та 

FeCl2
.4H2O, взяті у стехіометричному відношенні 2:1. Реагент отримували 

додаванням солей металу до розчину ПВС у деіонізованій воді. В якості 

відновлюючих середовищ при синтезі використовувались водні розчини 

аміаку (у пропорції 1:4). Приготування композиту для наночастинок 

здійснювали двома шляхами, які відрізнялись вихідним станом реагенту. У 

першому випадку тривалим висушуванням при температурі 50-70°С з 

розчину видалявся розчинник до отримання твердого залишку реагенту, який 

потім заливався в достатній кількості водним розчином NH4OH. У другому 

випадку в ємність з водним розчином аміаку вносилась ємність з розчином 

реагенту. Пари аміаку активно поглиналися розчином, утворюючи у всьому 

об’ємі відновлююче середовище. Реакція утворення магнетиту виглядає 

наступним чином: 

FeCl2 + 2FeCl3 + 8NH3·H2O → Fe3O4 + 8NH4Cl + 4H2O 

Наночастинки  NiFe2О4 були отримані методом синтезу із шпінелі 

феритів перехідних металалів шляхом термічного розщеплення триядерних 
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гетерометалічні оксоацетатів [Fe2Ni(µ3-O)(CH3COO)6(H2O)3·2H2O] (NiII). 

Формування чистих стехиометричних потрійних оксидів визначено 

заздалегідь точним співвідношенням в структурі багатоядерного прекурсору 

NiII: FeIII = 1: 2.  

  

а) б) 

Рис. 3.1. а) Молекулярна структура комплексу прекурсору [Fe2Ni(µ3-

O)(CH3COO)6(H2O)3·2H2O], б) типова модель дифракції рентгенівських 

променів для Ni феритів [Fe2Ni(µ3-O)(CH3COO)6(H2O)3·2H2O]. 

 

Вибір прекурсорів базувався на існуванні різновидів з відповідним 

стехиометричним молярним співвідношенням FeIII: NiII (2:1) на 

молекулярному рівні, що повністю відповідає їх вмісту в отриманих феритах. 

Основою структур гетерометалічного трьохядерного оксокарбоксилату є 

рівнобедрений трикутник фрагменту Fe2Ni, з трьома перемичками О2  - у 

центрі трикутника, шістьома аніонами ацетату, що з'єднують атоми металу 

через карбоксилатні атоми кисню, підсилюючи трикутну структуру, і три 

молекули води (рис. 1).  

Ферити NiFe2O4 були синтезовані шляхом спікання [Fe2Ni(3-

O)(CH3COO)6(H2O)3·2H2O] при відповідній температурі протягом 5 годин:  

[Fe2Ni(3-O)(CH3COO)6(H2O)3·2H2O] → NiFe2O4 + H2O + CO2 + органічні 

продукти.  

Вимірювання геометричних розмірів Fe3O4 та NiFe3O4. На магнітні 

властивості наночастинок суттєво впливають форма та розміри цих частинок. 

Тому необхідно було дослідити вивчити форму та розміри цих частинок, а 
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також розподіл намагніченості в них. Таким чином, контроль морфології 

наночастинок є однією з першорядних завдань сучасної науки. 

Підготовка зразків для вимірювань за допомогою атомно-силового 

мікроскопу виконувалось наступним чином: використовували скляні 

предметні скельця для ультратонкого осадження розчину (зразок являє 

собою розчин, приготований з етанолу з наночастинками), який попередньо 

був перемішаний за допомогою ультразвуку. Рідина розпилювалась на скло 

за допомогою аерографа, шляхом швидкого пропускання потоку повітря 

через вузький отвір, створюється струмінь, в околі якого створюється 

область розрядження, що дозволяє розчину розпилюватись з резервуара при 

нормальному атмосферному тиску. Висока швидкість повітря розпилює 

розчин в дуже дрібні крапельки. Перед скануванням зразок висушували в 

захищеному від пилу середовищі [125]. 

Оцінку розмірів наночасток Fe3O4 та NiFe2O4 було проведено за 

допомогою скануючого зондового мікроскопу (СЗМ) Solver PRO –М.  

  

  

а) б) 

Рис. 3.2. 3d АСМ зображення магнітних наночастинок NiFe2O4 (а) та 

Fe3O4 (б). 

 

При оцінюванні розмірів часток, необхідно зазначити, що за допомогою 

АСМ достатньо докладно можливо оцінити висоту окремо розташованої 

частки, однак видимі горизонтальні розміри часток, радіус яких спів 

вимірний з радіусом закруглення верхівки голки можуть бути суттєво більше 
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справжніх із-за відомого ефекту згортки голка-зразок. Тому при оцінюванні 

розмірів часток використовували значення висоти АСМ зображення. У 

результаті обробки зображення за допомогою Grain Analysis v2.2 (NT-MDT) 

отримали гістограми розподілу частинок за висотою. 

  

а) б) 

Рис. 3.3. а) гістограма розподілу магнітних наночастинок NiFe2O4 за 

висотою, б) гістограма розподілу магнітних наночастинок Fe3O4 за висотою. 

 

Геометричний розмір складав: для наночасток Fe3O4 – 20-100 нм з 

максимальною густиною функції розподілу в околі 20-40 нм, для наночасток 

NiFe3O4  – 30-150 нм з максимальною густиною функції розподілу в околі 40-

60 нм. 

3.2. Магнітні та магнітооптичні характеристики  наночасток Fe3O4 і 

NiFe3O4  

3.2.1. Визначення магнітної сприятливості порошків Fe3O4 і NiFe3O4 

Для вимірювання магнітної сприйнятливості наночасток Fe3O4 і NiFe3O4 

за цим методом було створено експериментальний стенд на основі методики 

вимірювання зсуву резонансної частоти, що складався з частотомера ЧЗ-64/1, 

вимірювача добротності ВМ 560 Tesla, та коливального контуру з котушки 

індуктивності та конденсатора (див. рис. 3.4). Для послаблення впливу на 

частоту з боку приладів, зв'язок частотоміра з контуром здійснюється через 

конденсатор С2 = 100 пФ. Вимірювальний контур складається з 

вимірювальної без каркасної котушки зовнішнім 8 мм, внутрішнім 6мм, 
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виготовленої з мідного дроту 0,5мм, в середину якого засипається 

магнітний порошок і щільно закривається та конденсатору С1 ємністю 95 пФ.  

 

Рис. 3.4. Блок-схема системи для вимірювання магнітної 

сприйнятливості ансамблю магнітних наночасток за методикою зсуву 

резонансної частоти. 

 

Індуктивність соленоїда заповненого повітрям μ=1 визначається 

співвідношенням: 

l

S
NkL 2

00  , (3.1) 

де   μ0 – магнітна стала 4·10-7 Гн/м, μ – магнітна проникність середовища 

(1 – при пустому соленоїді), N – число витків соленоїда, l – довжина 

соленоїда, S – площа перерізу соленоїда, k – коефіцієнт, який залежить від 

довжини l та d діаметра витка соленоїда (k ≈ 1 при l ≥ 10∙d; k < 1 при l ≤ d та 

визначається експериментально при l = 0,1∙d  → k = 0,2, при  l = d k = 0,6). 

Зміна індуктивності при заповнені соленоїду порошком:  
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       , (3.2) 
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де μ – магнітна проникненість середовища, в середині соленоїда. Зміна 

індуктивності,  χ  магнітна сприятливість порошку, який було внесено у 

котушку. Резонансу частоту контуру можна визначити співвідношенням: 

C2

1

L
f


 .  

Зсув резонансної частоти при внесенні в площину соленоїду магнітного 

порошку, складає:  
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З цього співвідношення магнітна сприятливість порошку [126]:  
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Величина магнітної сприйнятливості для магнітних наночасток Fe3O4 та 

NiFe3O4 була розрахована за формулою (3.3) і склала відповідно: Fe3O4 –

3·10-2, для NiFe2O4  –– 2·10-3. 

Дослідження впливу постійного магнітного поля на магнітну 

сприйнятливість наночастинок Fe3O4 та NiFe3O4. Магнітні властивості 

наночастинок та масивних матеріалів суттєво відрізняються. По-перше, для 

наночастинок кількість поверхневих атомів і атомів, що знаходяться в об’ємі 

стають спів розмірними. Тому їх магнітні властивості суттєво визначаються 

поверхнею. По-друге, для наночастинок з розміром менше 10 нм суттєвими 

стають температурні ефекти, оскільки магнітна енергія стає спів розмірною з 

енергією теплових коливань, що призводить до зменшення їх намагніченості 

порівняно з масивними матеріалами (так званий суперпарамагнетизм).  
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Були проведені дослідження впливу постійного магнітного поля на 

магнітну сприйнятливість магнітних наночасток. Експериментальна 

установка показана на рисунку 3.5. Вимірювальна котушка з магнітними 

наночастинками поміщувалась між полюсами постійного магніту, постійне 

поле прикладалось вздовж осі котушки або перпендикулярно до осі котушки, 

тобто перпендикулярно до високочастотного вимірювального поля. 

 

Рис. 3.5. Стенд для вимірювання впливу постійного магнітного поля на 

магнітну сприйнятливість нанчасток. 

На рисунках 3.6. представлено залежності магнітної сприйнятливості 

наночастинок Fe3O4 та NiFe2O4 від напруженості зовнішнього постійного 

магнітного поля при двох орієнтаціях по відношенню до осі котушки. 

  

Рис. 3.6. Результати вимірювання магнітної сприйнятливості наночасток 

NiFe2O4 та Fe3O4 залежно від напрямку та напруженості прикладеного 

постійного магнітного поля. 
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Було встановлено, що на величину магнітної сприйнятливості магнітних 

наночастинок впливає зовнішнє постійне магнітне поле. Для наночастинок 

NiFe2O4, коли напрямок постійного поля співпадає з напрямком змінного 

вимірювального поля, величина  зростає, коли напрямок постійного поля 

перпендикулярно до напрямку змінного вимірювального поля, величина  

зменшується. Для Fe3O4 величина  зменшується при паралельному і 

перпендикулярному розміщенні, це можливо пояснити анізотропією 

магнітніх наночастинок (анізотропією форми або кристалічної структури). 

Така поведінка магнітної сприйнятливості в  постійному зовнішньому 

магнітному полі свідчить про те, що на характеристики впливає магнітна 

взаємодія між частинками. Цей вплив можливо пов'язаний з об’ємним 

розподілом та неоднорідністю магнітної структури наночастинок, а також 

хаотичною орієнтацією осей легкої намагніченості. Зовнішнє магнітне поле 

впливає на магнітний порядок та впорядковує магнітні моменти 

наночастинок як за рахунок намагнічування наночастинок, так й за рахунок 

повороту магнітних моментів в одному напрямку. Основним недоліком 

вимірювання магнітної сприйнятливості магнітних наночастинок методом 

зсуву резонансної частоти індуктивно-ємнісним контуром, при введені 

магнітних наночастинок у котушку індуктивності даного контуру, є те, що 

індуктивність котушки при введені магнітних наночастинок змінюється не 

тільки за рахунок внеску дійсного значення магнітної сприйнятливості, але й 

за рахунок зростання провідності. Тому  при вимірюваннях таким методом 

треба використовувати непровідні магнітні наночастинки, або враховувати 

внесок  провідності у зміну індуктивності котушки. 

Важливою властивістю магнітних наночастинок є можливість 

здійснювати їх локальний нагрів високочастотним змінним магнітним полем 

для проведення магнітної гіпертермії. Гіпертермія вперше була 

запропонована в роботі [127] і є перспективним методом генерації тепла, у 

тому числі для терапевтичного лікування пухлин з використанням 

збільшення температур від 42 до 45◦C. Ефективність магнітної гіпертермії 
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залежить від складу використаних у якості джерела тепла наночастинок, їх 

розміру, магнітних властивостей та ступеня агрегації. Обмежені глибини 

проникнення тепла та гетерогене поглинання потужності, яке викликане 

діелектричними властивостями навколишнього середовища (тканини 

організму), приводять до неоднорідного розподілу температури в області 

нагріву. Використовуючи нанорозмірні джерела можливо оптимізувати 

теплову дозу та ефективність нагріву у заданій області. При прикладанні 

зовнішнього магнітного поля ЗМП, електромагнітна енергія поглинається та 

перетворюється магнітними наночастинками у тепло саме в місці їх 

локалиізації [128].  

 

 Використовуючи стенд для вимірювання магнітної сприйнятливості, 

також були побудовані залежності активних втрат (потужність яких 

спрямована на розігрів наночастинок у змінному магнітному полі) від 

значень постійного магнітного поля. Втрати потужності в осерді котушки 

складаються з втрат на перемагнічування наночастинок, при яких частина 

 

Рис. 3.7. Вплив постійного магнітного поля на активні втрати. 
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енергії витрачається на розігрів наночастинок. За допомогою двопроменевого 

осцилографу вимірювався зсув фаз між напругою та струмом в котушці та 

розраховувалися активна та реактивна складові опору та активну та 

реактивну потужність, яка виділяється на ній [129]. Оскільки вимірювався 

зсув фаз на порожній котушці та котушці з осердям порошку наночастинок, 

можливо оцінити втрати як в обмотці котушки, так й у самому осерді (рис. 

3.7). 

3.2.2. Феромагнітний резонанс в наночастинках Fe3O4 та NiFe3O4   

Магнітні нанооб’єкти цікаві надзвичайними фізико-хімічними 

властивостями, які відкривають перспективи створення нових пристроїв та 

технологій. Здатність магнітних наночасток реагувати на дію зовнішнього 

магнітного поля лежить в основі їх застосування. Області застосування 

магнітних наночастинок постійно розширюються.  

Для дослідження структури й властивостей наночастинок в рамках 

метода феромагнітного резонансу проводиться аналіз спектрів самих 

наночастинок. До недавнього часу в більшості наявних в літературі робіт по 

ФМР аналіз спектрів проводився у наближені ізольованих часток. Однак 

відомо, що у дисперсіях магнітних наночастинок існує тенденція до агрегації. 

При дії на систему постійного магнітного поля виникає утворення лінійних 

агрегатів. Анізотропна диполь-дипольна взаємодія між частинками в 

агрегатах проявляється у спектрах ФМР.  

Феромагнітний резонанс проявляється у вибірковому поглинанні 

феромагнетиком енергії електромагнітного поля при певних (резонансних) 

значеннях частоти w0 та зовнішнього магнітного поля H0. При 

феромагнітному резонансі збуджується резонансна прецесія намагніченості 

Js феромагнетику в ефективному магнітному полі Hеф. Збудження 

викликається магнітним СВЧ-полем H, яке є перпендикулярним до 

зовнішнього постійного поля Н0.  Вираз для резонансної частоти має вигляд: 

w0=gHеф, 



 122 

де g=gmБ/ћ — магнетомеханічне відношення, g — Ланде множник (g-

фактор), mБ — магнетон Бора. 

Поле Hеф суттєво відрізняється від зовнішнього поля Н0. Воно залежить 

від полей магнітної анізотропії НА, сталих магнітопружної взаємодії, 

розмагнічуючих полей. Це призводить до того, що Hеф залежить від форми 

зразка. Основними характеристиками феромагнітного резонансу є: 1) 

залежність частоти w0 від зовнішнього магнітного поля; 2) форма і ширина 

(DН0) лінії поглинання. З експериментальної залежності w0(H) можна 

визначити поля анізотропії та g-фактор.  

Методом феромагнітного резонансу досліджені ФМР спектри 

наночастинок Fe3O4 і NiFe2O4, які були отримані за допомогою спектрометра 

Bruker Еlexsys E-500 з робочою частотою х діапазону 9,877 ГГц при 

кімнатній температурі (294К) в магнітному полі Н=0÷7000 Э. Зразок вносили 

в пучність магнітної складової мікрохвильового поля. Добротність 

резонатора в процесі вимірювань контролювалась для наночастинок Fe3O4:  

Q=5800, NiFe2O4 : Q=5300. Потужність СВЧ-випромінення в резонаторі 

складала 0,2 мВт. Обробка експериментальних спектрів проводилась за 

допомогою програмного забезпечення спектрометра “Bruker”. 

  

а) б) 

Рис. 3.8. Спектр феромагнітного резонансу наночастинок Fe3O4 (а) та 

NiFe2O 4 (б). 
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Було проведено аналіз спектрів феромагнітного резонансу наночастинок 

NiFe2O4  і Fe3O4, наведені у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2  

Параметри спектрів ФМР наночастинок 

Назва зразка g-фактор Ширина лінії Ηрр, Е 

Положення максимума 

сигнала поглинання, Е 

Основний пік 
Додатковий 

пік 

Fe3O4 2,2827 2701 2926 - 

NiFe2O4 2,4235 1530 2044 910 

 

В спектрах магнітного резонансу наночастинок  NiFe2O4 нами 

спостерігались широкі лінії гаусової форми  з-за набору резонансних частот, 

які залежать від неоднорідності розмірів та форми частинок. Геометричні 

розміри складали: для наночастинок Fe3O4 – 16-60 нм з максимальною 

густиною функції розподілу приблизно 16-20нм, для наночастинок NiFe2O4  – 

130-190 нм з максимальною густиною функції розподілу приблизно 140-160 

нм. Для наночастинок Fe3O4  експериментальні спектри при кімнатній 

температурі представляли собою асиметричні одиничні лінії з ефективним g–

фактором 2,2827 й шириною 2701 Е, що  характерно для феромагнітного 

резонансу наночастинок сферичної форми.   У випадку наночастинок NiFe2O4 

– спостерігались дві магнітні фази, що може свідчити про те, що крім 

наночастинок NiFe2O4 в порошку присутні інші сполуки  заліза. 

Показано, що поява додаткових піків в спектрах ФМР пов’язано з 

формуванням лінійних структур наночастинок в магнітному полі. Аналіз 

таких спектрів дозволяє проводити ідентифікацію лінійних агрегатів в 

системі.  

3.2.3. Месбауерівська спектроскопія наночастинок магнетиту в 

полімерній матриці  

Месбауерівські спектри були отримані групою Костишина В. Г. в 

Національному дослідницькому технологічному університеті «МІСіС». 
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Вимірювалися при температурах 300К і 90К з наступною обробкою за 

програмою «Univem Ms» прямим і градієнтним методами. При розкладанні 

спектрів на складові компоненти приймалися співвідношення інтенсивностей 

піків 1: 2: 3 = 3: 2,2: 1,1, як закладено в програмі, і рівність ширин в кожному 

з секстетів. Найкращими варіантами розкладання спектрів, виміряних при 

300 К і мінімальне значення  сприйнятливості χ2, були варіанти коли лінії 

надтонкої структури розкладалися на 5 і 6 секстетів і два дублета, а при 90 К 

- на 9 секстетів і два дублета. Така кількість секстетів обумовлено тим, що в 

спектрах з'являються не тільки магнітні фази, але й слабомагнітні фази з 

меншими магнітними полями на ядрах Fe57. На рисунку 3.9 представлений 

характерний спектр досліджуваних зразків  Fe3O4 (45%) /ПВС (5%). 

 

 
 

а) б) 

Рис. 3.9. Месбауерівські спектри виміряні при температурах: а – 300 К та 

b – 90 К: а) Fe3O4(45%)/ПВС (5%) , б) Fe3O4(45%)/ПВС (10%).  

 

Аналіз месбауеровських спектрів та приведених їх параметрів показує, 

що в зразках присутні магнітні, слабомагнітні та суперпарамагнітні фази. 
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При цьому слід зазначити, що магнітні фази зразків при 300 К 

характеризуються меншими значеннями магнітних полів на ядрах. Це видно, 

як для тетраедричних позицій іонів заліза, так і для октаедричних, що 

пов'язано з меншими розмірами частинок. Зменшення площ в спектрах від 

дублетів при 90 К від таких при 300 К в 2,2 - 3,4 рази свідчить, що їх слід 

відносити до наявності суперпарамагнітні часток з різними розмірами. 

Наявність слабомагнітних фаз може бути атрибутом поверхневих атомів 

оболонки частинок, пов'язані з полімерною матрицею. При цьому в спектрах 

при 90 К ізомерне зрушення деяких секстетів і дублетів має проміжні 

значення між Fe3+ та Fe2+, що можна інтерпретувати як збереження 

електронного обміну в деяких частинках. 

Залежність розподілу заліза в зразках по магнітній, слабомагнітній і 

парамагнитній фазами при 300 К від змісту магнетиту в композиті показує 

тенденцію збільшення парамагнітної фази із зростанням вмісту Fe3O4 в 

композиті при зменшенні слабомагнітної і деяких варіаціях магнітної. При 90 

К тенденція зміни фаз зберігається і більш різко виражена. 

Залежності розподілу Fe в зразках Fe3O4(45%)/ПВС при 300 К та 90 К по 

магнітним й суперпарамагнітним фазам від концентрації полімеру в розчині 

мають ідентичний характер (рисунок 3.10), що полягає в зростанні магнітної, 

зменшені суперпарамагнітної при невеликих змінах слабомагнітної 

складової. При цьому якщо при 300 К максимальний вміст має 

суперпарамагнітна фаза, а найменший слабомагнітна, то при 90 К 

найбільший вміст має магнітна фракція, а найменьший парамагнітна, що 

підтверджує суперпарамагнітний стан зразків. 

Для з'ясування нестехіометріческого характеру магнітної складової 

зразків була використана залежність формульного коефіцієнта вакансій в 

Нестехіометричному магнетиті Fe3+[Fe2+
1-3x Fe3+

1+2x±x]O4  від відношення площ 

А- та В-позицій в месбауеровському спектрі магнетиту. 
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а) б) 

Рис. 3.10. а) розподіл Fe у зразках Fe3O4 (45%)/ПВС при 300 К; б) при 

90К за магнітними фазами від концентрації полімеру у розчині: 1 – магнітна; 

2- слабомагнітна; 3 – парамагнітна фаза (суперпарамагнітна фаза). 

 

Особливістю нестехиометричних спектрів магнетиту є та обставина, що 

за наявності вакансій порушується електронний обмін між Fe3+ та Fe2+ в 

октаедричній позиції, при якому частка Fe3+ не залучена до электронного 

обміну за рахунок дефіциту іонів Fe2+ вносить внесок у тетраедричний пік 

месбауерівського спектру. Визначаючи співвідношення SA/SB по вище 

зазначеній залежності, були розраховані кристалохімічні формули зразків. 

Таблиця 3.3 

Результати розрахунку кристалохимічних формул складових магнетиту 

Склад 

композиту 

Кристалохімічна 

формула магнітної складової 

магнетиту 

Кристалохімічна формула 

суперпарамагнітної складової 

магнетиту 

Fe3O4 (30%)/ПВС(5%) Fe3+[Fe2+,Fe3+]O4 Fe3+[Fe2+
0,31Fe3+

1,46±0,23]O4 

Fe3O4 (45%)/ПВС(5%) Fe3+[Fe2+
0.88

 ,Fe3+
1,08 ±0,04]O4 Fe3+[Fe2+

0,22Fe3+
1,52±0,26]O4 

Fe3O4 (60%)/ПВС(5%) Fe3+[Fe2+
0.94

 ,Fe3+
1,04 ±0,02]O4 Fe3+[Fe2+

0,19Fe3+
1,54±0,27]O4 

Fe3O4 (90%)/ПВС(5%) Fe3+[Fe2+,Fe3+]O4 Fe3+[Fe2+
0,19Fe3+

1,54±0,27]O4 

Fe3O4 (45%)/ПВС(3%) Fe3+[Fe2+
0,97

 ,Fe3+
1,02 ±0,01]O4 Fe3+[Fe2+

0,25Fe3+
1,5±0,25]O4 

Fe3O4 (45%)/ПВС(7%) Fe3+[Fe2+
0,994

 ,Fe3+
1,004 ±0,002]O4 Fe3+[Fe2+

0,25Fe3+
1,5±0,25]O4 

Fe3O4(45%)/ПВС(10%) Fe3+[Fe2+
0,994

 ,Fe3+
1,004 ±0,002]O4 Fe3+[Fe2+

0,34Fe3+
1,44±0,22]O4 



 127 

 

Висновки до розділу 3 

1. Проведені дослідження і встановлені такі характеристики магнітних 

наночасток Fe3O4 і NiFe3O4 : геометричний розмір складав: для наночасток 

Fe3O4 – 20-100 нм з максимальною густиною функції розподілу в околі 20-40 

нм, для наночасток NiFe3O4  – 30-150 нм з максимальною густиною функції 

розподілу в околі 40-60 нм. Наночастинки NiFe2O4 більш однорідні за 

розмірами, мають більше значення магнітної сприйнятливості в порівнянні з 

наночастинками Fe3O4, що потребує прикладання меньшого за значенням 

магнітного поля для їх керування. 

2. Величина магнітної сприйнятливості для магнітних наночасток Fe3O4 –

3х10-2, для NiFe3O4 – 2х10-3. Вперше розроблено метод керування 

високочастотною магнітною сприйнятливостю магнітних наночастинок за 

допомогою зовнішнього постійного магнітного поля для їх розігріву змінним 

магнітним полем. 

3. На прикладі наночастинок NiFe2O4 та Fe3O4 показано, що варіюючи 

величину і напрямок постійного магнітного поля, значення магнітної 

сприйнятливості можна змінювати в десятки разів.  
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РОЗДІЛ 4 

РОЗРОБКА  КОНЦЕНТРАТОРІВ І ДАТЧИКІВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ 

  

4.1. Концентратори магнітного поля  

Використання магнітожорстких матеріалів для створення еластичного 

магнітопласту потребує, насамперед, ретельної діагностики вихідного 

матеріалу – порошку на базі сплавів NdFeB та інших матеріалів на його 

основі. Процес створення порошку складається з багатьох етапів, які 

наприкінці забезпечують найкращі параметри постійних магнітів на його 

основі.  

     В останні роки нанокристалічні магнітні матеріали привертають 

увагу багатьох наукових дослідників. Це пояснюється унікальними 

магнітними явищами атомарного масштабу, які спостерігаються в цих 

матеріалах: квантово-механічний обмін, релятивістська спін-орбітальна 

взаємодія, кристалічні поля, тощо, і які впливають на характеристики 

постійних магнітів. Найбільш поширені сучасні постійні магніти 

створюються на базі інтерметалевих сполук SmCo5 та Nd2Fe14B [130,131]. В 

той же час, розвиток нанотехнологій та втілення їх в біомедицину висуває 

нові вимоги не тільки до рівня, але й до розширення розмаїття 

функціональних магнітних характеристик. Подальше покращення сучасних 

магнітних матеріалів невід’ємно пов’язано із нанотехнологіями [132, 133]. Це 

стосується не тільки нових фундаментальних ефектів, таких як гігантський 

магнітний опір у тонких шарових структурах, спін-поляризоване 

тунелювання у феромагнітних мікроконтактах, бістабільний і гігантський 

магнітний імпеданс у аморфних магнітом’яких феромагнетиках, але і до 

можливості застосування фізичних явищ у хімії, біології або медицині. 

Прикладом щодо наявності потенціалу ефективного застосування 

наностурктрних магнітних матеріалів є наночастинки, розміри яких 

знаходяться у діапазоні від кількох нанометрів до десятків нанометрів. 

Поєднання найкращих характеристик постійних магнітів з розробкою 
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рельєфної поверхні магнітом’ягких матеріалів дозволяє створити певну 

тривимірну конфігурацію магнітного поля у просторі, забезпечуючи 

сприйнятливі умови для нанобіотехнологіій, а саме для тканинної інженерії. 

Зазвичай в біотехнологіях та медицині потребується керування 

наночастками за допомогою магнітного поля. В якості джерела магнітного 

поля можна застосовувати  сильні постійні магніти на базі сплавів Nd-Fe-B  

або системи на їх основі. В якості джерела зовнішнього магнітного поля 

можуть бути використані магнітопласти у вигляді тонких магнітних плівок із 

заданим рельєфом розподілу частинок магнітожорстого матеріалу, які 

визначають розподіл магнітного поля, як на поверхні плівки, так і в просторі 

над нею.  

Система наночастка - магніт виступає своєрідною магнітною „муфтою”, 

яка гарантує управління наночастками. Це вимагає ретельного контролю 

магнітних характеристик постійних магнітів та магнітних полів. Це може 

надати можливість управляти наночастинками зовнішнім магнітним полем 

при  адресній доставці ліків або локалізації їх в певному місці ушкоджень, 

зберігаючи властивості самої клітини. Не виключено що й для цих 

технологій буде можливо використання градієнтних магнітних полів як для 

рівномірного покриття клітин магнітним наношаром, так і для управління 

доставкою. 

 В рамках роботи проведено теоретичне дослідження методів створення 

заданих конфігурацій магнітних полів за допомогою систем постійних 

магнітів та гетерогенних магнітних матриць для кількох типів упорядкованих 

сіток магнітних наноелементів, а також полів розсіювання, що створюються 

магнітонеоднорідними плівковими підкладинками. Створено слабкі магнітні 

поля різної конфігурації, напруженості та градієнту у просторі.  

4.1.1. Теоретичні розрахунки полів розсіювання 

Розподіл магнітного поля досліджувався теоретичними розрахунками  

із застосуванням моделі періодичної структури рельєфу поверхні зразка 

представлений на рис.4.1.  
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а) б) 

Рис. 4.1. а)  модель рельєфу зразка;  б)  розподіл магнітного потенціалу  

вздовж осі x для різних висот z над рівнем гратки. 

          

Така модель є двовимірною сіткою стержнів:  відстань між стержнями - 

а, висота стержнів та їх діаметр - z0 і d відповідно; Ms - намагніченість 

насичення стержнів. Вважається, що стержні намагнічені вздовж осі z. Така 

структура визначає розподіл магнітних силових ліній у просторі.   

Для того, щоб розрахувати розподіл магнітних полів, було використано 

наближення ефективних магнітних зарядів [1314-137]. Якщо радіус 

феромагнітних стержнів малий, то вершину стержня можна розглядати як 

точковий магнітний заряд 2 4M sq M d , а низ стержня як заряд Mq . 

 В цьому випадку магнітний потенціал приймає вид 
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Тут 
0Mq z  - просто магнітний момент стержня μ.  Таким чином, в системі 

залишається тільки один розмірний параметр (період гратки). Зробивши 

заміни , ,x a y a z a      вираз (4.2) можна переписати у вигляді 
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Цей вираз дозволяє розрахувати магнітні поля в довільній точці 

простору, де 
0z z . Поле є неоднорідним та високо градієнтним тільки для 

висот менших, ніж ~z a .  

 

 а) б)   в) г) 

Рис. 4.2. Розподіл магнітного потенціалу в залежності від x та y для випадків: 

а) z = 0,1·a, б) z = a, в) z = 1,33·а, г) z = 2·a при Z0=20 мкм, а=1,5 мм. 

 

 На рис. 4.2.  представлені результаті розрахунків розподілу магнітного 

потенціалу над рельєфом підкладки за формулою (4.3) для різних значень 

параметрів експериментального зразка. Для того, щоб збільшити висоту 

проникнення градієнтного поля, треба збільшити період модуляції 

намагніченості на підкладці, однак при цьому падає неоднорідність поля.  

Результати моделювання показали, що гострі кути призводять до 

максимальних локальних градієнтів полів, тоді як середній градієнт зростає зі 

зростанням площі дірок. Таким чином, найбільш перспективною 

конфігурацією для досягнення одночасно максимальних значень локальних 

градієнтів та максимального значення середнього по поверхні градієнту є 

сітки з циліндричними отворами, які мають «зуби» по периметру отворів. 

4.1.2. Виготовлення магнітоплатів 

Умови синтезу магнітожорстких матеріалів забезпечують властивості 

виробів з них. Однак магнітні вимірювання показують, що властивості 

виробу залежать не тільки від властивостей синтезованого магнітожорсткого 

матеріалу, а також від форми зразка, його розмірів, параметрів пристрою для 

намагнічування та ін. Для отримання стабільних результатів необхідно 
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регламентувати умови намагнічування. Постійні магніти на основі 

магнітожорстких матеріалів створюються з використанням технології 

класичної порошкової металургії та надшвидкого гартування сплавів із 

рідкоземельних матеріалів. Усі зазначені технології та  методи дослідження 

добре розвинені в ННЦ ХФТІ.  

Для створення підкладинок для концентраторів магнітного поля 

найбільш перспективними є постійні магніти на базі сплаву NdFeB, 

виготовлені методом порошкової металургії при оптимальних технологічних 

параметрах: ступінь подрібнення та режим сепарації, температура та час 

закалювання і відпалу, тиск пресу. Зразки зі складом Nd8Fe87B5 та 

Nd4,5Fe77B18,5 були виплавлені в дузі з металів Fe (чистота 99%), Nd (чистота 

99%) та феробору FeB20. Магнітна однорідність матеріалу та високі магнітні 

показники (намагніченість насичення, коерцитивна сила, тощо) забезпечені 

завдяки використанню високо градієнтних магнітних сепараторів.  

Далі сплав загартовувався на мідному барабані, лінійна швидкість на 

зовнішній поверхні барабана дорівнювала 30 м/с. Фазовий склад та магнітні 

властивості зразків наведені в Табл. 4.1. 

Таблиця 4.1  

Фазовий склад та магнітні властивості зразків 

Сплав Фази (злиток) 

Фази (після 

надшвидкого 

гартування) 

Br,  

Tл 

Hc,  

kA/m 

Nd8Fe87B5 α-Fe, Nd2Fe14B α-Fe, Nd2Fe14B 0,9 180 

Nd4,5Fe77B18,5 α-Fe, Nd2Fe14B, Fe2B аморф. 0,71 50 

 

Магнітні матеріали на базі рідкісноземельних швидкозагартованих Nd-

Fe-B стрічок складаються на 90% відсотків з магнітної фази Nd2Fe14B  

Поява нового двофазного нанокомпозитного магніту відкрила нове поле 

у дослідженні сучасних постійних магнітів. складається з нанокристалічної 

магнітом’якої фази Fe3B та магнітожорсткої фази Nd2Fe14В.  

Магнітні властивості магнітних матеріалів визначаються природою 

магнетизму, головним чином магнітним моментом електронів який в тисячі 
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разів перевищує магнітний момент ядра атома. Магнетизм електронів 

обумовлено орбітальним магнітним моментом, який пов’язаний з рухом 

електронів відносно ядра атома, і спіновим магнітним моментом, що виникає 

в наслідок обертання електрону навколо своєї осі. 

 Застосовуючи одновимірну модель,  пояснили, що покращенні магнітні 

властивості існують завдяки обмінній взаємодії між м’яким і жорстким 

магнітним зерном розміром декількох нанометрів і назвали ці магніти 

„exchange-spring magnets”. Згідно обмінній моделі. Критична довжина обміну 

зв’язаної магнітом’якої фази, у такому типі магнітів, може бути виражена як 

b=(Am /2K)1/2. Де A константа обмінної взаємодії м’якої фази і K це 

константа магнітної анізотропії магніто жорсткої фази. Якщо кожне зерно 

магнітом'якої фази оточено магнітожорсткою фазою, тоді розмір зерна 

магнітом’якої фази повинен бути меншим ніж 2b для повної обмінної 

взаємодії. Середній розмір зерна магнітом’якої фази повинен бути менший 

ніж 30 nm і границя між двома фазами повинна бути маленька, що буде 

запобігти магнітній ізоляції зерен. Іншими словами, магнітні моменти 

магнітожорсткої фази утримають сусідні моменти магнітом’якої фази. 

Головною властивістю магнітних матеріалів є існування 

магнітовпорядковного стану, при якому всі нескомпенсовані магнітні 

моменти атомних електронних носіїв магнетизму паралельні, антипаралельні 

або впорядковані іншим способом. Сумарний магнітний момент магнітного 

матеріалу одиниці об’єму називають спонтанною намагніченістю Js 

V
Js

N

i

i
 1



,       (4.1) 

де μі – магнітний моменті і- електрона в об’ємі V. 

Природа спонтанної намагніченості пов’язана із існуванням у 

магнітних матеріалах квантово-механічної взаємодії електронів, або обмінної 

взаємодії. Як відомо, основні положення мікромагнетизму були вперше 

сформульовані в роботі Ландау і Ліфшица [137], рівноважний розподіл 

намагніченості у феромагнітному тілі розглянутого в роботі [138]. 
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У магнетику, що має кінцеву довжину на поверхні з’являться магнітні 

полюси, що веде до збільшення його магнітостатичної енергії. На поверхню 

таких підкладинок для генерації періодичних градієнтних магнітних полів 

наносились репліки із заданою просторовою конфігурацією та заданим 

просторовим розподілом магнітних полів.  

Для  оптимізації структури і утворення бажаного співвідношення між 

фазами проводили термічну обробку зразків у діапазоні температур від 450 

до 800 С протягом 5 хвилин. Для сплаву Nd4,5Fe77B18,5 величина магнітного 

потоку починає зростати з 400 °С і досягає максимуму при 600 °С, 

починаючи зменшуватись при подальшому збільшені температури. 

Збільшення залишкової індукції з температурою термічної обробки пов’язано 

з кристалізацією та ростом з аморфної матриці зерен магнітом’якої фази 

Fe3B. 

  

а) б) 

Рис. 4.3. а) топографія поверхні магнітопласту (ПЕМ), б) розподіл 

намагніченсті над поверхнею магнітопласту (АСМ) на відстані dz=500нм. 

       

Збільшення залишкової індукції з температурою термічної обробки 

пов’язано з кристалізацією та ростом з аморфної матриці зерен магнітом’якої 

фази Fe3B. Невелике значення величини коерцитивної сили пов’язано зі 

складним процесом фазоутворення під час термічної обробки, під час якої 

майже повністю аморфного матеріалу кристалізуються, утворюючи три фази: 

Fe3B, Nd2Fe23B3 та Nd2Fe14B. Причому спочатку з аморфної матриці 

утворюється первинні кристаліти фази Fe3B, далі іде утворення 
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метастабільної фази Nd2Fe23B3, яка при підвищені температури до 700 С (час 

термічної обробки 10 хв) переходить у фазу Nd2Fe14B. Але навіть у 

оптимально термооброблених зразках не відбувається повна кристалізація, 

по границях зерен реєструється залишкова аморфна фаза, яка обмежує 

обмінну взаємодію між зернами фази Fe3B і фази Nd2Fe14B. 

Таким чином ймовірно що у сплаві Nd4.5Fe77B18.5 при часу 

термообробки 5 хвл. не встигає пройти процес повного перетворення 

метастабільної фази Nd2Fe23B3 у стабільну структуру Nd2Fe14B, крім того 

існує залишкова аморфна складова 

У магнітних продуктах, які складаються з кристалітів великих розмірів, 

при мінімізації магнітостатичної енергії, відбувається утворення магнітних 

доменів в яких вектор намагніченості орієнтується вздовж осі легкого 

намагнічування та визначається магнітокристалічною анізотропією К1 

кристалітів. Зі зменшенням розмірів зерен відносний вклад обмінної 

взаємодії починає зростати і виникає кореляція в орієнтації магнітних 

моментів, які стають паралельні одне одному. Критичний розмір зерна, при 

якому проявляється вище означений ефект, визначається довжиною дії 

обмінних сил та описується за допомогою параметру „ширини стінки” („wall-

width”). Величину параметру „ширини стінки” 0 (wall-width parameter) 

можна оцінити за товщиною доменної стінки 1K

A
 

, яка розділяє магнітні 

зерна (домени) із різним напрямком намагніченості і відображає баланс між 

анізотропією і обмінною енергією  

Конкуренція між обмінною та дипольною взаємодіями характеризується 

„довжиною обміну” (exchange-length) 
2
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ex
M

A
l




. Для більшості 

феромагнітних матеріалів ця величина становить 2-5 нм. Наступним 

характеристичним безрозмірними параметром є величина 
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k




, яка 

характеризує відношення між диполь-дипольною та магнітокристалічною 

взаємодією. Застосування моделі в рамках класичного мікромагнітного 
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підходу, розглянутого в роботі [138] можливе лише у випадку, якщо 

нанозерна мають достатньо „великі розміри” (> 1 нм) порівняно з атомарним 

масштабом. 

 З отриманих матеріалів виготовлені системи магнітів та порошки для 

створення магнітопластів, а також різні типи насадок з магнітом’яких 

матеріалів для створення градієнтних магнітних полів. Проведено пошук 

оптимальних полімерних матеріалів для еластичної матриці, які зможуть 

забезпечити потрібний просторовий розподіл магнітних наночастинок, при 

цьому зберігаючи пластичність та нетоксичність по відношенню до 

біологічних об’єктів. 

4.1.3. Дослідження просторового розподілу магнітного поля 

Розподіл магнітного поля у просторі над плівкою досліджувався різними 

методами, зокрема методам магніто-силової мікроскопії (МСМ) [139], а 

також вимірюванням магнітного поля традиційними методами за допомогою 

датчику Холла. 

Магніто-силова мікроскопія (МСМ) застосовується для дослідження 

локальних магнітних властивостей зразків і  дозволяє отримати зображення 

просторового розподілу магнітних сил по поверхні зразка, магнітну 

структуру магнетиків, сягаючи при цьому субмікронного розрішення.  

Для отримання МСМ зображеннь магнітних зразків використовують 

двопрохідну методику. У кожній строчці сканування проводиться така 

процедура:  на першому проході сканування знімається АСМ (атомно-силове 

зображення) рельєфу  в контактному або напівконтактному режимі; потім 

зондовий датчик відводиться від поверхні на відстань z0, виконується 

повторне сканування. На другому проході датчик переміщується над 

поверхнею по траєкторії, яка повторює рельєф зразка.  z0 – повинно бути 

достатньо великим, щоб виключити вплив поверхні зразка. На зонд мають 

впливати лише далекосяжні сили, головний вклад в які здійснюється 

магнітними силами зразка. Але  відстань dz  не повинна бути надмірно 
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великою, тому що у даному випадку зменшується вихідний сигнал та 

погіршується латеральне розрішення. 

 При другому проході (МСМ) зонд - NSG 10/NiFe відводився від 

поверхні зразка на відстань  z  від 500 до 3000 нм. Підчас другого проходу 

за допомогою п’єзодрайвера зонд приводиться у коливальний стан на 

резонансній частоті при цьому формується зображення розподілу градієнта 

магнітних сил по поверхні зразка. 

 Кінцеве зображення є двохвимірною функцією F(x,y), яка характеризує 

розподіл магнітної взаємодії зонду зі зразком. Розподіл магнітного поля в 

площині ХY на різних відстанях від поверхні наведено на рис 4.4. 

 

 

  
ΔZ=500nm ΔZ=1000nm 

  
ΔZ=2000nm ΔZ=3000nm 

а) б) 

 
 

в) г) 

Рис. 4.4. а)  топографія поверхні магнітопласту (АСМ), б) зображення у 

тривимірному просторі в) – МСМ на різних відстанях z від поверхні 

зразка, г) – перетин поверхні зразку площиною XZ при y=60 мкм. 
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Після обробки отриманих зображень (рис.4.4.г) встановлено геометричні 

розміри виступів на поверхні зразка: діаметр виступу d=40 мкм,  відстань між 

сусідніми виступами a=80 мкм, висота виступу h=2 мкм. Порівняння 

зображень  АСМ та МСМ свідчить про те, що розподіл магнітного 

потенціалу задається геометрією поверхні зразка. 

Отримані числові результати магнітосилової мікроскопії 

підтверджуються вимірюваннями оптичної мікроскопії тих самих параметрів 

зразка підкладки з магнітом`якого матеріалу з рельєфом поверхні, яка 

задавала магнітний рельєф плівки при ії формуванні та визначала розподіл 

магнітного поля у просторі для магнітопласту. Зразок підкладки разом з 

результатами оптичної мікроскопії показаний на рис.4.5. 

 

а) б)     в)                г) 

Рис. 4.5. а)  зразок підкладки: відстань між центрами квадратів - 1,65 мм. 

Сторона квадрата 0,35-0,4 мм., б) оптична мікроскопія: глибина уступу 20 

мкм;  в) фокусування на дні уступу; г) фокусування на вершині уступу. 

 

Для визначення розподілу магнітного поля над плівкою спочатку було  

проведено вимірювання просторового розподілу напруженості магнітного 

поля, яке задавалось комбінацією постійного магніту  з підкладкою із 

магнітом’якого матеріалу з рельєфом. Вимірювання проводились на пристрої 

з переміщенням магнітного зразку у вертикальному напрямку і скануванням 

вздовж осі Х датчиком Холла. Для вивчення макроскопічних магнітних 

властивостей підкладинок з включеннями магнітного порошку, а також для 

атестації самих порошків було проведено за допомогою спеціального столика 

для переміщення постійного магніту у вертикальному напрямку. Для 
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вивчення просторового розподілу напруженості магнітного поля постійного 

магніту цей столик доповнений двохкоординатним маніпулятором. Таке 

поєднання дозволяє досліджувати конфігурацію магнітного поля та 

визначати оптимальне положення досліджуваного об’єкта відносно магніту, 

де поле є достатньо великим і максимально однорідним в горизонтальній 

площині, а градієнт поля   має найбільше значення. 

 

Рис. 4.6. Столик для переміщення магніту з двохкоординатним 

маніпулятором та схема для дослідження топографії магнітного поля. 

 

 На рис 4.7 наведені усереднені значення магнітного поля, так як розмір 

датчика Холла (~1,5-2 мм) перевищував відстань між виступами на 

підкладці.  

 

Рис. 4.7. а) Розподіл магнітного поля в залежності від висоти над 

підкладинкою,  б) розподіл  магнітного поля вздовж осі Х на різних відстанях 

Z від зразку. 

            Результати досліджень розподілу магнітного потенціалу над 

підкладкою для різних значень параметрів простору свідчать про зникнення 
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рельєфу розподілу магнітного поля при підвищенні відстані над підкладкою.  

В той же час відстань, де фіксується магнітне поле над підкладкою, значно 

вище, ніж теоретична. 

Дослідження магнітного поля над магнітопластом проводили, 

застосовуючи пристрій з можливістю позиціонування датчика Хола у 

просторі: сканування у площині ХY по двум координатам та поступове 

переміщування по осі Z.  Результати  вимірювань магнітного поля над 

магнітопластом для дослідного зразка приведені на рис.4.8. 

 

Рис. 4.8. Розподіл магнітного поля над магнітопластом в площині ХY на 

відстанях 0 (а), 5 (б) та 10 (в) мм від поверхні магнітопласту. 
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З наведених результатів видно, що при збільшенні відстані від 

магнітопласту (0, 5, 10мм) магнітне поле розсіювання у просторі 

зменшується за значенням та підвищується за однорідністю.  

4.2.  Високочутливі ферозондові датчики на основі аморфної 

магнітної кобальтової фольги   CoFeMо(Ni)SiB та CoFeCr(Mo)SiB 

 Датчики магнітного поля широко використовуються не тільки в 

системах вимірювання та зчитування електромагнітних сигналів, але і в 

системах управління складними механізмами і процесами, в різних приладах 

орієнтація і т.д. Тому завдання створення малогабаритних високочутливих 

датчиків магнітного поля, які працюють в широкому діапазоні частот і 

амплітуд вимірюваних полів, що мають вузьку діаграму спрямованості і 

малий коефіцієнт температурного дрейфу, залишається актуальною і вимагає 

пошуку нових магнітних матеріалів і розробки нових принципів побудови 

таких датчиків. Використання магнітних наноматеріалів, які мають  

неоднорідності в структурі, дозволяють не тільки поліпшити технічні 

характеристики і зменшити габарити добре відомих датчиків магнітного 

поля, а й створювати принципово нові типи датчиків [140].  

Особливістю розроблених нами ферозондових датчиків магнітного 

поля було те, що в якості магнітного сердечника в них використовувалася 

тонка 20-30мкм аморфна стрічка кобальтового сплаву CoFeMо(Ni)SiB або 

CoFeCr(Mo)SiB (далі MM-3Co або ММ-5Со). Такі матеріали мають дуже 

високі значення магнітної проникності при низьких коефіцієнтах 

магнітострикції та малій коерцитивній силі. Крім того для них характерне 

високе значення нелінійності зміни магнітної проникливості в області дуже 

низьких полів (таблиця 4.2). Мала товщина, дуже мале значення коефіцієнта 

магнітострикції при високій магнітній проникності, мала величина індукції 

насичення в широкій області частот, наднизькі втрати при перемагнічуванні 

таких аморфних кобальтових стрічок роблять їх дуже перспективним 

матеріалом для мікроелектроніки і дозволяє створювати на їх базі 
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високочутливі малогабаритні широкосмугові ферорезонансні датчики 

магнітного поля. 

Технологія отримання аморфних стрічок таких сплавів була розроблена 

в Інституті металофізики НАН України, і її дрібносерійне виробництво 

налагоджене в ЛТД МЕЛТА. (Таблиця 4.2). 

 

Таблиця 4.2. 

Основні фізичні характеристики аморфних фольг  MM-3Co та MM-5Co 

Сплав MM-3Co MM-5Co 

Густина,  (g/cm3) 7,7 7,7 

Максимальна товщина стрічки (мкм) 35 40 

Електроопір,  (mm2/m) 1,30 1,35 

Температурний коефіцієнт опору (20-200 OC), 10-4/K 1,1 0,8 

Індукція насичення, BS, (Т) 0,52 0,46 

Температура Кюрі,  Тс, (
оС) 180 160 

Магнітострикція, (106) 0,5 0,2 

Статична коерцитивна сила, Нс (мА/см) 4 1,8 

Магнітна проникність 

начастотіf=1кГц,  та поле Н=0.2 мА/см  

40000- 

80000 

90000- 

160000 

Втрати в області (0,2Т/20кГц), Pfe  (Вт/кг) 6 3 

Втрати в області(0,3Т /100кГц), Pfe  (Вт/кг) 110 90 

Температура кристалізації, (0С) 510 540 

Діапазон робочих температур, (0С) -60 - +90 -60 - +90 

Максимальна температура використання, (OC) 105 105 
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Рис. 4.9. Залежність індукції насичення від напруженості поля 

перемагнічування та залежність магнітної проникності від частоти для 

аморфних фольг MM-3Co і MM-5Co. 

 

Принцип роботи ферорезонансних датчиків базується на зміні стану 

намагнічування феромагнітного сердечника під впливом двох магнітних 

полів різної частоти: збуджуючого магнітного поля H0з частотою 0і о 

магнітного поля H1=H1sin1tз частотою 1,де 0>>1. Причому збуджуюче 

магнітне поля може складатись зі змінного магнітного поля H0=H0sin0 і 

постійного магнітного поля Н2. Особливістю роботи ферорезонансних 

датчиків є те, що в них використовується залежність магнітної проникливості 

µ=f(H) від амплітуди магнітного поля H [141]. 

Ферозонди мажуть працювати в двох режимах. В першому режимі, 

коли вимірюване магнітне полена багато менше H1<<Н0+Н2. При цьому 

величина постійного магнітного поля Н2 повинна бути така щоб робоча точка 

залежності µ=f(H) попадала в точку найбільшої крутизни, тобто 

0

max

d d

dH dH

 

 

  
 

, де µ0– значення магнітної проникливості в робочій точці. В 
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цьому випадку величина електричного сигналу, який знімається з 

ферозондового датчика Е, визначається як 

0 0 0 0 1 2 012 cosE k sN H H H t    , (4.2) 

де H0, H1 і Н2 – амплітуди змінного збуджуючого, вимірюваного і постійного 

магнітних полів, які діють на ферозондовий датчик, s – площа поперечного 

перерізу сердечника, N0 – число витків в обмотці збудження, k– коефіцієнт 

пропорційності.  

Суть роботи ферозондового датчика в цьому режимі така: якщо 

збуджуюче поле більше від поля насичення матеріалу ферозондового 

датчика, то величина µ=f(H) періодично змінюється від мінімального до 

максимального значення. Причому ці зміни проходять з подвоєною частотою 

збуджуючого поля, тому що µ(H)=µ(-H). В результаті в вимірювальній 

обмотці ферозонда появляється сигнал подвоєної частоти збудження, 

величина якого пропорційна величині збуджуючого і вимірюваного 

магнітного поля [142].  

Розклавши в ряд Фур’є по магнітному полю залежність магнітної 

проникливості µ=f(H) ми можемо отримати для парних гармонік 

диференціальної залежності магнітної проникливості 

2 0

0

2
( )cos 2n t n td t



    


   (4.3) 

де n=1, 2, 3… - цілі числа.  

Звідси, для величини електричного сигналу парних гармонік, який 

знімається з ферозондового датчика, отримаємо  

0 0 0 0 2 0

1

( ) 4 sin 2
n

n

n

E t k s N H n n t    


  , (4.4) 

Для ферозондового датчика з поздовжнім збудженням амплітуду поля 

збудження вибирають більшою від амплітуди насичення магнітного 

сердечника в 3-5 раз. Якщо врахувати, що поріг чутливості ферозондового 

датчика HP обернено пропорційний квадратному кореню з частоти поля 

збудження 0, а рівень шумів визначається як 
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2 4 ( )
F

E kT R d   , (4.5) 

То ми отримаємо наступний вираз для оцінки порогу чутливості 

ферозондового датчика  

2
p

ME

kTRF
H

K


.
 (4.6) 

Тут R – активний опір збуджуючої обмотки, F – ширина смуги робочих 

частот, T – температура, KME– коефіцієнт магнітоелектричного претворення 

датчика, k – стала Больцмана.  

На основі розглянутих аморфних фольг MM-3Co та MM-5Co, нами 

були розроблялені ферозондові датчики магнітного поля (рис. 4.10). 

  

а) б) 

Рис. 4.10 – Схема побудови (а) та макетний зразок (б) ферозондового 

датчика з сердечником з аморфної фольги: 1 - сердечник, 2 - реєструюча 

котушка, 3 -котушка збудження, l = 20мм, a = 5 - 8 мм, b = 6 - 7 мм. 

 

Для вимірювання характеристик наших датчиків був розроблений 

стенд, за допомогою якого було проведено їх градуювання. Основою нашого 

цифрового магнітометра є персональний комп'ютер і спеціально розроблене 

нами програмне забезпечення. В загальному вигляді блок-схема такого 

магнітометра включає в себе: персональний комп'ютер (ПК) - блок реєстрації 

та обробки сигналів; блок генератора збудження; блок посилення і фільтрації 

низькочастотних сигналів; блок живлення; магніточутливий блок з 

одностержневим і перпендикулярно орієнтованим ферозондовими датчиками 

з обмотками збудження і реєстрації. 

В ПК за заданою програмою формуються керуючі сигнали і подаються 

на генератор збудження. З генератора збудження подається стабілізована 
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змінна напруга гармонічної форми на котушки збудження ферорезонансного 

датчика. Вимірювальні сигнали, які пропорційні напруженості виміряного 

низькочастотного магнітного поля, знімаються з реєструючих котушок 

датчика, посилюються підсилювачем, при необхідності фільтруються, 

перетворюються аналогово-цифровим перетворювачем у цифрову форму і 

реєструються ПК. Введений в систему фільтр дозволяє вимірювати вплив 

виміряного низькочастотного магнітного поля на основну гармоніку 

збудження, або на гармоніку подвоєної частоти збудження. 

Використання ПК як генератора високочастотних модуляційних 

сигналів збудження, дає можливість проводити спектральний аналіз цих 

сигналів за допомогою спеціального програмного забезпечення на основі 

аналізу Фур'є. На рисунку 4.11 представлена схема вимірювань 

характеристик датчиків магнітного поля на базі персонального комп'ютера, 

який керує роботою магнітометра.   

 

Рис. 4.11. Схема вимірювань характеристик датчиків магнітного поля з 

котушками Гемгольца (I), з одного циліндричної котушкою (II).  

 

Схема вимірювань являє собою: 1 – котушки Гемгольца; 2 – датчик; 3 – 

генератор DDS-3005 USB; 4 – ADA-1406; 5 – USB інтерфейс зв'язку з ПК; 6 – 

генератор Г3-109 або Г6-37; E1 – гальванічне джерело опорної напруги, плати 

регулювання та контролю; С1 – конденсатор розв'язки; R1 та R3 – опорні 

резистори; R2 – регулятор постійного струму; PA1 – мікроамперметр; SA1 – 

перемикач; L1 – реєструюча котушка ферозондового датчика; L2 – котушка 

збудження; L3 – циліндрична котушка; R1 та R2 –опорні резистори; C1 – 
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розділення конденсатор; Г1 та Г2 – генератор сигналів Г3-109 та Г6-37; О1і 

О2 – двоканальні осцилографи TDS2012B та С1- 93. У якості генератора 

вимірюваного магнітного поля використовуються котушки Гемгольца. При 

вимірюванні частотних характеристик коефіцієнта магніточутливості 

досліджуваних датчиків, в якості джерела вимірюваного поля 

використовувалася одна циліндрична котушка (рис.4.12-II).  

При вимірюванні характеристик ферозондових датчиків 

використовувалися дві окремих програми: програма збору і запису даних і 

програма обробки. Для збору даних було розроблено програму Soundwork, 

яка призначена для роботи із звуковою картою комп'ютера, а також з 

високошвидкісної платою ЦАП і модулем ADA 1406. Цей 8 канальний 

модуль перетворює сигнал з аналогового вигляду в цифровий з тактовою 

частотою 350 кГц. Дані вимірювань оброблялися за допомогою пакету 

Matlab-r2006. Записані сигнали виміряного магнітного поля розкладався в 

ряд Фур'є. 

Характеристики ферозондових датчиків. Результати вимірювань 

показали, що наші ферорезонансні датчики дозволяють вимірювати як 

змінне, так і постійне магнітне поле.  

 

Рис. 4.12. Залежність сигналу датчика. 
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Залежність сигналу датчика (I) -від орієнтації відносно магнітного поля 

землі та перпендикулярно при різній напрузі збудження (I); (II іIII) – для двох 

частот f- та  f+  в області другої гармоніки f2 =40 кГц  в залежності від 

амплітуди змінного fi =2 кГц  магнітного поля при трьох різних частотах 

напруги збудження датчика(f1 =10 кГц, 20 кГц та 30 кГц ); сигнал датчика  в 

області другої гармоніки f2 =40 кГц для вимірюваного поля fi =2 кГц  при 

різній амплітуді струму на котушці збудження датчика I1=mA, та I2=2,5 mA; 

Фур’є-образ сигналу з датчика у магнітному полі котушок Гемгольца, яке 

створюється постійним 1 мА (Н=0,036 Е) та змінним fi =2 кГц  струмом 1,5 

мА (Н=0,055 Е) при частоті збудження  f1 =20 кГц (II).Виміряна чутливість 

датчика до постійного магнітного поля досить велика, причому вона сильно 

залежить від напрямку поля і зростає при збільшенні амплітуди 

високочастотного сигналу збудження (рис. 4.12). Вимірювання показують, 

що в області частоти гармонік збудження виникають два додаткових сигнали 

на частотах: f-=fn- fi  и  f+=fn + fi, де fn – частота збудження, fi – частота 

вимірюваного магнітного поля. Цікаво відзначити, що спостерігається 

різниця в амплітудах сигналів  f- та  f+, яке виникає за рахунок вкладу 

магнітного поля землі.  

Коли частота вимірюваного магнітного поля fi набагато менша від 

частоти збудження ферозондового датчика f1 при вимірах ми отримували 

дані про амплітуду і формі зміни цього поля в часі. На малюнку 4.13 

представлена форма сигналу вимірюваного магнітного поля при подачі на 

датчики постійного струму I0 = 1 мА (точка лінійності характеристики) і I0 = 

2,5 мА (точка нелінійності характеристики) при трьох значеннях амплітуди 

стабілізованого змінного електричного струму. 
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Рис. 4.13. Вид сигналу вимірюваного магнітного поля  fi =40 Гц при 

струмі  збудження датчика постійним I0=1 мА (1,4) таI0=2,5 мА (2,3,5) та 

змінним струмом з амплітудою I1=1 мА (1,2,4), I2=0,25 мА  (3) та I3=2,5 мА 

(5). 

Обробка результатів вимірювань показує, що ферозондові датчики з 

магнітним сердечником на основі аморфних тонких фольг ММ-5Со і ММ-

3Со мають високу чутливість. Змінюючи величину змінного і постійного 

струму, що подаються на обмотку збудження ферозондових датчиків можна 

управляти їх величиною коефіцієнта магнітоелектричного перетворення kEH, 

а також переводити його з лінійного режиму роботи в нелінійний режим 

роботи. При лінійному режимі роботи ці датчики дозволяють вимірювати 

амплітуду та форму сигналу вимірюваного змінного магнітного поля, частота 

якого набагато менше власної частоти збудження датчика. Зрозуміло, що для 

практичного використання необхідно попередньо градуювати наші 

ферозондові датчики. У таблиці 4.3 представлені результати визначення 

середньої величини коефіцієнта магнітоелектричного перетворення наших 

ферозондових датчиків. 
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Таблиця 4.3  

Визначення середньої величини коефіцієнта магнітоелектричного 

перетворення 

kEH, В/Е f=10 кГц f=20 кГц f=30 кГц 

Без постійного струму збудження 0,8 0,9 1,4 

При постійному струмі збудження  І=1мА 0,87 1,1 1,5 

При постійному струмі збудження  І=2,5 мА 1,4 1,6 2,1 

 

Оцінка порога чутливості наших датчиків по формулі (4.6) показує, що 

при R1 Ом, F =200 кГц та kEH1В/Е, поріг чутливості наших датчиків 

Hp<<1нTл. 

 Варто відзначити, що дуже велике значення магнітної проникності, 

низькі магнітні поля насичення і мала товщина аморфної тонкої фольги ММ-

5Со та ММ-3Со дозволяє використовувати у датчиках з сердечником із такої 

фольги мініатюрні котушки з малим числом витків. Все це дає можливість 

значно збільшити частоту збудження ферорезонансних датчиків та отримати 

на основі цих матеріалів мініатюрні датчики для вимірювання магнітного 

поля з високою чутливістю в широкій області робочих частот. 

 

Висновки розділу  4 

1. Проведено теоретичний аналіз градієнтного магнітного поля, яке 

формується виготовленою з магнітом’якого матеріала структурованою 

магнітною  підкладинкою. Продемонстровано, що для того, щоб збільшити 

висоту проникнення градієнтного поля, треба збільшити період модуляції 

намагніченості на підкладинці. Висота розповсюдження збільшується зі 

зростанням періоду модуляції, однак при цьому падає неоднорідність поля. 

Таким чином, ми маємо застосувати додаткові зусилля збільшення ступеню 

неоднорідності для поля. Форма магнітних елементів має бути більш 

складною (бруски, зірочки і т.д), ніж у описаній вище підкладинці. 
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2. Проведено структурну (оптична металографія, електронна і силова 

мікроскопія та рентгено-структурний аналіз) та магнітну (магнітна силова 

мікроскопія, магнітометрія та магніто резонансні методи) характерізацію 

отриманих матеріалів.  

3. З отриманих матеріалів виготовлені системи магнітів та порошки 

для створення магнітопластів, а також різні типи насадок з магнітом’яких 

матеріалів для створення градієнтних магнітних полів. Розроблені, створені 

та досліджені підкладинками із магнитом’ягких матеріалів з рельєфом 

поверхні, яка задає конфігурацію магнітного поля.  

4. Для вимірювання розподілу магнітних полів були створені 

малогабартні високочутливі датчики магнітного поля, що працюють в 

широкому діапазоні частот і амплітуд вимірюваних полів, а також мають 

вузьку діаграму спрямованості і малий коефіцієнт температурного дрейфу. 

Особливістю розроблених нами ферозондових датчиків магнітного поля 

було те, що для вимірювання малих магнітних полів використовується 

нелінійна залежність магнітної проникності від величини магнітного поля. 
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ВИСНОВКИ 

 

На основі експериментальних досліджень та модельних розрахунків у 

дисертаційній роботі були отримані наукові результати, які уточнюють і 

розширюють знання про магнітні властивості магнітних багатошарових 

наноструктур, про особливості взаємодії електромагнітного випромінювання 

з магнітними плівками і наночастинками, а саме:  

1. Встановлено, що попередня обробка підкладинок ультратонких шарів 

магнітних плівок вісмут заміщених ферит-гранатів та одномірних 

магнітофотоних кристалів за допомогою іонів з енергією більше 1 кеВ 

призводить до формування перехідного шару на границі підкладинки і плівки 

з плавною зміною складу за рахунок часткового руйнування поверхні 

підкладинки і аморфізації її поверхневого шару. Зміна складу в перехідному 

шарі, зокрема, призводить до зміни точки компенсації магнітного зразка, а 

також до зміни величини магнітооптичного ефекту. Показано, що при малій 

товщині (до 10 нм) магнітної плівки магнітооптичний ефект може навіть 

змінювати знак. На підставі проведених досліджень визначено товщину 

перехідного шару при різних методах обробки поверхні підкладинки. 

Розроблено новий спосіб отримання плівок вісмут заміщених феритів-

гранатів із заданою шорсткістю поверхні; отриманий Патент України на 

корисну модель № 87156. 

2. Експериментально доведено, що опромінення полікристалічних 

плівок Ni81Fe19 наносекундними лазерними імпульсами призводить до 

зменшення шорсткості поверхні, а також до рекристалізації і збільшення 

розмірів кристалітів у при поверхневому шарі. Вперше продемонстровано, 

що ефективність рекристалізації плівок Ni81Fe19 залежить від довжини хвилі 

лазерного випромінювання. В якості механізму цього ефекту пропонується 

розглядати збудження локальних плазмонів на голчастих неоднорідностях 

поверхні. 
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3. Вперше показано, що зовнішнє постійне магнітне поле впливає на 

величину високочастотної магнітної сприйнятливості магнітних 

наночастинок. При цьому обґрунтовано, що отримані результати необхідно 

враховувати в області медицини при розігріві магнітних наночастинок 

змінним магнітним полем.  

4. Запропоновано методи створення високоградієнтних магнітних полів 

із заданою конфігурацією за допомогою структурованих підкладинок із 

магнітом’яких матеріалів для застосування в біології та медицині. 

5. Вперше запропоновано використовувати явище нелінійної залежності 

магнітної проникності аморфних стрічок кобальту від магнітного поля для 

створення високочутливих малогабаритних ферозондових датчиків 

магнітного поля з параметричним посиленням сигналів. 
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