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Головні результати роботи  

.  

1. Магнітні багатошарові наноструктури з температурно 

залежною міжшаровою  обмінною взаємодією 

1. Запропоновано новий спосіб температурно керованого міжшарового обміну в магнітних 

багатошарових наноструктурах через прошарки розбавлених феромагнітних сплавів 

2. Виявлено, що обмін через прошарки розбавлених феромагнетиків є неоднорідним по товщині і 

залежить як від складу прошарку, так і від його товщини 

3. Температурно залежний міжшаровий обмін через прошарок розбавленого феромагнітного 

сплаву є анізотропним, що приводить до сильної анізотропії магнітного затухання в структурах 

4. Розроблені рекомендації для практичного застосування температурно керованого обміну в 

спінтронних пристроях, та виготовлені прототипи спінтронних пристроїв з термічно керованими 

магнітними, електричними і магнітотранспортними властивостями для систем 

термоелектронного керування в спінтроніці 

5. Запропоновано спосіб суто температурного перемикання характеру міжшарового обміну в 

структурах із непрямим обміном: із прямого в непрямий 



Головні результати роботи  

2.  Плівкові структури феромагнітних сплавів з ефектом 

пам’яті форми 

1. В епітаксіальних плівках Гейслерівських сплавів величина перпендикулярної магнітопружної анізотропії завдяки 

великій магнітострикції може досягати декількох кілоерстед. В залежності від типу підкладинки, константа цієї 

анізотропії може бути як додатною, так і від’ємною. 

2. На відміну від масивних матеріалів, в плівках з магнітним ефектом пам’яті форми може спостерігатись досить 

значна зміна об’єму при мартенситному перетворенні (як позитивна, так і негативна). Це призводить до значної 

відмінності між значеннями констант магнітної анізотропії четвертого порядку в плівках та масивних 

монокристалах. Продемонстровано, що параметри кристалічної гратки тонких плівок в мартенситній фазі 

настільки сильно залежать від умов отримання плівок, що для плівок одного складу на однакових підкладинках в 

залежності від умов їх отримання, константа анізотропії четвертого порядку може відрізнятися не тільки за 

величиною, але і за знаком. 

3. Досліджено зв'язок між нанодвійниковою структурою та магнітними властивостями в Гейслерівських сплавах з 

ефектом пам’яті форми. Показано, що обмінний зв'язок між субмікронними двійниковими компонентами 

призводить до модифікації ефективної магнітної анізотропії аналогічно тому, що спостерігається в магнітним 

багатошарових системах. Показано, що нанодвійникування суттєво впливає на значення ефективної магнітної 

анізотропії другого порядку і практично не впливає на значення константи анізотропії четвертого порядку. 

4. Показано, що нанодвійникування може призводити до формування неколінеарної магнітної структури, якщо 

розміри двійників співрозмірні з довжиною обмінної кореляції. Розсіяння електронів на такій структурі обумовлює 

появу значного від’ємного магнітоопору в широкому діапазоні температур.  

5. Вперше продемонстровано можливість формування самоузгодженої періодичної структури на поверхні 

епітаксіальних плівок NiMnGa, що складається з монокристалічних брусків. Формування такої структури 

пов’язано з релаксацією напружень, що виникають за рахунок невідповідності параметрів кристалічних граток 

плівки та монокристалічної підкладинки. 

 



3. Магнітні еластомери  

1. Проведено теоретичний опис індукованого магнітним полем повороту, розташованої в 

еластомері магніто-м'якої феромагнітної сферичної частинки з одноосьовою магнітною 

анізотропією. Індукований магнітним полем поворот частинок в еластомері має магніто-

пружну природу і супроводжується критичною зміною намагніченості багатодоменного 

стану частинок, як при магнітному фазовому переході другого роду. 

2. Було розглянуто новий фізичний механізм аномально великої деформації вигину, 

індукованої магнітним полем в системі феромагнітних смуг, що розташовані на поверхні 

еластомеру. Показано, що польова поведінка вигину в такий системі має критичну 

поведінку з сильно нелінійним характером. Розроблена теорія даного явища та 

встановлена залежність критичних полів в цьому процесі від геометричних факторів та 

фізичних властивостей елементів системи. 

3. Теоретичними методами доведено, що у неструктурованих магнітоактивних еластомерах 

аномальний магнітореологічний ефект - зростання майже на два порядки величини 

ефективного модуля зсуву в зовнішньому магнітному полі - є наслідком одновісної 

магнітної анізотропії, індукованої магнітним полем. Додатковий магнітопружний внесок до 

механічної напруги, створюваний за рахунок впливу наведеної магнітної анізотропії 

збільшує величину ефективного модуля зсуву магнітоактивного еластомеру при його 

намагнічуванні. Числові оцінки величини магнітореологічного ефекту гарно узгоджуються з 

відомими експериментальними даними. Таким чином, в роботі визначено тип структур, 

пружні властивості яких можуть бути ефективно керованими зовнішнім магнітним полем. 

Головні результати роботи  



4. Експериментальним шляхом досліджено поведінку магнітоактивного еластомеру при 

згинанні під дією однорідного стаціонарного магнітного поля. Показано, що магніто-

польовій залежності вигину стрижня МАЕ притаманний гістерезис, який обумовлений 

магнітореологічним ефектом, внаслідок реструктуризації положень частинок у МАЕ при 

вигині. Величина вигину критично залежить від магнітного поля, напрямок якого є 

директором для вигину, що зберігає виродження для знаку вигину. 

5. Синтезовано феромагнітний нанопорошок із суперпарамагнітними наночастинками 

нестехіометричного манганіту La0.8Ag0.2Mn1.2O3 з точкою Кюрі в околі кімнатних 

температур (Тс = 308 К). На його основі був виготовлений магнітоактивний еластомер 

(МАЕ). Вивчено магнітні та магнітопружні властивості МАЕ поблизу точки Кюрі. Показано, 

що основним фактором, який впливає на вигин, є індукована магнітним полем 

реструктуризація МАЕ. Встановлено, що магнітопружні властивості МАЕ мають критичні 

особливості в околі температури Кюрі. Показано, що МАЕ з температурою Кюрі, трохи 

більшою за кімнатну температуру, можуть бути використані як розумні матеріали для 

пристроїв із контрольованими температурою магнітопружними властивостями. При 

підвищенні температури вище точки Кюрі магнітопружні властивості МАЕ зникають, а при 

зниженні температури відновлюються. Результатом даної роботи є розробка нового типу 

магнітоактивного еластоміру з додатковими температурними засобами впливу. Автори 

роботи мають пріоритет у цьому напрямку. 

 Перспективи застосування досліджень 

Представлені в циклі робіт експериментальні результати важливі як для фундаментальної 

фізики магнетизму, зокрема для таких нових напрямків матеріалознавства, як матеріали 

спінтроніки, магнітофотоніки та магноніки так і для практичних застосувань у сучасних 

пристроях запису і зчитування інформації. Магнітоактивні еластомери можуть бути 

використані як функціональні матеріали для розробки та створення нових типів 

мікроактуаторів та інших елементів робототехніки. 
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