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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Стрімкий розвиток наноелектроніки та спінтроніки 

викликав значний інтерес до розробки нових та вдосконалення вже відомих 
тонкоплівкових наносистем у вигляді плівкових сплавів, багатошарових плівок, 
мультишарів, спін-клапанів, магнітних тунельних переходів з необхідними 
магнітними властивостями та стабільними робочими параметрами. Сучасні 
технології дозволяють створювати плівкові матеріали з моно-, полікристалічною 
або аморфною структурою й конструювати на їх основі принципово новітні 
магнітні матеріали, що характеризуються рядом нових особливостей та явищ, 
повністю відсутніх або слабко виражених у масивних матеріалах. До таких можна 
віднести: гігантський (ГМО), тунельний, колосальний, анізотропний магнітоопір 
(АМО), гігантський магнітний імпеданс, аномальний ефект Холу, сильний 
магнітооптичний відгук, аномальні оптичні ефекти, тощо. 

Всі ці явища відкрили величезні перспективи, як для фундаментальних 
досліджень, так і для багатообіцяючих можливостей їх практичного застосування. 
Так, відкриття явища ГМО у багатошарових  та гранульованих наноструктурах 
ініціювало великий інтерес до розробок спінтронних наноприладів, принцип роботи 
яких оснований  на керуванні спінами окремих електронів. Багатошарові плівки 
типу «спін-клапан» та  магнітні гранульовані плівкові сплави знайшли широке коло 
застосувань у наноелектроніці, а саме, енергонезалежна магніторезистивна пам'ять, 
датчики величини та напряму магнітного поля, пристрої для магнітно-резонансної 
томографії. В останні кілька десятиліть набули важливого значення дослідження і 
розробки в галузі магніторезистивних датчиків. Датчики на основі 
магніторезистивних ефектів (ГМО та АМО) широко застосовуються в 
автомобільній промисловості як вимірювачі швидкості обертання та детектори 
кутів і положення, їх застосування для вимірювання положення привабливі завдяки 
безконтактному способу зондування, який не дає можливості механічної взаємодії 
між рухомими об'єктами. У даний час спінові клапани на основі ГМО – ефекту 
стали потужним інструментом у біомедицині, де важлива чутлива та швидка 
біомолекулярна система виявлення. Так, у медицині все більшої популярності 
набувають методи біомолекулярної діагностики  з використанням портативних 
високочутливих приладів типу «лабораторія на чипі», де в якості чутливих елемента 
виступають ГМО датчики. Такі датчики можуть виявляти магнітні наночастинки, 
що використовуються в якості міток для різних біомолекул. 

Останнім часом широко застосовуються пристрої гнучкої електроніки. У зв’язку 
з цим проводяться дослідження стабільності магнітних, магнітооптичних та 
магнітотранспортних властивостей наноструктур на гнучких підкладках.  

Крім того, увагу дослідників привертають плівкові системи на основі 
феромагнітних (Т) і рідкісноземельних (R) металів із різною товщиною шарів. R / T-
системи становлять інтерес із точки зору їх можливого практичного використання 
при створенні носіїв інформації з високою щільністю магнітного запису, елементів 
спінової електроніки та магнітооптичних систем. Аморфні плівкові сплави і 
багатошарові плівки на основі R- і T-металів, що характеризуються 3d – 4f 
електронною обмінною взаємодією, мають ряд унікальних властивостей і 
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вважаються новим класом магнітовпорядкованих речовин. Це пов’язано з 
особливостями взаємного антиферомагнітного впорядкування у R / T-системах. 
Воно може реалізуватися при стабілізації аморфного (квазіаморфного) стану у 
шарах із R-металів. Такі наноструктури можуть слугувати як складові компоненти 
складної магнітної плівкової системи (мультишару). При дотриманні певних умов 
формування структурно-фазового стану плівкових зразків можна синтезувати 
матеріали з необхідними наперед заданими магнітними, магнітооптичними, 
електрофізичними і магнітотранспортними властивостями. 

Створення функціональних елементів на основі вищевказаних магнітних 
наноструктур супроводжується рядом невирішених проблем, пов’язаних із 
відсутністю однозначної інформації щодо особливостей дифузійних процесів, 
фазоутворення і структурних перетворень в умовах дії різних фізичних факторів, що 
призводять до зміни властивостей усієї системи. Вирішення цих проблем важливе для 
подальшого практичного використання таких систем, як функціональних елементів 
для сучасних мікроелектронних приладів і сенсорів. 

Відомо, що магнітні, магнітооптичні, електрофізичні та магнітотранспортні 
властивості наноструктур у значній мірі залежать від їх структурного стану. Цій 
проблемі присвячено багато робіт і вже є значний прогрес у розумінні впливу 
кристалічної структури та її дефектів на фізичні  властивості. Однак розвиток й 
удосконалювання технологій та методів отримання наноструктур і дослідження їх 
властивостей надали можливість мініатюризації компонентів приладів до 
наноскопічного масштабу. Тому вивчення впливу розмірних ефектів на магнітні, 
магнітооптичні, електрофізичні та магнітотранспортні властивості залишаються 
актуальними. Так, наприклад, незважаючи на те, що кількість наукових публікацій 
стосовно вивчення магнітоопору у гранульованих структурах досить значна, 
розмірні ефекти у магнітотранспортних та магнітних властивостях плівкових 
структур товщиною d < 50нм  у широкому інтервалі концентрацій компонентів 
системи вивчені недостатньо. У науковій літературі в основному наведені 
результати дослідження магнітних та магнітотранспортних властивостей 
гранульованих плівок з товщиною d > 200 нм. Відомо, що ключову роль в ефекті 
ГМО (при температурах вимірювання близьких до Т = 300К)  відіграє саме спін-
залежне розсіювання електронів провідності на однодоменних гранулах. Результати 
досліджень, приведені в даній роботі, дозволили встановити основні закономірності 
розмірних залежностей (від товщини плівки та розміру магнітних гранул) 
магнітотранспортних та магнітних властивостей у гранульованих плівках. 
Апробація теорії «перколяції кінцевого розміру» Лівенштейна показала якісне 
узгодження з результатами експерименту для плівкових сплавів на основі Co та Ag. 
Встановлено зв'язок магнітних, магнітооптичних, електрофізичних та 
магнітотранспортних властивостей досліджуваних плівкових систем з їх 
структурно-фазовим станом. Виходячи з невирішених проблем була сформульована 
основна мета дисертації: встановлення кореляції структурних і розмірних 
механізмів формування магнітних, магнітооптичних та магнітотранспортних 
властивостей в гранульованих, полікристалічних, аморфних і багатошарових 
плівках. Крім того, цікавим з точку зору як фундаментальних досліджень так і 
практичного застосування є вивчення впливу магнітного поля на структуру та 
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властивості плівкових структур та ефекти післядії. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна рoбoта виконувалася у відділі фізики мезо- та нанокристалічних 

магнітних структур Інституту магнетизму НАН України та МОН України, а також 
на кафедрі електроніки, загальної та прикладної фізики Сумськoгo державнoгo 
університету. Oснoвні результати були отримані у процесі викoнання таких 
держбюджетних науково-дослідних робіт та при виконанні індивідуальних 
Міжнародних грантів: 
1. Держбюджетна програма «Ефекти післядії і вплив електромагнітного поля на 

структурні і транспортні характеристики функціональних елементів 
наноелектроніки» (номер держреєстрації 0112U001914, 2012-2014 рр.). 

2. Держбюджетна програма «Структурно-фазовий стан та магніторезистивні 
властивості плівкових систем» (номер держреєстрації 0112U004688, 2012-
2016 рр.). 

3. Індивідуальний Міжнародний грант ERASMUS MUNDUS EMINENCE II в 
Нанобіомедичному центрі Університету ім. А. Міцкевича (м. Познань, Польща) (2016 
-  2017 рр). 

4. Держбюджетна програма «Вплив фізичних процесів на властивості спін-
вентильних структур на основі Fe, Co та Ag, Au, Cu і магнітних наночастинок» 
(номер держреєстрації 0116U002623, 2016-2018 рр). 

5. Індивідуальний Міжнародний грант Словацької Академії наук (SAIA) в Університеті 
ім. Я.А. Коменського (м. Братислава, Словаччина) (2018 - 2019 рр); 

6. Держбюджетна програма «Фазовий склад, електрофізичні та магніторезистивні 
властивості багатокомпонентних (високоентропійних) плівкових сплавів» (номер 
держреєстрації 0118U003580, 2018-2020 рр). 

7. Держбюджетна програма «Взаємозв’язок між магніторезистивними і магнітними 
властивостями та електронною структурою багатокомпонентних плівкових 
сплавів» (номер держреєстрації 0120U102005, 2020-2022 рр). 
Мета роботи та завдання дослідження. 
Мета дисертаційної роботи полягала у встановленні загальних закономірностей 

впливу товщини зразків, концентрації компонентів, елементного складу, умов 
термообробки на  структурно-фазовий стан і магнітні, магнітооптичні, 
магнітотранспортні та електрофізичні властивості магнітних плівкових сплавів та 
багатошарових нанорозмірних систем на основі 3d – перехідних металів. 

Для досягнення поставленої мети роботи потрібно було вирішити такі задачі: 
– розробити методику отримання зразків плівкових сплавів методом 

одночасного випаровування з декількох випарників та методику отримання 
багатошарових магнітних плівкових систем; 

– розробити методику проведення комплексних досліджень магнітних, 
магнітооптичних, магнітотранспортних, електрофізичних властивостей магнітних 
плівкових сплавів та багатошарових плівок в умoвах дії розмірного, 
температурнoгo та кoнцентраційнoгo ефектів; 

– виконати комплексні дослідження впливу товщини зразків магнітних 
гранульованих плівкових сплавів та багатошарових плівок на їх структурно-
фазовий стан, магнітні, магнітооптичні й магніторезистивні властивості; 
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– виконати апробацію теорії Левінштейна для залежності порогу структурної 
перколяції від товщини гранульованої плівкової системи та запропонувати 
схематичну модель для прогнозування механізмів спін-залежного розсіювання 
електронів у зразках гранульованих магнітних сплавів  різної товщини; 

– виконати експериментальні дослідження впливу умов осадження та 
відпалювання на структурно-фазовий стан, магніторезистивні, магнітні, 
магнітооптичні та електрофізичні властивості зразків тонкоплівкових магнітних 
сплавів  та багатошарових плівок із загальною товщиною 20 < d < 100 нм , а також 
установити взаємозв’язок між вказаними властивостями; 

– визначити закономірності польових залежностей магнітоопору та намагніченості 
невідпалених і відпалених зразків гранульованих магнітних плівкових сплавів 
різної товщини  та різного складу; 

– установити взаємозв’язкок між особливостями структурно-фазового стану 
невідпалених і відпалених плівкових сплавів і багатошарових плівок та їх 
магнітними, магнітооптичними, електрофізичними і магніторезистивними 
властивостями; 

– визначити температурні інтервали роботи зразків плівкових магнітних сплавів на 
основі Сo і Ag як  елементів магніторезистивних датчиків; 

– виконати дослідження взаємозв’язку електрофізичних, магніторезистивних 
властивостей та структурно-фазового стану плівкових сплавів на основі Co і 
Cu в умoвах дії температурнoгo та кoнцентраційнoгo ефектів; 

– виконати дослідження впливу магнітного поля на морфологію та структурні 
характеристики поверхні гранульованих та наноструктурованих плівок, 
дослідити ефекти магнітної післядії; 

– установити взаємозв'язок структурно-фазового стану двовимірної системи 
типу ядро – оболонка (на основі наночастинок FePt з оксидною оболонкою γ-
Fe2O3 зі структурою шпінелі) з магнітними властивостями, зокрема з  ефектом 
обмінного зміщення; 

– виконати магніто-еліпсометричні дослідження багатошарових плівок Al/NiFe, 
Cr/NiFe, Ge/NiFe, Al/Ge/NiFe, Cr/Ge/NiFe для вивчення їх оптичних і 
структурних параметрів; 

– дослідити взаємозв’язок структурно-фазового стану, магнітних та 
магніторезистивних властивостей тришарових плівок Fe/Gd/Fe та Co/Gd/Co 
при зміні товщини окремих шарів. 

Об’єктом дослідження є розмірні, концентраційні, товщинні, температурні, 
структурні ефекти в магнітних, магніторезистивних, магнітооптичних, 
електрофізичних властивостях тонкоплівкових багатошарових системах та 
магнітних плівкових сплавах (зокрема гранульованих), ефекти впливу магнітного 
поля на морфологію поверхні плівкових систем. 

Предметом дослідження є магнітні, магніторезистивні, магнітооптичні, 
електрофізичні властивості плівкових магнітних сплавів (товщиною d = 20 – 85 нм) 
та багатошарових плівок на основі магнітних та немагнітних металів в умовах зміни 
структурно-фазового стану. 

Метoди дoсліджень. Для фoрмування плівкoвих матеріалів викoристoвувалися 
методи  пoшарoвої та oднoчасної кoнденсації металів у вакуумі з декількох 
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незалежних випарників магнетронним та електронно-променевим методами 
осадження (зокрема із застосуванням надвисоковакуумних систем з залишковим 
тиском нижче P ≈ 10-6 Па). Для дoслідження рoзмірних і температурних 
залежнoстей температурного коефіцієнту опору, магнітних, магнітооптичних 
властивостей та магнітоопору були застoсoвані автoматизoвані комплекси та 
сучасне високоточне обладнання. Дифракційні та структурні дослідження 
прoвoдилися метoдами електрoнoграфії, рентгенoграфії, растрової, просвічуючої 
(зокрема високороздільної) електрoннoї мікроскопії з застосуванням приставок для 
вивчення елементного (кількісного та якісного) аналізу досліджуваних плівкових 
зразків. Магнітooптичні властивoсті досліджувалися метoдoм магнітооптичного 
ефекту Керра (МOКЕ) та методом спектральної еліпсометрії. Для дослідження 
магнітотранспортних і  магнітних характеристик використовувалися надпровідна 
квантова (SQUID) магнітометрія (проводилися вимірювання при температурах 2 ≤ 
Твимір. ≤ 350К та магнітних полях -90 кЕ ≤ H ≤ 90 кЕ) та вібраційна магнетометрія. 
Дослідження впливу магнітного поля на структуру та морфологію поверхні плівок 
та ефектів магнітної післядії здійснювалося на приладі Solver PRO. 

Наукова новизна отриманих результатів. Проведені комплексні 
експериментальні дослідження фізичних процесів у магнітних гранульованих 
плівкових сплавах і багатошарових наноструктурованих плівках із спін-залежним 
розсіюванням електронів дозволили отримати такі нові результати: 

– вперше було експериментально встановлено взаємозв’язок між товщиною, 
порогом структурної перколяції, структурно-фазовим станом, магнітними, 
магнітотранспортними, магнітооптичними властивостями гетерогенних 
наноструктурованих плівкових систем на основі Co та Ag в широкому інтервалі 
складу; 

– вперше проведена апробація теорії Левінштейна для перколяції гранульованих 
плівкових систем різної товщини (20 ≤ d ≤ 85 нм), яка показала якісне узгодження 
теорії з експериментом у випадку системи на основі Co та Ag. Була запропонована 
модель для прогнозування механізмів спін-залежного розсіювання електронів 
гранульованих магнітних сплавів  у залежності  від товщини плівкової системи; 

– вперше експериментально зареєстрований вплив зовнішнього магнітного поля 
на морфологію поверхні та структурні характеристики гранульованих 
тонкоплівкових сплавів на основі Co і Ag та Ni і Ag. Визначено, що навіть при 
відносно невисокій напруженості H = 0,1 кЕ перше застосування магнітного поля  
має найбільш значний вплив на зміну морфології поверхні, а саме – зменшення 
параметрів шорсткості поверхні та структурної ентропії. Повторна дія магнітного 
поля з більш високою напруженістю поля (до H = 1 кЕ) викликає набагато слабші 
зміни таких структурних характеристик. Спостережувані ефекти можуть бути 
пов’язані з поворотом магнітних гранул, їх деформацією і переходом плівкової 
системи в новий більш рівноважний стан; 

– вперше проведено комплексні дослідження впливу структурно-фазового стану 
на особливості магнітних, магнітотранспортних та магнітооптичних властивостей 
гранульованих магнітних плівкових систем  на основі Co і Ag, Co і Cu, Py і Ag, Py і 
Cu товщиною 20 ≤ d ≤ 85 нм в широкому інтервалі складів; 
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– вперше встановлено взаємозв’язок структурно-фазового стану, магнітних та 
магніторезистивних властивостей матеріалів функціональних елементів на основі 
Fe (Co) і Gd при зміні товщини окремих шарів у свіжосконденсованому стані та 
після відпалювання; 

– вперше проведено дослідження впливу відпалювання на формування 
структурно-фазового стану, магнітних, магнітотранспортних та магнітооптичних 
властивостей зразків плівкових сплавів на основі Co і Ag, Co і Cu, Py і Ag, Py і Cu 
товщиною 20 ≤ d ≤ 85 нм в широкому інтервалі складу плівкових зразків; 

– вперше експериментально встановлено залежність електрофізичних 
властивостей від складу зразків магнітних плівкових сплавів на основі Co і Cu у 
взаємозв’язку з їх магнітотранспортними властивостями; 

– вперше продемонстровано вплив покриття феромагнітного шару на контроль 
магнітооптичної реакції у системах Cr/NiFe, Al/NiFe, Сr(Al)/Ge/NiFe; 

– вперше експериментально встановлено можливість керування магніто-
жорсткістю  та ефектом обмінного зміщення двовимірної системи типу ядро – 
оболонка (на основі наночастинок FePt з оксидною оболонкою γ-Fe2O3) при 
контрольованій зміні структурно-фазового стану. 

Практичне значення одержаних результатів. 
Результати комплексних експериментальних досліджень, отриманих у роботі, 

поглиблюють розуміння фундаментальних питань щодо взаємозв’язку структурно-
фазового стану, магнітних, магнітооптичних і магнітотранспортних властивостей 
плівкових систем до та після відпалювання на стабільність робочих характеристик 
матеріалів. Крім того, це дає можливість застосування досліджуваних систем як  
чутливих елементів датчиків величини та напряму магнітного поля, а також як  
середовища для термомагнітного запису інформації. Встановлено, що досліджені 
наноструктури можуть бути використані під час формування функціональних 
елементів із наперед заданими робочими характеристиками, які будуть відрізнятися 
високими значеннями магнітоопору (ГМО та АМО) та будуть мати стабільні 
параметри в широкому діапазоні робочих температур. 

Проведення магнітооптичних досліджень дозволить створити елементи приладів 
для керування світловими потоками та застосувати дані структури в системах 
магнітооптичних запам'ятовуючих пристроїв та оптичних сенсорів. 

Дослідження впливу орієнтації зразків у зовнішньому магнітному полі на 
магнітні, магнітооптичні та магніторезистивні характеристики плівкових систем 
дозволило визначити області детектування кутів положення і повороту відносно 
магнітного поля чутливими елементами на їх основі. Залежність чутливості до 
магнітного поля тришарових плівок як функціональних елементів датчиків у різних 
геометріях вимірювання дає можливість установити швидкість реагування датчика 
на зміну сигналу, що надходить і точність вимірювання при детектуванні слабких 
магнітних полів. 

Дослідження впливу електромагнітного або постійного магнітного поля на 
структурні характеристики плівкових структур має велике практичне значення, 
оскільки при проходженні навіть постійного електричного струму через 
наноелектронні елементи і прилади виникає високоградієнтне електричне поле, а 
при проходженні спінового струму – високоградієнтне магнітне поле, що 
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обумовлене дуже малими розмірами цих елементів. Такі поля можуть призводити 
до помітних змін як розмірів, так і структури самих базових елементів. Також 
електромагнітні поля можуть змінювати розподіл доменної структури магнітних 
матеріалів і тим самим впливати на характеристики електричної і спінової 
провідності елементів наноелектроніки і спінтроніки. 

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок автора полягає у постановці 
завдань досліджень, виборі експериментальних методик, у самостійному пошуку й 
аналізі літературних джерел, отриманні плівкових зразків, прoведенні дoсліджень 
магнітних, магнітотранспортних, магнітооптичних, електрофізичних властивостей 
та структурнo-фазoвoгo стану наноструктур, обробці та інтерпретації отриманих 
результатів. 

У дисертації представлені результати досліджень, виконаних здобувачем у 
співробітництві з іншими авторами. Постановку задач досліджень, обговорення та 
узагальнення експериментальних результатів проведено спільно з науковим 
консультантом д-ром фіз.-мат. наук, проф. Горобцем Ю.І. 

В обговоренні результатів роботи брали участь д-р фіз.-мат. наук, проф. 
Проценко І.Ю. (Сумський державний університет, м. Суми) – стосовно 
інтерпретації результатів досліджень структурно-фазового стану та 
електрофізичних властивостей зразків. Канд. фіз.-мат. наук Воробйов C.І. 
(Університет ім. П.Й. Шафарика, м. Кошице, Словаччина), д-р фіз.-мат. наук 
Шкурдода Ю.О. (Сумський державний університет, м. Суми), проф. Т.Лучинскі 
(Інститут молекулярної фізики Польської Академії наук, м. Познань, Польща), 
с. н. с. Кравець А.Ф. (Інститут магнетизму, м. Київ) – брали участь в інтерпретації 
результатів дослідження магнітних та магнітотранспортних властивостей магнітних 
плівкових сплавів. Проф. Непийко С.О. (Університет імені Й. Гутенберга, м. Майнц, 
Німеччина) та проф. Паніна Л.В. (Плімутський університет (м. Плімут, Англія) 
брали участь у обговоренні результатів дослідження магнітооптичних властивостей 
багатошарових плівкових матеріалів. Дослідження впливу магнітних полів на 
структурні характеристики магнітних плівкових сплавів та інтерпретація 
результатів дослідження виконані здобувачем спільно з канд. фіз.-мат. наук 
Деречею Д.О., канд. фіз.-мат. наук Шарай І.В та канд. фіз.-мат. наук Скиртою Ю.Б. 
Спільно з канд. фіз.-мат. наук Воробйовим С.І. здобувачем було отримано зразки 
багатошарових плівок на основі Fe або Co та Gd, проведено дослідження їх 
структурно-фазового стану, магнітних та магнітотранспортних властивостей. 
Спільно з Гребинахою В.І. було отримано зразки плівкових сплавів на основі 3d 
перехідних металів, досліджено їх магнітотранспортні властивості. 

Значну кількість експериментальних результатів було отримано під час закордонних 
стажувань та виконання Міжнародних індивідуальних грантів у Нанобіомедичному 
центрі при Університеті імені А. Міцкевича (м. Познань, Польща), Інституті 
молекулярної фізики Польської Академії наук (м. Познань, Польща), Інституті фізики 
Університету імені Й. Гутенберга (м. Майнц, Німеччина), Ексетерському університеті 
(м. Ексетер, Великобританія), на кафедрі експериментальної фізики Університету 
імені Я.А. Коменського (м. Братислава, Словаччина). 

Автор особисто брав участь у проведенні експериментальних досліджень, 
обробці та інтерпретації отриманих результатів, а також у підготовці текстів 
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наукових праць [1–43]. У працях [1-7, 9] дисертант провів комплексний аналіз 
літературних даних щодо структурно-фазового стану та фізичних властивостей 
плівкових матеріалів, визначив постановку задач досліджень, отримав зразки 
методом конденсації у вакуумі, провів переважну частину експериментальних 
досліджень їх структурно-фазового стану, магнітних, магніторезистивних та 
електрофізичних властивостей. У вказаних працях здобувач взяв участь у 
обговоренні результатів досліджень та виконав їх узагальнення. Тексти зазначених 
статей підготовлено автором особисто. 

У працях [8, 10, 11] дисертант взяв участь у отриманні плівкових зразків Cr/NiFe, 
Al/NiFe, Al/Ge/NiFe, Cr/Ge/NiFe методом пошарової конденсації у вакуумі, а також 
у обговоренні результатів досліджень магнітооптичних властивостей плівкових 
систем. Тексти зазначених статей підготовлено у співавторстві. 

У праці [12] виконав дослідження магніторезистивних властивостей 
одношарових плівок кобальту, заліза і нікелю. Брав участь у обговоренні 
результатів експерименту і написанні рукопису статті. Текст статті підготовлено в 
співавторстві. 

У праці [13] здобувач брав участь у поставленні задач досліджень, отриманні 
зразків, проведенні експериментальних досліджень їх магнітооптичних 
властивостей, обробленні та обговоренні результатів. Текст статті підготовлено в 
співавторстві. 

У працях [14-15] дисертант брав участь у постановці задач та проведенні 
експериментальних досліджень, їх обробленні та обговоренні. Тексти статей 
підготовлено в співавторстві. 

У праці [16] здобувач брав участь у поставленні задач досліджень, отриманні 
зразків, узагальненні та обговоренні результатів експериментальних досліджень. 
Текст статті підготовлено в співавторстві. 

У праці [17] дисертант брав участь у проведенні експериментальних досліджень 
структурно-фазового стану плівкової системи на основі алюмінію та титану. Текст 
статті підготовлено в співавторстві. 

У працях [18–19] здобувач брав участь у поставленні задач та проведенні 
експериментальних досліджень дифузійних процесів методом вторинної іонної мас-
спектрометрії, обробці отриманих результатів. Тексти статей підготовлено в 
співавторстві. 

У праці [20] дисертант виконав експериментальні дослідження дифузійних 
процесів у двошарових плівках на основі нікелю і ванадію методом вторинної 
іонної мас-спектрометрії, взяв участь у обговоренні результатів досліджень 
температурної залежності опору та термічного коефіцієнту опору плівкових  
зразків. Текст статті підготовлено в співавторстві. 

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

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи 
доповідались і обговорювалися на таких наукових конференціях: Міжнародній 
конференції з Інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки 
«UkrMico-2019» (м. Одеса, 9-13 вересня, 2019 р); Міжнародній конференції 
«Nаnomаterіаls: Аpplіcаtіons & Propertіes» (м. Затока, 2017 та 2018 рр.); Міжнародній 
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конференції «NanoTech Poland 2017» (м. Познань, Польща, 1-3 червня, 2017 р.); 
Європейській конференції “Physics of magnetism - 2017» (м. Познань, Польща, 26-30 
червня 2017 р.); Міжнародній конференції «Функціональні матеріали ICFM-2013» 
(Гаспра, 29 вересня-5 жовтня 2013 р.); ІІ Всеукраїнській конференції молодих 
вчених «Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології (CММТ-2011)» 
(м. Київ, 16-18 листопада 2011 р.); ІІ Міжнародній науково-технічній конференції 
"Функціональні та конструкційні матеріали" (м. Донецьк, 15-16 листопада 2011 р.); 
науково-технічній конференції «Фізика, електроніка, електротехніка» (м. Суми, 
2010-2012 рр., 2014-2015 рр.); Міжнародних конференціях студентів і молодих учених 
із теоретичної та експериментальної фізики «ЕВРИКА» (м. Львів, 2013, 2015 рр.). 

Публікації. Основні наукові результати опубліковані у 20 наукових працях (із 
них 17 входять до бази «Scopus», причому 8 статей опубліковано у виданнях з 
квартилями Q1 і Q2). Результати дисертації апробовані у вигляді доповідей та 
публікацій матеріалів на Всеукраїнських та Міжнародних конференціях. 

Структура і зміст роботи. Дисертація складається зі вступу, шести розділів, 
загальних висновків та списку опрацьованих джерел наукової літератури, що 
налічує 359 посилань. Загальний обсяг дисертації складає 370 сторінок, 14 таблиць, 
222 рисунки. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, наведено 

загальну характеристику спектру досліджень, сформульовано мету і задачі роботи, 
визначено об’єкт, предмет і методи досліджень, розкрито наукову новизну та 
практичне значення отриманих результатів. Відзначено особистий внесок здобувача 
та наведені основні відомості про зв’язoк рoбoти з науково-дослідними програмами 
та їх апробацію на наукових конференціях і семінарах. Надані відомості про 
структуру та обсяг дисертації. 

У розділі 1 «Фізичні властивості та структурно-фазовий стан 
наноструктурованих матеріалів», що є літературним оглядом, подано та 
проаналізовано основні опубліковані теоретичні та експериментальні відомості про 
структурно-фазовий стан, магнітні та магнітотранспортні властивості магнітних  
плівкових систем. Так, зoкрема, у підрoзділі 1.1 рoзглянуті основні типи плівкових 
структур, які досліджені в дисертаційній роботі.  У підрозділі 1.2 проведено аналіз 
літературних даних щодо структурного стану та фазового складу досліджених у 
роботі плівкових систем. У підрозділі 1.3 наведено результати теоретичного та 
експериментального дослідження магнітних властивостей гранульованих плівкових 
сплавів та багатошарових плівок на основі 3d-металів. Розглянуті фізичні принципи 
формування доменної структури суцільних феромагнітних плівок і гранульованих 
магнітних плівкових сплавів, явище суперпарамагнетизму та основні види магнітної 
анізотропії плівкових матеріалів. Проаналізовано вплив розміру гранул 
гранульованої магнітної системи на її коерцитивність. У підрозділі 1.4 
систематизoвано та узагальнено результати рoбіт стoсoвнo дослідження 
магніторезистивних властивостей плівкових наноструктур. Розглянуто фізичну суть 
явища гігантського магнітоопору (ГМО) та теоретичні підходи до його опису в 
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багатошарових плівках та в гранульованих плівкових сплавах.  Проаналізовано 
залежність ефекту ГМО від товщини феромагнітних і немагнітних шарів у 
структурах спін-вентильного типу та мультишарах. Проведено аналіз впливу 
розміру гранул, концентрації магнітної компоненти та товщини плівки 
гранульованого плівкового сплаву на ефект ГМО. Встановлено, що переважна 
більшість досліджень магнітоопору та  залежності його від структурно-фазового 
стану, описаних у літературі [1*], виконана для гранульованих зразків товщиною d > 
100 нм. Показано, існує потреба в проведенні комплексних  досліджень впливу 
структурно-фазового стану на магнітні та магніторезистивні властивості 
гранульованих плівкових сплавів товщиною d < 100 нм, оскільки існує товщинна 
залежність ефекту ГМО у таких системах [2* - 4*]. Розглянуто вплив відпалювання 
на структурно-фазовий стан, магнітні та магніторезистивні властивості 
гранульованих плівок. У підрозділі 1.5 проаналізовано сфери застосування 
гранульованих магнітних плівок з ефектами гігантського та анізотропного 
магнітоопорів у різних галузях. 

У розділі 2 «Методика і техніка експерименту» описано методику отримання 
плівкових матеріалів, умови відпалювання та методи проведення досліджень їх 
наноструктури, фазового та елементного складу, магнітних, магніторезистивних, 
магнітооптичних та електрофізичних властивостей.  

Дво- та тришарові плівки були отримані пошаровою конденсацією металів на 
підкладку у вакуумі методом електронно-променевого випаровування. Формування 
певного структурного стану здійснювалося варіюванням швидкості випаровування 
металів, температурою підкладки та відпалюванням. Контроль товщини плівок у 
процесі конденсації здійснювався методом кварцового резонатора. Як підкладки для 
дослідження магнітних, магніторезистивних, магнітооптичних, електрофізичних 
властивостей плівкових зразків, а також при проведенні досліджень їх елементного 
складу методом енергодисперсійного мікроаналізу  застосовували поліровані 
пластини полікристалічного кремнію та ситалу. При вивченні  структурно-фазового 
стану методом просвічуючої електронної мікроскопії застосовували вільні плівки-
підкладки з аморфного вуглецю. 

Зразки плівкових сплавів на основі Co і Ag, Co і Cu, пермалою (Ni80Fe20) і Ag, 
пермалою (Ni80Fe20) і Cu були отримані методом одночасного випаровування 
металів з двох незалежних електронно-променевих випаровувачів. При отриманні 
тришарових плівок Co/Gd/Co та Fe/Gd/Fe застосовувався метод електронно – 
променевого випаровування. Осадження плівок проводили за температури 
підкладки Тп = 460 К зі швидкістю ω = 0,05 нм/с (для Co і Fe) та ω = 0,10 нм/с (для 
Gd). Для запобіганню процесам окислення, магнітні наноструктури покривалися 
шаром Pt товщиною 5 нм. Двошарові плівки  на основі Fe та Pt отримували методом 
магнетронного осадження в атмосфері Ar на високовакуумній установці фірми 
«Moorfield Nanotechnology» nanoPVD Model S 10A. Швидкості осадження металів 
при цьому становили ω=0,1 нм/с (для Fe) та ω=0,15 нм/с (для Pt). Для формування 
структурного стану здійснювалося відпалювання зразків при температурі 800К в 
атмосфері O2. 

Термостабілізація фізичних властивостей плівкових зразків, дослідження 
температурних залежностей їх питомого електричного опору та температурного 
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коефіцієнту опору здійснювалися за схемою «нагрівання – витримка за 
максимальної температури – охолодження» з постійною швидкістю 2–3 К/хв в 
інтервалі температур 300–800 К. 

Дослідження структурного стану та фазового складу проводилися методами 
просвічуючої електронної мікроскопії (прилади HRTEM Jeol ARM 200, Jeol 1400, 
Philips Tecnai CM 20 F, ПЕМ-125К), растрової мікроскопії (прилади Jeol 7001 TTLS, 
Teskan Lyra III), рентгенівського мікроаналізу (прилад X’Pert3 MRD (XL) 
PANalytical), скануючої зондової мікроскопії (прилад Solver Pro). Прилад HRTEM 
Jeol ARM 200F був оснащений спектрометром характеристичних втрат енергії 
електронів Gatan Quantum та енергодисперсійним рентгенівським детектором 
Oxford Instruments, що дозволяло провести кількісний та якісний  елементний склад 
плівкових зразків. Растровий електронний мікроскоп Jeol 7001 TTLS був оснащений 
приставкою фірми Oxford Instruments для енергетичної дисперсійної рентгенівської 
спектроскопії, що застосовувалася для проведення мікроаналізу зразків. Дифузійні 
процеси у плівкових зразках досліджувалися методом вторинної-іонної мас-
спектрометрії (прилад МС-7201М). 

Вивчення магнітних властивостей проводилося із використанням методів 
вібраційної (прилад MicroSense) і надпровідної квантової СКВІД - магнітометрії 
(прилад фірми Quantum Design) при різних кутах орієнтації зразків відносно 
прикладеного зовнішнього магнітного поля. 

Магнітотранспортні властивості плівкових систем досліджувалися методами 
високоточної резистометрії за чотириточковою схемою при двох взаємних 
орієнтаціях магнітного поля до площини зразка і напрямку протікання струму – 
поперечній та поздовжній геометріях вимірювання. Магнітотранспортні властивості 
досліджувались на приладі PPMS Model 6000 (фірми Quantum Design) та 
програмно-апаратних комплексах. Магнітооптичні властивості здійснювали 
методом магнітооптичного ефекту Кера та методом еліпсометричного аналізу.  

Третій розділ «Структурно-фазовий стан, магнітні, магніторезистивні та 
електрофізичні властивості гранульованих плівкових сплавів» складається з 
чотирьох підрозділів. У підрозділі 3.1 наведені результати експериментальних 
комплексних досліджень структурно-фазового стану, магнітних, 
магнітотранспортних та магнітооптичних властивостей зразків гранульованих 
плівкових сплавів на основі Co і Ag, товщиною 20 ≤ d ≤ 85 нм. Дослідження, 
проведені методом просвічуючої електронної мікроскопії показали, що структурно-
фазовий стан зразків плівкових сплавів Co і Ag залежить від концентрації 
компонентів. На рис. 1 представлені електронограми від зразків невідпалених 
плівкових сплавів на основі Co і Ag різного складу товщиною d = 20 нм. При 
низьких концентраціях кобальту на електронограмах спостерігалися лінії лише від 
фази ГЦК-Ag (рис. 1). Результати електронно-мікроскопічних досліджень 
наноструктури зразків (рис. 2) показали, що при cCo = 17 ат.% реалізувався 
структурний стан, при якому гранули кобальту розміром L = 4 ÷ 13 нм (рис. 3) були 
розміщені в матриці срібла. Лінії від ГЩП-Со на електронограмах при cCo = 17 ат.% 
не спостерігались, мабуть, через низьку концентрацію кобальту та малий розмір 
гранул. При збільшенні концентрації кобальту у плівковому сплаві до cCo = 42 ат.% 
розмір гранул зріс до L = 5 ÷ 27 нм, а відстань між ними зменшилася (рис. 2), хоча 
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поріг структурної перколяції при цьому ще не був досягнутий. При cCo = 42 ат.% 
фазовий стан зразків відповідав ГЩП – Co + ГЦК – Ag (рис. 1), при цьому 
утворення стабільних твердих розчинів не спостерігалося. 

 

 
 
Рис. 1. Електронограми від зразків невідпалених плівкових сплавів на основі Co 
і Ag різного складу. Товщина плівкових зразків d =20 нм. 
 
При подальшому збільшенні концентрації до cCo = 60 ат.% розмір гранул 

становив L = 3 ÷ 31 нм. При цьому частина гранул знаходилася у 
суперпарамагнітному, а частина – у феромагнітному однодоменному стані. 
Пунктирні лінії на рис. 3 в позначають гранули, розмір яких згідно [5*] відповідає 
суперпарамагнітному  та однодоменному феромагнітному стану відповідно. При cCo 
= 60 ат.% досягається структурна перколяції феромагнітних гранул. 

 

 
 
Рис. 2. Зображення наноструктури зразків невідпалених плівкових сплавів на 
основі Co і Ag різного складу. Товщина плівкових зразків d = 20 нм. 
 
Подальше збільшення концентрації кобальту до cCo = 81 ат.% (рис. 2 г) 

призводить до утворення суцільної феромагнітної плівки. Фазовий стан при цьому 
відповідав ГЩП-Со (рис. 1 г). Дослідження структурно-фазового стану 
невідпалених зразків плівкових сплавів на основі Co та Ag товщиною 35 та 85 нм 
показало аналогічні результати. Однак, спостерігалася певна особливість у 
структурному стані зразків  різної товщини. Так, у зразках тонкоплівкового сплаву 
CoxAg100-x товщиною d = 20 нм суперпарамагнітний стан спостерігався у зразках з 
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концентрацією cCo ≤ 55 ат. %, тоді як у плівкових сплавах товщиною d = 35 нм 
суперпарамагнетизм проявлявся до cCo ≤ 40 ат. %  d = 85 нм лише до сCo < 32 ат. %. 

 

 
 
Рис. 3. Гістограми розподілу розміру гранул Co у зразках невідпалених 
гранульованих плівкових сплавів на основі Co і Ag різного складу. Товщина 
плівкових зразків d = 20 нм. 
 
Дослідження магнітних властивостей зразків гранульованих магнітних сплавів 

на основі Co і Ag різної товщини методом надпровідної квантової СКВІД - 
магнітометрії узгоджуються з дослідженнями структурного стану, виконаного 
методом просвічуючої електронної мікроскопії. Так,  дослідження залежностей 
магнітного моменту від температури вимірювання, виконані у режимі ZFC-FC 
для невідпалених зразків плівкових сплавів на основі Co і Ag різного складу 
товщиною d = 85 нм та d = 35 нм (рис. 4) підтвердили наявність 
суперпарамагнітного стану зразків та дозволили визначити температури 
блокування Tb. Згідно рис. 4 а та б температура блокування Tb для зразків 
товщиною d = 85 нм збільшується від 204 до 328 К з ростом концентрації Co у 
плівковому сплаві. У зразку товщиною d = 85 нм при концентрації кобальту сCo = 
32 ат.% температура блокування Tb магнітного моменту суперпарамагнітних гранул 
перевищила кімнатну температуру (рис. 4 б). Це свідчить, що наноструктура такої 
плівки складається переважно з феромагнітних гранул. У зразках товщиною 
d = 35 нм температура блокування Tb збільшувалася від 47 К (при сCo = 34 ат.%) 
до 248 K (при сCo = 40 ат.%) (рис. 4 в, г). Це свідчить, що зразки гранульованих 
сплавів на основі Co і Ag товщиною d = 35 нм знаходились у суперпарамагнітному 
стані при сCo ≤ 40 ат.%.  

На рис. 5 представлені польові залежності магнітоопору гранульованих 
плівкових сплавів на основі Co і Ag товщиною d = 35 нм (при сCo = 40 ат.%) та d = 
85 нм (при сCo = 27 ат.%), виміряні  у поперечній геометрії у полі Hмакс = 90 кЕ при 
температурах 5, 300, 350 та 380 K. Дані плівки характеризувались високим 
значенням ГМО при кімнатній температурі. Величина ГМО визначалась за 
співвідношенням: 

ГМО = ∆R/R(0) = (R(H) - R(0))/R(0), (1) 
де R (0) і R (H) – опір зразка за відсутності магнітного поля та у магнітному полі 

напруженістю H, відповідно. 
Виявлено, що при охолодженні зразків до температури 5 К величина ГМО 

невідпаленої плівки Co40Ag60 товщиною d = 35нм зростає у 2,4 рази, а для зразка 
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Co27Ag73 товщиною d = 85нм – у 2 рази, порівняно зі значенням ГМО при кімнатній 
температурі. Такий  результат обумовлений активацією спін-залежного розсіювання 
електронів на суперпарамагнітних гранулах кобальту при Tвимір. < Тb. 

 

 
 
Рис. 4. Залежність магнітного моменту від температури вимірювання (режим 
ZFC-FC) для невідпалених зразків плівкових сплавів різного складу товщиною 
d = 85 нм (а, б) та d = 35 нм (в, г), виміряні  в магнітному полі H = 100 Е. 
 

 
 
Рис. 5. Польові залежності магнітоопору невідпалених зразків плівкових сплавів 
Co40Ag60 товщиною d = 35 нм (а) та Co27Ag73 товщиною d = 85 нм (б). 
Вимірювання виконані у поперечній геометрії при Т вимір. = 5 К, 300 К, 350 К та 
380 К. 
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Максимальна величина ГМО у магнітному полі H = 90 кЕ при T = 5 K становила 
18,11% для Co40Ag60 (d = 35 нм) та 33,18 % для Co27Ag73 (d = 85нм) (рис. 5). При 
збільшенні температури вимірювання до 350 та 380 K величина ГМО зразків 
зменшилася порівняно з ГМО, виміряною при кімнатній температурі. Це пов’язано 
зі збільшенням розсіювання електронів на фононах при зростанні температури [6*]. 
Так, при вимірюваннях магнітоопору зразка Co40Ag60  товщиною d = 35нм при 350 
та 380 K величина ГМО зменшилася у 1,15 та 1,3 рази відповідно, порівняно зі 
значенням ГМО при кімнатній температурі. 

Як відомо, максимальні значення ГМО та коерцитивної сили  зразків 
гранульованих плівкових сплавів визначаються порогом структурної перколяції в 
таких системах [7*]. Існує ряд теоретичних методів, що дають можливість 
прогнозувати фізичні властивості гранульованих систем [8*]. Прогнозування 
поведінки порогу структурної перколяції при зміні товщини гранульованої плівки 
було здійснене Лівенштейном у своїй теоретичній роботі [8*]. Оскільки з 
величиною порогу структурної перколяції xp безпосередньо пов’язані значення 
ГМО та Hc зразків [7, 9*], то апробація теорії Лівенштейна дає можливість 
прогнозувати фізичні властивості гранульованих магнітних систем. У роботі 
проведено апробацію теорії Лівенштейна з використанням результатів 
експериментальних досліджень магніторезистивних властивостей зразків 
гранульованих плівкових сплавів на основі Co і Ag різної товщини та різного 
складу. Було зроблено припущення, що при товщині близько 20 нм плівка 
наближається до межі 2D, тобто товщина гранульованої плівки співрозмірна із 
середнім розміром однодоменної феромагнітної гранули (L ≈ 20 нм). Тоді, 3D-
гранульовані плівки - це зразки, в яких товщина плівки (d = 85 нм) у кілька разів 
перевищує розмір однодоменної феромагнітної гранули. Плівки з проміжним 
значенням товщини d = 35 нм були позначені як 2D + 3D - гранульовані плівки. 

Згідно з «теорією перколяції», розробленої Лівенштейном, ймовірність П того, 
що частинки з лінійним розміром L (діаметром гранул або наночастинок) 
утворюють структурну перколяцію при концентрації матеріалу x і є функцією x і L: 

 

( )( )[ ]pLxxF p
ν/1∞−=∏ , 

 
де d – товщина зразка; xp(∞) – поріг перколяції при d → ∞; νp – кореляційна 

довжина. 
Згідно аналізу літературних даних  xp(∞) ≈ 25 aт.% [10*, 11*], νp=0,88 (для 3D – 

систем), νp=1,33 (для 2D – систем), νp = 1,2 (для 2D+3D  систем) [8*]. 
Гранули утворюють перколяційну структуру, якщо вони будуть дотичні одна до 

одної при певній концентрації матеріалу x. Таким чином, П - це ймовірність 
утворення кластеру з гранул при певній їх концентрації x. Тоді, диференціал dП/dx 
дає ймовірність, розділену на малий інтервал dx, що перколяція утворюється при 
збільшенні концентрації від x до x + dx: 

( )[ ]( )
dx

LxxFd
dx

d p
p

ν/1)(∞−
=

∏ , 

де const/1 =pL ν . 
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( )[ ]( ) ( )[ ]pp
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p LxxFL
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LxxFd
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Концентрація xp(d) – це певна концентрація матеріалу (з якого утворюються 
гранули) у плівці при деякій її товщині d, коли починає утворюватися 
перколяційний кластер: 

( ) ∫ 





 ∏

= dx
dx

dxdxp
, 

тобто xp(d) – поріг структурної перколяції при певній товщині плівки d. 
Отже, з урахуванням попередніх співвідношень, поріг структурної перколяції 

визначається: 
( ) ( )[ ]( ) ( )[ ]( )dxLxxFxLdxLxxFLxdx pppp

ppp
νννν /1/1/1/1 )()( ∞−′=∞−′= ∫∫  

( ) ( ) ( )( )[ ]( ) ( )∞−∞−′≈∞− ∫ pppp xdxLxxFxLxdx pp νν /1/1  

Враховуючи, що 
( )( )[ ]( ) ( ) kxdxLxxFx pp

p =∞−∞−′∫ ν/1 , 

де k – коефіцієнт пропорційності, маємо: 
( ) ( ) pLkxdx pp

ν/1×≈∞− . 
Оскільки у кожному конкретному випадку товщина плівки d = const та 

const/1 =pL ν , то з урахуванням розрахунків, проведених у роботі [9*] можна 
записати: 

( ) ( )
p

d
Lcxdx pp

ν/1







×≈∞−  

де 
p

dkc
ν/1

×= . 
Тоді, остаточне співвідношення для «Теорії перколяції», розробленої 

Левінштейном для певної товщини плівки, має вигляд: 

( ) ( )
p

d
Lcxdx pp

ν/1







×+∞≈  (2) 

Дана теорія була запропонована Левінштейном для системи, що 
характеризується постійним розміром гранул. Розмір L був визначений з результатів 
дослідження структурного стану гранульованих плівок методом просвічуючої 
електронної мікроскопії. Відомо, що ключову роль у ефекті ГМО відіграють 
однодоменні феромагнітні гранули, а величина максимального ГМО, виміряна при 
кімнатній температурі, визначається структурною перколяцією саме однодоменних 
феромагнітних гранул [9*, 12*, 13*]. Аналіз структурного стану зразків плівкових 
сплавів, виконаний методом ПЕМ, та побудова відповідних гістограм  дозволили 
встановити, що середній діаметр L однодоменних феромагнітних гранул для зразків 
з концентрацією x ≈ xp для плівок товщиною 20 нм (2D система), 35 нм (2D + 3D 
система) та 85 нм (3D система) становив 20 нм, 18 нм та 16 нм відповідно. 
Експериментальне значення порогу структурної перколяції xp були визначені із 
концентраційних залежностей величин ГМО для плівкових зразків різної товщини 
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(рис. 6). Як видно з рис. 6, концентрація кобальту cCo у гранульованому сплаві на 
основі Co і Ag, при якій величина ГМО досягала максимального значення, залежить 
від товщини зразка. Для зразків товщиною d = 85 нм (3D – системи) максимальний 
ГМО спостерігався при cCo = 32 ат.%, для d = 45 нм – при cCo = 36 ат.%, для d = 
35 нм – при cCo = 40 ат.%, а для d = 20 нм (2D – системи) - при cCo = 55 ат.%. 

 

 

 
 
Рис. 6. Залежність величини ГМО від 
концентрації кобальту у невідпалених 
зразках плівкових сплавів на основі Co 
і Ag різної товщини d. Вимірювання 
виконані у поздовжній геометрії у полі 
H макс = 15 кЕ при Твимір. = 300 К. 

 
Розрахункові значення xp, отримані за співвідношенням (2) показали якісне 

узгодження з експериментальними значеннями (рис. 7,  табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Порівняння експериментальних та розрахункових (на основі теорії 

Лівенштейна) значень порогу структурної перколяції xp для невідпалених 
зразків гранульованого плівкового сплаву на основі Co і Ag різної товщини 

Товщина 
плівки d, 

нм 

xp  
експериментальна, 

ат. % 

xp 
розрахункова, 

ат. % 
%,100

розр.p

розр.pексп.p
×

−

x

xx  

85 32 30 7 
45 36 37 3 
35 40 42 5 
20 55 55 0 

 

 

 
 
 
Рис. 7. Залежність концентрації 
порогу структурної перколяції 
невідпаленого плівкового сплаву на 
основі Co і Ag від товщини плівки d. 
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Були проведені дослідження впливу температури відпалювання на структурно-
фазовий стан, магнітні та магніторезистивні властивості зразків тонкоплівкових 
гранульованих сплавів на основі Co і Ag товщиною d = 20 нм. 

Аналіз результатів електронографічних досліджень плівки сплаву на основі Co і 
Ag товщиною d = 20 нм з концентрацією кобальту cCo = 60 ат.% свідчить про те, що 
у невідпаленому стані зразок має фазовий склад ГЦК-Ag + ГЩП-Co (рис. 8 а). 

 

 
 
Рис. 8. Електронограми від зразка плівкового сплаву на основі Co та Ag з 
концентрацією кобальту сСо = 60 ат. % у невідпаленому (а) та відпаленому при 
700 К (б), 800 К (в) та 900 К (г) станах. Товщина зразка d = 20 нм. 
 
Гранули кобальту розміром L = 3 ÷ 31 нм були розміщені в матриці срібла 

(рис. 9 а, б) і поріг структурної перколяції був досягнутий. Після відпалювання 
зразка при Твідп. = 700 К на електронограмах з’явилася лінія (111) ГЦК-Co (рис. 8 б), 
наявність якої пояснюється дефектами пакування у ГЩП-Со, оскільки між фазами 
Со існує кристалографічна відповідність (111) ГЦК ║ (100) ГЩП. Розмір гранул 
кобальту при цьому зріс до L = 6 ÷ 37 нм (рис. 9 в, г). На електронограмах від 
зразка, відпаленого при температурах 800 і 900 К, спостерігалося зростання 
інтенсивності від ліній, що належать фазі ГЦК-Со. Електронно-мікроскопічні 
дослідження плівок були проведені після їх охолодження до кімнатної 
температури. При цьому відбулася стабілізація ГЦК-фази кобальту при 
оберненому ГЦК↔ГЩП переході. Лінії від фази ГЩП-Со у відпалених зразках 
фіксувалися, хоча інтенсивність їх була меншою, ніж у невідпаленому стані. Таким 
чином, відпалений при 800 К і 900 К зразок плівкового сплаву мав склад ГЦК-
Ag + ГЩП-Со + ГЦК-Со (рис. 8 в, г). У зразках, відпалених при 800 К, розмір 
гранул кобальту становив L = 12 ÷ 45 нм (рис. 9 д, е). 

Результати дослідження впливу відпалювання на магніторезистивні властивості 
зразків тонкоплівкових гранульованих сплавів на основі Co і Ag товщиною 
d = 20 нм в діапазоні концентрацій кобальту 17 ≤ cCo ≤ 89 ат.% показали, що 
найбільшим значенням ГМО характеризувалися плівки у невідпаленому стані 
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(рис.10, рис.11). Так, максимальне значення ГМО = 7,7 % при вимірюваннях у 
магнітному полі H = 4,5 кЕ у поздовжній геометрії при Твимір. = 300К спостерігалось 
для невідпаленого зразка Co55Ag45 (рис. 10). 

 

 
 
Рис. 9. Зображення наноструктури зразка плівкового сплаву на основі Co і Ag 
при сCo = 60 ат. % у невідпаленому (а) та відпаленому при Tвідп. = 700 К (б) і 
800 К (в) станах. Товщина зразка плівкового сплаву d = 20 нм. 
 
Після відпалювання даного плівкового зразка при температурі Твідп. = 370 К 

величина ГМО зменшилась у 1,26 рази, при Твідп. = 510 К – у 3,5 рази, при Твідп. = 
800 К – у 15,4 рази, при Твідп. = 900 К – у 31 раз порівняно зі значенням ГМО при 
кімнатній температурі. У термооброблених зразках, що характеризувалися ефектом 
ГМО, спостерігалося зростання коерцитивної сили, порівняно з невідпаленими 
зразками. Коерцитивна сила невідпаленого зразка плівкового сплаву Co58Ag42 
становила Hc = 0,1 кЕ (рис. 11). Після відпалювання плівки Co58Ag42 при 
температурах 510 К, 570 К та 800 К величина коерцитивної сили Hc становила 
0,12 кЕ, 0,280 кЕ та 0, 920 кЕ відповідно. Така поведінка магніторезистивних 
властивостей зразків гранульованого сплаву визначається змінами структурного 
стану, а саме збільшенням розміру гранул кобальту при відпалюванні зразків 
(рис. 9). 

У підрозділі 3.2 наведені результати експериментальних досліджень структурно-
фазового стану, магнітних, магнітотранспортних та електрофізичних властивостей 
зразків гранульованих плівкових сплавів на основі Co і Cu. 
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Рис. 10. Залежність величини ГМО 
зразків (поздовжня геометрія) 
плівкових сплавів на основі Co і Ag 
товщиною d = 20 нм від їх складу у 
невідпаленому стані та після 
відпалювання при різних 
температурах. Вимірювання ГМО у 
полі Hмакс=4,5 кЕ при Твимір. = 300К. 

 

 
Рис. 11. Польові залежності 
магнітоопору зразка плівкового 
сплаву Co58Ag42 у невідпаленому та 
відпаленому при T відп. = 370-800 K 
стані. Вимірювання виконані у 
поздовжній геометрії. Товщина 
зразка d = 20 нм. 

Дослідження, виконані методом просвічуючої електронної мікроскопії, в тому 
числі у режимі високої роздільної здатності, показали, що структурно-фазовий стан 
зразків плівкового сплаву на основі Co і Cu залежить від концентрації компонентів 
сплаву та температури відпалювання зразків. Було встановлено, що в невідпалених 
зразках плівкового сплаву на основі Co і Cu товщиною d = 20 нм при низькій 
концентрації кобальту (cCo = 21 ат.%) реалізується стан, при якому гранули Co 
знаходяться в матриці розбавленого твердого розчину (т.р.) ГЦК-Cu (Co) на основі 
ГЦК-Cu. При цьому розмір гранул кобальту відповідав L = 2 ÷ 5 нм. При таких 
розмірах гранули кобальту знаходилися переважно у суперпарамагнітному стані 
[7*]. На електронограмі від невідпаленого зразка плівкового сплаву на основі Co і 
Cu із концентрацією cCo = 21 ат.% фіксувалися лише лінії від ГЦК-Cu (Co) (рис. 12 
а). Відсутність на електронограмі ліній від ГЩП-Co, очевидно, пов’язана з низькою 
концентрацією кобальту та малим розміром гранул. Відпалювання зразка з 
концентрацією cCo = 21 ат.%  при Твідп. = 800 К (рис. 12 в) призвело до часткового 
розпаду т.р. ГЦК-Cu (Co) та збільшенню розміру гранул кобальту до L = 4 ÷ 11 нм.  

Збільшення концентрації кобальту у невідпаленому плівковому сплаві до cCo = 
71 ат.% призвело до збільшення розміру гранул до L = 5 ÷ 14 нм та зменшення 
відстані між ними. Фазовий склад при цьому відповідав ГЦК-Cu (Co) + ГЩП-Co 
(рис. 12 б). Відпалювання зразка плівкового сплаву з концентрацією кобальту cCo = 
71 ат.% при Твідп. = 800 К призвело до збільшення розміру гранул до L = 6 ÷ 26 нм і 
об’єднанню їх у феромагнітні кластери. Проміжки між феромагнітними кластерами 
із ГЩП-Co були заповнені т.р. ГЦК-Cu (Co). 
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Рис. 12. Електронограми від зразків плівкових сплавів на основі Co і Cu із 
концентраціями cCo = 21 ат.% (а, в) та cCo = 71 ат.% (б, г) у невідпаленому стані 
(a, б) та після відпалювання при Tвідп.= 800 K (в, г). Товщина зразків d = 20 нм. 
 
Шляхом підбору температури та часу відпалювання зразків гранульованого 

сплаву можна досягти максимальних значень ГМО та сформувати структуру з 
рівномірним розподілом гранул по всьому об’єму зразка [10*, 14*]. Дослідження 
структурного стану відпаленого при Tвідп. = 720 K зразка плівкового сплаву на 
основі Co і Cu із концентрацією cCo = 20 ат.%  методом просвічуючої електронної 
мікроскопії у режимі високої роздільної здатності (рис. 13 а) із застосуванням 
Фур’є перетворення (рис. 13 б) та інверсії даного перетворення (рис. 13 в) 
дозволили здійснити інтерпретацію наноструктури плівки. Встановлено, що 
гранули (виділена область на рис.13 а) характеризуються фазою ГЩП-Co і мають 
кристалічну структуру. 

 

 
 

Рис. 13. Зображення наноструктури, отримане у режимі високої роздільної 
здатності (а) відпаленого при Tвідп. = 720 K  зразка товщиною d=40нм плівкового 
сплаву на основі Co і Cu із концентрацією cCo = 20 ат.% (а). Зображення Фур’є 
перетворення (б) та зображення інверсії Фур’є перетворення (в) ділянки, 
виділеної прямокутником. 
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Дослідження магнітних та магніторезистивних властивостей зразків 
тонкоплівкових сплавів на основі Co і Cu показало, що поведінка кривих 
намагнічування та магнітоопору залежить від складу плівкового зразка (рис. 14, 15). 

 

 
 

Рис. 14. Польові залежності нормованої намагніченості для відпалених при 
Твідп. = 700К зразків (d = 40 нм) плівкових сплавів на основі Co і Cu різного 
складу, виміряні у перпендикулярній та паралельній геометріях. 
 

 
Рис. 15. Польові залежності магнітоопору відпалених при Т відп. = 700К  зразків 
(d = 40 нм) плівкових сплавів на основі Co і Cu різного складу. Вимірювання 
виконані у перпендикулярній (⊥) та поздовжній (||) геометріях при Твимір. = 300К. 
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При низьких значеннях концентрації Co у плівковому сплаві (при cCo = 18 aт.%) 
криві намагніченості не насичуються у зовнішньому магнітному полі Hмакс = ± 
16,5 кЕ у перпендикулярній та паралельній геометріях вимірювання (рис. 14 а). Такі 
залежності є характерними для зразків, структура яких складається переважно з 
суперпарамагнітних гранул. При зростанні концентрації кобальту в сплаві до cCo = 
26 ат.% зразки стають магнітно-анізотропними. Про це свідчить різна поведінка 
петель гістерезису для перпендикулярної та паралельної геометрій вимірювання. 
Основною причиною появи анізотропії може бути магнітна взаємодія між 
магнітними гранулами кобальту. Результати дослідження магнітоопору зразків 
(рис. 15) повністю узгоджуються з результатами дослідження їх намагніченості 
(рис. 14). Слід відмітити, що відпалювання зразків плівкових сплавів на основі Co і 
Cu при температурах 700 ≤ Tвідп. ≤ 800К призвело до збільшення величини ГМО, у 
порівнянні з невідпаленими зразками, за рахунок часткового розпаду т.р. ГЦК-
Cu (Co) та збільшенню розміру гранул кобальту. 

У плівкових сплавах CoxCu100-x чітко виражена залежність величини ГМО від 
товщини плівки сплаву не спостерігалась, на відміну від системи CoxAg100-x. Це 
пов’язано зі структурно-фазовим станом зразків тонкоплівкового сплаву на основі 
Co і Cu, а саме з утворенням твердого розчину на основі ГЦК-Cu. 

У підрозділі 3.2 також наведено результати досліджень електрофізичних 
властивостей, а саме температурної залежності питомого опору ρ(T) та термічного 
коефіцієнту опору зразків плівкового сплаву на основі Co  і Cu товщиною d = 40 нм 
при концентраціях кобальту 20 ≤ cCo ≤75 ат.%. 

У підрозділі 3.3 наведені результати експериментальних досліджень структурно-
фазового стану, магнітних, магнітотранспортних та електрофізичних властивостей 
невідпалених та відпалених до Твідп. = 900 К зразків гранульованих плівкових 
сплавів на основі пермалою (Ni80Fe20) та міді.  

У зразках тонкоплівкових сплавів на основі пермалою (Py) та міді при частках Py 
0,21 ≤ xPy ≤ 0,39 у невідпаленому стані та після відпалювання при температурах 600 
≤ Tвідп. ≤ 900 К фазовий склад відповідав ГЦК-NixFe (x ≈ 3) + ГЦК-Cu. Зразки 
характеризувалися структурним станом при якому гранули Py знаходилися у 
матриці з Cu. Розмір гранул у невідпалених та відпалених при 600, 700 та 900 К 
плівках становив L = 6 ÷ 10 нм, L = 8 ÷ 12 нм, L = 8 ÷ 19 нм та L = 8 ÷ 23 нм, 
відповідно. 

При збільшенні частки Py до 0,5 ≤ xPy ≤ 0,81 фазовий склад невідпалених та 
відпалених при 600К зразків відповідав ГЦК-NixFe (x ≈ 3) + ГЦК-Cu (рис. 16 а), а 
після відпалювання при 700 К та 900 К – ГЦК-Ni3Fe + ГЦК-Cu (рис. 16 б). Розмір 
гранул пермалою у невідпалених та відпалених при 600, 700 та 900 К плівках  
становив L = 7 ÷ 15 нм (рис. 16 а), L = 8 ÷ 16 нм, L = 8 ÷ 21 нм (рис. 16 б) та L = 27 ÷ 
43 нм, відповідно. 

Дослідження магніторезистивних властивостей зразків плівкових сплавів на 
основі пермалою та міді дозволило встановити, що відпалювання цих плівок у 
інтервалі температур 600 ≤ Твідп. ≤ 900К практично не впливало на величину 
гігантського магнітоопору (рис. 17), який має ізотропний характер. Максимальна 
величина гігантського магнітоопору при вимірюваннях у поздовжній геометрії 
спостерігалась у плівках зі складом Py0.66Cu0.34 (ГМО = 0,25 %) при товщині зразка 
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d = 25 нм і у плівках зі складом Py0.50Cu0.50 (ГМО = 0,68 %) при товщині зразка d = 
40 нм. 

 

 
 

Рис. 16. Зображення наноструктури та відповідні електронограми зразка 
товщиною d = 40 нм тонкоплівкового сплаву на основі Py та Cu з часткою 
пермалою x = 0,50 у невідпаленому стані (a) та після відпалювання при Твідп. = 
700К (б). 
 

 

 
 
Рис. 17. Залежність величини ГМО 
зразків плівкових сплавів на основі Py 
і Cu (d = 40 нм) від їх складу у 
невідпаленому стані та після 
відпалювання при Твідп. = 700К 
(поздовжня геометрія вимірювання, 
H = 15 кЕ, Твимір. = 300К). 
 

 
Виміряні у поздовжній геометрії при кріогенних температурах польові 

залежності магнітоопору невідпаленого зразка плівкового сплаву Py0.50Cu0.50 
товщиною d = 40 нм показали, що величина гігантського магнітоопору у 
магнітному полі Hмакс = 90 кЕ при Твимір. = 5К зростає у 2,3 рази, порівняно зі 
значенням ГМО при кімнатній температурі. Такий  результат є характерним для 
гранульованої структури, що складається переважно із суперпарамагнітних гранул. 
Даний результат підтверджує результати досліджень структурного стану, отримані 
методом просвічуючої електронної мікроскопії. 

У підрозділі 3.4 наведені результати експериментальних досліджень структурно-
фазового стану, магнітних, магнітотранспортних та електрофізичних властивостей 
зразків гранульованих плівкових сплавів на основі пермалою (Ni80Fe20) та срібла. 

На рис. 18 представлені електронограми від невідпалених і відпалених при 
Твідп.=700К зразків плівкових сплавів на основі Py  і Ag різного складу товщиною 
d = 25 нм. Зразки плівкових сплавів у невідпаленому стані мали структурний стан, 
при якому гранули пермалою ГЦК-NixFe (де x ≈ 3) знаходилися у матриці срібла. 
Фазовий склад при цьому відповідав ГЦК-Ag + ГЦК-NixFe (де x ≈ 3) (рис.18 а, б, в). 
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Збільшений параметр гратки пермалою а = 0,357 нм, порівняно з табличним 
значенням а0 = 0,354 нм, свідчить про утворення твердого розчину ГЦК-NixFe (Ag) 
на основі пермалою. Розмір гранул пермалою при цьому становив L = 6 ÷ 22 нм для 
плівки Py0,50Ag0,50 та L = 8 ÷ 29 нм для плівки Py0,65Ag0,35. 

 

 
 

Рис. 18. Електронограми від зразків плівкового сплаву на основі Py та Ag з 
різними частками пермалою x = 0,50 (a, г), x = 0,65 (б, д), x = 0,80 (в, е) у 
невідпаленому стані (а, б, в) та після відпалювання при Твідп.=700К (г, д, е). 
Товщина плівок d = 25 нм. 
 
Плівкові зразки, відпалені при температурі Твідп.=700 К, мали фазовий склад 

ГЦК-Ag + ГЦК-Ni3Fe (рис. 18 г, д, е). Відпалювання при температурі Твідп. = 700К 
призвело до збільшення розміру гранул і утворення кластерів пермалою ГЦК-Ni3Fe 
за рахунок розпаду твердого розчину. Проміжки між кластерами були заповнені 
сріблом. Розмір гранул пермалою після відпалювання зразків становив L = 7 ÷ 
34 нм для плівки Py0,50Ag0,50 та L = 11 ÷ 36 нм для плівки Py0,65Ag0,35.  

Дослідження магніторезистивних властивостей показало, що невідпалені плівки 
характеризувалися ізотропним магнітоопором у широкому інтервалі складу. 
Польові залежності магнітоопору були типовими для гранульованих систем, що 
складаються з суперпарамагнітних гранул, розміщених у немагнітній матриці. 
Максимальна величина гігантського магнітоопору при вимірюваннях у поздовжній 
геометрії при Твимір. = 300 К спостерігалась у плівці зі складом Py0.39Ag0.61 (ГМО = 
3,15 %) при товщині зразка d = 40 нм і у плівці зі складом Py0.40Cu0.60 (ГМО = 
0,64 %) при товщині зразка d = 25 нм (рис. 19). 

Дослідження магніторезистивних властивостей невідпаленого зразка плівкового 
сплаву Py0.39Ag0.61 товщиною d = 40 нм показали, що при вимірюваннях у 
поздовжній геометрії у магнітному полі H = 90 кЕ при температурі Твимір. = 5 К 
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величина гігантського магнітоопору зросла у 4,5 рази, порівняно зі значенням ГМО, 
виміряному при кімнатній температурі і становила 11,2 %. Вимірювання 
магнітоопору зразка при Твимір. = 380 К показало зменшення величини ГМО у 1,17 
рази, порівняно з ГМО при кімнатній температурі. Значення ГМО у поздовжній 
геометрії вимірювання у полі H = 90 кЕ при кімнатній температурі становило 
2,46 %, а при Твимір. = 380 К величина ГМО = 2,1 %. 

 

 

 
 
Рис. 19. Залежність величини ГМО 
невідпалених зразків плівкових 
сплавів на основі Py і Ag товщиною 
25 та 40 нм від їх складу. 
Вимірювання були виконані у 
поздовжній геометрії при Твимір. = 
300 К. 

 
Плівкові зразки, відпалені при 600 ≤ Твідп. ≤800К характеризувались 

анізотропним магнітоопором (АМО) у всьому інтервалі складу (0,28 ≤ x ≤ 0,80). 
Така зміна магніторезистивних властивостей пов’язана зі зміною структурного 
стану зразків плівкових сплавів на основі пермалою та срібла у процесі 
відпалювання. 

Коефіцієнт АМО визначався за співвідношенням: 
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Sρ  – опір зразків при магнітному насиченні у  поздовжній та 

перпендикулярній геометріях вимірювання. 
 
Як видно з рис. 20, величина коефіцієнту АМО відпалених зразків плівкових 

сплавів на основі Py  та Ag залежить від частки пермалою у сплаві xPy та від 
товщини плівки. 

У відпалених при температурі 700 К плівкових зразках товщиною d = 40 нм 
коефіцієнт АМО змінювався від 0,14 % (при xPy = 0,28) до 2,58 % (при xPy = 0,80). 
Відпалені у діапазоні температур 600 ≤ Твідп. ≤ 800 К зразки плівкових сплавів на 
основі Py та Ag товщиною d = 25 нм характеризувалися коефіцієнтом АМО, що 
змінювався від 0,28 % (при xPy = 0,31) до 0,80 %  (при xPy = 0,80) (рис. 20). 

Для плівок товщиною d = 25 нм збільшення температури відпалювання від 
600 К до 800 К майже не вплинуло на значення коефіцієнту АМО (рис. 20). 
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Рис. 20. Залежність величини 
коефіцієнта АМО від частки 
пермалою xPy у зразках плівкового 
сплаву на основі пермалою та 
срібла товщиною 25 та 40 нм 
після відпалювання при різних 
температурах. Вимірювання 
проведені при Твимір. = 300К. 

 
У розділі 4 «Магнітні та магнітооптичні властивості двошарових та тришарових 

плівкових систем на основі 3d перехідних металів» проаналізовано результати 
впливу структурно-фазового стану плівок, отриманих пошаровою конденсацією, на 
їх магнітні та магнітооптичні властивості. 

У підрозділі 4.1 представлено результати дослідження взаємозв'язку структурно-
фазового стану двовимірної системи типу ядро – оболонка з її магнітними 
властивостями, зокрема з  ефектом обмінного зміщення. Така двовимірна система 
формувалась вже на стадії пошарової конденсації Fe і Pt і складалась з ансамблю 
наночастинок з твердого розчину FePt з оксидною оболонкою γ-Fe2O3.  

Застосування методу просвічуючої електронної мікроскопії (зокрема режиму 
високої роздільної здатності) показало, що наночастинки характеризуються 
розміром у декілька нанометрів і мають кристалічну структуру. Оболонка з γ-Fe2O3 
має кристалічну структуру типу шпінелі. Було показано, що збільшення товщини 
оксидної оболонки спричиняє зростання поля обмінного зміщення. Таким чином, 
змінюючи товщину оксидної оболонки при дозованій подачі кисню в процесі 
відпалювання зразка, можна впливати на магнітні та магнітооптичні властивості 
такої двовимірної системи (рис. 21).  

 

 
 
Рис. 21. Польові залежності кута Кера для плівок Fe(20нм)/Pt(10нм)/П (а) та 
Fe(20нм)/Pt(20нм)/П (б) у невідпаленому стані та після термообробки при 800К 
(поздовжня геометрія вимірювання, Твимір. = 300К). 
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Встановлено, що зменшення коерцитивної сили при відпалюванні зразків 
пов'язано зі збільшенням розміру та зменшенням концентрації феромагнітних 
частинок. 

У підрозділі 4.2 представлено результати досліджень методами еліпсометрії, 
магнітооптики та вібраційної магнітометрії магнітних, магнітооптичних та 
структурних властивостей плівок з покриттям. Досліджено вплив товщини 
покриттів з Cr та Al на оптичні та магнітні властивості систем Cr/NiFe, Al/NiFe, 
Сr/Ge/NiFe, Al/Ge/NiFe. Збільшення товщини шару покриття з Cr та Al призвело до 
збільшення коерцитивної сили плівкових систем, що свідчить про їх структурну 
модифікацію. 

У розділі 5 «Структура, магнітні і магніторезистивні властивості плівкових 
систем на основі рідкісноземельних та феромагнітних металів» досліджено 
взаємозв’язок структурно-фазового стану, магнітних та магніторезистивних 
властивостей тришарових плівок Co/Gd/Со і Fe/Gd/Fe при зміні товщини окремих 
шарів у невідпаленому стані та після відпалювання. 

У підрозділі 5.1 представлено результати впливу товщини зразків та температури 
відпалювання на структурно-фазовий стан одношарових плівок Co, Fe та Gd, а 
також тришарових плівок на їх основі. Встановлено, що структурно-фазовий стан 
невідпалених одношарових плівок Gd визначається їх товщиною. При товщинах 
одношарових плівок dGd < 10 нм у них електронографічно фіксується квазіаморфна 
фаза. При товщинах dGd ≈ 10 − 40 нм у невідпаленому стані фазовий склад 
одношарових плівок Gd відповідав ГЩП-Gd + ГЦК-GdН2 зі слідами ОЦК-Gd2О3.  

Встановлено, що фазовий склад тришарових плівок Fe/Gd/Fe та Со/Gd/Со  у 
невідпаленому стані та після відпалювання визначається фазовим складом окремих 
компонентів, за виключенням того, що у шарі кристалічного Gd товщиною dGd > 
15 нм не утворюється оксидна фаза. 

У підрозділі 5.2 приведені результати вивчення магнітних властивостей 
тришарових плівок Fe/Gd/Fe та Со/Gd/Со. Встановлено, що у тришарових плівках 
Fe/Gd/Fe та Со/Gd/Со  з товщиною dGd = 20 нм на польових залежностях 
намагніченості проявлялися характерні перегини, що можуть бути пов'язані з 
окремими процесами перемагнічування у шарах феромагнетиків, розділених 
відносно товстим кристалічним шаром Gd. Розглянуто результати досліджень 
магнітних властивостей тришарових плівок Fe/Gd/Fe/П та Со/Gd/Со/П при переході 
від паралельної до перпендикулярної геометрії вимірювання. Встановлено, що 
відпалювання тришарових плівок не вплинуло на характер залежностей 
намагніченості від прикладеного зовнішнього магнітного поля. Однак, у відпалених 
зразках спостерігалося суттєве зростання коерцитивної сили плівкових систем. 

У підрозділі 5.3 представлені результати досліджень магніторезистивних 
властивостей тришарових плівок Fe/Gd/Fe та Со/Gd/Со. Дослідження 
магніторезистивних властивостей тришарових плівок Fe/Gd/Fe та Со/Gd/Со 
показали, що при зміні товщин прошарку квазіаморфного-Gd у діапазоні 1 − 10 нм 
та верхнього шару Fe (або Co) у діапазоні 1 − 5 нм величини магнітоопору та 
коерцитивної сили мають осцилюючий характер в усіх геометріях вимірювання. 

У розділі 6 «Вплив магнітного поля на морфологію поверхні та структурні 
характеристики гранульованих тонкоплівкових систем» приведено результати 
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досліджень впливу зовнішнього магнітного поля на морфологію та структурні 
характеристики поверхні зразків гранульованих тонкоплівкових сплавів на основі 
Co і Ag, а також Ni і Ag.  

У підрозділі 6.1 представлено результати експериментальних досліджень ефектів 
впливу магнітного поля, які показали, що морфологія поверхні невідпаленого зразка 
плівкового сплаву на основі Co і Ag залежить від величини напруженості 
прикладеного магнітного поля. Визначено, що навіть при відносно невисокій 
напруженості перше застосування магнітного поля  має найбільш значний вплив на 
зміну морфології поверхні зразка. Результати впливу магнітного поля на структурні 
характеристики поверхні зразка тонкоплівкового сплаву з концентрацією кобальту 
cCo = 39 ат.% показали, що після першого застосування магнітного поля 
напруженістю H = 0,1 кЕ зменшились значення структурних характеристик 
поверхні плівок. Після першого застосування магнітного поля 
середньоарифметична шорсткість поверхні плівки Ra зменшилась на 19 %, 
середньоквадратична шорсткість Rq – на 16 % (рис. 22), структурна ентропія S – на 
4,5 %, а висота найвищого піку – в 4 рази. 

 

 
 
Рис. 22. Залежність середньоарифметичної Ra та середньоквадратичної Rq 
шорсткості зразків тонкоплівкового сплаву на основі Co і Ag при концентрації 
cCo = 39  ат.%  від величини прикладеного магнітного поля. 
 
Збільшення магнітного поля до H = 1,0 кЕ і подальша релаксація за відсутності 

поля не вплинули суттєво на структурні характеристики поверхні плівки порівняно 
зі значеннями, отриманими після першого застосування зовнішнього магнітного 
поля. Спостережувані ефекти можуть бути пов’язані з поворотом магнітних гранул, 
їх деформацією і переходом плівкової системи в новий більш рівноважний стан. 

У підрозділі 6.2 представлені результати досліджень змін морфології поверхні та 
таких структурних характеристик поверхні, як асиметрія, серединна висота піку, 
шорсткість поверхні та інші у зразку плівкового сплаву Ni50Ag50 при прикладанні 
магнітного поля у діапазоні 0,25 ≤ H ≤ 1 кЕ та у процесі релаксації. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі в результаті проведених комплексних досліджень 
структурно-фазового стану, магнітних, магніторезистивних та магнітооптичних  
властивостей гетерогенних плівкових систем у вигляді гранульованих магнітних 
плівок та багатошарових плівок спін-вентильного типу набув подальшого розвитку 
напрям досліджень у галузі плівкового матеріалознавства щодо фізичних процесів у 
магнітонеоднорідних матеріалах. На експериментальному та теоретичному рівнях 
вирішена проблема впливу структурно-фазового стану, розмірних та 
концентраційних ефектів на фізичні властивості плівкових магнітних систем.  

Узагальнені висновки можна сформулювати таким чином: 
1. Встановлено, що у гранульованій магнітній плівці або багатошаровій плівковій 
системі спін-вентильного типу магнітні, магнітотранспортні та структурні 
характеристики, їх температурна, часова та польова стабільність залежать від 
матеріалу немагнітної матриці або товщини наношару немагнітного матеріалу, 
відповідно. 
2. Встановлено, що поріг структурної перколяції гранульованого плівкового сплаву 
CoxAg100-x збільшується зі зменшенням товщини зразків у діапазоні товщин 20 ≤ d ≤ 
85 нм (xp ≈ 32 ат.% при d=85 нм; xp ≈ 40 ат.% при d = 35 нм; xp ≈ 55 ат.% при d = 
20 нм). 
3. Проведено апробацію теорії Левінштейна для прогнозування порогу структурної 
перколяції зразків гранульованих плівкових сплавів CoxAg100-x різної товщини, яка 
показала якісне узгодження теорії з експериментом у межах ± 7,0 %. 
4. Встановлено, що зразки плівкового сплаву CoxAg100-x у діапазоні товщин 20 ≤ d ≤ 
85 нм у невідпаленому стані та після відпалювання (при 300 < Твідп. ≤ 900К) в 
інтервалі концентрацій кобальту 15 ≤ x ≤ 89 ат.% характеризувалися структурно-
фазовим станом, при якому гранули ГЩП-Co знаходилися в матриці ГЦК-Ag. 
Стабільні тверді розчини при цьому не утворювалися. Слід зазначити, що в зразках 
тонкоплівкового сплаву CoxAg100-x товщиною d = 20 нм суперпарамагнітний стан 
спостерігався до концентрацій кобальту xCo ≤ 55 ат.%, тоді як для товстих плівок 
товщиною d = 85 нм лише до xCo < 32 ат.%. 
5. Виявлено, що при кріогенних температурах ГМО невідпаленої плівки Co27Ag73 
товщиною d = 85нм зростає у 2 рази, порівняно з ГМО при кімнатній температурі за 
рахунок блокування магнітних моментів суперпарамагнітних гранул. Так, при 
Твимір. = 5К у полі H = 90кЕ ГМО зріс до 33,2% порівняно з ГМО = 16% при 
кімнатній температурі. 
6. Встановлено, що у тонкоплівкових сплавах CoxAg100-x товщиною d = 20 нм 
максимальний ГМО мають невідпалені зразки. Відпалювання зразків при 370 ≤ Твідп. 
≤ 900К призвело до зменшення величини ГМО внаслідок зростання розміру гранул 
кобальту або навіть переходу їх у багатодоменний стан. Це призводить до 
зменшення спін-залежного міжфазного розсіювання електронів через зменшення 
відношення площі поверхні гранул до їх об’єму. 
7. Встановлено, що невідпалені  зразки плівкового сплаву CoxCu100-x у діапазоні 
товщин 20 ≤ d ≤ 80 нм характеризуються станом, при якому суперпарамагнітні 
гранули ГЩП-Co розміщені у матриці розбавленого твердого метастабільного 
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розчину на основі ГЦК-Cu (при xCo < 40 ат.%). Показано, що термообробка зразків 
плівкового сплаву CoxCu100-x у діапазоні температур 300 < Твідп. ≤ 900К призвела до 
гомогенізації гранульованого стану по всьому об’єму зразка та зростання розміру 
гранул Co за рахунок розпаду метастабільного твердого розчину. 
8. Показано, що тонкоплівкові зразки плівкових сплавів (Ni80Fe20)xCu1-x товщинами 
25 ≤ d ≤ 40 нм можуть бути перспективними при застосуванні їх в якості чутливих 
елементів сенсорів величини магнітного поля завдяки термічній стабільності їх 
структурно-фазового стану у діапазоні температур 600 < Твідп. ≤ 900К. 
9. Встановлено, що невідпалені зразки плівкових сплавів (Ni80Fe20)xAg1-x товщинами 
25 ≤ d ≤ 40 нм характеризуються ізотропним магнітоопором в інтервалі складу при 
0,28 ≤ x ≤ 0,80. Відпалювання зразків плівкового сплаву (Ni80Fe20)xAg1-x з часткою 
пермалою 0,28 ≤ x ≤ 0,80 у діапазоні температур 600 ≤  Твідп. ≤ 800К призвело до 
формування структурного стану, що характеризується анізотропним магнітоопором 
у всьому вказаному інтервалі складів. Показано, що зразки плівкових сплавів 
Ni80Fe20)xAg1-x товщинами 20 ≤ d ≤ 40 нм після відпалювання при температурах 600 
≤  Твідп. ≤ 800К можуть бути перспективними при застосуванні їх у якості чутливих 
елементів анізотропних магніторезистивних сенсорів напрямку магнітного поля. 
10. Комплексні дослідження магнітооптичних властивостей та структурно-фазового 
стану дозволили показати, що у тонкій наноплівці на основі твердого розчину FePt 
формується двовимірна система типу ядро–оболонка з  ансамблю наночастинок 
FePt з оксидною оболонкою γ-Fe2O3 зі структурою шпінелі. Отримано зростання 
коерцитивної сили і поля обмінного зміщення зі збільшенням товщини оксидної 
оболонки. Це дає можливість змінювати магнітні властивості  такої двовимірної 
системи шляхом відпалювання зразків  за рахунок зміни товщини оксидної 
оболонки та формування певного структурного стану ансамблю наночастинок. 
11. Встановлено, що при товщинах d < 10 нм одношарові плівки Gd знаходяться у 
квазіаморфному стані, а при товщинах  d ≈ 10 − 40 нм – у кристалічному стані та 
мають фазовий склад ГЩП-Gd + ГЦК-GdН2 зі слідами ОЦК-Gd2О3. Термообробка 
плівок Gd при Твідп. = 800 і 1000 К не впливала на зміну фазового складу, хоча 
спостерігалося збільшення вмісту оксидної фази. У тришарових плівках Co/Gd/Co 
та Fe/Gd/Fe у спейсерному шарі Gd при dGd > 15 нм оксидна фаза не фіксувалася. 
Тришарові плівки Co/Gd/Co та Fe/Gd/Fe, у яких спейсерний шар Gd має кристалічну 
структуру, характеризуються більшою коерцитивністю, порівняно з тришаровими 
плівками, у яких шар Gd є аморфним. Встановлено, що величини магнітопору та 
коерцитивної сили тришарових плівок Co/Gd/Co та Fe/Gd/Fe мають осцилюючий 
характер при зміні товщини прошарку з квазіаморфного Gd у діапазоні d = 1-10 нм 
та верхнього шару Fe (Co) у діапазоні d = 1 - 5 нм. При збільшенні товщини 
прошарку Gd до d > 10 нм та переході його структури в кристалічний стан – 
осцилюючий характер магнітоопору та коерцитивної сили зникає. 
12. Експериментально зареєстрований вплив зовнішнього магнітного поля на 
морфологію поверхні та структурні характеристики гранульованих тонкоплівкових 
сплавів на основі Co і Ag та Ni і Ag. Визначено, що навіть при відносно невисокій 
напруженості H = 0,1 кЕ перше застосування магнітного поля  має найбільш 
значний вплив на зміну морфології поверхні, а саме – зменшення параметрів 
шорсткості поверхні та структурної ентропії. Повторна дія магнітного поля з більш 
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високою напруженістю поля (до H = 1 кЕ) викликає набагато слабші зміни таких 
структурних характеристик. Спостережувані ефекти можуть бути пов’язані з 
поворотом магнітних гранул, їх деформацією і переходом плівкової системи в 
новий більш рівноважний стан. 
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Шпетний І.О. Вплив структурно-фазового стану на магнітні, 
магніторезистивні, магнітооптичні та електрофізичні властивості гетерогенних 
наноструктурованих плівкових систем. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за 
спеціальністю 01.04.11 – магнетизм. Інститут магнетизму Національної академії 
наук України та Міністерства освіти і науки України, Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена встановленню закономірностей формування 
структурно-фазового стану та його впливу на магнітні, магніторезистивні, 
магнітооптичні та електрофізичні властивості одно-, дво-, тришарових плівок та 
плівкових сплавів на основі Co, Ni, Ni80Fe20, Fe, Ag, Cu, Pt та Gd у діапазоні товщин 
d = 3–85 нм і концентрацій c = 15–90 % при температурах вимірювання 5 ≤ Твимір. ≤ 
380 К та температурах відпалювання 370 ≤ Тв ≤ 1000 К. 

Для зразків тонкоплівкових сплавів товщиною 20 ≤ d ≤ 85 нм установленні 
закономірності формування структурного стану, фазового складу, магнітних, 
магніторезистивних, магнітооптичних та електрофізичних властивостей  від складу 
та товщини плівки, від матеріалу матриці, від температури вимірювання та від 
температури відпалювання. Проведено апробацію теорії Левінштейна для 
прогнозування порогу структурної перколяції зразків гранульованих плівкових 
сплавів CoxAg100-x різної товщини (20, 35, 45 і 85 нм), яка показала якісне 
узгодження теорії з експериментом. 

Встановлено, що у тришарових плівкових системах спін-вентильного типу 
магнітні, магнітотранспортні та структурні характеристики залежать від товщини 
наношарів немагнітного та магнітного матеріалів. 

Експериментально показано, що відпалювання зразків двошарових, тришарових 
плівок та тонкоплівкових сплавів завжди спричиняє зміни магнітних, 
магніторезистивних та електрофізичних властивостей за рахунок змін структурно-
фазового стану. 

Ключові слова: гігантський магнітоопір, спін-залежне розсіювання, 
структурний стан, анізотропний магнітоопір, коерцитивна сила, твердий розчин, 
магнітна післядія, обмінне зміщення. 
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Диссертация посвящена установлению общих тенденций формирования 
структурно-фазового состояния и его влияния на магнитные, магниторезистивные, 
магнитооптические и электрофизические свойства одно-, двух-, трехслойных 
пленок и тонкопленочных сплавов на основе Co, Ni, Ni80Fe20, Fe, Ag, Cu, Pt и Gd в 
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диапазоне толщин d = 3 ÷ 85 нм и концентраций c = 15 ÷ 90% при температурах 
измерения 5 ≤ T ≤ 380 K и температурах отжига 370 ≤ Tотж ≤ 1000 К. 

Установлены закономерности формирования структурного состояния, фазового 
состава, магнитных, магниторезистивных, магнитооптических и электрофизических 
свойств от состава и толщины пленок, материала матрицы, температуры измерения 
и температуры отжига для образцов тонкопленочных сплавов толщиной 20 ≤ d ≤ 
85 нм. Выполнена апробация теории Левинштейна для прогнозирования порога 
структурной перколяции образцов гранулированных пленочных сплавов CoxAg100-x 
различной толщины (20, 35, 45 и 85 нм), которая показала качественное 
согласование теории с экспериментом. 

Установлено, что в трехслойных пленочных системах спин-вентильного типа 
магнитные, магнитотранспортные и структурные характеристики зависят от 
толщины нанослоев немагнитного и магнитного материалов. 

Экспериментально показано, что отжиг образцов двухслойных, трехслойных 
пленок и тонкопленочных сплавов всегда приводит к изменению магнитных, 
магниторезистивных и электрофизических свойств за счет изменений структурно-
фазового состояния. 

Ключевые слова: гигантское магнитосопротивление, спин-зависимое 
рассеивание, структурное состояние, анизотропное магнитосопротивление, 
коэрцитивная сила, твердый раствор, магнитное последействие, обменное 
смещение. 

 
ABSTRACT 

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

magneto-optical and electrophysical properties of heterogeneous nanostructured 
film systems. – The manuscript. 

Thesis for a scientific degree of Doctor of Science in Physics and Mathematics in 
specialty 01.04.11 - Magnetism. Institute of Magnetism of the National Academy of 
Sciences of Ukraine and Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021. 

This thesis is devoted to the establishment of the general trend in the formation of 
structural-phase state and its influence on magnetic, magnetoresistive, magneto-optical 
and electrophysical properties of single-, double-, three-layer films and thin film alloys 
based on Co, Ni, Ni80Fe20, Fe, Ag, Cu, Pt and Gd in the range of thicknesses d = 3 – 
85 nm and concentrations c = 15–90% at measurement temperatures 5 ≤ T ≤ 380 K and 
annealing temperatures 370 ≤ Ta ≤ 1000 K. 

The regularities of structural state formation, phase composition, magnetic, 
magnetoresistive, magneto-optical and electrophysical properties of film composition and 
thickness, matrix material, measurement temperature, and annealing temperature are 
established for samples of thin film alloys with a thickness of 20 ≤ d ≤ 85 nm. In a three-
layer film system of the spin-valve type, the magnetic, magnetotransport and structural 
characteristics depend on the thickness of the nanolayer of nonmagnetic and magnetic 
materials. 
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It was experimentally shown, that annealing of samples of two-layer, three-layer films 
and thin film alloys always leads to changes in magnetic, magnetoresistive and 
electrophysical properties due to changes in the structural-phase state.  

The following new results were obtained: 
1. The Levinshtein theory was used to predict the threshold of structural percolation of 

samples of granular film alloys CoxAg100-x of different thickness (20, 35, 45, and 85 nm), 
which showed a qualitative agreement between the theory and the experiment. 

2. It is established that thin film alloys based on permalloy and copper with 
thicknesses of 25 ≤ d ≤ 40 nm can be promising candidate for sensitive elements of 
magnetic field sensors due to thermal stability of their structural-phase state during 
annealing in the temperature range 600 < Ta ≤ 900K.  

3. It is found out that samples of film alloys based on permalloy (Ni80Fe20) and silver 
with thicknesses of 25 ≤ d ≤ 40 nm in the unannealed state are characterized by a 
superparamagnetic state and isotropic magnetic resistance in the range of 0,28 ≤ x ≤ 0,80. 
It is shown that after annealing of film alloy samples (Ni80Fe20)xAg1-x of the specified 
composition in the temperature range of 600 ≤ Ta ≤ 800K formed a structural state with 
the anisotropic magnetoresistance. Annealed thin film alloys based on permalloy and 
silver can be promiseful for usage as sensitive elements of anisotropic magnetoresistive 
magnetic field direction sensors.  

4. Relationships between the structural-phase state, magnetic and magnetoresistive 
properties of three-layer films Fe/Gd/Fe and Co/Gd/Co has been studied. It is found out 
that the magnetoresistance and coercive force has an oscillating behavior, which 
depending on the thickness of the layer with qа-Gd changes. The effect decays once the 
Gd layer passes into the crystalline state.  

5. The influence of an external magnetic field on the surface morphology and 
structural characteristics of granular thin film alloys based on Co and Ag, and Ni and Ag 
has been experimentally confirmed. It is determined that the initial application of the 
magnetic field has the most significant effect on the change of surface morphology. 
Following application of a magnetic field even with higher field strength causes 
significantly weaker changes in the structural characteristics. The observed effects may be 
related to the transition of the film system to a new, more equilibrium state. 

Keywords: giant magnetoresistance, spin-dependent scattering, structural state, 
anisotropic magnetoresistance, coercive force, solid solutions, magnetic aftereffect, 
exchange bias. 
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