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Проведено порівняння магнітних, транспортних і магнітодинамічних властивостей 

гранулярних багатошарових структур Fe / MgO, осаджених на двох різних підкладках: 

аморфному склі Corning No.0211 (CG) та монокристалічній підкладці MgO (001). 
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Вступ: Технологічні досягнення в останні 

десятиліття дозволили створити наноструктур-

овані синтетичні матеріали, де нанорoзмірні 

елементи різних розмірів, форми та намагні-

ченості поєднуються, щоб створити структуру 

з новими магнітними властивостями. Зокрема, 

інтенсивно вивчаються одношарові та багато-

шарові гранульовані плівки. Інтерес до цих 

матеріалів був стимульований після виявлен-

ня, на початку 90-х років, ефекту гігантського 

магнітоопору (GMR) в гранульованих одно-

шарових плівках [1,2], якого була такою ж, як і 

у магнітних багатошарових плівках [3,4] і має 

значний інтерес для застосування у приладах 

спінтроніки [5]. Магніторезистивний ефект 

спостерігається також в гранульованих систе-

мах, так званих металокерамічних (керметних) 

плівках [6-8], в яких магнітні наночастинки 

занурені в діелектричну матрицю, а спінза-

лежне тунелювання між частинками призво-

дить до виникнення тунельного магнітоопору 

(ТМR). Магнітні гранулярні багатошарові 

метал-діелектричні плівки (DMIM) мають 

властивості як гранулярних так і багатошаро-

вих плівкових структур. 

Актуальність роботи: Сучасний етап 

розвитку спінтроніки характеризується підви-

щенням інтересу до магнітних, керметних та 

метал-діелектричних плівкок, які є елемент-

ною базою для створення нових надчутливих 

пристрої[9]. 

Метою даної роботи є проведення порів-

няння магнітних, транспортних і магніто-дина-

мічних властивостей гранулярних багато-ша-

рових структур Fe / MgO, осаджених на різних 

типах підкладинках: аморфномих (скло 

Corning No.0211 (CG)) та монокристалічних 

(MgO (001)).  

Основна частина: Дослідження попереч-

ного перерізу плівки показує, що гранулярні 

багатошарові плівки на MgO, як правило 

ростуть епітаксіально з когерентною структур-

ною на всієї товщині (рис.1а). На відміну від 

них, зразки на склі (CG) - полікристалічні 

(рис.1б) для всіх температур осадження Ts, як 

вже було показано раніше в [10]. Рентге-

ноструктурні дослідження [11] плівок, виро-

щених на MgO, також показали формування 

когерентної по всій товщині багатошарової 

структури. Однак, структурні дослідження за 

допомогою просвічуючої електронної мікро-

скопії (TEM) не могли надати достатньої 

інформації щодо розмірів і форми гранул 

заліза, оскільки зображення гранул наклада-

лися одне на одне. Тому для детального 

аналізу модифікації гранулярної структури 

було проведено додаткові магнітостатичні та 

магнітодинамічні дослідження.  
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Рис.1 Зображення багатошарових гранулярних структур Fe (0,6 нм) / MgO (3 нм), осаджених 

при кімнатній температурі на різні підкладках: (а) MgO (001); (b) CG скло.  

 

На рисунку 2 представлені типові 

залежності магнітної сприйнятливості (χ) при 

охолодженні в нульовому полі (ZFC) та в 

магнітному полі Н=50 Е (FC). Залежність χ від 

температури Т вказує на те, що шари заліза є 

гранулярними і являють собою ансамблі 

суперпарамагнітних гранул [12]. Встановлено, 

що температура біфуркації Tb для зразків як на 

CG, так і на MgO монотонно зменшується в 

діапазоні від 200 К до 50 К і від 180 К до 45 К 

відповідно, в той час як Ts збільшується від 20о 

С до 250о С. Загально відомо, що формування 

та ріст системи Fe/MgO дуже чутливі до умов 

осадження. При осадженні при кімнатної 

температури суцільні феромагнітні шари Fe 

формуються навіть при відносно малій 

номінальній товщині (4-6 моношарів; 1 моно-

шар = 0,143 нм) [13]. Однак, при високих 

температурах осадження формуються грану-

лярні суперпарамагнітні структури, навіть для 

набагато більш товщин шарів заліза (до 10 

моношарів) [14]. 

 

 
Рис.2 Типові залежності магнітної сприйнятливості (χ) при охолодженні в нульовому полі 

(ZFC) (квадрати) та в магнітному полі Н=50 Е (FC) (кола) для структур Fe (0,6 нм) / MgO (3 нм), 

осаджених при вказаних температурах на підкладинки MgO та CG скло.  

 

Додатково, зразки досліджували за допомо-

гою феромагнітного резонансу (ФМР) в X-ді-

апазоні (9,5 ГГц). Було показано для обох 

типів підкладинок в усьому дослідженому 

діапазоні температур резонансне поле Hr не 

залежить від азимутального кута, що свідчить 

про відсутність анізотропії в площині плівки. 

Аналіз полярних кутових залежностей прово-

дився з використаннями відомою формули 

Кіттеля, що дозволило визначити ефективне 

поле анізотропії Heff [15] як функцію Ts 

(рис.3). Перш за все, варто зазначити, що всі 

значення Heff є досить низькими (нижче 2 кЕ). 

Це можна пояснити анізотропією форми 

гранул: гранули мають форму плоских дисків, 

а не сферичну, і меншими відстанями між 

гранулами в шарі у порівнянні з міжшаровими 

відстанями. Для плівок, осаджених на 

підкладинках MgO, ефективне поле намагні-

чування плавно зростає зі збільшенням Ts. 

Така поведінка вказує на те, що середній 

розмір гранули Fe зменшується з збільшенням 



№ 9-2 (грудень) 2017 р. 

 

53 

Ts, а загальна кількість гранул зростає. У 

результаті відстань між гранулами стає 

меншою, а міжкристалічні магнітостатичні 

взаємодії, що відповідають за ефективну 

анізотропію, збільшуються [16].

 

 

Рис.3 Ефективні поля анізотропії, отримані 

зі спектрів ФМР, в залежності від 

температури осадження Ts  

 

Рис.4 Залежність тунельного магнітоопору 

(TMR) від температури осадження Ts. 

 

Незважаючи на те, що магнітні вимірю-

вання вказують на аналогічні топологію та 

розподіл гранул Fe, дані тунельного магніто-

опору для плівок, осаджених на різних під-

кладках, суттєво відрізняються. Для плівок, 

осаджених на склі, підвищення температури 

осадження призводить до незначного змен-

шення тунельного магнітоопору (~10% від 

абсолютної величини). Залежність тунельного 

магнітоопору (TMR) від температури осад-

ження показана на рис. 4. В той час як 

магнітоопір структур на підкладинках MgO 

зростає майже в 4 рази при збільшені темпера-

тури від 20 до250 ⁰С 

Висновки: Були вивчені магнітні, магніт-

нодинамічні та транспортні властивості епітак-

сіальних багатошарових гранулярних плівок 

Fe / MgO, осаджених на різні підкладки та при 

різних температурах. Показано, що збільшен-

ня температури напилення призводить до 

поліпшення кристалічної структури та 

зменшення розмірів гранул Fe. Плівки на 

монокристалічних підкладинках MgO демон-

струють структурну когерентність на всій 

товщині плівки, що свідчить про епітак-

сіальний ріст плівки. Навпаки, на плівках, 

осаджених на склі CG формуються полікри-

сталічні прошарки MgO. І хоча вимірювання 

температурної залежності магнітної сприйнят-

ливості свідчать про те, що розміри і форми 

частинок Fe є практично однаковими для обох 

типів структур, осаджених як на CG, так і на 

MgO, магнітоопір для плівок, осаджених на 

MgO, є значно більшим. Ця відмінність 

найбільш ймовірно пов'язана з наявністю 

ефекту спінової фільтрації в епітаксіальних 

тунельних бар'єрах MgO. 
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Салюк О.Ю., Азарх Д.П., Азарх А.С.  

Магнитные и магнитодинамические свойства многослоевых гранулярных структур Fe/MgО 

Проведено сравнение магнитных, транспортных и магнитодинамических свойств гранулярных многослойных 

структур Fe / MgO, осажденных на двух разных подложках: аморфном стекле Corning No.0211 (CG) и 

монокристаллической подложке MgO (001). 

Ключевые слова: гранулярные многослоевые структуры, магнитосопротивление, ферромагнитный резонанс. 

 

Salyuk O.Yu., Azarkh D.P., Azarkh O.S.  

Magnetic and dynamic properties of granular Fe/MgO multilayers 

The magnetic, transport and dynamic properties of granular multilayer Fe / MgO structures deposited on two different 

substrates, Corning No.0211 (CG) and mono-crystalline substrate MgO (001), have been studied and compared. 

Key words: granular multilayer structures, magnetic resistance, ferromagnetic resonance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ingentaconnect.com/content/external-references?article=0021-8979(2003)93L.8418%5baid=8322694%5d
http://www.ingentaconnect.com/content/external-references?article=0021-8979(2003)93L.8418%5baid=8322694%5d

