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Такі магнітні характеристики, як залишкова намагніченість (Mr), коерцитивна сила (Нс) та намагніченість насичення (Ms), які можна знайти з
петель гістерезису, визначають параметри та експлуатаційні характеристики елементів сенсорів, магнітних елементів пам’яті, тощо.
У зв’язку з цим у роботі було досліджено вплив ефективної товщини
прошарку із рідкоземельного металу та умов термообробки на магнітні
характеристики тришарової плівкової системи Со(5) / Dy(х) / Со(20) / П
(П - підкладка, х - товщина, змінюється від 1 до 20 нм).
Зразки було отримано електронно-променевим методом на підігріту
ситалову підкладку (Тп @ 460 К) у робочому об’ємі вакуумної камери
(тиск газів залишкової атмосфери р @ 10 – 4 Па). Термообробка здійснювалась за схемою «нагрівання « охолодження» до Тв = 800 К. Дослідження
магнітних властивостей здійснювались при кімнатній температурі у паралельній геометрії вимірювання за допомогою вібраційного магнітометра.
Для плівок у свіжосконденсованому стані значення величини коерцитивної сили приймає мінімальне значення Нс = 12 Ое для
Co(5) / Dy(1) / Co(20) / П,
а
максимальне
Нс = 38 Ое
для
Co(5) / Gd(20) / Co(20) / П. Після термообробки значення Нс зменшується
в середньому на 42 %. Для величин намагніченості насичення і залишкової намагніченості спостерігається зворотній характер, тобто зі збільшенням товщини прошарку з Dy величини Mr і Ms зменшуються.
Такі результати можна пояснити переходом Dy з квазіаморфного стану (d < 10 нм) до кристалічного (d > 10 нм) та частковою зміною магнітних характеристик при поліморфному переході ГЩП → ГЦК для шарів
Со в процесі термообробки.
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