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Відкриття явища гігантського магнітоопору в мультишарах стиму-
лювало пошук і спостереження цього явища в інших плівкових систе-
мах, зокрема у т.зв. гранульованих сплавах (гс). Це спричинило дослі-
дження інших фізичних властивостей гс і, зокрема, електро-фізичних 
(див., наприклад, [1]). У цій роботі наведено співвідношення для терміч-
ного коефіцієнту опору (ТКО) гранульованого сплаву (β) у загальному і 
граничних випадках, коли коефіцієнт гранулярності 

0/ 1, 1трl ra = D >> @ і <<1  ( трlD - довжина фрагменту твердого розчину 
(тр) і r0 – радіус гранули із феромагнітного металу, які з’єднані послідо-
вно у трубці струму тр).Мета даної роботи полягає у розробці феноме-
нологічної теорії, яка якісно описує залежність чутливості βдо магнітно-
го поля (тобто величину /BS Bb= ¶ ¶ ) і дозволяє кількісно роз-рахувати 
залежність ( )ln / ln /B гс тр гсВ трВd dB d dBb b b b bD = - = - від величи-
ни трlD  (або коефіцієнту a), де гсb і трb - ТКО гранульо-ваного 
сплаву і тр відповідно. Проаналізовані три вказаних вище граничних 
випадки. Отримано, що залежність BbD  від трlD  має різний характер 
у залежності від величини трlD . Зокрема, при a >> 1 величина ВbD   
монотонно зменшується від 10 до 2% при збільшенні трlD  від 8 до 160 
нм при величині r0 = 2 – 10 нм. У випадку a @ 1 величина ВbD  від 2,5 
до 10%.Отримані результати пояснюються з точки зору впливу спін-
залежного розсіювання електронів на феромагнітних гранулах. Крім 
того принципово показана можливість впливати на величину ТКО зо-
внішнім магнітним полем. 
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