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З розвитком новітніх технологій така нова галузь науки як сенсорика 

[1-2] набуває все більшого значення. Для покращення характеристик 
датчиків із тонкоплівковими чутливими елементами важливим залиша-
ється вивчення питання про взаємозв’язок між фізичними процесами та 
властивостями тонких плівок. Тому мета даної роботи полягає у ви-
вченні фазоутворення та його впливу на магніторезистивні властивості 
плівкових гранульованих сплавів на основі Au та Co. 

Результати електронографічних досліджень показали, що вже після 
термовідпалення до Тв = 700 К в системі відбувається утворення ГЦК 
т.р.  (Au, Co) з виділенням гранул Со із ГЦК і ГЩП фазами.  Наявність 
двофазного Со свідчить про те, що деякі гранули знаходяться у супер-
магнітному стані і не будуть спричиняти спін-залежне розсіювання еле-
ктронів (СЗРЕ). Аналіз результатів досліджень магніторезистивних вла-
стивостей показав, що в залежності від концентрації атомів Со в зразках 
спостерігається МО різної величини (Сo(20)/Au(7)/Co(19)/П – 
МО = 0,2 %, сСо = 88 ат. % та в системі Сo(6)/Au(5)/Co(7)/П – 
МО = 0,5 %, сСо = 90 ат.  %). Тобто,  в системах на основі Au і Co діапа-
зон загальної концентрації атомів сСо = 35-60 ат. % оптимальний для 
реалізації СЗРЕ на антиферомагнітно упорядкованих магнітних момен-
тах у шарах Со. Збільшення концентрації сСо призводить до збільшення 
концентрації гранул Со, які знаходяться у супермагнітному стані і не 
спричиняють СЗРЕ, що призводить до зменшення величини МО. 

Робота виконана в рамках бюджетної тематики № 0112U001381 Міні-
стерства освіти і науки України під керівництвом проф. Проценка І.Ю. 
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