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Сумський державний університет, м. Суми 
 

Зосередження уваги на вивченні магнітооптичного ефекту Керра 

(МОКЕ) в багатошарових плівках на основі магнітних і благородних 

металів пов’язане із можливістю їх застосування в приладах 

магнітоелектроніки і комп’ютерної техніки як магнітних носіїв 

інформації з надвисокою щільністю запису [1-3]. Сходинкоподібна 

залежність МОКЕ свідчить про швидкодію функціонального 

елементу, яка може забезпечити його ефективну роботу в режимі 

переключень. Для гранульованих сплавів характерний  широкий 

діапазон полів перемагнічування гранул і тому залежність для МОКЕ  

має розмитий характер. 

Дослiдження МОКЕ в плiвкових матерiалах iз можливим спін-

залежним розсіюванням електронів  дозволяють робити висновки про 

закономiрностi стабiлiзацiї в них рiзних магнiтних станiв. Прямокутна 

форма петлi МОКЕ свiдчить про утворення стабiльних доменiв з 

результуючим вектором намагнiчування, який направлений 

перпендикулярно до поверхнi плiвок. Такий стан реалiзується в 

одношарових феромагнiтних плiвках i багатошарових плiвкових 

системах на їх основi за умови збереження індивідуальності окремих 

шарів.  

Установка для вимiрювання МОКЕ, на якій були проведені 

дослідження,  представляє собою систему лiнз, через якi проходить 

монохроматичний пучок лазерного (He-Ne) випромiнювання з 

довжиною хвилi  = 670 нм дiаметром 2 мм. Максимальна величина 

магнiтного поля складає 150 мТл. Поляризоване випромiнювання 

вiдбившись вiд поверхнi зразка проходить через фокусуючу лiнзу, 

пiсля чого потрапляє в модулятор Фарадея, що пiдсилює сигнал, який 

передається на фотоприймач з високою чутливiстю. Вихiдний сигнал 

фiксується мультиметром Keithley 2000 та проходить обробку з 

використанням програмного забезпечення в автоматизованому 

режимi. 

Порiвняння характеру МОКЕ-залежностей для невiдпалених i 

вiдпалених мультишарiв на основі Fe і Pd(Pt), отриманих методом 
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пошарової конденсації з наступною термообробкою в інтервалі 

температур 300-800 К вказує на те, що у свiжосконденсованих зразках 

переключення (змiна напрямку магнiтних моментiв) вiдбувається у 

вузькому дiапазонi магнiтних полiв  В  0,15 мТл, що можна 

пояснити формуванням у плiвковому матерiалi твердого розчину 

(т.р.). Для вiдпалених зразкiв характерне помiтне зростання (вiд 8,3 до 

75,8 мТл) величини коерцитивної сили ВС i зменшення кута Керра  

(вiд 0,90
о
 до 0,71

о
).  

Установлено, що в мультишарах [Pd(1,1)/Fe(0,6)]10/П (cPd = 70 ат. %, 

фазовий склад вiдповiдає ГЦК-FePd3), [Pd(0,9)/Fe(0,6)]10/П (cPd = 

65 ат.%, ГЦК-FePd3) i [Pd(0,4)/Fe(0,6)]10/П (cPd = 45 ат. %, ГЦТ-FePd) 

спостерiгаються анiзотропнi властивостi МО та суттєва змiну форми 

петель гiстерезису залежно вiд концентрацiї атомiв Pd. Системах на 

основі Fe і Pt мають аналогічні властивості. Максимальнi значення ВС 

спостерiгаються у мультишарах [Pd(1,1)/Fe(0,6)]10/П i 

[Pd(0,9)/Fe(0,6)]10/П, що пов’язано iз високою концентрацiєю в них 

атомiв парамагнiтного Pd i процесами  формування немагнiтної фази 

ГЦК-FePd3. Слiд також вiдмiтити, що у мультишарах спостерiгається 

збiльшення коерцитивної сили у порiвняннi з двошаровими плiвками 

при однакових значеннях ефективної товщини зразкiв, але при 

зростаннi кiлькостi фрагментiв коерцитивна сила в плiвкових 

матерiалах на основi Fe i Pd(Pt) зменшується в середньому вiд 3,8 до 

2,5 мТл при збiльшеннi кiлькостi фрагментiв вiд 2 до 10. 
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