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АНОТАЦІЯ 

 
Шпилька Д.О. Кутова залежність магнітоопору модифікованих магнітними 

металами вуглецевих нанотрубок. 

Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 104 Фізика та астрономія, 

освітня програма «Фізика наносистем». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра загальної 

фізики. – Київ – 2021. 

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент  Овсієнко І.В., доцент 

кафедри загальної фізики. 

В роботі наведено результати дослідження магнітотранспортних 

властивостей багатостінних вуглецевих нанотрубок, модифікованих залізом, 

кобальтом та їх сполуками при різних температурах та кутах між магнітним 

полем і струмом через зразок. Визначено, що магнітоопір для модифікованих 

вуглецевих нанотрубок складається з адитивних внесків механізмів, що 

визначають магнітоопір вуглецевих нанотрубок, магнітних металів, а також 

внеском, пов’язаним із взаємодією носіїв заряду з феромагнітними та 

антиферомагнітними фазами. Показано, що для багатостінних вуглецевих 

нанотрубок, модифікованих залізом та його сполуками, має місце ефект 

гігантського магнітоопору при кімнатній температурі, антипаралельна 

орієнтація магнітних моментів феромагнітних фаз досягається за рахунок їх 

різної коерцитивної сили, в той час як, ефект гігантського магнітоопору для 

багатостінних вуглецевих нанотрубок, модифікованих кобальтом, 

спостерігається при низьких температурах, антипаралельна орієнтація 

магнітних моментів феромагнітної та антиферомагнітної фаз зумовлена 

обмінною анізотропією. 

Ключові слова: багатостінні вуглецеві нанотрубки, гігантський магнітоопір, 
асиметричний магнітоопір, анізотропний магнітоопір, феромагнетики, 
антиферомагнетики. 

  



2 
 

SUMMARY 

Shpylka D.O. Angular dependence of magnetoresistance of modified by magnetic 

metals carbon nanotubes. 

Master's degree in specialty 104 Physics and astronomy, educational program 

"Physics of nanosystem". - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty 

of Physics, Department of General Physics. - Kyiv - 2021. 

Research supervisor: Ph.D, Ovsiienko I.V., as. prof. of Department of General 

Physics. 

The publication presents the results of the study of the magnetic transport 

properties of multiwall carbon nanotubes, modified with iron, cobalt and their 

compounds, at different temperatures and angles between the magnetic field and 

the electric current through the specimen. It was determined that the 

magnetoresistance for the studied modified carbon nanotubes is the sum of additive 

contributions of magnetoresistance mechanisms for carbon nanotubes, magnetic 

metals, as well as the available contribution associated with the interaction of 

charge carriers with ferromagnetic and antiferromagnetic phases. It is shown, that 

for multiwalled carbon nanotubes modified with iron there is the effect of giant 

magnetoresistance at room temperature. Antiparallel orientation of magnetic 

moments of ferromagnetic phases is achieved due to their different coercive force, 

while, the effect of giant magnetoresistance for multiwalled carbon nanotubes 

modified by cobalt is observed at low temperatures. Antiparallel orientation of the 

magnetic moments of the ferromagnetic and antiferromagnetic phases is due to 

exchange anisotropy. 

Keywords: multiwall carbon nanotubes, giant magnetoresistance, asymmetric 

magnetoresistance, anisotropic magnetoresistance, ferromagnets, antiferromagnets 
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ВСТУП 

 Спінтроніка або спінова електроніка досліджує поведінку спіна 

електронів  в різних структурах та можливість застосування даного явища 

для створення пристроїв, які використовують спінові властивості замість або 

разом з зарядом в електроніці. Спінова поляризація та спіновий транспорт в 

металах та напівпровідниках не лише представляють фундаментальний 

науковий інтерес, а і прикладний. Прототип пристрою, який 

використовується в промисловості як зчитувальна головка та пристрій для 

зберігання інформації, базується на ефекті гіантського магнітоопору, який 

має місце в шаруватій структурі, в якій чергуються феромагнітні та 

немагнітних метали. Також актуальними є питання створення логічних 

пристроїв, генераторів змінної напруги на основі магнітних структур з 

спіновим транспортом, дослідження спінового транспорту в 

напівпровідниках та пошук шляхів, в яких напівпровідники можуть 

функціонувати як спінові поляризатори та спінові клапани. Важливість цих 

зусиль полягає в тому, що існуючі пристрої на металевій основі не 

підсилюють сигнали (хоча вони добре працюють як перемикачі або вентилі), 

тоді як напівпровідникові пристрої з спіновим транспортом можуть 

забезпечити посилення і працювати як багатофункціональні пристрої. 

Введення магнітних металів в багатостінні вуглецеві нанотрубки є одним із 

напрямків створення пристроїв спінтроніки. Так наявність внутрішньої 

порожнини в вуглецевих нанотрубках дає можливість наповнити її 

магнітною фазою, зосередити магнітні метали на кінцях нанотрубки або між 

графітовими шарами. Велика кількість можливих модифікацій вуглецевих 

нанотрубок різними хімічними сполуками з різними  концентраціями, а 

також вплив структури нанотрубок на електротранспортні та 

магнітотранспортні властивості залишає спектр питань на які, ще потрібно 

дати відповідь. 

Метою даної роботи було дослідження кутових залежностей 

магнітоопору об’ємних зразків багатостінних вуглецевих нанотрубок, 
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модифікованих залізом, кобальтом та їх сполуками з великою масовою 

концентрацією, в широкому інтервалі температур, а також встановлення 

механізмів магнітоопору в них в залежності від структурного-фазового стану 

магнітної фази. 
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 1. Огляд літератури 

1.1. Механізми магнітоопору в системах, що поєднують магнітні та 

немагнітні матеріали  

Магнітоопір − електричний опір, що виникає внаслідок введення 

матеріалу в магнітне поле. Для оцінки величини даного ефекту 

використовують відносну зміну електоопору в магнітному полі:  

= = ( ) ( )
( ) , 

де 푅(푂) − електричний опір без впливу магнітного поля, 푅(퐻) − 

електричний опір під впливом магнітного поля напруженістю 퐻. 

Магнітоопір, тобто зміна електричного опору в магнітному полі, має 

місце в металах та напівпровідниках, причиною виникнення даного ефекту є 

зміна траєкторії руху носіїв заряду під впливом магнітного поля. 

На рисунку 1.1 наведено приклад траєкторії руху електрона в 

магнітному полі. 

 

Рис 1.1. Траєкторії  руху електрона в магнітному полі 

Для немагнітних металів та при застосуванні малих магнітних полів 

відносна зміна електричного опору в середньому складає ~1%. Явище 

магнітоопору можна збільшити за рахунок збільшення величини магнітного 

поля та зменшення температури матеріалу, це пояснюється тим, що 

зменшення температури призводить до збільшення довжини вільного пробігу 

носіїв заряду, а посилення величини магнітного поля до збільшення 

викривлення траєкторії руху. Електричний опір виникає через зіткнення 

носіїв заряду з дефектами структури матеріалу або кристалічної ґратки. У 
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немагнітних металах, таких як наприклад цинк, величина магнітоопору 

незначна. В цілому, використання металів для застосування ефекту 

магнітоопору не є доцільним оскільки для цього потрібні низька температура 

та сильні магнітні поля. В даному випадку краще скористатись 

феромагнетиками. Даний клас матеріалу характеризується тим, що має так 

звані магнітні домени (матеріал розділений на області в яких магнітні 

моменти направлені в одну і ту саму сторону). В об’ємному матеріалі 

магнітні домени компенсують один одного і магнітні властивості 

проявляються дуже слабо, але якщо ввести зовнішнє магнітне поле, домени 

переорієнтовуються по полю, що призводить до намагнічування всього 

матеріалу. Також феромагнетики мають особливість зберігати внутрішнє 

намагнічування після вимикання зовнішнього магнітного поля, що 

називається коерцитивною силою. 

1.2. Анізотропний магнітоопір  

Анізотропний магнітоопір - це гальваномагнітний ефект, який можна 

спостерігати в будь-якому спонтанно намагніченому матеріалі, його 

величина залежить від кута між напрямком струму через зразок та 

прикладеним магнітним полем [1, 2].  

На рис.1.2. наведенні приклади анізотропного магнітоопору для плівок 

що складаються з шарів кобальту і хрому [3]. 

 

Рис.1.2. Залежність величини магнітоопору від магнітного поля в системі 

плівок Co(5)Cr(13)Co(20) в невідпаленому (а) та відпаленому до 800 К (б) та 

1000 К (в) в трьох напрямках струму через зразок відносно магнітного поля: 

а) б) в) 
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перпендикулярному (1), поперечному (2), паралельному (3) (за даними 

роботи [3]) 

Анізотропний магнітоопір використовується для детектування 

магнітних полів, створення носіїв інформації та біосенсорів [4]. 

1.3. Гігантський магнітоопір  

Вперше гігантський магнітоопір спостерігали в структурах, що 

складаються з магнітних та немагнітних прошарків нанометрової товщини, 

що чергуються між собою [5]. На рисунку 1.3 схематично зображено 

структури, в яких спостерігається ефект гігантського магнітоопору, та 

напрямки намагніченості магнітних шарів в цих структурах [6]. 

 
 

Рис.1.3. Матеріали, в яких присутній ефект гігантського магнітоопору:  

шари немагнітного металу чергуються з магнітними шарами, що намагнічені 

в протилежних напрямках (а); наночастинки Co, вектор намагніченості яких 

орієнтований випадковим чином, та немагнітні частинки Cu (б); шари NiFe 

чергуються з шарами Ag, що містить наночастинки Co (в) (за даними роботи 

[6]). 

Причиною виникнення гігантського магнітоопору є електронне 

розсіяння. У випадку колінеарності векторів спіну електрона та 

намагнічування феромагнетика електрони слабо розсіюються, у 

протилежному випадку спостерігається інтенсивне розсіяння. Для створення 

цих двох станів застосовується магнітне поле, тобто під дією магнітного поля 

шари матеріалу намагнічуються в певному напрямі, що призводить до 

а) б) в) 
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збільшення, або зменшення електричного опору. Також варто розглянути 

випадок перпендикулярного напрямку струму відносно шарів, якщо 

феромагнітні прошарки намагнічені паралельно один відносно одного, 

електрони можуть переміщуватись між шарами без значного розсіяння. 

Навпаки, електрони будуть інтенсивно розсіюватись між прилеглими 

шарами, якщо їх магнітні моменти направлені антипаралельно, незважаючи 

на напрям спіна. Розглянуті вище випадки справедливі тільки у випадку 

збереження проекції спіна електрона на всій довжині матеріалу. Зміна 

проекції спіна може бути викликана домішками у немагнітній фазі, що в 

свою чергу призводить до зникнення ефекту гігантського матнітоопору. 

Товщина шарів матеріалу підбирається так, щоб не перевищувати довжину 

вільного пробігу, в протилежному випадку втрачається можливість 

відслідковування напрямку спіна [4-6]. 

На рисунку 1.4 наведено залежність магнітоопору від індукції 

магнітного поля для матеріалу, що складається із шарів хрому та заліза (а) та 

залежність зміни електричного опору зразка від товщини шару заліза (б). 

Рис. 1.4. Залежність магнітоопору матеріалу, що складається із шарів хрому 

та заліза від індукції магнітного поля(а) та залежність зміни електроопору від 

товщини шару заліза(б) [9] 

Розглянемо структуру в якій у якості роздільника феромагнітних фаз з 

різною коерцитивною силою виступає діелектрик. У такій структурі 

а) б) 
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відбуватиметься тунелювання носіїв заряду через бар’єр у випадку 

паралельності векторів магнітних моментів феромагнітних шарів. При 

інакших орієнтаціях опір різко зростатиме [7-8]. 

1.4. Прояв ефектів слабкої локалізації та взаємодії в магнітоопорі 

При зменшенні температури ВНТ до 77К і нижче концентрація носіїв 

заряду в матеріалі не залежить від температури. В такому випадку, 

користуючись рівнянням Больцмана, можна припустити, що в інтервалі 

температур від 77К до 4.2К електричний опір буде слабко змінюватись або 

взагалі не буде залежати від температури. Але експериментальні дослідження 

показали, що припущення, наведені вище, не відповідають дійсності, в 

результаті електричний опір різко зростав при зменшенні температури. Для 

пояснення такої поведінки електроопору були запропоновані моделі слабкої 

локалізації носіїв заряду та електрон-електронної взаємодії. Ці два квантові 

ефекти застосовуються для пояснення провідності в слабо упорядкованих 

структурах, металах, напівметалах та вироджених напівпровідниках. 

Квантовий ефект слабкої локалізації ґрунтується на тому, що перехід з 

металічної провідності в неметалічну проходить не стрибкоподібно (хвильові 

функції електрона спадають експоненційно), а навпаки, повільно. Пояснення 

такої поведінки хвильової функції полягає в тому, що відбувається 

інтерференція прямої електронної хвилі та хвилі, що розсіюється на дефектах 

структури матеріалу та рухається в зворотному напрямку. В свою чергу, 

квантовий ефект електрон-електронної взаємодії враховує непружну 

взаємодію носіїв заряду один з одним або фононами. Врахувавши наявність 

даних ефектів можна також пояснити випадок від’ємного магнітоопору. 

У роботі [10] наведено результати експериментальних досліджень 

магнітоопору та електроопору модифікованих залізом та оксидом заліза ВНТ. 

Діаметр БВНТ склав близько 40 нм, частки заліза розміром 3-5 нм 

знаходились на поверхні та частково між шарами. Відстань між графітовими 

шарами дорівнює 0.337 нм.  
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Електроопір був досліджений в температурному інтервалі від 1.2 К до 

300 К. Магнітоопір досліджувався при температурах 293 К та 77 К, 

максимальне значення магнітної індукції магнітного поля близько 1.3 Тл. За 

кімнатної  температури спостерігався гістерезис в польовій залежності 

магнітоопору, опір зразка зменшувався в магнітному полі. За максимального 

поля значення магнітоопору складало -0.2 %. При температурі 77 К 

гістерезис був слабко виражений, при значенні індукції магнітного поля 

близько 0.5 Тл. В ході експерименту спостерігалося насичення магнітоопору, 

значення якого при максимальному полі становило -0.4 %. Наведені 

результати були отримані при перпендикулярній орієнтації напрямку струму 

через зразок відносно індукції магнітного поля. Також було досліджено 

конфігурацію при паралельній орієнтації напрямку струму через зразок 

відносно індукції магнітного поля. Дослідники отримали досить складну 

залежність максимальне значення магнітоопору становило близько (-0.7  -

0.8) % за величини магнітного поля 1 Тл. Наведені дані отримані при 

температурі 77 К.  

В сукупності дані структурно-фазового аналізу, електроопору та 

магнітоопору, дали змогу визначити, що модифікування залізом та його 

оксидом досить слабко впливає на електроопір, однак знаходить більш 

сильне відображення на феромагнітній анізотропії опору. Виявлено, що в 

магнітоопорі проявляються: локалізаційний механізм та анізотропний 

магнітоопір, що виникає внаслідок особливостей намагнічування частинок 

феромагнітної фази в зовнішньому магнітному полі. 

У роботі [11] досліджувався гігантський магнітоопір гранульованих 

композитів, обрані зразки являли собою багатошарову структуру: зразок №1 

складався з шарів срібла товщиною 2.6 нм, шарів заліза товщиною 0.2 нм та 

знову шарів срібла товщиною 2.6 нм, зразок №2 мав подібну структуру, але 

шари срібла та заліза складали 10.4 нм та 1.5 нм, відповідно, зразок №3 

повторює структуру зразка №1 з додаванням шару заліза товщиною 1.5 нм.  
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Магнітна структура зразків була досліджена за допомогою 

трансмісійної спектроскопії Месбаура. Дані, отримані при кімнатній 

температурі для зразка №1, показали, що він є суперпарамагнітним. Для 

зразка №2, товщина шару заліза достатня для формування безперервного 

феромагнітного шару. Зразок №3 містить як зернисті так і безперервні шари 

заліза. Спектр Мессбауера цього зразка являє собою комбінацію спектрів, 

виміряних на зразках №1 і №2, а спектральна частка парамагнітного 

компонента (22%) задовільно збігається з очікуваною відповідно до 

номінальної структури вибірки (28.6%). Ці результати показують, що зміна 

загальної структури вибірки не впливає суттєво на властивості окремих 

шарів.  

Для всіх зразків спостерігається від’ємний магнітоопір, для зразка №1, 

зразка №2 та зразка №3 значення магнітоопору склали ~ -6.5 %, ~ -1.1%, ~ -

7.2%, відповідно, за максимальної індукції магнітного поля 12 Тл. Також 

магніоопір був досліджений при низьких полях, максимальне значення 

сягало ~ 0.7 Тл, значення магнітоопору при такій індукції магнітного поля 

для зразків склали ~ -0.4 % для зразків №1 та №2 та ~ -2% для зразка №3. 

Виходячи з експериментальних даних дослідники отримали наступний 

результат: додавання феромагнітних шарів у зернисту структуру значно 

підвищує магнітоопір. Збільшення ефекту гігантського магнітоопору  

пояснюється ефектами спінової поляризації. Велике посилення (до 

чотириразового значення) та лінійна зміна гігантського магнітоопору в 

низькомагнітних полях пояснюються розсіюванням спін поляризованих 

електронів провідності на парамагнітних зернах. 

В роботі [12] було досліджено магнітотранспортні властивості 

наногранульованих композитів Cox(Al2On)100−x у широкому концентраційному 

інтервалі (34 ≤ x ≤ 74 ат.%). У структурі Co46(Al2On)54 спостерігався від’ємний 

магнітоопір, що сягав ~ 6 % при максимальній індукції магнітного поля 10 

Тл. Спостерігалась квадратична залежність магнітоопору від величина поля.  

У структурі Co58(Al2On)42 спочатку спостерігався додатній магнітоопір, 
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максимальне значення ~1.5 %, магнітоопір почав зменшуватись при 

магнітному полі ~ 1Тл і спадав до значення магнітоопору -3.3 % при 

максимальній індукції магнітного поля 8 Тл. 

З отриманих даних дослідниками встановлено, що поблизу порогу 

перколяції композити Cox(Al2On)100−x виявляють ізотропний додатній 

магнітоопір, досягаючи 1.5% в полях 10 Тл. Додатній магнітоопір не корелює 

з процесом перемагнічування композитів в томі сенсі, що на кривій 

намагнічування не спостерігається ніяких аномалій, які можуть бути 

поясненням появою ефекту додатнього магнітоопору. Причина ефекту 

пов'язана з присутністю в структурі перколяційних композитів, як кластерів, 

так і ізольованих гранул, які значно розрізняються величинами магнітної 

анізотропії та наявністю диполь-дипольного взаємодії між кластерами і 

найближчими до них гранулами. Виникнення позитивного ефекту 

визначається співвідношенням між величинами теплової енергії, енергії 

анізотропії наногранул і кластерів, а також енергії диполь-дипольного 

взаємодії між ними. 

У роботі [13] досліджувались спін-орбітальна взаємодія і двовимірна 

слабка локалізація у вуглецевої матриці з нанокластерами кобальту. При 

дослідженні залежності електроопору від температури, спостерігалось 

лінійне зменшення електроопору від кімнатної температури до 50 К, далі 

електроопір почав зростати в інтервалі від 45 К до 2 К. Магнітоопір 

досліджувався при температурах 2 К, 10 К, 50 К, 100 К. Максимальна 

індукція магнітного поля склала 0.3 Тл. За температури 2 К спочатку 

спостерігалося лінійне зростання магнітоопору до значення ~ 0.6 %, при 

величині магнітного поля ~ 0.1 Тл магнітоопір почав квадратично спадати і 

досягнув максимального значення ~ -0.05 % при індукції магнітного поля ~ 

0.3 Тл. 

Для температур 10 К, 50 К, 100 К характер залежності магнітоопору  

від магнітного поля є подібним, спостерігається від’ємний магнітоопір, 

квадратичний характер залежності від магнітного поля. Максимальні 
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значення магнітоопору при магнітному полі ~ 0.3 Тл для температур 10 К, 

50 К, 100 К відповідно склали, ~ -0.5%, ~ -0.2%, ~ -0.07%. 

З отриманих даних дослідниками було встановлено, що у вуглецевих 

волокнах з включеннями нанокластерів кобальту на металевій стороні 

переходу діелектрик-метал в області низьких температур спостерігаються 

двовимірні процеси слабкої електронної локалізації та спін-орбітального 

розсіювання. Двовимірний характер електронної провідності пов'язаний з 

наявністю турбостратної графітоподібної структури, що формується 

введенням нанокластерів кобальту. Встановлено, що в слабкому магнітному 

полі позитивний магнітоопір в таких волокнах обумовлений наявністю 

спінорбітального розсіювання, а негативний ефект в більш сильних 

магнітних полях - придушенням процесів слабкої локалізації магнітним 

полем. 

У роботі [14] тонкі плівки Cu100−xCox (x = 3, 9) отримували розпиленням 

та агрегацією розпиленого газу і подальшим відпалом при 400°C протягом 1 

години. Досліджували їх структурні, магнітні та магнітотранспортні 

властивості як для осаджених, так і для відпалених зразків. Магнітні 

вимірювання петель гістерезису свідчать про те, що відкладені зразки 

складаються з суперпарамагнітних та феромагнітних кластерів, але в зразках, 

отриманих шляхом агрегації газів, кластери більші (з феромагнітною 

поведінкою при кімнатній температурі), тоді як у зразках, отриманих 

розпиленням, кластери менші, а в матриці Cu також є розбавлені атоми Co. 

Відпал впливає незначно на зразки, отримані шляхом агрегації газів, але ті, 

що отримані розпиленням, зазнають більшої шкоди, і з’являються більші 

скупчення. Ця поведінка також відображається у вимірах магнітоопору 

зразків з різною формою кривих магнітоопору в залежності від способу 

приготування: більш лінійний у всьому діапазоні для розпилення, насичення 

при низьких полях (близько 1 Тл) для агрегації газу. Кондоподібний мінімум 

опору в порівнянні з температурою виявляється у зразках, отриманих 

розпиленням, під впливом магнітного поля та відпалу. Спостережувана 
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кондоподібна поведінка та вплив відпалу на кондоподібний мінімум у 

розпилених тонких плівках пояснюються наявністю розведених атомів Co в 

матриці Cu та випаданням осаду Co з твердого розчину Co-Cu при відпалі 

відповідно.  

На рисунку 1.5 наведені залежності магнітоопору від магнітного поля 

для зразків, що досліджувалися [14]. 

 

Рис. 1.5. Залежності магнітоопору від магнітного поля для зразків з 

різною концентрацією Со (за даними роботи [14]) 

Для всіх осаджених із низьким вмістом Co (2.5% або 3%) магнітоопір є 

досить низьким (нижче 0,4% за абсолютною величиною). Основна різниця 

між зразками, отриманими розпиленням, та агрегацією газів полягає в тому, 

що в останньому магнітоопір насичується приблизно при 1 Тл, тоді як у 

першому продовжує зростати до 5 Тл. Тим часом, після відпалу 

спостерігається збільшення магнітоопору, але із збереженням тієї ж форми та 

з відносно низькими значеннями магнітоопору (нижче 0,5% за абсолютною 
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величиною). Тим часом, у випадку зразків із “високим” вмістом Co (7.5 або 

9%), крім різниці у формі, значення перед відпалом також досить різні: 0,4% 

для зразка co7.ga, 3% для co9sp (обидва за абсолютною величиною). Після 

відпалу поведінка така ж, як і в інших зразках: така ж форма, із збільшенням 

абсолютного значення значень магнітоопору (0.65% — co7.5ga; 4% — co9sp). 

Подібний вигляд залежності магнітоопору від величини магнітного поля 

дослідники пов’язали з ефектом Кондо, що виникає зарахунок впливу 

магнітних домішок на розсіяння електронів. 

У роботі [15] проводився аналіз магнітотранспортних властивостей  

епітаксійних шарів магнітного напівпровідника, що складався з (Ga, Mn) (Bi, 

As). Отримані результати порівнювались із результатами для еталонних (Ga, 

Mn) As шарів, вирощених у подібних умовах, з метою виявити вплив 

включення Bi на властивості цього матеріалу. Включення Bi в GaAs сильно 

підвищує міцність спін-орбітальної зв'язку в цьому напівпровіднику, і те саме 

очікувалось для сплаву (Ga, Mn) (Bi, As). У свою чергу, що важливо для 

конкретних спінтронічних застосувань, сильна спін-орбітальна зв'язок у 

феромагнітних системах відкриває можливість безпосереднього контролю 

напряму намагнічування електричним струмом.  

На рисунку 1.6 наведено залежність магнітоопору від магнітного поля 

для зразків (Ga, Mn) (Bi, As) та (Ga, Mn) As при температурі рідкого гелію 

[15]. 
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Рис. 1.6. Залежність магнітоопору від магнітного поля для зразків (Ga, 

Mn) (Bi, As) та (Ga, Mn) As при температурі рідкого гелію (за даними роботи 

[15]) 

Вимірювання в діапазоні магнітного поля ± 0.5 Тл призводить до 

немонотонних змін питомого опору при низькому полі, накладених на 

ізотропний від’ємний магнітоопір. Від’ємний магнітоопір - загальна 

властивість провідних феромагнітних матеріалів, спричинене зменшенням 

спінового розупорядкування та розсіювання носіїв заряду внаслідок 

вирівнювання спінів магнітних іонів у зовнішньому магнітному полі. Більше 

того, магнітне поле пригнічує квантовий інтерференційний внесок у питомий 

опір (ефект слабкої локалізації), що є основною причиною негативного 

магнітоопору в (Ga, Mn), як і при низьких температурах, коли спіни Mn 

повністю феромагнітно впорядковані. 

У діапазоні низького поля розгортка магнітного поля вгору і вниз 

викликає обертання вектора намагніченості на 360° між усіма чотирма 

напрямками в площині [100], що відповідає еквівалентним простим осям 

намагнічування шарів матеріалу. Починаючи з від’ємного магнітного поля, 

вектор намагнічування послідовно приймає кути θ, що дорівнюють 180°, 90°, 

0°, 270° і знову 180°, що призводить до чотирьох переходів анізотропного 

магнітоопору між їх низьким і високим значеннями. низькі значення, що 
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зустрічаються при θ, що дорівнює 180° і 0°, відповідають напрямку струму 

через зразок паралельно магнітному полю, тоді як високі значення, що 

зустрічаються при θ, що дорівнює 90° і 270°, відповідають струму через 

зразок перпендикулярно магнітному полю . Трикратне збільшення питомого 

анізотропного магнітоопору, спричинене додаванням 1% атомів Bi в шар (Ga, 

Mn) As, найімовірніше, відбувається внаслідок сильнішого спін-орбітального 

зв’язку в шарі (Ga, Mn) (Bi, As), що робить останній матеріал сприятливий 

для спінтронічних застосувань, такий як магнітоелектричний спін-

орбітальний логічний пристрій. 

Не заважаючи на приведені вище дані дослідження багатостінних 

вуглецевих нанотрубок модифікованих магнітними металами є актуальним 

через велику кількість фізичних параметрів, що можуть вплинути на електро- 

та магнітотранспорт. 
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2. Методи дослідження та характеристика зразків, що досліджуються 

2.1. Структура та фазовий склад модифікованих багатостінних 

вуглецевих нанотрубок, що досліджуються  

Багатостінні вуглецеві нанотрубки (БВНТ) були отримані методом 

розпаду СО в присутності каталізатора. Модифікування БВНТ було 

проведено методом відновлення металу з водносольового розчину. 

Досліджувались два зразки БВНТ, модифікованих залізом з різною 

концентрацією магнітної домішки (№1 Fe29C71, №2 Fe20C80) та зразок БВНТ, 

модифікований кобальтом ( №3 Co30C70). 

Структура модифікованих БВНТ досліджувалася методом 

рентгенівської дифракції за допомогою рентгенівського дифрактометру 

Дрон-4-07(з фільтрованим випромінюванням Со Кα ). Довжина хвилі λ= 

0.17902 нм. 

На рисунку 2.1 наведені фрагменти рентгенівських дифрактограм для 

зразків БВНТ, модифікованих залізом (зразок №1 (а)) та кобальтом (зразок 

№3 (б)). 

 

  

Рис. 2.1. Фрагменти 00l рентгенівських дифрактограм для зразків №1 

(a) та №3 (б) 

З отриманих даних рентгенівської дифрактограми для зразка №1 можна 

бачити 002 графітову лінію. Кутове положення 002 – лінії відповідає 

a) б) 
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міжплощинній відстані у вихідних БВНТ d002 = 0.342 нм. За уширенням 002 

лінії оцінений розмір кристалітів в БВНТ, L = 16 нм Також результати 

показали наявність магнітних домішок оксиду заліза FeO, карбіду заліза 

Fe3C, α-Fe та Fe2O3. Судячи з відносних інтенсивностей ліній, відносна 

концентрація FeO та Fe3C найбільша. Також наявна 004 графітова лінія.  

На рентгенівській дифрактограмі для зразка №3  спостерігаються лінія 

графіту (002) та лінії, що відповідають магнітним домішкам кобальту та 

оксиду кобальту СoO. Точне кутове положення 002 - лінії відповідає 

міжплощинній відстані в ВНТ d002= 0.340 нм. За уширенням 002-графітової 

лінії оцінено розмір кристаліту в ВНТ, яке складає L = 19 нм. Аналізуючи 

інтенсивності ліній магнітної фази можна сказати, що відносна концентрація 

кобальту набагато більша ніж CoO.  

Структура зразків досліджувалась за допомогою скануючої електронної 

мікроскопії. 

На рисунку 2.2 наведено результати просвічуючої електронної 

мікроскопії для зразка №1 БВНТ, модифікованих залізом.  

а) б) 

Рис. 2.2. Фрагменти ПЕМ зображень для зразка №1, а) та б) – різні 

збільшення 

На даних зображеннях можна спостерігати трубчаті утворення 

діаметром близько 50 нм, що являють собою багатостінні ВНТ, в порожнині, 

між графітовими шарами та на кінцях яких розташовуються частинки 

модифікуючої фази розміром порядка 10нм.  
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На рисунку 2.3 наведено результати скануючої електронної мікроскопії 

для зразка #3. 

. 

Рис. 2.3. Фрагменти ПЕМ зображень для зразка №3 

На даному зображеннях можна спостерігати трубчаті утворення 

діаметром близько 25 нм, що являють собою багатостінні ВНТ в середині 

яких знаходяться частинки кобальту розмірами порядка 10 нм. 

Для підтвердження наявності магнітної домішки в зразках БВНТ було 

застосовано метод Фарадея. Даний метод полягає у вимірюванні магнітної 

сприйнятливості в залежності від температури. Цей метод дозволяє 

проводити дослідження для зразків малого розміру, оскільки можна вважати, 

що зразок знаходиться в однорідному магнітному полі, дослідження можна 

провести для феромагнетиків. 

На рисунку 2.4 зображено залежність магнітної сприйнятливості від 

температури для зразка №1 та №2 модифікованих залізом, зразка №3 

модифікованого кобальтом, для порівняння також наведена температурна 

залежність магнітної сприйнятливості для вихідних для модифікування 

багастостінних ВНТ. 
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Рис 2.4. Залежність магнітної сприйнятливості від температури для 

зразків №1 (2) та №2 (1), модифікованих залізом, зразка №3 (3),  

модифікованого кобальтом та багастостінних ВНТ (4). 

Згідно з отриманими результатами для зразка №2 спостерігається 

зменшення магнітної сприйнятливості при нагріванні майже до значень 

магнітної сприйнятливості у вихідних ВНТ, вигляд залежності та різкий спад 

магнітної сприйнятливості при температурі 440К вказує на наявність тільки 

однієї феромагнітної домішки, а саме Fe3С. Можна оцінити розміри магнітної 

домішки згідно до формули 2.1: 

퐿 = 3 푑 ( ) − 1 ,   (2.1) 

 де, ТС – температура Кюрі визначена з результатів вимірювання, ТCb – 

температура Кюрі для об’ємної речовини, d – атомний діаметр речовини. Для 

зразка #1 ТС = 430К, ТCb = 483К, d = 0,349 нм. L = 3,2 нм. 

Для зразка №1 температура переходу з феромагнітного до 

парамагнітного стану складає 450К, що вказує на наявність магнітної фази 

Fe3С. Проте значення магнітної сприйнятливості вище температури 450 К 

вказують на те, що даний зразок містить ще феромагнітну домішку, 

температура Кюрі для якої є вищою, ніж максимальна температура 

вимірювання. Очевидно, такою феромагнітною модифікуючою домішкою є 
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-залізо. Оцінимо розміри частинок магнітної домішки. ТС = 450К, ТCb = 

483К, d = 0,349 нм. L = 6,1 нм. З результатів отриманих для зразків №1 та №2 

можна бачити, що розмір магнітної фази для зразка №1 більший на 2.1 нм. 

Таким чином, в зразок №2 містить тільки одну феромагнітну домішку  - 

карбід заліза, в той час, як в зразку №1 присутні, принаймні, дві феромагнітні 

домішки - -залізо та карбід заліза, а також, згідно до даних рентгенівської 

дифракції, антиферомагнітна фаза – оксид заліза FeO.  

Аналізуючи отримані результати для зразка №3 можна сказати, що 

перехід від феромагнетика до парамагнетика не був досягнутий в даному 

температурному інтервалі, хоча з вигляду залежності магнітної 

сприйнятливості від температури цей процес почався, що вказує на наявність 

магнітної домішки. Для порівняння на рисунку наведено залежність 

магнітної сприйнятливості від температури ВНТ, експериментальна 

залежність показує відсутність будь-яких магнітних домішок. 

2.2.  Методика виготовлення об’ємних  зразків ВНТ для вимірювання 

електро- та магнітоопору 

Спочатку БВНТ у вигляді порошку зважувався разом з 

полівінілацетатом (близько 75 мг БВНТ та 25 мг ПВА). Суміш розмішувалась 

разом із водою. Оскільки ВНТ мають властивість сплутуватись між собою, 

суміш піддавалась ультразвуковій обробці протягом 30 хвилин. Після 

просушки суміш пресувалась методом холодного пресування при тиску 

100 МПа. Розміри зразків, а також густина зразків наведені в таблиці 2.1.  

Таблиця 2.1. Лінійні розміри, маса та густина об’ємних зразків 
модифікованих ВНТ 

Зразок Довжина l, мм Ширина b, 
мм 

Висота  h, 
мм 

Густина , 
г/см3 

Зразок №1 15.00 3.10 1.31 1.74 

Зразок №2 15.00 3.20 1.20 1.72 

Зразок №3 15.00 3.20 1.30 1.76 
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2.3. Методика вимірювання електро- та магнітоопору 

Електричний опір модифікованих ВНТ вимірювався в температурному 

інтервалі (4.2-293) К чотирьохзондовим компенсаційним методом на 

постійному струмі.  

На рисунку 2.5 наведено схему вимірювання електроопору зразків 

ВНТ. 

 

Рис. 2.5 Схема вимірювання електроопору ВНТ 

Напрям протікання струму та сила струму змінювалась програмно за 

допомогою комп’ютера 4. Зміна температури проводилась за допомогою 

блоку 2 при опусканні штоку у балон 1 з гелієм. Отримані данні 

реєструвались за допомогою АЦП 3, які в свою чергу зберігались на 

комп’ютер 4.  

Еталонний опір 1Ом визначав силу струму в колі. Зміна напрямку 

струму через зразок проводилася для виключення паразитних ЕРС. Різниця 

потенціалів U між контактами встановленими на зразку вимірювалась з 

1 

2 3 4 



25 
 

допомогою потенціометра постійного струму Р 363-2. Опір між 

потенціометричними контактами знаходиться за формулою: 

1 2

1 2et et

U UR
U U
 

   
   (2.2) 

де U1, U2 зареєстроване падіння напруг контактів та Uet1, Uet2 падіння 

напруг  на еталонному опорі в двох напрямках сили струму.   

Питомий опір зразка визначається за формулою: 

l
SR 

    (2.3) 

де S – площа поперечного перерізу зразка, l відстань між контактами на 

зразку.  

На рисунку 2.6 наведена схема штоку для вимірювання електроопору 

та магнітоопору. 

 
Рис. 2.6. Схема штока для вимірювання магнітоопору 

Введення електричних дротів здійснюється через вакуумний роз’єм 1, 

трубки 2. На нижньому кінці трубки 3 закріплений зразок 6 на підкладинці. 

Під’єднання до штоку здійснюється через роз’єм 4. Температура зразка 

вимірюється за допомогою мідь-константанової термопари. Схема кріплення 

зразку на платі наведена на рисунку 2.7. 

 
 

1 

2 

3 

5 

6 

4 
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Рис. 2.7. Схема кріплення зразку 

Зразок розташовується на контактну плату, що разом з термопарою і  

дротами кріпиться в металевому штоці. Контакт провідників зі зразком 

забезпечується срібною пастою.  

Похибка при вимірюванні опору складає ~0.5 %. 

Вимірювання магнітоопору проводилися при температурі 293 К та 77 К 

за різних орієнтацій зразка. Магнітне поле створювалося електромагнітом. 

На рисунку 2.8 наведено схему вимірювання магнітоопору ВНТ. 

 
Рис. 2.8. Схема вимірювання магнітоопору ВНТ. 

Елементи установки: 

1. Блок управління магнітним полем; 

2. АЦП; 

3. Посудина з азотом; 

4. Полюси електромагніту; 

5. Тесламетр; 

6. Плата зі зразком; 

7. Термопара; 

8. Шток. 

9. ПК 

1 2 

3 

4 

5 
6 

7 8 

9 
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Шток розташовувався між осердями електромагніту. Максимальне 

поле складало 2 Тл. Магнітне поле змінювалось за допомогою програмного 

забезпечення при постійному кроці. Усі виміряні величини записувались на 

персональний комп’ютер 9 за допомгою АЦП 2. 

Вимірювання магнітоопору при азотних температурах проводилося так, 

як і в попередньому випадку. Шток зі зразком занурювався у посудину, під 

дією парів азоту зразок охолоджувався, камера розміщувалась між осердями 

електромагніту. Максимальне магнітне поле при азотній температурі 

складало 1 Тл. 

Похибка у визначенні магнітного поля з урахуванням залишкової 

намагніченості не перевищує ~0.5%.   

Вимірювання кутових залежностей відбуваласть шляхом обертання 

зразка із платою відносно полюсів магніту. Зазаначимо, що струм через 

зразок у всіх випадках був спрямований вздовж довгої осі зразка, тобто, 

вздовж графітових площин. 

На рисунку 2.9 наведено схематичне зображення орієнтації зразка 

відносно полюсів магніту. 

 

I 
а) 
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Рис. 2.9. Схематичне зображення орієнтації зразка відносно полюсів 

магніту, кут між напрямком магнітного поля та напрямком струму через 

зразок: а)(0°), б)(30°), в)(90°) 

Вимірювання магнітоопору відбувалося за наступною схемою: додатнє 

магнітне поле збільшувалося до максимального, потім зменшувалося до 

нуля, далі напрямок магнітного поля змінювався на протилежний, поле знов 

збільшувалося до максимального, а потім зменшувалося до нульового. Таким 

чином, всі зразки вимірювалися за однаковою схемою для запобігання 

попереднього намагнічування. При вимірюванні магнітоопору за низьких 

температур зразок спочатку охолоджувався, а потім подавалося магнітне 

поле, тобто, реалізовувався режим ZFC.  

I 

I 

б) 

в) 
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3. Експериментальні результати та їх обговорення 

Як було сказане вище, в роботі досліджувалися три типи зразків 

багатостінних ВНТ модифікованих залізом та кобальтом з високою масовою 

концентрацією магнітної домішки.  

Згідно до даних рентгенівської дифракції та термомагнітометричних 

досліджень зразок №2 (Fe20C80) містить частинки -заліза, оксидів заліза FeO, 

Fe2O3 та карбіду заліза Fe3C, причому, відносний вміст карбіду заліза є 

найбільшим. Для зразка №1 (Fe29C71) з більшою розрахованою загальною 

концентрацією заліза найбільшу частку магнітної фази складає -Fe та оксид 

залізу FeO, вміст карбіду заліза дещо менший. Зразок №3 являє собою 

багатостінні ВНТ, модифіковані кобальтом (Со30С70), за даними 

рентгенівської дифракції та термомагнітометрії магнітна фаза складається з 

частинок кобальту та оксиду кобальту СоО. Параметри модифікуючої 

магнтіної фази наведені в таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1. Параметри модифікуючої магнітної фази. 

Магнітна 
фаза 

Тип  Температура 
Кюрі/ Нееля, К 

 

-Fe Феромагнетик 1043 К  

FeO Антиферомагнетик 198 К  

Fe2O3 Антиферомагнетик/феромагнетик 260 К/960 К  

Fe3O4 Феромагнетик 850 К  

Fe3C Феромагнетик 483 К  

Co -hex Феромагнетик 1388 К  

CoO Антиферомагнетик 291 К  

Як видно з таблиці, модифікуючі компоненти є матеріалами з різним 

магнітними властивостями, зокрема, феро- та аниферомагнетиками з різними 
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значеннями температур Кюрі та Нееля. Цей факт значно ускладнює аналіз 

залежностей магнітоопору від величини прикладеного магнітного поля та 

температури.  

3.1. Електроопір модифікованих багатостінних вуглецевих нанотрубок 

На рисунку 3.1 наведені температурні залежності питомого 

електроопору для об’ємних зразків модифікованих багатостінних ВНТ. Для 

порівняння на рисунку також наведена температурна залежність питомого 

електроопору для вихідних для модифікування багатостінних ВНТ. 

0 50 100 150 200 250 300

0,0093

0,0186

0,0279

4

3

2
О

м*
м

T, K

1

 

Рис. 3.1. Температурні залежності питомого електроопору (Т) для об’ємних 

зразків багатостінних ВНТ, модифікованих залізом (1, зразок №1), (2, зразок 

№2) та кобальтом (3, зразок №3), 4 – вихідні для модифікування багатостінні 

ВНТ 

Як видно з рисунку, для вихідних для модифікування ВНТ 

спостерігається спадаюча залежність питомого електроопору від 

температури, відношення 77/293 складає ~ 1.29. Модифікація вихідних ВНТ 

не приводить до зміни характери температурної залежності питомого 

електроопору, але відношення 77/293 для модифікованих ВНТ зростає і 

складає ~ 1.77 для зразків ВНТ, модифікованих кобальтом та залізом (зразок 
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№2). Для зразка ВНТ, модифікованих залізом (зразок №1) це відношення є 

дещо меншим, 77/293 ~ 1.44. Проте, модифікування вихідних ВНТ 

приводить до значного, від 3 (для зразка №3) до 6 (для зразка №1) разів 

збільшення величини питомого магнітоопору. Таке зростання електроопору 

після модифікування повязане, очевидно, в першу чергу із зростанням 

контактного електроопору між ВНТ та частинками металу – модифікатора. 

Таким чином, модифікація вихідних багатостінних ВНТ магнітним 

металом та його сполуками з значною масовою концентрацією (до 30 % 

масових) не приводить до формування в об’ємному зразку ВНТ неперервного 

металічного кластеру.  

3.2. Механізми магнітоопору в багатостінних вуглецевих нанотрубках, 

модифікованих магнітним металом 

Визначимо можливі механізми магнітоопору для багатостінних 

вуглецевих ВНТ, модифікованих магнітною фазою. 

Механізми магнітоопору, спричинені особливостями структури 

багатостінних ВНТ. 

Як відомо, для графітових матеріалів з досконалою структурою 

магнітоопір є додатнім та  квадратичним за полем:  

= ⋅ μ ⋅ μ ⋅ 퐵 ,    (3.1) 

де p, n та p і n, відповідно, концентрації дірок і електронів та їх 

рухливості. При зменшенні температури магнітоопір зростає, що пов’язано із 

зростанням рухливості носіїв заряду, і при низьких температурах (Т ~ 4.2 К) 

може сягати декількох сотень відсотків. Проте, для графітових матеріалів з 

недосконалою структурою, в тому числі, і для багатостінних ВНТ, характер 

залежності магнітоопору від температури та прикладеного магнітного поля 

суттєво змінюється. Так, для графітових матеріалів та багатостінних ВНТ з 

слабким структурним невпорядкуванням при низьких температурах 

спостерігається від’ємний магнітоопір, тобто, зменшення електричного 
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опору в магнітному полі, а також логарифмічна залежність магнітоопору від 

прикладеного магнітного поля у відносно сильних магнітних полях [16,17]. 

Такі незвичайні температурні та польові залежності магнітоопору 

пояснюються проявом для даних графітових матеріалів ефекту слабкої 

локалізації носіїв заряду, пов’язаної з інтерференцією прямої та пружно 

розсіяної в зворотному напрямку електронних хвиль на неоднорідностях 

структури. Згідно до теорії слабкої локалізації носіїв заряду [18, 19], добавка 

до провідності в магнітному полі є додатною і пропорційною квадрату 

магнітного поля при магнітних полях нижче характеристичного і 

пропорційною логарифму магнітного поля при полях вище 

характеристичного: 

 =
ℏ

∙
ℏ

퐵 , якщо 퐵 < ℏ

ℏ
∙ ln

ℏ
퐵 , якщо 퐵 > ℏ

�  (3.2) 

퐵∗ =
ℏ

4푒퐷휏
 

де B*
Loc – характеристичне поле локалізації, коефіцієнт дифузії 퐷 =

ℏ
, 0 – двовимірна провідність у відсутності магнітного поля,  - час 

релаксації фази хвильової функції.  

При зниженні температури та зменшенні довжини когерентності 

значення характеристичного поля зростає. 

Механізми магнітоопору феромагнітних металів. Анізотропний 

магнітоопір.  

Для металів характерним є залежність електричного опору від 

напрямку магнітного поля через зразок. Опір металів змінюється при зміні 

кута між напрямком струму і вектором намагнічування в зразку. Даний ефект 

складає від декількох тисячних відсотків, наприклад, для лужних металів до 

сотень відсотків для магнітних металів і має назву анізотропний магнітоопір 

(АМО). Точний вигляд залежності опору від кута між напрямком струму і 
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намагнічуванням в зразку визначається багатьма чинниками. В загальному 

вигляді залежність магнітоопору від кута дається виразом: 

푅 = 푅 + ∆푅푐표푠휃,    (3.3) 

де 푅  - опір в нульовому магнітному полі, ∆푅 – максимальна зміна 

магнітоопору за рахунок ефекту АМО,  - кут  між струмом та магнітним 

полем в зразку. Проте, для магнітних матеріалів ця залежність є більш 

складною завдяки наявності магнітних домішок, доменної структури 

магнітного металу та інших факторів, що впливають на магнітне 

впорядкування.  

Для магнітних металів залежність магнітоопору від кута між 

напрямком струму через зразок та напрямком магнітного поля через зразка 

подають у вигляді  

휌 = ρ + ρ−ρ 푐표푠 휃,   (3.4) 

де  - кут між напрямком струму через зразок і напрямком магнітного поля, 

 та  - опір при, відповідно, перпендикулярній та паралельній взаємній 

орієнтації струму через зразок та вектора намагнічування. В більшості 

випадків опір  при паралельній взаємній орієнтації струму та вектора 

намагнічування є більшим, ніж опір  при взаємній перпендикулярній 

орієнтації струму та магнітного поля через зразок. 

Механізми магнітоопору, пов’язані з взаємодією магнітної та 

немагнітної фаз матеріалу. 

Гігантський магнітоопір 

Гігантський магнітоопір (ГМО) пов'язаний з спін-залежним 

розсіюванням електронів на магнітних моментах модифікуючої магнітної 

фази. Для шаруватої структури, яка складається з магнітних та немагнітних 

шарів або феромагнітних та антиферомагнітних шарів, опір руху електронів з 

спіном, орієнтованим паралельно вектору намагнічування феромагнітних 

шарів буде мінімальним. Якщо вектори намагнічування магнітних шарів 

орієнтовані антипаралельно або хаотично, то опір системи суттєво зростає. 
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Важливим є те, що товщина магнітних шарів не повинна перевищувати спін-

дифузну товщину електрона або, іншими словами, довжину вільного пробігу 

електрона, на якій втрачається інформація про спін електрона.   

Ефект ГМО має місце і в гранульованих системах, в яких магнітні 

домішки знаходяться в немагнітній або парамагнітній матриці. Для таких 

систем у відсутності зовнішнього магнітного поля магнітні моменти сусідніх 

феромагнітних частинок орієнтовані довільним чином. При накладанні 

зовнішнього магнітного поля магнітні моменти феромагнітних частинок 

орієнтуються вздовж магнітного поля. При цьому ГМО пропорційний 

усередненому косінусу кута ij між напрямками намагнічування в i-ій та j-ій 

магнітних частинках: 

ρГМО~〈푐표푠 θ 〉 =  〈푐표푠 θ 〉 α푀     (3.5) 

де θj – кут між магнітним моментом М j-ої магнітної частинки та зовнішнім 

магнітним полем [20] . 

Для гранульованих систем позначимо як l відстань між центрами 

сусідніх феромагнітних частинок, а як  - довжину вільного пробігу 

електрону, на якій зберігається напрямок спіну (відсутній “spin-flip”). Таким 

чином, для гранульованих системах, до яких можна віднести і модифіковані 

магнітними домішками багатостінні ВНТ, можна визначити два граничних 

випадки: 

1).  << l. В такому випадку ГМО буде обмежений взаємодією носіїв 

заряду тільки з однією магнітною частинкою. Сама величина ГМО буде дуже 

малою.  

2)  >> l. В цьому випадку ефект ГМО буде підсилюватися при 

взаємодії носіїв заряду з кожною магнітною частинкою і величина ГМО буде 

достатньо великою.  

Відмітимо, що величина  напряму пов’язана з ступенем дефектності 

структури немагнітної матриці. 
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Для отримання паралельної орієнтації магнітних моментів в 

феромагнітних шарах необхідно прикласти магнітне поле вище поля 

насичення. Для отримання антипаралельного намагнічування можна 

використовувати або магнітні шари з різним значенням коерцитивної сили, 

або антиферомагнітний зв'язок, або системи з обмінним зміщенням.  

Величини коерцитивної сили для частинок однієї феромагнітної фази 

залежать від багатьох параметрів, зокрема, енергії магнітокристалічної 

анізотропії феромагнітної частинки, а також від її форми, площі поверхні, 

відношення площі поверхні до об’єму. Залежність коерцитивної сили від 

розмірів магнітної частинки розглядається в рамках моделі зародження 

магнітних доменних стінок [21]. Згідно до цієї моделі коерцитивна сила Нс 

повязана з діаметром частинки співвідношенням: 

퐻 = 퐻 1 −
푑
푑

, 

퐻 = ,   푑 = ,    (3.6) 

де  - густина поверхневої енергії блоховської стінки, а , відповідно, її 

товщина, Мs – намагнічування насичення. 

Велике значення коерцитивної сили для магнітних частинок великого 

розміру передбачається в рамках однодоменної моделі будови феромагнітної 

системи. Коерцитивна сила зростає із зменшенням температури, як 

очікується, для магнітних частинок малого діаметру завдяки блокуванню 

доменних стінок  в окремих частинках [22].  

Як показано в [23], саме поверхнева анізотропія визначає магнітні 

властивості системи дрібних магнітних частинок. Для системи сферичних, 

випадковим чином орієнтованих невзаємодіючих однодоменних магнітних 

частинок діаметром d з константою поверхневої анізотропії Ks коерцитивна 

сила визначається як: 
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퐻 = . 1 −
.

    (3.7) 

де k і T, відповідно, стала Больцмана та температура. Якщо діаметр 

частинки є більшим, ніж деяке характеристичне значення dc, 푑 = , 

частинка набуває суперпарамагнітних властивостей, другим доданком в () 

можна знехтувати. І, таким чином, коерцитивна сила стає обернено 

пропорційної розмірам магнітної частинки, Hc ~ 1/d. 

Обмінна анізотропія має місце у випадку, якщо система охолоджена 

нижче температури Нееля для антиферомагнетика. Вона приводить до 

зміщення петлі гістерезису з симетричного положення. 

Якісна модель обмінної анізотропії наведена на рисунку 3.2. 

 

Рис. 3.2. Якісна модель обмінної анізотропії, чорні стрілки відповідають 

напрямку магнітних моментів феромагнетику (ФМ), сині стрілки 

відповідають напрямку магнітних моментів антиферомагнетику (АФМ), 

червона стрілка – напрямок зовнішнього магнітного поля.  

Якщо система знаходить при температурі Т, TN < T < TC, TN – 

температура Нееля для антиферомагнетика, а ТС температура Кюрі для 

феромагнетика, то для феромагнітних шарів спостерігається доменне 

впорядкування, в той час, як антиферомагнітні шари знаходяться в 

розупорядкованому стані (а). При охолодженні системи нижче температури 
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TN антиферомагнітні шари впорядковуються, причому за рахунок 

аниферомагнітної обмінної взаємодії перший шар антиферомагнетика 

орієнтується паралельно прикладеному магнітному полю (б). Зміна напрямку 

прикладеного магнітного поля приводить до зміни орієнтації магнітного поля 

в феромагнітному шарі, при цьому орієнтація шарів в антиферомагнетику не 

змінюється (в). Проте, така зміна орієнтації шарів феромагнетику не є 

енергетично вигідною, оскільки шари феро- та антиферомагнетику пов’язані 

обмінною анізотропією. Якщо прикладене магнітне поле є достатньо 

великим, то обмінна взаємодія між шарами феро- та антиферомагнетику 

зривається, і шари феромагнетику орієнтується за полем (д). Зменшення 

зовнішнього магнітного поля приводить до того , що домени в шарі 

феромагнетика починають розгортатися і займати таке положення, щоб їх 

магнітне поле було знов орієнтовано паралельно найближчому 

антиферомагнітному шару (г).  

Особливістю прояву ГМО є наявність гістерезису в залежності 

магнітоопору від магнітного поля. Форма петлі гістерезису залежить від 

орієнтації прикладеного поля відносно магнітного поля зразка. Вісь, 

паралельна магнітному моменту зразка називається віссю легкого 

намагнічування. При орієнтації зовнішнього магнітного поля вздовж вісі 

легкого намагнічування зразка має місце гістерезис, пов'язаний з ГМО. Вісь, 

перпендикулярна напрямку намагнічування феромагнетика, має назву осі 

важкого намагнічування.  

Для характеристики гістерезису, пов’язаного з ГМО використовують 

три параметри: 

1. R –різниця між максимальним та мінімальним значеннями магнітоопору. 

2. Нс (Вс) – коерцитивна сила, яка визначається як половина ширини петлі 

гістерезису. 

3. Нexc (Вexc) – обмінне поле, яке дорівнює відстані від нуля до середини петлі 

гістерезису.  
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Таким чином, R – визначає висоту петлі гістерезису, Нс (Вс) 

характеризує ширину петлі гістерезису та Нexc (Вexc)  визначає асиметричність 

петлі гістерезису. 

 

Асиметричний магнітоопір  

В системах, які складаються з магнітної та немагнітної фази, 

наприклад, в шаруватих системах, а також в інтеркальованих сполуках 

графіту, спостерігається явище асиметричного магнітоопору [24,17]. Для 

пояснення цього явища Сігалом [25] була запропонована модель, в рамках 

якої показано, що причиною виникнення асиметричного магнітоопору є 

наявність в зразку неоднорідних поперечних холівських напруг Vi завдяки 

присутності включень або шарів магнітної фази: 

 푉 = (푅 + 휇 푅 푀 ),    (3.8) 

де 푑  – товщина зразка в перерізі, 푅  та 푅  – звичайний та аномальний 

коефіцієнти Холла, Мi – намагнічування і-ої фази.  

Для спостереження асиметричного магнітоопору в зразку необхідним є 

виконання ряду умов: кластерна структура з присутністю магнітної та 

немагнітої фази, орієнтаційна залежність намагнічування зразка та 

присутність вираженої спін-орбітальної взаємодії між електронами 

провідності та магнітними моментами атомів магнітного металу в зразку, що 

призводить до асиметричного розсіювання електронів і, як наслідок, до 

аномального ефекту Холла в зразку. Відмітимо, що дані умови повністю 

реалізуються в модифікованих багатостінних ВНТ, що досліджуються.  

Асиметричний магнітоопір може бути поданий як сума двох доданків: 

ρ(퐵) = ρп(퐵) + ρн(퐵),     (3.8) 

де ρп(퐵) – парний відносно напрямку магнітного поля та ρн(퐵) -, відповідно, 

непарний відносно напрямку магнітного поля доданки. Непарний відносно 

напрямку магнітного поля доданок виникає завдяки наявності різних 
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поперечних напруг в зразку із-за присутності магнітних домішок. Непарний 

відносно напрямку магнітного поля доданок може бути записаний у вигляді 

ρн(퐵) = 퐵, де  - деякий коефіцієнт. Таким чином, рівняння (3.8) можна 

переписати як:  

ρ(퐵) = ρп(퐵) + 퐵.     (3.9) 

Таким чином, багатостінні вуглецеві ВНТ, модифіковані магнітними 

домішками, є складними гетерогенними системами, магнітоопір яких може 

визначатися сукупністю декількох механізмів, природа яких є різною. 

Локалізаційний механізм магнітоопору пов’язаний з особливостям структури 

багатостінних ВНТ, анізотропний магнітоопір зумовлений магнітними 

властивостями феромагнітної фази, гігантський магнітоопір та асиметричний 

магнітоопір є проявом взаємодії магнітної та немагнітної фаз, причому всі 

мехнізми магнітоопору мають різні залежності від магнітного поля і 

проявляються в різних температурних інтервалах.  

3.3. Магнітоопір вихідних для модифікації багатостінних вуглецевих 

нанотрубок 

На рис. 3.3 наведена залежність магнітоопоруΔρ( )
ρ

 від магнітного поля 

для об’ємного зразка вихідних ВНТ. 
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Рис. 3.3.Залежність магнітоопору /0 від магнітного поля для зразка 

вихідних ВНТ  при температурах Т = 293 К (1) та Т = 77 К (2) 
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Як видно з рисунку, магнітоопір при кімнатній температурі є 

додатним та квадратичним за полем. При зниженні температури до 77 К 

магнітоопір стає від’ємним, залишається квадратичним за полем до 

магнітного поля ~ 0.6T, при більших значеннях поля спостерігається 

відхилення від квадратичної залежності магнітоопору (Рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Залежність /0 від В2 для зразка вихідних ВНТ при температурі 

Т = 293 К (а) та Т = 77 К (б) 

Як було сказано вище, для багатостінних ВНТ з недосконалою 

структурою магнітоопір описується в рамках моделі слабкої локалізації 

носіїв заряду для двовимірних систем, яка передбачає від’ємний магнітоопір 

при низьких температурах.  

На рис. 3.5 наведена перебудована експериментальна залежність 

магнітоопору від магнітного поля для зразка вихідних ВНТ при температурі 

77 К в координатах  Bf



0
, де  = (В)-0, (В) – провідність в 

магнітному полі, 0 – провідність в нульовому магнітному полі. 
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Рис. 3.5. Експериментальна залежність  Bf



0
 для вихідних ВНТ. (1), 

апроксимація залежністю вигляду 
0


  a1B2(2) та
0


  a2lnB +а3(3) 

Як видно з рисунку, добавка до провідності в магнітному полі додатна, 

тобто, має місце ефект слабкої локалізації носіїв заряду. Експериментальна 

залежність 
0


до поля B ~ 0.85 Тл апроксимується квадратичною 

залежністю, а вище цього поля спостерігається логарифмічна залежність 
0


від магнітного поля. Будемо розглядати магнітне поле 0.85 Тл як 

характеристичне поле слабкої локалізації В*loc. Оцінений за виразом (3.2) 

коефіцієнт дифузії, де LТ в першому наближенні вважаємо рівним розмірам 

кристаліту в ВНТ, має значення D = 4.03∙10-3м2/c. З використанням 

отриманого експериментально значення характеристичного поля В*loc за 

виразом (3.2) оцінимо значення τφ – часу релаксації фази хвильової функції, 

τφ  = 5.11∙10-14с. Далі запишемо вираз для відносної добавки до провідності в 

магнітному полі 
0


: 

2
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2
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.    (3.10) 
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З виразу (3.10) з використанням отриманих вище значень коефіцієнта 

дифузії D та часу зриву фази τφ оцінимо значення рівня Фермі EF для 

вихідних для модифікації багатостінних ВНТ, EF ~ 0.263 еВ.  

Таким чином, для вихідних для модифікації багатостінних ВНТ при 

низьких температурах основним механізмом магнітоопору є механізм 

двовимірної  слабкої локалізації носіїв заряду, який приводить до появи 

від’ємного магнітоопору. 

3.4. Магнітоопір багатостінних вуглецевих нанотрубок, 

модифікованних залізом 

Як було показано в розділі 2, за результатами структурно-фазових 

дослідженнях багатостінні ВНТ діаметром 50 нм містять у внутрішній 

порожнині та на кінцях окремих ВНТ частинки магнітної фази розміром від 6 

до 10 нм. Причому, в зразку №1 (Fe29C71) присутні декілька магнітних фаз, 

зокрема, карбід заліза Fe3C, -Fe, оксиди заліза FeO та Fe2O3. В зразку №2 

найбільшу відносну концентрацію має карбід заліза Fe3C.  

На рисунку 3.6 наведені залежності магнітоопору від магнітного поля 

/0 при кімнатній температурі при різних взаємних орієнтаціях магнітного 

поля і струму через зразок для зразка модифікованих ВНТ №1. 

-2 -1 0 1 2
-3

-2

-1

0

1

5

4

1



,

 %

B, Tл

2

а) 



43 
 

-1 0 1
-24

-20

-16

-12

-8

-4

0

4

5

6 3

2

1

P

Bexc




, %

B, Tл

Bc

AP

б) 

-2 -1 0 1 2
-20

0

20

40

60

2

3

4 1
P P

AP AP

Bexc4 Bexc3 Bexc1

Bc3

Bc2

Bc4



 

, %

B, Тл

Bc1

AP

5

в) 

Рис. 3.6. Залежності /0(В) для зразка №1 при Т = 293 К при різних кутах  

між напрямком струму та магнітним полем через зразок: а)  = 900, б)  = 00, 

в)  = 600. Стрілки і цифри вказують порядок вимірювання 

Як видно з рисунку, характер залежності /0(В) для різних 

орієнтаційних кутів є суттєво різним. При перпендикулярній взаємній 

орієнтації струму і магнітного поля при зростанні магнітного поля до 2 Тл 

магнітоопір зростає, при цьому насичення не досягається при максимальному 

полі. При зменшенні магнітного поля до нуля опір продовжує зростати. При 
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зміні напрямку магнітного поля магнітоопір зменшується, причому хід 

залежності магнітоопору в усіх подальших циклах не змінюється. При цьому 

в залежності /0(В) не спостерігається гістерезис і не досягається 

насичення магнітоопору.  

Проте, ситуація кардинально змінюється, якщо кут між напрямком 

магнітного поля і струмом через зразок складає 00. В цьому випадку 

величина магнітоопору і вигляд польової залежності магнітоопору є 

типовими для ефекту гігантського магнітоопору, причому, паралельне і 

антипаралельна орієнтація магнітних моментів в магнітних частинках 

досягається за рахунок різного значення коерцитивної сили. Петлі 

гістерезису є симетричними відносно зміни напрямку магнітного поля. При 

початковому зростанні магнітного поля до максимального напрямки 

магнітних моментів різних фаз є розорієнтованими, що приводить до слабкої 

залежності магнітоопору від магнітного поля. Можливо це пов’язане з тим, 

що магнітний момент фази з меншою коерцитивною силою орієнтується 

вздовж магнітного поля, в той час, як магнітним момент фаз з більшим 

значенням коерцитивної сили орієнтується вздовж вісі легкого 

намагнічування. При зменшенні магнітного поля, очевидно, магнітний 

момент фази з меншою коерцитивною силою орієнтується також вздовж вісі 

легкого намагнічування, реалізується режим паралельних магнітних 

моментів для обох фаз, що приводить до суттєвого зменшення магнітоопору. 

При зміні напрямку магнітного поля відбувається симетрична зміна 

магнітоопору відносно магнітного поля.  

При зміні кута до 600 вигляд залежності /0(В) знов суттєво 

змінюється. При даній орієнтації  в першому циклі при зростанні магнітного 

поля магнітоопір залишається невеликим. Проте, при зменшенні магнітного 

поля досягається антипаралельна орієнтація магнітних моментів різних 

магнітних фаз, що приводить до значного (~ 50%) зростання магнітоопору. 

При зміні напрямку магнітного поля зміни магнітоопору не є симетричними. 

У від’ємній гілці магнітоопору спостерігаються три петлі гістерезису, 
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причому, одна з них є симетричною відносно нульового магнітного поля і дві 

несиметричні петлі. Така кількість петель, як і їх несиметричність, пов’язані з 

присутністю в зразку різних магнітних фаз.  

В таблиці 3.2 наведені значення зміни магнітоопору /0, коерцетивної 

сили Вс та обмінного поля Вeхс для зразку №1. Позначення в таблиці 

відповідають позначенням на рисунках. 

З аналізу таблиці 3.2 можна зробити припущення, що в даному зразку 

модифікованих ВНТ присутні принаймні три магнітні фази з різними 

значеннями коерцитивних сил, причому для однієї з магнітних фаз вісь 

легкого намагнічування лежить в площині графітових шарів, а осі легкого 

намагнічування для двох інших магнітних фаз орієнтовані під кутом 600 до 

графітових площин.  

Таблиця 3.2. Зміна магнітоопору /0, коерцитивна сила Вс та обмінне 

поле Вeхс для петель гістерезису в зразку №1 при різній його орієнтації 

відносно магнітного поля  

, град. Вс, Тл Вexc, Тл /0, % 

 = 00 Вс1 = 0.08 Тл Вexc1 = 0.32 Тл -22.6% 

Вс2 = 0.09 Тл Вexc2 = 0.32 Тл 

 = 600 Вс1= 0.05 Тл Вexc1 = 0.53 Тл 54% 

Вс2= 0.13 Тл Вexc2 = 0.0 Тл 23% 

Вс3= 0.11 Тл Вexc3 = 0.25 Тл 46% 

Вс4= 0.095 Тл Вexc4 = 0.83 Тл 48% 

На рис. 3.7 наведені залежності /0(В) при різних взаємних орієнтаціях 

струму і магнітного поля через зразок при температурі Т = 77 К. 

Як видно з рисунку, при зниженні температури величина та характер 

польової залежності магнітоопору /0(В) змінюється. 
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Рис. 3.7. Залежності /0(В) для зразка №1 при температурі Т = 77К при 
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різних кутах  між напрямком струму та магнітним полем через зразок: а) 

 = 900, б)  = 00, в)  = 600. Стрілки і цифри вказують порядок 

вимірювання 

Для перпендикулярної орієнтації струму і магнітного поля через зразок 

залежність /0(В) залишається симетричною відносно нульового 

магнітного поля, величина магнітоопору дещо зменшується, при цьому в 

залежності спостерігається гістерезис, при магнітному полі ~ 0.5 Тл в 

залежності спостерігаються локальні мінімуми та максимуми. Відмітимо, що 

особливості мають місце саме при тих значеннях магнітного поля, при яких 

спостерігаються особливості в залежності /0(В) при кімнатній 

температурі в паралельній орієнтації магнітного поля і струму через зразок. 

Зауважимо, що в залежності /0(В) при перпендикулярній орієнтації має 

місце зміна знаку магнітоопору, що є характерним для анізотропного 

магнітоопору. При паралельній орієнтації магнітного поля і струму через 

зразок в залежності /0(В) при від’ємному магнітному полі з’являється 

гістерезис з значенням коерцитивної сили Вс = 0.15 Тл. Таким чином, 

значення коерцитивної сили зростає при зниженні температури. Проте, 

величина гістерезису суттєво зменшується в порівнянні з кімнатною 

температурою. Аналогічні зміни в польовій залежності магнітоопору 

спостерігаються і для орієнтації магнітного поля через зразок під кутом 600. 

Як видно з рисунку, в залежності /0(В) спостерігається ряд особливостей 

при тих же значеннях магнітного поля, при яких в залежності /0(В) при 

кімнатній температурі спостерігаються петлі гістерезису. 

На рис. 3.8. наведені залежності /0(В) для зразка № 1 при температурі 

4.2 К. 
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Рис. 3.8. Залежності /0(В) для зразка №1 при температурі Т = 4.2 К при 

різних кутах  між напрямком струму та магнітним полем через зразок: а) 

 = 900, б)  = 00. Стрілки і цифри вказують порядок вимірювання 

Як видно з рисунку, вигляд залежностей /0(В) при температурі 

Т = 4.2 К суттєво відрізняється як між собою, так і від вигляду аналогічних 

залежностей при високих температурах.  

При перпендикулярній орієнтації магнітного поля і струму через зразок 

вигляд залежності /0(В) є типовим для чистих графітових матеріалів, 

зокрема, для багатостінних ВНТ достатньо досконалої структури. Залежність 

магнітоопору від магнітного поля додатня, симетрична відносно магнітного 

поля і квадратична за полем, що видно з лінійної залежності /0(В2) 

(вставка).  

Залежність /0(В) при паралельній орієнтації взаємній орієнтації 

магнітного поля і струму має складний вигляд. Залежність симетрична 

відносно напрямку магнітного поля, в залежності присутній виражений 

гістерезис величиною до 10%. Коерцитивна сила складає ~ 0.2 Тл. Такий 

вигляд залежності /0(В) пов'язаний, очевидно з поєднанням в даному 

зразку при температурі 4.2 К двох механізмів магнітооопру: гігантського та 

анізотропного магніторезистивних ефектів, причому гігантський магнітоопір 
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реалізується за рахунок обмінної анізотропії, пов’язаної з присутністю в 

зразку антиферомагнітної фази.  

На рис. 3.9 наведені залежності /0(В) при кімнатній температурі для 

зразка модифікованих залізом багатостінних ВНТ, для яких згідно до даних 

структурно-фазових досліджень найбільший відносний вміст серед магнітних 

фаз має карбід заліза (зразок №2). Розміри частинок карбіду заліза складають 

~ 3 нм, що приблизно в два рази менше, ніж розміри частинок карбіду заліза 

для зразка №1. 

Як випливає з рисунку, залежності /0(В) для зразка №2 при різних 

взаємних орієнтаціях магнітного поля і струму через зразок мають цілий ряд 

спільних рис. Для паралельної та перпендикулярної орієнтації магнітного 

поля і струму через зразок гістерезис в залежності /0(В) не 

спостерігається, проте, при кутах між напрямком струму через зразок і 

напрямком магнітного поля 300 та 600 в залежностях /0(В) спостерігається 

виражений гістерезис величиною ~ 0.4 %, що суттєво менше, ніж для зразка 

№1. 
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Рис. 3.9. Залежності /0(В) для зразка №2 при температурі Т = 293 К і 

різних кутах  між напрямком струму та магнітним полем через зразок: а) 

 = 00, б)  = 300, в)  = 600, г)  = 900
. Стрілки і цифри вказують 

послідовність вимірювання 

З одного боку, це вказує на те, що для даного зразка магнітні частинки 

орієнтовані таким чином, що вісь їх легкого намагнічування орієнтована під 

кутом в інтервалі від 300 до 600. З іншого боку, таке невелике значення 

гістерезису пов’язане, очевидно, з тим, що в зразку не реалізовані умови 

спостереження ГМО, а саме, не досягнуте паралельне чи антипаралельне 

орієнтування магнітних моментів феромагнітної фази.  

Як видно з рисунку, при жодній взаємній орієнтації магнітного поля і 

струму через зразок не досягається насичення магнітоопору. Це може бути 

пояснено тим, що для даного зразка розміри частинок магнітної фази є 

суттєво меншими, ніж для зразка №1, що приводить до значного зростання 

величини коерцитивної сили. Таке значення коерцитивної сили не 

досягається в магнітних полях, в яких проводилися дослідження. Іншою 

причиною відсутності механізму ГМО може бути те, що даний зразок 

містить тільки одну магнітну фазу, тому досягти умови паралельності або 

антипаралельності магнітних моментів для різних магнітних частинок є 

досить складно. Ще однією важливою особливістю для даного зразка є те, що 

магнітоопір є асиметричним відносно зміни напрямку магнітного поля. Крім 
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того, магнітоопір для даного зразка змінює знак при різних взаємних 

орієнтаціях магнітного поля і струму через зразок, що вказує на прояв також 

ефекту анізотропного магнітоопору. 

3.5. Магнітоопір багатостінних вуглецевих нанотрубок, модифікованих 

кобальтом  

Згідно до структурно-фазових та магнітотермометричних досліджень 

багатостінні ВНТ, модифіковані кобальтом (зразок №3), містять дві магнітні 

фази: гексагональний кобальт, а також оксид кобальту СоО, який є 

антиферомагнетиком з температурою Нееля 291 К, тобто, для оксиду 

кобальта перехід в антиферомагнітний стан відбувається майже при 

кімнатній температурі. За даними електронної мікроскопії частинки кобальту 

та оксиду кобальта розмірами до 10 нм знаходяться у внутрішній порожнині 

ВНТ та на торцях з обох боків ВНТ. 

На рис. 3.10 наведені залежності /0(В) для зразка №3 при кімнатній 

температурі при різних взаємних орієнтаціях магнітного поля через зразок. 

Як видно з рисунків, для залежностей /0(В) при всіх взаємних 

орієнтаціях магнітного поля через зразок має місце гістерезис, але величина 

його невеликою (~ 0.4%) за винятком паралельної орієнтації магнітного поля 

через зразок, для якої гістерезис складає ~ (3-5)%. Для всіх можливих 

орієнтацій магнітного поля через зразок магнітоопір не досягає насичення, 

при цьому спостерігається зміна знаку магнітоопору. Крім того особливістю 

залежностей /0(В) для зразка №3 є виражена її асиметрія. 
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Рис. 3.10. Залежності /0(В) для зразка №3 при температурі Т = 293 К і  

різних кутах  між напрямком струму та магнітним полем через зразок: а) 

 = 00, б)  = 300, в)  = 600, г)  = 900. Стрілки і цифри вказують 

послідовність вимірювання 

Проаналізуємо можливі механізми магнітоопору для зразка №3. 

Характер залежності /0(В) при паралельній орієнтації магнітного поля 

через зразок дозволяє припустити, що частинки кобальту орієнтовані таким 

чином в ВНТ, що їх вісь легкого намагнічування лежить паралельно 

графітовим площинам. Невеликі значення гістерезисів в залежностях 

магнітоопору від магнітного поля для різних взаємних орієнтаціях 

магнітного поля і струму через зразок не дозволяють однозначно трактувати 

їх як прояви ефекту ГМО. Причинами невеликого значення гістерезису може 

бути, по-перше, не досягнення повної паралельної або антипаралельної 

орієнтації магнітних моментів окремих магнітних частинок. Згідно до даних 

електронної мікроскопії розміри частинок кобальту є малими, що, як 

показано вище, суттєво збільшує значення коерцитивної сили, яку необхідно 

прикласти для переорієнтації магнітних моментів. Іншою причиною 

невеликого значення гістерезису може бути недосконала структура самих 

багатостінних ВНТ. Дійсно, за даними рентгенівської дифракції дані ВНТ є 
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більш розупорядкованими, розміри кристалітів меншими в порівнянні з ВНТ, 

модифікованими залізом. Це може приводити до того, що довжина вільного 

пробігу електрона, на якій зберігається інформація про його спін, є меншою, 

ніж відстань між магнітними частинками в модифікованих ВНТ. Зміна знаку 

магнітоопору спричинена проявом ефекту анізотропного магнітоопору, а 

несиметричність магнітоопору відносно напрямку магнітного поля вказує на 

існування в зразках модифікованих ВНТ неоднорідних поперечних 

холівських напруг, повязаних з присутністю в зразку частинок магнітної 

фази.  

На рисунку 3.11 подані залежності /0(В) для зразка №3 при 

температурі 77 К. 

Як випливає з рисунку, гістерезис в залежності /0(В) зникає для всіх 

взаємних орієнтацій магнітного поля і струму через зразок, окрім 

паралельної орієнтації, хоча величина гістерезису є дуже малою. Для цієї ж 

орієнтації має місце зміна знаку магнітоопору. Для всіх інших взаємних 

орієнтацій магнітного поля  і струму через зразок основним ефектом в 

магнітоопорі стає асиметричний магнітоопір.   
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Рис. 3.11. Залежності /0(В) для зразка №3 при температурі Т = 77 К 

і різних кутах  між напрямком струму та магнітним полем через зразок: а) 

 = 00, б)  = 300, в)  = 600, г)  = 900. Стрілки і цифри вказують 

послідовність вимірювання 

Для підтвердження цього припущення на рисунку 3.12 наведені 

розраховані залежності магнітоопору для взаємної орієнтації струму і 

магнітного поля через зразок під кутом 600 та 900 з врахуванням лінійного за 

полем доданку до магнітоопору В: (± )екс ∓ 퐵 = 푓(∓퐵),   =  . 
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Рис. 3.12. Розраховані залежності (± )екс ∓ 퐵 = 푓(∓퐵),  для ВНТ, 

модифікованих кобальтом (зразок №3) при кутах між напрямком струму і 

магнітним полем через зразок 600 (а) та 900 (б). 
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Як видно з рисунку, врахування лінійного за магнітним полем доданку 

до магнітоопору повністю знімає асиметрію залежності /0(В). 

На рис. 3.13 наведені залежності /0(В) для зразка №3 в паралельній та 

перпендикулярній орієнтацї магнітного поля через зразок при температурі 

4.2 К. 

0 1 2
-0,1

0,0

0,1

5 4

3

2




, %

В, Тл

1

a) 

-2 -1 0 1 2
-10

-5

0

6

5

4

3

2






В, Тл

1

Bc

б) 

Рис. 3.13. Залежності /0(В) для зразка №3 при температурі Т = 4.2 К і 

різних кутах  між напрямком струму та магнітним полем через зразок: а) 

 = 900, б)  = 00. Стрілки і цифри вказують послідовність вимірювання 

Як видно з рисунку, при перпендикулярній орієнтації магнітного поля 

відносно струму через зразок в залежності /0(В) не спостерігається 

гістерезис, сама залежність має складний вигляд з мінімумом при магнітному 

полі ~ 0.7 Тл, при цьому магнітоопір змінює знак. Максимальна величина 

магнітоопору не перевищує 1%. При паралельній орієнтації магнітного поля і 

струму через зразок вигляд залежності /0(В) суттєво змінюється. В 

залежності /0(В) спостерігається виражений гістерезис. Максимальна 

зміна магнітоопору сягає ~ 7.5%. Петлі гістерезису є симетричними відносно 

зміни напрямку магнітного поля. Коерцитивна сила складає Вс ~ 0.09 Тл. 

Такий вигляд залежності магнітоопору від магнітного поля є характерним 

для систем, що містять феромагнітні та антиферомагнітні фази і пов'язаний з 

реалізацією ефекту гігантського магнітоопору за рахунок обмінної 

анізотропії, яка виникає між шарами феро- та антиферомагнетиків [26]. 
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ВИСНОВКИ 

Проведені в роботі дослідження магнітоопору в об’ємних зразках 

багатостінних вуглецевих нанотрубок, модифікованих залізом, кобальтом та 

їх сполуками з високою масовою концентрацією магнітної фази, показали: 

1. Магнітоопір для даних систем визначається адитивним внеском 

механізмів, які визначають магнітоопір багатостінних вуглецевих нанотрубок 

(двовимірна слабка локалізація носіїв заряду), магнітних металів 

(анізотропний магнітоопір, а також пов’язані з взаємодією носіїв заряду в 

вуглецевих нанотрубках з магнітним впорядкуванням в феромагнітних та 

антиферомагнітних фазах (гігантський магнітоопір та асиметричний 

магнітоопір).  

2. Прояв того або іншого механізму магнітоопору зумовлюються 

структурою вуглецевих нанотрубок, що модифікуються, структурно-фазовим 

складом, розмірами, магнітною анізотропією та поверхневою енергією 

частинок модифікуючої магнітної фази, а також температурним інтервалом, в 

якому проводяться дослідження.  

3. Для вихідних для модифікування багатостінних вуглецевих 

нанотрубок магнітоопір визначається в рамках моделі двовимірною слабкої 

локалізації носіїв заряду, що є типовою для слабо впорядкованих карбонових 

систем. 

4. Якщо багатостінні вуглецеві нанотрубки модифікуються одночасно 

декількома феромагнітними домішками з різними коерцитивними силами і 

різною їх магнітною орієнтацією, то для таких систем гігантський 

магнітоопір спостерігається при високих температурах та різних взаємних 

орієнтація магнітного поля та струму через зразок, причому антипаралельна 

орієнтації магнітних моментів феромагнітних фаз досягається за рахунок їх 

різної коерцитивної сили. 

5. Якщо багатостінні вуглецеві нанотрубки модифікуються одночасно 

феромагнітними та антиферомагнітними домішками, то для таких систем 

ефект гігантського магнітоопору може спостерігатися тільки нижче 
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температури Нееля для антиферомагнітної фази, при цьому антипаралельна 

орієнтації магнітних моментів феромагнітної та антиферомагнітної фаз 

зумовлена обмінною анізотропією.  

6. Якщо багатостінні вуглецеві нанотрубки модифікуються тільки 

однією магнітною фазою, то для таких систем ефект гігантського 

магнітоопору не спостерігається. 
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