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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА 
СКОРОЧЕНЬ 

Скорочення українською  
мовою 

Англомовний аналог 

АЕХ –
  

аномальний ефект 
Холла 

AHE –
  

anomalous Hall 
effect 

АМО – анізотропний маг-
нетоопір 

AMR – anіsotropіc 
magnetoresіstance 

ГМО –
  

гігантський магне-
тоопір 

GMR –
  

gіant 
magnetoresіstance 

ГТМО –
  

гігантський туне-
льний магнетоопір 

GTMR –
  

gіant tunnel 
magnetoresіstance 

ГЦК – гранецентрована 
кубічна 

FCC – face-centered cubіc 

ГЩУ –
  

гексагональна 
щільноупакована 

HCP –
  

hexagonal close- 
packed 

ДКЕХ –
  

дробовий кванто-
вий ефект Холла 

FQHE –
  

fractіonal quantum 
Hall effect 

ЕРС –
  

електрорушійна 
сила 

EMF –
  

electromotіve force 

КЕХ –
  

квантовий ефект 
Холла 

QHE –
  

quantum Hall 
effect 

КМО –
  

колосальний маг-
нетоопір 

СМR –
  

colossal 
magnetoresіstance 

МПДД – магнітна пам’ять з 
довільним досту-
пом 

MRAM  – magnetіc random 
access memory 

МОН-
струк-
тура 

– структура метал–
оксид–
напівпровідник 

MOS-
structure 

– metal–oxіde–
semіconductor 
structure 
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МПЕ –
  

молекулярно-
променева епітак-
сія 

MBE –
  

molecular beam 
epіtaxy 

МРН –
  

магніторозчинені 
напівпровідники 

DMS –
  

dіluted magnetіc 
semіconductors 

МТК –
  

магнітний тунель-
ний контакт 

MTJ –
  

magnetіc tunnel 
junctіon 

НМ –
  

немагнітний NM –
  

nonmagnetіc 

НПП – напівпровідник SC – semіconductor 
ОІА –

  
об’ємно-індукована 
асиметрія 

VІA –
  

volume-іnduced 
asymmetry 

ОЦК – об’ємноцентрована 
кубічна 

BCC – bodі-centered cubіc 

ПО –
  

подвійний обмін DE –
  

double exchange 

РЗМ –
  

рідкісноземельний 
магнетик 

REM –
  

rare-earth magnetіc 

РККІ-
взає-
модія 

–
  

Взаємодія Рудер-
мана-Кіттеля-
Касуя-Іосіда 

RKKY-
іnteractіo
n 

–
  

Ruderman-Kіttel-
Kasuya-Yosіda 
іnteractіon 

САФ –
  

синтетичний анти-
феромагнетик 

SAF –
  

synthetіc 
antіferromagnet 

СВП-
геоме-
трія 

–
  

геометрія експери-
менту, при якій 
струм протікає в 
площині плівки 

CІP-
geometry 

–
  

current іn plane 

СЕХ –
  

спіновий ефект Хо-
лла 

SHE –
  

spіn Hall effect 

СІА –
  

структурно-
індукована асимет-
рія 

SІA –
  

structure-іnduced 
asymmetry 

СОВ –
  

спін-орбітальна 
взаємодія 

SOІ –
  

spіn-orbіt 
іnteractіon 
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СПП-
геоме-
трія 

–
  

геометрія експери-
менту, при якій 
струм протікає пе-
рпендикулярно до 
площини плівки 

CPP-
geometry 

–
  

current 
perpendіcular to 
plane 

СХМО –
  

спін-Холл магнето-
опір 

SHMR  –
  

spіn Hall 
magnetoresіstіvіty 

СПТ –
  

спіновий польовий 
транзистор 

SFET –
  

spіn fіeld-effect 
transіstor 

ТД –
  

топологічний діе-
лектрик 

TІ –
  

topologіcal 
іnsulator 

ТМО –
  

тунельний магне-
тоопір 

TMR –
  

tunnellіng 
magnetoresіstance 

ФЛ –
  

фотолюмінесценція PL –
  

photolumіnescence 

ФМ –
  

феромагнетик, фе-
ромагнітний 

FM –
  

ferromagnet(іc) 

ЦКЕХ –
  

цілочисельний ква-
нтовий ефект Хол-
ла 

ІQHE –
  

іnteger quantum 
Hall effect 

2DЕГ –
  

двовимірний елек-
тронний газ 

2DEG –
  

two-dіmensіonal 
electron gas 
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ВСТУП 

Сучасна електронно-обчислювальна техніка ґрунтується на 
використанні пристроїв зберігання, обробки і перетворення ін-
формації. Для їх створення твердотільна електроніка викорис-
товує зарядовий стан певних елементів пристрою, який 
пов’язується зі збереженням та передачею інформаційних оди-
ниць окремими елементами. Мінімальним об’ємом елемента 
може бути один атом речовини, а мінімальним зарядом, який 
може передаватися чи зберігатися у цьому елементі – один   
електрон.  

Відомо, що електрони окрім заряду характеризуються ще й 
власним моментом кількості руху – спіном з двома можливими 
значеннями проекції на вибрану вісь: +ħ/2 та − ħ/2. У квантових 
процесах сумарний спін і проекція спіну зберігаються. Час жит-
тя стану електрона з певним значенням проекції його спіну   
скінченний, проте він перевищує час вільного пробігу електро-
на. Тому існує можливість використати значення проекції спіну 
як одиниці інформації. Зазвичай перенесення проекції спіну збі-
гається з процесом переносу електронів, але можливе також пе-
ренесення спінового стану без перенесення заряду («чисто спі-
новий струм»). Це відкриває шлях до реалізації перенесення 
інформації з меншими витратами енергії.  

У середині минулого століття розпочався розвиток нового 
напряму з розробки фізичних основ створення приладів, засно-
ваних на використанні спінового стану їх елементів як іденти-
фікаторів інформації. Цей напрям отримав назву «спінтроніка». 
На сьогодні до спінтроніки відносять декілька напрямків дослі-
джень, пов’язаних із залежними від спіну ефектами. Зокрема, 
дослідження спін-залежних явищ у феромагнітних нанострук-
турах, магніторозчинених (напівмагнітних) та  органічних  на-
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півпровідниках, органічних феромагнетиках, вуглецевих нанот-
рубках, графені. Тому часто при вживанні слова «спінтроніка» 
до нього додають прикметник «напівпровідникова», «магнітна», 
«магнеторезистивна» тощо.  

Наукові напрямки, які нині належать до спінтроніки, мо-
жуть бути представлені схемою, зображеною на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Загальна схема напрямків, які відносять до спінтроніки 
 
До напівпровідникової спінтроніки відносять крайню ліву 

гілку на рис. 1,  пов’язану зі спін-залежними явищами у немаг-
нітних напівпровідниках та їх використанням для створення 
спін-електронних приладів. Питання, зумовлені носій-іонною 
обмінною взаємодією і пов’язані з розчиненими магнітними на-
півпровідниками та магнетоопором структур з наношарами чи 
наночастинками феромагнітних металів, частіше приєднують до 
проблем напівпровідникової спінтроніки в частині задач ство-
рення джерел спін-поляризованого струму і задач електричного 
детектування спінової поляризації носіїв струму. Гілку дослі-
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джень, що пов’язана із ядерними спінами, особливо у частині, 
яка охоплює томографію на основі ядерного магнітного резона-
нсу (ЯМР), відносять до спінтроніки доволі рідко, хоча питання 
створення Q-бітів на основі ЯМР і питання оптичної орієнтації 
ядер у напівпровідниках відносять до неї частіше. Практично в 
усіх розгалуженнях, що показані на рис. 1, є багато спільного, 
що свідчить про них як про окремі  гілки єдиної науково-
технологічної галузі. Зауважимо, що на рис. 1 не відбито ще од-
ну вельми розвинену гілку магнітоелектроніки – спін-хвильову 
електроніку, що пов’язана із використанням спінових хвиль у 
функціональних приладах надвисокочастотної електроніки, на-
приклад, для створення резонаторів, фільтрів, ліній затримки 
тощо. 

До основних задач сучасної спінтроніки входять: створення 
в матеріалі  спін-поляризованих  електронів або введення їх 
ззовні; керування спіновим станом електронів; визначення спі-
нового стану електронів після їх виведення із зони керування.  

При вирішенні цих задач можливі підходи з  використанням 
феромагнітних елементів і/або зовнішніх магнітних полів. За-
звичай, феромагнітні елементи мають поля розсіювання, а зов-
нішні магнітні поля, з  одного боку, важко локалізувати в суб-
мікронних розмірах робочої комірки пристрою, а з другого – іс-
нують певні складності зі швидким перемиканням магнітних 
полів достатньої напруженості. Бажано знайти підходи до ви-
рішення цих задач з використанням лише немагнітних матеріа-
лів і електричних полів. 

Автори щиро вдячні чл.-кор. НАН України А.М. Погоріло-
му, проф. С.П. Репецькому, проф. О.О. Коротченкову та О.Я. 
Оліху за корисні зауваження та плідну дискусію, а також спів-
робітникам Інституту магнетизму НАН України Т.І. Полеку та 
Д.М. Поліщуку за допомогу в підготовці посібника. 

Автори будуть вдячні читачам за слушні зауваження та по-
бажання. 
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1. СПІН ЕЛЕКТРОНІВ, АТОМІВ, ФОТОНІВ 

1.1. СПІН ЕЛЕКТРОНА 

Термін «спін» походить від англійського слова spіn – обер-
татися, крутитись. Спін визначається як власний момент кіль-
кості руху елементарних частинок, що має квантову природу та 
не пов’язаний з переміщенням частинки як цілого. Спін вимі-
рюється в одиницях ħ (ħ=h/2π, де h – постійна Планка) і дорів-
нює h)1( +ss , де s – характерне для кожного сорту частинок 
ціле (у тому числі нульове) або напівціле додатне число – так 
зване спінове квантове число (або просто спін). Напівцілим 
(s = 1/2) спіном володіють електрони, протони і нейтрони, а 
спін фотона, наприклад, дорівнює 1.  

Спіном також називають власний момент кількості руху 
атомного ядра або атома. У цьому випадку спін визначається як 
обчислена за правилами додавання моментів векторна сума S 
спінів елементарних частинок, що утворюють систему. Проек-
ція спіну S на будь-який фіксований напрямок z у просторі мо-
же набувати значення –S,  –S+1, ...+S. Таким чином, частинка зі 
спіновим квантовим числом S може перебувати в 2S+1 станах 
(при S = 1/2 – у двох станах), що еквівалентно наявності в неї 
додаткового внутрішнього ступеня вільності. Зі спіном частин-
ки, що має ненульову масу  спокою, пов’язаний  спіновий маг-
нітний момент 

γ=M S ,       (1.1) 
де γ – гіромагнітне відношення (відношення магнітного момен-
ту до механічного). 

Концепцію спіну ввели Уленбек (G. Uhlenbeck) і Гаудсміт 
(S. Goudsmіt) в 1925 році для пояснення спектроскопічних да-
них. Вони запропонували розглядати електрон як частинку з 
власним механічним моментом s ( h)1( += sss ) і власним (спі-
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новим) магнітним моментом M: 

e

e
m c

=M s  (СГС),     
e

e
m

=M s  (СІ),   (1.2) 

де e – заряд електрона, а me – його маса, c – швидкість світла.  
Отже, для електрона гіромагнітне відношення дорівнює 

γ
e

e
m c

= -  (СГС),    γ
e

e
m

= -  (СІ),    (1.3) 

що з класичної точки зору є аномальним: можна показати, що 
гіромагнітне відношення для орбітального руху електрона в 2 
рази менше. 

Відносно певного виділеного напрямку (наприклад, напря-
мку зовнішнього магнітного поля) проекція спіну електрона 
приймає два значення: 

2zs = ±
h .        (1.4) 

Проекції магнітного моменту електрона на напрямок зов-
нішнього магнітного поля дорівнюють: 

2
z
se z

e e

eeM s
m c m c

= ± =
h

m (СГС),    (1.5, а) 

2
z
se z

e e

eeM s
m m

= ± =
h

m (СІ),     (1.5, б) 

Величина z
seM  називається магнетоном Бора і позначається μΒ. 

Від’ємний знак заряду електрона визначає антипаралельну   
орієнтацію спіну і його магнітного моменту.  

Існує й інша форма запису: 
μ

2
z B
se z z

e

eM g s g s
m c

æ ö
= = -ç ÷

è ø h
(СГС),   (1.6, а) 

μ
2

z B
se z z

e

eM g s g s
m

æ ö
= = -ç ÷

è ø h
(СІ),    (1.6, б) 



 

14 
 

де g – фактор (або множник) Ланде. Для спіну електрона g = 2 
(точніше – 2,002329 внаслідок релятивістських поправок). 

Спін частинок однозначно пов’язаний з характером статис-
тики, якій вони підкоряються. Усі частинки з цілим спіном під-
коряються статистиці Бозе-Ейнштейна (бозони), а з напівцілим 
спіном – статистиці Фермі-Дірака (ферміони). Для ферміонів 
(до яких відносяться електрони) справедливий принцип Паулі: у 
довільній фізичній системі не може бути двох частинок, що пе-
ребувають у тому ж самому квантовому стані. Для бозонів 
принцип Паулі не застосовний. 

Порівняємо величини магнітних моментів електрона (маг-
нетон Бора) і ядра (ядерний магнетон). Магнетон Бора: 

μ
2B

e

e
m c

=
h

» 9,27×10-21 ерг/Гс (СГС),   (1.7, а) 

μ
2B

e

e
m

=
h

» 9,27×10-24 Дж/Тл (СІ).   (1.7, б) 

Ядерний магнетон: 

μ
2N

p

e
m c

=
h

 » 5,05×10-24 ерг/Гс (СГС),  (1.8, а) 

μ
2N

p

e
m

=
h

» 5,05×10-27 Дж/Тл (СІ).   (1.8, б) 

Тут, mp – маса протона (mp /me =1836).  
Отже, магнітний момент електрона приблизно в дві тисячі 

разів більший за ядерний магнетон. 

1.2. ЕФЕКТИ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ СПІНОМ ЕЛЕКТРОНА 

Диполь-дипольна взаємодія між спінами. Для простоти 
проведемо класичний спрощений розгляд. Щоб отримати вираз 
для енергії взаємодії двох спінових магнітних моментів, які пе-
ребувають на відстані r один від одного, необхідно визначити 
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напруженість магнітного поля, що створюється в навколиш-
ньому просторі елементарним магнітним моментом одного із 
спінів. Представимо (рис. 1.1) магнітний момент у вигляді маг-
нітного диполя СD з моментом M = m% a, де m% – «магнітний за-
ряд» (по аналогії з електричним диполем), а a –  відстань між 
«зарядами» + m%  і – m% .  

Відстань від точки А до «магнітного заряду» – m%  дорівнює 
r–a/2, а до заряду + m%  – r+a/2. По аналогії з електричним полем 
точкового заряду, для напруженості магнітного поля маємо 

( ) ( ) ( )|| 2 2 22 2

2
/ 2 / 2 / 4

m m marH
r a r a r a

= - = -
+ - -

% % %
.   (1.9) 

У наближенні  r >> a, отримаємо 

|| 4 3

2 2mar MH
r r

» - = -
%

.     (1.10) 

Знайдемо вираз для напруженості магнітного поля на осі 
OB, перпендикулярній до осі диполя: 

 
Рис. 1.1. До розрахунку напруженості магнітного диполя 
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( )2 2 2 / 4
m mH

r aCB+ = =
+

% % ,      (1.11) 

2 2 / 4
mH

r a- = -
+
%

.       (1.12) 

Абсолютні значення проекцій на вісь BP дорівнюють: 

2 2 2 2

/ 2cos cos
/ 4 / 4

m aH GBP H PBD
r a r a

+ -Ð = Ð = ×
+ +

%
. (1.13) 

Тоді сума цих проекцій 

( ) ( )3/2 3/2 32 2 2 2

2

2 / 4 / 4

ma M MH
rr a r a

^ = = »
+ +

%
.  (1.14) 

Таким чином, напруженість магнітного поля, що створю-
ється моментом M, зменшується з відстанню як r3. 

Розв’яжемо проміжну задачу: визначимо енергію магнітно-
го моменту в магнітному полі. Знову скористаємося класичним 

розглядом. Нехай диполь 
із магнітним моментом 
M = m% a знаходиться у 
зовнішньому магнітному 
полі з напруженістю H 
(рис.1.2). На кожен з 
«магнітних зарядів» + m%  
і – m%  з боку магнітного 
поля діє сила, модуль 
якої дорівнює m% H (по 
аналогії з електричними 
зарядами, де відповідна 
сила дорівнює qE). Тоді 

сумарна робота А, виконана магнітним полем при переміщенні 
зарядів із точок B і E в точки C і D, дорівнює m% H(BC+ED). Зсу-
ви BC і ED при малих кутах α можна замінити на AC і FD, які 
дорівнюють (a/2) sіn α кожен. Тому сумарна робота дорівнює 

2 ( / 2)sin α cosβA mH a MH» =% .    (1.15) 

 
Рис. 1.2. До розрахунку магнітної 
енергії диполя в зовнішньому магніт-
ному полі 
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Енергія магнітного моменту в магнітному полі, яка дорів-
нює виконаній роботі, взятій з протилежним знаком, визнача-
ється скалярним добутком векторів M і H: 

( ) cosβmag MHe = - × = -M H .     (1.16) 
При β = 0, тобто коли магнітне поле спрямоване вздовж 

моменту, енергія мінімальна та дорівнює –MH, а при антипара-
лельних векторах M і H (β = π) енергія максимальна та дорів-
нює +MH. 

Отже, якщо джерелом магнітного поля є магнітний момент 
M, то енергія взаємодії магнітних моментів M і M¢ (з точністю 
до множника порядку одиниці) буде дорівнювати 

3εmag
MM

r
¢

»  (СГС)  0
3

μ
4πmag

MM
r

¢
e » ×  (СІ),  (1.17) 

де μ0 = 4p×10-7 Гн/м – магнітна константа або магнітна проник-
ність вакууму (в системі СІ). 

Відомо, що енергія електричної взаємодії між двома точко-
вими електричними зарядами q і q′, визначена із закону Кулона, 
пропорційна 

el
qq
r

¢
e »  (СГС)  

04πεel
qq

r
¢

e »  (СІ).  (1.18) 

Таким чином, порівнюючи εmag і εel для електрона можна сказа-
ти, що магнітні взаємодії зазвичай слабші, ніж електричні. По-
рівняємо електричну та магнітну енергії взаємодії двох елект-
ронів, що перебувають на відстані порядку борівского радіусу 

2 2/ ( )B ea m e= h  » 5,3×10-9 см, з елементарними зарядами e (e= –
4,8×10-10 од. СГС або –1,6×10-19 Кл в системі СІ)  і елементарни-
ми магнітними моментами μΒ: 

εel » 4,4×10-11 ерг (СГС)   4,4×10-18 Дж  (СІ),  (1.19) 
εmag » 5,8×10-17 ерг (СГС)  5,8×10-24 Дж  (СІ). (1.20) 

Отже, магнітна енергія майже на 6 порядків слабша за елек-
тричну. У важких атомах таблиці Менделєєва через велику кі-
лькість електронів сумарні магнітні моменти можуть складати 
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понад 10μΒ, тому εmag може зростати в сотні раз і в низці випад-
ків магнітні сили можуть відігравати помітну роль. 

Корисно порівняти магнітну та середню теплову енергії при 
температурі T: εT ≈ kBT, де kB –  стала Больцмана (kB=1,38×10–16 
ерг/K або 1,38×10–23 Дж/K). Енергія прямої диполь-дипольної 
взаємодії між магнітними моментами пари електронів менша, 
ніж теплова енергія, навіть при температурі 1 К. 

Взаємодія спіну електрона із зовнішнім магнітним по-
лем. Розглянемо орбітальний рух електрона. У цьому випадку 
може бути застосована класична аналогія: виток зі струмом у 
магнітному полі. 

Нехай електрон рухається з кутовою швидкістю ω0 по коло-
вій орбіті з радіусом r. За відсутності зовнішнього магнітного 
поля зі сторони ядра на електрон діє сила e2/r2 (у випадку атома 
водню), яка урівноважується відцентровою силою. Тоді рівнян-
ня руху має вигляд: 

2
2
0 02 3

ω ωe

e

eem r
r m r

= ® = .    (1.21) 

Якщо ввімкнути зовнішнє магнітне поле H перпендикуляр-
но до площини колової орбіти електрона, то магнітний потік 
через цю площу буде змінюватися з часом, внаслідок індукцій-
них явищ, що і зумовлює зміну швидкості руху електрона по 
орбіті. 

На електрон, який рухається в магнітному полі H, діє сила 
Лоренца FH, спрямована по радіусу 

[ ]e
c

= ´HF v H  (СГС)1.    (1.22) 

Її величина та напрямок виявляться такими, що забезпечу-
ють збереження радіусу орбіти. Тому включення магнітного 
поля приведе тільки до збільшення або зменшення кутової 

                                                 
1 Тут і надалі в цьому розділі формули будуть наведені в системі СГС. Для спрощен-
ня також вважається, що магнітна проникність дорівнює одиниці.   
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швидкості електрона, залежно від напрямку його руху відносно 
вектора магнітного поля. 

Якщо позначити зміну кутової швидкості електрона як ω, то 
в нашому випадку 

1 ωHF H e r
c

= ± .      (1.23) 

Знак у виразі (1.23) відповідає одній з двох можливих оріє-
нтацій вектора нормалі (із протилежними напрямками обертан-
ня електрона) до площини орбіти відносно заданого вектора H. 
Тоді 

2 2
0

1ω ω ωe em r m r H e r
c

= ± .    (1.24) 

Врахуємо, що w0 » 4×1016 с-1, ïeï/(mec) » 1,8×107  E-1c-1, тому 
навіть у полі2 10 Е величина ïeïH/(mec) » 1,8×1012 c-1.  

Таким чином, 

0ω
e

e H
m c

<< .       (1.25) 

Тоді можна записати 

0ω ω
2 e

e H
m c

= ± .       (1.26) 

Величина ( )ω / 2L ee H m c=  називається частотою Лармо-
ра, вона характеризує ступінь впливу магнітного поля на орбі-
тальний рух електрона в атомі. 

Якщо магнітне поле H не перпендикулярне до площини ор-
біти, то ефект також визначається величиною ωL, яка в загаль-
ному випадку є кутовою швидкістю прецесії орбіти електрона 
навколо напрямку магнітного поля (рис. 1.3). 

Ларморівська прецесія лежить в основі універсального 
явища діамагнетизму , властивого всім атомам (легко бачити,  

                                                 
2  Одиницею виміру напруженості магнітного поля в системі СГС є Ерстед,  а в сис-
темі СІ – Ампер/метр. 1 А/м = 4p×10-3 Е = 0,0126 Е; 1 Е = 79,7 А/м. 
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що додатковий рух електрона,   
викликаний магнітним полем, 
створює своє магнітне поле, анти-
паралельне початковому), а також 
використовується для пояснення 
ефекту Зеемана. Зміна енергії еле-
ктрона, обумовлена додатковою 
кутовою швидкістю, дорівнює 
енергії взаємодії орбітального ма-
гнітного моменту із зовнішнім по-
лем, тобто скалярному добутку 
цих  векторів зі зворотним знаком 
–(M×H). Абсолютна величина змі-

ни енергії дорівнює 
cosθMHDe = .       (1.27) 

1.3. БУДОВА ЕЛЕКТРОННИХ ОБОЛОНОК АТОМІВ 
ПЕРЕХІДНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

Стан електрона в атомі характеризується чотирма кванто-
вими числами. 

Головне квантове число n визначає енергію стаціонарного 
стану електрона в атомі і може набувати значень n=1, 2, 3,... 
Сукупність електронів, що характеризуються одним і тим же 
головним квантовим числом, утворює окрему групу орбіталь-
них станів електронної оболонки атомів (електронний шар).  
Відповідно до рентгенівської термінології електронні шари по-
значаються прописними буквами латинського алфавіту, а саме: 

 
N 1 2 3 4 
Шар K L M N 
Максимальна кількість 
електронів у шарі  2 8 18 32 

 
Рис. 1.3. Прецесія елект-
ронної орбіти (l) навколо 
магнітного поля (H) 
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Орбітальне квантове число l завжди менше за головне 
квантове число (l < n). При даному n число l набуває значень 
l=0, 1, 2, …, (n–1). Сукупність електронів із заданими значення-
ми n і l утворюють оболонку. Оболонка позначається малими лі-
терами латинського алфавіту: 

 
l 0 1 2 3 
Оболонка s p d f 
Максимальна кількість 
електронів у оболонці  2 6 10 14 

 
Третє квантове число ml – магнітне. Воно пов’язане із про-

сторовим квантуванням електронних орбіт. При кожному зада-
ному орбітальному числі l магнітне число ml змінюється від –l 
до +l, тобто ml = –l, –(l–1),..., –1, 0, 1, …, (l–1), l. Отже, число ml 
може набувати 2l+1 значень. 

Нарешті, спінове квантове число ms = ± 1/2. 
Символ, що нумерує шари, оболонки та кількість електро-

нів у кожній оболонці, називається електронною конфігурацією 
атома. Наприклад, 1s22s22p6 означає, що в стані n=1, l=0 пере-
бувають два електрони, у стані n=2, l=0 також два електрони, у 
стані n=2, l=1 – шість електронів. Це електронна конфігурація 
атома Ne. Максимальна кількість електронів у шарі із заданим 
значенням n визначається сумою електронів у всіх оболонках із 
усіма можливими значеннями l: 

1
2

0
2(2 1) 2

n

l
l n

-

=

+ =å .      (1.28) 

Як змінюються електронні конфігурації при переході від 
одного атома до іншого в порядку зростання їх атомних номерів 
Z? При зростанні Z на 1, заряд ядра збільшується на 1, а до  
електронної оболонки атома додається один електрон. Отрима-
на конфігурація з Z+1 електронів повинна мати найменшу енер-
гію із усіх можливих її значень. Тому послідовність заповнення 
іноді порушується. Наприклад, кожен з електронів 3d–оболонки 
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має меншу енергію зв’язку, ніж електрони 4s–оболонки. Тому 
4s–оболонка заповнюється електронами раніше, ніж оболонка 
3d, хоча в другому випадку головне квантове число менше. Для 
перехідних елементів групи заліза конфігурація виглядає так: 

1s22s22p63s23p64s23d6 – Fe (Z = 26), 
1s22s22p63s23p64s23d7 – Co (Z = 27), 
1s22s22p63s23p64s23d8 – Nі (Z = 28). 

Для атомів V(Z=23) конфігурація 1s22s22p63s23p64s23d3, а для 
атомів Cr (Z=24) та Mn (Z=25) 1s22s22p63s23p64s13d5 та 
1s22s22p63s23p64s23d5, відповідно. 

1.4. ОРБІТАЛЬНИЙ І СПІНОВИЙ МАГНІТНІ МОМЕНТИ 
ОБОЛОНОК БАГАТОЕЛЕКТРОННИХ АТОМІВ 

Розглянемо випадок одноелектронного атома, тобто атома 
водню або воднеподібних іонів He+, Lі2+, Be3+ і т.д. У результаті 
точного розв’язку рівняння Шрьодінгера для випадку руху в 
центрально–симетричному полі атомного ядра було показано, 
що величина вектора моменту кількості руху для стаціонарного 
стану електрона в одноелектронному атомі 

( 1)l l= +l h ,       (1.29) 
де l = 0, 1, 2,...., (n–1). Тут n – головне квантове число. Аналогі-
чно для магнітного моменту маємо 

( 1)μBl l= +M .      (1.30) 
Проекції вектора механічного моменту l,  наприклад, на на-

прямок зовнішнього магнітного поля H або вісь z можуть бути 
не будь–якими, а лише цілком визначеними  

z ll m= h ,        (1.31) 
де ml – магнітне орбітальне число.  

На рис. 1.4 наведена графічна ілюстрація просторового  
квантування орбітального моменту з l = 3 (f – стан). 

Таке ж правило просторового квантування має місце і для 



 

23 
 

магнітного моменту, проекції якого в одиницях μΒ визначають-
ся квантовими числами ml, тобто 

μH l BM m= .       (1.32) 
Таким чином, проекції орбітального магнітного моменту 

залишаються у квантовій механіці кратними магнетону Бора, у 
той час як величина самого вектора не кратна магнетону Бора 
через появу множника )1( +ll  у формулі (1.30). 

Паулі показав, що для спіну мають місце аналогічні спів-
відношення: величина модуля вектора спіну дорівнює 

( 1)s s= +s h ,       (1.33) 
а величина модуля вектора спінового магнітного моменту: 

( 1)s
e

e s s
m c

= +M ,     (1.34) 

де s – спінове квантове число. Для s = 1/2 формули (1.33) і 

(1.34) переходять у h
2
3

=s  та 3μs B=M , відповідно.  

Квантова механіка не дає 
можливості визначити повністю 
вектор механічного або магнітно-
го моменту, тобто визначити од-
ночасно його абсолютну величи-
ну та напрямок. Одночасно мож-
на говорити лише про абсолютне 
значення вектора та однієї з мож-
ливих його проекцій на виділе-
ний напрямок (наприклад, зовні-
шнього поля). Внаслідок співвід-
ношення невизначеностей гово-
рити про дві інших компоненти 
вектора моменту при цьому не-
має сенсу. 

Класичною мовою можна 

 
Рис. 1.4. Просторове кван-
тування орбітального меха-
нічного моменту електрона 
(для випадку l=3) 
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сказати, що вектор механічного моменту (і, відповідно, магніт-
ного) може бути визначений з точністю до  прецесії навколо 
напрямку зовнішнього поля, а проекції цих векторів на площи-
ну, перпендикулярну до поля, у середньому за часом дорівню-
ють нулю. 

В оболонці багатоелектронних атомів можна зберегти ті ж 
квантові характеристики станів окремих електронів, як і у вод-
неподібному атомі (квантові числа n,  l,  ml і m s ) .  Для повного 
опису квантових станів оболонок багатоелектронних атомів, 
крім електронної конфігурації (тобто, кількості електронів з да-
ними n і l), необхідно також задати повні моменти: орбітальний 
L і спіновий S. 

Правило додавання моментів. Орбітальне квантове число 
L, що визначає сумарний момент L, має, наприклад, у випадку 
двох електронів із квантовими числами l1  і l2 наступні можливі 
значення  

1 2 1 2 1 2 1 2, 1, ..., , ( )L l l l l l l l l= + + - - ³ .  (1.35) 
Величини вектора L та сумарного орбітального магнітного 

моменту ML, відповідно, дорівнюють: 
( 1) , ( 1)μL BL L L L= + = +L Mh .  (1.36) 

Проекції цих векторів на напрямок, наприклад, зовнішнього 
магнітного поля квантуються так само, як і у випадку одного 
електрона. Вони (проекції) визначаються 2L+1 магнітними ор-
бітальними квантовими числами (в одиницях ħ): 

, ( 1), ... , ( 1),Lm L L L L= - - - - .    (1.37) 
Аналогічні правила додавання мають місце і для сумарного 

спінового моменту S та відповідного йому магнітного моменту 
MS, величини яких дорівнюють 

( 1) , ( 1)μS BS S S S= + = +S Mh .  (1.38) 
Проекції цих векторів на напрямок магнітного поля відпо-

відно також кратні величинам ħ і μΒ, і визначаються (2S+1) пов-
ними спіновими магнітними квантовими числами  
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, ( 1), ... , ( 1),Sm S S S S= - - - - .    (1.39) 
Повний момент кількості руху J електронної оболонки ато-

ма є векторною сумою результуючого орбітального моменту L 
та результуючого спінового моменту S: 

= +J L S .        (1.40) 
Квантове число J набуває наступних значень:  
Якщо L > S 

, 1, ... ,J L S L S L S= + + - - , (всього 2S+1 значень) (1.41) 
Якщо L < S 

, 1, ... ,J S L S L S L= + + - - , (всього 2L+1 значень) (1.42) 
Величина вектора J дорівнює 

( 1)J J= +J h .      (1.43) 
Проекції вектора J на напрямок зовнішнього поля H мають, 

так само як і проекції векторів L і S, лише цілочисельні значен-
ня в одиницях ħ і визначаються результуючими магнітними 
квантовими числами mJ,  які можуть мати 2J+1 різних значень: 

, ( 1), ... , ( 1),Jm J J J J= - - - - .    (1.44) 
Можна показати, що 

( )cos ,
( 1)

Jm
J J

=
+

J H .      (1.45) 

Наприклад, в атомі з одним електроном повний момент 
j=l+s. Для l=0 є лише одне значення повного кутового квантово-
го числа j=s=1/2 ; якщо l=1, то j=l+1/2, l–1/2. Таким чином, 
j=3/2; 1/2. Для випадку l=2  j=l+1/2,…, l–1/2. Тому  j=5/2; 3/2. 

У багатоелектронних  атомах  спочатку складаються орбі-
тальні L та окремо спінові моменти S; потім вони складаються в 
повний момент J = L+S.  Таке додавання відповідає нормально-
му LS–зв’язку Рассела–Саундерса, тобто наближенню, справед-
ливому, коли електростатична взаємодія між електронами в 
атомній оболонці значно перевищує по величині спін–
орбітальну взаємодію. Стани атома в схемі LS–зв’язку характе-
ризуються чотирма квантовими числами L ,  S, ml,  ms або L ,  S, J, 
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mJ.  При цьому енергія станів залежить тільки від квантових чи-
сел L і S. 

Результуючий магнітний момент атома отримаємо дода-
ванням відповідних  векторів орбітального та спінового момен-
тів. З рис. 1.5 видно, що через від’ємний знак електронного за-
ряду магнітні моменти MS та ML антипаралельні до відповідних 
механічних моментів, а через гіромагнітну аномалію спіну век-
тор сумарного магнітного моменту M утворює із сумарним век-
тором механічного моменту J кут, менший за 180°. На схемі  
позначена також MJ – проекція сумарного магнітного моменту 
на напрямок вектора J. Можна показати, що 

( 1)μJ J BM g J J= + ,      (1.46) 
де  

( 1) ( 1) ( 1)1
2 ( 1)J

J J S S L Lg
J J

+ + + - +
= +

+
   (1.47) 

являється фактором Ланде електронної оболонки. 
Правила Хунда. Розглянемо, яким 

буде основний стан атома з заданими 
значеннями векторів S і L, якщо елект-
ронна оболонка заповнена не повністю. 
Відповідь на це питання дають емпіричні 
правила Хунда. 

1. Квантове число S повинно мати 
максимальне значення в межах, що до-
зволяються принципом Паулі.  

2. Квантове число L повинно мати 
максимальне значення в межах, що до-
зволяються принципом Паулі і узгоджу-
ються з правилом 1. 

3. Сумарне квантове число повного 
моменту J визначається  виразами: 

J = |L−S|, якщо електронна оболонка 
заповнена менш, ніж наполовину;  

 
Рис. 1.5. Механіч-
ний та магнітний 
моменти атома 
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J = L + S, якщо електронна оболонка заповнена більше, ніж 
наполовину. 

Для атома Fe, 3d–оболонка якого містить 6 електронів: 

2
2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

=-++++=S
; 

L = 2 + 1 + 0 – 1 – 2 + 2 = 2; 
J = 2 + 2 = 4. 
У останньому виразі використано знак «+», оскільки d–

оболонка заповнена більше, ніж наполовину. 
Ефект Зеемана полягає в розщепленні енергетичних рівнів 

атомів у зовнішньому магнітному полі. Класичний розгляд по-
ведінки електрона в атомі водню, що знаходиться в магнітному 
полі, наведено в п.1.2.  Уточнимо формулу (1.27)  для зміни 
енергії електрона, пов’язаної із взаємодією орбітального магні-
тного моменту із зовнішнім магнітним полем. Підставляючи 
співвідношення (1.32) в (1.27), отримаємо 

ε ω
2H l l L

e

e
m H m

m c
D = =

h
h .     (1.48) 

Елементарне трактування ефекту Зеемана полягає в тому, 
що зовнішнє магнітне поле H вважається відносно слабким так, 
що зв’язок між векторами L та S не розривається, а навколо на-
прямку магнітного поля буде прецесувати результуючий вектор 
J. У багатоелектронних атомах додаткова енергія ∆εH (так зване 
зееманівське розщеплення), обумовлена дією магнітного поля 
на результуючий атомний магнітний момент MJ, через співвід-
ношення (1.46) буде дорівнювати 

( ) ( )cos , μ ( 1) cos ,H J J BM H g H J JDe = = +J H J H . (1.49) 
З урахуванням співвідношення (1.45) отримаємо 

μH J J Bm g HDe = .       (1.50) 
Отже, кожний n–й атомний рівень із енергією εn розщеплю-

ється у зовнішньому магнітному полі на 2J+1 рівнів, які пере-
бувають один від іншого на відстані gJμΒН . 
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Спін–орбітальна взаємодія. Її фізичну природу легко зро-
зуміти, розглядаючи рух електрона в атомі водню. Перейдемо 
до системи відліку, в якій електрон перебуває в спокої, тобто до   
системи, що рухається разом з електроном. У цій системі відлі-
ку ядро буде рухатися і, як будь–який  рухомий заряд, створю-
ватиме магнітне поле H, яке впливатиме на спіновий магнітний 
момент M електрона. Електрон отримає додаткову енергію ∆ε, 
обумовлену цією взаємодією та залежну від орієнтації M: 
∆ε=−M·H=−MH·H. Оскільки MH = ±1/2 μB, то спін–орбітальна 
взаємодія приводить до розщеплення рівнів енергії у воднепо-
дібних атомах на два близьких підрівні, тобто до дублетної 
структури рівнів. У багатоелектронних атомів картина розщеп-
лення рівнів енергії виявляється більш складною. 

1.5. СПІН ФОТОНА 

Розглянемо типи поляризації оптичного випромінювання. 
Плоска електромагнітна хвиля. В електромагнітній хвилі 

вектори напруженості електричного E та магнітного H полів і 
вектор швидкості взаємно перпендикулярні. 

Хвиля є плоскою, якщо її напрямок поширення однаковий у 
всіх точках простору (рис. 1.6). Нехай хвиля монохроматична, 
тоді 

( , ) exp[ (ω )]u t C i t= × -r kr ,     (1.51) 
де ω – кругова частота, t – час, k – хвильовий вектор, r – коор-
дината, (ωt–kr) – фаза. 

Якщо в процесі поширення хвилі вектор E  лежить в одній і 
тій же площині, паралельній до напрямку поширення, то хвиля 
називається лінійно поляризованою. Площина поляризації – це 
площина, що проходить через напрямок коливань електричного 
вектора світлової хвилі та напрямок поширення світла. Джере-
лами поляризованого світла є лазери та освітлювальні системи, 
оснащені поляризаційними лінзами. 
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Рис. 1.6. Зміна в прос-
торі векторів  плоскої 
електромагнітної хвилі 

 
При проходженні вузького світлового променя через плас-

тинку оптично анізотропного кристалу на виході світловий 
промінь розщеплюється на два промені (рис. 1.7), лінійно поля-
ризовані у взаємно перпендикулярних напрямках: звичайний 
(o) – продовження первинного та незвичайний (e). Приклад та-
кого кристалу – ісландський шпат (CaСО3). Відмінність у від-
хиленні цих променів пов’язане з тим, що в кристалі ісландсь-
кого шпату показник заломлення є тензорною величиною і його 
величина залежить від поляризації світлового променя: 
no = 1,658, ne = 1,486 ÷ 1,658. 

 

 
Рис. 1.7. Поляризація світла за допомогою подвійного променеза-
ломлення. Напрямки електричних коливань в площині рисунка по-
казані стрілками, а в перпендикулярному напрямку – точками 
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У кристалі ісландського шпату існує один напрямок, уз-
довж якого обидва паралельні промені мають однаковий показ-
ник заломлення, тобто уздовж якого вони поширюються, не ро-
здвоюючись. Цей напрямок називається оптичною віссю крис-
талу. Площина, що проходить через оптичну вісь та світловий 
промінь, називається головною площиною кристалу. Експериме-
нтально було встановлено, що електричні коливання звичайно-
го променя відбуваються перпендикулярно до головної площи-
ни, а незвичайного – в головній площині. 

На цих ефектах ґрунтується робота поляризаційних призм. 
Наприклад, на рис. 1.8 зображена поляризаційна призма Глана. 
Призма Глана використовується при роботі з потужними пуч-
ками оптичного випромінювання. 
 

 

Рис. 1.8. Поляризаційна призма 
Глана. АВ – повітряний промі-
жок. Оптичні осі двох склеєних 
кристалів перпендикулярні до 
площини рисунка 

 
Розглянемо результат додавання двох світлових хвиль, по-

ляризованих у двох взаємно перпендикулярних напрямках. 
Проведемо наступний експеримент (рис. 1.9): монохроматичне 
світло проходить через поляризатор N і стає плоскополяризова-
ним (напрямок коливань електричного вектора змінюється по-
воротом ніколя). Далі спрямуємо його на кристалічну пластину 
К товщиною t, вирізану з одновісного кристалу (площина пара-
лельна до оптичної осі), так що напрямок променя перпендику-
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лярний до поверхні К. 
Крізь пластинку будуть поширюватися по одному напрям-

ку, але з різною швидкістю два промені, поляризовані у двох 
взаємно перпендикулярних напрямках, які прийнято називати 
головними напрямками кристалічної пластини.  В одному із цих 
променів електричні коливання спрямовані, наприклад, уздовж 
осі АА (незвичайний промінь із показником заломлення ne), в 
іншому – перпендикулярно до осі, тобто по ВВ (звичайний про-
мінь із показником заломлення no). 

 

Якщо напрямок коливань у падаючому поляризованому 
світлі утворює кут α з одним із головних напрямків пластинки, 
то амплітуди коливань незвичайного та звичайного променів 
будуть, відповідно, дорівнювати 

cos α, sin α,a A b A= =        
де А=ОМ – амплітуда падаючої хвилі. Пройшовши через плас-
тинку товщиною t, ці два промені набувають різницю ходу, що 
дорівнює (no – ne) t. Отже, звичайний промінь відстане по фазі 
на 

( )2π
λ o en n tj = - .      (1.52) 

 
Рис. 1.9. Схема отримання еліптично–поляризованого світла (а) та 
розклад світлового вектора по головних напрямках пластинки на її 
вході (б): L – джерело світла, N –  поляризатор, K – кристалічна 
пластина 
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Тоді коливання електричного вектора в променях, що 
пройшли через пластинку, будуть: 

cosα cos(ω ) cos(ω ),
sin α cos(ω ) cos(ω ).

x A t a t
y A t b t

= =
= - j = - j

   (1.53) 

Щоб одержати траєкторію результуючого коливання, пот-
рібно з цих рівнянь виключити час t. 

[ ]

cos(ω ) ,

cos(ω ) cos sin(ω )sin .

xt
a

y b t t

=

= j + j
      

Тоді 

sin(ω )sin cosy xt
b a

j = - j .         

Підносячи до квадрату і складаючи з 

[ ]
2

2 2
2cos(ω )sin sinxt

a
j = j ,         

отримаємо 
2 2

2
2 2

2 cos sinx y xy
a b ab

+ - j = j .    (1.54) 

Це – рівняння еліпса.  Форма  еліпса і його орієнтація від-
носно осей залежить від значень α і φ. 

Таким чином, при проходженні плоско-поляризованого  
світла через кристалічну пластинку одержуємо світлову хвилю, 
кінці векторів E і H якої описують еліпси. Таке світло назива-
ється еліптично-поляризованим. 

Розглянемо випадок, коли товщина пластинки така, що різ-
ниця ходу двох променів становить чверть хвилі (чвертьхвильо-
ва пластинка): 

λ 1( ) ( ) λ
4 4o e o en n t n n t mæ ö- = ® - = +ç ÷

è ø
.   (1.55) 

У цьому випадку φ=π/2 і рівняння (1.54) матиме вигляд 



 

33 
 

12

2

2

2
=+

b
y

a
x , тобто еліпс орієнтований відносно головних осей. 

При α = 45º маємо а = b, тоді еліпс перетворюється в коло 
x2+y2=a2. У цьому випадку одержуємо так звану кругову або 
циркулярну поляризацію. Як можна її  собі уявити? Для фіксова-
ного моменту часу циркулярно–поляризовану хвилю можна 
представити так: на поверхні циліндра проведена гвинтова лі-
нія, початок вектора E – на гвинтовій лінії, причому сам вектор 
скрізь перпендикулярний осі. 

Знак різниці (no– ne) залежить від типу кристалу. Для пози-
тивного кристалу (no– ne) > 0, для негативного (no– ne) < 0. За-
лежно від цього, а також від величини m, набута різниця фаз 
дорівнює +π/2 або –π/2, тобто компонента уздовж осі OX випе-
реджатиме або відставатиме на π/2 по фазі від компоненти OY. 
Відповідно до цього результуючий вектор E обертається проти 
годинникової стрілки (вліво) або за годинниковою стрілкою 
(вправо). Тому прийнято розрізняти ліву або праву поляриза-
цію. При цьому спостереження за обертанням вектора E ве-
деться з боку, у який рухається хвиля (на нас). 

Садовським було передбачено, що тіло, яке опромінюється 
еліптично поляризованим світлом, набуватиме обертального 
моменту. Це означало, що світлова хвиля має момент імпульсу. 
Експериментально ефект був підтверджений Бетом (США) як 
для радіохвиль, так і для видимого світла. 

У лівополяризованій хвилі (обертання вектора E відбува-
ється проти годинникової стрілки, якщо хвиля поширюється в 
напрямку спостерігача) момент кількості руху L спрямований у 
бік поширення хвилі, а в правополяризованій – в бік, протилеж-
ний до напрямку поширення хвилі. 

Згідно з класичним трактуванням ефекту Садовського,   
електричний заряд, що обертається по колу навколо іншого не-
рухомого заряду тієї ж величини, але протилежного знаку, 
втрачає енергію на електромагнітне випромінювання, причому 
зміна енергії dε пропорційна зміні моменту кількості руху dl: 



 

34 
 

dε/dl=ω, де ω–кругова частота. Тобто, при зміні радіусу орбіти r 
на величину dr випромінювання несе енергію dε і момент кіль-
кості  руху dl. Якщо  випромінювання  вже  відділилося  від  
випромінювача, то губиться його зв’язок з випромінювачем і 
випромінювання продовжує існувати як самостійне. Тому спів-
відношення між його енергією та моментом кількості руху є 
внутрішньою властивістю самого випромінювання. Тоді  

ε
ωвипр

випрL
= .       (1.56) 

Квантове трактування ефекту Садовського. Врахуємо, 
що випромінювання і поширення світла відбувається квантами 
(фотонами). При переході атома з одного стаціонарного стану в 
інший випромінюється один фотон з енергією ε=ħω. Проекція 
моменту кількості руху атома на обраний напрямок (вісь z) при 
орбітальному русі електрона може набувати значення mJħ. Не-
хай при випромінюванні фотона ця проекція змінилася на вели-
чину ħ. У такому випадку в процесі випромінювання атом втра-
чає енергію ħω і проекцію моменту кількості руху ħ. За закона-
ми збереження, енергія та момент кількості руху, втрачені ато-
мом, перетворяться у випромінювання. Тому слід припустити, 
що проекція моменту кількості руху отриманого фотона дорів-
нює ħ. Це узгодиться з тим, що спін фотона – цілочисельний і 
дорівнює 1 (тобто, спіновий момент дорівнює ħ). Звернемо ува-
гу на співвідношення між енергією фотона ε і проекцією моме-
нту кількості руху Lz на вісь z: ε/Lz = ω. Це співвідношення за 
формою збігається з класичним виразом (1.56), хоча між ними є 
істотна відмінність. У класичній формулі Lвипр означає повний 
момент кількості руху випромінювання, тоді як у квантовій 
Lz = ħ дає тільки проекцію моменту на вибраний напрямок. Для 
фотона уже є один вибраний напрямок – це напрямок поширен-
ня. Якщо спін фотона спрямований у бік поширення світла, то 
поляризація фотона називається лівою, а якщо в інший – пра-
вою. Використовують також термінологію σ+ і σ– (позитивна та 
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негативна) поляризація або спіральність.  
Оскільки спін фотона s = 1, то, здавалось би, на цей напря-

мок спін може орієнтуватися 2s+1 = 3 способами: в напрямку 
руху, проти напрямку руху та перпендикулярно. В дійсності 
третя можливість не реалізується. До цього висновку приводить 
дослід. Оскільки електромагнітні хвилі поперечні, то для отри-
мання будь–якого типу поляризації хвилі достатньо накладання 
лише двох (а не трьох хвиль) із різними поляризаціями. 

Розглянемо суперпозицію хвиль із лівою та правою круго-
вими поляризаціями (рис. 1.10). 

 

При деякому фіксованому z вектори напруженості E1 та E2 
хвилі задані співвідношеннями 

1 0 1 0

2 0 2 0

cos(ω ); sin(ω ),

cos(ω ); sin(ω ).
x y

x y

E E t E E t
E E t E E t

= =

= = -
   (1.57) 

Перша хвиля має ліву, а друга – праву кругову поляризації. 
Амплітуди хвиль однакові. У результаті суперпозиції хвиль 
утвориться хвиля з проекціями напруженостей: 

1 2 0

1 2

cos(ω ),
0,

x x x

y y y

E E E E t
E E E

= + =

= + =
    (1.58) 

тобто лінійно-поляризована хвиля. За принципом відповідності 

 
Рис. 1.10. Просторова зміна вектора E у фіксований момент часу 
при циркулярній поляризації (а) та утворення лінійно–
поляризованої хвилі в результаті суперпозиції двох циркулярно–
поляризованих хвиль (б) 
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слід очікувати, що у квантовій теорії для одержання будь-якого 
стану фотона достатньо суперпозиції двох його незалежних 
станів. Які стани фотона можуть бути прийняті в  якості неза-
лежних? Це стани з sz = +1 і sz = –1. Наприклад, це проявляється 
у тому, що при зміні проекції sz можна з відповідною ймовірніс-
тю отримати або sz = +1, або sz = –1. Жоден інший проміжний 
результат отримати неможливо. 

Розглянуті явища використовуються для оптичної поляри-
зації спінів та реєстрації спінових систем. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Що таке спін? Яким спіном володіють електрони, про-
тони, нейтрони, фотони? 

2. Який фізичний зміст має гіромагнітне відношення γ? 
3. Чому дорівнює магнетон Бора? Ядерний магнітний мо-

мент? 
4. Які фізичні ефекти пов’язані зі спіном електрона, ядра? 
5. Як змінюється з відстанню r напруженість магнітного 

поля, що створюється моментом M? 
6. Визначити енергію магнітного моменту в магнітному 

полі та порівняти її з енергією електростатичної взаємо-
дії при r=aB (борівський радіус). 

7. Як змінюється магнітна взаємодія при переході від лег-
ких елементів до важких? 

8. Що таке ларморівська частота прецесії? Розрахуйте ωL 
при H=1 Е, 1 кЕ, 100 кЕ та  порівняйте її з  частотою 

плазмонних коливань 
24πωp

e

e n
m

=   при n=1022 см-3. 

9. У чому полягає фізичний зміст ефекту Зеемана? 
10. Як змінюються орбітальні та спінові магнітні моменти 

оболонок багатоелектронних атомів при збільшенні    
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кількості електронів? 
11. У чому полягає правило додавання моментів L та S? 
12. Що таке фактор Ланде та у яких випадках g≠2? 
13. У чому полягають правила Хунда? 
14. Яка фізична природа спін-орбітальної та спін-спінової 

взаємодії? 
15. Які відмінності притаманні неполяризованому, лінійно-

поляризованому та еліптично-поляризованому світлу? 
16.  Як отримують еліптично-поляризоване світло? 
17. У чому полягає класичне та квантове трактування ефек-

ту Садовського? 
18. Проаналізуйте суперпозицію хвиль з лівою та правою 

круговими поляризаціями, що мають однакову та різну 
амплітуди. 
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2. МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ 

2.1. ОСНОВНІ ВИДИ МАГНЕТИЗМУ МАТЕРІАЛІВ 

Явище магнетизму отримало свою назву ще в ранніх спо-
стереженнях незвичайної поведінки шматків залізної руди – ма-
гнетиту (кристал Fe3O4),  які були виявлені поблизу міста Маг-
незія в стародавній Греції. Магнетизм – суто квантово-
механічне явище, оскільки класична система в стані теплової 
рівноваги не  може мати  магнітного моменту навіть при наяв-
ності зовнішнього магнітного поля. Це твердження відоме як 
теорема Бора–ван Леєвен. Нільс Бор (Nіels Bohr) і Хендріка ван 
Леєвен (Hendrіka van Leeuwen) прийшли до висновку, що, якби 
постійна Планка h дорівнювала нулю, то не було б науки про 
магнетизм. Це виявилося б однією з «катастроф», які торкнули-
ся б усіх явищ у Всесвіті. 

Намагніченість речовини MV визначається як магнітний 
момент одиниці об’єму. Магнітна сприйнятливість χ – це від-
ношення намагніченості до напруженості магнітного поля H: 
χ = MV/Η. Часто розраховують сприйнятливість, нормовану на 
одиницю маси (χmas = χ/r) або один моль (χmol=Kmol×χmas=Kmol×χ/r) 
речовини (тут, r - густина,  Kmol – молярна маса). 

Для характеристики магнітного поля в речовині використо-
вують поняття магнітної індукції Β: Β = Η + 4pMV в системі 
СГС (Β = μ0(Η + MV) в системі СІ, де μ0 = 4p×10-7 Гн/м). Коефі-
цієнт пропорційності між B і H називається магнітною проник-
ністю речовини. З попередніх співвідношень зрозуміло, що в 
системі СГС магнітна проникність μ = B/H= 1 + 4pχ. У системі 
СІ розрізняють поняття абсолютної магнітної проникності 
μаbs =B/H= μ0×(1 + χ) і відносної магнітної проникності 
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μ = μаbs/μ0 = 1 + χ. У системах СІ та СГС значення відносної ма-
гнітної проникності співпадають (μСІ = μСГС), а значення магніт-
ної сприйнятливості відрізняються у 4p раз: cСІ = 4pcСГС. 

Існує кілька десятків різних проявів магнітних властивостей 
речовин. Найпростіша класифікація речовин за магнітними вла-
стивостями  розрізняє діамагнетики, парамагнетики та магніто-
впорядковані речовини. Така класифікація схематично показана 
на рис. 2.1. 

 

Виникнення магнітного моменту у вільного атома має три 
основні причини: 

· наявність електронних оболонок з нескомпенсованими спі-
нами (S ¹ 0); 

· наявність у електронів орбітального моменту кількості руху 
(кутового моменту), пов’язаного з їхнім рухом навколо ядра 
(L ¹ 0); 

 
 

Рис. 2.1. Класифікація видів магнітного впорядкування 
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· зміна орбітального моменту електронів у зовнішньому маг-
нітному полі. 
Перші дві обставини приводять до утворення парамагнітної 

складової намагніченості, а третя – діамагнітної. 
Магнітний момент атома (іона) визначається виразом 

γ μ ;= = - = +M J J J L Sha Bg ,    (2.1) 
де γ – гіромагнітне відношення, g – фактор Ланде, μB – магне-
тон Бора, L і S – орбітальний і спіновий моменти атома, відпо-
відно. Якщо орбітальне і спінове квантові числа дорівнюють 
нулю, то магнітні властивості атома будуть зумовлені зміною 
орбітального руху електронів у зовнішньому магнітному полі. 
У цьому випадку атом буде діамагнітним. 

Діамагнетизм – це властивість речовини намагнічуватись 
назустріч прикладеному магнітному полю. Зазвичай діамагне-
тизм речовин слабкий: χ ~ –(10–6–10–4). Найсильнішими  та іде-
альними діамагнетиками є надпровідники, для яких від’ємна 
магнітна сприйнятливість має максимально можливе значення 
1/4π у системі СГС (1 у системі СІ). 

Діамагнітний момент створюється незатухаючими мікрос-
копічними електричними струмами, індукованими магнітним 
полем. У створенні діамагнітного моменту беруть участь всі 
електрони атомів, а також вільні носії заряду в металах і напів-
провідниках. Таким чином, діамагнетизм є універсальною влас-
тивістю, притаманною всім речовинам. Однак, у багатьох випа-
дках діамагнетизм дає лише невеликий вклад в сумарну намаг-
ніченість речовини, оскільки вклади від парамагнетизму або 
феромагнетизму зазвичай переважають. 

Найпростіша теорія діамагнетизму була створена Ланжеве-
ном і ґрунтувалась на обчисленні магнітного моменту, що ви-
никає в результаті ларморівської прецесії електрона, який обер-
тається по атомній орбіті (діамагнетизм Ланжевена). Кванто-
вомеханічне обчислення діамагнітного моменту NA атомів, ко-
жен з яких містить Z електронів, дає: 
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2
2

2χ ρ
6

= - A
a

e

N Ze
m c

,        (2.2) 

де 2ρ  − середнє значення квадрату ефективного радіуса елект-
ронної оболонки. 

У металах і напівпровідниках, крім діамагнетизму атомних 
електронів, має місце також діамагнетизм вільних електронів і 
дірок. Класичний газ вільних носіїв заряду, згідно з теоремою 
Бора–ван Леєвен, не повинен виявляти діамагнетизму. Однак 
Ландау показав, що квантування орбіт носіїв заряду в площині, 
перпендикулярній до магнітного поля, приводить до виникнен-
ня магнітного моменту (діамагнетизм Ландау). Діамагнітний 
внесок у магнітну сприйнятливість описується виразом:  

2

2 2χ
12π

= - F
L

e

e k
m c

,       (2.3) 

де kF – радіус сфери Фермі.  Врахування спіну електронів про-
відності приводить до появи парамагнітного внеску (так званий 
парамагнетизм Паулі), зазвичай більшого за діамагнітний.  

Існує особливий випадок, коли в основному стані атом не 
має магнітного моменту (орбітальне і спінове квантові числа 
дорівнюють нулю), але за рахунок домішування до основного 
стану збуджених станів з неспареним спіном атом є парамагніт-
ним. Такий парамагнетизм називається парамагнетизмом Ван 
Флека. 

Ванфлеківський парамагнетизм – це парамагнетизм, зумов-
лений деформацією електронної оболонки атома (або іона) при-
кладеним магнітним полем H. Деформація приводить до появи 
магнітного моменту, якщо електронна оболонка атома не воло-
діє сферичною або осьовою симетрією відносно H. Таким чи-
ном, ванфлеківський парамагнетизм є поляризаційним, на від-
міну від орієнтаційного парамагнетизму, при якому магнітне 
поле орієнтує наявні в атомів магнітні моменти. Квантовомеха-
нічна формула магнітної сприйнятливості ванфлеківського па-
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рамагнетизму включає член, що враховує внески від квантових 
переходів між найнижчим і збудженими станами системи. По-
ляризаційна сприйнятливість не залежить від температури, що 
відрізняє її від орієнтаційної сприйнятливості, яка зменшується 
з ростом температури. Найбільш яскраво ванфлеківський пара-
магнетизм виявляється сполуках іонів Eu3+ і Sm3+. 

Атоми, в яких L або S, або обоє квантових чисел відмінні 
від нуля, мають власний магнітний момент (див. формулу (2.1.)) 
і виявляють орієнтаційний або ланжевенівський парамагне-
тизм. У цьому випадку магнітне поле орієнтує наявні в атомів 
магнітні моменти вздовж H, що приводить до появи макроско-
пічної намагніченості.  

Розглянемо вплив маг-
нітного поля на поведінку 
атомів з відмінним від нуля 
спіновим квантовим чис-
лом. Наявність спіну в елек-
тронів приводить до пара-
магнетизму, пов’язаного з 
ефектом Зеемана – з розще-
пленням енергетичних рів-
нів у магнітному полі 
(рис. 2.2). Електрони з про-
екцією спіну s = –1/2 (маг-
нітний момент уздовж поля) 
мають енергію меншу, ніж 
електрони з  s = +1/2 (маг-

нітний момент проти поля). Різниця енергій між цими рівнями 
μDe = Bg H ,       (2.4) 

де g – фактор Ланде (для вільного електрона g = 2,0023), μΒ –
 магнетон Бора, Н – напруженість магнітного поля.  

Через певний час після вмикання магнітного поля  система 
спінів перейде в стан теплової рівноваги. У цьому стані зеема-
нівські рівні заселені відповідно до розподілу Больцмана. Від-

 

 
Рис. 2.2. Зееманівське розщеплен-
ня енергетичних рівнів електрона 
в магнітному полі і резонансне по-
глинання потужності P квантів 
радіочастотного випромінювання 
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ношення заселеності нижнього рівня n1 до заселеності верхньо-
го n2 визначається виразом 

1

2

μexp
æ ö

= ç ÷
è ø

B

B

n g H
n k T

,       (2.5) 

де kВ – постійна Больцмана, T – абсолютна температура. 
У малих полях gμВH/(kВТ) << 1, тому, розклавши (2.5) в ряд 

і обмежившись першим порядком малості по величині 
gμВH/(kВТ), можна записати  

1

2

μ1= + B

B

n g H
n k T

.        (2.6) 

Незначна різниця у n1 і n2 приводить до появи макроскопіч-
ного магнітного моменту MV одиниці об’єму (намагніченості) 
речовини  

χ=M HV ,         (2.7) 
де статична парамагнітна сприйнятливість χ обернено пропор-
ційна до температури (закон Кюрі) 

2 2μ ( 1)χ
3
B

B

ng S S
k T

+
=  (СГС),  

2 2
0μ μ ( 1)χ

3
B

B

ng S S
k T

+
=   (СІ) (2.8) 

де n – концентрація електронів. Аналогічний закон Кюрі має 
місце у випадку парамагнетизму атомів, молекул або дефектів у 
твердих тілах.  

Резонансне поглинання зовнішнього електромагнітного  
випромінювання, пов’язане з переходами між зееманівськими 
рівнями (рис. 2.2), використовується при спостереженні елект-
ронного парамагнітного резонансу (ЕПР). 

Парамагнетизм речовин, що пов’язаний зі спінами електро-
нів, також як і звичайний діамагнетизм, слабкий. Додатна вели-
чина χ~10–6–10–2 мала, хоча верхня границя по абсолютній ве-
личині на два порядки вища, ніж у випадку діамагнетиків та  
ванфлеківських парамагнетиків. До найсильніших парамагнети-
ків відносяться рідкий кисень і азотна кислота. 

Ядра атомів з ненульовим ядерним спіном теж мають свій 
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внесок у парамагнетизм речовин, як показано на рис. 2.1. Од-
нак, цей внесок приблизно на три-чотири порядки слабший від 
спінового парамагнетизму електронів, оскільки ядерний магне-
тон майже в дві тисячі разів менший, ніж магнетон Бора. 

Особливий клас речовин зі спонтанним упорядкуванням 
спінів складають магнітовпорядковані речовини, які можна ро-
зділити на три групи (рис. 2.1). Це феромагнетики – найсильні-
ші магнетики: χ > 0 і досягає значень ~ 106 у сплавах нікелю із 
залізом (пермалой, суперпермалой). Друга група – це ферімаг-
нетики, які поступаються значенням намагніченості феромагне-
тикам. Третя група речовин – це антиферомагнетики. 

Різні види магнетиків мають свої характерні температурні 
залежності магнітної сприйнятливості, показані на рис. 2.3 і 
рис. 2.4.  Для звичайного  парамагнетизму, пов’язаного з наяв-
ністю спінів у невиродженого газу електронів, ансамблю атомів 
або дефектів з ненульовим спіном, характерний ланжевенівсь-
кий парамагнетизм і закон Кюрі χ ~ 1/Τ. Майже незалежний від 
температури парамагнетизм Ван Флека характерний для атомів 
або молекул з нульовим спіном в основному стані та обумовле-
ний  домішуванням до  основного стану  збуджених  станів з 
неспареним спіном. Також майже не залежать від температури 
парамагнетизм Паулі (суть див. нижче) і діамагнетизм. 

На рис. 2.4 показано характерні температурні залежності 
сприйнятливості для  магнітовпорядкованих речовин.  Для по-
рівняння наведена картина для парамагнетика. У феромагнети-
ках в інтервалі температур 0 < T < TC, де TC – температура, ниж-
че якої виникає феромагнітне (ФМ) впорядкування (темпера-
тура Кюрі), залежність χ ( T ) має складний характер. В антифе-
ромагнетиках нижче температури антиферомагнітного (АФМ) 
впорядкування (температури Неєля) TN спіни орієнтовані ан-
типаралельно. Сприйнятливість виявляє аномалії при темпера-
турі TN. Точка  фазового  переходу (TC або TN)  може  бути заре-
єстрована також по максимуму теплоємності та коефіцієнта те-
плового розширення. Вище точки Кюрі феромагнетика або точ-
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ки Неєля антиферомагнетика магнітна сприйнятливість зміню-
ється з температурою за законом Кюрі–Вайса (χ~1/(Τ–q), де q » 
TC для ФМ впорядкування і q » -TN для АФМ впорядкування). 

 

 
Рис. 2.3. Магнітна сприйнятливість магнетиків (а) та її температур-
ні залежності для діа– та парамагнітних речовин (б): 1 – діамагне-
тизм, 2 – парамагнетизм Паулі, 3 – парамагнетизм Ван Флека, 4 – 
ланжевенівський парамагнетизм 

 

Рис. 2.4. Температурні залежності  магнітної сприйнятливості для 
парамагнетика (а), феромагнетика (б) та антиферомагнетика (в) 
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2.2. ПАРАМАГНЕТИЗМ ПАУЛІ 

Парамагнетизм Паулі – це спіновий парамагнетизм виро-
дженого газу електронів провідності (у загальному випадку − 
газу ферміонів). Розглянемо механізм виникнення  парамагне-
тизму Паулі на прикладі звичайного металу із зоною провіднос-
ті, частково заповненою електронами. Використаємо набли-
ження вільних електронів з квадратичним законом дисперсії 
ε(k) = ħ2 k 2 / 2 me, при якому густина станів g(ε) ~ ε .  За відсут-
ності магнітного поля стани зі спіном вгору та вниз однаково 
заповнені до рівня Фермі εF (рис. 2.5, а). 

Магнітне поле знімає виродження між електронами з про-
тилежними спінами. Відповідно до формули (2.4) накладання 
магнітного поля приводить до енергетичного зсуву станів зі 
спіновим магнітним моментом вздовж поля (мажоритарні 
стани) – вниз на величину gμBH/2, а станів зі спіновим магніт-
ним моментом проти поля (міноритарні стани) – вверх на таку 
ж величину gμBH/2. Для вільних електронів g ≈ 2, тому нижче 
будемо вважати, що кожна з підзон зсувається на величину 
±μBH відносно початкового рівня (рис. 2.5, б).  

 

 
Рис. 2.5. Електронний парамагнетизм Паулі: магнітне поле H = 0 
(а); нерівноважний стан з H ¹ 0 (б); магнітне поле H ¹ 0, система в 
рівновазі (в). Всі стани умовно розділені на дві підзони, у яких спі-
ни антипаралельні 
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Процес встановлення рівноваги приводить до перерозподі-
лу електронів між станами з різною орієнтацією спіна, оскільки 
в рівноважному стані обидві підсистеми повинні мати однако-
вий рівень Фермі (рис. 2.5, в). Це означає, що з’являється над-
лишок електронів зі спіновим магнітним моментом вздовж по-
ля, який і забезпечує парамагнетизм Паулі.  

Як видно з рис. 2.5, в, концентрацію електронів із напрям-
ками спінового магнітного моменту вздовж і проти магнітного 
поля (n+ і n–, відповідно) можна обчислити за формулами:  

1 1 (ε ) ε
2 2+ = + dFn n g ,     (2.9, а) 

1 1 (ε ) ε
2 2- = - dFn n g ,     (2.9, б) 

де de = μBH. 
Намагніченість металу буде визначатись різницею (n+ – n–), 

помноженою на магнітний момент одного електрона: 
2μ ( ) μ (ε ) (ε) (ε )μ+ -= - = d =V

B B F F BM n n g g H . (2.10) 
Відповідно до визначення магнітної сприйнятливості, 

χ = ΜV/Η, із формули (2.10) отримаємо: 
2χ μ (ε )B Fg=   (СГС),  2

0χ μ μ (ε )B Fg=   (СІ). (2.11) 
Таким чином, чим більша густина станів на рівні Фермі, тим бі-
льша магнітна сприйнятливість ансамблю делокалізованих еле-
ктронів. 

Оскільки для вільних електронів g(εF)=3n/(2εF), то формула 
(2.11) може бути переписана в такому вигляді:  

23 μχ
2ε

B

F

n
=   (СГС),  

2
03 μ μχ

2ε
B

F

n
=   (СІ).   (2.11, а) 

2.3. ЗОННИЙ ФЕРОМАГНЕТИЗМ 

Феромагнетизм виникає, коли електронна система стає 
спонтанно спін-поляризованою, тобто коли енергетично вигід-
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ним є такий стан,  у якому кількість електронів із певним нап-
рямком спіну переважає. У перехідних металах (металах 3d-, 
4d-,  4f-груп періодичної таблиці) феромагнетизм є результатом 
балансу між обмінною взаємодією, яка прагне спрямувати спіни 
паралельно один до одного, і гібридизацією електронних обо-
лонок іонів, що приводить до зменшення спінової поляризації. 
Точне врахування обох ефектів є досить складним, однак якісне 
розуміння процесів є простим. 

В ізольованому атомі правила Хунда описують, яким чином 
потрібно розмістити електрони на атомних рівнях, щоб мінімі-
зувати сумарну енергію. Перше правило стверджує, що необ-
хідно максимізувати сумарний спін, наскільки це можливо. Ви-
граш енергії є результатом принципу Паулі, який вимагає, щоб 
електрони з одним і тим же спіном знаходились якомога далі 
друг від друга, тим самим зменшуючи енергію кулонівського 
відштовхування. Цей виграш називається обмінною енергією. 

У відповідності до першого правила Хунда, практично всі 
ізольовані атоми з частково заповненими електронними орбіта-
лями мають ненульовий спіновий магнітний момент. Ненульо-
вий орбітальний момент також робить вклад до магнітного мо-
менту ізольованого атому. 

Інша ситуація має місце в твердих тілах. Електронні стани 
сусідніх атомів гібридизуються і утворюють енергетичні зони. 
Формування зон сприяє ослабленню магнітного моменту. По-
перше, гібридизація порушує сферичну симетрію кожного ато-
ма, що приводить до заморожування орбітального компонента 
магнітного моменту. По-друге, сам факт наявності зон не спри-
яє збільшенню спінової поляризації. Так, якщо найвища енерге-
тична зона є неполяризованою, то перехід електрона з однієї 
спінової підзони (наприклад, зі спіном вниз) до іншої (зі спіном 
вгору) приведе до збільшення кінетичної енергії, оскільки всі 
стани нижче рівня Фермі в підзоні зі спіном вгору зайняті (див. 
рис. 2.5, б). Як результат, більшість твердих тіл не є феромагне-
тиками. 
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Звичайно, є виключення. Наприклад, у матеріалах із сильно 
зв’язаними електронами 4f-орбіталей гібридизація настільки 
слабка, що рівень спінової поляризації електронів практично 
такий же, як і в атомах. Однак, матеріали групи заліза, в яких 
частково заповненими є 3d-орбіталі, є виключеннями особливо 
цікавими. 

3d-феромагнетики виявляють сильну обмінну взаємодію і 
сильну гібридизацію електронних станів. Їх властивості можна 
зрозуміти, використовуючи самоузгоджену процедуру, яка 
включає опис і першого, і другого процесів. Однак, для більшо-
сті практичних випадків, достатньо розглядати ці матеріали як 
такі, що мають дві системи електронів – локалізовані 3d-
електрони, які головним чином визначають магнітні властивос-
ті, і делокалізовані 4s-електрони, які головним чином забезпе-
чують перенесення заряду, тобто провідність цих матеріалів. 

На рис. 2.6, а показано дисперсійні залежності e(k) для ГЦК 
кобальту, розраховані з використанням наближення локальної 
спінової густини. Із рисунка видно, що ширина енергетичного 
інтервалу, в якому розташовані d-зони, є відносно невеликою 
(отже, ефективна маса d-електронів є великою). d-зони є сильно 
обмінно-розщепленими. На противагу їм, s(p)-електрони за-
ймають широкий енергетичний інтервал (отже, вони мають не-
велику ефективну масу) і спінове розщеплення є досить слаб-
ким. Густина станів d-електронів на порядок більша s-
електронів. 

Модель Стонера. У цій моделі припускається, що енерге-
тичні зони для електронів з різним напрямком спінів зсунуті 
одна відносно іншої за рахунок обмінної взаємодії. Вважається, 
що обидві вони мають дисперсію, характерну для вільних елек-
тронів: e(k) = ħ2 k 2 / ( 2 me) ± ( ∆ / 2 ) ,  д е  D – обмінне розщеплення 
(рис. 2.7). Для ансамблю делокалізованих електронів обмінне 
розщеплення D=Á ×(n+–n–)2/ 2 , де Á - обмінна енергія, що припа-
дає на одну пару електронів. Щоб забезпечити необхідну вели-
чину магнітного моменту, обмінне розщеплення в цій моделі 
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має бути великим. 
Модель Стонера часто використовується для опису зонних 

феромагнетиків у тих випадках, коли необхідне якісне розумін-
ня процесів. Однак, вона дозволяє зробити і оцінки деяких па-
раметрів. Так, у рамках цієї моделі можна отримати критерій 
виникнення зонного феромагнетизму. 

 

  
Рис. 2.6. Залежності e(k) для ГЦК кобальту вздовж двох напрямків 
високої симетрії (а), що проходять через центр зони Бріллюена (б). 
Суцільними лініями (1) показано залежності для електронів зі спі-
новим магнітним моментом, паралельним намагніченості (мажори-
тарні електрони); лініями (2) – те ж саме для міноритарних елект-
ронів. Пунктирні лінії  (3) показують енергію s(p)-електронів за   
відсутності s(p)-d-гібридизації. Вертикальні лінії справа показують 
ширину мажоритарних і міноритарних d-зон, а також зсув між ни-
ми. Штрихові стрілки показують області «розштовхування» зон за 
рахунок s(p)-d-гібридизації. Адаптовано з D.C. Ralph, M.D. Stіles. 
Journ. Magn. Magn. Mater. 320, 1190 (2008) 

 
Надлишковий  магнітний  момент, спричинений зсувом 

енергетичних рівнів під дією зовнішнього магнітного поля, ви-
значається формулою (2.10). У феромагнетику такий зсув спри-
чиняє обмінна взаємодія. Розглядаючи баланс енергій при наяв-
ності обмінної взаємодії, можна показати, що виникнення спон-
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танного впорядкування буде енергетично вигідним за умови:  
(ε ) 1Fg × Á > .      (2.12) 

Ця умова називається критерієм Стонера. Бачимо, що ви-
никнення спонтанного магнітного впорядкування слід очікува-
ти в системах, які характеризуються значною густиною елект-
ронних станів на рівні Фермі і сильною обмінною взаємодією. 

 

 
Рис. 2.7. Залежності e(k) для зонного феромагнетика (а) та густина 
електронних станів (б)  в моделі Стонера.  Лінія (1) показує залеж-
ність e(k) для мажоритарних електронів; лінія (2) – для міноритар-
них 

 
s-d-модель феромагнетизму. s-d-модель спочатку була ро-

зроблена для опису властивостей локалізованих домішок в не-
магнітній провідній матриці.  Пізніше  виявилось, що вона ко-
рисна для розуміння багатьох явищ у феромагнітних металах. 

У цій моделі припускається наявність двох типів електро-
нів. Електрони s-зони – це делокалізовані носії заряду, які за-
безпечують електричну провідність в системі. d-електрони є ло-
калізованими, їхні стани характеризуються сильним спіновим 
розщепленням і вони визначають магнітне впорядкування. Час-
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то кожна d-оболонка розглядається як локальний момент S, 
який взаємодіє зі спіновою густиною s електронів провідності. 
Взаємодія описується членом – Á×S×s, де Á – константа обмінної  
s-d-взаємодії. Оскільки взаємодія досить слабка, s-стани харак-
теризуються невеликим спіновим розщепленням (рис. 2.8). 

Часто використовують спрощену s-d-модель, у якій спіно-
вим розщепленням s-зон нехтують. У багатьох випадках такий 
підхід є виправданим. 

 

 
Рис. 2.8. Схематичне зображення залежностей e(k) для зонного фе-
ромагнетика в s-d-моделі (а) та густина електронних станів в цій же 
моделі (б) 

 
Розглянемо зонну структуру перехідних металів групи залі-

за в рамках спрощеної s-d-моделі. Почнемо з міді, яка не прояв-
ляє феромагнітних властивостей. В атомі міді зовнішні оболон-
ки мають конфігурацію 3d104s1. Схема заповнення 4s– і 3d–зон у 
металевій міді показана на рис. 2.9. Максимальна кількість еле-
ктронів, яку може містити в собі 4s–зона, – 2 електрони на атом. 
Оскільки атом міді містить лише один 4s–електрон, ця зона за-
повнена наполовину. У 3d–зоні може розташовуватися 10 елек-
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тронів на атом, і в міді вона повністю заповнена: кожна підзона 
(зі спіном вгору і спіном вниз) містить по 5 електронів. Оскіль-
ки обидві підзони повністю заповнені, то сумарний спін d–зони 
дорівнює нулю, отже, дорівнює нулю і відповідний магнітний 
момент. 

Інша картина спостерігається в феромагнітному нікелі. 
Атом нікелю має електронну 
конфігурацію валентних оболо-
нок 3d84s2. Схема заповнення 4s– 
і 3d–зон у металевому нікелі ви-
ще точки Кюрі TC показана на 
рис. 2.10, а. Підзони 3d↑ і 3d↓ за-
повнені не повністю, але кіль-
кість дірок у кожній з них одна-
кова (0,27 дірок/атом). Як резуль-
тат, повний магнітний момент 
вище TC дорівнює нулю. Тут важ-
ливо відзначити, що магнітна 
сприйнятливість Паулі в нікелі 
повинна бути набагато більшою, 
ніж у звичайних металах внаслі-

док того, що рівень Фермі розташовується в області 3d–зони з 
високою густиною станів (див. формулу (2.11)). Висока густина 
станів 3d–зони обумовлена, по–перше, сильним 10–кратним ви-
родженням d–станів по спіну та орбітальному моменту. По–
друге, малою шириною 3d–зони внаслідок слабкого перекри-
вання сильно локалізованих  хвильових функцій 3d–електронів. 

Схема заповнення зон у нікелі нижче точки Кюрі на 
рис. 2.10, б показує, що підзони 3d↑ і 3d↓ зсунуті по шкалі енер-
гій та відділені одна від іншої за рахунок обмінної взаємодії. 
Підзона  3d↑ заповнена  повністю, а підзона 3d↓ містить 4,46 
електронів і 0,54 дірок. Повний магнітний момент, який дорів-
нює 0,54μB на атом,  обумовлений надлишком заселеності 3d↑–
підзони в порівнянні з 3d↓ –підзоною. Якщо приписати намагні-

 
Рис. 2.9. Схема заповнення 
3d– та 4s–зон в атомі міді 
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ченість діркам, то наявність їх в 3d↓–підзоні в кількості 0,54 (на 
атом) дає потрібну величину повного магнітного моменту. 

 

 
Розгляд електронної енергетичної структури і заповнення 

зон нікелю вище і нижче TC (див. рис. 2.10, а-б) дозволяє зрозу-
міти, чому намагніченість насичення зонного феромагнетика 
відмінна від нуля, максимальна при T = 0 K і падає з ростом  
температури. Також стає зрозумілим, чому магнітний момент 
ізольованого атома нікелю відмінний від магнітного моменту (у 
перерахунку на один атом) масивного нікелю. Із рис. 2.10 також 
випливає, що значна величина парамагнітної сприйнятливості 
Паулі обумовлена високою густиною d–станів.  

Однак, залишаються незрозумілими: 1) природа взаємодій, 
які приводять до утворення магнетовпорядкованого стану, 2) 
причини спінового впорядкування в діелектричних феромагне-
тиках і 3) механізми, що приводять до появи розмаїття магніт-
ного впорядкування у різних речовинах (феро–, фері–, антифе-
ромагнетики та ін.). 

 
Рис. 2.10. Схема заповнення 3d– та 4s–зон у металевому нікелі ви-
ще (а) та нижче (б) точки Кюрі 
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2.4. ОБМІННИЙ ГАМІЛЬТОНІАН ГАЙЗЕНБЕРГА 

Необхідною умовою виникнення магнітного впорядкування 
є наявність сильної взаємодії між магнітними моментами. Носі-
ями магнітного моменту в твердому тілі можуть бути або лока-
лізовані іони (див. формулу (2.1)), або спінові моменти зонних 
електронів. Прості розрахунки показують, що взаємодія, яка 
приводить до виникнення спонтанної намагніченості, на декіль-
ка порядків сильніша за дипольну магнітну взаємодію.  Із кіль-
кісних оцінок (див., наприклад, (1.20)) випливає, що за наявнос-
ті лише дипольної взаємодії магнітне впорядкування руйнува-
лося б при гелієвих температурах. 

Причиною впорядкування спінів є обмінна взаємодія між 
електронами. Природа цієї взаємодії – кулонівська. Розгляд по-
ведінки ансамблю заряджених квантових частинок (ферміонів) 
показує, що сумарна енергія складається з двох доданків, один з 
яких не залежить від взаємної орієнтації спінів, а другий – за-
лежить. Останній внесок і являє собою обмінну енергію. Об-
мінна взаємодія – чисто квантовий ефект, який зникає при гра-
ничному переході до класичної механіки.  

Якщо атом у і-му вузлі кристалічної ґратки характеризуєть-
ся оператором повного спіну Sі, то обмінний гамільтоніан сис-
теми можна записати у вигляді  

= - Áå S S%
s ij i j

ij
H ,      (2.13) 

відомому як гамільтоніан Гайзенберга. Коефіцієнти Áіj назива-
ються обмінними інтегралами. Обмінний інтеграл експоненцій-
но спадає зі збільшенням відстані між і-м та j-м вузлами ґратки, 
оскільки він  визначається  ступенем  перекриття хвильових 
функцій атомів. Тому Áіj має значну величину лише тоді, коли 
відстань між вузлами складає 1-2 постійні ґратки. Sі – векторні 
оператори спіну, які діють на спінові частини електронних хви-
льових функцій. 

Хвильова функція частинки зі спіном S має (2S + 1) компо-
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ненту і в Sz–представленні має вигляд  
φ( , )

φ( , 1)

φ( , )

é ù
ê ú-ê úY =
ê ú
ê ú-ë û

r
r

r
M

S
S

S

,      (2.14) 

де j(r,s) є амплітудою стану з проекцією спіну на вісь z, яка 
дорівнює s, причому s = S, S–1, …–S. 

Якщо стан одного атома характеризується спіновим кван-
товим числом S1, другого – числом S2, а сумарний спін обох 
атомів – числом S, то значення, які відповідають скалярному 
добутку S1S2, можна знайти наступним чином. Запишемо 

1 2= +S S S         (2.15) 
і після піднесення до квадрату отримаємо: 

2 2 2
1 2 1 22 = - -S S S S S .     (2.16) 

Замінюючи оператори в правій частині рівності їх власними 
значеннями, знайдемо власне значення оператора в лівій части-
ні: 

{ }1 2 1 1 2 2
1 ( 1) ( 1) ( 1)
2

= + - + - +S S S S S S S S .  (2.17) 

Для частинок зі спіном 1/2 оператор S можна записати у  
вигляді  

2
=S σh ,        (2.18) 

де s − безрозмірний векторний оператор. Проекції оператора s 
на осі координат є дворядними матрицями 

0 1 0 1 01σ ; σ ; σ
1 0 0 0 12

-æ ö æ ö æ ö
= = =ç ÷ ç ÷ ç ÷-è ø è ø è ø

x y z

i
i

,   (2.19) 

які називаються матрицями Паулі. Зазначимо, що матриця sz – 
діагональна, як і повинно бути для матриці, визначеної по влас-
них функціях оператора Sz. 

Відмітимо деякі специфічні властивості матриць Паулі. 
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Безпосередньо перемножуючи матриці, отримаємо рівності:  
2 2 2σ σ σ 1, σ σ σ , σ σ σ ,  σ σ σ .x y z x y z y z x z x yi i i= = = = = =   (2.20) 

Із цих співвідношень випливає, що комутатор будь-яких 
двох компонент вектора спіну відмінний від нуля: 

σ σ σ σ 2 σ ;

σ σ σ σ 2 σ ;
σ σ σ σ 2 σ .

x y y x z

y z z y x

z x x z y

i
i
i

ì - =
ï

- =í
ï - =î

      (2.21) 

Це означає, що три компоненти спінового моменту електрона 
не можуть бути одночасно виміряні. Варто зазначити, що кожна 
компонента комутує з оператором квадрату абсолютного зна-
чення спінового моменту 2 2 2 2=σ σ σx y z+ +σ , тобто абсолютне зна-
чення спінового моменту і одна з його компонент можуть бути 
одночасно виміряні. 

Власні функції частинок зі спіном 1/2 мають дві компонен-
ти і називаються спінорами 1-го рангу або просто спінорами: 

1 2

1 2

1 2

1 11 1σ :  ψ ,  ψ ,
1 12 2
1 11 1σ :  ψ ,  ψ ,

2 2
1 0

σ :  ψ ,  ψ .
0 1

x

y

z

i i

æ ö æ ö
= =ç ÷ ç ÷-è ø è ø

æ ö æ ö
= =ç ÷ ç ÷-è ø è ø

æ ö æ ö
= =ç ÷ ç ÷

è ø è ø

    (2.22) 

Знайдемо значення скалярного добутку S1S2 для двох час-
тинок у станах, в яких сумарний спін системи дорівнює 1 (стан 
áñ) і 0 (стан á¯ñ). Відповідно до формули (2.17) S1S2 = ¼ при 
S = 1 і S1S2 = – ¾ при S = 0. Підставляючи ці значення у вираз 
для обмінного гамільтоніана (2.13), отримаємо енергії частинок 
у станах з паралельною і антипаралельною орієнтацією спінів. 
Обмінна енергія визначається як різниця  

31( )4 4s ij ij ¯e = e - e = -Á + = -Á .   (2.23) 
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Отже, якщо Áіj > 0, то енергетично вигідною є паралельна 
орієнтація спінів. У цьому випадку обмінний внесок у повну 
енергію речовини від’ємний, загальна енергія знижується, утво-
рюється феромагнітний стан. Якщо Áіj < 0, то має місце проти-
лежна ситуація: енергетично вигідним стає антипаралельне 
впорядкування спінів або окремих спінових підґраток. 

Різні види спінового впорядкування у магнетовпорядкова-
них речовинах схематично показані на рис. 2.11. У феромагне-
тиках при абсолютному нулі всі спіни паралельні, система має 
максимальну намагніченість. В антиферомагнетику намагніче-
ності двох підґраток взаємно компенсуються, сумарна намагні-
ченість дорівнює нулю. Варто зазначити, що значна намагніче-
ність можлива і при антиферомагнітному характері обмінної 
взаємодії (Áіj < 0),  якщо спіни підґраток із  протилежними орі-
єнтаціями не однакові, як це умовно показано на рис. 2.11 різ-
ними розмірами кружків на крайньому правому зображенні. Та-
кі речовини називаються ферімагнетиками. 

 

 
Обмінний гамільтоніан Гайзенберга виявляється корисним 

для опису впорядкованого стану, спінових хвиль, магнонів і ба-
гатьох процесів, пов’язаних з поведінкою магнітних іонів. Важ-
ливою властивістю обмінного гамільтоніана (2.13) є те, що він 

 
Рис. 2.11. Впорядкування спінів у магнітовпорядкованих речови-
нах: феромагнетики (а), антиферомагнетики (б), ферімагнетики (в) 
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комутує з кожною проекцією сумарного спіну феромагнетика. 
Отже, якщо враховувати лише обмінну взаємодію, то квадрат 
повного спіну системи і його проекція на певну вісь  будуть 
квантовомеханічними інтегралами руху, тобто обмінна взаємо-
дія не може змінити ці величини. Ця обставина стає зрозумі-
лою, якщо згадати, що з мікроскопічної точки зору обмінна вза-
ємодія – це чисто електростатична взаємодія з урахуванням си-
метрії хвильової функції системи. 

Кількісний аналіз із застосуванням спінового гамільтоніана 
(2.13) є складним. Часто використовують спрощену модель, в 
якій нехтують недіагональними елементами спінових операто-
рів і розглядають лише їх проекції на певний виділений напрям, 
зазвичай – на напрям поля H: 

z z
s ij i j

ij
H S S» - Áå%  .     (2.24) 

Для кожного і-го вузла спінове квантове число є скаляром і мо-
же приймати лише два значення: +1 і –1. У більшості випадків 
також припускається, що обмінний інтеграл Áіj відмінний від 
нуля лише для найближчих сусідів (і-го та (і+1)-го). Така мо-
дель називається моделлю Ізінга. 

Обмінна взаємодія проявляється лише тоді, коли можливий 
перехід електронів з іона на іон. Якщо заборонити такі перехо-
ди, то принцип Паулі не накладає обмежень на симетрію хви-
льових функцій, і енергія системи перестає залежати від взаєм-
ної орієнтації спінів. У випадку, коли обмін електронами відбу-
вається безпосередньо між магнітоактивними іонами, то гово-
рять про пряму обмінну взаємодію. Якщо ж відстань між носія-
ми елементарних магнітних моментів настільки велика, що їхні 
хвильові функції не перекриваються, то відповідальними за   
магнітне впорядкування є різні механізми непрямої обмінної 
взаємодії. В іонних кристалах головну роль відіграє обмінна 
взаємодія спінів катіонів через розміщені між ними аніони (так 
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звана надобмінна взаємодія або взаємодія Крамерса-
Андерсона). У металах значну роль відіграє взаємодія через 
електрони провідності – взаємодія Рудермана–Кіттеля–Касуя–
Іосіди (РККІ-взаємодія). Але часто навіть у випадках непрямої 
взаємодії оператор обмінної взаємодії наближено може бути 
представлений у формі (2.13). 

2.5. ФЕРОМАГНЕТИЗМ: НАБЛИЖЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО 
ПОЛЯ ВАЙСА 

Перша кількісна теорія феромагнетизму (наближення моле-
кулярного поля) була розроблена французьким фізиком П’єром 
Вайсом (Pіerre Weіss). У теорії Вайса взаємодія між магнітними 
моментами формально зводиться до дії деякого ефективного 
магнітного поля, яке і впорядковує магнітні моменти в певному 
напрямі. Ефективне поле включає в себе звичайне макроскопіч-
не поле H і деяке гіпотетичне молекулярне поле HІ. 

У найпростішому випадку розглядається лише один магніт-
ний атом, а всі взаємодії цього атома з іншими заміняються ді-
єю ефективного поля. Будемо вважати, що всі вузли кристаліч-
ної ґратки еквівалентні і що атом у і-му вузлі взаємодіє лише з q 
найближчими сусідами, причому обмінний інтеграл 
Áіj =Á=const. Тоді спіновий гамільтоніан (2.13) набуває вигляду: 

1

q

s ij i j j
ij j

H
=

= - Á » -Áå åS S S S% .     (2.25) 

Вираз (2.25) можна переписати в формі гамільтоніана взає-
модії магнітного моменту з ефективним «внутрішнім» магніт-
ним полем HІ 

1

( μ ) ( μ )
μ

q

s B j B I I
jB

H g g
g =

æ öÁ
= - = - × = - ×ç ÷

è ø
åS S S H M H% ,(2.26) 

де M=gμBS – магнітний момент вибраного атома, а 
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1μ

q

I j
jBg =

Á
= åH S .      (2.27) 

Замінимо кожен оператор Sj його середнім значенням <Sj>. 
Оскільки всі атоми тотожні, то значення <Sj> зв’язане з намаг-
ніченістю кристалу співвідношенням:    

μV
B jng=M S ,      (2.28) 

де n – концентрація атомів. Тоді  

2 2
1μ μ μ

q
V V

I j j W
jB B B

q q
g g ng=

Á Á Á
= = = = låH S S M M , (2.29) 

Тут lW – коефіцієнт  пропорційності, який  називають  коефіці-
єнтом молекулярного поля. Із (2.29) випливає: 

2 2μW
B

q
ng

Á
l = .       (2.30) 

Таким чином, коефіцієнт молекулярного поля в цій моделі 
залежить від параметра обмінної взаємодії Á, концентрації маг-
нітних атомів n і кількості найближчих сусідів q (для простої 
кубічної ґратки q = 6). Варто зазначити, що поле HІ не залежить 
від n, що і слід було очікувати.   

У присутності зовнішнього магнітного поля H і внутріш-
нього поля HІ гамільтоніан системи можемо записати у вигляді 

( )s IH = - × +M H H% .     (2.31) 
Розглянемо випадок, коли напрямки H і M співпадають. 

Виберемо вісь z в напрямку H. Також будемо вважати, що маг-
нітний момент атома визначається повним моментом кількості 
руху J = S +L. Тоді гамільтоніан (2.31) набуде вигляду: 

( ) ( μ ) ( )s z I B z IH M H H g J H H= - × + = - × +%   (2.32) 
і матиме власні значення 

μ ( )m J B Igm H He = + ,     (2.33) 
де сумарне магнітне квантове число mJ пробігає дискретний ряд 
значень: mJ = –J, –J+1, …J–1, J. Енергетичні рівні εm є еквідис-
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тантними з різницею енергій між сусідніми рівнями 
μ ( )B Ig H HDe = + .  

Енергія кожного рівня визначає його заселеність, а, отже, і 
сумарну намагніченість. Обчислення намагніченості методами 
статистичної фізики дає: 

0

( )V
B I

JV
s B

g J H HM B
M k T

æ öm +
= ç ÷

è ø
, (2.34) 

де 0 μV
s BM ng J=  – максимальна намагніченість, яка досягається 

в системі при T = 0К, а BJ(x) – функція Бріллюена:  

( ) 2 1 2 1 1 1coth coth
2 2 2 2J
J JB x x x

J J J J
+ +

= - .  (2.34, а) 

Вираз (2.34) описує залежності намагніченості від магнітного 
поля і температури в моделі ефективного поля. 

Температурну залежність спонтанної намагніченості MV(T) 
можна отримати, поклавши Н=0. Розрахунки показують, що 
вище певної температури (температури Кюрі TC) спонтанна на-
магніченість дорівнює нулю (рис. 2.12). Величина TC визнача-
ється виразом: 

2 2 2
eff( 1)

3 3
W B W

C
B B

n g J J nT
k k

l m + l m
= = , (2.35) 

де введено позначення eff ( 1)Bg J Jm = m + . Враховуючи фор-
мулу (2.30), вираз для TC можна записати в такому вигляді: 

( 1)
3C

B

qJ JT
k

+
= Á . (2.35,  а) 

Формулу (2.35,  а) часто використовують для оцінки параметра 
обмінної взаємодії Á. 

Якщо намагніченість MV мала, то, розкладаючи функцію 
Бріллюена у степеневий ряд по MV і обмежуючись лише пер-
шим членом розкладу, отримаємо  вираз  для магнітної сприй-
нятливості:  
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22 2
eff Curieμμ ( 1)χ

3 ( ) 3 ( )

V
B

B C B C C

n Cng J JM
H k T T k T T T T

+
= = = =

- - -
,  (2.36) 

де 
2
eff

Curie
μ

3 B

nC
k

= . Формула (2.36) добре описує поведінку феро-

магнетиків при T > TC.  
Значення точки  Кюрі та намагніченості  насичення феро-

магнетиків можуть змінюватися в широких межах, як показано 
в табл. 2.1. 

 

 

Рис. 2.12. Температурна 
залежність спонтанної на-
магніченості для Nі (неза-
повнені кружки). Суцільна 
крива − залежність, розра-
хована в наближенні  се-
реднього поля із S = 1/2 

 
Таблиця 2.1. Точка Кюрі і намагніченість насичення при 0 К 

окремих феромагнетиків 
Феромагнетик ТС, К 0

V
sM , Гс 

Fe 1043 1740 
Co 1388 1446 
Nі 627 510 
Gd 293 2060 
Tb 220 2675 
Dy 88 2920 

EuO 69 1920 
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2.6. ДОМЕННА СТРУКТУРА ФЕРОМАГНЕТИКА 

У макроскопічних зразках феромагнетика спіни паралельні 
лише в окремих областях, так званих магнітних доменах. Пря-
мим доказом існування доменної структури є мікрофотографії 
доменних границь, отримані методом порошкових фігур, а та-
кож зображення доменів, отримані магнетооптичними метода-
ми (ефекти Фарадея та Керра), методами лоренцівської елект-
ронної мікроскопії, магнітного циркулярного дихроїзму та ін. 

Згідно з гіпотезою Ландау, утворення доменів є природнім 
наслідком наявності різних конкуруючих внесків у повну енер-
гію феромагнітного тіла – обмінної енергії, енергії анізотропії 
та магнітної дипольної енергії. Утворення доменної структури 
можна зрозуміти на основі конкуренції обмінної та класичної 
магнітної дипольної взаємодії спінів. Мінімум першої досяга-
ється, коли спіни паралельні, другої – коли антипаралельні. Ди-
польна взаємодія в тисячі разів слабкіша за обмінну. Але вона 
спадає з відстанню між магнітними атомами (~1/r3) суттєво по-
вільніше, ніж обмінна взаємодія, що змінюється за законом 
Á ~ exp(αr), де 1/α порядку міжатомної відстані. Починаючи з 
деякої досить великої (порівняно з параметром кристалічної 
ґратки) відстані,  магнітна  дипольна  взаємодія  виявляється  
більшою за обмінну і стає вигідною антипаралельна орієнтація 
спінів. 

Більш точні обчислення показують, що кількість і розміри 
магнітних доменів головним чином визначаються балансом 
енергії доменних стінок і магнітостатичної енергії, джерелом 
якої є магнітна дипольна взаємодія. 

Магнітостатична енергія. Природу магнітостатичної   
енергії можна легко пояснити із якісних міркувань. Енергія (на 
одиницю об’єму) однорідно намагніченого феромагнітного до-
мена в магнітному полі H дорівнює V

me  = – MV×H. Поле може 
бути зовнішнім, створюватися сусідніми доменами або бути 
власним полем домена.  
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Навіть за відсутності зовнішнього магнітного поля зразок 
має деяке власне поле Hвл. Тому кожен домен характеризувати-
меться власною енергією  

, 1
2

V вл V
m влe = - ×M H  .     (2.37) 

Множник 1/2 в (2.37) є характерним для всіх виразів, що опи-
сують власну енергію. 

Застосовність виразу (2.37) є обмеженою. У випадку пос-
тійного магніту поле Hвл впливатиме на намагніченість MV, 
зменшуючи її величину в деяких ділянках зразка. Внаслідок 
цього розподіл MV всередині зразка не можна вважати однорід-
ним і співвідношення між М та Hвл вдається визначити лише 
для окремих випадків. Прикладом такого випадку є зразок у 
формі еліпсоїда, намагнічений вздовж однієї з його головних 
осей. Тоді власну енергію можна записати у вигляді: 

, 1
2

V вл V
m влNe = × ×M H ,     (2.38) 

де величина N залежить від форми зразка і називається факто-
ром розмагнічування. Значення N є великим для сплюснутого 
еліпсоїда, намагніченого вздовж короткої осі та малим для ви-
тягнутого  еліпсоїда з намагніченістю вздовж довгої осі. Як 
приклад обчислення власної енергії знайдемо енергію постійно-
го магніту у формі довгого стержня квадратного перерізу. Вва-
жатимемо, що стержень намагнічений зовнішнім полем, яке   
після цього вимкнено. Нехай магніт має типові для лаборатор-
них умов розміри: довжину 20 см та ширину (висоту) – 1 см. 
Розглядаючи його наближено як еліпсоїд обертання, отримаємо 
значення фактора розмагнічування N≈0,1. Власна енергія такого 
магніту становитиме близько 15 Дж.  

Ефект розмагнічування має низку важливих наслідків. Од-
ним з них є той факт, що постійні магніти довше зберігають ма-
гнітний момент, якщо їх зберігати замкнувши магнітний лан-
цюг якорем з магніто-м’якого матеріалу. Якір перетворює маг-
нітний потік в замкнений, чим значно  зменшує  зворотне маг-
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нітне поле, яке зумовлює розмагнічування.  
Зменшення власної енергії є також причиною часткового 

розмагнічування феромагнетика при вимкненні зовнішнього 
намагнічуючого поля. Магнітостатична енергія зменшується, 
якщо весь зразок складається з антипаралельно намагнічених 
доменів. Ця енергія зменшується ще сильніше (практично до 
нуля), якщо утворюються замикаючі домени, так що всі магніт-
ні потоки замикаються всередині зразка (рис. 2.13).  

 

 
Рис. 2.13. Природа утворення доменів: при переході від (а)  до (д) 
все менша кількість силових ліній виходить поза межі феромагне-
тика 

 
Стінки Блоха. Стінка Блоха – це перехідна область між 

доменами. Її виникнення є результатом конкуренції внесків об-
мінної енергії та енергії магнітної анізотропії. Джерелом маг-
нітної анізотропії є спін–орбітальна та магнітна дипольна взає-
модії, а також анізотропія d– або f–хвильових функцій електро-
нів, відповідальних за феромагнетизм речовин з 3d– атомами 
групи заліза або рідкісноземельних 4f– елементів. 

Розглянемо енергетичний баланс стінки Блоха. На рис. 2.14 
показано перпендикулярний до границі між доменами ланцю-
жок атомів, що характеризуються певним спіном. 

Обмінна енергія між сусідніми парами спінів з кутом φ між 
ними  

1 2 1 2 cos φV
обм S Se = -Á = -ÁS S .    (2.39) 
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Із виразу (2.39) видно, що при утворенні доменної границі (тоб-
то, якщо φ відхиляється від нуля) обмінна енергія збільшується. 

Для малих кутів 2φ
2
11φcos -» , тому зміну енергії пари спінів 

можна записати у вигляді: 
2 2φV

обм Se = Á .  (2.40)  
Будемо вважати, що 

ширина доменної стінки 
дорівнює N атомних ша-
рів. При переході від до-
мена 1 до домена 3 спіни 
поступово змінюють на-
прямок, здійснюючи пово-
рот на π. Якщо кут пово-
роту в кожному атомному 
шарі один і той же,  то він 

буде дорівнювати π/N . У цьому випадку вираз (2.40) набуде  
вигляду  

2
2 πV

обм S
N

æ öe = Á ç ÷
è ø

.      (2.41) 

Повна зміна обмінної енергії ланцюжка спінів у N разів    
більша: 

, 2 2π /V
обм S NSDe = Á .      (2.42) 

На одиницю площі доменної стінки припадає енергія 
, 2 2

. 2 2

πV
S обм
надл обм

S
d Nd

SDe Á
e = = ,     (2.43) 

де d – постійна кристалічної ґратки. Отже, якщо враховувати 
лише зміну обмінної енергії, то товщина доменної стінки по-
винна нескінченно зростати ( .ε 0S

надл обм ® , коли N ®¥). 
Ширину перехідної області обмежує внесок від магнітної 

анізотропії. Спіни в блохівській стінці відхиляються від осей 
легкого намагнічування, а це приводить до збільшення енергії 

 
Рис. 2.14. Зміна напрямку спінів в 
стінці Блоха 2 між доменами 1 і 3 
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анізотропії. При максимальному відхиленні спінів від осі легко-
го намагнічування енергія анізотропії в перерахунку на одини-
цю об’єму зростає на величину, яка називається константою 
анізотропії Ka. Для кубічної кристалічної ґратки на одиницю 
площі доменної стінки припадає N/d2 атомів, отже, відповідний 
об’єм складає (N/d2)×d3 = Nd. Таким чином,  зміна  енергії анізо-
тропії (у перерахунку на одиницю площі стінки) дорівнює 

S a
аніз K Nde »  .      (2.44) 

Як видно з формули (2.44), енергія анізотропії зменшується зі 
зменшенням N, тобто зі зменшенням ширини доменної стінки.  

Сумарна зміна енергії дорівнює сумі внесків 
.

S S S
стінки надл обм анізe = e + e ,      (2.45) 

Знайдемо мінімум 
S
стінкиe  як функцію N: 

2 2

2 2

π0
S

aстінки S K d
N N d

¶e Á
= = - +

¶
.    (2.46) 

Звідси 
2 2

3

π
a

SN
K d

Á
=  .      (2.47) 

Фактично це товщина блохівської стінки в одиницях d. Для за-
ліза оцінка дає N≈300. Повна питома енергія стінки 

2

2π
a

S
стінки

K S
d
Á

e = .     (2.48) 

Для Fe 
S
стінкиe  ≈ 1 Ерг/см2. Більш точні розрахунки для 180-

градусної стінки, паралельної до кристалографічної площини 
(100), дозволяють одержати вираз 

222
a

S
стінки

K S
d
Á

e = ,     (2.49) 

який показує, що попередні спрощені розрахунки (2.48) приб-
лизно у два рази завищують енергію стінки Блоха. 

Із викладеного вище випливає, що при формуванні магніт-
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них доменів зменшується магнітостатична енергія феромагне-
тика, але одночасно збільшується кількість доменних границь, 
а, отже, і енергія доменних границь. Баланс цих енергій визна-
чає кількість і розміри магнітних доменів. 

За відсутності зовнішнього магнітного поля доменна струк-
тура формується таким чином, щоб сумарна намагніченість фе-
ромагнетика була близькою до нуля (див. рис. 2.13). Під дією 
магнітного поля доменна структура перебудовується, що при-
водить до збільшення сумарної намагніченості (рис. 2.15).  У 
сильних полях всі магнітні моменти феромагнетика орієнтуєть-
ся паралельно до напрямку зовнішнього магнітного поля, і на-
магніченість прямує до насичення. 

 

 

Рис. 2.15. Плавне оборотне 
зміщення доменних стінок в 
феромагнетику під дією зо-
внішнього магнітного поля 

 

2.7. КОЕРЦИТИВНА СИЛА ТА ГІСТЕРЕЗИС 

Рух блохівських стінок під дією зовнішнього магнітного 
поля неконсервативний. Для їхнього переміщення необхідно 
витрачати енергію на подолання сил, аналогічних силам тертя. 
Тому залежність намагніченості феромагнетика MV(або магніт-
ної індукції B) від напруженості зовнішнього магнітного поля H 
має гістерезисний характер, показаний на рис. 2.16. 

Петля гістерезису MV(H) характеризується наступними па-
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раметрами: коерцитивна сила Hc, залишкова намагніченість V
rM  

і намагніченість насичення V
sM . 

Коерцитивна сила Hc – це зворотне поле, яке необхідно 
прикласти до феромагнети-
ка, попередньо намагнічено-
го до насичення, щоб довес-
ти його намагніченість до 
нуля. Залишкова намагніче-
ність V

rM  – це значення на-
магніченості при H = 0. На-
магніченість насичення V

sM  
визначають як граничне зна-
чення намагніченості при 
найбільших H. Оскільки на-
магніченість MV наближа-
ється до V

sM  асимптотично, 
часто за V

sM  приймають те значення намагніченості, при якому 
відбувається перехід від необоротного (гістерезисного) до обо-
ротного (безгістерезисного) характеру намагнічування. Магніт-
не поле, при якому відбувається цей перехід, називають полем 
насичення Hs. 

Криві B(H) характеризуються аналогічними параметрами: 
коерцитивна сила, залишкова індукція, індукція насичення і по-
ле насичення. Враховуючи, що Β = Η + 4pΜV в системі СГС 
(Β = μ0(Η + ΜV) в системі СІ), відповідні параметри кривої 
ΜV(H) можна відобразити на кривій B(H) і навпаки. Проте, не-
обхідно звертати увагу на те, у яких координатах (ΜV(H) чи 
B(H)) і в якій системі одиниць вимірювань (СГС чи СІ) наво-
дяться магнітні параметри. Наприклад, коерцитивна сила, ви-
значена з кривої ΜV(H) відрізняється від коерцитивної сили, ви-
значеної з кривої B(H)). 

 
 

Рис. 2.16. Крива намагнічування 
(петля гістерезису) феромагнетика 
у координатах MV(H)  
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З точки зору практичних застосувань феромагнетики можна 
розділити на дві групи: магнітом’які матеріали, використання 
яких пов’язане з їхньою властивістю легко намагнічуватись 
(мала коерцитивна сила, велика магнітна сприйнятливість), і 
магнітожорсткі матеріали, які вимагають сильних полів для 
зміни намагніченості і характеризуються великими значеннями 
остаточної намагніченості. Таке розділення є умовним, оскільки 
кожен конкретний елемент практичного застосування потребує 
додаткових вимог до параметрів магнітних матеріалів. Часто 
для розділення матеріалів на магнітом’які і магнітожорсткі ви-
користовують значення коерцитивної сили: до першого класу 
матеріалів відносять матеріали з Hc < 50 Е (4 кА/м), а до другого 
– з Hc > 50 Е. 

Із магнітом’яких матеріалів широке застосування знаходить 
залізо, а також сплави заліза з нікелем. Так, пермалой 78,5 (78,5 
% Nі, 21,5 % Fe) має Hc біля 0,05 Е, суперпермалой (79 % Nі, 15 
% Fe, 5 % Mo, 0,5 % Mn) – 0,004 Е, електротехнічна сталь (Fe із 
добавками 1-2 % Sі) – (0,4 ¸ 0,9) Е. Магнітотверді матеріали за-
звичай містять кобальт або рідкісноземельні елементи. Так, 
сплави Альніко (сплави, які містять алюміній, нікель, кобальт з 
різними добавками) мають Hc від 640 до 2000 Е, SmCo5 – 40000 
Е, NdFeB − (10000 ¸ 12000) Е. Останні два матеріали викорис-
товуються для виготовлення постійних магнітів. У 
комп’ютерних жорстких дисках використовується Cr-Co-Pt з Hc 
біля 1700 Е.  

2.8. РІЗНОМАНІТТЯ ВИДІВ МАГНІТНОГО 
ВПОРЯДКУВАННЯ У ТВЕРДИХ ТІЛАХ 

У природі існують більш складні, ніж на рис. 2.1, варіанти 
спінового впорядкування. Можливі проміжні або змішані стани. 
Наприклад, метамагнетизм спостерігається в речовинах FeСl2, 
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FeBr2, FeCo3 та ін., які в слабких полях є антиферомагнетиками, 
а в полях понад 5–10 кЕ стають феромагнетиками. При пору-
шенні кристалічної структури антиферомагнетика виникає впо-
рядкування, яке називається скошеним антиферомагнітним 
впорядкуванням. Феромагнітні включення в немагнітній матри-
ці можуть поводити себе як магнітні атоми в парамагнетику, що 
не зв’язані між собою обмінною взаємодією. У цьому випадку 
речовину називають суперпарамагнетиком. Речовина, що міс-
тить обмінно не зв’язані магнітні атоми, магнітний момент яких 
має деяку переважну орієнтацію через анізотропію кристалу, 
проявляє властивості сперомагнетика. Якщо спіни магнітних 
атомів неупорядковані та закріплені міжатомними взаємодіями 
в цих орієнтаціях, то такий стан називається ідеальним спіновим 
склом. У випадку, коли невпорядковано закріплені магнітні мо-
менти атомних кластерів, такий стан називається кластерним 
склом або міктомагнетиком. Речовина, що містить обмінно не 
зв’язані магнітні атоми, магнітні моменти яких мають деяку пе-
реважну антиферомагнітну орієнтацію через анізотропію крис-
талу, проявляє властивості асперомагнетика. Ферімагнетики з 
порушенням антипаралельної орієнтації підрешіток називають-
ся сперімагнетиками або неколінеарними ферімагнетиками. 

Різноманіття видів спінового впорядкування не обмежуєть-
ся переліченими варіантами. Існують ще так звані гелікоідальні 
або спіральні структури спінів, особливо характерні при низь-
ких температурах для речовин, що містять атоми рідкісноземе-
льних металів (РЗМ). Нарешті, останнім часом було виявлено 
спінове впорядкування в речовинах, що не містять 3d–, 4f– ато-
мів перехідних або рідкісноземельних елементів (їх називають 
sp-магнетиками). Серед sp–магнетиків найбільш відомий моле-
кулярний кисень, який є антиферомагнетиком при 22 К. Анало-
гічною речовиною зі спіновим упорядкуванням іонів кисню є 
оксид рубідію Rb2O3. 
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2.9. ОДНОДОМЕННІ ЧАСТИНКИ ТА 
СУПЕРПАРАМАГНЕТИЗМ 

Для ультрамалих магнітних частинок існує критичний роз-
мір dc, нижче якого вони знаходяться в однодоменному стані, 
навіть у нульовому магнітному полі. Справа в тому, що при 
зменшенні розмірів доменів збільшується кількість доменних 
границь, а це, в свою чергу, приводить до додаткового внеску в 
сумарну енергію (див. формулу (2.48)). Якщо розмір частинки 
менший за dc, то формування доменів стає енергетично невигід-
ним: зменшення магнітостатичної енергії не компенсує збіль-
шення енергії доменних  границь.  Для Fe, Nі і Со критичний 
розмір гранул залежить від форми і не перевищує десятків на-
нометрів. 

Вісь легкого намагнічування однодоменної частинки визна-
чається енергією магнітної анізотропії (KaV), де Ka – сумарна 
енергія магнітної анізотропії на одиницю об’єму і V  – об’єм   
частинки. За низьких температур орієнтація осей намагніченос-
ті однодоменних гранул випадкова і «заморожена». Це призво-
дить до нульової сумарної намагніченості ансамблю ультрама-
лих частинок. Під дією зовнішніх магнітних полів магнітні мо-
менти частинок будуть орієнтуватися в напрямку поля, отже 
намагніченість  буде  збільшуватись, поки  не досягне  макси-
мального значення – намагніченості насичення V

sM . 
Коли зовнішнє магнітне поле зменшується до нуля, то зра-

зок має залишкову намагніченість ( V
rM ), яка у загальному ви-

падку дорівнює половині намагніченості насичення ( V
rM =

/ 2V
sM ), оскільки вісі намагніченості випадковим чином орієн-

товані у півсфері і <cos q>=0,5. Тут q – тілесний кут, у якому 
орієнтовані магнітні моменти, а усереднення проведене у межах 
всієї півсфери.  

Експериментальні дані для гранульованої системи 
Fе60(SO2)40 наведено на рис. 2.17. У цьому матеріалі гранули Fe 
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розміщені в немагнітній матриці, вони є однодоменними і їхня 
поведінка підкоряється закономірностям поведінки ансамблю 
ізольованих однодоменних частинок. При Т = 0 К залишкова 
намагніченість V

rM  дійсно становить половину від V
sM . Подібні 

результати характерні для гранульованих структур з добре ві-
докремленими феромагнітними частинками, розміри яких не 
перевищують кількох десятків нанометрів, і випадковим розпо-
ділом осей легкого намагнічування. 

За істотно більших температур (kBТ >> KaV ) бар’єри, обу-
мовлені енергією магнітної анізотропії однодоменних частинок, 
можна подолати за рахунок теплової енергії. Тоді у матеріалі 
виникає суперпарамагнітний стан: сукупність магнітних момен-
тів окремих гранул веде себе як парамагнетик, лише з однією 
відмінністю – магнітний момент гранули значно перевищує   
магнітний момент окремого атома чи електрона. 
 

 

Рис. 2.17. Температурна залеж-
ність нормалізованої намагні-
ченості насичення ( V

sM ) при 50 
кЕ  і залишкової намагніченості 
( V

rM ) для гранульованої систе-
ми Fе60(SO2)40 

 
Дві особливості, що визначаються експериментально, мо-

жуть вказувати на формування суперпарамагнітного стану. По-
перше, це відсутність магнітного гістерезису, по-друге, універ-
сальна залежність сумарної намагніченості від температури і 
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зовнішнього магнітного поля, як від MH/kBT, де M – магнітний 
момент гранули; Н – напруженість магнітного поля. Це означає, 
що криві намагнічування, виміряні за різних температур і пере-
будовані в координатах Н/Т, мають збігатися. 

Якщо теплова енергія порівнянна або менша, ніж енергія 
анізотропії (kBТ £ KaV ), то магнітний момент кожної з частинок 
орієнтується в напрямку осі легкого намагнічування. У цьому 
випадку система перебуває в метастабільному стані (так званий 
блокований стан): енергії зовнішнього поля або теплової енергії 
недостатньо, щоб перевести систему в рівноважний стан. При 
скінченній температурі існує ненульова ймовірність, що магні-
тний момент частинки змінить свій напрям. Середній проміжок 
часу, протягом якого відбувається така подія, називається часом 
релаксації t. У найпростішому випадку суперпарамагнітну ре-
лаксацію в нульовому магнітному полі можна описати законом 
Ареніуса 

( )0τ τ exp /a
BK V k T= ,     (2.50) 

де kВ – постійна Больцмана; t0 – характеристичний час, який за-
лежить від матеріалу (t0 ~ (10-9 ÷ 10-10 с) ); Т – абсолютна темпе-
ратура.  

Криві намагнічування в блокованому стані мають гістере-
зисний характер. Температура, нижче якої відбувається перехід 
у блокований стан, називається температурою блокування TB. 
Величина TB не є фіксованою: її значення залежить від співвід-
ношення між характерним часом вимірювання tі і часом релак-
сації t. Якщо tі > t, то протягом часу вимірювання система 
встигає прийти в рівноважний стан і її поведінка буде суперпа-
рамагнітною. У протилежному випадку система буде в блоко-
ваному стані. 

Враховуючи, що час релаксації залежить від температури і 
висоти потенціального бар’єру, вираз для TB має вигляд:  
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( )0ln τ / τ

a

B
B i

K VT
k

=
é ùë û

.     (2.51) 

Суперпарамагнетизм і пов’язане з ним явище блокування 
можуть спостерігатися у магнітних гранульованих матеріалах за 
допомогою кількох методів. Однак, якщо при цьому використо-
вується лише одна тривалість вимірювання, то числові значення 
t0 та KaV неможливо визначити. Ситуація спрощується, якщо є 
два незалежних методи з великою різницею характеристичної 
тривалості вимірювання. Найкраще робити вимірювання за до-
помогою магнетометра і мессбауерівської спектроскопії, для 
яких характеристичні часи вимірювання складають t1 ~ 10 с і 
t2 ~ 10 –8 с, відповідно. Визначивши значення температур бло-
кування ТВ1 і ТВ2 для характерних часів вимірювання t1 і t2,  
можна обчислити t0 та KaV. 

Шляхом вимірювання намагніченості та сприйнятливості 
можна визначити ТВ1, що відповідає температурі, при якій за-
лишкова намагніченість зменшується до нуля (рис. 2.17), або 
температурі, що відповідає максимуму сприйнятливості при 
охолодженні в нульовому або малому магнітному полі 
(рис. 2.18).  Зазначимо, що час t1 при таких вимірюваннях є 
значним. Використовуючи мессбауерівську спектроскопію, ве-
личину ТВ2 можна визначити як температуру, за якої спостеріга-
ється поява взаємодії надтонкого магнітного поля. 

Із двох величин, отриманих шляхом вимірювань протягом 
різних проміжків часу, використовуючи (2.51), отримаємо від-
ношення 

( )
( )

2 01

2 1 0

ln τ / τ
ln τ / τ

B

B

T
T

= ,       (2.52) 

яке не залежить від KaV, а, отже, і від зразка.  
Використовуючи рівняння (2.50) і (2.51), отримаємо 

( ) ( )2 1 1 21/ 1 / 1/ 1 /
0 1 2τ τ τB B B BT T T T- -é ù é ùë û ë û= × ,     (2.53) 
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( ) ( )1 1 2 1 2ln τ / τ / 1 /a
B B B BK V k T T T= -é ùë û .    (2.54) 

 

 

Рис. 2.18.  Типова темпера-
турна залежність магнітної 
сприйнятливості ансамблю 
однодоменних частинок, що 
отримана при вимірюваннях 
після охолодження у нульо-
вому (крива 1) і ненульово-
му (крива 2) магнітних полях 

 
Нижче ТВ коерцитивна сила однодоменних частинок значно 

більша, ніж у об’ємному матеріалі. Температурна залежність 
коерцитивної сили головним чином  визначається  суперпара-
магнітною релаксацією, тому вираз для Hc має вигляд: 

( )0 1c c
B

TH H
T

æ ö
= -ç ÷ç ÷

è ø
.      (2.55) 

Такий характер температурної залежності коерцитивної си-
ли (~Т 1/2) спостерігається у багатьох гранульованих матеріалах. 
Вище ТВ у суперпарамагнітному стані крива намагнічування 
МV(Н) невзаємодіючих і однорідних за розмірами частинок опи-
сується функцією Ланжевена 

μ cothV V V B
V s V s

B B

k TH MHM x M L x M
k T k T MH

é ùæ ö æ ö
= = -ê úç ÷ ç ÷

è ø è øë û
, (2.56) 

де хV – об’ємна частка магнітних часток, M = V
sM V – магнітний 

момент частинки, яка має об’єм V, Н – напруженість зовнішньо-
го магнітного поля.  

Оскільки M є значною величиною (M = (102...103)·mB), то 
насичення магнітних моментів практично не реалізується при 



 

78 
 

Т >> ТВ. Крім того, усі реальні гранульовані системи характе-
ризуються  відповідним розподілом частинок за розмірами f(V) 
та певною морфологією. Внаслідок цього результуючу намагні-
ченість МV можна представити у вигляді  

( )
0

V
V V s

V s
B

M VHM x M L f V dV
k T

¥ æ ö
= ç ÷

è ø
ò .    (2.57) 

Припускаючи, що частинки є сферами діаметру D, можна запи-
сати логарифмічно-нормальний розподіл розмірів 

( )
( )

( )

2

2

ln ln1 exp
2πlnσ 2 lnσ

D D
f D

é ù-ê ú= -ê ú
ê úë û

.   (2.58) 

Підставляючи експериментальні дані МV(Н) у рівняння 
(2.57), можна отримати параметри розподілу, а саме – середнє 
значення діаметру D і дисперсію s.  Розраховані  значення D 
добре узгоджуються з результатами електронно-мікроскопічних 
досліджень. 

Інший характерний параметр гранульованих магнітних сис-
тем – це магнітна сприйнятливість (c) і її температурна залеж-
ність. Для феромагнітних матеріалів сприйнятливість описуєть-
ся законом Кюрі–Вайса (2.36), а для парамагнетиків – законом 
Кюрі (q = 0). Із (2.56) випливає, що для невзаємодіючих гранул 
магнітна сприйнятливість при T >> TB теж має підкорятися за-
кону Кюрі. Але експерименти показують, що міжгранульною 
взаємодією нехтувати не можна. Отже, вираз для магнітної 
сприйнятливості набуває вигляду: 

( ) 2

0

χ
V
sM T

T T

é ùë û»
-

.       (2.59) 

Величина Т0 може бути визначена при побудові залежності 
1/c від Т, як температура, за якої 1/c прямує до нуля. Знайшов-
ши Т0, можна визначити температурну залежність спонтанної 
намагніченості феромагнітних частинок V

sM (Т). 
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2.10. ГАЛЬВАНОМАГНІТНІ ЯВИЩА В МАГНЕТИКАХ 

Ефект Холла. Ефект Холла належить до поперечних галь-
ваномагнітних ефектів, тобто до ефектів, що спостерігаються у 
поперечному до струму магнітному полі H ^ j.  

Сутність ефекту Холла полягає в появі електрорушійної си-
ли Холла, перпендикулярної до напрямків магнітного поля H та 
струму j, при внесенні зразка, по якому протікає струм,  у маг-
нітне поле (рис. 2.19). Таким чином, ефект Холла пов’язаний з 
існуванням ненульового кута Холла qH між векторами напру-
женості електричного поля E та густини струму j. 

 

 
Рис 2.19. Типові умови для дослідження ефекту Холла у пластині 
металу чи напівпровідника. qH – кут Холла між векторами напру-
женості електричного поля E та густини струму j. Праворуч пока-
зано координатні осі xyz 

 
Нехай зразок однорідний та ізотропний. Магнітне поле 

спрямуємо вздовж осі z, тобто H = (0, 0, H).  Тоді для напруже-
ності поля ЕРС Холла можна записати: 
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y HE R jH= ,        (2.60) 
де RH – постійна Холла. 

Розглянемо найпростіше якісне пояснення ефекту Холла у 
рамках моделі вільних електронів по Зоммерфельду. 

У квазікласичному наближенні можна вважати, що між 
двома послідовними актами розсіювання електрон провідності 
рухається прямолінійно при H = 0. У магнітному полі на нього 
діє сила Лоренца, пропорційна [v´H], тому траєкторія викрив-
ляється (рис. 2.20). 

Викривлення траєкторії носіїв струму приводить до зміни 
електроопору та до появи додаткового непарного по H попере-
чного електричного поля – поля Холла Ey. 

 

 
Рис. 2.20. Наочне пояснення ефекту Холла. Потік електронів jx, що 
рухається вздовж осі X, відхиляється магнітним полем H до ниж-
ньої поверхні пластини. У результаті виникає поле Холла Ey 

 
Використовуючи метод кінетичного рівняння типу Больц-

мана для функції розподілу, для коефіцієнта Холла можна 
отримати: 

1 1   (СГС),        (СІ)H HR R
cne ne

= = ,    (2.61) 

де c – швидкість світла, n – концентрація електронів, e – заряд 
електрона. 

У феромагнітних матеріалах коефіцієнт Холла включає до-
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датковий внесок, пропорційний не зовнішньому магнітному по-
лю, а намагніченості феромагнетика. Зазвичай цей «аномаль-
ний» внесок значно перевищує «нормальний» коефіцієнт Хол-
ла. Явище, спричинене появою такого аномального внеску, на-
зивають аномальним ефектом Холла. Природа його виникнення 
така ж, як і природа спінового ефекту Холла, який буде розгля-
нуто у розділі 8. 

Нормальний магнетоопір. Магнетоопором називається 
зміна електричного опору матеріалу під дією магнітного поля. 
У випадку, коли в системі існують два типи носіїв (позначимо 
їх і = 1, 2), результуюча провідність за умови прикладання як 
магнітного Н, так і електричного Е полів, визначається наступ-
ним чином 

( )1 2 1 2 2σ σ σ
E
´

= + - + ×
E HJ J ,     (2.62) 

де σі – електропровідність, яка відповідає і-тому типу носія, а Jі 
– густина електричного струму, що створюється і-тим типом 
носія. Значення Jі визначаються з виразу: 

σ /i i i in ec= + ´E J H J .     (2.63) 
де nі – густина носіїв, е – заряд електрона, с – швидкість світла. 
Другий доданок у виразі (2.62) для електропровідності σ описує 
ефект магнетоопору. 

Анізотропний магнетоопір. Анізотропний магнетоопір 
(АМО) – явище, яке виникає в феромагнетиках, і характеризу-
ється залежністю питомого опору від кута між напрямком 
струму і намагніченістю, яка, в свою чергу, контролюється зов-
нішнім магнітним полем (рис. 2.21). 

На рис. 2.22 наведені експериментальні результати, які ві-
дображають зміни у питомому опорі Nі у випадку, коли магніт-
не поле прикладається паралельно та перпендикулярно до     
напрямку струму. Різка зміна питомого опору в області малих 
магнітних полів є наслідком обертання намагніченості, а ліній-
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на поведінка у великих магнітних полях обумовлена, так званим 
парапроцесом. Величину анізотропного магнетоопору отриму-
ють шляхом екстраполяції змін питомого опору з області силь-
них полів до Н = 0. 

 

Рис. 2.21. Геометрія вимі-
рювання анізотропного маг-
нетоопору 

 
 

 

Рис. 2.22. Експеримен-
тальні результати для 
анізотропного магнето-
опору Nі: 1 – H ÷÷ J, 2 – 
H ^ J 

 
Розглянемо феноменологічну теорію анізотропного магне-

тоопору. Нехай, намагніченість МV буде паралельною напрямку 
z,  а кут між МV та J позначимо як θ. Зв’язок між електричним 
полем E та струмом J в загальному випадку задається наступ-
ним чином 
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E J

^

^

æ ö-æ ö æ ö
ç ÷ç ÷ ç ÷= ç ÷ç ÷ ç ÷

ç ÷ ç ÷ç ÷è ø è øè ø

,    (2.64) 

де ρН – холлівський опір. Підставляючи формулу (2.64) у вираз 
для результуючого опору, ρ = E·J/E2, отримаємо 

( ) 2
||ρ ρ ρ ρ cos θ^ ^= + - .      (2.65) 

У випадку, коли зразки полікристалічні, вираз (2.65) необ-
хідно усереднити по куту, що дає 

( )||ρ ρ ρ ρ / 3 ρ^ ^= + - º .     (2.66) 

Коли Н || МV,  то ρ = ρ||, а коли Н ^ МV, то ρ = ρ^, звідки 
можна визначити величину магнетоопору як 

||ρ ρρ
ρ ρ

^-D
= .       (2.67) 

Причиною АМО виступає спін-орбітальна взаємодія (СОВ) 
(рис. 2.23). Роль СОВ двояка; по-перше, вона виявляється у пе-
ремішуванні d-станів із напрямками спінів «вгору» та «вниз», а 
з іншого боку, обумовлює різну ймовірність розсіювання спіно-
вих станів «вгору» («вниз») і спінових станів «вниз» («вгору»). 
У сплавах перехідних металів, зокрема, на основі Со, провід-
ність обумовлюють вільні електрони, наприклад електрони зі 
спінами «вгору». Коли відбувається перемішування спінових 
станів «вгору» і «вниз», розсіювання цих станів збільшує ρ↑. З 
іншого боку, кількість d-станів на рівні Фермі зменшується при 
перемішуванні, і як наслідок, ρ↓ зменшується. Таким чином, 
внаслідок спін-орбітальної взаємодії, отримуємо 

0 0

0 0

ρ ρ ρ ,
ρ ρ ρ ,

k
k

  

¯ ¯ ¯

= +

= -
       (2.68) 

де k – константа. Величина k залежить від кута між напрямком 
струму та намагніченістю, обумовлюючи магнетоопір, який на-
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зивається анізотропним. 
 

 
Рис. 2.23. Спін-орбітальна взаємодія як джерело анізотропного маг-
нетоопору  

 
Вираз (2.68) можна переписати наступним чином: 

( )
( )

|||| 0 0 0

|||| 0 0 0

ρ ρ ρ ρ ρ ρ ,

ρ ρ ρ ρ ρ ρ ,

k k k k

k k k k
^ ^    ^ ^

^ ^¯ ¯ ¯ ¯ ^¯ ^¯

= + + - » +

= - - - » -
,  (2.69) 

і, позначивши k|| – k  як k, отримаємо 

||

||

ρ ρρ (α 1)
ρ ρ ρ

k^

^

-D
» » -

+
,      (2.70) 

де параметр α визначається співвідношенням α = ρ^¯ /ρ^ . От-
же, відношення АМО пов’язане із спін-залежним опором через 
параметр α.  

2.11. ЕФЕКТ КОНДО 

Для сплавів (Аu, Аg, Сu, Аl, Zn…)  з домішками Мn, Со, Сr, 
Fе, Ce, Yb, Tm … спостерігається мінімум електроопору на за-
лежності ρ(Т), обумовлений розсіюванням електронів  провід-
ності внаслідок непрямої обмінної взаємодії через парамагнітну 
домішку та збільшення розсіювання при перевороті спіну.  

Згідно з класичними уявленнями, електричний опір металів 
зменшується при зниженні температури, оскільки електрони все 

^
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слабкіше  розсіюються на теплових коливаннях атомів криста-
лічної ґратки. В області дуже низьких температур можливі три 
різні сценарії поведінки питомого електроопору (рис. 2.24). 

Електроопір більшості чистих металів (наприклад, Cu, Au 
та Al) зменшується при зниженні температури до тих пір, поки 
не досягне певної залишкової величини ρ0. Деякі метали (нап-
риклад, Pb та Nb) при охолодженні стають надпровідними: їх 
опір падає до нуля при критичній температурі ТС. Проте, в ме-
талах, що містять невелику кількість магнітних домішок (таких 
як Fe, Co, Nі), опір при дуже низьких температурах збільшуєть-
ся,  що пов’язано з ненульовим повним спіном всіх електронів у 
зразку. Цей ефект отримав назву ефекту Кондо. Він спостеріга-
ється не тільки у металах з магнітними домішками, а й у кван-
тових точках. Температуру Tg, за якої починається зростання 
опору, називають температурою Кондо. 
 

 

Рис. 2.24. Різні типи температурних залежностей опору металів в 
області низьких температур (0÷10К): 1 –  залишковий опір ρ0; 2 – 
надпровідність; 3 – ефект Кондо 

Магнітні домішки в об´ємних металах. Пояснення ефекту 
Кондо  може бути дано  в рамках  моделі магнітної домішки, 
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запропонованої П.В. Андерсоном. Воно ілюструється  енерге-
тичними діаграмами, наведеними на рис. 2.25. Атом магнітної 
домішки в немагнітному металі є квантовою ямою, яка має 
тільки один енергетичний рівень ε0 нижче рівня Фермі у мета-
левій матриці. Цей рівень зайнятий одним електроном з певним 
спіном (наприклад, спрямованим вгору, як це показано на діаг-
рамі стрілкою). Атом домішки оточений великою кількістю 
електронів атомів матриці, що займають усі можливі стани з 
енергіями нижче рівня Фермі, в той час як стани з більш висо-
кою енергією вільні. Коли до зразка прикладається електричне 
зміщення, то зайняті електронами рівні по обидва боки кванто-
вої ями дещо зміщуються. 

 

 
Рис. 2.25. Модель Андерсона для атома магнітної домішки в мета-
левому  зразку, до якого прикладене електричне зміщення: а–в – 
послідовність електронних переходів; г – густина електронних ста-
нів в результаті формування кондо-резонансу 

 
Додаванню у яму ще одного електрона перешкоджає куло-

нівська міжелектронна взаємодія з характерною енергією εW. 
Видалення електрона від атома домішки вимагає додавання до 
системи енергії ε0 (рис. 2.25, а). Однак, принцип невизначеності 
Гайзенберга дозволяє електрону залишати квантову яму на ко-
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роткий час порядку h/ε0. Тому електрон може тунелювати з ями, 
зайняти найближчий вакантний рівень поза нею (рис. 2.25, б), а 
потім бути заміщеним одним з електронів навколишньої домі-
шки матриці (рис. 2.25, в). Якщо заміщуючий електрон має про-
тилежний напрямок спіну, то напрямок спіну домішки в цьому 
місці зразка зміниться. 

Обмін спінами якісно змінює енергетичну залежність гус-
тини станів у системі. Сукупність великої кількості таких про-
цесів, що відбуваються одночасно, називають кондо-
резонансом. Цей резонанс призводить до виникнення нового 
електронного стану – кондо-стану. Його енергія дорівнює енер-
гії Фермі. Кондо-стан завжди знаходиться «в резонансі» з рів-
нем Фермі. Оскільки кондо-стан формується в результаті об-
мінного процесу між електроном, локалізованим поблизу атома 
магнітної домішки, і вільними електронами металевої матриці, 
то ефект Кондо являє собою типовий багаточастинковий 
ефект.  Електрони,  що взаємодіють з магнітною домішкою, 
формують так звані кондо-хмари. Кожен із електронів  кондо-
хмари містить інформацію про спін домішки, а стани електро-
нів у кондо-хмарах є скорельованими. 

Збільшення електроопору металу при зниженні температу-
ри є першою ознакою існування кондо-стану. Цей стан характе-
ризується сильним розсіюванням електронів з енергіями, близь-
кими до рівня Фермі. Гібридизація електронів провідності з ло-
калізованим спіном атома магнітної домішки у металі веде до 
зростання питомого опору за низьких температур. При цьому 
повний питомий опір як функція температури має вигляд: 

5 lnAT B T Cr = - + ,     (2.71) 
де А, В, С – постійні, що залежать від концентрації магнітних 
іонів, обмінної енергії та величини й характеру обмінного роз-
сіювання. 

Температура Кондо дорівнює: 
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де Δε – ширина енергетичного рівня домішки, відмінна від нуля 
внаслідок  тунелювання електронів (рис. 2.25, г). Температура 
Кондо пропорційна концентрації магнітної домішки в степені 
1/5. Для масивних металевих систем вона знаходиться в діапа-
зоні 1…100 К. Відношення електроопору R кондо-системи за 
певної температури Т до її електроопору R0 при Т = 0 К є уні-
версальною функцією параметру Т/Тg: R/R0=f(T/Tg). Усі матеріа-
ли, які містять домішки зі спіном 1/2, можуть бути описані цією 
залежністю – функцією f(T/Tg).  

Отже, кондо-систему можна повністю охарактеризувати 
температурою Кондо замість сукупності параметрів εW, ε0 та Δε. 
Якщо Á < 0  амплітуда  розсіювання  логарифмічно зростає з 
наближенням енергії електрона до рівня Фермі εF. З понижен-
ням температури спінова частина ρ логарифмічно зростає. Зов-
нішнє  магнітне поле (MН >> kBТ)  фіксує орієнтацію спінів і 
мінімум на кривій залежності ρ(Т) зникає. 

З ефектом Кондо пов’язано ще одне явище – резонанс Аб-
рикосова-Сула – аномальне збільшення розсіювання електронів 
з переворотом спіну на парамагнітній домішці з наближенням 
енергії розсіюючого електрона провідності до рівня Фермі. 
Причиною виникнення цього ефекту є утворення зв’язаного 
стану  електрона  провідності з  домішкою,  яке  обумовлене 
непрямою взаємодією електронів провідності між собою через 
спін електрона домішки. Температурна залежність питомого 
електроопору має вигляд: 

(0)ρρ

1 ln
( )

F

g F Bn g k T

=
é ùæ ö eÁ+ê úç ÷ç ÷eê úè øë û

,     (2.73) 

де )0(ρ  − теоретичне значення залишкового опору; Á − обмінний 
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інтеграл (Á < 0); g(εF) − густина станів електронів провідності; 
ng − густина матеріалу (г/см3). При температурі Кондо   

exp
( )
g

B g F
F

n
k T

g
é ù

= e -ê úÁ eë û
,     (2.74) 

знаменник прямує до нуля, а ρ − зростає. 
Ефект Кондо у квантових точках. Квантові точки явля-

ють собою клас систем, транспортні властивості яких можна 
регулювати, використовуючи ефект Кондо. У порівнянні з маг-
нітними домішками в об´ємних матеріалах для квантових точок 
можливий більш високий рівень контролю параметрів системи. 
Квантова точка, яка містить чітко визначену кількість електро-
нів, може поводити себе як магнітна домішка. Повний спін  
квантової точки дорівнює нулю або цілому числу при парній  
кількості електронів і напівцілому числу при непарній кількості 
електронів. Останній випадок – класичний приклад для спосте-
реження ефекту Кондо. При цьому всіма електронами, крім од-
ного (з найвищою енергією), можна знехтувати, що еквівалент-
но наявності у квантовій точці єдиного носія спіну s = 1/2.  

Квантову точку з додатковими електричними контактами 
можна перемикати зі стану «кондо-система» у стан «не-кондо-
система», оскільки кількість електронів у ній може бути зміне-
но з непарного на парне. Таку структуру наведено на 
рис. 2.26, а, б. Квантова точка з’єднана з двома джерелами   
електронів тунельними каналами, пропускна здатність яких ке-
рується напругою зміщення, яка прикладена до вхідного та ви-
хідного затворів. Зв’язок точки зі стоком та витоком приводить 
до появи додаткової складової Δε для енергетичного рівня.    
Кількість електронів у квантовій точці та їх рівні енергії регу-
люються напругою, яка прикладається до центрального затвору. 
Температурою Кондо можна керувати, змінюючи напругу на 
затворі, оскільки при цьому енергія одноелектронного стану 
наближається до рівня Фермі.  
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Рис. 2.26. Керована квантова точка (а, б) та її провідність в залеж-
ності від напруги на затворі при різних температурах (в). Квантова 
точка формується шляхом прикладання напруги до оточуючих еле-
ктродів (1 − 4). Тунелювання між точкою і зовнішнім електродом 4 
керується шляхом зміни напруги на затворах 1, 3 

Відмінність квантової точки від об’ємного матеріалу з маг-
нітною домішкою обумовлена, переважно, різною природою 
електронних станів в них. У металах ці стани являють собою 
плоскі електронні  хвилі, а  енергетичний  спектр  є квазінепе-
рервним. У квантовій точці можуть існувати лише стоячі елект-
ронні хвилі, а енергетичні рівні квантуються. Це призводить до 
діаметрально протилежного характеру температурних  залеж-
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ностей провідності квантової точки та об’ємного металу з маг-
нітною домішкою. На рис. 2.26, в показана зміна провідності 
квантової точки як функції напруги на затворі, що регулює кі-
лькість електронів, які містяться в точці при двох різних низь-
ких температурах. Коли у квантовій точці міститься парна кіль-
кість електронів, її провідність при зниженні температури    
зменшується, що вказує на відсутність ефекту Кондо. При не-
парній кількості електронів, коли ефект Кондо має місце, спо-
стерігається зростання провідності. 

Подібно електроопору масивного зразка в кондо-режимі, 
провідність квантової точки залежить лише від відношення Т/Тg. 
За гелієвих температур провідність наближається до квантової 
межі 2e2/h. Це вказує на те, що електрони проходять через кван-
тову точку наскрізь, тобто ефект Кондо робить квантову точку 
повністю прозорою. 

Ефект Кондо може також спостерігатися у квантових точ-
ках з парним числом електронів, але для цього зразок потрібно 
помістити у  магнітне поле, щоб домогтися розщеплення елект-
ронних станів по спінах і заповнення відповідних рівнів енергії. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Перелічіть типи магнітних речовин. 
2. З чим пов’язане походження магнітного моменту віль-

ного атома?  
3. Які явища приводять до діамагнетизму? Від яких фізич-

них параметрів залежить магнітна сприйнятливість діа-
магнетиків? 

4. У чому полягає зееманівське розщеплення енергетичних 
рівнів електронів у магнітному полі і резонансне погли-
нання? 

5. Розкрийте суть закону Кюрі, що описує статичну пара-
магнітну сприйнятливість? 
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6. У чому суть ланжевенівського парамагнетизму? 
7. У чому суть електронного парамагнетизму Паулі? 
8. Наведіть графіки температурних залежностей магнітної 

сприйнятливості для діа-, пара-, феро- та антиферомаг-
нетиків, поясніть ці залежності. 

9. Як пов’язаний парамагнетизм Паулі з густиною станів 
електронів поблизу рівня εF? 

10. Які особливості зонної структури d- та f- феромагнети-
ків? 

11. Яке співвідношення між густиною станів s- та d-зон у 
феромагнетиках? 

12. Якими параметрами характеризується дипольна магніт-
на взаємодія? 

13. Охарактеризуйте обмінний гамільтоніан Гайзенберга. 
Що таке обмінний інтеграл і що він характеризує?  

14. У чому полягає наближення молекулярного поля Вайса? 
У яких випадках це наближення є неправомірним? 

15. Доменна структура феромагнетиків. Розміри доменів. 
Стінки Блоха та її розміри. Чим визначається енергія 
доменної стінки? 

16. Характеристики петлі гістерезису феромагнетиків. Від 
яких параметрів залежить величина коерцитивної сили? 

17. Типи магнітного впорядкування (суперпарамагнетизм, 
сперомагнетизм, спінові стекла, мікромагнетики, аспе-
ромагнетики, сперімагнетики, гелікоїдальні та спіральні 
магнітні структури).  

18. Гальваномагнітні явища. Ефект Холла. Магнетоопір. 
Анізотропний магнетоопір. 

19. Ефект Кондо, його ознаки та причини виникнення. 
20. Які фізичні причини виникнення ефекту Абрикосова-

Сула? 
21. Проаналізуйте особливості прояву ефекту Кондо у кван-

тових точках. 
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3. ДИНАМІКА НАМАГНІЧЕНОСТІ. 
МАГНІТНИЙ РЕЗОНАНС 

3.1. СПІНОВІ ХВИЛІ В ФЕРОМАГНЕТИКУ 

Для вивчення термодинамічних властивостей феромагнети-
ка, зокрема, таких як теплоємність при низьких температурах, 
необхідно розглянути збуджені стани спінової системи. В  ос-
новному стані феромагнетика всі спіни спрямовані в один бік. 
Тому найнижчий збуджений стан відповідає відхиленню одного 
спіну від цього напрямку. Оскільки цей спін взаємодіє з іншими 
спінами на сусідніх атомах, то спінове збудження може переда-
тись на сусідній вузол. Взаємодія між сусідніми спінами анало-
гічна до пружної міжатомної сили в теорії коливань ґратки: во-
на приводить до того, що спінове збудження не буде залишати-
ся локалізованим на атомі, а прагне переміщатися. За аналогією 
з рухом вектора зміщення в теорії коливань кристалічної ґратки 
можна стверджувати, що переміщення спінового збудження бу-
де мати хвильовий характер. Такі хвилі називаються спіновими 
хвилями, а кванти, що їм відповідають, – магнонами. У набли-
женні довгих хвиль магнони являють собою класичні хвилі на-
магніченості в кристалі. Частоти типових магнонів лежать у  
мікрохвильовій області ~ 1010 c–1, так що їхня енергія порядку 
5·10– 5  еВ. 

Спіновій хвилі можна дати наглядну класичну інтерпрета-
цію. В основному стані, коли хвильовий вектор дорівнює нулю 
(k = 0), всі спіни прецесують в фазі навколо напряму поля H. 
Якщо k ¹ 0, то фаза прецесії визначається величиною хвильово-
го вектора (рис. 3.1). Розглянемо атом, що перебуває в точці R 
та взаємодіє з z  найближчими сусідами, розташованими в точ-
ках (R+n0) простої кубічної ґратки.  
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Представимо обмінний гамільтоніан у вигляді 

0
0

2обм
n

H += - Áå R R nS S% ,     (3.1) 

де підсумовування виконується по найближчих вузлах (R+n0) 
(для  простої кубічної ґратки кількість найближчих сусідів  до-
рівнює 6).  

Із механіки відомо, що зміна з часом моменту кількості ру-
ху ħSR дорівнює моменту сил N. Для магнітного моменту 
MR =−gμBSR, який знаходиться в ефективному магнітному полі 
Hобм, момент сил дорівнює N=MR´Hобм. Використовуючи (2.27) 
і (3.1), отримаємо рівняння руху для вектора SR: 
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або в декартових проекціях 
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Рівняння (3.3) – нелінійні за проекціями спінів SR. Однак, їх 

 
Рис. 3.1. Поширення хвилі прецесії спінів у феромагнетику 
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можна лінеаризувати, припустивши, що zSR  ≈ S і yx SS RR ,   << S. 
Координати сусідів у простій кубічній ґратці: 
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( )
( )
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,0,0
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ï

= ±í
ï ±î

n ,       (3.4) 

де d – постійна ґратки. Отримуємо просту систему рівнянь 
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Ці рівняння в ґратці з трансляційною симетрією мають 
розв’язки у вигляді біжучих хвиль 
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Підставляючи (3.6) в (3.5), отримаємо алгебраїчні рівняння 
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З рівності нулю визначника системи рівнянь (3.7) одержує-
мо спектр коливань 

( )( )0

0

0ω 2 6 2 6 cosi

n
S e S

æ ö
= Á - = Á -ç ÷

è ø
å kn

k knh .  (3.8) 

Вираз (3.8) називають дисперсійним співвідношенням для 
магнонів. При малих k,  |k·n0|<<1, отримуємо квадратичний за-
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кон дисперсії для магнонів, який має такий же вигляд, як і для 
частинок з ненульовою масою спокою, наприклад, електронів: 

2ω 2 ( )S kd= Ákh , (3.9) 
де 

2

*ω
2

k
m

=k
h

, (3.10) 

ефективна маса магнона 
2

*
24

m
Sd

=
Á
h . (3.11) 

На рис. 3.2 наведено 
приклад експериментальних 
дисперсійних кривих для 
сплаву кобальту із залізом. 

Своєрідність ситуації по-
лягає в тому, що, як і фонони 
або фотони магнони є бозе–
частинками із цілим спіном, 
тому що дозволені зміни маг-

нітного квантового числа дорівнюють +1.  Разом з тим,  на від-
міну від фононів або фотонів, магнони мають ненульову масу 
спокою – m *  в (3.11), що не залежить від хвильового числа. Для 
типових феромагнетиків з TC = 300 K, m * ≈ 10·me. 

3.2. КВАНТУВАННЯ СПІНОВИХ ХВИЛЬ 

Значення повного спінового квантового числа системи N 
спінів величиною S дорівнюють NS, NS –1, NS – 2, .. . Це випли-
ває із квантовомеханічної теорії моменту кількості руху. В ос-
новному стані феромагнетика повне спінове число рівне NS – 
усі спіни паралельні. Поширення спінових хвиль зменшує вели-
чину повного спіну, оскільки спіни стають не паралельними. 
Будемо шукати співвідношення між амплітудою спінової хвилі 

 

 
Рис. 3.2. Дисперсійні криві маг-
нонів в феромагнітному сплаві 
кобальту та заліза (92 % Co, 8 % 
Fe)  
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та величиною зменшення z‒ компоненти повного спінового 
квантового числа. 

Розглянемо спінову хвилю, яка описується рівняннями 
(3.6), за умови, що u = − іv: 
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   (3.12) 

Компоненти спіну вздовж осі z рівні, не залежать від номе-
ра вузла p  і від t .  Для малих амплітуд (u/S << 1) для z – компо-
ненти спіну маємо 

2
2 2

2
z uS S u S

S
= - » - .     (3.13) 

Для різниці N(S–Sz) квантова теорія допускає лише цілочи-
сельні значення. Якщо N  – повне число спінів,  а ( NS–n k )  – z-
компонента повного спіна, коли збуджена спінова хвиля з хви-
льовим вектором k, то згідно з (3.13) маємо умову квантування 
для спінової хвилі з амплітудою uk  

2

2
kNun

S
»k    або  2 2

k
Snu
N

» k .    (3.14) 

Тут nk – ціле число, рівне кількості магнонів, збуджених із 
хвильовим вектором k. Кожний маг-
нон зменшує z-компоненту повного 
спіну на одиницю. Виникає питання 
про енергію магнонів εk: чи задово-
льняє вона тій же квантовій умові  

ε ωn=k k kh ,   (3.15) 
яка має місце для фотонів або фоно-
нів? 

Обмінна енергія залежить від 
косинуса кута між спінами, що пере-
бувають у сусідніх вузлах p і p+1 
(рис. 3.3). Різниця фаз між сусідніми 
спінами в один і той же момент часу 

 
Рис. 3.3. Два послідовних 
положення вектора спіну 
в спіновій хвилі 
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t дорівнює kd радіан. Кінці двох спінових векторів на рис. 3.3 
перебувають на відстані 2u·sіn(kd/2). 

Отже, кут φ між цими векторами визначається співвідно-
шенням 

φsin sin
2 2

u kd
S

æ ö æ ö=ç ÷ ç ÷
è ø è ø

.      (3.16) 

При u/S << 1 можна cos φ представити у вигляді 
2

2cosφ 1 2 sin
2

u kd
S

æ ö æ ö= - ç ÷ ç ÷
è ø è ø

.     (3.17) 

Тоді обмінна енергія ε буде визначатися співвідношеннями 
2 2 2

1
1

2 2

ε = 2 2 4 sin
2

2 2 (1 cos ).

N

p p
p

kdS S NS Nu

NS Nu kd

+
=

æ ö- Á » - Á + Á =ç ÷
è ø

= - Á + Á -

å  (3.18) 

Енергія збудження спінової хвилі з амплітудою uk та хви-
льовим вектором k дорівнює другому доданку в (3.18): 

2ε 2 (1 cos )Nu kd= Á -k k       (3.19) 
З урахуванням умови квантування (3.14) маємо 

ε 4 (1 cos ) ωS kd n n= Á - =k k k kh ,    (3.20) 
де ħωk=4ÁS(1–coskd) – відповідає закону дисперсії  магнонів в 
одновимірному випадку. 

3.3. ТЕПЛОЄМНІСТЬ МАГНОНІВ 

Обчислимо теплоємність тривимірного феромагнетика за 
низьких температур ( k B Т <<Á  або T  <  TC), застосувавши 
спрощену форму дисперсійного співвідношення для магнонів: 
ωk=Ak2. Густина станів на одиниці об’єму магнонів залежно від 
частоти дорівнюватиме 

( ) 2
3 3 3

1 1 ωω 4π
2π ω 2πM

dkg k
d A

æ ö= =ç ÷
è ø

.   (3.21) 
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Звідси для внутрішньої енергії магнонного газу отримаємо 
maxω 3/2

ω ω2 3
0

ω ω ω
4π1 1

k k

B B

k

k k T k T

d
Ae e

e = =

- -
å òh h

h h
.   (3.22) 

При T → 0  величина ωmax/kВТ → ∞  і 
( )

( )

5/23/2

5/2 3
02 3

0.113ω
1

4π

B
x

B

k Tx d
e AA

k T

¥

e = =
-æ ö

ç ÷
è ø

ò
h

h h

.  (3.23) 

Тоді питома теплоємність, на відміну від фононів, для яких 
виконується закон C V ~ T3, вияв-
ляється пропорційною T3/2 

( )
( )

2/3

3

2/3

~113.0 T
A

TkkC BB
V

h

= . (3.24) 

Якщо теплоємність склада-
ється тільки із двох частин – ма-
гнонної, пропорційної T3 / 2  і фо-
нонної, пропорційної T3, то гра-
фік залежності CVT– 3 /2  від T3 /2  
буде мати вигляд прямої лінії. 
Перетин прямої з віссю при T =0 
дає чисто магнонну частину теп-
лоємності, а її нахил – чисто фо-

нонну частину (рис. 3.4). 

3.4. ЗАКОН БЛОХА 

Магнонна частина енергії феромагнетика дорівнює 
ω , 0, 1, 2,....n n =å k k kh .    (3.25) 

Для магнонів, як збуджень із цілим спіном, справедлива 
статистика Бозе з функцією розподілу  

 

 
Рис. 3.4. Схематичне зобра-
ження температурної залеж-
ності теплоємності ферит-
гранату 
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ω
1

1Bk T

n
e

=

-
k h

. (3.26) 

Кожна спінова хвиля зменшує повний спін на одиницю в 
порівнянні з його максимальним значенням NS.  Тоді намагні-
ченість 

1( ) (0) 1V VM T M n
NS

é ù= -ê úë û
å k

k
,   (3.27, а) 

або 

( )3 ω
1( ) (0) 1

2π
1B

V V

k T

V dM T M
NS

e

é ù
ê ú= -
ê ú

-ë û
ò

k
h

. (3.27, б) 

Формулу (3.20) для ħωk можна ще записати в більш загаль-
ному виді 

0

2 0ω 2 sin
2

S æ ö= Á ç ÷
è ø

åk
n

kn
h . (3.28) 

При низьких температурах в інтегралі для МV(Т) важливо 
врахувати спінові хвилі з малими k, тоді 

( )
0

2
0ω

2
SÁ» åk

n
knh . (3.29) 

Підставляємо (3.29) в інтеграл (3.27, б), переходимо до ін-
тегрування по енергії з нескінченною верхньою межею для ма-
лих T, отримуємо 

( )
( ) ( )2

0
0

3/2

3
2

1( ) (0) 1
2π

1n

BV V
  S

V k T dM T M
NS

e

é ù
ê ú= -ê úå
ê ú-ë û

ò qn

q . (3.30) 

Інтеграл дає константу, звідси одержуємо закон Блоха 
МV(Т) ~  T 3 / 2 .  

Можна показати, що в одно– і двовимірних випадках інтег-
рал  в (3.30) для МV(Т)   розходиться  при  малих q. Тобто при 
низьких температурах спінових хвиль стає настільки багато, що 

Á
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ні про яку впорядкованість у системі спінів говорити не дово-
диться. Таким чином, спонтанна намагніченість не може існу-
вати в одновимірному та двовимірному кристалі, у таких крис-
талах феромагнетизм неможливий. Це було доведено й іншим 
шляхом у моделі Ізінга. Однак, це справедливо в рамках прий-
нятих наближень, зокрема, без врахування взаємодії магнонів. 
Насправді існують кристали з одновимірним і двовимірним 
упорядкуванням магнітних атомів або іонів. Наприклад, сполу-
ка Co(NC5H5)2Cl2 з температурою Кюрі  3,7 К містить іони ко-
бальту в паралельних ланцюжках атомів з одновимірним упо-
рядкуванням спінів. Існують також шаруваті структури, у яких 
магнітні іони усередині шару зв’язані феромагнітно, а взаємодія 
між шарами набагато слабша. 

3.5. ЗАКОН ДИСПЕРСІЇ ДЛЯ МАГНОНІВ В 
АНТИФЕРОМАГНЕТИКУ 

Закон дисперсії для магнонів в антиферомагнетику в одно-
вимірному випадку неважко отримати відповідною модифікаці-
єю рівнянь (3.3) для феромагнетика. Нехай спіни у вузлах з пар-
ними номерами 2p спрямовані вверх (Sz =  S) і утворюють під-
ґратку А, а спіни у вузлах з непарними номерами 2p +1 спрямо-
вані вниз (S z =–S ) і утворюють підґратку В. Обмежимося      
наближенням тільки найближчих сусідів. Обмінний інтеграл в 
антиферомагнетику від’ємний (Á < 0). Тоді рівняння для спінів 
підґратки А в одновимірному випадку можна записати у вигляді 

( )2
2 2 1 2 1

2 2
x

p y y y
p p p

dS S S S S
dt - +

Á
= - + +

h
,    (3.31) 

( )2
2 2 1 2 1

2 2
y
p x x x

p p p

dS S S S S
dt - +

Á
= + +
h

.    (3.32) 

Аналогічні рівняння мають місце для спінів підґратки В 
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( )2 1
2 1 2 2 2

2 2
x

p y y y
p p p

dS S S S S
dt

+
+ +

Á
= + +
h

,   (3.33, а) 

( )2 1
2 1 2 2 2

2 2
y
p x x x

p p p

dS S S S S
dt

+
+ +

Á
= - + +

h
.  (3.33, б) 

Застосуємо оператор S + = S x +і S y  і запишемо рівняння для 
S+ 

( )2
2 2 1 2 1

2 2p
p p p

dS i S S S S
dt

+
+ + +

- +

Á
= + +

h
,    (3.34) 

( )2 1
2 1 2 2 2

2 2p
p p p

dS i S S S S
dt

+
+ + + +

+ +

Á
= - + +

h
.   (3.35) 

Розв’язок будемо шукати у вигляді плоских хвиль 
( )2 exp 2 ωpS u i p kd t+ = × -é ùë û ,    (3.36, а) 

( )2 1 exp (2 1) ωpS v i p kd t+
+ = + × -é ùë û .   (3.36, б) 

Підставивши (3.36) в  (3.34)  і  (3.35), отримаємо систему 
алгебраїчних рівнянь 

( )1ω ω 2
2

ikd ikd
exu u ve ve-= + + ,    (3.37, а) 

( )1 2
2

ikd ikd
exv v ue ue--w = w + + ,    (3.37, б) 

де 
44ωex

SS ÁÁ
º - =

h h
. 

Рівняння (3.37) мають нетривіальний розв’язок за умови, 
що детермінант системи рівнянь щодо невідомих u і v дорівнює 
нулю  

cos
0

cos
ex ex

ex ex

kd
kd

w - w w
=

w w + w
.     (3.38) 

Умова (3.38) дає дисперсійний закон 
2 2 2(1 cos ), sinex exkd kdw = w - w = w .   (3.39) 

Цей закон для магнонів в антиферомагнетику має такий же 
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вигляд, як і для фононів, але суттєво відрізняється від диспер-
сійного закону для магнонів у феромагнетику. У випадку дов-
гих хвиль (kd << 1) залежність (3.39) стає близькою до лінійної 

ω ωex kd» .       (3.40) 
Існує широка область, у якій частота магнонів прямо про-

порційна хвильовому вектору. Магнони чітко спостерігаються в 
дослідах на зразках кристалів MnF2 аж до температур, які скла-
дають біля 0,93 температури Нееля. Отже, навіть при високих 
температурах магнонне наближення виявляється корисним. 

На рис. 3.5 наведено залежність енергії магнонів від вели-
чини хвильового вектора (магнонний спектр) для антиферомаг-
нітних кристалів RbMnF3, знайдені експериментально в дослі-
дах по непружному розсіюванні нейтронів. Криві побудовані 
шляхом розрахунків для трьох зазначених праворуч вгорі      
напрямків: [111], [110], [001], у припущенні, що обмінна взає-
модія має величину Á/k = 3,4 K і поширюється тільки на най-
ближчі сусіди. 

 

 
Рис. 3.5. Закон дисперсії для магнонів в антиферомагнетику RbMnF3, 
отриманий методом непружного розсіювання нейтронів при темпера-
турі 4,2 К 
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Оскільки дисперсійні співвідношення для магнонів в анти-
феромагнетику подібні аналогам для фононів, ці збудження 
мають схожі термодинамічні характеристики. Зокрема, для маг-
нонів у антиферомагнетику, як і для фононів, питома теплоєм-
ність пропорційна третій степені температури 

3
VC T» .       (3.41) 

3.6. МАГНІТНИЙ РЕЗОНАНС 

Електронний парамагнітний резонанс. Якщо повний мо-
мент атома характеризується квантовим числом J, то його маг-
нітний момент Ma описується формулою (2.1). У магнітному 
полі H енергетичний рівень, що відповідає заданому J, розщеп-
люється на 2J+1 рівнів: 

μm a J BM H gm He = - = ,     (3.42) 
де сумарне магнітне квантове число mJ пробігає дискретний ряд 
значень: mJ = –J, –J+1, …J–1, J. Енергетичні рівні εm є еквідис-
тантними з різницею енергій між сусідніми рівнями 

μBg HDe = .       (3.43) 
При переході з одного рівня на інший атом або поглинає, 

або випромінює квант енергії. Енергія, що поглинається, може 
бути енергією високочастотного електромагнітного поля. Це 
поглинання є особливо великим, якщо виконується умова елек-
тронного парамагнітного резонансу (ЕПР): 

μBg Hw =h .       (3.44) 
Явище ЕПР вперше в 1944 році спостерігав Е.К. Завойський. 

Формула (3.44) визначає резонансне поле в найпростішому 
випадку вільного парамагнітного атома. Якщо атом входить в 
склад рідини або твердого тіла, то його енергія залежить не ли-
ше від зовнішнього магнітного поля, а і від взаємодії з оточую-
чими, навіть немагнітними атомами. Це означає, що частота 
(або магнітне поле) парамагнітного резонансу чутлива до влас-
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тивостей середовища, яке оточує даний атом. Остання обстави-
на послужила основою того, що ЕПР перетворився в досить 
розповсюджений метод дослідження газів, рідин і твердих тіл. 

Феромагнітний резонанс. Резонансне поглинання елект-
ромагнітного випромінювання феромагнетиками в області над-
високих частот аналогічне електронному парамагнітному резо-
нансу або ядерному магнітному резонансу. Феромагнітний ре-
зонанс (ФМР) вперше спостерігав В.К. Аркадьєв. Якісне кван-
тове пояснення ФМР дано Я.Г. Дорфманом. Теоретичний опис 
ФМР уперше було дано Л.Д. Ландау та Е.М. Ліфшицем. ФМР 
дозволяє одержувати важливу інформацію про властивості маг-
нітних матеріалів, зокрема, так званих  магніторозчинених  на-
півпровідників, які вважаються перспективними матеріалами 
спінтроніки. 

Відмінною рисою ФМР від ЕПР є той факт, що у феромаг-
нетику повний, сумарний для всіх магнітних іонів магнітний 
момент прецесує навколо зовнішнього магнітного поля. У ви-
падку феромагнітного кристалу ми маємо справу в основному з 
проявом спінового магнетизму. Енергія зовнішнього змінного 
магнітного поля, прикладеного в поперечному  напрямку до  
постійного поля H, буде сильно поглинатися, коли його частота 
виявиться рівною частоті прецесії. Це явище можна описувати 
за допомогою уявлення про квантування макроскопічного век-
тора повного спіну S феромагнетика в постійному магнітному 
полі, вважаючи, що відстані між енергетичними рівнями такої 
системи відповідають звичайним зееманівським частотам. Пра-
вила відбору для магнітного квантового числа Δms = ±1 дозво-
ляють переходи лише між сусідніми рівнями. Варто відмітити 
значну величину повного спіну S ~ Sі N, де Sі – спін окремого іо-
на, N – кількість атомів зразка ≈1022–1023 см–3. Зміні квантового 
числа Δms = ±1 відповідає мала зміна проекції на напрямок на-
магніченості повного спіну S порядку 2S/(1022–1023). При пог-
линанні квантів НВЧ електромагнітного випромінювання між 
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змінами повного спіну спостерігаються резонансні переходи. 
Тобто у ФМР квантові ефекти проявляються в макроскопічному 
масштабі.  

Типові феромагнетики мають велику спонтанну намагніче-
ність (~103 Гс, див. табл. 2.1), тому магнітне резонансне погли-
нання в них особливо велике. Воно пропорційне до магнітної 
сприйнятливості і тому на три порядки більше,  ніж у парамаг-
нітних речовинах. Важливою особливістю ФМР резонансу є та-
кож і те, що у феромагнетиках існують сильні внутрішні поля 
магнітної анізотропії, обумовлені взаємодією між електронами, 
що беруть участь у формуванні спонтанного магнітного момен-
ту, та кристалічним полем.  Поряд  із кристалографічною анізо-
тропією на параметри феромагнітного резонансу впливає також 
анізотропія, пов’язана з формою зразка, тому що власне магніт-
не поле феромагнетика виявляється порівнянним по величині із 
зовнішнім полем. У випадку парамагнетиків при спостереженні 
ЕПР власне поле зразка мале і ним часто нехтують. 

Головними особливостями ФМР є: 
· Поперечні компоненти магнітної сприйнятливості дуже ве-

ликі, оскільки намагніченість феромагнетика в даному статич-
ному магнітному полі в багато разів більша за намагніченість 
електронних парамагнетиків і, тим більше, ядерних парамагне-
тиків у тому ж полі; 

· Велику роль відіграє форма зразка, власне поле якого є по-
рівнянним із зовнішнім полем; 

· Сильний обмінний зв’язок між магнітними іонами може 
пригнічувати дипольний вклад, що сприяє звуженню ліній фе-
ромагнітного резонансу. За сприятливих умов, зокрема у фе-
рит–гранатах, лінії ФМР можуть бути дуже вузькими (< 1 Гс); 

· Ефекти насичення ФМР виявляються при відносно низьких 
рівнях зовнішнього збуджуючого електромагнітного поля; 

· Система спінів феромагнетика досить стійка, нею немож-
ливо управляти як у парамагнетику. Намагніченість V

zM  не  
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можна довести до нуля, змінити на протилежний напрямок; 
· Феромагнітне резонансне збудження розпадається на окре-

мі спін–хвильові моди до того, як вектор намагніченості зможе 
помітно відхилитися від свого вихідного напрямку. 

Ефекти, пов’язані з формою зразка.  Нехай зразок має 
форму еліпсоїда з головними осями уздовж x, y, z. Позначимо 
фактори розмагнічування3 через Nx, Ny, Nz.  Компоненти внут-
рішнього магнітного поля Bі пов’язані із зовнішнім полем B0  

0 0 0; ;i V i V i V
x x x x y y y y z z z zB B N M B B N M B B N M= - = - = - . (3.45) 

Запишемо рівняння руху для намагніченості 
γV V i= ´M M B& .      (3.46) 

Тут враховано зв’язок4 магнітного моменту з механічним 
(M =γ ħJ) і той факт, що зміна з часом механічного моменту ħJ 
дорівнює моменту сил: 

id
dt

= ´
J M Bh .       (3.47) 

У компонентах по осях, вважаючи, що B0=B0ẑ, де B0 – амп-
літудне значення, ẑ – одиничний вектор уздовж осі z (ẑ =z/|z|), 
вираз (3.46) набуде вигляду 

( )
( ) ( )
( )

0

0

γ

γ

γ .

V
V i V ix
y z z y

V V V V
y z z z y y

V V
y z z y

dM M B M B
dt

M B N M M N M

B N N M M

= - =

é ù= - - - =ë û
é ù= + -ë û

  (3.48) 

Подібним чином можна записати вираз для /V
ydM dt . 

У першому наближенні можна покласти V V
zM M=  і 

/ 0V
zdM dt = . Тоді: 

                                                 
3 Сума Nx + Ny + Nz дорівнює 4p у системі СГС і 1 у системі СІ.  
4 Слід пам’ятати, що магнітний і механічний моменти протилежно напрямлені, тобто 
g < 0. 
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( )0γ .
V

V Vx
y z y

dM B N N M M
dt

é ù= + -ë û     (3.49) 

Вважаючи, що MV ~ exp(–іωt), отримаємо умову ненульово-
го розв’язку: 

( )
( )

0

0

ω γ
0

γ ω

V
y z

V
x z

i B N N M

B N N M i

é ù+ -ë û =
é ù- + -ë û

. (3.50) 

Звідси 
( ) ( )

( ) ( )

2 2 0 0
0

2 2 0 0
0 0 0

ω γ      (СГС),

ω γ μ μ    (СІ).

V V
y z x z

V V
y z x z

B N N M B N N M

B N N M B N N M

é ù é ù= + - × + -ë ûë û
é ù é ù= + - × + -ë ûë û

 (3.51) 

Формули (3.51) - це формули Кіттеля, які визначають 
умови ФМР в ізотропному феромагнітному еліпсоїді. Частоту 
ω0 називають частотою однорідної моди на відміну від частот 
магнонів і інших неоднорідних мод. Усі спіни прецесують у фа-
зі з однією й тією ж амплітудою.  У випадку сфери 
N x  = N y  = N z , а отже 

0
0ω γ B= .        (3.52) 

На рис. 3.6 показана лінія спектру ФМР для сферичного зразка 
монокристалічного ферит–гранату. 

Для зразка у вигляді тонкої пластини при B0  перпендику-
лярному до її площини, N x =N y =0, N z =4 π у гаусівській систе-
мі і Nz = 1 у системі СІ, отже 

( )
( )

0
0

0
0 0

ω γ 4π (СГС)

ω γ μ (CI)

V

V

B M

B M

= -

= -
.    (3.53) 

Якщо поле B0 лежить у площині пластини, а осі x і z лежать 
у тій же площині, то N x =N z =0, N y =4 π і  

( )
( )

0 0
0

0 0
0 0

ω γ 4π (СГС),

ω γ μ (СІ).

V

V

B B M

B B M

= +

= +
   (3.54) 
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Крива ФМР для сферичного зраз-
ка монокристалічного ферит-
гранату, отримана на частоті 
3,33 ГГц при температурі 300 К 

 
Для феромагнітних металів, подібно до парамагнетиків, 

μγ Bg
= -

h
,        (3.55) 

тому формули (3.51) – (3.54) дають можливість визначити 
g-фактор феромагнетиків. Для Fe, Ni і Co g-фактор відповідно 
дорівнює 2,10, 2,18 і 2,21. 

Формули (3.53), (3.54) показують, що у випадку несферич-
ного зразка феромагнетика спектр ФМР має анізотропію, 
пов’язану з формою зразка. Ці вирази є зручним способом виз-
начення намагніченості МV феромагнетика, знаючи яку та спін 
магнітного атома або іона, можна визначити концентрацію та-
ких атомів або іонів.  

3.7. СПІН–ХВИЛЬОВИЙ РЕЗОНАНС 

Однорідні зміни магнітного поля в тонких феромагнітних 
плівках можуть збуджувати спінові хвилі великої довжини, як-
що діюче на електронні спіни поле у поверхневих шарах плівки 
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відрізняється від поля всередині. Якщо змінне поле однорідне, 
то по товщині плівки може вкладатися непарне число півхвиль 
(рис. 3.7). 

Умову спін–хвильового резонансу при B0 ^  площині мож-
на отримати з (3.53), якщо в праву частину додати залежний від 
частоти внесок, пропорційний квадрату хвильового вектора. 
Будемо вважати, що k·d << 1. Частоти спін-хвильового резо-
нансу у зовнішньому полі B0 будуть: 

( ) ( )
2

0 2 0
0

πω γ 4π γ 4πV V nB M Dk B M D
L

æ ö= - + = - + ç ÷
è ø

, (3.56) 

де хвильовий вектор відноситься до моди, для якої на товщині 
плівки L вкладається n півхвиль, тобто k = πn/L , 
n = 1, 3, 5, 7....  
 

На рис. 3.8 показана залежність величини L резонансного 

 
Рис. 3.7. Спінова хвиля в однорідному феромагнетику: а – однорід-
на прецесія, б – біжуча хвиля, в – стояча хвиля 
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магнітного поля від квадрату номера моди n для плівок перма-
лою. Гострі піки в спектрі спін–хвильового резонансу для плів-
ки пермалою показані на  рис. 3.9. 

Рис. 3.8.Залежність величини резо-
нансного поля від номеру моди для 
спін-хвильового резонансу у плівці 
пермалою 

Рис. 3.9. Спектр спін-
хвильових резонансів для 
плівки пермалою на частоті 
f = 9 ГГц 

Антиферомагнітний резонанс. В антиферомагнетиках теж 
є спінова система, але немає магнітного моменту і факторів, що 

розмагнічують. У наближенні, 
що енергія анізотропії набага-
то слабша за обмінну енергію, 
виходить один незалежний від 
орієнтації, форми зразка і зов-
нішнього підмагнічуючого по-
ля вираз  

0ω γ 2 A EB B» ,  (3.57) 
де BA  – поле анізотропії, 
BE = λΜ – обмінне поле, 
B1обм = λM2, B2обм = λM1, 
M=|M1|=|M2|, а M1 і M2 – маг-
нітні моменти підґраток. У 
якості ілюстрації на рис. 3.10 

наведена температурна залежність частоти антиферомагнітного 

Рис. 3.10. залеж-
ність частоти антиферомаг-
нітного резонансу у фториді Мn 

Температурна
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резонансу у фториді марганцю. У табл. 3.1 наведено дані частот 
антиферомагнітного резонансу для ряду речовин у наближенні 
низьких температур (T → 0). Як видно, ці частоти відповідають 
субміліметровому діапазону електромагнітних хвиль. 

 
Таблиця 3.1 Резонансні частоти f для деяких антиферомагнетиків 

Кристал CoF2 NіF2 MnF2 FeF2 MnO NіO 
f, ГГц 855 933 260 1580 828 1090 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Спінові хвилі у феромагнетиках та антиферомагнетиках. 
Квантування спінових хвиль. Магнон. Дисперсійні криві 
магнонів. 

2. Внутрішня енергія магнонного газу. Теплоємність маг-
нонів.  

3. Закон Блоха для феромагнетиків.  
4. Особливості феромагнітного резонансу (ФМР). Ефекти, 

пов’язані з формою зразка. Аналіз спектрів ФМР. 
5. Спін-хвильовий резонанс в тонких плівках. Умови спос-

тереження СХР.  
6. Яку інформацію можна отримати зі спектрів СХР? 
7. Антиферомагнітний резонанс. Резонансні частоти для 

деяких антиферомагнетиків.  
8. Проаналізуйте дисперсійні співвідношення для магнонів 

у феромагнетиках та антиферомагнетиках. 
9. Від яких параметрів залежить маса магнона? 
10. Яку основну інформацію можна отримати зі спектрів 

електронного парамагнітного резонансу? 
11. Яким чином можна оцінити напруженість ефективного 

внутрішньокристалічного магнітного поля Неф? 
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4. ІНЖЕКЦІЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ СПІНІВ 

Транспорт спіну в спіновій електроніці відіграє таку ж важ-
ливу роль, як перенесення заряду в традиційній електроніці. 
Тому питання, що стосуються процесів транспортування спіну 
через різні інтерфейси, проблеми дрейфу та дифузії спінів, спін-
залежного розсіювання, керування спінами за  допомогою зов-
нішніх полів і т.п., знаходяться в центрі уваги спінтроніки. 

4.1. ПРОЦЕСИ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬ СПІНОВУ 
ІНЖЕКЦІЮ 

Сучасні методи керування спінами, зокрема, методи ство-
рення асиметрії в розподілі електронів за напрямком спіну (так 
званої спінової поляризації) базуються на використанні магніт-
ного поля, оптичної орієнтації та спінової інжекції. Поляризація 
шляхом прикладання магнітного поля – традиційний метод, що 
використовується як для металів, так і для напівпровідників. 
Для напівпровідників ефективним методом також є оптична 
орієнтація, тобто генерація спін-поляризованих носіїв заряду 
(електронів чи електронних дірок) під дією циркулярно–
поляризованого світла. Спінову інжекцію використовують для 
створення нерівноважної спінової поляризації (переважно – у 
немагнітному матеріалі, яким може бути як метал,  так  і напів-
провідник) шляхом внесення надлишку електронів з  певним 
напрямком спінового магнітного моменту з феромагнітного ма-
теріалу. Оскільки в останньому випадку спінова поляризація 
створюється і переноситься електричним струмом, цей метод є 
одним з найбільш привабливих у спінтроніці. 

Розглянемо процеси, що виникають при проходженні пото-
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ку електронів із феромагнетика F у немагнітний провідник N. 
Внаслідок особливостей зонної структури феромагнетика, про-
відності двох груп електронів зі спіновими  магнітними момен-
тами,  направленими  паралельно та антипаралельно намагніче-
ності, відрізняються. Якщо розсіювання електрона відбувається 
переважно без перевороту спіна, то дві групи електронів не 
змішуються і струм у феромагнетику виявляється спін-
поляризованим (тобто j ¹ j¯, де jі (і = ,¯) – густина електрич-
ного струму, що створюється електронами з відповідним на-
прямком спіна). Для виконання цієї умови необхідно, щоб про-
міжок часу між двома актами розсіювання електрона був значно 
меншим за проміжок часу, який потрібен для перевороту спіна. 
Іншими словами, необхідно, щоб довжина вільного пробігу еле-
ктрона була значно меншою за спін-фліп довжину (рис. 4.1). У 
багатьох  феромагнетиках  ця умова виконується вже при кім-
натній температурі. 

 
Рис. 4.1. Схематичне зображення руху електрона в твердому тілі в 
присутності електричного поля. Розсіювання на домішках чи фоно-
нах зумовлює хаотичну зміну напрямку руху в точках B, C, D, E і F, 
тоді як електричне поле спрямовує рух електрона в певному напрям-
ку. Напрямок спіну змінюється лише в точці E (спін-фліп розсіюван-
ня). При цьому довжиною вільного пробігу є довжина відрізка AB, 
спін-фліп довжиною – довжина ламаної ABCDE, а довжиною спіно-
вої дифузії – відстань Ls, позначена на рисунку 
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Спінова інжекція з феромагнетика в немагнітний провідник 
приводить до появи нерівноважного надлишку спінів поблизу 
F/N інтерфейсу (спінове накопичення або спінова акумуляція). 
Прагнення системи встановити рівновагу приводить до спінової 
дифузії – руху надлишкових спінів як вглиб провідника N 
(вздовж напрямку руху основного потоку електронів), так і 
вглиб феромагнетика F (протилежно до напрямку руху основ-
ного потоку електронів). Оскільки спіновий струм у феромагне-
тику спричинює зарядовий струм (і навпаки),  одним із резуль-
татів спінової дифузії є поява потоку електронів, що рухаються 
протилежно до напрямку руку основного потоку, а отже, – поя-
ва додаткового ефективного електричного опору dR.  

4.2. ДРЕЙФ І ДИФУЗІЯ ЕЛЕКТРОНІВ 

Розглянемо електрони, що здійснюють одновимірні випад-
кові блукання. Перед тим як зміниться напрямок їх руху, елект-
рони проходять відстань λ зі швидкістю v. Час прольоту елект-
ронів τ = λ/v. Прикладання електричного поля Е зумовлює змі-
щення випадкових блукань в напрямку, протилежному до нап-
рямку поля. Розглянемо поле, величина якого недостатня для 
суттєвої зміни швидкості електронів v. Умовою для такого поля 
є:  

τ / ev eE m vD = << ,     (4.1) 
де me – маса електрона, Δv – зміна швидкості, яку набуває елек-
трон на кожному кроці. 

Така модель в першому наближенні добре описує ситуацію 
в реальних металах і напівпровідниках, де електрони здійсню-
ють хаотичний рух через розсіювання на домішках, фононах, 
границях кристалітів і зерен. Відстань λ є середня довжина ві-
льного пробігу, а τ – час релаксації імпульсу електрона (див. 
рис. 4.1). 

Середня швидкість vav електронів помітно відрізняється від 
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v. У спрощеній моделі зміна середньої швидкості в часі опису-
ється рівнянням: 

τ
av

av
e

veEv
m

= - -& ,      (4.2) 

де останній член є аналогом ефекту тертя при розсіюванні. У 
стаціонарному режимі середня швидкість називається дрейфо-
вою швидкістю vd і може бути визначена з попереднього рів-
няння шляхом застосування умови 0=avv& : 

τ
d

e

ev E
m

= -  .       (4.3) 

Порядок величини vd складає біля 1  см/с.  У типових мета-
лах v ≈ 106 м/с, тому умова vd << v повністю задовольняється. 
Зазначимо, що порядок величини Δv такий же,  як і vd, тому 
умова застосовності моделі випадкового блукання (4.1) викону-
ється. 

Розглянемо часову зміну просторового розподілу концент-
рації носіїв, здійснюючих випадкові блукання. Нехай в момент 
часу t в точці x їхня концентрація дорівнює n(x,t). Розглянемо N0 
електронів, вважаючи, що вони нізвідки не з’являються і нікуди 
не зникають5. У результаті отримаємо наступну умову норму-
вання: 

0 ( , )N n x t dx
¥

-¥

= ò ,      (4.4) 

яка виконується в будь–який момент часу. Для моменту часу t 
концентрація електронів у точці x визначається концентрацією 
в точках x–λ та x+λ у попередній момент часу t–τ (рис. 4.2). Як-
що ймовірність руху електронів вправо дорівнює p+, а вліво – p–, 
задовольняючи умову p++p– = 1, то має місце наступне рівняння 
балансу: 

                                                 
5 У напівпровідниках електрони можуть рекомбінувати з дірками, тому дана умова не 
обов’язково виконуватиметься. 
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( , ) ( , τ) ( , τ)n x t n x t p n x t p+ -= - l - + + l - .  (4.5) 
Якщо електричне поле дорівнює нулю, то p+ = p– =1/2. Од-

нак, у загальному випадку ці дві ймовірності відрізняються.  
Позначимо Δр = p+ – p–. Для  електронів провідності Δр << 1.  

 

 
Рис. 4.2. Випадкові блукання представлені ймовірностями p+ руху 
вправо та p– руху вліво. Через наявність електричного поля p+ ≠ p– 

 
Розкладемо концентрації з правої частини (4.5) в ряд Тей-

лора поблизу (x, t) для нескінченно малих λ та τ, обмежившись 
членами порядку О(λ2) та О(τ): 

2
2

2

( , ) 1 ( , ) ( , )( , ) ( , ) τ
2

n x t n x t n x tn x t n x t p
x x t

¶ ¶ ¶
= - lD + l -

¶ ¶ ¶
. (4.6) 

Звідси випливає, що 
2

2
2

1τ
2

n n np
t x x

¶ ¶ ¶
= l - lD

¶ ¶ ¶
.    (4.7) 

Введемо коефіцієнт дифузії D, що визначається як 
21

2 τ
D l

= .        (4.8) 

Цей параметр описує швидкість дифузії електронів. Розмірніс-
тю D є м2·с–1, хоча в фізиці напівпровідників зазвичай викорис-
товують см2·с–1. Для металів при кімнатній температурі τ ~ 10–14 
с, звідки D ~ 10–2 м2·с–1. Можна бачити, що другий член в пра-
вій частині (4.7) описує дрейф і що  

τdv p v p vl
= D = D << ,     (4.9) 



 

118 
 

звідки випливає умова Δр << 1. Використовуючи введені позна-
чення, остаточно отримаємо: 

2

2 d
n n nD v
t x x

¶ ¶ ¶
= -

¶ ¶ ¶
,      (4.10) 

що є диференційним рівнянням дрейфу-дифузії, яке описує змі-
ну профілю концентрації електронів n в часі.  

Пояснимо назву «дрейф–дифузія». Фізично дрейф має 
означати, що всі електрони рухаються в певному напрямку зі 
сталою швидкістю vd. Розрахуємо швидкість руху усередненої 
координати електронної концентрації: 

0

1( ) ( , )x t xn x t dx
N

¥

-¥

= ò .     (4.11) 

Похідна по часу дорівнюватиме: 

0 0

2

2
0 0

1 1 ( , )( ) ( , )

1 1 .d d

d dn x tx t xn x t dx x dx
N dt N dt

n nxD dx v x dx v
N x N x

¥ ¥

-¥ -¥

¥ ¥

-¥ -¥

= = =

¶ ¶
= - =

¶ ¶

ò ò

ò ò

&

  (4.12) 

Тут ми використали інтегрування по частинах та фізичну умову 
рівності концентрації нулю на нескінченності. Зокрема, 

2

2 0n n nx dx x dx
x x x

¥¥ ¥

-¥-¥ -¥

¶ ¶ ¶
= - =

¶ ¶ ¶ò ò ,   (4.13) 

0
nx dx x n ndx N
x

¥ ¥
¥

-¥
-¥ -¥

¶
= - = -

¶ò ò .    (4.14) 

Отже, швидкість, з якою рухається усереднена координата 
електронної концентрації, дорівнює vd. Залишається підтверди-
ти коректність вживання терміну «дифузія». Можна показати, 
що: 

2 2 2σ 2n x x Dt= - = ,       (4.15) 
припускаючи профіль концентрації з нульовим  стандартним 
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відхиленням (σ 0n = ) в момент часу t = 0. Тоді відхилення від 
усередненого положення електронів дорівнює: 

σ ( ) 2n t Dt= .       (4.16) 
Цей результат відповідає випадковому процесу, а саме, тому 
факту, що стандартне відхилення після N кроків дорівнювати-
ме: 

2 2σn N= l .        (4.17) 
Покладаючи, що N = t/τ та D = λ2/2τ, отримаємо рівняння (4.16). 
У просторі з вимірністю d = 2 і d = 3 стандартне відхилення до-
рівнюватиме Dt4  та Dt6 , відповідно. 

Отже, зміна електронної концентрації в часі відбувається 
внаслідок двох процесів: (1) дрейфу через наявність електрич-
ного поля і (2) дифузії в результаті розсіювання електронів. Ти-
пова зміна електронної концентрації є схожою на ту, що зобра-
жена на рис. 4.3. 

 

 
Рис. 4.3. Початковий дельта–розподіл, що розширюється пропорцій-
но до t  внаслідок дифузії, тоді як його центр внаслідок дрейфу ру-
хається лінійно, пропорційно до t 

 
Варто також розглянути, як виникає дифузія зі скейлінго-

вих міркувань. Візьмемо vd = 0. Зауважимо, що типовий масш-
таб довжини дифузії ~ t . Це приводить до припущення, що  
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0( , ) N xn x t f
t t

æ ö= ç ÷
è ø

,     (4.18) 

де f(ξ) – функція однієї змінної ξ=x/ t , що задовольняє умову 
нормування 

( ) 1f d
¥

-¥

x x =ò .       (4.19) 

Підставляючи цю величину в рівняння дифузії, яке є дифе-
ренційним рівнянням в частинних похідних, отримаємо дифе-
ренційне рівняння для f: 

1 0
2

f f f¢¢ + x + = .      (4.20) 

Враховуючи граничну умову f(0) = 1, отримаємо: 
2ξ /41( )

4π
Df e

D
-x = .     (4.21) 

Це дає розв’язок для нашої вихідної задачі: 
2 /40( , )

4π
x DtNn x t e

Dt
-= ,     (4.22) 

задовольняючи початкову умову n(x,0) = N0δ(x). Форма кривої 
n(x,t) відповідає нормальному (гауссовому) стохастичному роз-
поділу з дисперсією 2σ 2n Dt= ,  що демонструє дифузійний ха-
рактер розв’язку (див. рівняння (4.16) та рис. 4.4). 

 

 
Рис. 4.4. Розширення ймовірнісного розподілу з часом внаслідок ди-
фузії частинок 
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Електричне поле входить в рівняння (4.10) через дрейфову 
швидкість vd, яка спричинює зміщення Δр. Ми отримали, що 
дрейфова швидкість пропорційна до електричного поля: 

τ
d

e

ev E
m

= - .      (4.23) 

Назвемо величину,  яка є коефіцієнтом пропорційності,  рухли-
вістю електрона µ: 

τμ
e

e
m

= .       (4.24) 

Розмірністю рухливості є м2/В×с (у фізиці напівпровідників за-
звичай використовують см2/В×с). Для металів μ ~ 10–3 м2/В×с. 
Типове значення  електричного поля всередині металевих про-
відників дорівнює E = vd/μ ~10 В/м. 

Тепер рівняння дрейфу-дифузії запишемо як 

μ 0n nnE D
t x x

¶ ¶ ¶é ù+ - - =ê ú¶ ¶ ¶ë û
.     (4.25) 

Введемо поняття електронного (частинкового) потоку, що виз-
начається виразом в дужках: 

μ nJ nE D
x

¶
= - -

¶
.      (4.26) 

Перший доданок описує дрейфовий, а другий – дифузійний по-
токи. Тоді густина електричного струму (зарядового потоку) 
дорівнює:  

σ nj eJ E eD
x

¶
= - = +

¶
,     (4.27) 

де  
σ μe n= ,       (4.28) 

називається питомою електропровідністю. Її типове значення 
для  металів при Т = 300 К дорівнює 1[мкОм×см]–1.  Для  напів-
провідників ці значення є на порядки нижчими внаслідок мен-
шої концентрації електронів. Величина, обернена до σ, назива-
ється питомим електроопором: 
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ρ 1 / σ= .       (4.29) 
Між коефіцієнтом дифузії та рухливістю існує тісний 

зв’язок. Розмірність цих двох величин вказує на те, що відно-
шення eD/µ має розмірність енергії. Дійсно, відношення 

2
2τ / 2 1

μ τ / 2e

eD ev mv
e m

= = ,     (4.30) 

задає кінетичну енергію електрона. Для вироджених електронів 
енергія приблизно дорівнює енергії Фермі εF, тоді як для неви-
роджених отримаємо теплову енергію kBT. Вираз (4.30) назива-
ється співвідношенням Ейнштейна.  

Ми отримали 

0n J
t x

¶ ¶
+ =

¶ ¶
,      (4.31) 

що є рівнянням неперервності, яке виражає збереження кількос-
ті частинок. Концентрація частинок у деякому  об’ємі може 
зростати лише за умови, якщо потік, що входить в цей об’єм, 
перевищує потік, що виходить з цього об’єму; інакше кажучи, 
якщо ÑJ < 0. Рівняння (4.31) описує те ж саме в одновимірно-
му випадку. 

4.3. СПІНОВИЙ ДРЕЙФ І ДИФУЗІЯ 

Перейдемо до розгляду електронів, які можуть характери-
зуватись двома значеннями спіну: вгору та вниз. Вважатимемо, 
що загальна кількість електронів зберігається. Якщо концентра-
ції електронів зі спіном вгору та спіном вниз дорівнюють n↑ та 
n↓, то загальна їх концентрація 

n n n ¯= + ,       (4.32) 
тоді як концентрація спінів (густина спінів): 

s n n ¯= - .       (4.33) 
Вище ми отримали рівняння дрейфу-дифузії для n. Чи мож-

ливо отримати таке ж рівняння для s? 
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Вважатимемо, що електрони зі спіном вгору та спіном вниз 
здійснюють випадкові блукання. Однак, зараз допустимо мож-
ливість зміни напрямку спіну, визначивши ймовірність w пере-
вороту спіну впродовж часу τ, так що частота цих подій дорів-
нюватиме w/τ (рис. 4.5). 

 

 
Рис. 4.5. Схема випадкових блукань із вказаними ймовірностями w 
перевороту спіну 

 
Припустимо, що w << 1. Можна показати, що ця умова доб-

ре справджується для електронів провідності. Реальна ймовір-
ність перевороту спіну впродовж часу релаксації τ типово скла-
дає від 10−3 до 10−6, тобто електрони зазнають тисячі актів роз-
сіювання перед зміною напрямку спіну. 

Запишемо рівняння балансу для густини спінів вгору та ви-
конаємо розклад в ряд Тейлора в околі (x, t):  

2
2

2

( , ) ( , τ)(1 ) ( , τ)(1 )
( , τ) ( , τ)

1(1 ) τ .
2

n x t n x t w p n x t w p
n x t wp n x t wp

n n n
n w p n w

x x t

+ -  

+ -¯ ¯

  
 ¯

= - l - - + + l - - +

+ - l - + + l - »

¶ ¶ ¶
» - - l D + l - +

¶ ¶ ¶

 (4.34) 

Це приводить до наступного рівняння дрейфу-дифузії для 
n↑, і, аналогічно, для n↓: 

2

2 ( )d

n n n
D v w n n

t x x
  

 ¯

¶ ¶ ¶
= - - -

¶ ¶ ¶
,   (4.35) 

2

2 ( )d

n n n
D v w n n

t x x
¯ ¯ ¯

¯ 

¶ ¶ ¶
= - - -

¶ ¶ ¶
.   (4.36) 
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Додаючи ці два рівняння, отримаємо рівняння дрейфу-
дифузії для густини n (див. (4.25)), а віднімаючи їх, одержимо 
рівняння дрейфу-дифузії для s: 

2

2 τd
s

s s s sD v
t x x

¶ ¶ ¶
= - -

¶ ¶ ¶
.      (4.37) 

Тут 
1 2
τ τs

w
= ,        (4.38) 

описує спінову релаксацію, τs – час спінової релаксації.  
Час спінової релаксації вдвічі більший за час перевороту 

спіну, оскільки кожен переворот спіну вносить вклад в релакса-
цію як спінів вгору, так і спінів вниз. 

Запишемо рівняння спінового дрейфу-дифузії в термінах 
рухливості: 

2

2 μ
τs

s s s sD E
t x x

¶ ¶ ¶
= + -

¶ ¶ ¶
.     (4.39) 

Надамо йому форму рівняння неперервності: 

μ
τs

s s sEs D
t x x

¶ ¶ ¶æ ö+ - - = -ç ÷¶ ¶ ¶è ø
.    (4.40) 

Вираз в дужках визначає спіновий (частинковий) потік: 

μs
sJ Es D
x

¶
= - -

¶
.      (4.41) 

Це дозволяє записати рівняння спінової неперервності як 

τ
s

s

Js s
t x

¶¶
+ = -

¶ ¶
.      (4.42) 

Права частина рівняння являє собою спінову релаксацію зі 
швидкістю s/τs. Спін у вибраному об’ємі може зменшуватись як 
за рахунок спінового потоку, що витікає з цього об’єму, так і за 
рахунок спінової релаксації. Якщо рівноважне значення спіну в 
зразку s0, тоді потрібно замінити праву частину виразу на 
−(s − s0)/τs. 
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Запишемо вираз для спінового струму у вигляді: 

σs s s
sj eJ E eD
x

¶
= - = +

¶
,      (4.43) 

де спінова провідність введена як  
σ μs e s= .       (4.44) 

Визначимо також спінову поляризацію: 

n

n n sP
n n

 ¯-
= = ,      (4.45) 

та спінову поляризацію струму: 
s

j

j j jP
j j

 ¯-
= = ,      (4.46) 

які будуть корисними в моделі спінової інжекції. 
Розв’яжемо рівняння спінового дрейфу-дифузії в трьох ви-

падках, нехтуючи спіновим дрейфом. 
Залежна від часу спінова дифузія при Е = 0. Нехай в мо-

мент часу t = 0 всі спіни сконцентровані в точці х = 0: 
0( ,0) δ( )s x S x= ,      (4.47) 

де S0 – сумарний спін при t = 0. Розв’язком рівняння спінової 
дифузії 

2

2 τs

s s sD
t x

¶ ¶
= -

¶ ¶
,      (4.48) 

з початковою умовою (4.47) є: 
2 /τ/40( , )

4π
stx DtSs x t e e

Dt
--= .    (4.49) 

Перший експоненційний член описує спінову дифузію, а  дру-
гий – спінову релаксацію: сумарний спін зменшується як 

/τ
0( , ) stS s x t dx S e

¥
-

-¥

= =ò .     (4.50) 

На яку відстань дифундує спін за час релаксації? Відповідь 
визначається середньоквадратичним відхиленням спінового   
розподілу в момент часу t = τs: 
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σ 2 τ 2n s sD L= = ,     (4.51) 
де введено довжину спінової дифузії: 

τs sL D= .       (4.52) 
У напівпровідниках Ls складає мікрони, тоді як в металах, 

де коефіцієнт дифузії є більшим (оскільки більшою є швидкість 
електронів на рівні Фермі), Ls ~ 0,1 мм. У просторі з розмірніс-
тю d середньоквадратичне відхилення дорівнює σ 2n sd L= , 

тобто для тривимірного простору σ 6n sL= . 
Стаціонарна дифузія при Е = 0. Розглянемо стаціонарний 

випадок, у якому спіни рівномірно в часі генеруються певним 
джерелом. Для опису цього процесу потрібно розв’язати рів-
няння: 

2

2 τs

s sD
x

¶
=

¶
,      (4.53) 

яке можна записати в більш зручній формі: 
2

2 2
s

s s
x L

¶
=

¶
.       (4.54) 

Припустимо, що джерело спінів знаходиться в точці x = 0; 
при цьому s(0) = s0, а s(∞) = 0. Тоді спінова густина в інтервалі 
(0,∞) дорівнюватиме 

/
0( ) sx Ls x s e-= .      (4.55) 

Нерівноважний спін простягатиметься від джерела при x = 0 на 
відстань Ls (рис. 4.6). 

Стаціонарна спінова накачка. Припустимо, що замість 
джерела спінів в точці x = 0 задано спіновий струм: 

00
/)0( sxs JxsDJ =¶¶-=

=
. Розв’язком рівняння спінової дифузії 

з цією граничною умовою є 
/

0( ) sx Ls
s

Ls x J e
D

-= .      (4.56) 
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Величина спіну при x = 0 дорівнює: 

0(0) s
s

Ls J
D

= .      (4.57) 

 

 

Рис. 4.6. Експоненційне змен-
шення густини спіну в просторі з 
характеристичною довжиною 
спінової дифузії Ls 

 
Надлишкова концентрація спінів в області x > 0 називається 

спіновою акумуляцією. У даному випадку вона є наслідком спі-
нової інжекції (введення надлишкових спінів, скажімо, з феро-
магнітного металу при x < 0). Як видно з виразу (4.57), спінова 
акумуляція пропорційна до добутку спінового струму і довжи-
ни спінової дифузії (рис. 4.7). Чим більша накачка і чим повіль-
ніше відбувається спінова релаксація, тим вища спінова акуму-
ляція. 

 

 

Рис. 4.7. Зміна в просторі 
густини спіну за умови, що 
спіновий  потік, спрямова-
ний з феромагнетика (об-
ласть x < 0) в немагнітну 
область (x > 0), є постійним 
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4.4. КВАЗІХІМІЧНІ ПОТЕНЦІАЛИ ζ ТА ζS 

Розглянемо Фермі–газ у стані рівноваги. Нехай його кон-
центрація дорівнює n0 при даному хімічному потенціалі η. Як-
що мінімум в енергетичній зоні досягається при ε = 0, то елект-
ронна концентрація пов’язана з хімічним потенціалом наступ-
ними співвідношеннями: 

( )
( )

( )

( )
( )

( )

( )

3
0 0 03

3
0 3

0

0
0

1 12 η 2 ε η
2

2ε ε η δ ε
2π

ε (ε) ε η .

Vn f d kf
V V

d f d k

d g f

¥

¥

= e - = - =
p

= - e - =

= -

å ò

ò ò

ò

k k
k

k (4.58) 

Тут d(e–ek) – дельта-функція, f0 – функція розподілу Фермі–
Дірака:  

( ) ( ) 1ε η /
0 ε η 1Bk Tf e

--é ù- = +ë û , (4.59) 

а g(ε) – густина станів на одиницю об’єму: 

( )
( )

( )3
3

2ε δ ε ε
2π

g d k= -ò k .  (4.60) 

Множник двійка в цих виразах пов’язаний з виродженням по 
спіну.  

Для виродженого Фермі–газу η ≈ εF, а функція розподілу 
Фермі–Дірака має вигляд сходинки:  

( ) ( )0 ε η ε ηf - » Q - , (4.61) 

( )δ ε η
ε η
f f¶ ¶

- = » -
¶ ¶

. (4.62) 

Тут Θ(x) – сходинкова функція Хевісайда. Для невиродженого 
Фермі–газу ε >> η + kBT і функція Фермі–Дірака має вигляд 
функції розподілу Максвела–Больцмана: 
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( ) ( )ε η /
0 ε η Bk Tf e- -- » .     (4.63) 

У загальному випадку можна записати в функціональній 
формі: 

( )0 0 ηn n= .      (4.64) 
Поведінка носіїв заряду в металах та сильно легованих на-

півпровідниках підкоряється статистиці виродженого газу, тоді 
як у слабко легованих напівпровідниках описується статисти-
кою невиродженого газу.  

Узагальнимо наведені міркування на випадок слабко нерів-
новажного стану. Припустимо наявність в провіднику статич-
ного електричного поля E = −Ñφ та відсутність струму. При 
цьому ще зберігається рівноважний стан. У металах така ситуа-
ція практично не реалізується (що відомо з класичної електро-
динаміки), проте в неоднорідно легованих напівпровідниках 
електричне поле може існувати. Справді, діод працює як        
випрямляч струму, а сонячний елемент – як генератор струму 
завдяки встановленню рівноважного електричного поля між p–
областю, що насичена акцепторами, та насиченою донорами n–
областю напівпровідника.  

Як же змінюється електронна концентрація в такому полі? В 
умовах рівноваги хімічний потенціал η має бути просторово од-
норідним. Змінюватись може лише енергія електрона, але ця 
зміна має відбуватися лише в межах розподілу Фермі–Дірака. 
Кількість станів залишається незмінною: електрони займають 
дозволені стани ε з густиною g(ε), але в кожному стані енергія 
електрона змінюється: вона дорівнює ε − eφ. Звідси отримаємо 

( ) ( ) ( )0
0

ε ε ε φ ηn d g f e
¥

= - -òr ,    (4.65) 

або 
( ) ( )0 η φn n e= +r .      (4.66) 

Чим вищий потенціал, тим більшою є зміна  електронної кон-
центрації. 
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Розглянемо  важливі  результати, що випливають з такої 
форми запису. Електричний струм 

0

2 0

σ σ φ φ
η

φ σ
η

nj E eD n eD e

ne D

¶
= + Ñ = - Ñ + Ñ =

¶

æ ö¶
= Ñ - +ç ÷¶è ø

  (4.67) 

повинен дорівнювати нулю в стані рівноваги. Як наслідок, 
2 0σ

η
ne D ¶

=
¶

,       (4.68) 

що є узагальненим виразом для співвідношення Ейнштейна 
(див. (4.30)). 

Це співвідношення є прикладом набагато ширшого класу 
флуктуаційно–дисипативних співвідношень, що описують лі-
нійний зв’язок між інтенсивністю флуктуацій та дисипацією. У 
даному випадку інтенсивність флуктуацій визначається коефі-
цієнтом дифузії D, який є мірою флуктуацій швидкості, тоді як 
дисипація представлена σ, що є мірою енергетичних втрат внас-
лідок джоулевого нагрівання. Для виродженого електронного 
газу за умови відсутності електричного поля  

( ) ( )
3

0 0 0

0

3ε ε η
η η 2 ε 2ε

F

F F

n f nkd g g
¥¶ ¶

= = » »
¶ ¶ pò .   (4.69) 

Тут введено хвильовий вектор Фермі kF, що визначається як 
εF = ħ2 2

Fk /2me. 
Повернемось до рівноважних умов, дозволивши протікання 

струму. При цьому хімічний потенціал більше не є однорідним і 
немає гарантії, що введення такого поняття як хімічний потен-
ціал буде коректним.  Однак, у  багатьох випадках досить об-
ґрунтованим є припущення, що розподіл f нерівноважних елек-
тронів залежатиме лише від енергії електрона, оскільки релак-
сація імпульсу відбувається швидше за зміну електричного по-
ля. Як результат, можемо записати функцію розподілу електро-
нів в просторі імпульсів: 
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( ) ( )0ε ε φ η ζf f f e e= = - - -k k k ,   (4.70) 
де ζ = ζ(x) – просторово–залежна добавка до хімічного потенці-
алу, яку часто називають квазіхімічним потенціалом. Опишемо 
протікання струму в системі, записавши: 

η η ζ( )e x® + .       (4.71) 
Тоді отримаємо 

( )0( ) η ζ φn x n e e= + + .     (4.72) 
Струм дорівнюватиме: 

2 20 0σ φ φ σ ζ
η η
n nj eD n e D e Dæ ö¶ ¶

= - Ñ + Ñ = Ñ - + + Ñç ÷¶ ¶è ø
. (4.73) 

Враховуючи співвідношення Ейнштейна (4.68), остаточно 
запишемо6 

σ ζj = Ñ .       (4.74) 
Струм зумовлюється градієнтом квазіхімічного потенціалу, 
який (потенціал) включає доданки, що описують дрейф і дифу-
зію електронів. 

4.5. СПІНОВА ПОЛЯРИЗАЦІЯ 

У спрощеній моделі вважається, що всі електрони, які є в 
системі, беруть участь у провідності. Насправді це не так, тому 
введене поняття спінової поляризації (див. формулу (4.45)) пот-
ребує уточнення. 

На рис. 4.8 наведено залежність густини електронних станів 
від енергії в немагнітному металі і зонному феромагнетику. Зо-
на провідності в феромагнетику є обмінно–розщепленою, тому 
густина електронних станів для двох груп електронів з різним 
напрямком спіну є різною, тобто g↑(ε)≠g↓(ε). Якщо мова йде про 
магнітні властивості, то у визначенні  спінової поляризації (ви-

                                                 
6 Тут співвідношення Ейнштейна встановлене лише для випадку рівноваги, що не га-
рантує його виконання в загальному випадку.  
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раз (4.45)) фігурує загальна кількість електронів з відповідними 
напрямками спінів, тобто  

0

(ε) ε ( , )i in g d i
¥

= = ¯ò .      (4.75) 

У подальшому групу електронів, спіновий магнітний момент 
яких направлений паралельно намагніченості, будемо називати 
мажоритарними носіями заряду, а другу групу електронів – мі-
норитарними носіями заряду. Однак, у явищах електронного 
переносу беруть участь не всі електрони, а лише невелика їх ча-
стка, що знаходиться поблизу рівня Фермі eF. У такому випад-
ку в формулі для спінової поляризації необхідно враховувати 
лише ці електрони, тобто для випадку електронного транспорту 

(ε ) ( , )i i Fn g i= = ¯ .      (4.76) 
 

 
Рис. 4.8. У немагнітному провіднику (а) однакова кількість електро-
нів зі спіном вгору та спіном вниз перебуває в рівновазі. У феромаг-
нітному провіднику (б) густини електронних станів для електронів зі 
спіном вгору та спіном вниз різні внаслідок обмінного розщеплення 

 
Наявність обмінного розщеплення приводить не лише до 
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появи асиметрії в розподілі електронів за напрямком спіну, але і 
до залежності інших величин від напрямку спіну. Так, у вираз 
для електричного струму входить концентрація носіїв заряду, їх 
ефективна маса і час релаксації (див. формули (4.24), (4.27) і 
(4.29)). У феромагнетику ці величини є спін-залежними. Як ре-
зультат, електричний струм, що переноситься електронами із 
різним спіном, буде різним, тобто j↑ буде відрізнятися від j↓. 
Слід однак зауважити, що відношення (j↑− j↓)/j не буде пропор-
ційним до спінової поляризації Pn, оскільки інші фізичні пара-
метри, які визначають електричний струм, також є спін-
залежними. Тому для відношення (j↑− j↓)/j вводиться окремий 
термін – «спінова поляризація струму» Pj (див. формулу (4.46)). 

Для характеристики спінової 
поляризації струму іноді вводять 
іншу величину – так званий a–
параметр: a = ρ↓/ρ↑ = σ↑/σ↓. Легко 
знайти співвідношення між Pj і a–
параметром: Pj = (1–a)/(1+a) або 
a = (1–Pj)/(1+Pj). 

Особливо яскраво спінова за-
лежність фізичних величин прояв-
ляється у матеріалах, в яких мажо-
ритарна підзона заповнена повніс-
тю, а міноритарна – частково 
(рис. 4.9). У цьому випадку носія-
ми заряду є електрони лише з од-
ним напрямком спіну (спінова по-
ляризація густини електронних 
станів на рівні Фермі дорівнює 

100%). Такі матеріали називаються половинними металами і 
вони є особливо  перспективними для використання у 
пристроях спінтроніки. 

Рис. 4.9. Половинний ме-
тал з нульовою густиною 
електронних станів на рів-
ні Фермі для однієї із груп 
електронів 
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4.6. ДРЕЙФОВО–ДИФУЗНИЙ ФОРМАЛІЗМ ДЛЯ 
ФЕРОМАГНЕТИКІВ 

У феромагнітних провідниках спін-залежною є густина 
електронних станів на рівні Фермі (g↑(εF) ≠ g↓(εF)), а також  
швидкість Фермі7 ( FF vv ¯ ¹ ). Спінова залежність цих величин 
приводить до спінової залежності часів релаксації, довжин віль-
ного пробігу, рухливостей, коефіцієнтів дифузії та провіднос-
тей, а, отже, і до спінової залежності квазіхімічного потенціалу.  

Якщо ввести квазіхімічні потенціали ζ↑ та ζ↓, що описують 
наявність нерівноважних спінів в системі, то можна записати 

σ ζj  = Ñ ,       (4.77) 
σ ζj¯ ¯ ¯= Ñ .       (4.78) 

Введемо наступні означення: 
, sg g g g g g ¯  ¯= + = - ,     (4.79) 

σ σ σ , σ σ σs ¯  ¯= + = - ,     (4.80) 

( ) ( )1 1ζ ζ ζ , ζ ζ ζ
2 2s ¯  ¯= + = - ,   (4.81) 

( ) ( )1 1,
2 2sD D D D D D ¯  ¯= + = - .    (4.82) 

Запишемо зарядовий та спіновий струми у вигляді: 
σ ζ σ ζs sj j j ¯= + = Ñ + Ñ ,     (4.83) 
σ ζ σ ζs s sj j j ¯= - = Ñ + Ñ .      (4.84) 

Із цих співвідношень випливає, що у феромагнетику, де     
σs ¹ 0, градієнт нерівноважних спінів спричинює зарядовий 
струм, а прикладання напруги спричинює спіновий струм. По-
яснення є простим: оскільки електронів, скажімо, зі спіном вго-
ру більше, ніж зі спіном вниз, а носій заряду і спіну один (це – 

                                                 
7 Швидкість Фермі – це швидкість, з якою рухається квантова частинка (ферміон), 
якщо її енергія дорівнює eF: vF = (2eF/m)1/2.  



 

135 
 

електрон!), то електрична напруга спричинює різні потоки спі-
нів вгору та спінів вниз, а, отже, і зарядового та спінового стру-
мів. У звичайних провідниках при мінімальній спіновій поляри-
зації (σs ≈ 0) поява (зміна) зарядового струму не приводить до 
появи (зміни) спінового струму.  

Для вироджених провідників відхилення від хімічного по-
тенціалу, спричинене появою нерівноважних носіїв заряду і 
спіну, можна вважати малим, оскільки вклад в струм вносять 
лише електрони на рівні Фермі. Тоді можна виконати розклад:  

( ) ( )0
0 0η ζ φ ζ φ

η
n

n n e e n e e
    

¶
= + + » + +

¶
,  (4.85) 

( ) ( )0
0 0η ζ φ ζ φ

η
n

n n e e n e e¯
¯ ¯ ¯ ¯ ¯

¶
= + + » + +

¶
.  (4.86) 

Враховуючи, що ∂n↑0/∂η = g↑, і та ж сама ситуація має місце 
для вироджених електронів зі спіном вниз, отримаємо: 

0 ζ φn n g e g e    = + + ,      (4.87) 

0 ζ φn n g e g e¯ ¯ ¯  = + + .      (4.88) 
Тоді електронна концентрація дорівнюватиме: 

( )0 ζ φ ζs sn n n n eg eg ¯= + = + × + + .   (4.89) 
Накладемо умову локальної електронейтральності, тобто 

умову n = n0. Дана умова добре виконується в металах та силь-
но легованих напівпровідниках, у яких заряд екранується на   
відстанях порядку атомних. За допомогою цієї умови електрич-
ний потенціал виключається із задачі, завдяки співвідношенню, 
що пов’язує його з квазіхімічними потенціалами: 

( )ζ φ ζ 0s sg g× + + = .      (4.90) 
У звичайних провідниках, де gs = 0, отримаємо ζ = −φ, що є 
очевидною умовою локальної електронейтральності, тобто 
n(η+eζ+eφ) = n0(η). 

Розглянемо спінову густину s = n↑ − n↓. Для неї виконується 
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співвідношення: 

( )0 0ζ φ ζ 4 ζs s s

g g
s s eg eg s e

g
 ¯= + × + + = + ,   (4.91) 

де  використано  вирази (4.87) – (4.88)  і умову  локальної елек-
тронейтральності для виключення ζ+φ. Із співвідношення (4.91) 
отримаємо густину нерівноважних спінів: 

0δ 4 ζ s

g g
s s s e

g
 ¯= - = .     (4.92) 

Густина нерівноважних спінів пропорційна до квазіхімічно-
го потенціалу ζs. Квазіхімічний потенціал ζs будемо називати 
спіновою акумуляцією (таке визначення спінової акумуляції 
більш загальне, ніж вираз (4.56)). У звичайних провідниках 
δs = s = eζsg, що є кількістю електронних станів в інтервалі eζs 
поблизу рівня Фермі.  

Розглянемо спінову поляризацію струму Pj = js/j. Пригадає-
мо, що спінова поляризація визначається як Pn = s/n та додатко-
во введемо поняття спінової поляризації провідності 

σ σ / σsP = .        (4.93) 
З виразу (4.83) для зарядового струму визначимо Ñζ: 

( )1 σ ζ
σ s sjÑz = - Ñ .      (4.94) 

Підставимо вираз (4.94) в (4.84) для отримання спінового стру-
му: 

σ

σ σ
σ ζ σ ζ 4 ζ

σs s s sj P j  ¯= Ñ + Ñ = + Ñ .   (4.95) 

Тоді отримаємо рівняння для спінової поляризації струму 

σ

σ σ4 ζ
σ

s
jP P

j
 ¯Ñ

= + × .     (4.96) 

З рівняння (4.96) випливає, що для отримання суттєвої спінової 
поляризації струму необхідно створити великий градієнт квазі-
хімічного потенціалу. 
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Одержимо рівняння для ζs. Для стаціонарного режиму в 
звичайних провідниках рівняння неперервності (4.42) описує 
нерівноважний спін s: 

τs
s

sj eÑ = .        (4.97) 

У феромагнітних провідниках формула (4.97) набуває вигляду  
δ
τs

s

sj eÑ =         (4.98) 

і описує затухання нерівноважного спіну δs → 0 чи сумарного 
спіну s → s0. Тоді отримаємо 

2

2
σ

δ 14 ζ
τ τ

σ σ σ σ
4 ζ 4 ζ .

σ σ

s s
s s

s s

g gsj e e
g

P j

 ¯

 ¯  ¯

Ñ = = =

æ ö
= Ñ + Ñ = Ñç ÷

è ø

  (4.99) 

При цьому ми скористались рівнянням (4.92) і тим фактом, що 
електричний струм є неперервним у стаціонарному режимі, 
тобто 0=Ñj .  

Використовуючи (4.81), (4.92) і (4.99), отримаємо рівняння 
для ζs:  

2
2

ζζ s
s

sL
Ñ = ,        (4.100) 

де Ls – узагальнена довжина спінової дифузії: 
τs sL D= ,        (4.101) 

а D  – узагальнений коефіцієнт дифузії: 

/ /
gD

g D g D ¯ ¯ 

=
+

.     (4.102) 

У звичайних провідниках D = D . У рамках нашого формалізму 
Ls є феноменологічним параметром. 
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4.7. МОДЕЛЬ СПІНОВОЇ ІНЖЕКЦІЇ: ПЕРЕХІД 
ФЕРОМАГНЕТИК–НЕМАГНІТНИЙ ПРОВІДНИК 

Знайдемо вираз для спінової поляризації струму Pj(0), яка у 
звичайних провідниках визначає спінову акумуляцію ζsN(0). 
Припустимо, що протяжність феромагнітної та немагнітної об-
ластей набагато більші, ніж відповідні довжини спінової дифу-
зії (рис. 4.10). ). Будемо вважати, що на значній відстані від пе-
реходу нерівноважний спін дорівнює нулю. Розглянемо три об-
ласті окремо.  

 

 
Рис. 4.10. Схема геометрії спінової інжекції. Феромагнітний провід-
ник F формує перехід з немагнітним провідником N. Контактна об-
ласть С вважається нескінченно вузькою і зосередженою при x = 0 

 
Феромагнетик. Перепишемо рівняння (4.96) для спінової 

поляризації струму в феромагнетику при x = 0: 

σ

σ σ1(0) 4 ζ (0)
σ

F F
jF F sF

F

P P
j

 ¯= + Ñ .   (4.103) 

Для визначення ζsF(0) розглянемо рівняння дифузії (4.100) у фе-
ромагнетику 

2
2

1ζ ζsF sF
sFL

Ñ = .        (4.104) 

Його розв’язком з граничною умовою ζsF(−∞) = 0 є 
/ζ ( ) ζ (0) sFx L

sF sFx e= ,      (4.105) 
звідки  
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ζζ sF
sF

sFL
Ñ = .        (4.106) 

Тоді для спінової поляризації струму отримаємо: 

σ
ζ (0)1(0) sF

jF F
F

P P
j R

= + ,      (4.107) 

де введено ефективний опір феромагнетика 
σ

4σ σ
F

F sF
F F

R L
 ¯

= .       (4.108) 

Це не є електроопір області, а лише ефективний опір, що вини-
кає при спін-поляризованому транспорті. Остаточно запишемо: 

ζ (0)1(0) sF
jF F

F

P P
j Rs= + .     (4.109) 

Немагнітний провідник. Оскільки в немагнітному провід-
нику Pσ = 0 та σN↑ = σN↓ = σN/2, то  

1(0) σ ζ (0)jN N sNP
j

= Ñ .      (4.110) 

Як і у випадку феромагнітної області, необхідно розв’язати рів-
няння дифузії 

2
2

1ζ ζsN sN
sNL

Ñ = ,      (4.111) 

з граничною умовою ζsN(∞)=0. Його розв’язком є 
/ζ ( ) ζ (0) sNx L

sN sNx e-=  ,    (4.112) 
а градієнт 

ζζ sN
sN

sNL
Ñ = - .       (4.113) 

Спінова поляризація струму в немагнітному провіднику до-
рівнюватиме 

ζ (0)1(0) sN
jN

N

P
j R

= - ,      (4.114) 

де  
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σ
sN

N
N

LR = ,        (4.115) 

є ефективним опором немагнітної області. Визначивши PjN(0), 
отримаємо спінову акумуляцію 

ζ (0) (0)sN jN NjP R= - .     (4.116) 
Спінова акумуляція пропорційна до спінового струму 

jsN(0) = jPjN(0), який накачує спіни в систему, та ефективного 
опору RN = LsN/σN:  чим більша довжина спінової дифузії, тим 
більшою є спінова акумуляція. 

Контакт. Перевага моделі квазіхімічного потенціалу над 
рівняннями дрейфу-дифузії для зарядового та спінового струмів 
полягає в тому, що вона дає змогу описати спін-поляризований 
транспорт через межу поділу при x = 0. Оскільки маємо справу 
з окремою точкою, то неможливо визначити градієнт для вве-
дення струмів. Натомість скористаємось розривом хімічного 
потенціалу на межі поділу, записавши: 

 

ζ (0) ζ (0) ζ (0)N Fj     = S - = S Dé ùë û ,  (4.117) 

ζ (0) ζ (0) ζ (0)N Fj¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯= S - = S Dé ùë û .  (4.118) 
 

У цих рівняннях введено спін-залежні провідності контакту 
Σ↑ та Σ↓. У термінах зарядового та спінового струмів отримаємо 

 

ζ(0) ζ (0)s sj = SD + S D ,     (4.119) 
ζ(0) ζ (0)s s sj = S D + SD .     (4.120) 

 

Повна провідність Σ = Σ↑ + Σ↓, а спінова провідність 
Σs = Σ↑ – Σ↓. Виключаючи ∆ζ(0) з рівняння для j та підставляючи 
в рівняння для js, отримаємо 

ζ (0)s
s

C

j P j
RS

D
= + ,      (4.121) 

де спінова поляризація провідності 

P  ¯
S

S - S
=

S
,      (4.122) 
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а ефективний контактний опір 

4CR
 ¯

S
=

S S
.      (4.123) 

Остаточно для спінової поляризації струму js/j в контактній 
області отримаємо 

ζ (0)1 s
jC

C

P P
j RS

D
= + .     (4.124) 

4.8. СПІНОВА ІНЖЕКЦІЯ ТА СПІНОВА ЕКСТРАКЦІЯ 

У рівняннях (4.109), (4.114) та (4.124) міститься п’ять неві-
домих: PjF(0), PjN(0), Pjc(0), ζsF(0) та ζsN(0). Для виключення двох 
невідомих параметрів необхідні подальші фізичні припущення. 
Використаємо наближення про неперервність спінового струму 
на контакті: 

(0) (0)j jF jN jCP P P P= = = .    (4.125) 
Дане припущення є виправданим за умови, що на контакті   
можна знехтувати розсіюваннями, які супроводжуються пере-
воротом спіну (спін-фліп розсіюваннями). Це припущення може 
бути некоректним для контактів з парамагнітними домішками, у 
яких необхідно враховувати релаксацію спіну в приконтактній 
області, однак, у більшості випадків воно є досить обґрунтова-
ним. 

Використовуючи умову неперервності спінового струму, з 
рівнянь (4.109), (4.114) та (4.124) можна отримати ефектив-
ність спінової інжекції: 

σ
F F C

j R
F C N

R P R PP P
R R R

s S+
= =

+ +
.    (4.126) 

Ефективність спінової інжекції – це усереднена по трьох облас-
тях спінова поляризація провідності Pσ, зважена на ефективні 
опори. У лінійному режимі ефективність спінової інжекції не 
залежить від струму. Рівняння (4.126) є ключовим результатом 
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стандартної моделі спінової інжекції.  
Якою є спінова акумуляція? Вище ми отримали, що 

ζ (0)sN j NjP R= - .      (4.127) 
Якщо j < 0, тобто електрони рухаються з F – області в N –
 область, то спінова акумуляція є додатною (ζsN(0) > 0). У цьому 
випадку говоримо про спінову інжекцію. Якщо ж j > 0, тобто 
електрони рухаються з N – області в F – область, і ζsN(0) < 0, то 
мова йде про спінову екстракцію. Якщо розглядати спінову по-
ляризацію Pn = s/n, то в немагнітній області отримаємо для Pn: 

(0) ζ (0) N N
n sN N j

N N

g gP e jeR P
n n

= = - ,   (4.128) 

де gN –  густина електронних станів на рівні Фермі в немагніт-
ному металі.  

Отже, спінова поляризація дорівнює частці електронів з 
енергіями в інтервалі jeRN (спад напруги на відстані LsN), пом-
ноженій на Pj. Оскільки поляризація інжектованих спінів про-
порційна до зарядового струму, то інжекція електричного спіну 
є прикладом спінової накачки. 

Еквівалентна схема F/N спінової інжекції. Стандартну 
модель спінової інжекції можна підсумувати еквівалентною 
електричною схемою, зображеною на рис. 4.11. Електрони зі 
спіном вгору та спіном вниз формують паралельні канали елек-
тричного струму.  

Кожна область  переходу характеризується власним ефек-
тивним опором, що визначається довжиною спінової дифузії в 
об’ємних областях чи спін-залежними провідностями в контак-
ті. 

Квазіхімічні потенціали, нерівноважні опори та спінові 
корки. Спіновий квазіхімічний потенціал ζs характеризується 
перепадом в контактній області. Це випливає з рівняння (4.124): 

( )ζ (0) ζ (0) ζ (0)s sN sF C jjR P PSD = - = - .   (4.129) 
При зміні напрямку зарядового струму ζs змінює знак 

вздовж контакту. На рис. 4.12 зображено просторовий розподіл 
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густини спінового струму js та ζs. Потенціали зазнають розриву, 
величина якого (Dζs) пропорційна до електричного струму, кон-
тактного опору та поляризації спінового струму. Нерівноважна 
спінова густина затухає на відстанях порядку довжини спінової 
дифузії. 

 

 
Рис. 4.11. Еквівалентна схема стандартної моделі спінової інжекції в 
F/N–переході з трьох областей: феромагнетика, контакту та звичай-
ного провідника. Електричний струм розщеплюється на дві компо-
ненти: зі спіном вгору та спіном вниз, кожна з яких поширюється 
через відповідний резистор 

 

 
Рис. 4.12. (а) − розподіл спінового струму в F/N–переході для j < 0, 
тобто в режимі спінової інжекції. Припускається неперервність спі-
нового струму на контакті при x = 0.  (б) − квазіхімічні потенціали 
нерівноважних спінів при тих же умовах 

 
Проаналізуємо вираз для зарядового квазіхімічного потен-

ціалу. З рівняння (4.94) слідує, що 
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( ) σ
1ζ σ ζ ζ
σ σs s s

jj PÑ = - Ñ = - Ñ .   (4.130) 

Для феромагнетика 

σζ ζ
σF F sF

F

j PÑ = - Ñ ,     (4.131) 

тоді як для звичайного провідника 

ζ
σN

N

j
Ñ = .       (4.132) 

Нехай розмір феромагнітної області дорівнює LF (LF >> LsF), 
а немагнітної – LN (LN >> LsN). Інтегруючи рівняння (4.131) і 
(4.132), отримаємо: 

( ) ( )

( ) ( )

0

~

ζ ( )  ζ 0 ζ

= ζ 0 ζ ,

F

F F F
L

F F sF sF

x dx

j R P

-

s

» - -¥ =

- - -¥é ùë û

ò
    (4.133) 

( ) ( )
~

0

ζ ( )  0
NL

NN N Nx dx j R» z ¥ - z =ò .   (4.134) 

Тут введено позначення: 
0~ 1

F

F
F

F FL

LR dx
-

= º
s sò ,      (4.135) 

що є опором (на одиничну площу поперечного перерізу) феро-
магнітної області розміром LF >> LsF. Аналогічно, NR~  є опором 
немагнітної області довжиною LN.   

Оскільки ми припустили, що спінова акумуляція дорівнює 
нулю на лівому краю феромагнетика, то ζsF(−∞) = 0. Додаючи 
рівняння (4.133) і (4.134), отримаємо 

( ) ( ) ( ) ( )

σ

ζ ζ ζ 0 ζ 0

ζ (0)
N F N F

N F F sFjR jR P

¥ - -¥ - - =é ù é ùë û ë û
= + -% %

.  (4.136) 

За відсутності спінової акумуляції закон Ома для F/N пере-
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ходу має вигляд: 

( ) ( ) 1ζ ζN F N FR R jæ ö¥ - -¥ = + +ç ÷Sè ø
% % .   (4.137) 

Це означає, що сумарний спад квазіхімічного потенціалу (чи 
напруги для електронейтрального провідника) визначається  
послідовним опором трьох областей, помноженим на зарядовий 
струм. Але при наявності спінової акумуляції опір переходу на-
буває поправки, що змінює закон Ома до наступного вигляду: 

( ) ( ) 1ζ ζ δN F N FR R R jæ ö¥ - -¥ = + + +ç ÷Sè ø
% % .  (4.138) 

Підставляючи цей нерівноважний закон Ома в рівняння 
(4.136), отримаємо: 

σ
1 δ ζ (0) ζ (0) ζ (0)F sF N FR j Pæ ö+ = - + -ç ÷Sè ø

.  (4.139) 

Спад квазіхімічного потенціалу на контакті описується ви-
разом (4.119). Враховуючи, що PS = Ss/S, отримаємо: 

ζ(0) ζ (0) ζ (0) ζ (0)N F s
j PSD = - = - D
S

,  (4.140) 

так що додатковий опір є наслідком спінової акумуляції ∆ζs(0). 
Оскільки ∆ζs(0) пропорційне до j (див. рівняння (4.129)), то спад 
квазіхімічного потенціалу на переході дорівнює: 

( )ζ(0) j C
j jP P P RS SD = - -
S

.    (4.141) 

Підставляючи вираз (4.141) у  (4.139), одержимо нерівно-
важний опір внаслідок спінової акумуляції: 

( ) ( )σ σδ j C F F j FR P P P R P R P PS S= - - - - .  (4.142) 
Використовуючи  вираз  (4.126) для ефективності спінової ін-
жекції Pj, запишемо остаточно 

( ) ( )2
σ σδ N C F F F C F

F C N

R P R P R R R P P
R

R R R
S S- + -

=
+ +

.  (4.143) 

Важливо, що ця поправка до опору завжди додатна: δR > 0.  
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Чому ж з’являється додатковий опір? Спінова акумуляція 
зумовлює появу нерівноважних спінів у феромагнітній області 
та на контакті. Нерівноважні спіни спричинюють спінову дифу-
зію, яка скеровує спіни в напрямку від контакту. Оскільки у фе-
ромагнетику та спін-поляризованому контакті будь–який спіно-
вий струм веде до появи зарядового струму (через ненульову 
Pσ), то потік спінів викликатиме потік електронів, орієнтований 
в протилежному напрямку до потоку електронів, що спричине-
ний зовнішнім джерелом струму. Цей протилежний напрямок 
до зарядового струму, який не залежить від напрямку протікан-
ня струму, і проявляється в появі додаткового опору δR, що 
отримав назву ефекту спінового корка. 

Розглянемо два граничні випадки моделі спінової інжекції: 
прозорий та тунельний контакти.  

Прозорий контакт. У випадку прозорого контакту викону-
ється наступна умова:  

,C N FR R R<< .       (4.144) 
При цьому рівняння (4.126), (4.128) і (4.143), які описують па-
раметри F/N переходу, набувають вигляду: 

F
j F

N F

RP P
R R s=

+
,       (4.145) 

2
σδ N F

F
N F

R RR P
R R

=
+

,      (4.146) 

(0) N
nN N j

N

gP ejR P
n

= - .     (4.147) 

Якщо F– та N–області мають однакову провідність 
(RN ≈ RF), то ефективність спінової інжекції є високою (Pj≈PσF). 
Це типовий випадок спінової інжекції з феромагнітного металу 
в звичайний метал чи з феромагнітного напівпровідника в зви-
чайний напівпровідник.  

Що відбуватиметься якщо перейти до спінової інжекції з 
феромагнітного металу в немагнітний напівпровідник? Оскіль-
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ки в напівпровіднику концентрація носіїв набагато менша, ніж у 
феромагнітному металі, то RN >> RF і в цьому випадку 

σ σ
F

j F F
N

RP P P
R

» << ,       (4.148) 

2
σδ F F FR R P R» » ,       (4.149) 

σ σ(0)
ε

N F
nN F F F

N FN

g eVP ejR P P
n

» - » - ,   (4.150) 

де VF – спад напруги в феромагнетику на відстані LsF,  а εFN – 
енергія Фермі немагнітного провідника.  

Отже, спінова інжекція виявляється суттєво ослабленою. 
Занижена ефективність спінової інжекції на такому ідеалізова-
ному переході феромагнетик–напівпровідник називається про-
блемою невідповідності опорів, оскільки вона походить від зна-
чної різниці провідностей феромагнітного металу та напівпро-
відника.  

Фізичні  основи цього  ефекту  можна зрозуміти із еквіва-
лентної схеми, наведеної на рис. 4.13. Якщо RN >> RF↑, RF↓, то 
падіння напруги на цьому колі паралельних резисторів дорів-
нюватиме V ≈ 2RNІ↑ ≈ 2RNІ↓, тому І↑ ≈ І↓.  Струми в каналах зі 
спінами  вгору та спінами вниз визначатимуться винятково 
ефективним опором напівпровідника, оскільки спад напруги го-
ловним чином відбувається на ньому. У результаті Pj << PσF, 
тобто спінова інжекція є неефективною. Також пригніченим є 
ефект спінового корка: δR ≈ RF << RN. 

Тунельний контакт. Якщо контактний опір на переході 
F/N є великим, тобто RC >> RF, RN, то в цьому випадку мова йде 
про тунельний контакт. Спінова інжекція для тунельного кон-
такту описується наступними рівняннями: 

jP PS= ,         (4.151) 

( )22
N C F C F

C

R R P R R P P
R

R
S s S+ -

d = ,   (4.152) 
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(0) N
nN N

N

gP ej R P
n S= - .      (4.153) 

Величини, що викликають практичний інтерес, повністю зале-
жать від PΣ. Контакт діє як спіновий фільтр.  

 

 
Рис. 4.13. Еквівалентна схема для прозорого контакту (RC << RN, RF). 
Якщо RN >> RF, то спад напруги відбувається переважно у немагніт-
ній області, для якої І↑ = І↓, тому спінова поляризація струму стає 
близькою до нуля 

 
Поява високоомного контакту дозволяє інжектувати спіни з 

феромагнітного металу в напівпровідник, розв’язуючи пробле-
му невідповідності опорів. Справді, якщо RN >> RF, то отримає-
мо: 

jP PS= ,         (4.154) 
2δ NR R PS» ,         (4.155) 

(0)
ε

N N
nN N

N FN

g eVP je R P P
n S S» - = - .    (4.156) 

Тут VN – спад напруги в N–області на відстані LsN. Спінова ін-
жекція визначається поляризацією провідності контакту 8, тоді 
як нерівноважний опір δR приблизно дорівнює ефективному 

                                                 
8 У тунельному контакті між феромагнетиком та немагнітним провідником прохо-
дження електронів через тунельний бар’єр залежить від спіну. Це є причиною того, 
що 0¹SP . 
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опору напівпровідника, RN >> RF. Зауважимо, що за умови про-
зорого контакту нерівноважний опір був набагато меншим, 
δR ≈ RF. Поляризація нерівноважних спінів тепер також стає на-
багато більшою, ніж для прозорого контакту, оскільки 
LsN >> LsF, так що VN >> VF (див. рівняння (4.150)).  

Фільтрування спінів відображено на еквівалентній схемі 
(рис. 4.14). Спад напруги на колі дорівнює V = І↑/Σ↑ = І↓/Σ↓, так 
що Pj = PΣ.  

Розглянемо феромагнітну область, в якій спінова акумуля-
ція дорівнює 

( )σζ (0)sF F j FR j P P= - .     (4.157) 

 

Рис. 4.14. Еквівалентна схема 
для тунельного контакту 
(RC >> RN, RF). Оскільки спад 
напруги відбувається на кон-
такті, то І↑ ≠ І↓. Як результат, 
спінова поляризація струму 
відмінна від нуля 

 
Якщо PσF << Pj ≈ PΣ,  то акумуляція від’ємна (ζsF(0) < 0) для по-
току електронів з феромагнетика у немагнітний провідник, 
j < 0. З іншого боку, в немагнітному провіднику акумуляція бу-
де додатною: ζsN(0) = −RNjPΣ > 0. Якщо домінує контактне філь-
трування спінів, то в схемі спінової інжекції існує спінова екст-
ракція з феромагнетика і  спінова  інжекція в немагнітний про-
відник. 

4.9. СПІН-ЗАРЯДОВИЙ ЗВ’ЯЗОК СІЛСБІ–ДЖОНСОНА 

В електричній спіновій інжекції ми скеровуємо спін-
поляризовані електрони з феромагнетика у немагнітний провід-
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ник. Як наслідок, нерівноважний спін акумулюється  в  немаг-
нітному провіднику. Справедливим є і протилежне твердження: 
якщо спінова акумуляція генерується в немагнітному провідни-
ку, розміщеному поблизу феромагнетика, то в замкненому колі 
з’являється струм, а у відкритому колі виникає електрорушійна 
сила (ЕРС). Цей обернений ефект отримав назву спін-
зарядового зв’язку Сілсбі–Джонсона. Вказаний зв’язок вперше 
був запропонований Сілсбі (R. Sіlsbee) в1980 р. та експеримен-
тально продемонстрований Джонсоном (M. Johnson) та Сілсбі в 
експерименті по інжекції електричного спіну (1985 р.).  

Схема експерименту Сілсбі-Джонсона наведена на рис. 
4.15, а. Електричний струм І протікає в напрямку від x = 0 до –b 
(рис. 4.15, б). При цьому спін інжектується з лівого феромагніт-
ного електрода (інжектора) в немагнітний метал. На відміну від 
носіїв заряду, інжектовані спіни дифундують у всіх напрямках 
(у даному випадку – вліво та вправо). Завдяки спін-зарядовому 
зв’язку Сілсбі–Джонсона, поява нерівноважних спінів в області 
детектора приводить до появи в правому електричному колі 
електрорушійної сили V, достатньої для вимірювань9. Змінюю-
чи відстань Lx між інжектором і детектором або намагніченість 
детектора, можна змінювати величину ЕРС.  

З використанням моделі спінової інжекції розрахуємо ЕРС, 
що виникає внаслідок спін-зарядового зв’язку. Розглянемо F/N–
перехід із особливою граничною умовою: нерівноважний спін 
зберігається будь–яким способом на правому дальньому краї 
немагнітного провідника10:  

ζ ( ) 0sN ¥ ¹ .       (4.158) 
На лівому краї феромагнітної області припускається, що спін 
перебуває в рівновазі (рис. 4.16): 

                                                 
9 Подібний підхід використано для реєстрації спінового ефекту Холла в металах. 
10 Джерелом, наприклад, може бути електрична інжекція  або оптична орієнтація спі-
нів. 
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ζ ( ) 0sF -¥ = .       (4.159) 
 

 
Рис. 4.15. Схема нелокальної спінової інжекції та детектування Сі-
лсбі–Джонсона (а). Детектування спіну реалізується різними F/N–
переходами через спін-зарядовий зв’язок Сілсбі–Джонсона. Спіно-
ва дифузія від інжектора зображена різними градаціями сірого ко-
льору (б). Адаптовано з M. Johnson and R. Sіlsbee, Phys. Rev. Lett. 
55, 1790 (1985) 

 
Важливим є встановлення просторового розподілу спінової 

акумуляції всередині переходу та розрахунок індукованої ЕРС, 
що визначається як 

ζ ( ) ζ ( )N Femf = ¥ - -¥ ,     (4.160) 
за умови відсутності електричного струму (відкрите коло): 
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0j = .        (4.161) 
ЕРС визначається спадом квазіхімічного потенціалу ζ на 

переході. Якщо такий спад має місце, то система діє як батарея: 
при замиканні кола виникне електричний струм. При електрич-
ній та спіновій рівновазі спад квазіхімічного потенціалу дорів-
нює нулю.  

 

 
Рис. 4.16. Схематичне зображення розподілу квазіхімічного потенці-
алу ζ (а) та спінової акумуляції ζs (б) в F/N переході 

 
З рівняння (4.90) випливає, що для локальної електронейт-

ральності у вироджених провідниках необхідно, щоб  
φ( ) ζ( ) ζ ( )g sx x P x= - - ,     (4.162) 

де Pg = gs/g.  
Для феромагнетика ця умова набуває вигляду: 

φ ( ) ζ ( ) ζ ( )F F gF sFx x P x= - - ,    (4.163) 
тоді як для немагнітного матеріалу 

φ ( ) ζ ( )N Nx x= - ,      (4.164) 
оскільки PgN=0. Зважаючи на те, що ζsF(−∞)=0, спад хімічного 
потенціалу дорівнює (зі знаком мінус) спаду електростатичного 
потенціалу: 

ζ ( ) ζ ( ) φ ( ) φ ( )N F F Nemf = ¥ - -¥ = -¥ - ¥ .  (4.165) 
ЕРС може бути зареєстрована експериментально за спадом 
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напруги11. 
З рівняння дрейфу-дифузії (4.131), отримаємо 

σ σζ ζ ζ
σF F sF F sF

F

j P PÑ = - Ñ = - Ñ ,   (4.166) 

де враховано, що j=0. Інтегруючи це рівняння в феромагнітній 
області у межах від −∞ до 0 з урахуванням того, що ζsF(−∞)=0, 
одержимо: 

[ ]σ σζ (0) ζ ( ) ζ (0) ζ ( ) ζ (0)F F F sF sF F sFP P- -¥ = - - -¥ = - .  (4.167) 
Аналогічно для N–області: 

ζ ( ) ζ (0) 0N N¥ - = .      (4.168) 
Отже, в N–області квазіхімічний потенціал є сталим, а в F–
області відбувається спад квазіхімічного потенціалу внаслідок 
ненульової спінової поляризації. Тоді 

σζ ( ) ζ ( ) ζ(0) ζ (0)N F F sFemf P= ¥ - -¥ = D - . (4.169) 
Спад квазіхімічного потенціалу в області контакту дорів-

нює 
ζ(0) ζ (0) ζ (0)N FD = - .     (4.170) 

Для розрахунку ЕРС необхідно визначити як спад квазіхі-
мічного потенціалу ∆ζ(0) на контакті, так і спінову акумуляцію 
ζsF(0) в феромагнетику.  

Розрахуємо спад електростатичного потенціалу на контакті. 
З умови електронейтральності слідує: 

φ(0) φ (0) φ (0) ζ(0) ζ (0)N F gF sFPD = - = -D - .  (4.171) 
Скористаємось моделлю дрейфу-дифузії на контакті: 

ζ(0) ζ (0)s sj = SD + S D ,     (4.172) 

                                                 
11 Якщо в провіднику у рівновазі існує просторовий заряд, то виникає додатковий 
спад напруги. У таких випадках ЕРС не дорівнює спаду напруги зі знаком мінус, 
оскільки навіть при рівновазі існує спад напруги; при замиканні кола струм не проті-
катиме. Наглядним прикладом є p-n перехід.  Лише у випадку, коли спад напруги су-
проводжується спадом квазіхімічного потенціалу, можна говорити про нерівнований 
стан, який породжує ЕРС. 
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ζ(0) ζ (0)s s sj = S D + SD .     (4.173) 
Для розрахунку спаду квазіхімічного потенціалу на контак-

ті виключимо ∆ζs(0), підставивши рівняння (4.173) у (4.172). 
Скориставшись умовою j=0, отримаємо: 

ζ(0) (0)C sR P jSD = - ,     (4.174) 
де RC – ефективний контактний опір, що визначається рівнян-
ням (4.123).  

Підстановка (4.174) у (4.171) дає: 
φ(0) (0) ζ (0)C s gF sFR P j PSD = + .   (4.175) 

Таким чином, спад напруги на контакті визначається спіновим 
струмом js і спіновою акумуляцією ζsF на контакті.  

Просторовий розподіл ζs з урахуванням граничної умови 
(4.158) описується наступним рівнянням:  

[ ] /ζ ( ) ζ ( ) ζ (0) ζ ( ) sNx L
sN sN sN sNx e-= ¥ + - ¥ . (4.176) 

З виразу (4.176) знаходимо для ζsN(0): 

[ ]1ζ (0) ζ (0) ζ ( )sN sN sN
sNL

Ñ = - - ¥ .   (4.177) 

З використанням умови j=0, отримаємо наступні рівняння для 
спінових струмів при x=0: 

[ ]1(0) ζ (0) ζ ( )sN sN sN
N

j
R

= - - ¥ ,    (4.178) 

1(0) ζ (0)sF sF
F

j
R

= ,      (4.179) 

1(0) ζ (0)sC s
C

j
R

= D .      (4.180) 

Припускаючи, що спін зберігається на переході при x=0, 
тобто 

(0) (0)s sF sC sNj j j j= = = ,    (4.181) 
Отримаємо вираз для ∆φ(0), підставляючи js = jsF(0) з рівняння 
(4.179) в рівняння (4.175): 
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φ(0) ζ (0)C F gF
sF

F

R P R P
R

S +æ ö
D = ç ÷

è ø
.    (4.182) 

Квазіхімічний потенціал  ζsN(0) можна отримати шляхом 
виключення js та ζsN(0) з рівнянь (4.178), (4.179) і (4.180): 

ζ (0) ζ ( ) ζ ( )F
sF sN sN

F C N

R
R R R

= ¥ < ¥
+ +

.  (4.183) 

Це дозволяє записати спіновий струм на контакті у вигляді 
1(0) ζ ( )s sN

F C N

j
R R R

= ¥
+ +

.    (4.184) 

Підставляючи (4.184) у (4.174), отримаємо вираз для спаду 
квазіхімічного потенціалу: 

ζ(0) ζ ( )C
sN

F C N

R P
R R R

SD = - ¥
+ +

.    (4.185) 

Спад квазіхімічного потенціалу на контакті пов’язаний з 
ефектом фільтрування спінів на контакті. Якщо б контактна 
провідність була спін-незалежною, то хімічний потенціал був 
би неперервним при х=0.  

Підстановка спінового квазіхімічного потенціалу із (4.183) 
в рівняння (4.182) дає для спаду електричної напруги: 

φ(0) ζ ( )C F gF
sN

F C N

R P R P
R R R

S +
D = ¥

+ +
.    (4.186) 

Спад електростатичного потенціалу на переході спричинюється 
як спіновою поляризацією феромагнетика, так і ефектом спіно-
вого фільтрування на контакті.  Просторові розподіли  квазіхі-
мічного ζ та спінового квазіхімічного ζs потенціалів зображені 
на рис. 4.16.  

Підставляючи рівняння (4.183) для ζsF(0) та (4.185) для 
∆ζ(0) в рівняння (4.169), отримаємо спін-індуковану ЕРС: 

σ ζ ( ) ζ ( )F F C
sN j sN

F C N

R P R Pemf P
R R R

S+
= - ¥ = - ¥

+ +
.  (4.186) 

Тут Pj – ефективність спінової інжекції, що визначається вира-
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зом (4.126). Якщо спінова акумуляція при x = ∞ додатна 
(ζsN(∞) > 0) та спінова поляризація переходу Pj > 0, то ЕРС буде 
від’ємною: квазіхімічний потенціал в F–області вищий, ніж в 
N–області. Для збереження електронейтральності, електроста-
тичний потенціал має задовольняти протилежну умову: в N–
області він вищий, ніж в F–області. Якщо система навантажена 
зовнішньою схемою, то для збереження спінової акумуляції при 
x = ∞ струм має протікати з N–області в F–область (електрони 
рухатимуться з F– в N–область) через зовнішнє коло та з F–
області в N–область (електрони – з N– в F–область) через сис-
тему12, замикаючи коло. При зміні однієї з величин Pj або 
ζsN(∞), ЕРС змінюватиме знак, подібно до спінового вентиля. У 
розімкненому колі електрони створюють поверхневий заряд 
протилежного знаку на кінцях F– та N–областей: рівновага до-
сягається за рахунок потоку електронів з N– в F–область до тих 
пір, поки встановиться рівноважне електричне поле (разом із 
супутнім спадом напруги Δφ) для перешкоджання подальшого 
потоку електронів.  

Спін-зарядовий зв’язок, заданий рівнянням (4.186) вказує 
на те, що ЕРС з’являється, якщо рівноважний спін (тут Pj) пере-
буває в електричному контакті з нерівноважним спіном (тут 
ζsN(∞)). Цей ефект дозволяє реєструвати нерівноважний спін 
при розміщенні феромагнітного електроду в області спінової 
акумуляції. Вимірюючи ЕРС на переході, можемо отримати ін-
формацію про спін у немагнітному провіднику. 

Спін-зарядовий зв’язок можна також зрозуміти з простої 
моделі електронної структури F– та N–областей (рис. 4.17). До 
переходу прикладена напруга з номінальним значенням V. Для 
кожної з груп електронів (зі спіном вгору або вниз) струм через 
перехід пропорційний до коефіцієнту пропускання контакту, 
добутку густини станів та спаду напруги. Оскільки нерівноваж-
ний спін в немагнітній області описується спіновим квазіхіміч-

                                                 
12 Це особливість ефекту батареї: електрони рухаються проти електрорушійної сили. 
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ним потенціалом ζsN, то величина струмів спінів вгору та спінів 
вниз визначається виразами: 

( )~ ζN sNFI t g g V   + ,     (4.187) 

( )~ ζN sNFI t g g V¯ ¯ ¯ - ,     (4.188) 
де tі – ймовірність тунелювання для електронів зі спіном і 
(і = ,¯). Позначимо t=(t↑+t↓)/2 та ts=(t↑–t↓)/2. Тоді сумарний 
струм: 

( ) ( )~ ζN F s sF N sF s F sNI I I g tg t g V g tg t g ¯= + + + + . (4.189) 
Струм протікатиме навіть при відсутності зовнішнього 

зміщення (V=0): 
( )~ ζsF s F sNI tg t g+ .     (4.190) 

 

 
Рис. 4.17. Спрощена модель спін-зарядового зв’язку Сілсбі–
Джонсона. Феромагнітна область (а) характеризується обмінним  
розщепленням зон.  Немагнітний провідник (б) має акумуляцію не-
рівноважного спіну ζsN. Прикладена напруга V зумовлює зсув квазі-
хімічних потенціалів в F– та N–області 

 
Спін-зарядовий зв’язок пропорційний до рівноважних ма-

теріальних параметрів феромагнетика та  контакту і є результа-
том спінової акумуляції в немагнітному провіднику. У ро-
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зімкненому колі покладемо І=0, тоді результуюча напруга і є 
електрорушійною силою: 

ζ ζ ζ
1 ( ) 1

gF tsF s F sF F s
sN sN sN

F s sF s sF F t gF

P Ptg t g g g t temf
tg t g t g tg PP

++ +
= - = - = -

+ + +
.(4.191) 

Тут Pt – спінова поляризація, яка характеризує коефіцієнт про-
пускання переходу, а Pg – спінова поляризація густини станів. 
Якщо провідна область з рівноважним намагніченням, що хара-
ктеризується Pg, розміщена поблизу провідної області з нерів-
новажною поляризацією ζsN, то в цьому випадку генерується 
ЕРС. Аналогічна ситуація проявляється якщо контакт між про-
відниками є спіновим фільтром. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Що таке спінова поляризація і які методи застосовують 
для її реалізації? Проаналізуйте різницю між значення-
ми спінової поляризації Pn та спінової поляризації стру-
му Pj. 

2. Що розуміють під термінами спінова інжекція, спінова 
акумуляція, спінова накачка? Від яких параметрів зале-
жить ефективність спінової інжекції? 

3. Від яких параметрів залежать довжина вільного пробігу 
електронів, спін-фліп довжина та довжина спінової ди-
фузії? 

4. Що розуміють під дрейфовою швидкістю електронів? 
Як змінюється ймовірнісний розподіл електронної гус-
тини з часом внаслідок дифузії? 

5. Від яких параметрів залежить рухливість електронів у 
матеріалах різної природи? 

6. Запишіть співвідношення Ейнштейна та проаналізуйте 
його. Коли це співвідношення порушується? 

7. Запишіть вираз для електронного потоку J та проаналі-
зуйте його.  
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8. Від яких параметрів залежить час спінової релаксації 
носіїв заряду при їх русі? 

9. Запишіть та проаналізуйте рівняння спінового дрейфу-
дифузії. 

10. Що розуміють під квазіхімічним потенціалом ζ та спі-
новим квазіхімічним потенціалом ζs? З якою метою вони 
вводяться? 

11. Яка фізична причина виникнення асиметрії електронно-
го транспорту? 

12. Що розуміють під половинними металами та яка особ-
ливість густини електронних станів їм притаманна? 

13. Поясніть, чому градієнт нерівноважних спінів у ферома-
гнетику спричинює зарядовий струм, а прикладання  
напруги – спіновий струм? 

14. Проаналізуйте рівняння неперервності, що описують 
нерівноважний спін s, для звичайного провідника та фе-
ромагнетика. 

15. Проаналізуйте модель спінової інжекції на переході  
феромагнетик-немагнітний провідник. 

16. Що таке спінова екстракція та від яких параметрів вона 
залежить? У чому полягає ефект спінового корка? 

17. Проаналізуйте проблему невідповідності опорів при 
спіновій інжекції. 

18. У чому полягає особливість спінової інжекції при ту-
нельному контакті F/N?  

19. У чому полягає контактне фільтрування спінів? 
20. Проаналізуйте спін-зарядовий зв’язок Сілсбі-Джонсона. 
21. Показати, що еквівалентна схема на рис. 4.11 приводить 

до рівняння (4.126) для поляризації спінового струму Pj. 
22. Отримати вираз для нерівноважного опору з еквівалент-

ної схеми (рис. 4.11), обчисливши δR = R−LsF/σF−LsN/σN, 
де R є опором схеми. 

23. Розрахувати просторовий розподіл спінового струму на 
F/N-переході в режимі спін-зарядового зв’язку. 
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5. СПІН-ЗАЛЕЖНІ ЕФЕКТИ В МАГНІТНИХ 
НАНОСТРУКТУРАХ 

В основі спінтроніки лежить цілеспрямоване використання 
однієї із фундаментальних характеристик електрона (напри-
клад, спіна) для керування поведінкою іншої (наприклад, пото-
ком зарядів). Як результат, спінтроніку формують два головні 
напрямки – електропольове керування спіновими станами та 
магнітопольове керування потоками зарядів. 

Обидва ці напрямки розвиваються досить стрімко, однак 
виділення спінтроніки в окрему галузь активізувалось лише   
після відкриття нових фундаментальних ефектів у багатошаро-
вих магнітних наноструктурах і їх успішної комерціалізації. 
Тому в першу чергу має сенс розглянути використання магніто-
польових ефектів для керування потоками зарядів.  

5.1. БАГАТОШАРОВІ МАГНІТНІ НАНОСТРУКТУРИ 

Багатошарові магнітні наноструктури складаються із феро-
магнітних шарів F, розділених шарами немагнітного металу N 
(рис. 5.1). Товщина кожного шару складає 1 – 10 нм, а кількість 
шарів може змінюватись від 3 до >100. У якості шарів F часто 
використовують Fe, Co, Nі або сплави на їх основі; у якості ша-
рів N – немагнітні перехідні (такі як Cr або Ru) або благородні 
метали (такі як Cu, Ag або Au). 

При виготовленні високоякісних багатошарових структур 
важливу роль відіграє ступінь відповідності параметрів криста-
лічної ґратки матеріалів, що утворюють наноструктуру. На 
рис. 5.2 показано відстань між сусідніми атомами і структуру 
кристалічної ґратки 3d, 4d і 5d перехідних металів. Легко бачи-
ти, що для багатошарових структур Fe/Cr і Co/Cu відповідність 
атомних відстаней і структури кристалічної ґратки досить доб-
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ра. Саме у таких наноструктурах проявляються сильні спін-
залежні ефекти. 

 

 
 

Рис. 5.1. Схематична ілюстрація магнітних багатошарових структур. 
Феромагнітні шари позначено буквою F, немагнітні – буквою N.    
Товщина феромагнітних шарів позначена як tF, товщина немагнітних 
шарів – tN 

 

 

Рис.5.2. Відстань між сусід-
німи атомами та структура 
кристалічної ґратки 3d ( ), 
4d ( )  і 5d ( ) перехідних 
металів. У нижній частині 
рисунка кружками, квадра-
тиками і шестикутниками 
показано ГЦК,  ОЦК і ГЩУ 
ґратки Браве для металів    
відповідних груп 
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Багатошарові магнітні структури мають дві важливі харак-
теристики: 
· Орієнтацією магнітних моментів шарів F легко керувати за 

допомогою зовнішнього магнітного поля, оскільки взаємодія 
між ними ослаблена наявністю проміжного немагнітного 
шару. 

· Товщина кожного шару (як феромагнітного, так і немагніт-
ного) є достатньою для того, щоб електрони провідності реа-
гували на зміну магнітного моменту магнітних шарів.  

5.2. ГІГАНТСЬКИЙ МАГНЕТООПІР 

Якісний опис явища гігантського магнетоопору. Перші 
повідомлення про великі значення магнетоопору в багатошаро-
вих F/N структурах з’явилися в 1988 – 1989 роках. Приклад   
сильного впливу магнітного поля на електричний опір демон-
струє рис. 5.3, на якому наведено залежності нормованого елек-
тричного опору від напруженості магнітного поля H для бага-
тошарових структур залізо/хром. Оскільки магнетоопір таких 
структур більше ніж на порядок величини перевищував магне-
тоопір відомих на той час феромагнітних матеріалів, він був  
названий гігантським магнетоопором (ГМО), а за багатошаро-
вими F/N структурами закріпилася назва ГМО–структури або 
структури з гігантським магнетоопором. 

В основі гігантського магнетоопору лежить взаємодія дело-
калізованих електронів, що переносять заряд, з локалізованими, 
які відповідають за формування магнітних моментів (так званий 
s-d обмін). Така ситуація характерна для феромагнітних 3d-
металів та сплавів на їх основі.13  Результатом s-d обміну є за-
лежність ефективного перерізу розсіювання делокалізованих 

                                                 
13 Таке уявлення для металів групи заліза є достатньо грубим, оскільки d- і s- зони в 
них помітно перекриваються і гібридизуються. Однак, оскільки d-зони значно вужчі 
за s-зони, такий підхід для опису властивостей групи заліза залишається коректним. 
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електронів (а, отже, і електричного опору) від напрямку локалі-
зованих магнітних моментів. 

 

 
Рис. 5.3. Залежності нормованого електричного опору від напруже-
ності магнітного поля Н для багатошарових структур Fe/Cr при 4,2 К 
(1 – (Fe 3 нм/Cr 0,9 нм)60, 2 – (Fe 3 нм/Cr 1,2 нм)35, 3 – (Fe 3 нм/Cr 1,8 
нм)30. Нижній індекс означає кількість пар шарів Fe/Cr). Напрямки 
електричного і магнітного полів паралельні до площини плівки. 
Стрілками показано орієнтацію магнітного моменту сусідніх шарів 
Fe за умов від’ємного поля (зліва), додатного (справа) і при відсут-
ності зовнішнього магнітного поля (посередині). Адаптовано з M.N. 
Baіbіch et al., Phys. Rev. Lett. 61, 2472 (1988) 

 
Також результатом s-d обміну є суттєва різниця в довжинах 

вільного пробігу 4s електронів з різним напрямком спіну по ві-
дношенню до локалізованого магнітного моменту: λ↑ ≠ λ↓. У 
звичайних 3d феромагнітних металах ці величини можуть змі-
нюватись від декількох нанометрів до десятків нанометрів, при 
цьому відношення λ↑ / λ↓ може приймати значення від 0,3 до 20. 
Підкреслимо, що λ↑ може бути як більшим за λ↓, так і меншим; 
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характер цього співвідношення визначається особливостями 
електронної структури матеріалу. 

Ідея реалізації явища ГМО полягає у створенні керованої 
магнітним полем магнітно-неоднорідної структури, період якої 
є порівнянним із λ↑ і λ↓. Оскільки розсіювання електронів  про-
відності на магнітних неоднорідностях є досить сильним, у ви-
хідному стані структура характеризується відносно великим 
електричним опором. Прикладання зовнішнього магнітного по-
ля робить магнітний стан більш однорідним, і  електрони  про-
відності з напрямком спіну вгору (приймемо для визначеності, 
що λ↑ >> λ↓) розсіюються значно слабше. Оскільки обидва кана-
ли перенесення заряду включені паралельно, загальний опір у 
цьому випадку визначається меншим із них і є відносно малим. 
Таким чином, вплив магнітного поля на провідність є досить 
сильним, що і приводить до гігантського магнеторезистивного 
ефекту. 

Принцип реалізації ефекту ГМО схематично зображено на 
рис. 5.4 для найпростішого випадку, коли два шари феромагне-
тиків F1 і F2 розділені немагнітним прошарком (так званим 
спейсером). Розглядається конфігурація, коли електричний 
струм протікає в площині плівки. Припустимо, що λ λF F

 ¯>> , а 

товщини шарів вибрано такими, що λ λF F
Ft ¯> >  і tN << λN (тут λF 

і λN  – довжини вільного пробігу електронів у F і N шарах, а tF і 
tN – товщини цих шарів). Якщо магнітні моменти сусідніх фе-
ромагнітних шарів орієнтовані паралельно, то електрони з од-
ним напрямком спіну рухаються практично без розсіювання 
(рис. 5.4, а). Результатом цього є шунтування провідності і від-
носно малі значення електричного опору. Навпаки, для антипа-
ралельного випадку, обидві групи електронів (як зі спіном вго-
ру, так і зі спіном вниз) відчувають зіткнення або в одному маг-
нітному шарі, або в іншому (рис. 5.4, б), що приводить до вели-
ких значень електричного опору. 

Гігантський магнеторезистивний ефект – це чудовий прик-
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лад того, як структурування матеріалів на нанорівні обумовлює 
нові фундаментальні ефекти, що надають структурі додаткової 
функціональності. Так, невдовзі після відкриття ефекту ГМО 
фірма ІBM впровадила у виробництво ГМО–елементи зчиту-
вання в системах магнітного запису. Завдяки цьому вдалося 
суттєво, практично на порядки, збільшити ємність жорстких 
дисків сучасних комп’ютерів, підняти швидкість запису і зчи-
тування. Вчені, що зробили визначальний внесок у відкриття 
ГМО, Альберт Ферт (A. Fert) і Пітер Грюнберг (P. Grünberg) 
отримали Нобелівську премію за 2007 рік. 

 

 
Рис. 5.4. Схематичне зображення руху та  розсіювання електронів з 
різним напрямком спінового магнітного моменту в тришаровій 
структурі феромагнетик/немагнітний метал/феромагнетик для ви-
падків паралельної (а) та антипаралельної (б) орієнтацій магнітних 
моментів сусідніх феромагнітних шарів. Розглядається конфігура-
ція, де електричний струм протікає в площині плівки 

 
СВП та СПП конфігурації ГМО структур. У минулому 

значна частина досліджень транспортних та магнетотранспорт-
них властивостей багатошарових структур була виконана в 
конфігурації, показаній на рис. 5.5, а. Вимірювання електрично-
го опору виконувались по стандартній чотириточковій схемі, в 
якій всі контакти були під’єднані до площини плівки. Як ре-
зультат,  електричний струм  головним  чином  протікав  пара-
лельно до площини шарів. Така конфігурація отримала назву 
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СВП–конфігурація ГМО (Струм протікає В Площині плівки). 
Пізніше інтерес підсилився до СПП геометрії, в якій Струм 
протікає Перпендикулярно до Площини плівки (рис. 5.5, б). 

 

 
Рис. 5.5. Схематичне зображення СВП (а) та СПП (б) конфігурацій 
ГМО структур. Стрілками показано феромагнітні шари 

 
З точки зору практичних застосувань СПП геометрія має 

певні переваги, порівняно з СВП геометрією. Так, у першому 
випадку досягнуто значно вищі значення магнетоопору (див. 
табл. 5.1), легше зробити відведення теплоти, такі структури 
демонструють більше відношення сигнал/шум. Проте, є серйоз-
ні технологічні труднощі при виготовленні СПП структур, а та-
кож при проведенні вимірювань. Справа в тому, що електрич-
ний опір у перпендикулярній геометрії дуже малий, тому для 
вимірювань необхідно використовувати або  надпровідні  кон-
такти, або виготовляти зразки з великою кількістю шарів (і, від-
повідно, великою сумарною товщиною) і малим латеральним 
розміром. На даний час дослідження та технологічні розробки 
ведуться в обох геометричних конфігураціях, хоча перевага на-
дається СПП геометрії. 

В області кімнатних температур стандартна СВП ГМО 
структура виявляє магнетоопір 5 – 6 %. У складніших об’єктах, 
в яких товщина шарів контролюється на атомарному рівні і які 
мають наднизьку поверхневу шорсткість, магнетоопір може до-
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сягати 20 %. У СПП структурах магнетоопір зазвичай переви-
щує 20 %. 

 
Таблиця 5.1. Магнетоопір багатошарових наноструктур у СВП та 

СПП геометріях. rAP і rP – електричний опір у випадку антипаралель-
ної та паралельної орієнтацій сусідніх феромагнітних шарів. Темпе-
ратура вимірювання – 5 K 

Наноструктура Магнетоопір MR=(ρAP – ρP)/ρP, % 
СВП конфігурація 

Co/Cu 115 
Fe/Cr 108 

FeCo/Cu 80 
NіFe/Cu/Co 50 
NіFeCo/Cu 35 

Nі/Ag 26 
Co/Au 18 

СПП конфігурація 
Co/Cu 170 
Fe/Cr 108 
Ag/Fe 42 

 
Джерела спін-залежного розсіювання в багатошарових 

структурах. Хоча для обох конфігурацій експерименту джере-
лом ГМО є різниця в характері розсіювання мажоритарних та 
міноритарних електронів, фізичні процеси, які лежать в основі 
СВП ГМО і СПП ГМО, є дещо різними. Тому спочатку розгля-
немо джерела спін-залежного розсіювання електронів у багато-
шарових магнітних наноструктурах, а потім зупинимось на де-
тальному аналізі магнетоопору в кожній із конфігурацій експе-
рименту. 

У феромагнітних металах групи заліза імовірність розсію-
вання мажоритарних і міноритарних електронів суттєво відріз-
няється, причому ця властивість характерна для розсіювання як 
на структурних і хімічних недосконалостях, так і на магнітних 
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домішках, і, навіть, на фононах. Як приклад, у пермалої 
(Nі80Fe20) довжина вільного пробігу l для мажоритарних елект-
ронів щонайменше в 5 разів перевищує l для міноритарних 
електронів. Однак, у багатошарових структурах з’являються 
додаткові спін-залежні ефекти, які виникають через наявність 
границі розділу між шарами.  

Оскільки метали, що утворюють багатошарову нанострук-
туру, мають різну електронну структуру, на границі розділу 
(міжшаровому інтерфейсі) формується стрибок потенціалу 
(рис. 5.6). Наявність такого стрибка збільшує ймовірність від-
бивання електронів від міжшарового інтерфейсу, в результаті 
чого коефіцієнт проходження електронів буде меншим за оди-
ницю. Якщо межа розділяє ФМ і НМ метали, то проходження 
буде спін-залежним, оскільки зонна структура ФМ шару є спін-
залежною. 

 

 

 
Рис. 5.6. Зонна енергетична 
структура контактної області 
двох різних металів. DU – 
стрибок потенціалу на границі 
розділу 

 
Проілюструємо це на прикладі інтерфейсу Co/Cu. Із рис. 5.7 

випливає, що зонна структура Cu схожа до зонної структури 
мажоритарної підзони Co, отже потенціал дна зони провідності 
майже не виявляє стрибків, що, в свою чергу, означає високий 
коефіцієнт проходження через границю розділу Co/Cu для ма-
жоритарних електронів. У той же час, як видно із рис. 5.7, має 
місце значна невідповідність між зонними структурами Cu і мі-
норитарної підзони Co, а, отже, коефіцієнт проходження буде 
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низьким. Таким чином, границя розділу Co/Cu є свого роду    
фільтром для спіну електрона.  Подібна залежність від спіну ко-
ефіцієнта проходження електронів через границю розділу F/N є 
важливою рисою всіх ГМО–структур. 

Додаткове джерело спін-
залежного розсіювання ви-
никає також при змішуванні 
атомів поблизу міжшарово-
го інтерфейсу. Відповід-
ність зон відіграє важливу 
роль і в цьому ефекті. Якщо 
припустити, що енергетичні 
рівні і магнітні моменти в 
наномасштабних шарах за-
лишаються такими ж, як і в 
об’ємних матеріалах, то 
змішування атомів на грани-
ці розділу створює хаотич-
ний потенціал, який також 
буде спін-залежним. Спін-
залежність потенціалу є нас-
лідком все тієї ж доброї від-
повідності зон Co/Cu для 
мажоритарних електронів і 
великої невідповідності зон 
(а, значить, і низького кое-
фіцієнту проходження) для 
міноритарних електронів. 
Подібна поведінка характер-
на і для багатошарових 

структур Fe/Cr, хоча тут ситуація обернена: ці структури харак-
теризуються малим потенціалом розсіювання для міноритарних 
електронів і великим для мажоритарних. Таким чином,  відпо-
відність чи невідповідність зонної структури F і N металів при-

 
Рис. 5.7. Густина електронних ста-
нів міді (а) і кобальту (б, в). Адап-
товано з М.Г. Лукашевич. Введе-
ние в магнитоэлектронику. – 
Минск, БГУ, 2003 
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водить до появи спін-залежного потенціалу розсіювання на   
невпорядкованій границі розділу, який теж може давати вклад в 
ГМО. 

Комбінація спін-залежного розсіювання всередині феромаг-
нітних шарів і спін-залежних стрибків потенціалу на границях 
розділу F/N схематично зображена на рис. 5.8 (у даному випад-
ку розглядаються структури Co/Cu). Можна проаналізувати 
вклад різних процесів в ГМО при вимірюваннях в СВП і СПП 
конфігураціях.  

 

 
Рис. 5.8. Схематичне зображення енергетичного потенціалу U(x,z) 
для мажоритарних (а, в) і міноритарних (б, г) електронів у багатоша-
ровій наноструктурі Co/Cu. Показано спін-залежні стрибки потенціа-
лів на міжшарових інтерфейсах, які приводять до різного відбиття 
електронів з різним напрямком спіна. Мажоритарні і міноритарні 
електрони також розсіюються на хаотичних центрах розсіювання,  
зображених як локалізовані піки потенціалу. Намагніченість сусідніх 
шарів Co паралельна у випадках (а) і (б), та антипаралельна у випад-
ках (в) і (г). Адаптовано з C. Vouіlle et al. Phys. Rev. B 60, 6710 (1999) 
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У СВП і СПП структурах модуляція потенціалу на грани-
цях розділу відіграє різну роль. При вимірюваннях в СВП гео-
метрії наявність великих стрибків потенціалу для міноритарних 
електронів у паралельній конфігурації феромагнітних шарів 
(див. рис. 5.8, б) приводить до ефектів каналювання: електрони, 
які потрапили всередину мідного шару, відбиваються від інтер-
фейсів Co/Cu і не мають можливості вийти за межі цього шару; 
вони лише дрейфують у напрямку прикладеного електричного 
поля. Навпаки, при вимірюваннях у СПП геометрії електрони 
змушені рухатись перпендикулярно до потенціальних сходинок. 
Результатом цього є додатковий спін-залежний внесок від      
інтерфейсів, який визначається висотою потенціальних сходи-
нок. У випадку періодичних багатошарових структур з високою 
структурною якістю може мати місце квантова інтерференція 
між послідовними квантовими ямами, що приводить до осциля-
цій провідності як функції товщини шарів. 

5.3. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОПИСУ ГІГАНТСЬКОГО 
МАГНЕТООПОРУ 

Резисторна модель ГМО. Природу виникнення ГМО мож-
на легко зрозуміти, беручи до уваги лише спін-залежний харак-
тер розсіювання електронів всередині феромагнітних шарів. 
Коли магнітні моменти сусідніх шарів F1 і F2 співнапрямлені, 
мажоритарні електрони розсіюються слабко як всередині шарів, 
так і на інтерфейсах (див. рис. 5.8, а). Більша частина струму 
буде проходити через мажоритарний канал, оскільки його опір 
відносно невеликий. Навпаки, міноритарні електрони розсію-
ються досить сильно (див. рис. 5.8, б), тому їх внесок у проті-
кання струму дуже малий.  

Позначимо питомий опір феромагнітного шару, у якому 
спіновий магнітний момент делокалізованих електронів  спів-
напрямлений з магнітним моментом феромагнетика, як r+, а 
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шару, в якому він протилежно напрямлений, - як r-. У рамках 
двоканальної моделі (рис. 5.9) питомий електричний опір струк-
тури в паралельній конфігурації дорівнює ρP=2ρ+×ρ-/(ρ++ρ-).   

Інша ситуація характерна для антипаралельної конфігура-
ції. При послідовному проходженні феромагнітних шарів елек-
трони обох груп розсіюються почергово сильно і слабко (див. 
рис. 5.8, в, г). Питомий електричний опір в антипаралельній 
конфігурації ρAP=(ρ++ρ_)/2 (див. рис. 5.9). Величина ГМО дорів-
нює GMR=∆ρ/ρP=(1 – α)2/(4α), де α=ρ-/ρ+. Цей вираз коректний 
як для СВП, так і для СПП геометрії, за умови, що: (1) шари до-
сить тонкі, порівняно з довжинами вільного пробігу електронів 
( λF

  і λF
¯ );  і (2) ефектами модуляції потенціалу на міжшарових 

інтерфейсах можна знехтувати. Отже, спінова асиметрія розсі-
ювання електронів суттєво впиває на ефект ГМО. 

 

 
Рис. 5.9. Еквівалентна електрична схема ГМО наноструктури в   
рамках двоканальної моделі: паралельна (а) та антипаралельна (б) 
конфігурація феромагнітних шарів. Більшими прямокутниками по-
казано більший опір, меншими – менший. Припускається, що опір 
немагнітного провідника значно менший за опір феромагнетика 

 
Теорії, які описують ГМО, можна розділити на два класи. 

Перший клас базується на рівняннях балансу заряду і спінових 
моментів, результатом розрахунків яких є транспортні і магне-
тотранспортні параметри магнітних наноструктур. Теорії, що 
відносяться до другого класу, базуються на квантово–
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механічних розрахунках електронної структури багатошарових 
наноструктур і, використовуючи ці результати, отримують ін-
формацію про транспортні параметри. Останні є математично 
більш строгими, але зазвичай вони включають складні  розра-
хунки і стосуються лише структур певного типу. 

Напівкласична модель СВП ГМО. Метою даного підходу 
є встановлення зв’язку між мікроскопічними транспортними 
параметрами (спін-залежною довжиною вільного пробігу елек-
трона і коефіцієнтами проходження/відбивання електрона через 
міжшаровий інтерфейс) з макроскопічними величинами R і 
∆R/R. Вихідним є припущення, що мікроскопічні параметри 
слабко залежать від товщини шарів, отже, визначивши їх шля-
хом експериментального вимірювання опору і магнетоопору 
для декількох серій зразків, теорія може використовуватися для 
оптимізації властивостей ГМО структур. У даній моделі елект-
рони провідності описуються як вільний електронний газ, для 
якого розсіюючий потенціал розподілений по випадковому за-
кону всередині шарів і на інтерфейсах. Враховується, що моду-
ляція потенціалу структури може призвести до граничного (ін-
терфейсного) спін-залежного дзеркального відбивання. 

Теорія ґрунтується на напівкласичному описі поведінки 
електронів у металах за наявності зовнішнього електричного 
поля. Такий опис використовує функцію статистичного розпо-
ділу, який записується як сума двох компонент: 

σ σ σ
0( , ) ( , ) ( , )f f g= +r v r v r v , де σ

0 ( , )f r v  – рівноважний розподіл 
Фермі-Дірака, а gσ(r, v) – збурення, викликане прикладанням 
електричного поля. Верхній індекс σ позначає спін електрона 
(розглядається провідність двох видів електронів по паралель-
них каналах), а r і v – координату і швидкість електронів, відпо-
відно. 

Розглянемо багатошарову структуру, яка складається з де-
кількох шарів, паралельних до площини xy (вісь z перпендику-
лярна до площини плівки). N – загальна кількість шарів, кожен з 
яких має товщину tі. Електричне поле прикладене паралельно 
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до площини xy і є однорідним у площині структури (див. рис. 
5.5, а).  Всі акти розсіювання в F  і N  шарах відбуваються між 
електронами, які знаходяться на рівні Фермі, а збурення gσ(r, v) 
залежить лише від z–координати і напрямку швидкості v. 

У стаціонарному стані в наближенні часу релаксації збу-
рення gσ(z, ν) є розв’язком рівняння Больцмана: 

σ σ
0

σ

( )( , ) ( , )
τ z z x

f vg z v g z v eE
z v mv v

¶¶
+ =

¶ ¶

s

,     (5.1) 

де e і m – заряд і ефективна маса електрона, τσ – спін-залежний 
час релаксації, пов’язаний із середньою довжиною вільного 
пробігу λσ співвідношенням τσ = λσ/νF (νF – швидкість Фермі). У 
межах кожного шару розв’язок рівняння Больцмана gσ(z,ν) 
приймає вигляд: 

σ σ σ0
σ

( )( , ) τ 1 exp
ε τx

z

f v zg z v eE v A
v

s

± ±

é ùæ ö¶
= -ê úç ÷ç ÷¶ ê úè øë û

m .  (5.2) 

У цьому виразі знаки ± залежать від того, додатне чи 
від’ємне значення прийматиме z–компонента швидкості елект-
ронів. s

±A  – константи інтегрування, які необхідно визначати з 
граничних умов для кожного з інтерфейсів і зовнішніх повер-
хонь. Ці граничні умови пов’язані з розподілом електронів за 
швидкістю по обидва боки від інтерфейсу через спін-залежні 
коефіцієнти проходження Tσ і відбивання Rσ. Коефіцієнти Tσ і 
Rσ визначаються з розрахунку, що електрони, зіштовхуючись з 
інтерфейсом, мають ймовірність Tσ когерентно пройти поверх-
ню або ймовірність Rσ дзеркально відбитись. Як наслідок, (1 –
 Tσ – Rσ) – це ймовірність дифузного розсіювання. 

Граничні умови між шарами і та і+1 задаються як 
σ σ σ σ σ

1, , 1,i i i i ig T g R g+ + + + -= + ,      (5.3) 
σ σ σ σ σ
, 1, ,i i i i ig T g R g- + - += + .      (5.4) 

У виразі (5.3) враховано той факт, що електрон з додатною z–
компонентою швидкості може потрапити в (і+1)-й шар або з і-
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го шару, якщо він має додатну vz, або, відбившись від інтерфей-
су між (і+1)-м та і-м шарами, якщо він і до цього знаходився в 
(і+1)-му шарі, але з від’ємною vz. Подібним чином побудовано 
вираз (5.4) для електрона з від’ємною z–компонентою швидкос-
ті в і-му шарі. 

Для зовнішніх поверхонь залишаються справедливими такі 
ж співвідношення, за винятком того, що зберігаються лише 
члени, що описують відбивання електронів, оскільки вважають, 
що електрони провідності не виходять за межі металу.   Вико-
ристовуючи формули (5.2) – (5.4), збурення gσ(z,ν) може бути 
розраховано самоузгодженим шляхом для всіх шарів структури.  

Локальна густина струму в заданій точці z, індукована елек-
тричним полем, знаходиться шляхом інтегрування по всіх нап-
рямках швидкості з виразу σ 2

σ ,
( ) ( , )x zj z e v g v z d

= ¯
= Wå ò . Вико-

навши необхідні перетворення, отримуємо: 
1

2 σ σ
, ,σ σ

, 0

( ) (1 η ) 2 exp exp η
λ η λ η

i i
i i

i i i

t tj z A A d+ -
¯

é ùæ ö æ ö
µ - - - -ê úç ÷ ç ÷

è ø è øë û
åò . (5.5) 

У даному виразі через h позначено косинус кута між вектором 
швидкості електрона і нормаллю до плівки. 

З виразу для густини струму можна розрахувати локальне 
магнітне поле, індуковане струмом. Нехай j  – середня густина 
струму, який проходить через структуру (одиниця виміру j  – 
А/м2), а tΣ – загальна товщина структури (в метрах). Магнітне 
поле, індуковане струмом в точці z, задається як 

0
0

0

μ( )[Тл] μ ( ) ,
2

tjtB z j z dz
S

S= - + ò    μ0=4π×10-7.  (5.6) 

У магнеторезистивних елементах які використовуються в 
комп’ютерних носіях інформації, густина струму, що протікає 
через датчик, складає 2·1011 А/м2. Магнітне поле, індуковане 
цим струмом, може досягати декількох мТл. Поле такої величи-
ни істотно впливає на магнітні властивості датчика, тому його 
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необхідно враховувати при аналізі поведінки ГМО-елементів 
зчитування інформації. 

Загальна провідність знаходиться шляхом інтегрування ло-
кальної густини струму по всій товщині структури. Інтегруван-
ня приводить до появи двох членів: 

10 GGG -= ,        (5.7) 
де 

σ σ
2

0
1, 1,

λN N
i i i

i i
i iF i

n tG e t
v m

s

= ¯ = ¯

= = rå å ,     (5.8) 

і 
1

2
1

, 0

, ,

3 (1 )
4

1 exp 1 exp

i

ii

i i
i i

i i

G d

t tA A

s

s
¯

s s
+ -s s

l
= h -h h´

r

ì üé ù é ùæ ö æ öï ï´ - - + - -í ýê ú ê úç ÷ ç ÷l h l hè ø è øï ïë û ë ûî þ

åò
.  (5.9) 

Тут ρi
s  – питомий електроопір спінового каналу. 

Перший член (G0) описує паралельну провідність всіх ша-
рів. Другий член (G1) враховує всі розмірні ефекти і, особливо, 
зміни провідності, які відповідають за ГМО. Цей член повинен 
розраховуватися для паралельної і антипаралельної магнітних 
конфігурацій. Тоді величину, обернену магнетоопору, (магне-
топровідність) можна обчислити як ΔG = GP−GAP = APG1 − PG1 .  

Оскільки в рівнянні (5.9) товщина шару входить через від-
ношення t/λ, то стає зрозумілим, що  характеристичною масш-
табною довжиною в СВП транспорті є довжина вільного пробі-
гу. Це демонструє значну різницю порівняно з СПП транспор-
том, де характеристичною масштабною довжиною є довжина 
спінової дифузії. 

Звернемо увагу на те, що струм і, як наслідок, СВП провід-
ність лінійно зв’язані з індукованим електричним полем збу-
ренням gσ(r, v). Таким чином, саме ΔG є макроскопічною вели-
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чиною, яка безпосередньо визначає магнетоопір ГМО структур 
в СВП конфігурації. Інші величини, такі як ∆G/G, ∆R/R чи ∆R, є 
похідними від ΔG. Крім того, на них впливає не лише внутріш-
ній магнетоопір структури, але і зовнішні фактори, такі як шун-
тування струму зовнішніми шарами та ін. 

Загальні  тенденції СВП ГМО легко зрозуміти з напівкла-
сичної моделі. Нехай структура складається з двох феромагніт-
них шарів, розділених немагнітним прошарком: F tF/ N tN/ F tF  
(тут tі (і = F, N) – товщини феромагнітних і немагнітних шарів). 
Відносна орієнтація намагніченості в феромагнітних шарах мо-
же змінюватися з паралельної на антипаралельну. Параметри 
шарів виберемо близькими до параметрів тришарової структури 
NіFe/ Cu/ NіFe.  

Розглянемо залежність магнетоопору від товщини магніт-
них шарів і немагнітного прошарку. Будемо вважати, що коефі-
цієнт дзеркального відбиття від зовнішніх границь структури 
(p) є параметром, який додатково до наведених фізичних вели-
чин характеризує вплив дзеркального або дифузного відбиття 
на магнетотранспортні властивості. Такі розрахунки дають ін-
формацію про вплив параметрів буферного та захисного шарів 
на магнетоопір наноструктури.  

Результати розрахунків показані на рис. 5.10. Провідність 
зростає практично лінійно зі збільшенням товщини шарів (рис. 
5.10, а). Така залежність відображає той факт, що в  СВП  гео-
метрії (у першому наближенні) кожен шар можна розглядати як 
множину каналів електричного струму, включених паралельно. 
При цьому збільшення товщини шару приводить до збільшення 
кількості таких каналів, тому головний член виразу для провід-
ності задається рівнянням (5.8). Однак, хоча таке наближення в 
змозі описати зміни провідності, воно не може пояснити пове-
дінки магнетоопору. Для пояснення СВП ГМО повинні врахо-
вуватися розмірні ефекти. Саме цим відрізняється СВП транс-
порт від СПП транспорту. 

Рис. 5.10, а демонструє чутливість провідності до  коефіці-
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єнту дзеркального відбиття від зовнішніх границь структури. 
Як видно із рисунка, провідність дещо зменшується, коли роз-
сіювання стає дифузним. Таке розсіювання обумовлює локаль-
не зменшення провідності поблизу зовнішніх границь. 

 

 

 
Рис. 5.10. Розрахункові транспорт-
ні властивості тришарової струк-
тури NіFe/Cu/NіFe в залежності 
від товщини феромагнітних шарів 
tF: електрична провідність (а), аб-
солютна зміна магнетопровідності 
(б) та магнетоопір MR=(ρAP-ρP)/ρP 
(в). Товщина немагнітного шару 
вибрана 2 нм. Інші параметри: 

NiFeλ
 = 7 нм, NiFeλ¯

 = 0,8 нм, Cuλ
 = 

12 нм, NiFe/CuT
 = NiFe/CuT̄ = 0,9. Коефі-

цієнт дзеркального відбиття р від 
зовнішньої границі структури змі-
нюється від 0 до 1 з кроком 0,25. 
Адаптовано з Magnetoelectronіcs. 
Ed. by M. Johnson. – Elsevіer, 2004 

 
Рис. 5.10, б–в показують магнетоопір у двох різних фор-

мах. Абсолютна зміна провідності ∆G (рис. 5.10, б) в залежності 
від tF змінюється { }( )1 exp / λF

Ft - -  для р = 0 і 

{ }( )1 exp / λF
Ft ¯- -  для р = 1. Цікаво відмітити, що всі криві до-

сягають одного й того ж асимптотичного значення, незалежно 
від ступеня дзеркального відбиття від зовнішніх поверхонь. Це 
означає, що, якщо до магнітної наноструктури буде додано бу-
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ферний або захисний шар, то асимптоти ∆G залишаться незмін-
ними. 

На відміну від абсолютної зміни провідності, відносний  
магнетоопір показує максимум, який зсувається в область мен-
ших товщин при збільшенні дзеркального відбиття від зовніш-
ніх границь структури. Величина магнетоопору MR зростає і є 
максимальною для ідеального дзеркального відбиття (р = 1). 
Наближено поведінка MR може бути описана як  

0

1 exp

1

F
F

FP P

rest

t
R R

tR R
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     (5.10) 

для р = 0, і 
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t
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¯

æ ö-
- ç ÷læ öD D è ø= ç ÷

è ø +
     (5.11) 

для р = 1. 
Ці вирази є результатом рівності ΔR/RP=ΔG/GAP і того фак-

ту, що провідність зростає зі збільшенням товщини магнітного 
шару tF (див. рис. 5.10, а). Тут використано позначення trest, яке 
відповідає ефективній товщині структури, що має таку ж прові-
дність, як і дана структура, у випадку, коли всі шари немагнітні.  

На відносний MR збільшення коефіцієнту дзеркального від-
биття p виявляє такий же вплив, як і збільшення кількості шарів 
n у багатошарових структурах (F/N)n. Причиною є те, що дзер-
кальне відбиття вносить дзеркальну симетрію в структуру. У 
результаті, структура типу F tF/ N tN/ F tF з повністю дзеркаль-
ним відбиттям від зовнішньої границі (р = 1) виявляє такий же 
відносний магнетоопір, як і багатошарова структура, що скла-
дається з великої кількості повторів (F 2tF/ N tN). 

Зсув положення максимуму MR при зміні р від 0 до 1  
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(рис. 5.10 в) і відповідну заміну F
l → F

¯l  у формулах (5.10) – 
(5.11) можна зрозуміти наступним чином. Амплітуда ГМО 
пов’язана з різницею в сумарному розсіюванні, яка має місце 
для електронів із різними спінами. Припустимо, що F

l  >> F
¯l і 

розглянемо тришарову структуру F tF/  N 2 нм/  F tF з дифузним 
розсіюванням від зовнішньої границі (р = 0). Якщо tF < F

l , то 
для мажоритарних електронів, що входять в шар F із спейсера 
N, ефективною довжиною вільного пробігу буде не  F

l , а відс-
тань, порівнянна з tF. Як результат, спінова залежність довжин 
вільного пробігу зменшиться, а, отже, зменшиться і спінова по-
ляризація струму. Тому для дуже малих товщин феромагнітних 
шарів ГМО буде малим, але збільшуватиметься із зростанням 
tF. 

Слід зазначити, що в СВП геометрії внесок у ГМО дають 
лише ті електрони, які мають можливість переходити з одного 
феромагнітного шару в інший (через немагнітний спейсер). 
Тільки в цьому випадку розсіювання електронів буде чутливим 
до взаємної орієнтації магнітних моментів шарів F1 і F2.  Най-
більшу ймовірність міжшарових переходів F1 ® N ® F2 мають 
електрони, що знаходяться в феромагнітному шарі на такій від-
стані від F/N інтерфейсу, яка не перевищує певного значення t0 
(величина t0 зазвичай є порівнянною з lF для відповідної групи 
електронів – зі спіном вгору або вниз) (рис. 5.11). Тому амплі-
туда ГМО виявляє максимум, коли товщина феромагнітного 
шару стає порядку довжини вільного пробігу. При подальшому 
збільшенні tF буде збільшуватись кількість електронів, які кана-
люють лише в межах феромагнітного шару, не потрапляючи у 
феромагнетик F2 (електрони 2, 5 і 6 на рис. 5.11). Як результат, 
частка тих електронів, які мають можливість переходити між 
шарами (електрони 1, 3 і 4 на рис. 5.11), буде зменшуватись (по 
відношенню до загальної кількості електронів у феромагнітно-
му шарі), що приводить до гіперболічного характеру зменшення 
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відносного MR зі збільшенням tF. 
Якщо розглянути дзеркальне відбиття від зовнішньої гра-

ниці, ситуація буде суттєво відрізнятися. Після того як вхідні 
електрони зі спіном ↑ відіб’ються без втрат  імпульсу від  зов-
нішньої границі, зменшення провідності переважно буде стосу-
ватись електронів зі спіном ↓.  Магнітний  шар повинен бути 
достатньо товстим щоб розсіювати їх ефективно. Якщо цього не 
буде, то він може пропустити більше струму, і спінова поляри-
зація струму зменшиться. 

 

 
Рис. 5.11. Схематичне зображення руху електронів у феромагніт-
ному шарі F1 тришарової структури F1/N/F2 в СВП геометрії.    
Довжина кожної стрілки приблизно відповідає довжині вільного 
пробігу F

l . Найбільшу ймовірність переходів між шарами F1 ® N 
® F2  мають електрони 1,  3  і 4,  для яких відстань від F1/N  інтер-
фейсу не перевищує певного значення t0 (заштриховано). Величина 
t0 є порівнянною з F

l  
 
Рис. 5.12 показує розрахункові зміни ГМО в структурі            

F 3 нм/  N tN/ F 3 нм, в якій товщина немагнітного прошарку tN 
змінюється. ГМО монотонно зменшується з ростом товщини 



 

182 
 

немагнітного прошарку. Характер зменшення може бути приб-
лизно описаний як 
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exp
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rest
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æ ö-
ç ÷læ öD D è ø= ç ÷
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З виразу в чисельнику слідує, що кількість електронів, які 
проходять з одного феромагнітного шару до іншого через  не-
магнітний прошарок, експоненційно зменшується зі збільшен-
ням tN, причому характеристичним масштабом довжини є дов-
жина вільного пробігу електронів у цьому шарі  lN. Із знамен-
ника видно, що збільшення товщини tN приводить також і до   
підсилення шунтування струму в спейсері. 

 

 
Рис. 5.12. Залежність магнетоопору від товщини немагнітного 
прошарку для тришарової структури F 3 нм/ N tN/ F 3 нм. Розрахун-
кові параметри такі ж, як і на рис. 5.10. Адаптовано з 
Magnetoelectronіcs. Ed. by M. Johnson. – Elsevіer, 2004 

 
СПП ГМО: модель Валета–Ферта. Хоча зовнішній прояв 

транспортних і магнетотранспортних ефектів є подібним для 
СВП і СПП конфігурацій ГМО структур,  фізика цих явищ сут-
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тєво відрізняється. Найбільші відмінності пов’язані з роллю та-
ких понять як опір F/N інтерфейсу і спінова акумуляція. 

Опір F/N інтерфейсу. Дзеркальні відбиття носіїв заряду від 
міжшарових інтерфейсів відіграють різну роль у СВП і СПП 
конфігураціях. У першому випадку такі процеси не змінюють 
компоненту імпульсу електронів у напрямку протікання струму, 
тому прямого впливу на електричний опір вони не виявляють. 
Ці процеси впливають опосередковано, змінюючи ступінь ка-
налювання струму всередині певного шару, тобто змінюючи 
імовірність переходів електронів з одного шару в інший. У дру-
гому випадку один і той же струм проходить через всі шари, і 
відбиття від інтерфейсів відіграють значну роль. Вони вплива-
ють на зв’язок (інтерференцію) хвильових функцій по обидва 
боки від інтерфейсу, суттєво змінюючи кожну з них. Зазвичай 
такий ефект враховують шляхом введення спін-залежного  ін-
терфейсного опору. У розд. 4 вплив спін-залежного інтерфейс-
ного опору на процеси, що супроводжують спінову інжекцію в 
немагнітний метал, аналізувався досить детально (там він нази-
вався контактним опором, див. формули (4.117) – (4.124)).   
Нижче ці результати будуть використані для аналізу СПП ГМО.  

Спінова акумуляція. Друга важлива різниця між СВП і 
СПП ГМО пов’язана з явищем спінової акумуляції, що виникає 
при протіканні спін-поляризованого електричного струму пер-
пендикулярно до F/N інтерфейсу. 

Оскільки електричний струм у феромагнетику є спін-
поляризованим, то потік електронів, що рухається з феромагне-
тика F інжектує електрони з надлишковим спіном у немагніт-
ний провідник N. У області F/N інтерфейсу  внаслідок  відсут-
ності балансу між вхідним і вихідним спіновими потоками від-
бувається накопичення електронів із одним напрямком спіна, 
яке приводить до локальних змін в різниці  квазіхімічного  по-
тенціалу F F

 ¯Dz = e -e  (рис. 5.13).  
Рівновага в системі досягається, коли кількість спін-фліп 

переходів, генерованих нерівноважним розподілом електронів, 
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досягне такої величини, яка необхідна для створення балансу 
між вхідним і вихідним спіновими потоками. Градієнт спін-
залежного квазіхімічного потенціалу приводить до виникнення 
спін-залежних псевдоелектричних полів, які приводять до поя-
ви додаткового ефективного електричного опору в зоні спіно-
вої акумуляції (див. формулу (4.143)). Спінова акумуляція і 
спричинений нею додатковий електричний опір відіграють  
значну роль в СПП ГМО. 

 

 
Рис. 5.13. Схематичне зображення спінової акумуляції в області F/N 
інтерфейсу: (а) − електричний струм поза межами зони спінової аку-
муляції: спін-поляризований струм у феромагнетику (зліва) і спін-
неполяризований струм у немагнітному провіднику (справа);            
(б) − розщеплення рівнів Фермі F

e і F
¯e в інтерфейсній області; (в) 

Зміна спінової поляризації струму по обидва боки від інтерфейсу: 1 - 
інтерфейс феромагнітний метал/ немагнітний метал, 2 - інтерфейс 
феромагнітний метал/ напівпровідник. Адаптовано з C. Chappert et 
al., Nature Materіals 6, 813 (2007) 
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Розглянемо властивості структури F1/N/F2 в СПП конфігу-
рації (див. рис. 5.5). Будемо вважати, що обидва феромагнітні 
електроди характеризуються значною спіновою поляризацією 
електронів провідності. Результатом руху електронів в напрям-
ку з F1 в F2 є спінова акумуляція в немагнітному спейсері, яка 
зберігається аж до інтерфейсу N/F2. Феромагнетик F2 у даному 
випадку виступає детектором спін-поляризованого струму. Як-
що магнітний момент F2 паралельний магнітному моменту F1 
(а отже і надлишковому магнітному моменту електронів спей-
сера), то спін-поляризований струм практично не зустрічає пе-
решкод і протікає з F1 в F2. У протилежному випадку, коли   
магнітні моменти F1 і F2 антипаралельні, електрони розсіюють-
ся в феромагнетику F2, і опір системи суттєво зростає. 

Необхідною умовою ефективної роботи такої ГМО струк-
тури є збереження спінової акумуляції в спейсері  N аж до  ін-
терфейсу N/F2, тобто товщина спейсера має бути меншою за 
довжину спінової дифузії. Характеристичною масштабною дов-
жиною в СПП транспорті є довжина спінової дифузії, на відмі-
ну від СВП транспорту, для якого характеристичною масштаб-
ною довжиною є довжина вільного пробігу (див. рис. 5.11). Слід 
зазначити, що довжина спінової дифузії зазвичай значно пере-
вищує довжину вільного пробігу електронів. 

Модель Валета–Ферта ґрунтується на використанні рівнянь 
/ ( , )i i i i ij i=sÑz =Ñz r = ¯ ,    (5.13) 

і 

( ) ( )2 222 sj j  ¯
 ¯  ¯

 ¯  ¯

s s
Ñ - = Ñ z - z = Ñ z

s + s r + r
.   (5.14) 

Тут s  ¯z = z -z ,  де ζ↑ і ζ↓ – квазіхімічні потенціали, що опису-
ють наявність нерівноважних спінів в системі. ρі=1/σі,  де σі 
(і=↑,↓) – провідності каналів для електронів з відповідними   
напрямками спіна.  

Рівняння (5.13) – (5.14) необхідно розв’язати для F1, N і F2 
областей з відповідними граничними умовами як в області F1/N 
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і N/F2 інтерфейсів (неперервність спінового струму), так і на 
нескінченності (ζs( ±∞) = 0). Розв’язки цих рівнянь дають уяв-
лення про поведінку квазіхімічних потенціалів (див. рис. 5.13), 
знання яких дозволяє розрахувати транспортні і магнетотранс-
портні параметри структури.  

Розглянемо F1/N інтерфейс. Для феромагнітної області з 
граничною умовою ζsF(−∞) = 0 поведінка квазіхімічного потен-
ціалу описується формулою:  

/( ) (0) sFx L
sF sFx ez = z ,     (5.15) 

де LsF – довжина спінової дифузії у феромагнетику. Слід 
пам’ятати, що x тут приймає від’ємні значення.  

Для області немагнітного провідника з граничною умовою 
ζsN(∞) = 0 

/( ) (0) sNx L
sN sNx e-z = z .     (5.16) 

де LsN – довжина спінової дифузії у немагнітному провіднику. 
Зазвичай LsN > LsF. 

У точці x = 0 квазіхімічний потенціал має розрив, величина 
якого визначається спін-залежним інтерфейсним опором.  

Для характеристики електроопору кожного із спінових ка-
налів феромагнетика, немагнітного провідника і міжшарового 
інтерфейсу використаємо позначення, які були введені у моделі 
Валета–Ферта. Спін-залежний інтерфейсний опір, нормований 
на одиницю площі, позначимо b

ir  (і=↑,↓): 
* *2 (1 γ),    2 (1 γ)b b
b br r r r ¯= - = +% % ,    (5.17) 

де γ%  – коефіцієнт спінової асиметрії інтерфейсу. Опір феромаг-
нетика і немагнітного провідника позначатимемо відповідно F

ir  
і N

ir  (і=↑,↓): 
* *2 (1 ), 2 (1 )F F
F F ¯r = r -b r = r +b ,   (5.18) 

і 

( )
*2N
N ¯

r = r .       (5.19) 



 

187 
 

Тут b – коефіцієнт спінової асиметрії провідності феромагнети-
ка.  

Слід зазначити, що значення електроопору кожного із спі-
нових каналів феромагнетика, немагнітного провідника і між-
шарового інтерфейсу в експерименті можна визначити лише 
непрямими методами. Фізичними величинами, які можна отри-
мати із вимірювань в експерименті, є значення питомого елект-
ричного опору феромагнетика і немагнітного металу - rF і rN, 
відповідно, а також опір одиничної площі інтерфейсної F/N об-
ласті rb. Ці величини пов’язані з наведеними вище параметрами 
співвідношеннями: 

* 2 * * 2(1 ), ,    2 (1 γ )F N b
F N br rr = r -b r = r = -% .   (5.20) 

Параметри β і γ% , які приймають значення в проміжку від –1 
до 1, характеризують асиметрію розсіювання електронів в 
об’ємі феромагнетика і на границі між послідовними шарами, 
відповідно. Їх можна обчислити теоретично або знайти з експе-
риментальних вимірювань. У табл. 5.2 наведено дані, обчислені 
з результатів експериментальних вимірювань. 

Теорія Валета–Ферта дає можливість  розрахувати  елект-
ричний опір і магнетоопір будь–якої магнітної багатошарової 
структури в СПП конфігурації. 
 

Таблиця 5.2. Параметри, що характеризують спін-залежну про-
відність окремих шарів і міжшарових інтерфейсів ГМО структур 

 Co NіFe Cu Co/Cu NіFe/Cu 
r* (мкОм×см) 18 26 3,1   

b 0,36 0,8 0   
Ls (нм) 59 4,3 140   

*
br  (мкОм×мкм2)    0,3 0,54 

γ%     0,85 0,8 
 

Проаналізуємо декілька граничних випадків. 
1.  tN<<LsN  і tF<<LsF. У цьому випадку 
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( ) 1/2 * *2γAP P AP F F bR R R N t ré ù- = br +é ùë û ë û% .   (5.21) 

або в еквівалентній формі: 
1/2 * * *

* * * *

2
2γ 2γ

AP P F F b N N

AP F F b F F b

R R t r t
R t r t r

-
æ ö- r + r

= +ç ÷ br + br +è ø % %

.  (5.22) 

де 
* * *2AP F F N N bR N t t ré ù= r + r +ë û .     (5.23) 

Тут RP і RAP – опори одиничної площі багатошарової структури, 
а N – кількість пар F/N шарів у структурі. 

2. tN<<LsN, а  tF>>LsF. У цьому випадку 

2

2
(1 )

sFAP P

AP F

LR R
R t

b-
=

- b
.      (5.24) 

Легко бачити, що «активною» є лише та частина феромагнітно-
го шару, яка не перевищує LsF. Збільшення товщини  феромаг-
нітного шару поза межі LsF приводить не до збільшення ГМО, а 
до його зменшення: 1-µ FtMR . 

3. tN >> LsN,  а  tF << LsF. У цьому випадку магнетоопір є 
спадною функцією товщини спейсера: 

( )exp /N sNMR t Lµ - .     (5.25) 
Базуючись на результатах моделі Валета–Ферта, обговори-

мо вплив параметрів, таких як товщина феромагнітного або не-
магнітного шару, на властивості СПП ГМО. 

Розглянемо систему Cu/F tF/N 3 нм/F 5 нм /Cu, де F означає 
Nі80Fe20 або Со. Рис 5.14 показує зміни магнетоопору від тов-
щини феромагнітного шару в абсолютних (∆R, рис. 5.14, а) і ві-
дносних (∆R/RP, рис. 5.14, б) одиницях. Для випадку 
F = Nі80Fe20 чіткий максимум спостерігається на кривих 
∆R/RP(tF), коли товщина стає більшою за довжину спінової ди-
фузії Nі80Fe20, тоді як ∆R зростає і досягає асимптотичного зна-
чення, коли tNіFe >> LsF NіFe. Абсолютна величина магнетоопору 
значно більша, ніж у структурі Co/Cu/Co такої самої товщини. 
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Різниця спричинена значним внеском об’ємного спін-залежного 
розсіювання в Nі80Fe20, яке набагато сильніше за розсіювання в 
Со. Зменшення ∆R/R при товщині, більшій за LsF NіFe, узгоджу-
ється з залежністю (5.24). 

 

 

Рис. 5.14. Розрахунковий маг-
нетоопір структур NіFe tF/ Cu 
3нм/ NіFe 5 нм (криві 1) і Со 
tF/ Сu 3 нм/ Со 5 нм (криві 2) 
в залежності від товщини од-
ного з феромагнітних шарів. 
(а) Добуток абсолютного маг-
нетоопору на площу контак-
ту, (б) Відносний магнетоопір 
∆R/RP при 77 К. Розрахункові 
криві 2 та 3 відповідають 
структурі Co/Cu/Co для кое-
фіцієнтів спінової асиметрії 
інтерфейсу 1γ%  = 0,85 (2) та 

2γ%  = 0,25 (3). Адаптовано з 
Magnetoelectronіcs. Ed. by M. 
Johnson. – Elsevіer, 2004 

 
У структурі Co/Cu/Co,  величина ∆R/RP є монотонною спа-

даючою функцією tCo (рис. 5.14, б). Це викликано домінуючою 
роллю інтерфейсного спін-залежного розсіювання ( Co/Cuγ% =0,85, 
що перевищує коефіцієнт спінової асиметрії для Co, який дорів-
нює 0,36). Пунктирними лініями (нижні криві) показано розра-
хунки для структури Co/Cu/Co, виконані з тією лиш різницею, 
що коефіцієнт спінової асиметрії інтерфейсу γ%  був зменшений 
з 0,85 до 0,25. Характер кривої ∆R/RP(tF) змінився: ∆R/RP вияв-
ляє максимум, подібно до залежності ∆R/RP(tF) для 
NіFe/Cu/NіFe. ∆R виходить на певне асимптотичне значення, 
але повільніше, ніж у випадку NіFe, внаслідок більшої довжини 
спінової дифузії в Со. Слід відмітити, що ∆R у СПП транспорті 
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має таку ж саму функціональну форму [1-exp(-t/l)],  як і ΔG у 
СВП транспорті. 

СПП магнетоопір ∆R/RP монотонно зменшується з ростом 
товщини немагнітного прошарку (рис. 5.15) по закону exp(-t/l) з 
характеристичною довжиною затухання, представленою дов-
жиною спінової дифузії міді, Ls Cu. 

 

 

 
Рис. 5.15. Розрахунковий 
магнетоопір структур NіFe 
tF/Cu 3нм/ NіFe 5 нм (криві 
1) і Со tF/ Сu 3 нм/ Со 5 нм 
(криві 2)  в залежності від 
товщини спейсера: добуток 
абсолютного магнетоопору 
на площу контакту (а), від-
носний магнетоопір 
MR = ∆R/RP при 77  К (б). 
Криві 2 та 3 відповідають 
структурі Co/Cu/Co для ко-
ефіцієнтів спінової асимет-
рії інтерфейсу 1γ%  = 0,85 (2) 
та  2γ%  = 0,25 (3). Адаптова-
но з Magnetoelectronіcs. Ed. 
by M. Johnson. – Elsevіer, 
2004 

 
Отже, для отримання високих значень СПП ГМО, довжина 

спінової дифузії у спейсері повинна бути більшою за товщину 
цього шару. Зокрема, чиста мідь є хорошим матеріалом для 
спейсера. Довжина спінової дифузії у золоті є меншою, оскіль-
ки Au має більший атомний номер, характеризується сильні-
шою спін-орбітальною взаємодією і меншим часом релаксації. 
Зауважимо, що деякі домішки (Mn, Pt) скорочують довжину 
спінової дифузії у немагнітних матеріалах. 
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З ростом tN відносний магнетоопір ∆R/RP спадає швидше, 
ніж ∆R. Це спричинено взаємною дією спінової релаксації, яка 
приводить до експоненційного зменшення ∆R, і збільшенням 
електроопору спейсера зі збільшенням його товщини. 

5.4. ДОСЛІДЖЕННЯ ГІГАНТСЬКОГО МАГНЕТООПОРУ 

Напівкласичні теорії добре відображають якісний характер 
багатьох залежностей ГМО структур, проте кількісне узго-
дження не завжди задовільне. 

Залежність ГМО від товщини феромагнітного шару. На 
рис. 5.16 символами показано експериментальні залежності ма-
гнетоопору від товщини феромагнітного шару в СВП конфігу-
рації. Як видно з рисунка, розрахункові криві якісно узгоджу-
ються з експериментом, хоча кількісне узгодження параметрів, 
отриманих із апроксимації, і реальних параметрів ГМО струк-
тури не є ідеальним. Подібна ситуація спостерігається і для 
СПП ГМО. 

Залежність ГМО від товщини спейсера. Оскільки мета-
леві феромагнітні шари і немагнітний спейсер мають спільну 
систему електронів провідності, виникає непряма обмінна взає-
модія між сусідніми феромагнітними шарами, яка є проявом 
взаємодії Рудермана–Кіттеля–Касуя–Іосіди (РККІ)  для  відпо-
відної структури. Така взаємодія виявляється осцилюючою фу-
нкцією товщини спейсера і може набувати як антиферомаг-
нітного, так і феромагнітного характеру. Як результат, магнето-
опір є осцилюючою функцією товщини спейсера, амплітуда 
осциляцій якої спадає зі збільшення tN. 

РККІ взаємодія – це непряма обмінна взаємодія між локалі-
зованими магнітними моментами, які знаходяться в немагнітній 
провідній матриці. Енергія РККІ взаємодії описується форму-
лою  
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де x=2kFr. Тут kF – хвильовий вектор Фермі немагнітної матри-
ці, r – відстань між моментами. Зі збільшенням r амплітуда ос-
циляцій спадає. Період осциляцій λF = π/kF визначається особ-
ливостями поверхні Фермі немагнітної матриці і зазвичай скла-
дає один або декілька ангстремів. 

 

 
Рис. 5.16. СВП ГМО при Т = 300 К для структури F tF/ Cu 2,5 нм/NіFe 
5нм /FeMn 10 нм (F = Nі80Fe20,  Co,  Fe)  як функція tF. Експеримен-
тальні дані: 1 – F=Fe, 2 – F=Nі80Fe20, 3 – F=Co. Суцільні лінії – апрок-
симація відповідно до формули (5.10). Адаптовано з 
Magnetoelectronіcs. Ed. by M. Johnson. – Elsevіer, 2004 

 
У магнітних наноструктурах взаємодія між феромагнітними 

шарами також є взаємодією РККІ-типу (рис. 5.17), але період 
осциляцій у них значно більший – він складає десятки ангстрем. 
Причиною такого ефекту є те, що товщина спейсера приймає 
лише дискретні значення, які не можуть бути меншими за відс-
тані між кристалічними площинами. У багатьох випадках пері-
од РККІ осциляцій неспіврозмірний з параметром кристалічної 
ґратки d, тому експериментально отриманий період осциляцій 
leff у наноструктурах більший, ніж lF (рис. 5.18): 
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Рис. 5.17. Ілюстрація обмінного 
зв’язку РККІ типу між двома 
феромагнітними шарами, розді-
леними немагнітним спейсером. 
В залежності від товщини спей-
сера z зв’язок буде феромагніт-
ним (Á > 0) або антиферомагніт-
ним (Á < 0) 

Рис. 5.18. Суцільна крива: РККІ 
взаємодія для ГЦК металу в 
площині (100). Штрихова кри-
ва: взаємодія РККІ типу в маг-
нітних наноструктурах, отри-
мана із експериментальних ви-
мірів. Одиницею по осі абсцис 
є товщина моношару спейсера 

 
На рис. 5.19 показана зміна СВП ГМО в залежності від    

товщини мідного шару для декількох серій багатошарових 
структур [Co 1,1 нм/Cu tCu]N при 295 К (а) і (б) та 4,2 К (в) і (г).   

У структурах з великою кількістю пар шарів Co/Cu (N = 20, 
рис. 5.19, а, в) при товщинах, менших за 5 нм, виразно прояв-
ляються осциляції, спричинені міжшаровою взаємодією. Для 
tCu > 5 нм міжшарова взаємодія стає слабкою і ГМО монотонно 
спадає зі збільшенням товщини спейсера. 

Температурні ефекти в ГМО структурах. ГМО в магніт-
них наноструктурах зменшується з підвищенням температури. 
Зазвичай магнетоопір зменшується у 2 – 3 рази при зміні темпе-
ратури від 4 до 300 К. Як приклад, на рис. 5.20 показано темпе-
ратурну зміну СВП ГМО для двох серій наноструктур,  які ма-
ють Cu і Au в якості спейсера. СВП ГМО зменшується прак-
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тично лінійно з ростом температури. СПП ГМО зазвичай вияв-
ляє більш сильну температурну залежність (рис. 5.21). 

 

 
Рис. 5.19. СВП ГМО як функція товщини мідного шару для декіль-
кох серій багатошарових структур [Co 1,1 нм/Cu tCu]N при 295 К (а) 
і (б)  та 4,2  К (в)  і (г). Нижній індекс показує кількість пар шарів 
Co/Cu. N = 20 для рис.  (а) і (в),  і 6 для рис.  (б) і (г). Адаптовано з 
S.S.P. Parkіn et al., Phys. Rev. B 47, 9136 (1993) 

 
Виділяють два основних внески в температурно–залежне 

зменшення ГМО. 
Непружне розсіювання фононів. Фононне розсіювання не 

впливає на спін електронів. Однак, воно є спін-залежним вна-
слідок того, що густина електронних станів на рівні Фермі є   
різною для мажоритарної і міноритарної підзон. Фононне роз-
сіювання скорочує довжину вільного пробігу, особливо в спей-
сері. Це зменшує потік електронів між феромагнітними шарами, 
що приводить до зменшення ГМО. 

Однак, лише впливом фононного розсіювання неможливо 
пояснити сильну зміну ГМО (майже в два рази) в температур-
ному інтервалі від 4 до 300 К. Так, зменшення довжини вільно-
го пробігу в мідному спейсері товщиною 2,5 нм з 30 до 20 нм, 
призводить тільки до невеликої зміни амплітуди ГМО, біля 
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10 %. Температурними змінами довжини вільного пробігу в ін-
ших шарах можна пояснити зміни ГМО на 10 – 20 %. Отже, 
мають бути і інші внески у термічно–залежне зменшення ГМО. 

 

 
Рис. 5.20. Температурна залежність амплітуди ГМО для двох серій 
наноструктур: скло/ Со 7нм/ N tN/  NіFe 5нм/  FeMn 8 нм/  N 1,5 нм,  
де N є або Cu (а) або Au (б). Адаптовано з Magnetoelectronіcs. Ed. 
by M. Johnson. – Elsevіer, 2004 

 

 
Рис. 5.21. Температурна залежність ГМО в СВП (1) та СПП (2) 
конфігураціях для багатошарових структур (Fe 3нм/ Cr 1нм)100. 
Нижній індекс означає кількість пар шарів Fe/Cr 

 
Магнонне розсіювання. Важливість цього внеску при 

Т = 300 К залежить від того, наскільки сильно температура Кю-
рі магнітного елемента відрізняється від кімнатної температури. 



 

196 
 

Для Со або сплавів Co1–xFex (0 < x < 0,3) (TC Co = 1388 K, 
TC Fe= 1044 K), концентрація магнонів при Т = 300 К залишаєть-
ся відносно низькою. Навпаки, для пермалою Nі80Fe20 
(TC Py = 595 K) магнонне розсіювання відіграє важливу роль. 

Магнонне розсіювання спричинює переворот спіну елект-
ронів провідності, що призводить до змішування між двома ка-
налами спінового струму. Воно також може відігравати важли-
ву роль в інтерфейсних областях. За наявності шорсткості  по-
верхні і взаємодифузії в інтерфейсній області може виникати 
значне послаблення константи обмінної взаємодії, а, отже, і ін-
терфейсної спінової поляризації. Результатом цього є ослаблен-
ня ГМО. 

5.5. ВИДИ БАГАТОШАРОВИХ МАГНІТНИХ 
НАНОСТРУКТУР 

У ГМО структурах зовнішнє магнітне поле використову-
ється для зміни відносної орієнтації магнітних моментів ФМ 
шарів і у більшості випадків це є зміна з антипаралельної на па-
ралельну конфігурацію. У залежності від того, яким чином до-
сягається антипаралельна конфігурація у початковому стані 
(Н=0), розрізняють три типи ГМО структур. 

Антиферомагнітно зв’язані багатошарові плівки. Типо-
вими представниками цього класу є багатошарові плівки Fe/Cr, 
Co/Cu, а також NіFe/Ag. Принцип роботи таких структур ґрун-
тується на наступному. Зв’язок між ФМ шарами  через  немаг-
нітний прошарок N визначається залежною від взаємної орієн-
тації спінів (намагніченостей) цих шарів взаємодією. Диполь–
дипольна взаємодія для плоских шарів з товщинами, набагато 
меншими за лінійний розмір шарів у площині, є нехтовно ма-
лою, а пряма обмінна взаємодія між цими шарами відсутня, 
оскільки хвильові функції магнітних іонів у сусідніх шарах не 
перекриваються (шари розділені спейсером, набагато товщим за 
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типовий іонний радіус). Однак металеві ФМ шари і немагнітний 
спейсер мають спільну систему електронів провідності. Тому 
через неї виникає непряма обмінна взаємодія сусідніх шарів, 
яка є проявом РККІ взаємодії для відповідної структури. Ця 
взаємодія є осцилюючою функцією товщини НМ прошарку і 
може набувати як антиферомагнітного, так і феромагнітного 
характеру (див. рис. 5.17 – 5.18). Підібравши відповідним чи-
ном товщину НМ прошарку, можна досягти антипаралельної 
конфігурації магнітних моментів ФМ шарів у початковому ста-
ні. У таких багатошарових плівках спостерігаються великі зна-
чення магнетоопору. Проте, поля, які потрібні для того, щоб 
подолати антиферомагнітну взаємодію, є досить великими (біля 
1 кЕ), що значно звужує коло практичних застосувань14. 

Багатошарові плівки з подвійною коерцитивністю (псев-
доспінові клапани). Типовим прикладом таких структур є бага-
тошарові плівки Py/Cu/Co/Cu, де Py – це пермалой Nі80Fe20. 
Оскільки коерцитивна сила пермалою менша за коерцитивну 
силу кобальту ( Py Co

c cH H< ), то в певному діапазоні зовнішнього 
магнітного поля орієнтація сусідніх магнітних шарів буде пара-
лельною  (наприклад, при H > Co

cH ), а в інших – антипаралель-
ною (наприклад, у проміжку Py

cH < H < Co
cH ). Подібні структури 

також показують великі значення магнетоопору (десятки відсо-
тків у полях до 100 Е). Недоліком є те, що в слабких полях, дос-
татніх для перемагнічування пермалоєвого шару, магнеторезис-
тивний відгук залежить від магнітної передісторії кобальтового 
шару. Також (ефективна) коерцитивна сила пермалоєвого шару 
в псевдоспінових клапанах може змінюватись під дією магніто-
статичної взаємодії з боку кобальтового шару. 

Спінові клапани. Такі структури складаються з двох ФМ 
металевих шарів, розділених немагнітним металевим прошар-
ком, а також з додаткового шару, зазвичай антиферомагнітного 

                                                 
14 Виключенням є багатошарові структури NіFe/Ag, для яких насичення може досяга-
тися в полях біля 100 Е. 
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(рис. 5.22). Обмінна взаємодія, що виникає між АФМ шаром та 
прилеглим до нього ФМ шаром, фіксує напрямок намагніченос-
ті останнього і зменшує його чутливість до магнітних полів 
(порядку кілоЕрстедів).  

Товщина немагнітного прошарку N вибирається таким чи-
ном, щоб ФМ шари не 
взаємодіяли між собою, 
або взаємодія між ними 
була мінімальною. Оскі-
льки зв’язок між ФМ ша-
рами досить слабкий, 
зміна магнітної конфігу-
рації від антипаралельної 
до паралельної може від-
буватися в слабких маг-
нітних полях (порядку 

Ерстедів або десятків Ерстедів), що робить такі системи одними 
з найчутливіших в області слабких магнітних полів.  

Із всіх вищеназваних ГМО структур спінові клапани є най-
більш перспективними з точки зору використання в елементах 
прикладних застосувань. Вони знайшли широке застосування в 
сучасних елементах зчитування у накопичувачах інформації на 
жорстких дисках і є одними з імовірних кандидатів для викори-
стання у комірках магнітної пам’яті з довільним доступом. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Проаналізуйте основні вимоги та параметри, що вису-
ваються до багатошарових магнітних наноструктур. 

2. У чому полягає фізичний сенс гігантського магнетоопо-
ру та якими параметрами він визначається? 

3. Охарактеризуйте основні фізичні процеси та відмінності 

 
Рис. 5.22. Структура спінового кла-
пана 
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СВП та СПП конфігурацій ГМО різних структур, їх пе-
реваги та недоліки. 

4. Що є джерелом спін-залежного розсіювання у багато-
шарових структурах? 

5. Яку роль відіграє модуляція потенціалу на границях   
розділу F/N/F  при вимірюваннях у СВП та СПП-
геометріях? 

6. У чому полягає фізичний сенс резистивної моделі ГМО? 
7. Охарактеризуйте зв’язок між  мікроскопічними транс-

портними параметрами та макроскопічними величинами 
R і ΔR/R в рамках напівкласичної моделі СВП ГМО. 

8. На чому ґрунтується модель Валета-Ферта в СПП транс-
порті? 

9. Якими параметрами характеризується спін-залежна 
провідність окремих шарів та міжшарових інтерфейсів 
ГМО-структур? Чому дорівнюють значення цих  пара-
метрів для типових матеріалів ГМО-структур? 

10. Поясніть залежності ГМО від товщини феромагнітного 
шару та немагнітного спейсера. Окремо розгляньте ви-
падки СВП та СПП геометрій. 

11. Охарактеризуйте пряму та непряму обмінну взаємодії 
між магнітними моментами та магнітними шарами бага-
тошарової наноструктури. Чому непряма обмінна взає-
модія між локалізованими магнітними моментами в ме-
талевих магнетиках носить осцилюючий характер? 

12. Охарактеризуйте основні внески в температурно-
залежне зменшення ГМО. 

13. Охарактеризуйте основні види ГМО структур. Які 
принципові відмінності притаманні антиферомагнітно 
зв’язаним багатошаровим плівкам, спіновим та псевдос-
піновим клапанам? 

14. Що є необхідною умовою ефективної роботи структур з 
ГМО? 
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6. ЯВИЩА В МАГНІТНИХ ТУНЕЛЬНИХ 
КОНТАКТАХ 

6.1. ТУНЕЛЬНИЙ МАГНЕТООПІР 

Класична механіка не дозволяє частинці проникати через 
потенціальний бар’єр, висота якого більша за кінетичну енергію 
частинки.  У квантовій механіці таке проникнення можливе 
внаслідок ефекту квантового тунелювання. 

Квантовим тунелюванням називається квантово–
механічний ефект проходження частинки через потенціальний 
бар’єр. Коефіцієнтом прозорості потенціального бар’єру нази-
вають величину 

0

I
I

=¤ ,        (6.1) 

де I – інтенсивність хвилі де Бройля, яка пройшла крізь потен-
ціальний бар’єр, а 0I – інтенсивність хвилі, що падає на бар’єр. 

Для прямокутного потенціального бар’єру з висотою Vc і 
товщиною t коефіцієнт прозорості виражається формулою: 

( )0
2exp 2 c
t m Vé ù» - -eê úë û

¤
h

,     (6.2) 

де m0 – маса частинки, а e – її енергія. 
Тунельний ефект відіграє помітну роль, якщо прозорість 

бар’єру не є малою величиною. Це має місце в тих випадках, 
коли лінійні розміри потенціального бар’єру співрозмірні з 
атомними розмірами. Наприклад, для Vc – ε = 10 еВ і t = 10–10 м 
(1 Å) коефіцієнт прозорості для електронів (m0 » 10–30 кг)  буде 
¤ ≈ 0,04. Якщо ж t = 10–9 м, то за тих же умов ¤ ≈ 8×10–15. Про-
зорість бар’єру зменшується зі збільшенням маси частинки і   
різниці Vc – ε.  

Якщо електроди по обидва боки від тунельного бар’єру є 



 

201 
 

феромагнітними, то провідністю такої системи можна керувати 
з допомогою зовнішнього магнітного поля. У цьому випадку 
говорять про тунельний магнетоопір (ТМО). 

Перші повідомлення про виявлення помітного ТМО 
з’явилися в 1975 році. Експерименти були виконані на тунель-
ній шаруватій структурі Fe/Ge/Co при температурі 4,2 К. У ви-
падку, коли намагніченості феромагнітних шарів антипаралель-
ні, виміряний електричний опір виявився більшим. Таке явище, 
коли електроопір магнітного тунельного контакту (МТК) зале-
жить від відносної орієнтації намагніченостей феромагнетиків, 
називають тунельним магнеторезистивним ефектом. Кількіс-
но ТМО визначається як   

AP P P AP

P AP

R R G GTMR
R G
- -

= = ,     (6.3) 

де RP і RAP – електроопір, виміряний у паралельній і антипара-
лельній конфігураціях намагніченостей феромагнітних шарів, а 
GP і GAP – відповідні значення електричної провідності. 

Починаючи з 1995 року, з’являється низка повідомлень про 
досить великі значення ТМО в структурах F/І/F (тут, І – діе-
лектрик) при кімнатній температурі (~18 %). Інтенсифікація  
досліджень в цьому напрямку головним чином була зумовлена 
успішною розробкою ГМО структур і результатом удоскона-
лення технологічного обладнання. З часом параметри ТМО 
структур перевершили параметри ГМО структур. Спостережен-
ня відносно великих значень ТМО відкрило можливість вико-
ристання МТК для фундаментальних досліджень поверхневого 
магнетизму і спінової поляризації в різноманітних феромагніт-
них матеріалах. 

Значення ТМО в тунельних контактах досягають декількох 
сотень процентів у порівняно невеликих магнітних полях 
(десятки Ерстед). Цього достатньо, щоб ТМО пристрої були 
комерційно привабливими для розробки на їх основі елементів 
для зчитування інформації в жорстких магнітних дисках та маг-
нітної пам’яті з довільним доступом (МПДД). Перевагами 
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МПДД є висока швидкодія, малий розмір, енергонезалежність, 
невеликі керуючі напруги. 

6.2. ТЕОРЕТИЧНИЙ ОПИС ТУНЕЛЬНОГО МАГНЕТООПОРУ 

Модель Жульєра. Джерелом ТМО є наявність асиметрії в 
значеннях густини електронних станів на рівні Фермі для елек-
тронів зі спіновими магнітними моментами, направленими 
вверх і вниз (g(eF) ¹ g¯(eF)).  Якщо в процесі тунелювання  орі-
єнтація спінів зберігається, то електрони з певної спінової під-
зони першого ФМ електроду можуть тунелювати лише в таку ж 
спінову підзону другого ФМ електроду (рис. 6.1). Ймовірність 
тунелювання пропорційна добутку значень густини електрон-
них станів на рівні Фермі для відповідних підзон, а, отже, виз-
начається відносною орієнтацією намагніченостей ФМ контак-
тів. Для випадку, зображеного на рис. 6.1, електричний опір   
системи в паралельній конфігурації нижчий за такий в антипа-
ралельній конфігурації. 

Модель Жульєра (M. Jullіere) ґрунтується на використанні 
гамільтоніану  

l r tH H H H= + +% % % % ,      (6.4) 
де lH%  і rH%  – гамільтоніани лівого і правого електродів,  відпо-
відно, а tH%  описує тунельний процес. 

У рамках цього наближення ймовірність тунелювання елек-
трона ( )l r Vs

®G  зі спіном s з лівого електрода на правий під дією 
напруги V, може бути оцінена з золотого правила Фермі (див. 
додаток Д1): 

[ ] ( )
2

2

,

4( ) ( , ) ( ) 1 ( ) ,l r V t f f eV
h

s
® s s s s s

p
G = e - e ´d e -e +å k к k к

k к
k к   (6.5) 

де εkσ і εкσ – одноелектронні енергії, виміряні від рівня Фермі, 
для лівого і правого електродів. Відповідні функції Фермі –



 

203 
 

Дірака мають вигляд f(ε)=1/[exp(ε/kBT)+1], де ε = εkσ (ε = εкσ) для 
лівого (правого) електрода.  
 

 
Рис. 6.1. Схематичне зображення ТМО пристрою, який складається 
з двох феромагнітних електродів F1 і F2, розділених діелектричним 
бар’єром І. Конфігурація намагніченості ФМ електродів може бути 
паралельною (a) або антипаралельною (б). Підзони для електронів з 
різним напрямком спінових магнітних моментів наведено для  ви-
падку паралельної (в) та антипаралельної (г) орієнтації намагніче-
ностей. Жирною лінією позначено сильний спіновий струм, тонкою 
− слабкий струм. Адаптовано з J. Fabіan et al., Acta Physіca Slovaca 
57, 565 (2007) 

 
Ймовірність тунелювання для частинки зі спіном s визна-

чається квадратом модуля тунельної матриці: 
22( , ) ( ) ( )r t lt Hs s

s = Y Yk к к k% ,    (6.6) 

де ( )l
sY k  і ( )r

sY к  – хвильові функції, що описують електронні 
стани, відповідно, в лівому і правому електродах. Дельта–
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функція Дірака в (6.5) відображає закон збереження енергії, а 
вирази f(εkσ) і [1 – f(εкσ)] визначають, відповідно, заселеність 
електронних станів в лівому і кількість вільних станів у право-
му електродах. 

Введемо густини станів ( )igs e  (і = l, r)  для частинок зі спі-
ном s у лівому і правому електродах і перейдемо в (6.5) від су-
ми по k і к до інтегралів по енергії: 

24( ) ( ) ( ) ( )[1 ( )]l r l rV T g eV g f eV f d
h

¥
s s s
®

-¥

p
G = e - e e - - e eò ,  (6.7) 

де було зроблено припущення, що елементи матриці тунелю-
вання не залежать від спіну і хвильового вектора і введено поз-
начення 2( , )T ts= k к . Зазвичай залежність ймовірності тунелю-
вання від товщини бар’єру t і його висоти Vc (виміряної від рів-
ня Фермі) визначається співвідношенням T ~ exp(-2ξt), де 

2 /e cm Vx = h .  
Аналогічним чином можна отримати вираз для ймовірності 

тунелювання, з якою електрон, що має спін s, перейде з правого 
електрода в лівий: 

24( ) ( ) ( ) ( )[1 ( )]r l l rV T g eV g f f eV d
h

¥
s s s
®

-¥

p
G = e - e e - e - eò . (6.8) 

Різниця між прямим і оберненим тунелюваннями буде виз-
начати стаціонарний тунельний струм через контакт: 

( ) ( ) ( )l r r lI V e V Vs s
s ® ®é ù= G -Gë û ,     (6.9) 

або 
24( ) ( ) ( )[ ( ) ( )]l r

eI V T g eV g f eV f d
h

¥
s s

s
-¥

p
= e - e e - - e eò . (6.10) 

Результуючий струм визначається сумою струмів, що утворю-
ються електронами із різними спінами: І = І↑ + І↓. 

Для невеликих значень електричної напруги V, коли вона 
значно менша за ширину зони провідності і не впливає на гус-
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тину електронних станів, можна отримати наближений вираз 
для Іσ(V) шляхом розкладу (6.10) в степеневий ряд по V. Тоді: 

2 24 ( )( ) ; ( ) ( )l r
e fI V G V G T g g d

h

¥
s s

s s s
-¥

p ¶ e
= » - e e e

¶eò . (6.11) 

В області низьких температур f(ε) ≈ Θ(εF – ε), де Θ(x) – сходин-
кова функція Хевісайда. Після врахування (4.62), вираз для ту-
нельної провідності можна записати у вигляді:  

2 24
l r

eG Tg g
h

s s
s

p
» - .      (6.12) 

де igs  (і = l, r) – густини електронних станів на рівні Фермі: 
( )i i Fg gs sº e . 

Таким чином, при низьких температурах і відносно невели-
ких напругах транспортні властивості системи визначаються  
відповідними значеннями густин електронних станів на рівні 
Фермі. Для паралельної орієнтації феромагнітних електродів:  

( )P P P l r l rG G G g g g g ¯   ¯ ¯= + µ + ,    (6.13) 

а для антипаралельної  

( )AP AP AP l r l rG G G g g g g ¯  ¯ ¯ = + µ + ,   (6.14) 

де 
ig  і ¯

ig  – густини електронних станів на рівні Фермі для ма-
жоритарних і міноритарних спінових зон в і–му електроді. 

Із рівнянь  (6.13) та (6.14) можна знайти величину ТМО:  
2

1
gl grAP P P AP

P AP gl gr

P PR R G GTMR
R G P P
- -

= = µ
-

.  (6.15) 

Тут був введений ще один вид спінової поляризації – спінова 
поляризація густини електронних станів на рівні Фермі:  

( , )i i
gi

i i

g gP i l r
g g

 ¯

 ¯

-
= =

+
.     (6.16) 

Використовуючи (6.15), можна отримати інформацію про 
спінову поляризацію феромагнітних електродів, вимірюючи ту-
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нельний магнетоопір у паралельній та антипаралельній конфі-
гураціях. Зокрема, якщо один із електродів не є спін-
поляризованим, то Pgl Pgr = 0 і тунельний магнетоопір не спо-
стерігається. З іншого боку, ТМО прямує до нескінченності, 
якщо обидва електроди є повністю спін-поляризованими (рис. 
6.2), тобто Pgl = Pgr = 1 (такі матеріали називають половинними 
металами). 

Зазвичай ТМО є додатним (у цьому випадку ефект назива-
ють нормальним). Проте, були спостереження і інверсного ефе-
кту (з від’ємним ТМО). Інверсний ТМО ефект спостерігається, 
коли магнітні електроди по обидва боки від бар’єру мають спі-
нову поляризацію з протилежним знаком:  

0gl grP P < .       (6.17) 
 

 
Рис. 6.2. Схематичне зображення ТМО пристрою, в якому обидва 
електроди є половинними металами ( 0; 0l r l rg g g g  ¯ ¯= ¹ = = ): па-
ралельна конфігурація з GP > 0 (a) та антипаралельна конфігурація 
з GAP = 0 (б). Тунелювання можливе лише в паралельній конфігу-
рації, результатом чого є нескінченне значення ТМО. Адаптовано з 
J. Fabіan et al., Acta Physіca Slovaca 57, 565 (2007) 

 
Вищевикладене наближення називається моделлю Жульєра, 

а вираз для ТМО у вигляді (6.15) – формулою Жульєра. Не див-
лячись на відносну простоту, модель Жульєра широко викорис-
товується для інтерпретації експериментів щодо спінової поля-
ризації в різних МТК і здатна пояснити значну частину отрима-



 

207 
 

них тенденцій. 
Модель Слончевського. Хоча модель Жульєра досить   

добре відображає фундаментальні процеси в тунельних магніт-
них контактах, вона не спроможна пояснити низку експеримен-
тальних фактів, таких як залежність ТМО від температури, на-
пруги, матеріалу тунельного бар’єру, а також від висоти та ши-
рини бар’єру. Модель Жульєра розглядає хвильові функції у 
феромагнітних контактах як такі, що визначаються лише мате-
ріалом окремо взятого контакту, і не враховує перекриття хви-
льових функцій обох контактів, яке має місце в реальних МТК. 
Вона справедлива лише для бар’єра прямокутної форми і ґрун-
тується на припущенні, що елементи матриці тунелювання все-
редині бар’єру не залежать від напрямку спіну і від хвильових 
векторів k і k. 

У реальних пристроях хвильові функції носіїв заряду обох 
ФМ контактів перекриваються, а прикладання електричної на-
пруги змінює форму бар’єра. Слончевський (J.C. Slonczewskі) 
розглядав МТК як єдину квантово–механічну систему і в на-
ближенні вільних електронів (квадратичний закон дисперсії 
e(k)) отримав точний вираз для хвильової функції всередині 
бар’єру. Модель Слончевського концентрується на розгляді ко-
герентного тунелювання і ґрунтується на припущенні щодо 
збереження дотичного компонента хвильового вектора при ту-
нелюванні. 

Хоча математичні викладки в рамках моделі Слончевського 
не є простими, результуючий вираз для ТМО має вигляд  

2
1

eff eff
gl gr

eff eff
gl gr

P P
TMR

P P
»

-
,      (6.18) 

Цей вираз схожий на формулу Жульєра, але в ньому фігурують 
ефективні значення спінової поляризації лівого і правого елек-
тродів, які зв’язані зі спіновими поляризаціями Pgі феромагніт-
них електродів через співвідношення:  
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( )
( )

*2 2 *2

*2 2 *2

ξ
( , )

ξ
i c i ieff

gi gi
i c i i

m m k k
P P i l r

m m k k
 ¯

 ¯

-
= =

+
,   (6.19) 

де, *
im і *

cm  – ефективна маса електрона в феромагнітному елек-
троді і бар’єрі, відповідно; kіσ (σ=↑,↓) – спін-залежні хвильові 
вектори в феромагнітних електродах; x – параметр, який визна-
чає коефіцієнт прозорості тунельного бар’єру (див. (6.2)): 

( )
*

2

2 c
c F

m Vx = - e
h

, де Vc – висота бар’єру. 

Отже, у моделі Слончевського вводяться корегуючі коефі-
цієнти до спінової поляризації Pgі, які залежать від коефіцієнту 
прозорості бар’єра, ефективних мас в різних ділянках МТК і 
добутку kі↑kі↓. Можна бачити, що gi

eff
gi PP £ . Також із формули 

(6.19) випливає, що у випадку, коли *2 2 *2
i c i im m k k ¯x < , ефективна 

поляризація eff
giP  буде мати інший знак, ніж Pgі, а, отже, можли-

ве спостереження інверсного тунелювання навіть за умови, що  
PglPgr > 0  (порівняй із (6.17)). 

Адекватність застосування моделі Слончевського розгля-
немо на прикладі МТК Fe/Al2O3/Fe. Типові параметри для тако-
го МТК: * *

l r em m m= » ; * 0, 4c em m» ; kl↑ = kr↑ = 10,9 нм-1; 
kl↓ = kr↓ = 4,2 нм-1. Залежність ТМО від висоти бар’єру Vc пока-
зано на рис. 6.3. У розрахунках товщина бар’єру була вибрана 
t = 2 нм. Як видно з рисунка, узгодження теоретичних результа-
тів з експериментальними даними досить добре. 

Через відносну простоту модель Слончевського застосову-
ється для інтерпретації властивостей широкого класу МТК. 
Узагальнення моделі поза межі наближення лінійного відгуку 
дозволяє в певній (однак, далеко не в повній!) мірі пояснити за-
лежність ТМО від прикладеної напруги. Однак, подальші уза-
гальнення, зокрема, вихід поза межі простого квадратичного за-
кону дисперсії для носіїв заряду, не є простими. 
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Рис. 6.3. Залежність ТМО від висоти тунельного бар’єру для МТК 
Fe/Al2O3/Fe. Суцільні лінії – результати теоретичних розрахунків 
(див. (6.18)). Цифри показують значення kl↑ = kr↑ у одиницях нм–1. 
Символи – експериментальні дані. Адаптовано з P.M. Tedrow and 
R. Meservey, Phys. Rev. B 7, 318 (1973) 

6.3. ІНТЕРФЕЙСНІ ТА ДОМІШКОВІ ЕФЕКТИ 

Модель Слончевського є більш реалістичною, ніж модель 
Жульєра,  але і вона не в змозі кількісно пояснити залежність 
ТМО від температури і прикладеної напруги. На даний час не 
існує єдиної теорії, яка б охоплювала опис всіх властивостей 
МТК. Однак, застосування реалістичних наближень для обчис-
лень зонної  структури,  включення  інтерфейсних ефектів, роз-
гляд механізмів збудження магнонів та тунелювання через ло-
калізовані стани дозволяє задовільно описати властивості МТК 
у кожному конкретному випадку, а також з’ясувати певні зако-
номірності. Зокрема, виявляється, що розгляд інтерфейсних та 
домішкових ефектів дозволяє не лише глибше зрозуміти бага-
тократні процеси тунелювання, але і пояснити незвичайну тем-
пературну залежність ТМО. 

Тунельний струм у магнітних тунельних контактах виявляє 
досить сильну температурну залежність. Така поведінка є не-
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очікуваною, оскільки температурні ефекти в звичайних (немаг-
нітних) структурах провідник/ діелектрик/ провідник є досить 
слабкими. Так, електричний опір контактів Al/Al2O3/Al зміню-
ється лише на декілька відсотків при зниженні температури від 
300 до 5 К. Теорії тунелювання також передбачають лише неве-
ликі зміни тунельного струму як результат  температурної за-
лежності функції розподілу Фермі–Дірака в металі. 

Значні температурні варіації ТМО спостерігаються навіть у 
МТК найвищої якості, і вони не можуть бути пояснені темпера-
турною залежністю намагніченості. Так, при зниженні темпера-
тури від 300 до 5 К намагніченість насичення перехідних мета-
лів і сплавів зростає лише на декілька відсотків, а зміни ТМО 
(наприклад, в ТМК Co/Al2O3/NіFe) досягають 20 – 30 %. 

Температурна залежність ТМО головним чином визнача-
ється такими факторами: (1) сильною температурною залежніс-
тю поверхневої / інтерфейсної намагніченості феромагнетика; 
(2) тунелюванням через немагнітні домішкові стани всередині 
бар’єру і (3) тунелюванням через магнітні домішкові стани. 

Слід зазначити, що тунелювання досить чутливе до власти-
востей інтерфейсу феромагнетик/діелектричний бар’єр. Темпе-
ратурна зміна намагніченості поверхневих шарів феромагнети-
ка Ms(T) визначається законом Блоха Ms(T)=Ms(0)[1–αT3/2], який 
описує термічне збудження спінових хвиль за умови T << TC. 
Але a для поверхневих станів в декілька разів перевищує відпо-
відне значення для об’ємних зразків. Результатом цього є до-
сить сильна температурна залежність Ms порівняно з об’ємною 
намагніченістю, а, значить, і сильний температурний спад ефек-
тивної спінової поляризації. 

Тунельна магнетопровідність ∆G=G(θ=0º)–G(θ=180º), де q – 
кут між напрямками намагніченостей феромагнітних електро-
дів, пропорційна до добутку поляризацій обох електродів, ∆G~

eff
glP eff

grP  (див. формулу (6.18)). Таким чином, DG безпосередньо 
відображає температурні залежності поляризацій поверхневих 
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шарів феромагнітних електродів. На рис. 6.4 представлено екс-
периментальні дані, апроксимовані законом Блоха для двох 
МТК. Підгоночним параметром є a, значення якого досить чут-
ливе до якості інтерфейсу феромагнетик/діелектричний бар’єр: 
більша шорсткість інтерфейсу, а також більша інтердифузія між 
електродом і бар’єром приводять до збільшення a, а, отже, до 
підсилення температурної залежності ТМО. 

 

 
Рис. 6.4. Температурна залежність нормованої провідності для двох 
видів ТМК (1 – Co/Al2O3/Co , 2 – Co/Al2O3/Nі80Fe20). Символи – ек-
спериментальні дані, суцільні лінії – апроксимація відповідно до 
закону Блоха. Адаптовано з Magnetoelectronіcs. Ed. by M. Johnson. – 
Elsevіer, 2004 

 
Спеціальні дослідження були проведені для з’ясування  

впливу тунелювання через немагнітні і магнітні домішкові ста-
ни на величину ТМО та її температурну залежність. 

Загальний вираз для тунельної провідності G має вигляд  
as ex

tG G G G= + + ,      (6.20) 
де  

0 1 21 coseff eff
tG G P Pé ù= + që û ,    (6.21) 

0 1 21 cosas as as asG G P Pé ù= + që û ,    (6.22) 



 

212 
 

[ ] [ ]0 1 2 0 1 21 cos 1 cosex nsf sfG G PP G PP= + q + - q .  (6.23) 
Перший член в (6.20) описує процеси прямого спін-

залежного тунелювання, яке є функцією ефективних спінових 
поляризацій феромагнітних електродів 1 і 2 (див. формулу 
(6.18)). Множник G0 визначає загальну провідність, а кут q – це 
кут між векторами намагніченості двох електродів. 

Другий член в (6.20) описує тунелювання через немагнітні 
домішкові стани. Множник asG 0  залежить від кількості доміш-
кових станів, через які відбувається тунелювання. Ефективна 
поляризація as

iP (і=1, 2) для цього процесу визначається перек-
риттям поляризованих хвильових функцій електроду з неполя-
ризованими домішковими станами. Таким чином, значення as

iP  
значно менші, ніж eff

iP (і=1, 2). Як результат, внесок від цього 
виду тунелювання приводить до зменшення ТМО. 

Останній доданок в (6.20) описує провідність, пов’язану з 
тунелюванням через магнітні стани всередині бар’єру. Він 
включає внески, які супроводжуються (верхній індекс sf) і не 
супроводжуються (верхній індекс nsf) переворотом спіну в про-
цесі тунелювання. Для першого випадку потрібно ставити знак 
мінус перед членом з cos q, оскільки переворот спіну відбува-
ється всередині бар’єра, а, отже, до другого електрода електрон 
приходить уже з протилежно направленим спіном. 

Вираз для Gex можна переписати у формі  
[ ]0 1 21 cosex exG G PP= + V q ,     (6.24) 

де sfnsfex GGG 000 +=  і ( )0 0 0/nsf sf exG G GV = -  – параметр, який прий-

має значення від –1 до 1. Якщо nsfsf GG 00 > , то ς від’ємне і додає 
інверсний внесок до ТМО. 

Експерименти дозволяють визначити частку кожного із 
членів (6.20) у загальній тунельній провідності. Так, випадок 

exG0  = 0 дозволяє дослідити внесок від немагнітних домішок, а 
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випадок asG 0  = 0 – від магнітних домішок. 
На рис. 6.5 показано залежності ТМО від кількості домішок 

для випадку немагнітних (Sі) і магнітних (Nі) домішок. Введен-
ня немагнітних домішок приводить до зменшення ТМО. Ефект 
суттєво підсилюється у випадку введення магнітних домішок. 
Додаткові експерименти показують, що немагнітні і магнітні 
домішки виявляють аналогічний вплив і на температурну зале-
жність ТМО: у останньому випадку температурні ефекти про-
являються особливо сильно і ТМО різко спадає з підвищенням 
температури. 

 

 
Рис. 6.5. Вплив кількості немагнітних (Sі, крива 1) і магнітних (Nі, 
крива 2) домішок, введених в бар’єр Al2O3,  на тунельний магнето-
опір МТК Co/Al2O3/Nі80Fe20. Адаптовано з R. Jansen and J.S. 
Moodera, Phys. Rev. B 61, 9047 (2000) 

 

6.4. ГІГАНТСЬКИЙ ТУНЕЛЬНИЙ МАГНЕТООПІР 

Перші МТК головним чином використовували аморфний 
Al2O3 в якості тунельного бар’єру. До 2000 року шляхом опти-
мізації матеріалу феромагнітних електродів і умов виготовлен-
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ня МТК вдалось досягти ТМО біля 70 % при Т=300 К. Однак, 
такі параметри не відповідали вимогам,  що ставляться до спін-
тронних пристроїв. Так, для розробки конкурентоздатної магне-
торезистивної пам’яті з довільним доступом необхідно, щоб 
значення ТМО досягали 150 %. Елементи зчитування в прис-
троях магнітного запису з надвисокою щільністю запису вима-
гають як високих значень ТМО, так і ультранизького тунельно-
го опору. 

У 2001 році теоретичні роботи, що базувались на розрахун-
ках з перших принципів, показали, що епітаксійні МТК з туне-
льним бар’єром MgO можуть виявляти ТМО, що перевищує 
1000 % при кімнатній температурі. Теоретичні передбачення 
стимулювали низку експериментальних робіт, і у 2004 році бу-
ло зафіксовано ТМО більше 200 % у МТК з MgO (001) 
бар’єром. Такий тунельний магнеторезистивний ефект отримав 
назву гігантський тунельний магнеторезистивний ефект. Його 
відкриття надало новий імпульс розробці нових пристроїв, а та-
кож сприяло глибшому розумінню явища спін-залежного туне-
лювання. 

Як показано на рис. 6.6, кристалічний MgO (001) може бути 
епітаксійно вирощений на ОЦК Fe (001), при цьому параметр 
невідповідності кристалічних ґраток не перевищує 3 %. Основні 
висновки теоретичних робіт, що включають розгляд інтерфейс-
них ефектів і особливостей тунелювання через бар’єр MgO, 
зводяться до наступного. По–перше, в області інтерфейсів 
Fe/MgO і MgO/Fe має місце просторовий перерозподіл заряду 
(рис. 6.7). По–друге, наявність границі розділу Fe/MgO приво-
дить до зміни спін-залежної густини електронних станів, яка в 
даному випадку стає залежною і від відстані до інтерфейсу (рис. 
6.8). По–третє, ймовірність тунелювання залежить від симетрії 
блохівських станів у феромагнітному електроді і можливості 
їх гібридизації з затухаючими хвильовими функціями всередині 
бар’єру. 
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Рис. 6.6. Кристалографічні співвідношення і умовне зображення ін-
терфейсу епітаксійної структури ОЦК Fe (001)/ MgO (001): (а) – 
вигляд зверху, (б) – поперечний переріз. Адаптовано з Y. Yuasa and 
D.D. Djayaprawіra, J. Phys. D: Appl. Phys. 40, R337 (2007) 

 

 

 
Рис. 6.7. Перерозподіл 
електричного заряду Dq в 
МТК Fe/MgO/Fe. По осі 
абсцис відкладена відс-
тань від лівого інтерфейсу 
Fe/MgO. Адаптовано з 
W.H. Butler et al., Phys. 
Rev. B 63, 054416 (2001) 

 
У об’ємному кристалі періодичність вимагає, щоб хвильові 

вектори блохівських функцій були виключно дійсними. Однак 
поблизу поверхні або інтерфейсу з іншим матеріалом хвильо-
вий вектор k може бути комплексним. При цьому уявний ком-
понент буде характеризувати затухання в напрямку, перпенди-
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кулярному до інтерфейсу (затухаючі моди). Енергетичні зони, 
які описуються комплексним k, називаються комплексними зо-
нами. 

 

  
Рис. 6.8. Густина електронних станів в окремих атомних шарах за-
ліза поблизу границі розділу Fe/MgO: мажоритарні (а) та мінорита-
рні (б) стани. 1 – інтерфейсна область Fe/MgO, 2 – область поза ме-
жами інтерфейсу Fe/MgO. У якості одиниці енергії використано 
Хартрі15. Суцільною вертикальною лінією позначено рівень Фермі. 
Адаптовано з W.H. Butler et al., Phys. Rev. B 63, 054416 (2001) 

 
У випадку інтерфейсу метал–діелектрик рівень Фермі зна-

ходиться в забороненій зоні діелектрика. Розрахунки показу-
ють, що в МТК метал/ діелектрик/ метал хвильові функції мета-
лу, які відповідають за електронний транспорт (тобто ті, що 
знаходяться поблизу eF), можуть гібридизуватись із станами ді-
електрика з комплексним kz. Із всіх зв’язаних станів важливу 
роль відіграють ті, для яких коефіцієнт затухання всередині ту-
нельного бар’єру є найменшим. 

Симетрійний розгляд (рис. 6.9) накладає певні обмеження 
на вид блохівських функцій, що розповсюджуються в Fe в нап-
рямку [001]. Також від симетрії залежить ступінь гібридизації 
блохівських функцій Fe і затухаючих мод всередині тунельного 
бар’єру. Для випадку k|| = (0,0) (напрямок [001] Fe) існують три 

                                                 
15 Енергія Хартрі – атомна одиниця енергії, яка дорівнює абсолютному значенню 
електричної потенціальної енергії атома водню в основному стані (4,36×10-11 ерг 
(СГС) або 4,36×10-18 Дж (СІ)). 
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розв’язки, для яких імовірність 
тунелювання є найбільшою16.  

Стани, які відповідають цим 
розв’язкам, мають різну симет-
рію і позначаються D1, D5 і D2¢ 
(рис. 6.10). D1 являє собою гібри-
дизовані spd–стани зони провід-
ності заліза, які, в свою чергу, гі-
бридизуються з sp–станами MgO. 
Затухання хвильової функції цих 
станів всередині тунельного 
бар’єру є найменшим (див. рис. 
6.10). D5 –  це pd–стани заліза, гі-
бридизовані з p–станами MgO. 
D2¢ являють собою d–стан заліза; 

він не гібридизується з sp–станами MgO, тому для нього зату-
хання всередині тунельного бар’єру є найбільшим. 

 

 
Рис. 6.10. Схематичне зображення гібридизованих станів заліза і ок-
сиду магнію в МТК Fe/MgO/Fe  (a) та затухання хвильової функції   
різних електронних станів всередині MgO бар’єру (б). Адаптовано з 
Y. Yuasa and D.D. Djayaprawіra, J. Phys. D: Appl. Phys. 40, R337 (2007) 

                                                 
16 Для спрощення картини результати будуть наведені лише для мажоритарних носіїв 
заряду. 

 
Рис. 6.9. Зона Бріллюена для 
ОЦК заліза 
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З’ясування характеру інтерфейсних ефектів і особливостей 
тунелювання через бар’єр MgO дозволило оптимізувати власти-
вості МТК і досягти значень ТМО, що перевищують 500 % при 
Т=300 К (рис. 6.11). Такий прогрес сприяв появі нових видів 
практичних застосувань (рис. 6.12). 

 

 
Рис. 6.11. Тенденції розвитку магнітних тунельних контактів. По 
осі ординат відкладено ТМО при T = 300 K. 1 – МТК з аморфним 
Al2O3 в якості тунельного бар’єру, 2 – текстурований МТК 
Fe/MgO/Fe, 3 – текстурований МТК CoFeB/MgO/CoFeB, 4 – епітак-
сійний МТК Fe/MgO/Fe. Адаптовано з Y. Yuasa and D.D. 
Djayaprawіra, J. Phys. D: Appl. Phys. 40, R337 (2007) 

 
Подальші успіхи в напрямку підвищення ТМО та зниження 

керуючих магнітних полів пов’язують з розвитком технологіч-
ного інструментарію для виготовлення якісних низьковимірних 
структур. У 2013 році з’явились повідомлення про одновимірні 
системи, в яких ТМО перевищує тисячу відсотків при Т=300 К. 
Очікується, що дослідження таких та подібних систем дозво-
лить виявити нові фундаментальні ефекти і розширить коло 
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практичних застосувань. 
 

 
Рис. 6.12. Практичні застосування, що ґрунтуються на використанні 
магнеторезистивного ефекту. Адаптовано з Y. Yuasa and D.D. 
Djayaprawіra, J. Phys. D: Appl. Phys. 40, R337 (2007) 

 
Відмітимо спільні та відмінні риси ефектів гігантського та 

тунельного магнетоопору. Спільні риси ГМО і ТМО: 
· характер залежності від спінової поляризації на рівні 

Фермі (більша спінова поляризація приводить до більших 
значень магнетоопору);  

· зменшення абсолютного значення магнетоопору при 
збільшенні товщини немагнітного шару;  

· характер залежності від якості інтерфейсу (у обох  ви-
падках збільшення  шорсткості інтерфейсу приводить до 
зменшення магнетоопору).  

Відмінні риси ГМО і ТМО: 
· в основі ефектів лежать різні механізми (ГМО – дрейф 
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носіїв заряду, ТМО – тунелювання);  
· величина ГМО залежить від рухливості електронів, а на 
величину ТМО рухливість електронів не впливає. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. У чому полягає суть тунельного магнеторезистивного 
ефекту та в яких структурах спостерігається гігантський 
тунельний магнеторезистивний ефект? 

2. На чому ґрунтується модель Жульєра для опису тунель-
ного магнетоопору? 

3. Яким чином можна вимірювати спінову поляризацію 
густини електронних станів на рівні Фермі? 

4. Що покладено в основу моделі Слончевського для опи-
су тунельного магнетоопору? 

5. Недоліки та переваги модельних наближень Жульєра та 
Слончевського для опису ТМО. 

6. Проаналізуйте інтерфейсні та домішкові ефекти в  маг-
нітних тунельних структурах. 

7. Якими факторами визначається температурна залеж-
ність ТМО? 

8. Від яких  параметрів залежить  провідність та  магнето-
опір магнітного тунельного контакту? 

9. Чому домішки різної природи приводять до різного 
зменшення ТМО? 

10. У чому полягають особливості тунелювання через 
бар’єр MgO? 

11. Охарактеризуйте тенденції розвитку магнітних тунель-
них контактів та можливості практичних застосувань, 
що ґрунтуються на використанні магнеторезистивного 
ефекту. 

12. Проаналізуйте спільні та відмінні риси гігантського та 
тунельного магнеторезистивних ефектів. 
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7. СПІНОВА ДИНАМІКА 

7.1. ДРЕЙФ І ДИФУЗІЯ СПІНІВ З УРАХУВАННЯМ 
СПІНОВОЇ ДИНАМІКИ 

Узагальнимо модель випадкового блукання для спін-
поляризованих електронів шляхом врахування можливості пре-
цесії електронних спінів у присутності зовнішнього магнітного 
поля H. Прецесія спіну s описується рівнянням 

L
d
dt

= ´
s s ω ,        (7.1) 

де ωL = γH  – частота Лармора17, γ – гіромагнітне відношення.  
Якщо в момент часу t спін дорівнює s, то в момент часу 

t + τ, де τ << 1/ωL, спін буде  
( ) ( ) ( ) Lt t t+ t = + ´ ts s s ω .     (7.2) 

Спін змінюється на величину, що пропорційна добутку частоти 
ωL і часу прецесії τ. Абсолютне значення добутку дорівнює змі-
ні фази спіна, що прецесує навколо напрямку магнітного поля. 

Нехай електрони здійснюють випадкові блукання з кроком 
λ за проміжок часу τ (рис. 7.1). Сумарний спін в точці x в мо-
мент часу t + τ буде залежати від концентрації спінів в точках 
x+ λ та x – λ в момент часу t. Протягом проміжку часу t сумар-
ний спін в цих точках повернувся навколо H (спін електрона 
прецесує, поки електрони чекають черги для стрибка) і змен-
шився на величину τ/τs через спінову релаксацію: 

( , ) ( , ) ( , ) ( , )

( , ) ( , ) ( , )

L
s

L
s

x t p x t x t x t

p x t x t x t

+

-

é ùt
+ t = -l + -l ´ t- -l +ê útë û

é ùt
+ + l + + l ´ t - + lê útë û

s s s ω s

s s ω s
. (7.3) 

                                                 
17 Добуток γH часто називають циклотронною частотою.  
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Тут τs – час спінової релаксації. Слід зазначити, що коректний 
опис релаксації спінів потребує введення двох характерних ча-
сів релаксації: один (поздовжній час T1) – для компоненти спі-
ну, паралельної до напрямку H, та другий (поперечний час T2) – 
для перпендикулярної компоненти. У більшості твердотільних 
провідників у слабких магнітних полях (Н < 1 кЕ), ці обидві ве-
личини приблизно однакові; позначаємо їх як τs.   

 

 
Рис. 7.1. Спінова прецесія і випадкове блукання. Електрони мають 
ймовірності p+ і p– для стрибків вправо або вліво. Якщо присутнє 
магнітне поле (вертикальна стрілка), електронні спіни прецесують. 
У момент стрибка сумарний спін у точці x є середнім зваженим 
спінів у точках x + λ та x – λ 

 
Розкладемо ліву частину рівняння (7.3) в ряд Тейлора за 

степенями t, а праву частину – за степенями x, у повній аналогії 
з процедурою, описаною в підрозділі 4.2. У результаті таких дій 
отримаємо: 

2
L

s

D E
t

¶
= ´ + Ñ +m Ñ -

¶ t
s ss ω s s .    (7.4) 

Вираз (7.4) є рівнянням дрейфу-дифузії з урахуванням спінової 
динаміки. Перший доданок у правій частині рівняння (7.4) опи-
сує прецесію спіна, а решта – спінову дифузію, спіновий дрейф 
і спінову релаксацію, відповідно. У загальному випадку остан-
ній доданок, який описує спінову релаксацію, мав би бути запи-
саним як (s – s0)/τs, оскільки спінова релаксація обумовлює пе-
рехід до рівноважного положення спіну s0. Проте, з точки зору 
розгляду динамічних ефектів, зокрема, у вироджених провідни-
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ках за умови, що магнітні поля є слабкими, незначним  рівно-
важним спіном s0 можна знехтувати.   

Чи можемо ми записати рівняння неперервності для спіна, 
включаючи спінову динаміку? Якщо припустити нейтральність 
заряду (незмінність електричного поля), то рівняння (7.4) мож-
на переписати в наступній формі: 

[ ] L
s

E D
t

¶
-Ñ m - Ñ = ´ -

¶ t
s ss s s ω .    (7.5) 

Вираз в дужках – узагальнений спіновий струм,18 
s E D= -m - ÑJ s s .       (7.6) 

Тоді відповідний спін-зарядовий струм 
s se e E eD= - = m + Ñj J s s .      (7.7) 

Як результат, рівняння неперервності має вигляд: 

s L
st

¶
+Ñ = ´ -

¶ t
s sJ s ω .      (7.8) 

Спінова динаміка враховується в  першому доданку в  правій 
частині рівності. 

7.2. ЕФЕКТ ХАНЛЄ 

Суть ефекту Ханлє. У 1924 році німецьким фізиком Віль-
гельмом Ханлє була опублікована робота, значення якої важко 
переоцінити для наступного розвитку атомної фізики і оптики. 
Робота стосувалась явища сильної деполяризації світла, яке ро-
зсіювалось атомами, що знаходились у слабкому зовнішньому 
магнітному полі. Висновки, зроблені в цій роботі, спричинили 
масу дискусій, але пізніше, будучи застосованими до низки різ-
них об’єктів, дали можливість отримати важливі дані  про  фі-

                                                 
18 У загальному випадку спіновий струм є тензором, оскільки існує три напрямки для 
струму для кожної з орієнтацій спіну. Опис більшості існуючих експериментів, що 
стосуються спінової інжекції з урахуванням спінової динаміки, проводиться в рамках 
одновимірної моделі. 
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зичні параметри носіїв заряду у металах та напівпровідниках, та 
про особливості дії на них електромагнітного випромінювання і 
магнітного поля. 

У сучасному трактуванні ефект Ханлє полягає в руйнуванні 
спінової поляризації зовнішнім магнітним полем, прикладеним 
перпендикулярно до інжектованого спіну. У залежності від ве-
личини поля, цей ефект відображає різні глибинні процеси, що 
відбуваються в матеріалі. У слабких магнітних полях (gH<< τs

–1) 
спінова поляризація зменшується зі збільшенням поля, причому 
закон, що описує це явище, дозволяє обчислити час спінової ре-
лаксації носіїв заряду. У сильних полях (gH ³ τs

–1) спостеріга-
ються когерентно затухаючі коливання як результат спінової 
прецесії, що дає можливість визначити g-фактор матеріалу. 

Модель, яка в більшості випадків використовується для по-
яснення ефекту Ханлє, ґрунтується на процесах спінової дифу-
зії, спінової прецесії і спінової релаксації для  опису спінової 
густини на певній відстані x від точки спінової інжекції. 

Розглянемо ситуацію, коли спін sy інжектується в напрямку 
x, а магнітне поле прикладене в напрямку z, як це зображено на 
рис. 7.2. Наявність магнітного поля приводить до появи момен-
ту обертання. Як результат прецесії, компонента спіну sx, яку 
потрібно виміряти, змінюється.  
 

 

Рис. 7.2. Геометрія спінової 
інжекції для ефекту Ханлє. 
Електронні спіни у  феро-
магнетику (F) орієнтовані в 
напрямку y. Прикладене в 
напрямку z магнітне поле 
викликає спінову прецесію 
інжектованих електронів у 
немагнітній області (N) 

 
Нехай sy0 – концентрація інжектованих спінів, D – коефіці-

єнт дифузії електронів, vd – дрейфова швидкість, ωL – частота 
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Лармора. Проміжок часу, який потрібен для того, щоб електрон 
пройшов до точки x, дорівнює t = x/vd. Внаслідок процесів спі-
нової релаксації і спінової прецесії, спінова компонента sx ди-
фундуючих електронів у загальному випадку має вигляд: 

2
2( ) /4 /1( , ) ~ sin( )

4
dx v t Dt t T

x Ls x t e e t
Dt

- - - w
p

.   (7.9) 

У виразі (7.9) використано T2 в якості часу спінової релак-
сації, оскільки процеси, які розглядаються, стосуються спінової 
динаміки поперечної компоненти спіну (див. підрозділ 7.4). 

Функція sіn(ωLt) описує спінову динаміку, що відповідає 
граничним (x = 0) і початковим (t = 0) умовам конфігурації екс-
перименту: sx = 0. Оскільки всі електрони, що присутні у точці 
спостереження x, мають бути враховані, то для отримання зна-
чення виміряного спіну необхідно проінтегрувати по всіх про-
міжках часу t для фіксованого значення x: 

2
2( ) /4 /

0 0

1( ) ~ ( , ) sin( )
4

dx v t Dt t T
x x Ls x dt s x t dt e e t

Dt

¥ ¥
- - -= w

pò ò . (7.10) 

Інтегрування sx(x) виконують в межах розмірів зонду. Рівняння 
(7.10) найчастіше використовується для обчислення фізичних 
параметрів T2 і ωL (знання ωL дає можливість обчислити g-
фактор) з експериментальних даних. Вхідні параметри D і vd 
можна отримати з вимірювань параметрів переносу електрич-
ного заряду. 

Зміна спінової поляризації в поперечному магнітному 
полі. Розглянемо ефект Ханлє за умови, що геометрія спінового 
інжектування відповідає рис. 7.2. Спін, напрямлений вздовж y, 
інжектується з феромагнітного провідника F у немагнітний 
провідник N (точка F/N контакту знаходиться при x = 0). У не-
магнітній області інжектований спін прецесує навколо напрям-
ку зовнішнього магнітного поля H, яке направлене вздовж z. 
Знайдемо спінову поляризацію і спінове накопичення на відста-
ні x > 0 від точки інжектування. Будемо розв’язувати рівняння 
дрейфу-дифузії з урахуванням спінової динаміки (7.4). Граничні 
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умови: 
( ) 0s ¥ = ,       (7.11) 

виконуються для області N, розміри якої більші за довжину спі-
нової дифузії, а також 

0(0) (0) 0; (0)sx sz sy sj j j j= = = ,   (7.12) 
що відображає умову збереження спінового струму в точці кон-
такту x = 0 (див. розділ 4). Спіновий струм протікає лише в на-
прямку y (див. рис. 7.2). 

У першому наближенні вираз для спінового струму точці 
x = 0 можна записати в такому вигляді: 

0s nFj P j» ,       (7.13) 
де j – зарядовий струм, а PnF – спінова поляризація феромагне-
тика. Цей вираз дає можливість провести оцінку параметрів ма-
теріалу, що використовується в експерименті. 

Розглядатимемо стаціонарні ефекти, тому похідні по часу 
мають дорівнювати нулю. За таких умов рівняння (7.4) транс-
формується в систему рівнянь: 

/ 0x y L x d x x ss s Ds v s s¢¢ ¢= w + - - t =& ,    (7.14) 
/ 0y x L y d y y ss s Ds v s s¢¢ ¢= - w + - - t =& ,   (7.15) 

/ 0z z d z z ss Ds v s s¢¢ ¢= - - t =& ,     (7.16) 
Граничні умови 

( ) ( ) ( ) 0x y zs s s¥ = ¥ = ¥ = ,     (7.17) 
описують затухання спіну в дальньому кінці немагнітного про-
відника. Рівняння 

(0) (0) 0d x xv s Ds¢ ¢- + = ,      (7.18) 

0(0) (0) /d y y sv s Ds j e¢ ¢- + = ,     (7.19) 
(0) (0) 0d z zv s Ds¢ ¢- + = ,      (7.20) 

відображають збереження спінового струму в області контакту. 
Вище дрейфова швидкість була визначена як vd = –μE. 

Оскільки спінова компонента sz не пов’язана з двома інши-
ми компонентами, розв’язок для цієї змінної простий: 
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( ) 0zs x = .        (7.21) 
Вираз (7.21) відображає той факт, що обертальний момент, який 
створюється магнітним полем, впливає на прецесію інжектова-
ного спіну sy(0) лише в площині xy.  

Запишемо рівняння дрейфу-дифузії у формі: 

2 22 ( ) 0yx x
x L s

s s s

ss ss k
L L L
¢

¢¢ - - + w t = ,    (7.22) 

2 22 ( ) 0y y x
y L s

s s s

s s ss k
L L L
¢

¢¢ - - + w t = ,    (7.23) 

де використали D = Ls
2τs і ввели безрозмірний параметр k, що 

показує, який із процесів виражений більше – дрейф чи дифузія: 

2
d

s

Lk
L

= .        (7.24) 

Довжина спінового дрейфу Ld визначається як 
d d sL v= t ,        (7.25) 

що є відстанню, на яку перемістяться електрони перед тим, як 
втратиться інформація про початкове значення спіну. 

Використовуючи ці позначення, запишемо граничні умови 
таким чином: 

12 (0) (0) 0x x
s

k s s
L

¢- + = ,      (7.26) 

012 (0) (0) s
y y

s

jk s s
L eD

¢- + = .     (7.27) 

Якщо шукати розв’язки рівнянь (7.22) і (7.23) у вигляді 
/( ) sx L

x xs x A e-a= ,       (7.28) 
/( ) sx L

y ys x A e-a= ,       (7.29) 
то отримаємо наступну умову для α, 
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2

2 1
0

2 1
L s

L s

k
k

a + a - w t
=

-w t a + a -
.    (7.30) 
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При розв’язуванні рівняння (7.30) отримаємо чотири різні 
комплексні розв’язки для α. Якщо вибрати два з них із дійсною 
додатною частиною і розв’язати рівняння для знаходження ко-
ефіцієнтів Ax і Ay, що задовольняють граничним умовам при 
x = 0, то отримаємо спінові профілі (зазначимо, що у режимі 
спінової інжекції спіновий струм js від’ємний, тобто електрони 
рухаються від F до N): 

1 /0 1 2
2 2

1 2

2 2
2 2

1 2

2( ) sin
(2 )

cos
(2 )

sx Ls s
x

s

s

j L ks x e x
eD k L

x
k L

-a é æ ö- +a a
= +ê ç ÷+a +a è øë

ùæ öa a
+ úç ÷+ a + a è øû

,  (7.31) 
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k L

-a é æ ö- +a a
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ùæ öa a
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.  (7.32) 

Тут, 

( ) ( )2 22 2
1

1 1 1
2 L sk k ka = + + + + w t - ,   (7.33) 

( ) ( )2 22 2
2

1 1 1
2 L sk ka = - - + + + w t ,   (7.34) 

де параметр α1 описує ефективну спінову релаксацію, тоді як α2 
описує ефективну спінову прецесію.  

Насправді, ефективна довжина спінової релаксації, 

,
1

s
s eff

LL =
a

,        (7.35) 

тоді як ефективна довжина періоду ларморівської спінової пре-
цесії 
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0
2

2 sLL p
=

a
.        (7.36) 

Щоб осциляції Ханлє були спостережувані, потрібно щоб в іде-
альному випадку виконувалась умова Ls,eff  ≥ L0. Як результат, 
функціональну форму спінових профілів в ефекті Ханлє визна-
чають три параметри: k,  ωLτs і Ls. Також для апроксимації екс-
периментальних результатів можна використати інший набір 
ефективних параметрів: α1/L2, α2/Ls і k. 

Запишемо вираз для профілю величини спіну s = (sx
2 + sx

2)1/2: 
( )

( )
10

2 2
1 2

exp /
( )

2
ss s x Lj Ls x

eD k

-a
=

+a +a
.     (7.37) 

На практиці спіновий зонд має скінченну довжину вздовж 
координати x. Для того, щоб конвертувати розраховані вище 
спінові профілі у вимірювані величини, потрібно проінтегрува-
ти профіль по довжині зонду. Змінюючи магнітне поле чи 
дрейфову швидкість, можна отримати значення довжини спіно-
вої релаксації Ls або часу спінової релаксації τs. 

Ще одне застереження щодо застосування отриманих вище 
спінових профілів в експериментах на спінових вентилях. Рів-
няння (7.31) і (7.32) були отримані за умови, що величина спіну 
прямує до нуля при x → ∞. В експерименті на спіновому венти-
лі потрібно застосувати іншу граничну умову, пов’язану з непе-
рервним спіновим струмом у точці x = L, в якій розташовано 
другий феромагнітний електрод, в котрий інжектуються елект-
рони. Ця гранична умова вимагає використання всіх чотирьох 
різних розв’язків рівняння (7.30). Якщо L £ Ls, то роль Ls, в пев-
ній мірі, відіграє L. 

Щоб дати наглядний фізичний зміст отриманих формул, які 
описують ефект Ханлє, розглянемо два важливих випадки: ди-
фузійний і дрейфовий ефекти Ханлє. 

Ефект Ханлє за умови домінування дифузійного режи-
му. Дифузійний режим характеризується такою умовою: 
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1k << ,        (7.38) 
що вказує на те, що довжина спінового дрейфу Ld значно менша 
за довжину спінової дифузії Ls.  

Це типовий режим, в якому ефект Ханлє спостерігається в 
металах або сильно легованих напівпровідниках, де електричне 
поле достатньо мале, внаслідок значної кількості вільних носіїв 
заряду. Маємо: 

( )2
1

1α 1 1 ω τ
2 L s= + + ,     (7.39) 

( )2
2

1α 1 1 ω τ
2 L s= - + + .     (7.40) 

У слабких магнітних полях, коли ωLτs << 1, параметр α1 → 1, 
тоді як α2 → 0. У сильних магнітних полях обидва параметри 
α1,2 ~ / 2L sw t . 

Ефективна довжина спінової релаксації стає: 

( )
,

2
2

1 1

s
s eff

L s

LL =
+ + w t

.     (7.41) 

У сильних магнітних полях ефективна довжина спінової релак-
сації зменшується через швидку прецесію.  

Ефективна довжина періоду спінової прецесії дорівнює 

( )
0

2

22
1 1

s

L s

LL p
=

- + + w t
.     (7.42) 

Зі збільшенням магнітного поля період зменшується за законом 

0
22 2 2s

LL s

L DL p
® = p

ww t
,    (7.43) 

що можна розглядати як ларморівську довжину: це відстань, на 
яку дифундує спін за ларморівський період 2π/ωL.  

У дифузійному наближенні величина спіну зменшується зі 
збільшенням відстані x так само, як і зі збільшенням магнітного 
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поля, відповідно до закону: 
( )
( )

10
1/42

exp /
( )

1

ss s

L s

x Lj Ls x
eD

-a
=

é ù+ w të û

.     (7.44) 

Отримаємо ефективний період ларморівської частоти для 
даної точки простору, x = x0. В експериментах зазвичай зміню-
ють магнітне поле H за умови фіксованого положення спінового 
зонду. Із зміною поля H, через спінову прецесію, піки і провали 
для вимірюваного спіну отримуються як функція магнітного 
поля. Такі осциляції зникають при сильних полях (або високих 
ларморівських частотах) через підсилену ефективну спінову ре-
лаксацію і зменшену величину усередненого спіна. У дифузій-
ному режимі періодичність 2πn виникає для частот, 

2 2

2
0

8
n

n D
x

p
w » .       (7.45) 

Той факт, що частота збільшується квадратично зі збільшенням 
n виникає через дифузійних характер руху: характеристичний 
час зростає квадратично із пройденою відстанню. Рівняння 
(7.45) свідчить про те, що n приблизно дорівнює кількості лар-
морівських дифузійних довжин (2πD/ωL) у точці x0. 

Ефект Ханлє з домінуванням дифузійного режиму проілюс-
тровано на рис. 7.3. Для використаних параметрів ефективна 
довжина спінової релаксації приблизно дорівнює Ls, тоді як 
ефективна довжина періоду L0 ≈ 4Ls. Оскільки Ls ≤ L0, то осци-
ляції дуже швидко затухають, і спостерігається лише один до-
сить ослаблений півперіод. Осциляції Ханлє швидко затухають 
на обох графіках, на великих відстанях і за сильних магнітних 
полів, як результат значної спінової релаксації, спричиненої 
дрейфом і сильним магнітним полем. 

Внаслідок дифузії спін затухає у сильних магнітних полях: 
електрони досягають точки x через різні проміжки часу. Якщо в 
даній точці x розкид у часах пробігу стає порівняним із лармо-
рівським періодом, то усереднений спін значно зменшується. 



 

232 
 

Спінова концентрація sy затухає зі збільшенням магнітного по-
ля. При цьому sy зменшується на половину від вихідного зна-
чення, коли поле досягає такої величини, що справджується 
умова gH ≈ 1/τs. Цю залежність затухання можна використа-
ти для оцінки часу спінової релаксації τs. 

 

 
Рис. 7.3. Ефект Ханлє за умови домінування дифузійного режиму: 
залежності спінових компонент sx (1) і sy (2) від координати (а) та 
магнітного поля у фіксованій точці на відстані x = Ls від точки спі-
нової інжекції (б). Відстань показана в одиницях довжини спінової 
дифузії. Параметри: k = 0,2, тобто Ld = 0,4Ls, ωLτs = 5, тобто на час τs 
припадає близько однієї ларморівської прецесії (зазначимо, що пе-
ріод дорівнює 2π/ωL в часовому інтервалі спінової релаксації) 

 
Ефект Ханлє за умови домінування дрейфового режиму. 

Дрейфовий режим характеризується умовою: 
1k >> ,        (7.46) 

що вказує на те, що довжина спінового дрейфу значно більша за 
довжину спінової дифузії. Цей режим виникає в експериментах 
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на дуже чистих зразках. У цьому режимі вирази (7.31) і (7.32) 
можна розкласти по степенях 1/k. У результаті отримаємо: 

1
1
2k

a = ,        (7.47) 

2 2
L s

k
w t

a = .        (7.48) 

У такому випадку ефективна довжина спінової релаксації 
дорівнює довжині спінового дрейфу: 

,s eff d d sL L v= = t .       (7.49) 
Цей факт має просте пояснення: спін настільки швидко руха-
ється під дією електричного поля, що довжина спінового дрей-
фу стає більшою за довжину спінової дифузії. Як результат,  
довжина спінового дрейфу відіграє роль довжини спінової ре-
лаксації. 

Ефективний період спінової прецесії у дрейфовому режимі 
дорівнює: 

0
2 2d d

L s L

L vL p p
= =

w t w
.      (7.50) 

Довжина періоду спінової прецесії – це відстань, на яку дрей-
фує електрон за ларморівський період 2π/ωL. 

Як і в дифузійному режимі, отримаємо частоти, при яких 
можемо очікувати, що сигнал буде виявляти локальні максиму-
ми і мінімуми: 2πn = α2nx0/Ls. Вираз для частот: 

0

2 d
Ln

vn
x

w » p ,       (7.51) 

визначає значення за яких виникають локальні максимуми або 
мінімуми sx. 

Оскільки за умови переважання дрейфу характеристичні 
часи є прямо пропорційними до відстані, то збільшення ωLn із 
збільшенням n також лінійне: воно задається кількістю лармо-
рівських періодів впродовж часу пробігу x0/vd. 

Дрейфовий ефект Ханлє проілюстровано на рис. 7.4. Осци-
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ляції Ханлє затухають на відстані, що дорівнює довжині ефек-
тивної спінової релаксації, викликаної дрейфом: Ls,eff = 5Ls. 

 

 
Рис. 7.4. Ефект Ханлє за умови домінування дрейфового режиму: 
залежності спінових компонент sx (1) і sy (2) від координати (а) та 
магнітного поля у фіксованій точці на відстані x = 5Ls від точки 
спінової інжекції (б). Відстань показана в одиницях довжини спі-
нової дифузії. Параметри: k = 2,5, тобто Ld = 5Ls і,  для графіку (а), 
ωLτs = 5, тобто на час τs припадає близько однієї ларморівської пре-
цесії. Період дорівнює 2π/ωL в часовому інтервалі спінової релак-
сації 

 
Осциляції Ханлє спостерігаються на обох графіках і вияв-

ляють затухаючий характер на  великих  відстанях (а)   або в  
сильних магнітних полях (б), як результат значної спінової ре-
лаксації, спричиненої дрейфом і сильним магнітним полем. У 
точці x = 0 компонента sy є домінуючою, тому що саме ця ком-
понента інжектується із феромагнетика. Профіль компоненти sx 
близький до профілю sy, однак чітко виявляється зсув по фазі. 
Залежність від магнітного поля також виявляє осциляції із пері-
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одом, близьким до 2π. Залежність спіну від H для від’ємних H 
(напрямлених вздовж –z) є дзеркальною картиною кривої у до-
датніх полях, що відображає протилежний напрямок спінової 
прецесії. Подібні графіки Ханлє спостерігалися в експеримен-
тах по спіновій інжекції у кремній. 

7.3. МАГНІТНА ДИНАМІКА, ІНДУКОВАНА СПІН-
ПОЛЯРИЗОВАНИМ СТРУМОМ 

Спін-обертовий ефект. Робота сучасних пристроїв спінт-
роніки ґрунтується на використанні оптичних, магнітних та 
електричних методів маніпуляції спіном носіїв заряду. Якісний 
стрибок, який може привести до розробки нового покоління 
пристроїв спінтроніки, пов’язують із використанням останнього 
методу. Перевагами електричного методу є збільшена швидко-
дія, знижене енергоспоживання, широкий спектр можливостей 
мікро-(нано)мініатюризації пристроїв спінтроніки та інтегру-
вання їх з традиційними напівпровідниковими системами. З цієї 
точки зору перспективним є використання ефекту передачі спі-
нового моменту обертання (ефекту спін-трансферного момен-
ту обертання або просто спін-обертового ефекту). 

Спін-обертовий ефект є результатом прояву s-d взаємодії у 
феромагнітних 3d–металах та сплавах на їх основі. У цих феро-
магнетиках магнітний момент створюється однією групою еле-
ктронів (локалізованими d–електронами), а заряд переноситься 
іншою – делокалізованими s(p)–електронами. Однак, ці дві гру-
пи електронів не є незалежними: s-d обмінна взаємодія прагне 
встановити магнітні моменти обох груп електронів співнапрям-
леними. Тому можна створити такі умови, коли магнітна конфі-
гурація, задана локалізованими електронами, буде визначати 
поведінку делокалізованих електронів, а можна уявити і іншу 
ситуацію, коли поведінка делокалізованих електронів буде змі-
нювати магнітну конфігурацію системи. 
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Спін-обертовий ефект є формально оберненим до ефекту гі-
гантського магнетоопору. У ефекті ГМО магнітна конфігурація 
структури через взаємодію з делокалізованими електронами 
визначає електричний опір системи, тобто те, наскільки легко 
носіям заряду пройти через неї.  У випадку спін-обертового 
ефекту, навпаки, протікання спін-поляризованого струму спри-
чинює зміну магнітної конфігурації системи навіть за  відсут-
ності магнітного поля. 

Спін-обертовий ефект виникає в тих випадках, коли сумар-
ний спіновий момент рухомих носіїв заряду змінюється при їх 
проходженні через систему (Dsdelocal ¹ 0). Така зміна є результа-
том дії певного моменту обертання Ndelocal на спіни делокалізо-
ваних носіїв (у класичній механіці  ds/dt = N, де N – момент 
обертання). Джерелом виникнення моменту обертання Ndelocal є 
обмінна взаємодія рухомого електронного спіну з локальною 
намагніченістю. s-d взаємодія не порушує закон збереження ме-
ханічного моменту, отже сумарний механічний момент системи 
зберігається (Dsdelocal + Dslocal = 0 за умови, що процесами спіно-
вої релаксації можна знехтувати). Тому на локалізовані спіни 
має діяти протилежний момент обертання Nlocal = –Ndelocal, який 
прагне повернути їх (а, отже, і створювану ними намагніче-
ність) таким чином, щоб задовольнити рівність Dslocal = –Dsdelocal. 
Виникнення моменту обертання Nlocal під час проходження спін-
поляризованого струму і є проявом спін-обертового ефекту. 
Слід зазначити, що такий ефект може приводити як до однора-
зової зміни магнітної конфігурації системи, так і до виникнення 
осцилюючих процесів. 

Розрізняють два випадки, коли врахування спін-обертового 
ефекту є важливим. 

1. Дискретні системи. Умова виникнення спін-обертового 
ефекту може виконуватись у структурі, в якій спін-
поляризований струм, створений  шляхом спінового фільтру-
вання при проходженні через один магнітний елемент, ще раз 
піддається фільтруванню іншим елементом, магнітний мо-
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мент якого неколінеарний першому. Процес повторного фільт-
рування приводить до зміни сумарного спінового моменту носі-
їв заряду в струмі, а, отже, – до передачі його другому фільтру, 
тобто магнітній системі цього елемента структури (рис. 7.5). 

 

 
Рис. 7.5. Ілюстрація спін-обертового ефекту для типового випадку 
тришарової структури Co/Cu/Co. Потік делокалізованих s–
електронів, що протікає зліва направо, при проходженні через F1 
набуває спінової поляризації вздовж напрямку магнітного моменту 
F1 (MF1). Коли електрони досягають феромагнетика F2, s-d обмінна 
взаємодія спрямовує середній спіновий момент делокалізованих 
електронів вздовж напрямку намагніченості F2. Для збереження 
сумарного моменту імпульсу необхідно, щоб зміна спінового мо-
менту делокалізованих електронів привела до протилежної зміни 
спінового моменту локалізованих електронів (Dslocal = –Dsdelocal), 
тобто до появи моменту обертання Nlocal F2, який прагне спрямувати 
MF2 паралельно до MF1. Адаптовано з C. Chappert et al., Nature 
Materіals 6, 813 (2007) 
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2. Градієнтно-континуальні системи. Спін-обертовий 
ефект може також реалізуватись за умови, коли спін-
поляризований струм протікає через систему з просторово не-
однорідною намагніченістю (наприклад, через доменну стінку в 
феромагнетику). У такій системі спіни рухомих носіїв заряду 
прагнуть вишикуватися паралельно до локальної намагніченос-
ті, тобто сумарний механічний момент рухомих носіїв зміню-
ється зі зміною просторової координати (рис. 7.6). Результатом 
цього є поява просторово неоднорідного моменту обертання 
Nlocal, що діє на локалізовані носії, і приводить до нових форм 
магнітної динаміки (рух доменних стінок та ін.). 

 

 
Рис. 7.6. Спін-обертовий ефект в системі з просторово-
неоднорідною намагніченістю: зміна магнітного моменту M(x) в 
області магнітної доменної стінки (а); зміна спіну електрона, який 
рухається зліва направо через доменну стінку (б): його спін адіаба-
тично відслідковує напрямок M(x). Втрата механічного моменту 
рухомого електрона спричинює появу моменту обертання Nlocal(x) 
(в), що за певних умов може приводити до руху доменної стінки. 
Адаптовано з A. Brataas et al., Nature Materіals 11, 372 (2012) 
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На фоні інших ефектів, індукованих електричним струмом, 
спін-обертовий ефект стає помітним лише в системах наномас-
штабних розмірів. Причиною цього є конкуренція між двома 
процесами, обидва з яких зумовлені протіканням електричного 
струму. Перший – це звичайна дія магнітного поля, індуковано-
го електричним струмом, а другий – спін-обертовий ефект. Пер-
ший ефект завжди присутній у системах з рухомими носіями 
заряду і домінує в системах з великими розмірами, однак, його 
дія зменшується зі зменшенням розміру системи, і тому спін-
обертовий ефект починає відігравати значну роль лише у струк-
турах досить малого розміру. 

Оцінку величин кожного з ефектів можна провести наступ-
ним чином. Розглянемо структуру, зображену на рис. 7.7. Вона 
являє собою дріт з немагнітного металу, в якому зроблено дві 
феромагнітні вставки F1 і F2. Нехай потік електронів рухається 
з ділянки немагнітного металу, що передує F1, в напрямку до 
F2. Вважатимемо, що довжина елемента F1 достатня, щоб елек-
трони, які проходять через нього, набули спінової поляризації, 
що відповідає напрямку намагніченості цього елемента, а відс-
тань l між F1 і F2 достатньо мала, щоб набута спінова поляри-
зація не втрачалася при проходженні електронами цієї ділянки 
дроту (l < LsN, де LsN – довжина спінової дифузії в немагнітному 
металі). 

Електрони, що потрапляють до магнітного елемента F2 піс-
ля проходження елемента F1, в середньому спін-поляризовані 
вздовж напрямку намагніченості елемента F1. Після прохо-
дження через F2 їхній спін повертається і стає в середньому по-
ляризованим вздовж його намагніченості. Таким чином, спін 
кожного електрона у струмі в середньому повертається на пев-
ний кут Dsdelocal ¹ 0. 

За одну секунду через магнітний елемент F2 проходить І/e 
електронів, де І – струм, створений потоком електронів, e – 
елементарний заряд електрона. Якщо припустити, що спін кож-
ного з них повертається на максимально можливий кут 180°, то 
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легко порахувати, наскільки змінюється механічний момент ру-
хомих електронів за одиницю часу. Ця величина і є повним мо-
ментом всіх сил,  що діють на рухомі електрони струму з боку 
власних електронів, що є в елементі F2. 

 

 
Рис. 7.7. Схема приладу, що застосовує спін-обертовий ефект для ке-
рування магнітним перемиканням феромагнітних елементів нанодро-
ту за допомогою електричного струму. Паразитним ефектом є вплив 
циркулярного магнітного поля H, що утворюється навколо дроту зі 
струмом і також впливає на намагніченість елементів F1 і F2 

 
Величину спінового моменту обертання оцінюють з виразу: 

Nlocal ~ ħІ/e. Виражаючи повний струм через його густину j 
(І = pr2j) та вводячи об’єм магнітного елемента F2 (V = pr2L, де 
L – його довжина вздовж осі дроту), маємо: 

local ~ jN V
eL
h .      (7.52) 

Порівняємо отриману величину з індукованим електричним 
струмом моментом обертання, спричиненим дією циркулярного 
магнітного поля H (див. рис. 7.7) на магнітний момент елемента 
F2 (без врахування спінів електронів). 

Магнітний момент M, який знаходиться в магнітному полі 
H, відчуває дію моменту обертання M´H. У даному випадку 
намагніченість може бути оцінена як MV»mB/ d3, де d – постійна 



 

241 
 

кристалічної ґратки. Магнітне поле, індуковане струмом, дося-
гає максимального значення поблизу поверхні дроту і приблиз-
но дорівнює: H » jr/c. Тоді індукований електричним струмом 
момент обертання, який діє на магнітний елемент об’єму V, мо-
же бути оцінений як 

3~ B
H

jrN V
d c
m .      (7.53) 

З рівняння (7.52) слідує, що спіновий момент обертання бу-
де переважати момент, обумовлений лише перенесенням елект-
ричного заряду у струмі, за виконання умови: 

3

0

dr
r L

<< ,       (7.54) 

де r0 = mec2/e2 » 10-15 м. Цю величину інколи називають класич-
ним радіусом електрона. Якщо d » 0,3 нм, а L » 5 нм, то отрима-
ємо, що спін-обертовий ефект буде домінуючим за умови 
r << 1 мкм (на практиці використовують r  £ 100 нм). 

Тепер стає зрозумілим, чому необхідною умовою для екс-
периментального дослідження спін-обертового ефекту є доста-
тній розвиток нанотехнологій. Навіть на сьогоднішній день ви-
готовлення структур з латеральними розмірами, що не переви-
щують 200 нм, залишається проблемою для  багатьох  дослід-
ницьких лабораторій. 

Геометрія структур для дослідження спін-обертового 
ефекту. Найпростіша структура, яку можна використати для 
дослідження спін-обертового ефекту, складається із двох феро-
магнітних шарів F1 і F2, розділених немагнітним прошарком 
(спейсером). Потік електронів набуває спінової поляризації піс-
ля проходження феромагнітного шару F1, а при входженні в 
феромагнітний шар F2 передає набутий спіновий момент, ре-
зультатом чого і є виникнення спін-обертового ефекту (вважа-
ється, що MF1 непаралельний MF2). Для того, щоб ефект спосте-
рігався лише в одному з магнітних шарів, перший шар (поляри-
затор) виготовляють значно товщим за другий або використо-
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вують додатковий антиферомагнітний шар для фіксування на-
прямку магнітного моменту MF1. Зазвичай шар F1 називають 
закріпленим або референсним, а шар F2 – вільним. 

 Щоб сконцентрувати електричний струм в області, розміри 
якої не перевищують 200 нм, використовують дві різновидності 
наноструктур. Одна з них являє собою точковий контакт на по-
верхні багатошарової плівки. Інша – структуру типу  нанотаб-
летки (рис. 7.8).  

 

 
Рис. 7.8. Схематичне зображення структур для дослідження спін-
обертового ефекту: а – точковий контакт; б – нанотаблетка 

 
Точковий контакт може бути створений або механічно (з 

використанням гостро заточеного вістря), або методом літогра-
фії. Нанотаблетки виготовляють методом електронно-
променевої літографії, шляхом іонного травлення або послідов-
ним осадженням магнітних і немагнітних шарів всередину на-
нопор. Для спостереження індукованої спін-поляризованим 
струмом магнітної динаміки густина струму має перевищувати 
поріг в 108 – 109 А/см2 для точкового контакту і 107 А/см2 для 
нанотаблетки. 

Теоретичний опис спін-обертового ефекту. Для кількіс-
ного опису спін-обертового ефекту розглядають поведінку спі-
нових струмів js = j↑ − j↓ у різних ділянках магнітно-
неоднорідної системи. Якщо підрахувати повні спінові струми 
на вході та виході певного магнітного елемента, то вони не бу-
дуть однаковими. Це означає, що існує певний приплив (чи від-
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плив) спінової поляризації в середину кожної з ділянок. Оскіль-
ки спін не обов’язково зберігається (завдяки існуванню в кож-
ній з феромагнітних ділянок процесів спін-ґраткової релакса-
ції), така ситуація не викликає протиріччя з законами фізики. 
Однак приплив спіну однозначно пов’язаний з появою моменту 
обертання. Це означає одне з двох: або момент обертання всьо-
го магнітного елемента має збільшуватись (зменшуватись), або 
мають діяти додаткові моменти обертання всередині цього еле-
мента, що компенсують приплив спінової поляризації. У стаці-
онарному випадку з постійним струмом повний момент обер-
тання не змінюється в часі, тому ми маємо справу з другою си-
туацією. 

Повний момент обертання, що діє на даний магнітний еле-
мент, можна розрахувати, знаючи спінові струми по всій грани-
ці. Це означає, що локальний спіновий момент обертання       
визначається дивергенцією спінового струму. 

Дискретні системи. Розглянемо структуру, зображену на 
рис. 7.9. Обчислимо зміну спінового струму в області інтерфей-
су N1/F2. 

Кожен електрон є носієм електричного заряду –e і механіч-
ного моменту ±ħ /2 (у даному випадку розглядаємо проекцію на 
намагніченість шару F2). Припустимо, що спін-обертовий ефект 
приводить лише до зміни напрямку сумарного  спінового  мо-
менту делокалізованих носіїв і не змінює його величину. Тоді  

[ ]delocal free free( )
2 s se

D = - × ×s j j m mh ,    (7.55) 

де mfree – це одиничний вектор у напрямку намагніченості віль-
ного шару F2. 

Зміна сумарного спінового моменту Dsdelocal означає зміну 
сумарного магнітного моменту делокалізованих електронів, 

оскільки Dmdelocal = gDsdelocal = delocal
Bgm

Ds
h

 (тут g − гіромагнітне 

відношення, g – фактор Ланде, mB – магнетон Бора). 
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Будемо вважати, що намагніченість всередині кожного ша-
ру є однорідною, тоді спін-обертовий ефект приведе до виник-
нення моменту обертання Nlocal, який діятиме на всі магнітні 
моменти всередині F2, кількість яких дорівнює V

sM Vfree, де V
sM  

− це намагніченість насичення вільного шару, а Vfree – його 
об’єм. 

 

 
Рис. 7.9. Ілюстрація магнітної нанотаблетки, яка складається з двох 
феромагнітних (F1 і F2) і двох немагнітних (N1 і N2) шарів. Елект-
рони, що проходять через закріплений (референсний) шар F1, на-
бувають спінової поляризації в напрямку його намагніченості MF1 і 
після проходження через спейсер N1 інжектуються в вільний фе-
ромагнітний шар F2. Після проходження через F2 сумарний спіно-
вий момент рухомих електронів набуває напрямку, паралельного 
MF2. Зміна спінового моменту делокалізованих електронів приво-
дить до появи моменту обертання, що діє на локалізовані електро-
ни (Nlocal). Останній прагне спрямувати MF2 паралельно до MF1 

 
Оскільки зміна сумарного магнітного моменту делокалізо-

ваних електронів відбувається за певний проміжок часу Dt, то 
момент обертання Nlocal, що діє на намагніченість локалізованих 
електронів, буде: 
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[ ]

delocal delocal
delocal

free free
free

( ) .
2 sV

s

t t

eM V

¶ D
= - » - =

¶ D
g

= - ´ ´

m mN

m m jh

    (7.56) 

При проходженні потоку електронів через феромагнетик F1 
напрям спінового струму визначається напрямом MF1, а вели-
чина – зарядовим струмом: js = Pj×j, де Pj – спінова поляризація 
струму (див. формулу (4.46)). У такому випадку вираз для мо-
менту обертання Nlocal набуває вигляду: 

[ ]local free free fixed
free

( )
2

j
V
s

P j
eM V
g

» - ´ ´N m m m
h

,   (7.57) 

де mfіxed – це одиничний вектор у напрямку намагніченості за-
кріпленого шару F1. 

Динаміка намагніченості вільного шару F2 без урахування 
спін-обертового ефекту визначається рівнянням Ландау-
Ліфшиця, яке, з урахуванням затухання в формі Гільберта, має 
вигляд:  

[ ]

free free damp

free free free .

eff

eff V
sM

é ù= -g ´ + =ë û
aé ù= -g ´ + ´ë û

m m H N

m H m m

&

&

   (7.58) 

Тут Ndamp – момент обертання, що спричинює затухання дина-
мічних процесів, a – параметр затухання Гільберта, обернено 
пропорційний до добротності феромагнітного резонансу. Пер-
ший доданок описує прецесію намагніченості навколо ефектив-
ного поля Heff, яке містить внески, що відображають наявність 
магнітної анізотропії, мікромагнітного  обміну та  магнітоста-
тичних взаємодій у феромагнетику, а також включає зовнішнє 
поле H. Другий доданок описує релаксацію намагніченості 
(внутрішнє тертя). 

Для врахування спін-обертового ефекту необхідно в правій 
частині виразу (7.58) додати Nlocal:  
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free free damp localeffé ù= -g ´ + +ë ûm m H N N& ,    (7.59) 

що рівносильно 
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 (7.60) 

У залежності від напрямку протікання електричного струму 
знаки Nlocal і Ndamp можуть співпадати або бути протилежними. 
Це означає, що спін-обертовий ефект може підсилювати або 
ослаблювати затухання в системі. У останньому випадку, коли 
абсолютне значення j перевищить певну критичну величину jcr, 
система втрачає стійкість і mfree або переходить в режим стійкої 
прецесії, або змінює напрямок на протилежний. 

Якісне розуміння динамічних процесів, індукованих спін-
обертовим ефектом, можна отримати з рис. 7.10 і 7.11. Розгля-
немо геометрію експерименту, в якій вектори ефективного маг-
нітного поля Heff і магнітного моменту mfіxed направлені вздовж 
осі z. Будемо вважати, що домінуючий вклад в Heff вносить зов-
нішнє поле H. Припустимо, що в початковому стані магнітний 
момент вільного шару mfree утворює певний кут з віссю z (рис. 
7.10). 

 

 

Рис. 7.10. Напрямки мо-
ментів обертання, спри-
чинених спін-обертовим 
ефектом (Nlocal)  і зату-
ханням (Ndamp)  
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За умови, що в системі відсутнє затухання, mfree буде здійс-
нювати прецесію навколо Heff. Поява затухання приводить до 
виникнення моменту обертання Ndamp, який прагне спрямувати 
mfree вздовж Heff. Намагніченість прямує до рівноважного стану 
(mfree  Heff), при цьому кінець вектора mfree описує затухаючу 
спіраль (рис. 7.11, б). 

Врахування спін-обертового ефекту суттєво змінює динамі-
ку намагніченості. Якщо спін-поляризований струм j досить 
малий, то його вплив зводиться лише до зменшення затухання, 
але загалом динаміка залишається затухаючою (див. 
рис. 7.11, б). При збільшенні j до критичного значення j » jcr ви-
никає ситуація, коли Nlocal » –Ndamp, і система переходить в ре-
жим стійкої прецесії (режим наноосцилятора) (рис. 7.11, в). Як-
що ж j перевищує jcr, то ефективне затухання в системі стає 
від’ємним, прецесія відбувається таким чином, що кут між mfree 
і віссю z збільшується, і магнітний момент змінює напрям на 
протилежний (рис. 7.11, г). 

 

 
Рис. 7.11. Ілюстрація динаміки магнітного моменту mfree з ураху-
ванням спін-обертового ефекту: (а) – початкова конфігурація зов-
нішнього магнітного поля і mfree;  (б) – j < jcr, затухаюча динаміка; 
(в) – j » jcr, режим стійкої прецесії; (г) – j > jcr, режим перемагнічу-
вання (зміна напряму mfree на протилежний). Адаптовано з D.C. 
Ralph, M.D. Stіles. Journ. Magn. Magn. Mater. 320, 1190 (2008) 

 
Таким чином, спін-обертовий ефект робить можливим ви-

користання електричних методів для керування поведінкою  
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магнітних нанорозмірних елементів, що  сприяє інтеграції до-
сягнень магнітної спінтроніки і традиційної електроніки. 

Градієнтно-континуальні системи. Спін-обертовий ефект 
важливий не лише в системах, де намагніченість однорідна в 
межах кожного з елементів, але і в системах, у яких намагніче-
ність змінює напрямок зі зміною просторової координати.  
Прикладом такої системи може бути границя між двома магніт-
ними доменами в феромагнетику (див. рис. 7.6). У більшості 
феромагнетиків ширина доменної стінки приймає значення від 
10 до 100 нм, в залежності від співвідношення між обмінною 
енергією і енергією анізотропії. За рахунок s-d взаємодії спін 
рухомого електрона змінює напрям при проходженні крізь до-
менну стінку. Втрата механічного моменту рухомого електрона 
спричинює зміну локальної намагніченості, що може приводити 
до руху доменної стінки. 

Зробимо кількісні оцінки  спін-обертового ефекту при про-
ходженні струму крізь доменну стінку. Введемо координатні осі 
таким чином, щоб струм протікав у напрямку x. Нехай в точці r 
спіновий струм js набуває поляризації вздовж напрямку локаль-
ної намагніченості: js = js×m(r), де m – одиничний вектор в на-
прямку спінового струму. Зміна напрямку локальної намагніче-
ності приводить до зміни механічного моменту делокалізованих 
електронів: ¶xjs = js×¶xm, а це, в свою чергу, – до появи моменту 
обертання, що діє на намагніченість: ¶(m V

sM )/¶xt. 
Після розкладу m(r+dr) в ряд Тейлора, проведення нескла-

дних перетворень і узагальнення результату на довільний      
напрямок струму, отримаємо:  

( )local( )
2 jV

s

P
eM
g

= ×ÑN r j mh .     (7.61) 

Nlocal(r) зазвичай називають адіабатичним внеском до спін-
обертового ефекту в градієнтно-континуальних системах. 

Більш детальний розгляд процесів показує, що при проті-
канні електричного струму через доменну границю виникає та-
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кож обертальний момент, перпендикулярний до напрямку 
струму: 

( )local ( )
2 jV

s

P
eM

^ g
= b ´ ×Ñé ùë ûN r m j mh ,   (7.62) 

де b − коефіцієнт, значно менший за 1. Величину local ( )^N r  за-
звичай називають неадіабатичним внеском до спін-обертового 
ефекту в градієнтно-континуальних системах. 

На даний час проведені успішні експерименти щодо вико-
ристання електричного струму для руху доменних стінок, од-
нак, кількісне узгодження теорії і експериментальних результа-
тів ще далеке від задовільного. 

Можливість практичних застосувань спін-обертового 
ефекту. Технології, що ґрунтуються на ефектах індукованого 
струмом перемагнічування і руху доменних стінок, в даний час 
розробляються досить інтенсивно. Вони спрямовані на створен-
ня високопродуктивної пам’яті з надвисокою щільністю запису, 
зокрема магнітної пам’яті з довільним доступом (МПДД) та так 
званої конвеєрної пам’яті. Інший напрямок – це розширення 
функціональності і зменшення енергоспоживання пристроїв на-
ноелектроніки шляхом інтегрування їх з елементами магнітної 
спінтроніки, зокрема, з елементами, робота яких ґрунтується на 
використанні спін-обертового ефекту. 

Магнітна пам’ять з довільним доступом. Перемикання 
магнітного моменту з використанням спін-обертового ефекту – 
це один із фундаментальних процесів, що використовуються в 
сучасних запам’ятовуючих пристроях, таких як жорсткі магніт-
ні диски і МПДД. У сучасних МПДД елементарною коміркою 
для зберігання біта інформації служить комірка на основі  маг-
нітного тунельного контакту: одному із двох стабільних  на-
прямків магнітного моменту вільного шару можна приписати 
логічний нуль, а іншому – логічну одиницю. Зчитування інфор-
мації у такій системі проводиться шляхом вимірювання опору 
комірки: завдяки сильному прояву ефекту ТМО електричний 
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опір комірки в двох станах відрізняється на сотні процентів. 
Для запису інформації зазвичай використовують магнітне поле, 
що створюється шляхом пропускання електричного струму по 
взаємно перпендикулярних шинах.  

Зменшення розміру магнітного біта вимагає збільшення ко-
ерцитивної сили Hc феромагнетика, що необхідно для запобі-
гання шкідливому впливу температурних флуктуацій. Для пе-
ремагнічування елемента зі збільшеною Hc необхідні сильніші 
магнітні поля. Зменшення розмірів запам’ятовуючої комірки 
вимагає збільшення електричного струму, а, отже, і збільшення 
енергоспоживання. Крім цього, зі зменшенням розмірів комірки 
все виразніше постає інша проблема: сильні магнітні поля важ-
че сконцентрувати в нанометровій області, що заважає процесу 
подальшої мініатюризації. 

Використання спін-обертового ефекту для запису біта ін-
формації (перемагнічування вільного шару) має значні перева-
ги, порівняно з іншими методами (рис. 7.12). Струм, що вико-
ристовується для перемагнічування, залежить від висоти енер-
гетичного бар’єру, що розділяє стани з різним напрямом магні-
тного моменту, і не залежить від розміру комірки. Це робить 
технології на основі спін-обертового ефекту більш конкуренто-
здатними у системах зі зменшеним розміром магнітного біта. 

Конвеєрна магнітна пам’ять. Певний інтерес викликає 
розробка запам’ятовуючих пристроїв з надвисокою щільністю 
запису, робота яких ґрунтується на індукованому електричним 
струмом русі доменних стінок. Ідея полягає в тому, щоб домен-
ні стінки, згенеровані локальним магнітним полем в нанодро-
тах, зсувати імпульсами струму, а записану інформацію зчиту-
вати сенсорами на основі МТК (рис. 7.13). 

Спін-обертовий ефект дозволяє контрольованим чином пе-
реміщати доменні стінки в одному або в іншому напрямі, що 
дозволяє зберігати і зчитувати інформацію. В одному нанодроті 
можна створювати від 10 до 100 доменних стінок, що робить 
можливим створення комірок пам’яті з більшою щільністю за-
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пису, підвищеною швидкістю запису-зчитування і меншою со-
бівартістю, порівняно з існуючими аналогами. Параметри запи-
су-зчитування близькі до таких у жорстких магнітних дисках, 
але конвеєрна магнітна пам’ять позбавлена головного недоліку 
дисків – вона характеризується відсутністю рухомих частин. 
Адресація може забезпечуватись електронним шляхом при ін-
теграції даних комірок з напівпровідниковими компонентами. 

 

 
Рис. 7.12. Схематичне зображення комірки пам’яті на основі МТК. 
Запис інформації грунтується на використанні спін-обертового 
ефекту, зчитування – на використанні ефекту ТМО. Адаптовано з 
C. Chappert et al., Nature Materіals 6, 813 (2007) 

 
На даний час створено прототипи конвеєрних магнітних 

комірок на нанодротах із пермалою. Запропонована також кон-
цепція використання керованого зсуву доменних стінок для за-
пису інформації в МТК (рис. 7.14). Одній із двох стабільних 
конфігурацій (наприклад, конфігурації, зображеній на рис. 7.14, 
а) можна приписати логічний нуль, а іншій – логічну одиницю. 
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Запис інформації, тобто переведення системи із однієї конфігу-
рації в іншу, можна здійснювати, пропускаючи струм у  відпо-
відному напрямку, а зчитування – шляхом вимірювання опору 
тунельного бар’єру. 

 

 
Рис. 7.13. Принцип роботи конвеєрної магнітної пам’яті. Записую-
чий імпульс створює магнітне поле, яке перемагнічує потрібну ді-
лянку нанодроту. Подача імпульсу зсуву, завдяки спін-обертовому 
ефекту, приводить до руху доменних границь в одному й тому ж 
напрямку. Для зчитування інформації використовується МТК. 
Адаптовано з A. Brataas et al., Nature Materіals 11, 372 (2012) 

 
 

 
Рис. 7.14. Схема комірки МПДД, в якій для запису одиниці 
інформації використовується контрольоване переміщення 
доменної стінки з одного стійкого положення в інше. Зміщення 
доменної стінки переводить МТК з паралельної (а) до 
антипаралельної (б) конфігурацій, і навпаки. Адаптовано з C. 
Chappert et al., Nature Materіals 6, 813 (2007) 
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7.4. РЕЛАКСАЦІЯ СИСТЕМИ МОБІЛЬНИХ СПІНІВ 

Спінова релаксація та спінове дефазування. Робота при-
строїв спінтроніки ґрунтується на здатності кодувати інформа-
цію шляхом генерації нерівноважної спінової поляризації і пе-
реносити спін-кодовану інформацію на певну відстань. Нерів-
новажна спінова поляризація може зберігатись відносно довго в 
металах і напівпровідниках, що робить можливим перенесення 
спін-кодованої інформації на макроскопічні відстані. Проміжок 
часу, протягом якого нерівноважна спінова поляризація зберіга-
ється в певному матеріалі, визначається процесами встановлен-
ня рівноваги як між самими спінами, так і між системою спінів і 
оточуючим середовищем. 

Розрізняють два класи процесів, що ведуть до встановлення 
рівноваги в спіновій системі. Процес спінової релаксації опису-
ється зміною сумарного спінового магнітного моменту вздовж 
осі квантування. Поздовжній компонент прямує до рівноважно-
го значення завдяки спін-фліп розсіюванню окремих електро-
нів. Оскільки цей процес потребує обміну енергією з оточую-
чим середовищем, зазвичай він протікає досить повільно. Про-
цес спінового дефазування не потребує такого енергетичного 
обміну і змінює спіновий момент системи,  який  перпендику-
лярний осі квантування, тобто поперечний момент. Цей процес 
впливає на квантово-механічну фазу індивідуальних спінів і 
приводить до втрати фазової когерентності. 

У спіновому ансамблі спінову релаксацію та спінове дефа-
зування зазвичай визначають, виходячи з рівнянь Блоха (F. 
Bloch), які описують динаміку намагніченості. Для мобільних 
електронів рівняння, що використовують для визначення часу 
спінової релаксації 1T  (поздовжній час або час спін-ґраткової 
релаксації) та часу спінового дефазування 2T  (поперечний час 
або час спін-спінової релаксації), повинні містити опис спінової 
прецесії, затухання та дифузії електронної намагніченості MV у 
магнітному полі H(t)=H0+ H(t). Доданок H0 є постійним і спря-
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мованим вздовж осі Oz (поздовжня компонента), а доданок H(t) 
є осцилюючою функцією часу і направлений перпендикулярно 
до осі Oz (поперечна компонента). Рівняння для компонентів 
намагніченості мають вигляд: 

( )
2

V V
Vx x

x

M M
t T

¶
= g ´ -

¶
M H ,     (7.63) 

( )
2

V V
y yV

y

M M
t T

¶
= g ´ -

¶
M H ,     (7.64) 

( )
0

1

V V
Vz z z

z

M M M
t T

¶ -
= g ´ -

¶
M H .    (7.65) 

Тут γ = gμB/ħ – гіромагнітне відношення (μB – магнетон Бора,    
g – електронний g-фактор), 0

0zM B= c , де χ – статична магнітна 
сприйнятливість системи.  

Рівняння Блоха є феноменологічними. Їх використовують 
для опису динаміки намагніченості мобільних електронів у та-
ких експериментах як електронний спіновий резонанс і оптична 
орієнтація. У багатоспіновій системі процеси релаксації і дефа-
зування є досить складними і їх важко описати лише двома па-
раметрами, хоча у більшості випадків T1 і T2 є досить зручними 
і коректними параметрами для опису таких процесів. 

Механізми спінової релаксації в немагнітних системах. 
Головна ідея будь якого механізму спінової релаксації полягає в 
тому, що встановлення рівноваги у спіновій системі відбуваєть-
ся не за рахунок спонтанних переходів між спіновими станами, 
а внаслідок переходів вимушених, які індукуються у спіновій 
системі коливаннями кристалічної ґратки і/або кінетичним ру-
хом електронів.  

У немагнітних електронних системах, зокрема, у напівпро-
відниках, розрізняють чотири механізми, які найчастіше відпо-
відають за процес встановлення спінової рівноваги. Такими є 
механізми Елліотта – Яфета, Д’яконова – Переля, Біра – Ароно-
ва – Пікуса і механізм надтонкої взаємодії. В основі перших 
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трьох лежить спін-орбітальна, а в основі останнього – надтонка 
взаємодія. 

Механізм Елліотта – Яфета пов’язаний з тим, що в реаль-
них кристалах внаслідок наявності спін-орбітальної взаємодії 
(СОВ) електронні блохівські стани уже не є власними станами 
спінових операторів. У результаті електронні хвильові функції, 
які за відсутності СОВ мали б відповідати певному напрямку 
спіна, містять невелику компоненту, що відповідає протилеж-
ному напрямку спіна. Кожен акт електронного розсіювання 
вносить вклад у збільшення імовірності спін-фліп розсіювання. 
Релаксація спіну відбувається протягом процесу розсіювання. 
Тому, чим швидший процес розсіювання імпульсу, тим швид-
шою є спінова релаксація. Зазвичай, електрон зазнає до 105 ак-
тів розсіювання, перш ніж напрямок спіну зміниться.   

Оскільки головними джерелами електронного розсіювання 
є домішки в області низьких температур і фонони в області ви-
соких температур, то спін-фліп час головним чином визначаєть-
ся розсіюванням на них. Температурна залежність 1

1
-T  подібна 

до зміни електроопору ρ(Т) для чистих металів:  в області Т < θD 
51

1 TT µ- , а в області Т > θD TT µ-1
1  (θD − температура Дебая). 

Наявність нейтральних домішок приводить до збільшення тем-
пературно-незалежного вкладу в час спінової релаксації. 

Механізм Д’яконова – Переля характерний для кристалів, у 
яких відсутній центр симетрії. Результатом відсутності цент-
ральної симетрії є поява ненульового електричного поля вздовж 
певних осей кристалу. Внаслідок СОВ це приводить до зняття 
виродження спінових підзон і означає, що для одного й того ж 
стану в імпульсному просторі енергія електронів мажоритарної 
підзони відрізняється від енергії міноритарної підзони. Як ре-
зультат, електрон «відчуває» ефективне магнітне поле, яке є за-
лежним від хвильового вектора. Спін електрона прецесує в 
цьому полі і прецесія буде продовжуватися до того часу, поки 
електрон не розсіється домішкою або фононом. Після акту роз-
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сіювання прецесія починається знову, але вже навколо іншої 
осі. Напрямок прецесії і частота змінюється хаотично. На відмі-
ну від попереднього механізму, акти електронного розсіювання 
сповільнюють спінову релаксацію, оскільки спін не встигає слі-
дувати за внутрішнім магнітним полем, якщо воно змінюється 
досить швидко. Тому,  чим більше  актів розсіювання,  тим по-
вільніша спінова релаксація. У результаті, час спінової релакса-
ції обернено пропорційний до часу між актами розсіювання. 

До матеріалів, у яких відсутній центр симетрії, належать 
напівпровідники ІІІ-V груп (такі як GaAs) і ІІ-VІ груп (нап-
риклад, ZnSe). Причиною порушення інверсійної симетрії є на-
явність двох різних атомів у ґратці Браве. Одноелементні напів-
провідники, такі як Sі, є центрально-симетричними, тому меха-
нізм Д’яконова – Переля для об’ємних зразків цих матеріалів не 
характерний. Проте, в гетероструктурах симетрія порушується 
внаслідок наявності асиметричних потенціалів локалізації. 

Важливою різницею між механізмами Елліотта – Яфета і 
Д’яконова – Переля є протилежний характер залежності часу 
спінової релаксації від частоти електронних зіткнень. Зі збіль-
шенням частоти актів розсіювання електронів ефективність 
першого механізму підвищується, а другого – знижується. При-
чиною цього є наступне. Якщо реалізується перший механізм, 
то частота прецесії зберігається між зіткненнями і втрата фази 
має місце лише протягом зіткнення. Тому, чим більше зітк-
нень, тим швидше втрачається фазова когерентність, аналогічно 
до процесу збільшення ширини спектральної лінії, спричинено-
го зіткненнями. З іншого боку, якщо реалізується другий меха-
нізм, то втрата когерентності відбувається між електронними 
зіткненнями, тому що частота прецесії електрона змінюється 
випадковим чином в залежності від його імпульсу. Розсіювання 
на домішках або фононах, що не змінюють спіна, не приводять 
до хаотизації протягом зіткнення як такого. Якщо ж два описані 
механізми співіснують у системах, у  яких відсутній центр си-
метрії, то їхня ефективність залежить від багатьох факторів. За-
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звичай переважаючою тенденцією є те, що ефективність меха-
нізму Д’яконова – Переля зростає зі збільшенням ширини забо-
роненої зони і підвищенням температури. 

 

 
Рис. 7.15. Ілюстрація механізмів спінової релаксації у немагнітних 
електронних системах. (а) Механізм Елліотта-Яфета (існує невелика 
імовірність спін-фліп процесу під час кожного розсіювання елект-
рона; з часом імовірність накопичується і відбувається спін-фліп 
процес). (б) Механізм Д’яконова-Переля (спін електрона прецесує 
вздовж напрямку ефективного магнітного поля, величина якого за-
лежить від імпульсу електрона; при кожному розсіювання напрям і 
частота прецесії змінюються хаотично). (в) Механізм Біра – Ароно-
ва – Пікуса (спін електрона зв’язаний обмінною взаємодією зі спі-
ном дірки (кружок), але релаксація останньої відбувається дуже 
швидко). (г) Якщо електронні хвильові функції (штрихові еліпси) 
локалізовані в певній області, яка містить багато ядерних спінів, то 
надтонка взаємодія приводить до спінової релаксації і дефазування. 
Адаптовано з І. Zutіch et al., Revіews of Modern Physіcs 76, 323 
(2004) 

 
Механізм Біра – Аронова – Пікуса спричинений електрон-

дірковою обмінною взаємодією і відіграє важливу роль у напів-
провідниках (головним чином p-типу), для яких характерним є 
сильне перекриття електронної і діркової хвильових функцій. 
Обмінна взаємодія між електронами і дірками приводить до то-
го, що електронний спін прецесує навколо певного ефективного 
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магнітного поля, яке визначається спіном дірки. Однак, у бага-
тьох випадках швидкість зміни спіну дірки значно перевищує 
частоту прецесії. У результаті, ефективне поле змінюється ви-
падковим чином протягом всього часу, поки триває прецесія. 
Тому електронна спінова релаксація сповільнюється, а величи-
на 1

1T -  стає пропорційною до часу спінової релаксації дірки. 
Джерелом механізму надтонкої взаємодії є взаємодія між 

магнітними моментами електронів і ядер. У немагнітних мате-
ріалах надтонка взаємодія є недостатньою, щоб спричинювати 
ефективну спінову релаксацію вільних (делокалізованих) елект-
ронів в металах та напівпровідниках. Проте, вона може давати 
вагомий внесок у релаксацію локалізованих електронів, зокре-
ма, в легованих напівпровідниках, де домішкові стани є частко-
во локалізованими, а також у напівпровідникових гетерострук-
турах (квантові точки, квантові ями).  Якщо  електронний маг-
нітний момент взаємодіє з N ядрами, то ступінь впливу статис-
тичних флуктуацій змінюється згідно з законом 1)( -N . Таким 
чином, чим більш делокалізованою є електронна хвильова фун-
кція, тим менший вплив ядер. Так, у GaAs всі ядра кристалічної 
ґратки мають спін s = 3/2. У кремнію, навпаки, ядро найбільш 
розповсюдженого ізотопу 28Sі має спін s = 0, тому надтонка вза-
ємодія визначається або ізотопом 29Sі (природній вміст якого 
складає 4,67%), або, наприклад, донором 31P, обидва з яких ма-
ють ядерний спін s = 1/2. У результаті електрон, який локалізо-
ваний на мілкому донорі (тобто на донорній домішці, для якої 
енергія іонізації значно менша, ніж ширина забороненої зони 
напівпровідника) в Sі, відчуває дію лише біля 100 магнітних 
ядер і вплив надтонкої взаємодії значно відрізняється від такого 
в GaAs. 

Спінова релаксація в металах і напівпровідниках. Типо-
ві величини часу спінової релаксації в металах змінюються від 
0,1 до 1 нс, хоча весь діапазон значень, які спостерігалися в ек-
сперименті, простягається від пікосекунд до мікросекунд. Най-



 

259 
 

більше значення T1 у надчистому натрії –  біля мікросекунди в 
області температур, нижчих за 10 K.  

Домінуючим механізмом спінової релаксації у металах є 
механізм Елліотта – Яфета. Спінова релаксація, що зумовлена 
таким механізмом, виявляє сильну залежність від температури. 
Рис. 7.16 дає уявлення про величини часів релаксації в металах 
та ілюструє характер температурної залежності T1 на прикладі 
алюмінію. 

 

 
Рис. 7.16. Залежність часу спінової релаксації в алюмінії від темпера-
тури. Суцільною лінією показано результат теоретичного розрахун-
ку. Символи − експериментальні дані. Адаптовано з І. Zutіch et al., 
Revіews of Modern Physіcs 76, 323 (2004) 

 
Ефективність спінової релаксації в напівпровідниках зале-

жить від ширини зони, температури, виду та концентрації ле-
гуючої домішки. Механізм Елліотта – Яфета відіграє головну 
роль у вузькозонних напівпровідниках, а також у напівпровід-
никах, які характеризуються сильним спін-орбітальним 
зв’язком. Механізм Д’яконова – Переля є відповідальним за 
спінову релаксацію в середньозонних матеріалах і в області ви-
соких температур. У сильно легованих напівпровідниках p–
типу в області низьких температур домінує механізм Біра – 
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Аронова – Пікуса, а в області високих – механізм Д’яконова – 
Переля. У слабко легованих системах механізм Д’яконова – Пе-
реля є відповідальним за встановлення рівноваги у всьому тем-
пературному діапазоні, де електронні стани є делокалізованими. 
Домінуючим у випадку локалізованих електронних станів часто 
є механізм надтонкої взаємодії. Нарешті, спінова релаксація 
електронних дірок головним чином відбувається через процеси 
Елліотта – Яфета. У об’ємних напівпровідниках типу АІІІВV та 
АІІВVІ характерні часи спінової релаксації близькі для електро-
нів та дірок. Однак, у двовимірних системах релаксація дірок 
виявляється менш ефективною. 

Щоб отримати уявлення про величини часів спінової релак-
сації в напівпровідниках, проаналізуємо результати досліджен-
ня об’ємних зразків GaAs, легованих донорними домішками. На 
рис. 7.17 наведено залежність часу релаксації від концентрації 
донорної домішки nD. У області малих рівнів легування час ре-
лаксації зростає з ростом nD, досягає максимуму (~180 нс) при 
nD » 3´1015 см-3 і виявляє спад з подальшим збільшенням nD. 
Стрімкий ріст в досить вузькому концентраційному інтервалі 
nD » 2´1016 см-3  приводить до  появи другого піка  (150 нс) і  
наступного спаду часу релаксації з ростом концентрації донор-
ної домішки. 

Така поведінка характерна для температур Т < 5 K, де в об-
ласті малих nD хвильові функції донорних домішок не перекри-
ваються і матеріал є діелектриком. Провідність у цьому випадку 
реалізується шляхом стрибків носіїв заряду між донорними ста-
нами. Вище критичної концентрації домішок nDc » 2´1016 см-3 

(штрихова лінія на рисунку) донорні стани починають перекри-
ватись і формувати домішкову зону провідності. З рисунка вид-
но, що аномальна поведінка часу релаксації спостерігається  
поблизу концентраційного переходу діелектрик – метал. 

Певний інтерес викликають дослідження часу релаксації 
спінів при їх інжекції з феромагнетика у кремній. У кремнії спі-
ни електронів провідності слабко зв’язані з іншими ступенями 
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вільності. Кристалічний кремній виявляє інверсійну симетрію, а 
його ізотопи 28Sі і 30Sі (відносна розповсюдженість 92% і 3%. 
відповідно) не мають ядерного спіна. Спінова релаксація в 
об’ємному Sі переважно відбувається за механізмом Елліотта-
Яфета внаслідок СОВ під час розсіювання електрона на фоно-
нах або домішках. СОВ у кремнії досить слабка, тому часи ре-
лаксації досить великі. Значення ts, що враховують лише меха-
нізм Елліотта-Яфета, у чистому кремнії ts досягає 1000 нс при 
Т = 60 К, але зменшується до 7 – 10 нс при Т = 300 К. 

 

 
Рис. 7.17. Залежність часу релаксації від концентрації донорної до-
мішки в GaAs в області температур Т < 5 K. ДП – механізм Д’яконова 
– Переля, символи – експериментальні значення. Адаптовано з І. 
Zutіch et al., Revіews of Modern Physіcs 76, 323 (2004) 

 
Легування суттєво зменшує часи релаксації  внаслідок до-

даткового розсіювання на домішках. На рис. 7.18 показано за-
лежність ts від ефективної концентрації електронів n при легу-
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ванні кремнію різними домішками. Дані, отримані з вимірювань 
електронного спінового резонансу в об’ємних зразках, являють 
собою верхню границю,  а дані,   отримані із ефекту Ханлє,  –  
нижню границю значень ts для кожного фіксованого значення 
nD.  Як видно з рисунка,  в наноструктурах слід очікувати ts ~ 
(0,1 – 1) нс при Т = 300 К. 

 

 
Рис. 7.18. Часи спінової релаксації в n-Sі при легуванні різними 
домішками. Показано дані, отримані з ефекту Ханлє при електрич-
ній інжекції спінів із феромагнетика (нижня границя значень ts), і 
дані, отримані з вимірювань електронного спінового резонансу 
(ЕСР) в об’ємних зразках (верхня границя значень ts). а – T = 300 
K; б – T = 10 K. Адаптовано з R. Jansen, Nature Materіals 11, 400 
(2012)  
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Одним із завдань при розробці пристроїв спінтроніки є по-
шук шляхів збільшення часу релаксації. Як видно із рис. 7.18, 
одним із таких шляхів є відповідний підбір концентрації домі-
шок. Про ефективність цього шляху свідчить той факт, що для 
випадку напівпровідникових квантових ям час спінової релак-
сації можна збільшити на три порядки шляхом відповідного ле-
гування. Розробляються також інструменти керування спіновою 
релаксацією в металах. Так, існують повідомлення, що сплав-
лення полівалентних металів з одновалентними може збільшити 
час релаксації на порядок або два. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Яким рівнянням описується прецесія спіна? 
2. Виведіть рівняння дрейфу-дифузії з урахуванням 

прецесії спіна, проаналізуйте його. 
3. Поясніть особливості дрейфу та дифузії спінів з ура-

хуванням спінової динаміки. 
4. Запишіть вираз для узагальненого спінового струму 

та проаналізуйте його. 
5. Проаналізуйте рівняння неперервності. Яким чином 

це рівняння описує спінову динаміку? 
6. У чому полягає суть ефекту Ханлє? Яку інформацію 

про спінову динаміку можна отримати за допомогою 
цього ефекту? 

7. Особливості ефекту Ханлє за умови домінування 
дрейфового режиму. 

8. Особливості ефекту Ханлє за умови домінування ди-
фузійного режиму. 

9. Від яких параметрів залежать осциляції Ханлє і за 
яких умов вони чітко проявляються та зникають? 

10. У чому суть спін-обертового ефекту та за яких умов 
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він проявляється? 
11. Які особливості спін-обертового ефекту в дискретних 

і градієнтно-континуальних системах? 
12. Опишіть умови спостереження спін-обертового ефек-

ту. 
13. Від яких параметрів залежить величина спінового 

моменту обертання Nlocal? 
14. За яких умов спіновий момент обертання Nlocal пере-

важатиме момент NH, обумовлений перенесенням 
електричного заряду? 

15. Яким чином змінюється динаміка намагніченості під 
дією спін-обертового ефекту? 

16.  Які практичні застосування ґрунтуються на спін-
обертовому ефекті? 

17. Як проявляється зміна спінової поляризації у попере-
чному магнітному полі? 

18.  Що таке час спінової релаксації? Час спінового де-
фазування? Що вони характеризують і з яких рівнянь 
визначаються? 

19. Які механізми спінової релаксації в немагнітних сис-
темах? Охарактеризуйте кожен з них. 

20. Що розуміють під термінами «ефективна спінова ре-
лаксація» та «ефективна спінова прецесія»? 

21. Від яких параметрів залежить ефективна довжина 
спінової прецесії? 

22. У чому полягають спінова релаксація та спінове де-
фазування? 

23. У чому відмінність між механізмами спін-ґраткової 
та спін-спінової релаксації? 

24. Проаналізуйте механізми спінової релаксації Елліот-
та-Яфета, Д’яконова-Переля, Біра-Аронова-Пікуса та 
надтонкої взаємодії. Які принципові відмінності при-
таманні цим механізмам? 

25. Які принципові відмінності спінової релаксації при-
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таманні металам та напівпровідникам різної приро-
ди? 

26. У чому полягають особливості релаксації спінів при 
їх інжекції з феромагнетика у кремній? 

27. Якими є типові часи релаксації в напівпровідниках і 
від чого вони залежать?  

28. Як впливає природа та концентрація домішок на часи 
спінової релаксації? 

29. Яким чином можна збільшити часи спінової релакса-
ції? 
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8. НАПІВПРОВІДНИКОВА СПІНТРОНІКА 

Технологічний прогрес, обумовлений успіхами в розробці 
магнітних наноструктур (структур «магнітної спінтроніки»), 
змінив індустрію систем зберігання даних і запам’ятовуючих 
пристроїв. Наступний стрибок очікують в результаті успішного 
поєднання кращих рис магнітної і напівпровідникової спінтро-
нік (рис. 8.1). Феромагнетики є основою енергонезалежних за-
пам’ятовуючих пристроїв, завдяки практично миттєвому пере-
магнічуванню і майже необмеженій  тривалості зберігання ін-
формації. Властивостями напівпровідників в широких межах 
можна керувати оптичними та електричними методами, а також 
шляхом легування; надійно відпрацьовані методики виготов-
лення низькорозмірних гетероструктур на основі напівпровід-
ників. 

Для обох видів матеріалів (феромагнетиків і напівпровідни-
ків) добре розвинена технологічна база. Інтегрування кращих 
рис феромагнетиків і напівпровідників може привести до ство-
рення якісно нових функціональних властивостей. 

Інтенсивні дослідження спін-залежних явищ в напівпровід-
никах почалися в другій половині XX століття. Оскільки біль-
шість напівпровідників є немагнітними, значна увага приділя-
лась розробці методів створення спінової поляризації. У 1968 
році Г. Лампель (G. Lampel) показав, що стаціонарна нерівно-
важна спінова поляризація електронів у напівпровіднику може 
бути створена шляхом його опромінення циркулярно поляризо-
ваним світлом. Цей процес, відомий як оптична орієнтація, є 
ефективним для прямозонних напівпровідників типу АІІІВV, зок-
рема GaAs. Активні роботи в цьому напрямку продовжуються 
до цього часу, однак, метод оптичної орієнтації не є найкращим 
рішенням задачі створення практично діючих пристроїв. 

Крім оптичної орієнтації, для генерації спінової поляризації 
були спроби використання інших методик– спінова інжекція, 
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синтез феромагнітних при кімнатній температурі напівпровід-
ників та ін. Проте, кожен із цих методів наштовхувався на знач-
ні труднощі. Інжекція спінів із феромагнітного металу утрудне-
на через проблему невідповідності опорів: велика різниця (на 
декілька порядків) в провідностях контактуючих матеріалів ро-
бить її неефективною (великий опір напівпровідника затрудняє 
дифузійний рух електронів з надлишковим спіном в  напівпро-
відник). Спроби синтезувати феромагнітні при кімнатній тем-
пературі напівпровідники також не можна назвати успішними. 

 

 
Рис. 8.1. Напівпровідникова спінтроніка може об’єднати унікальні 
риси феромагнетиків і напівпровідників. Головними завданнями на-
півпровідникової спінтроніки є створення, маніпуляція і детекту-
вання спінової поляризації. Адаптовано з R. Jansen, Nature Materіals 
11, 400 (2012) 
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До останнього часу дослідження спін-залежних явищ в на-
півпровідниках носили головним чином фундаментальний ха-
рактер. Однак, в останні роки ситуація суттєво змінилась: роз-
роблено методи спінової інжекції в напівпровідники на основі 
GaAs і Sі; знайдено методи виготовлення магнітних  напівпро-
відників з температурою Кюрі, близькою до кімнатної; проде-
монстровано використання спін-орбітальної взаємодії для прос-
торового розділення спінів (спіновий ефект Холла); виявлено 
значний потенціал використання низькорозмірних структур для 
керування спіном.  

8.1. СПІН-ОРБІТАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО 
СПІНОВОГО РОЗЩЕПЛЕННЯ В НАПІВПРОВІДНИКАХ 

Джерелом спінового розщеплення в немагнітних напівпро-
відниках є спін-орбітальна взаємодія. СОВ – це релятивіський 
ефект, який описує взаємодію між спіном електрона і його кіне-
тичним рухом у певному електричному полі. Наприклад, внут-
ріатомна СОВ описує зв’язок електронного спіну з орбітальним 
рухом електрона навколо атомного ядра у його центрально-
симетричному полі. У загальному випадку спін-орбітальна вза-
ємодія виникає, коли частинка з ненульовим спіном рухається в 
електричному полі. Якщо, використовуючи перетворення Лоре-
нца, перейти до системи координат, де частинка перебуває в 
спокої, статичне електричне поле трансформується в поле зі 
скінченною магнітною компонентою. Саме дію цього поля і ві-
дчуватиме спіновий магнітний момент електрона. Електричне 
поле може бути полем різного походження, як полем атомного 
ядра, так і полем, спричиненим  дією зовнішніх  іонів або зов-
нішніх полів на даний атом. 

Як відомо зі спеціальної теорії відносності, рух електрона в 
електричному полі приводить до кінематичного ефекту, в якому 
частина електричного поля виглядає як магнітне поле в системі 
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координат нерухомого електрона. Гамільтоніан взаємодії спіну 
електрона, що рухається із імпульсом kp h= , з електричним 
полем (через зв’язане з ним магнітне поле в системі координат 
нерухомого електрона) має загальну форму: 

r r2 2[ ] [ ]
(2 ) (2 )so

e e

H U U
m c m c

= × ´Ñ = × Ñ ´p σ σ ph h

% ,   (8.1) 

де me – маса вільного електрона, c – швидкість світла, s = (sx, 
sy, sz) – вектор, компонентами якого є матриці Паулі (спін елек-
трона / 2e =s σh ), Ur –  електричний потенціал у місці знахо-
дження електрона (r), ÑUr – його градієнт у точці r. У рівнянні 
(8.1) p являє собою канонічний імпульс. У присутності зовніш-
нього магнітного поля H=[Ñ×A] (тут A – вектор-потенціал) ім-
пульс p повинен бути замінений на кінетичний імпульс 
P = p + eA.  

У випадку атомів СОВ відноситься до взаємодії електрон-
ного спіну з середнім кулонівським полем ядер та інших елект-
ронів, і виражається у формі soH%  = lsols, де lso – константа вза-
ємодії, l і s – оператори орбітального моменту і спіну, відповід-
но. У твердих тілах СОВ визначається взаємодією електронного 
спіну із середнім електричним полем, яке відповідає періодич-
ному кристалічному потенціалу. Інші внутрішні чи зовнішні 
електричні поля можуть давати додаткові внески у СОВ. 

Відповідно до вимог інваріантності до інверсії часу (теоре-
ма Крамерса), у відсутності  магнітного поля має виконуватись 
вимога: es,p = e-s,-p, де es,p – енергія електрона з імпульсом p і 
спіновою змінною s. При наявності в кристалі просторової ін-
версійної симетрії (як, наприклад, у кристалів кремнію) 
es,p = es,-p, отже, в результаті маємо: es,p = e-s,-p=es,-p. Таким чи-
ном, кожен стан електрону з імпульсом p є, як мінімум, двічі 
виродженим за проекцією спіну. 

У зоні Бріллюена існують особливі точки, в яких вплив 
СОВ є важливим. Розглянемо центр зони Бріллюена в напівпро-
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відникових матеріалах, що мають кубічну симетрію. У моделі 
сильно зв’язаних електронів валентна зона будується із атомних 
p-функцій. Атомний електрон в p-стані (азимутальне квантове 
число l = 1) характеризується квантовим числом j, яке визначає 
його повний (з урахуванням спіна) механічний момент. Для       
l = 1 можливі значення j дорівнюють 3/2 і 1/2. Виродження цих 
рівнів, яке дорівнює 2j +  1,  приймає відповідно значення 4  і 2.  
Під дією СОВ електронні рівні в атомі розщеплюються (рис. 
8.2). Розщеплення ΔSO дорівнює 0,044 еВ в Sі і 0,295 еВ в Ge. 
Для значень k ¹ 0 стани з j = 3/2 розщеплюються на дві групи – 
стани з легкими дірками (lh) і з важкими дірками (hh). 

 

 
Рис. 8.2. Схематичне представлення станів валентної зони. Якщо в 
системі СОВ відсутня (а), то стани валентної зони є шестикратно 
виродженими в центрі зони Бріллюена. Якщо ж СОВ присутня (б), 
то виродження частково знімається: енергія двократно вироджених 
станів з j = 1/2 знижується, а чотирикратно вироджених станів з       
j = 3/2 − підвищується 

 
У разі відсутності в кристалі симетрії просторової інверсії 

(об’ємно-індукована асиметрія − ОІА ),  або її порушення вна-
слідок занурення елементу кристалу у асиметричну структуру 
(структурно-індукована асиметрія – СІА) вимога двократного 
виродження електронних станів за спіном знімається. При цьо-
му енергії електрона es,p і e-s,p відрізняються на величину внес-
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ку від спін-орбітальної взаємодії. Тобто, для електронів з імпу-
льсом (хвильовим вектором), відмінним від нуля, спінові стани 
будуть розщеплені у відсутності зовнішнього магнітного поля. 
Це не суперечить теоремі Крамерса, бо, завдяки відсутності 
просторової інверсії, тепер es,p = e-s,-p ≠ es,-p = e-s,p. 

Випадок СІА, який реалізується для приповерхневих станів, 
квантових дротів, квантових ям з асиметрією потенціалу, що 
виникає при прикладанні до структури електричного поля, нор-
мального до поверхні, називають внеском Рашби. У 2D випадку 
(квантові ями, поверхневі шари тощо) він приймає вигляд: 

2 ( )( )D
R R x y y xH z k k= a s - s% ,      (8.2) 

де aR(z) – параметр взаємодії, пропорційний асиметрії структу-
ри у напрямку z. Зокрема, якщо цю асиметрію створювати для 
квантової ями електричним полем E0, прикладеним в напрямку 
z, то матимемо aR(z) µ E0. У такий спосіб можна зручно маніпу-
лювати прецесією спінів і орієнтацією спінової поляризації. 

Наведемо міркування, які дають можливість зрозуміти при-
чини виникнення ефекту Рашби. Додамо до гамільтоніану до-
данок, який порушує інверсійну симетрію. Виберемо його в  
формі електричного поля:  

0EH E z= -% .         (8.3) 
Електрон, що рухається зі швидкістю v, буде відчувати дію 
ефективного магнітного поля  

( ) 2/ c= ´H v E ,        (8.4) 
де c – швидкість світла. Гамільтоніан взаємодії спінового  маг-
нітного моменту M електрона з полем H буде:  

( )22
B

R
gH

c
m

= - × = ´ ×sm H v E% .    (8.5) 

Таким чином, в рамках цієї моделі гамільтоніан Рашби має виг-
ляд  

( )R RH = a ´ ×σ p z% ,       (8.6) 
де aR = (gmBE0)/(2mec2), z – одиничний вектор в напрямку осі z. 
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Слід зазначити, що виродження за спіном може зніматись і 
шляхом простого прикладання зовнішнього магнітного поля H, 
оскільки при інверсії часу εσ,p(H)= εσ-,-p(H). Однак, зняття виро-
дження за спіном у ефекті Рашби суттєво відрізняється від знят-
тя виродження зовнішнім магнітним полем, у якому підзони для 
електронів з протилежним напрямком спіну зміщуються вздовж 
осі енергії. 

Для випадку  ОІА  ефект вивчався в багатьох експеримен-
тальних і теоретичних роботах. Для кубічних напівпровідників 
без центру інверсії (напівпровідники типу АІІВVІ і АІІІВV) цей 
внесок у спінове розщеплення називають внеском Дрессельхау-
са (G. Dresselhaus). Для випадку об’ємних (3D) кристалів він 
описується внеском у гамільтоніан:  

3 3β ( )D D
D DH = ×σ K% ,       (8.7) 

де 3β D
D  – параметр взаємодії, а K=(Kx, Ky, Kz): 

2 2( );x x y zK k k k= -  2 2( );y y z xK k k k= -  2 2( )z z x yK k k k= -   (8.7, а) 
У двовимірному (2D) випадку (вісь z направлена нормально 

до площини 2D структури) вираз для внеску Дрессельхауса пе-
реходить у 

( )2 2D D
D D x x y yH k k= b s - s% ,      (8.8) 

де 2D
Db  – параметр взаємодії, який залежить від величини 

об’ємно-індукованої асиметрії. 
На даний час виконано низку теоретичних та експеримен-

тальних робіт, де розглядається спільна дія внесків Дрессельха-
уса і Рашби, особливості їх проявів у різних структурах, прояви 
асиметрії, пов’язаної з інтерфейсами, тощо (рис. 8.3).  

8.2. ОПТИЧНА ОРІЄНТАЦІЯ СПІНІВ 

У напівпровіднику фотозбуджені спін-поляризовані елект-
рони і дірки перебувають у збудженому стані протягом певного 



 

273 
 

часу t перед тим, як рекомбінують. Якщо початкова спінова 
орієнтація носіїв зберігається довше, ніж час життя носіїв перед 
рекомбінацією, тобто, якщо ts > t , де ts – час спінової релакса-
ції, то люмінесцентне випромінювання, що виникає в результаті 
рекомбінації носіїв, буде частково поляризованим. Вимірюван-
ня циркулярної поляризації люмінесцентного випромінювання 
дає можливість досліджувати спінову динаміку нерівноважних 
носіїв у напівпровіднику і визначати такі важливі величини як 
спінова орієнтація, час рекомбінації, спінова релаксація носіїв 
заряду. 

 

 
Рис. 8.3. Схема 2D зонної структури кристалів з лінійними по k 
внесками СІА та ОІА (а, г) і розподіл спінової орієнтації у площині 
(kx,ky) при e=eF (б, в, д). (a) – випадок присутності спін-орбітального 
зв’язку, індукованого лише СІА або лише ОІА. (г) – випадок одно-
часної присутності обох внесків. Стрілки на (б, в, д) показують орі-
єнтацію спінів. Адаптовано з S.D. Ganіchev et al. Phys. Rev. Lett. 92, 
256601 (2004) 



 

274 
 

Проілюструємо головні принципи оптичної орієнтації19 на 
прикладі прямозонного напівпровідника GaAs, для якого зале-
жність енергії ε від хвильового вектора k має вигляд, зображе-
ний на рис. 8.4. Ширина забороненої зони εg = 1,52 еВ, зсув між 
зонами з j = 3/2 і 1/2, спричинений СОВ, дорівнює Δso = 0,34 еВ. 

 

 

Рис. 8.4. Зонна структура GaAs: c − зона 
провідності, hh − валентна зона важких 
дірок, lh − валентна зона легких дірок, 
sh −  спін–відщеплена валентна підзона, 
eg − ширина забороненої зони, Δso − 
спін–орбітальне розщеплення 

 
Зона провідності сформована з s–станів (l = 0), повний мо-

мент j = 1/2, а його проекції на виділену вісь складають +1/2 та   
–1/2 (у одиницях ħ). Крім того: 

٠ абсолютний мінімум  знаходиться при k = 0; 
٠ поблизу мінімуму зони виконується рівність 
εс(k) = ħ2k2/2m*, де m* – ефективна маса, що складає 
m* ≈ 0,068me (me – маса вільного електрона);  
٠ дія спін-орбітальної взаємодії на енергетичному стані зо-
ни провідності не проявляється. 

                                                 
19 У напівпровідниковій спінтроніці часто вживають терміни оптична спінова 
орієнтація та оптична спінова накачка. Перший термін використовується стосовно 
неосновних носіїв (наприклад, електронів у напівпровіднику р-типу), а другий стосу-
ється спінової поляризації основних носіїв (наприклад, електронів у напівпровіднику 
n-типу). 
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Валентна зона GaAs та Gе формується з атомних р –
 орбіталей (l = 1), повний момент кількості руху j = l ± ½. Тоб-
то, j може приймати значення 3/2 та 1/2. У першому випадку 
можливі 2·3/2+1 = 4 стани з тj= –3/2, –1/2, +1/2, +3/2 (дві підзо-
ни, двократно вироджені за спіном). У другому випадку можли-
ві лише два значення тj: тj = –1/2, +1/2 (одна підзона, двократ-
но вироджена за спіном). Тому валентна зона включає 3 двокра-
тно вироджених підзони. 

Для всіх трьох підзон максимум знаходиться у центрі зони 
Бріллюена при k = 0.  У цій точці (k = 0), дві підзони Р3/2 зали-
шаються виродженими, а для підзони Р1/2 виродження частково 
знімається за рахунок СОВ. Як результат, ця підзона знаходить-
ся нижче на величину Δso. 

Для зон із j = 3/2 вираз для енергії отримано Дрессельхау-
сом: 

( ){ }2 1/22 2 4 2 2 2 2 2 2 2
1,2ε ( ) ε(0)

2 x y y z z x
e

Ak B k C k k k k k k
m

é ù= + ± + + +ë ûk h , (8.9) 

де А, В та С – безрозмірні константи. Значення цих констант для 
типових напівпровідників АІV та АІІІВV наведені  у табл. 8.1. 
 

Таблиця. 8.1. Значення констант А, В, С у рівнянні (8.9), величи-
ни ефективних мас носіїв і спін-орбітального розщеплення для типо-
вих напівпровідників 
Напівпрові-

дник 
А В |C|2 mhh ⁄ me mlh ⁄ me msh ⁄ me Dso, еВ 

Sі –4,28 –0,68 24 0,54 0,15 0,23 0,044 

Ge –13,38 –8,5 173 0,34 0,043 0,095 0,295 

GaP –4,05 –0,98 16 0,57 0,18 0,25 0,08 

GaAs –6,9 –4,4 43 0,53 0,08 0,15 0,341 

ІnSb –36,61 –32,5 43 0,42 0,016 0,12 0,81 

 



 

276 
 

Зазначимо, що значення А – від’ємні. Це означає, що вико-
ристання при малих k  формули 

2 2

1,2 *(0)
2

k
m

e = e +
h ,      (8.10) 

приводить до від’ємних ефективних мас у цих підзонах, тобто 
мова йде про електронні дірки. 

Знак «+» у виразі (8.9) відповідає випадку, коли залежність 
енергії від хвильового вектора виявляє меншу дисперсію, а, от-
же, носії мають більшу ефективну масу. Це – підзона важких 
дірок. Якщо у виразі (8.9) стоїть знак «–», маємо підзону легких 
дірок. З рівняння (8.9) легко виділити відповідні енергії для  
важких і легких дірок та побудувати поверхні постійної енергії. 
Вони мають форму гофрованих сфер. На рис. 8.5 показано їх 
переріз площиною (100). 

 

 

Рис. 8.5. Переріз гофрованої сфе-
ри площиною (100). Зовнішній 
контур відповідає важким дір-
кам, внутрішній – легким 

 
Хоча дисперсії діркових зон вздовж напрямів [100] та [111] 

є параболічними, ефективні маси носіїв в них різні. Однак, час-
то припускають, що ефективні маси носіїв валентної зони ізот-
ропні, а для визначення маси проводять усереднення за всіма 
напрямками k. У табл. 8.1 наведені значення ефективних мас ді-
рок для усіх підзон валентної зони для типових напівпровідни-
ків. Значення квантового числа тj = ±3/2 відноситься до підзони 
важких дірок, а тj = ±1/2 – до підзони легких дірок.  

Відщеплена підзона. У цій підзоні j = l – 1/2, тобто проек-
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ція повного моменту кількості руху може бути тільки тj = ±1/2. 
Спін-орбітальна взаємодія описується гамільтоніаном: 

λso soH = ×l s% ,       (8.11) 
де lso – константа спін–орбітальної взаємодії; s  – оператор спі-
ну; l  – оператор орбітального моменту. 

Для ізольованого атома спін-орбітальна взаємодія типу 
(8.11) приводить до розщеплення станів з j = 3/2 та j = 1/2.  У 
цьому випадку величина спін-орбітального розщеплення 
Δso = 3lso/2.  

При  утворенні  кристалів спін-орбітальне розщеплення 
енергетичних зон обумовлюється взаємодією магнітного  моме-
нту електрона з електричним полем ґратки Е = −ÑV/e. Величи-
на розщеплення зони переважно визначається спін-орбітальним 
розщепленням тих рівнів енергії, із яких утворюється зона. 
Оскільки до поля ядра даного атома додається поле взаємодії 
ядер та електронів, то величина розщеплення зон відрізняється 
від величини розщеплення рівнів енергії ізольованих атомів. За-
звичай, величина спін-орбітального розщеплення дещо більша 
за розщеплення рівнів  енергії атома. Однак, основні закономір-
ності у зміні величини розщеплення зон енергії зі зростанням 
заряду ядер атомів кристалу (збільшення СОВ) зберігаються.   

Гамільтоніан СОВ для електрона у кристалі має вигляд 
(8.9). Значення енергії спін-орбітального розщеплення для ти-
пових напівпровідників також наведені у табл. 8.1. Поверхня 
постійної енергії для спін-відщепленої валентної підзони з 
j = 1/2 є сферичною. Значення ефективної маси msh у спін-
відщепленій валентній підзоні також наведені у табл. 8.1. 

Правила відбору при міжзонних переходах поблизу k=0. 
Опис прямих міжзонних переходів дає принцип відповідності, 
згідно з яким для переходу між станами «a» та «b» можна запи-
сати 

( )e -e
w =

h

a b
ab .       (8.12) 
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У цьому випадку інтенсивність (ймовірність) переходу до-
рівнює: 

2

3

4
3
ab abd

W
c

w
=

h
.       (8.13) 

Тут dab - елемент матриці дипольного моменту.  
На рис. 8.6 наведені можливі переходи у напівпровіднику 

GaAs при поглинанні світла, а табл. 8.2 містить матричні елемен-
ти dab. 

 

 
Рис. 8.6. Правила відбору для міжзонних переходів між тj підзона-
ми для циркулярно–поляризованого світла з додатною (σ+) та 
від’ємною (σ−) поляризаціями. Цифри у кружечках вказують відно-
сні інтенсивності переходів, які застосовні як для збудження (пока-
зані стрілками), так і для випромінювальної рекомбінації 

 
Інтенсивність і поляризацію випромінювання та поглинан-

ня світла при квантових переходах у напівпровіднику типу 
GaAs легко визначити. Нагадаємо, що у лівополяризованій хви-
лі спін фотона спрямований у бік напрямку поширення світла 
(+1), а у правополяризованій хвилі − у протилежний бік (–1). 
Тоді за правилами відбору для Sph = +1 при поглинанні світла 
можливі три переходи: 

3 1   ;
2 2jhh c mæ ö® = - ® -ç ÷

è ø
     (8.14) 
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1 1   ;
2 2jlh c mæ ö® = - ® +ç ÷

è ø
     (8.15) 

1 1   
2 2jsh c mæ ö® = - ® +ç ÷

è ø
.      (8.16) 

 
Таблиця. 8.2. Матричні елементи дипольного моменту при різних 

міжзонних переходах (λ, μ, ν − одиничні взаємно-перпендикулярні 
вектори: ν − уздовж імпульсу, λ, μ – у перпендикулярній площині) 

Валентна зона Зона провідності 
+1/2 -1/2 

hh: +3/2 
-3/2 

)(2/1 μλ i+-  
0 

0 
)(2/1 μλ i-  

lh: +1/2 
-1/2 

ν3/2-  
)(6/1 μλ i-  

)(6/1 μλ i+-  
ν3/2  

sh: +1/2 
-1/2 

ν3/1-  
)(3/1 μλ i--  

)(3/1 μλ i+-  
ν3/1  

 
Для Sph = –1 (s– поляризація) при поглинанні також можливі 

три переходи: 
3 1   ;
2 2jhh c mæ ö® = ®ç ÷

è ø
      (8.17) 

1 1   ;
2 2jlh c mæ ö® = ® -ç ÷

è ø
     (8.18) 

1 1   
2 2jsh c mæ ö® = ® -ç ÷

è ø
.     (8.19) 

Відносні інтенсивності переходів можуть бути підраховані 
таким чином. Для s+ поляризації відношення інтенсивностей 
дорівнює 

( ) ( )

( ) ( )

2 22

2 2 2

1/ 2
3

1/ 6
ab

ab

id
d i

-¢
= =

¢¢ -

λ μ

λ μ
,    (8.20) 
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для переходів hh → c  і lh → c і   

( ) ( )

( ) ( )

2 22

2 2 2

1/ 3
2

1/ 6
ab

ab

id
d i

-¢
= =

¢¢ -

λ μ

λ μ
     (8.21) 

для переходів sh → c  і lh → c. 
Аналогічно, для s– поляризації: відношення інтенсивностей 
2

2
ab

ab

d
d

¢

¢¢
 дорівнює 3 для переходів hh → c і lh → c, і 2 для перехо-

дів sh → c  і lh → c . 
Отже, якщо енергія фотона недостатня для переходу елект-

рона з відщепленої підзони в зону провідності, то будуть відбу-
ватись переходи лише з підзон важких та легких дірок. У цьому 
випадку кількість електронів зі спіном вниз буде перевищувати 
кількість електронів зі спіном вгору, або навпаки. 

Спінова поляризація збуджених електронів. Спінова по-
ляризація збуджених електронів залежить від енергії фотона. 
Якщо eg < ħω < eg+Δso, то внесок у поглинання дають лише    
підзони легких та важких дірок. Позначаючи через n+ та  n- 
концентрацію електронів, поляризованих паралельно (mj = +1⁄2) 
і антипаралельно (mj = −1⁄2) до напрямку поширення світла, 
можна визначити ступінь поляризації  

n
n nP
n n

+ -

+ -

-
=

+
.       (8.22) 

Тоді для σ+ поляризації падаючого світла отримаємо зна-
чення Pn = (1–3)/(1+3) = –0,5. Це – спінова поляризація елект-
ронів у момент фотозбудження. Спін орієнтований переважно 
проти напрямку проникнення світла (знак мінус), тому перехо-
ди з підзони важких дірок переважають над переходами з зони 
легких дірок. При σ− поляризації фотонів Pn = 0,5, а спін орієн-
тований переважно вздовж напрямку поширення світла. 

У початковий момент дірки також поляризовані, але вони 
швидко втрачають спінову орієнтацію в порівнянні з електро-
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нами за рахунок спін-орбітальної взаємодії у валентній зоні. 
Реєстрація ступеня спінової поляризації. Для реєстрації 

спінової поляризації електронів у напівпровідниках вимірюють 
ступінь циркулярної поляризації фотолюмінесценції (ФЛ):  

circ
I IP
I I

+ -

+ -

-
=

+
.       (8.23) 

Тут І+ відповідає інтенсивності реєстрованого світла з поляри-
зацією σ+, а І− - з поляризацією σ−. Якщо припустити виникнен-
ня ФЛ за рахунок переходів «зона–зона», то можна підрахувати 
ступінь циркулярної поляризації рекомбінаційного випроміню-
вання 

( ) ( )
( ) ( )

3 3 1 0,25
3 3 2 2

n
circ

n n n n Pn nP
n n n n n n

+ - + - + -

+ - + - + -

+ - + -
= = - = - =

+ + + +
.   

Цей результат отримано таким чином. Для ФЛ з поляриза-
цією σ− і електронів n- (тj = −1/2) можливий перехід у стан  
тj = –3/2 з утворенням фотона з Sph = 1. Інтенсивність цього пе-
реходу дорівнює 3. Імпульс зберігається, оскільки −1/2 = 1+(–
3/2). Аналогічно, для ФЛ з поляризацією σ+ і електронів n+ 
(тj = +1/2) можливий перехід у стан тj = −1/2 з утворенням фо-
тона з Sph = 1. Інтенсивність цього переходу дорівнює 1. Для ФЛ 
з поляризацією σ− та електронів n- можливий перехід у стан 
тj = +1/2 з утворенням фотона з Sph = –1. Інтенсивність цього 
переходу дорівнює 1. Для ФЛ з поляризацією σ−  і електронів n+  
можливий перехід у стан тj = +3/2 з утворенням фотона з Sph = –
1. Інтенсивність цього переходу дорівнює 3. 

Зазначимо, що цикл оптичної накачки можна розглядати, як 
послідовність трьох процесів: 

1) збудження спін-поляризованих електронів при опромі-
ненні σ+ або σ− циркулярно-поляризованим світлом; 

2) спінова релаксація, що прагне зрівняти концентрації 
електронів зі спінами вгору і вниз; 

3) рекомбінація електронів з дірками з емісією світла. 
Залежність ступеня поляризації від енергії квантів збу-
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джуючого світла. Якщо ħω >> eg+Δso, то електрони не будуть 
спін-поляризовані (див. рис. 8.6, де інтенсивність переходів 
(Іhh = 3) з підзони важких дірок дорівнює сумі інтенсивностей 
переходів з підзони легких дірок  (Іlh = 1) і з  спін-орбітально  
відщепленої підзони (Іsh = 2)).  

У експериментах Захарчені зі співавторами матеріалом слугу-
вав  GaAs  р-типу (концентрація акцепторів 2×1019 см–3). Ступінь 
циркулярної поляризації ФЛ вимірювався при 77 К при енергії 
квантів 1,46 еВ. Перегин на залежності Pcіrc = f(e) (рис. 8.7) при 
енергії кванта 1,84 еВ пов’язують з включенням у оптичні перехо-
ди спін-орбітально відщепленої підзони. Теоретична крива 2 
отримана в припущенні, що час спін-ґраткової релаксації ts >> t, 
де t – час життя електронів у зоні провідності. 

 

 
Рис. 8.7. Залежність ступеня циркулярної поляризації люмінесценції 
GaAs від енергії квантів збуджуючого світла: 1 − експериментальні 
дані; 2 − теоретична крива. Адаптовано з Б.П. Захарченя и др., Пись-
ма в ЖЭТФ 13, 195 (1971) 

 
Отримаємо вираз для стаціонарного стану спінової поляри-

зації внаслідок оптичного збудження циркулярно-поляризо-
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ваним світлом. Нехай напівпровідник однорідно легований. У 
цьому випадку рівняння балансу між утворенням електронно-
діркових пар та прямою електронно-дірковою рекомбінацією 
запишеться так: 

0 0( ) genr np n p G- = ,      (8.24) 
де r - швидкість рекомбінації, n і р - концентрації електронів і 
дірок (індекс «0» відноситься до рівноважних значень),  Ggen - 
швидкість генерації електронно-діркових пар. Тоді баланс між 
спіновою релаксацією та спіновою генерацією можна записати 
у вигляді: 

( 0)n t gen
s

sr s p P G=× × + = ×
t

,     (8.25) 

де s = n+ - n- - спінова густина електронів; Pn(t=0) - спінова по-
ляризація в момент фотозбудження. Припускається, що елект-
ронні дірки дуже швидко втрачають спінову орієнтацію, тому 
будемо вважати, що їхня поляризація дорівнює нулю. Перший 
доданок у лівій частині рівняння (8.25) описує зменшення спі-
нової густини внаслідок рекомбінації носіїв, а другий - власне 
спінову релаксацію. 

З рівнянь (8.24) і (8.25) можна отримати: 
0 0

( 0)

1

11
n n t

s

n p
npP P

r p

=

-
= ×

+
t × ×

.      (8.26) 

Тоді у зразках р–типу (p » p0, n >> n0): 

( 0) / 1n n t
s

P P =

æ öt
= +ç ÷tè ø

,       (8.27) 

де τ=1/(r·p0) – час життя електронів.  
Слід зауважити, що після вимкнення освітлення густина 

електронних спінів (тобто, нерівноважна намагніченість) змен-
шується з постійною часу 
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1 1 1

s sT
= +

t t
,       (8.28) 

де Ts – характерний час, який відображає сумарну зміну спіно-
вої поляризації електронів (як за рахунок рекомбінації носіїв, 
так і за рахунок спінової релаксації).  

Отже, згідно з (8.27) стаціонарна поляризація не залежить 
від інтенсивності освітлення та зменшується в порівнянні з по-
чатковою спінової поляризацією Pn(t=0). Поляризація фотолюмі-
несцентного випромінювання дорівнює 

( 0)circ n t nP P P== × .       (8.29) 
Експериментально отримані значення Pn = 0,42 для GaSb і 

0,46 для Ga0,7Аl0,3As  показали ефективну спінову орієнтацію, 
близьку до максимально можливого значення Рnmах = 0,5. Це 
вказує на те, що в зазначених матеріалах t/ts << 1. 

Якщо розглядати спінову накачку у легованих зразках n–
типу, де 0nn » , а 0pp >> , то, з урахуванням рівнянь (8.24) і 
(8.26), виходить: 

0
( 0) / 1n n t

gen s

nP P
G=

æ ö
= +ç ÷ç ÷tè ø

.     (8.30) 

На противагу до попереднього випадку, час життя носіїв 
(тепер дірок) дорівнює t = 1/(r·n0) і не впливає на Pn. Однак, Pn 
залежить від інтенсивності фотозбудження. Цим і обумовлю-
ється особливість спінової накачки.  

Можна ввести поняття ефективного часу життя носіїв: 
0

J
gen

n
G

t = .       (8.31) 

Спінова накачка є ефективною, якщо τJ £ τs, та функціонує, 
оскільки фотозбуджені спін-поляризовані електрони не 
обов’язково рекомбінують з дірками. У зоні  провідності багато 
неполяризованих електронів для рекомбінації. Отже, спін нака-
чується у підсистему електронів. 
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8.3. ЕФЕКТ ХАНЛЄ В БІПОЛЯРНИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ 

Ефект Ханлє, який відображає характер зміни спінової поля-
ризації в поперечному магнітному полі, дозволяє визначити па-
раметри матеріалу, такі як час спінової релаксації носіїв заряду 
та фактор Ланде.  

У напівпровідниках ефект Ханлє має свої особливості. По-
перше, для створення і реєстрації поляризації можна викорис-

товувати оптичні методи; по-
друге, напівпровідник може 
мати носії двох типів – елект-
рони і дірки, час релаксації 
для яких зазвичай суттєво від-
різняється. Крім того, реком-
бінація електронів і дірок мо-
же бути додатковим джерелом 
ослаблення спінової поляри-
зації. 

На рис. 8.8 наведено прик-
лад прояву ефекту Ханлє в р–
GaSb: залежність ступеня по-
ляризації ФЛ від магнітного 
поля H^ має спадний характер і 
добре апроксимується кривою 
Лоренца.  

Розглянемо, яким чином 
вищеназвані особливості бу-
дуть проявлятися в напівпро-

відниках. Спіни збуджених фотоелектронів у магнітному полі H 
прецесують з ларморівською частотою: 

γ B
L

g HH m
w = º

h
,      (8.32) 

де g − фактор Ланде, mB − магнетон Бора. Якщо магнітне поле 
перпендикулярне до збуджуючого променя світла, тобто, H ^ S0 

 
Рис. 8.8. Залежність ступеня 
поляризації ФЛ р–GaSb від ма-
гнітного поля при Т = 4,2 К. 
Адаптовано з R.R. Parsons, Phys. 
Rev. Lett. 23, 1152 (1969) 
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(S0 – середній спін фотозбуджених електронів в момент наро-
дження), то проекція спіну на напрям променя періодично змі-
нюється з частотою wL. Рівняння (8.28) відображає дві причини 
зникнення середнього спіну електронів: рекомбінацію і спінову 
релаксацію з характерними часами t і ts, відповідно. Якщо 
впродовж часу Ts спін здійснює багато обертів навколо напрям-

ку H (це відбувається, коли Ts >> TL, де 2 2
L

L B

T
g H

p p
= =

w m
h  - пе-

ріод ларморівської прецесії, тобто, коли поле H велике),  то за 
стаціонарних умов проекція середнього спіну на початковий 
напрям (S0) буде дуже малою. Через час t після збудження про-
екція Sz спіну електрона буде 

( )0 cos expz L
s

tS S t
æ ö

= w × -ç ÷tè ø
.     (8.33) 

Середня проекція може бути отримана шляхом усереднення 
цього виразу за розподілом часів життя збудженого електрона 
W(t): 

( )0
0

( ) cos expz L
s

tS S dt W t t
¥ æ ö

= × × w × -ç ÷tè ø
ò .   (8.34) 

Для термалізованих електронів при звичайних умовах 
1( ) exp tW t - æ ö= t × -ç ÷tè ø

.     (8.35) 

Тоді формула (8.34) дає вираз для форми кривої Ханлє: 

( )2
(0)( )

1
z

z
L s

SS H
T

=
+ w ×

.     (8.36) 

0(0)
1 /z

s

SS =
+ t t

.       (8.37) 

Формули (8.36)−(8.37) є основою для визначення часів t і ts ме-
тодом оптичної орієнтації. Вимірюючи ступінь поляризації у 
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нульовому магнітному полі та напівширину кривої магнітної 
деполяризації (кривої Ханлє) 

1/2
B s

H
g T

=
×m ×
h ,       (8.38) 

можна (якщо відомий g–фактор) визначити t і ts.  
Напівширина H1/2 істотно залежить від агрегатного стану 

речовини. Зокрема, оптична орієнтація парамагнітних атомів у 
газах зберігається впродовж ~1 с, що обумовлює величини 
H1/2 ~ 10-6 Е. У конденсованих середовищах час релаксації спіну 
істотно менший внаслідок посилення взаємодій, які не зберіга-
ють спін. Значення H1/2 в залежності від матеріалу, легування і 
температури змінюються від декількох Ерстед до декількох кі-
лоЕрстед. Зокрема, у напівпровідниках GaAs n-типу напівши-
рина H1/2 = (1…10) Е, а час Тs = (10-8 … 10-7) с. 

Схему експерименту по вивченню ефекту Ханлє наведено 
на рис. 8.9. Напрямок спостереження z збігається з нормаллю до 
площини структури. Чим більший час існування нерівноважно-
го спіну Тs, тим менше магнітне поле необхідно для його пово-
роту та деполяризації ФЛ. 

Ефект Ханлє в напівпровідниках n–типу. У матеріалі n–
типу за звичайних умов поверхневого збудження спін-
поляризовані електрони проникають вглиб зразка на відстань 
порядку спінової дифузійної довжини для електронів: 

( )1/2
s e sL D= t .      (8.39) 

Ця відстань набагато більша за ефективну товщину, в межах 
якої відбувається поглинання світла, та довжину L, в межах якої 
відбудеться рекомбінація електрона і дірки:  

( )1/2
hL D= t .       (8.40) 

Специфіка ефекту Ханлє у зразках n–типу полягає в тому, що у 
приповерхневому шарі, де відбувається рекомбінація, одним з 
процесів, що визначають час життя спіну, є спінова дифузія 
вглиб зразка. У основній області існування орієнтації (у шарі 
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товщиною Ls) дірок немає і рекомбінація не відбувається. При 
деполяризації електронів у цій області змінюється градієнт сту-
пеня орієнтації, тому швидкість спінової дифузії від поверхні 
виявляється залежною від поля H. За таких умов форма кривої  
Ханлє повинна залежати від інтенсивності збуджуючого світла. 
 

 
Рис. 8.9. Геометрія експериментів по оптичній орієнтації (а) і ефект 
Ханлє в напівпровіднику (б). Стрілки  показують стаціонарний се-
редній спін електронів S у поперечному магнітному полі H різної 
величини. Вимірюється проекція спіну на напрямок спостереження 
(вісь z) у залежності від магнітного поля 

 
Для середнього спіну електронів S в області, де надлишкові 

носії відсутні, справедливим є рівняння: 
2

2e L
s

D
t z

¶ ¶
= - +w ´

¶ ¶ t
S S S S .    (8.41) 

Нехай магнітне поле спрямоване вздовж осі х і паралельне 
до поверхні, а вісь z перпендикулярна до поверхні. Гранична 
умова до рівняння (8.41) випливає з розгляду  процесів у вузь-
кому приповерхневому шарі, де  відбувається генерація та ре-
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комбінація надлишкових носіїв струму. Вона має вигляд: 

0 , 0¶
= - × + × =

¶
SS S¢ ¢en D z
z

.    (8.42) 

Тут ¢  - інтенсивність збудження. Ліва частина рівняння являє 
собою опис генерації електронного спіну світлом. Перший до-
данок у правій частині визначає дифузійний спіновий потік 
вглиб зразка, а другий – описує зникнення спіну при рекомбі-
нації. 

Розв’язок рівняння (8.41) з граничною умовою (8.42) дає 
наступну формулу для середньої проекції спіну Sz поблизу по-
верхні в залежності від величини поперечного магнітного поля: 

( ) (0) ( )z zS H S F H= ,      (8.43) 

0(0)
1z
SS

a
=

+
.       (8.44) 

Тут введено позначення  
t ×

= =
t ×t¢

J s

s s

n La .       (8.45) 

і  

2

1(1 ) 1
2

( )
11 2

2

a a
F H

a a

æ ö+h
+ +ç ÷
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де  

( )1/22 21 sh = +w ×t .      (8.47) 
Вираз (8.44) для Sz(0) збігається з формулою на основі рів-

нянь для середнього спіну електронів у матеріалі n–типу при 
збудженні циркулярно–поляризованим світлом. 

Формула (8.46) спрощується у граничних випадках великих  
та малих  інтенсивностей збуджуючого світла.  За малої інтен-
сивності збудження (а >> 1) крива Ханлє не залежить від інтен-
сивності і визначається формулою 
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( )

1/2
2 2

2 2

1 1
( )

2 1
L s

L s

F H
æ ö+ + w ×t
ç ÷=
ç ÷+ w ×tè ø

.     (8.48) 

При великій інтенсивності (а << 1), коли в нульовому полі 
середній спін практично дорівнює S0, маємо: 

( )
( )

1/2*

1/2* *

1
( )

1 2 2
L

L L

F H
+ w t

=
+ w t + w t

,    (8.49) 

де 
2 2

*
22 2

s ea n Dt
t = =

¢
  

Отже, при великих інтенсивностях збуджуючого світла лі-
нія Ханлє повинна розширюватись. Крім того, 

1/2( ) ~1/zS H H .       (8.50) 
Цей вираз сильно відрізняється від звичайної залежності Ханлє 
в напівпровідниках р–типу (Sz(H)~1/H2). 

Фізичний сенс отриманого результату полягає у наступно-
му. Ширина кривої Ханлє визначається найменшим з часів τs і 
τj, з яких перше характеризує  спінову релаксацію, а друге – 
зникнення  спіну в  результаті рекомбінації електронів із  фото-
збудженими дірками. 

За умови τJ >> τs ширина лінії Ханлє не залежить від інтен-
сивності ¢  та визначається часом τs (див. формулу (8.48)). Сту-
пінь орієнтації у нульовому полі малий і пропорційний інтенси-
вності ¢ . При великих інтенсивностях (τJ << τs) найбільш суттє-
вим є процес рекомбінації. Ступінь орієнтації в нульовому полі 
насичується і перестає залежати від інтенсивності. Товщина 
шару, в якому існують орієнтовані електрони, скорочується і 
замість ( )1/2

s e sL D= ×t  стає рівною ( )1/2/e LD w . Коли ж H настільки 

велике, що ( )1/2/e LD Lw < , то область існування орієнтації збіга-
ється з областю, де є надлишкові носії. 
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8.4. ІНЖЕКЦІЯ СПІНІВ У НАПІВПРОВІДНИК 

Ідея створення нерівноважної спінової поляризації в немаг-
нітному провіднику шляхом пропускання струму через контакт 
ФМ/напівпровідник була висловлена  О. Ароновим і Г. Піку-
сом. У 1992 році була реалізована спінова інжекція в GaAs із 
феромагнітної нікелевої  голки  скануючого  тунельного мікро-
скопа. Однак, спроби спінової інжекції в  твердотільних гетеро-
структурах ФМ / напівпровідник на початкових етапах вияви-
лись неефективними. Причина цього полягає в невідповідності 
опорів контактуючих матеріалів (див. формули (4.148) – 
(4.150)). Обійти цю проблему можна шляхом розміщення висо-
коомного (тунельного) прошарку  між феромагнетиком і напів-
провідником (див. формули (4.154) – (4.156)).  

Значна частина досягнень спінтроніки пов’язана з викорис-
танням «гарячих» електронів, енергія яких значно перевищує 
енергію Фермі. Гарячі електрони рухаються завдяки значній кі-
нетичній енергії і не підкоряються правилам, які застосовні до 
Фермі-електронів. Спін-поляризовані гарячі електрони можуть 
бути інжектовані в напівпровідник, ігноруючи існування проб-
леми невідповідності опорів. Зокрема, при дослідженнях спіно-
вої інжекції в GaAs спочатку створювали струм гарячих елект-
ронів, використовуючи тунельний бар’єр, потім його поляризу-
вали, пропускаючи крізь ФМ тонку плівку (поляризатор). Після 
проходження крізь напівпровідник спінову поляризацію елект-
ронів реєстрували іншою ФМ плівкою (аналізатором). 

Використання  гарячих електронів забезпечило важливу 
фундаментальну інформацію про спіновий  транспорт  у напів-
провідниках. Виявилось, наприклад, що довжина спінової ди-
фузії в кремнії перевищує 350 мкм. Однак, з практичної точки 
зору ця технологія має низку недоліків: складна геометрія при-
строю, слабкий сигнал, тощо. Тому подальші успіхи пов’язані з 
використанням додаткового тунельного контакту, зокрема, 
структур типу Nі80Fe20/Al2O3. 
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Візуалізація спінової інжекції. Розглянемо особливості 
електричної спінової інжекції через інтерфейс 
ФМ/напівпровідник на прикладі латеральної системи Fe/GaAs. 
Конкретний вибір матеріалу обумовлений високим ступенем 
відповідність параметрів кристалічних ґраток Fe/GaAs. Значний 
коефіцієнт спінової інжекції є результатом високої якості, а та-
кож хімічної та структурної когерентності міжшарових границь. 

Схема пристрою показана на рис. 8.10. Стандартна конфі-
гурація типу спінового клапану складається з двох феромагніт-
них електродів з Fe, епітаксійно вирощених на поверхні шарів 
сильно легованого донорними домішками GaAs, які формують-
ся на підкладинці нелегованого GaAs. Контакти між ФМ елект-
родами і сильно легованими шарами утворюють бар’єри Шотт-
кі, що дозволяє подолати проблему невідповідності опорів. До-
вжина каналу для електричного струму складає 300 мкм. 

Напівпровідник n-GaAs був отриманий шляхом легування 
GaAs донорними домішками Sі з концентрацією 2×1016 см-3. 
Цей рівень легування лежить в області переходу метал-
напівпровідник в GaAs. За умови такого легування час спінової 
релаксації досить великий і досягає 200 нс. 

Оскільки інжектовані електрони проходять крізь n-GaAs, 
їхні спіни прецесують у зовнішньому магнітному полі, прикла-
деному перпендикулярно до напрямку спінової інжекції. Скла-
дова спіну, перпендикулярна до площини підкладинки, вимірю-
ється за допомогою магнетооптичного ефекту Керра з просто-
ровою роздільною здатністю декілька мікрон. Експеримент 
проведений при 4,2 К, і оціночна спінова інжекція складає 5 –
10 %. Отриманий з вимірювань ефекту Ханлє час існування 
спіну τs становить близько 150 нс. Зображення структури наве-
дено на рис 8.11, а. Спін-поляризовані електрони інжектуються 
з лівого феромагнітного електроду, намагніченість  якого на-
правлена вліво. 

На рис. 8.11, б  зображена залежність кута керрівського 



 

293 
 

обертання від просторової координати. Електрони інжектують-
ся в підкладинку GaAs з електроду Fe, маючи орієнтацію спінів 
антипаралельну до намагніченості самого електроду20. Це видно 
з того, що керрівський кут є додатним поблизу електроду вито-
ку (поляризатора). На магнітний диполь m у магнітному полі H 
діє обертальний момент N = m×H. Тому направлений вздовж 
осі х спін буде відчувати дію моменту обертання в напрямку z, 
що і реєструє керрівський зонд. Як видно з рисунка, довжина 
спінової дифузії досягає 50 мкм (область зліва, де кут керрівсь-
кого обертання відмінний від нуля).  

 

 
Рис. 8.10. Схема пристрою електричної спінової інжекції в арсенід 
галію. Електрони інжектуються з лівого електроду в донорно лего-
ваний GaAs. Поперечне магнітне поле Hy використовується для обе-
ртання спінів. Скануючий зондовий лазер виявляє вертикальну ком-
поненту спіну методом полярного магніто-оптичного ефекту Керра. 
Адаптовано з S.A. Crooker et al., Scіence 309, 2191 (2005) 

 
Важливим і неочікуваним є спостереження додатної спіно-

вої акумуляції поблизу правого електроду (спінового аналізато-
ра). Виявляється, що спінова поляризація в цій області є резуль-
татом відбивання електронів від ФМ електроду. 

                                                 
20 Спіновий магнітний момент електрона направлений протилежно до його спіну (ме-
ханічного моменту). 
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Рис. 8.11 (а) Мікрофотографія пристрою електричної спінової ін-
жекції, використаного для зображення спінової інжекції у легова-
ний донорними домішками GaAs. (б) Просторовий розподіл вели-
чини кута керрівського обертання θК. Додатній кут означає додат-
ній спін вздовж напрямку z. Напруга стоку-витоку складає V = 0,4 
В, поперечне магнітне поле Hy = 3,6 Ерстед. Спін, який вводиться з 
контактного джерела (1), є антипаралельним до магнітного момен-
ту М; аналогічно для спіну на стоку (2). Адаптовано з S.A. Crooker 
et al., Scіence 309, 2191 (2005) 

 
Спінова інжекція в кремній. Інжекція спіну в кремній є 

складною задачею, і причин для цього декілька. По-перше, на 
відміну від GaAs, кремній – непрямозонний напівпровідник, 
отже оптична орієнтація або люмінесценція є неефективною 
для генерації спінової поляризації. По-друге, існують техноло-
гічні труднощі, пов’язані з формуванням спін-залежного висо-
коомного контакту між феромагнетиком і кремнієм. По-третє, 
важко знайти найбільш прийнятний ФМ напівпровідник, який 
би гарантував високоякісну границю з кремнієм і який можна 
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було б використати в якості ефективного електроду витоку (як 
GaMnAs для GaAs). 

Успішна реалізація спінової інжекції в кремній стала мож-
ливою лише з використанням складної схеми експерименту, що 
ґрунтується на ідеї спінового клапану. У цьому пристрої 
(рис. 8.12) неполяризовані електрони проходять через феромаг-
нетик F1, який діє як спіновий фільтр: з його виходу в кремній 
проходять електрони, в яких переважає лише одна орієнтація 
спінів. Другий феромагнетик F2 (аналізатор) або пропускає всі 
електрони (якщо MF2  MF1), або не пропускає жодного (якщо 
MF2 ¯ MF1). З допомогою такої схеми спостерігали зміни 
струму при зміні намагніченості MF2, що і є прямим доказом 
інжекції і транспорту спін-поляризованих електронів у кремнії. 

 

 
Рис. 8.12. Ефект спінового клапана: перший феромагнетик створює 
спінову поляризацію в потоці електронів, а другий виступає аналі-
затором. Якщо намагніченості обох феромагнетиків співнапрямле-
ні, то електрони будуть проходити (а), якщо протилежно напрям-
лені – то електрони не проходять (б). На рисунку зображено випа-
док ідеального поляризатора (створює 100% спінову поляризацію) і 
аналізатора (повністю пропускає або повністю не пропускає спін-
поляризований струм) 

 
Досліджували прецесію інжектованих спінів, зумовлену ма-

гнітним полем, прикладеним в площині кремнієвої підкладинки 
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перпендикулярно до напрямку інжекції спінів (рис. 8.13). Руха-
ючись від F1 до F2, спін прецесує і при підході до F2 його на-
прям змінюється на кут Dq. Якщо MF2  MF1, то для випадку 
Dq = 180° струм буде значно меншим, ніж для Dq = 360°. Dq ви-
значається величиною прикладених електричного і магнітного 
полів, але при монотонній зміні одного з цих параметрів струм 
буде виявляти осциляції, оскільки при одних значеннях  пара-
метра Dq дорівнюватиме 180°, а при інших – 360°.  

 

 
Рис. 8.13. Дрейф і прецесія спіну в поперечному магнітному полі 
(перпендикулярному до площини рисунка). (а) – Dq = 0°;  (б) – 
Dq = 180°; (в) – Dq = 360°; (г) – руйнування поляризації в сильному 
полі (спіни прецесують дуже швидко і хаотична компонента стає 
домінуючою) 

 
У сильних магнітних полях сигнал, що відображає прецесію 
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спіну, повинен зникнути завдяки сильному прояву ефекту Хан-
лє (рис. 8.13, г): хаотичне розсіювання електронів на недоско-
налостях ґратки спричинює різницю часів прольоту електрона, 
а отже і хаотичну зміну Dq. Усереднення приводить до нівелю-
вання залежності від магнітного поля. 

На рис. 8.14, а, наведена енергетична зонна діаграма при-
строю для спінової інжекції в кремній. Експеримент проводили 
при температурі 85 К.  

 

 
Рис. 8.14. Схема пристрою, який демонструє електричну інжекцію 
спіну в кремній. (а) – енергетична зонна діаграма спінового клапа-
на з гарячими електронами. Напруга на емітері Ve, фіксована, а 
струми колекторів Іc1 та Іc2 вимірюються або як функція орієнтації 
намагніченості феромагнітних шарів, або як функція Vc1. Кроки 1–5 
описані в тексті. (б) – мікрофотографія даного пристрою. FZ-Sі 
означає надзвичайно чистий кремній, отриманий методом зонної 
плавки. 1 –  FZ-Sі (10 мкм); 2 – база CoFe; 3 – базовий контакт; 4 – 
NіFe контакт; 5 – емітерний контакт; 6 – колектор n–Sі. Адаптовано 
з І. Appelbaum et al., Nature 447, 295 (2007) 

 
Неполяризовані електрони інжектуються до феромагнітно-

го шару CoFe через алюмінієвий емітер і оксидний бар’єр Al2O3 
(крок 1). Завдяки спін-залежному розсіюванню гарячих елект-
ронів в CoFe кількість електронів зі спіном вниз зменшується 
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(крок 2), тому в кремній інжектуються електрони з переважним 
напрямком спіну вгору (крок 3). Після проходження через неле-
гований кремній (крок 4) спінова поляризація електронів реєст-
рується другим спіновим транзистором на гарячих електронах 
(крок 5). Nі80Fe20, який є базою цього транзистора, виступає 
спіновим фільтром. Як результат, струм через систему залежить 
від взаємної  орієнтації  намагніченостей CoFe і Nі80Fe20.  Зов-
нішній вигляд пристрою показано на рис. 8.14, б. 

Параметрами,  що варіюються,  є відносна орієнтація на-
магніченості двох феромагнетиків, а також напруга Vc1. Вели-
чина, що вимірюється – струм Іc2. Оскільки робота пристрою 
ґрунтується на гарячих (нетермалізованих) електронах, струм 
Іc2 не є чутливим до змін Vc1 – він обмежується подачею елект-
ронів через оксидний бар’єр; електрони в кремнії просто прохо-
дять до другого колектора. 

Орієнтація намагніченості допускає спостереження ефекту 
спінового клапану, тоді як зміни Vc1 разом з зовнішнім магніт-
ним полем дозволяють досліджувати ефект Ханлє: рис. 8.15 де-
монструє чіткі осциляції на кривих Іc2(B). Із рисунка також вид-
но, що осциляції Ханлє залежать від напрямку  розгортки маг-
нітного поля. Причиною ефекту є те, що поперечне поле орієн-
товане не строго перпендикулярно до площини плівки. Незнач-
на поздовжня компонента спричинює гістерезисний характер 
перемикання намагніченостей феромагнетиків F1 і F2. 

Після перших спостережень електричної спінової інжекції 
в кремній при низьких температурах, роботи в цьому напрямку 
активізувались, і в 2009 – 2011 рр. була продемонстрована спі-
нова інжекція в легований кремній при кімнатній температурі. 
Цього вдалось досягти, використовуючи тунельні бар’єри Al2O3 
та MgO. Наступним кроком має бути демонстрація керування 
спіном з допомогою електричного поля. Перші результати в об-
ласті низьких температур вже отримані. 
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8.5. СПІНОВИЙ ЕФЕКТ ХОЛЛА 

У 1879 році Едвін Холл виявив, що в присутності магнітно-
го поля у провіднику створюється поперечна напруга, яка є нас-
лідком дії сили Лоренца на електронний струм. Невдовзі він та-
кож встановив, що у феромагнітних матеріалах ця поперечна 
напруга не просто пропорційна магнітному полю, як це спосте-
рігається в немагнітних провідниках, але характеризується до-
датковим внеском, пов’язаним з намагніченістю. Цей ефект ві-
домий як аномальний ефект Холла.  

Електрони, які рухаються через феромагнітний провідник, 
набувають поперечної швидкості, причому напрямки попереч-
ного руху різні для різних орієнтацій спіну. Оскільки у ферома-
гнетику носії заряду зазвичай мають ненульову спінову поляри-
зацію, яка визначається напрямком намагніченості, то наслід-
ком такої спін-залежної поперечної швидкості є поява попереч-
ної напруги. Така ж спін-залежна поперечна швидкість має міс-

 
Рис. 8.15. Прояв ефекту Ханлє в кремнії. Наведено залежності 
Іc2(H^). Напруга емітера Ve = –1,8 В, напруга колектора Vc1 = 0,5 В. 
Лінії 1 і 2 отримані при різних напрямках розгортки магнітного по-
ля: 1 – справа наліво; 2 – зліва направо. Адаптовано з І. Appelbaum 
et al., Nature 447, 295 (2007) 
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це і у немагнітних матеріалах, але відсутність спінової поляри-
зації не приводить до появи помітної для вимірювань напруги. 
Замість цього створюється накопичення спінів з протилежною 
поляризацією на протилежних краях зразка, що має назву спіно-
вого ефекту Холла (СЕХ). 

Аномальний ефект Холла пов’язаний зі спін-орбітальною 
взаємодією, яка спричинює поперечний рух носіїв заряду в 
проміжках між актами розсіювання. Цей механізм називають 
внутрішнім спіновим ефектом Холла. Механізми спін-
асиметричного розсіювання і розсіювання спіну з бічним змі-
щенням, при яких поперечна швидкість чи зміщення генеру-
ються у процесі розсіювання обумовлюють зовнішній спіновий 
ефект Холла. Різниця між внутрішнім та зовнішнім спіновими 
ефектами Холла є подібною до різниці між спіновою релаксаці-
єю через механізми Д’яконова - Переля і Елліота - Яфета, де 
спінова релаксація  відбувається або між, або впродовж актів 
розсіювання, відповідно.  

На рис. 8.16 схематично наведено три можливі внески в 
аномальний та спіновий ефекти Холла: (а) спін-асиметричне 
розсіювання, де СОВ призводить до спін-залежного розсіюван-
ня з різними напрямками кінцевого імпульсу для спінів вгору і 
спінів вниз. У цьому випадку спінова холлівська провідність 

s
xys µt , де τ – час релаксації імпульсу; (б) розсіювання з бічним 

зміщенням, яке обумовлене спін-залежною різницею приско-
рення та сповільнення носія заряду в процесі розсіювання, і 
ефективно проявляється в спін-залежному бічному зміщенні 
при повторному розсіювання, так що s

xys  не залежить від τ;  (в) 
внутрішні ефекти, де спін-орбітальна взаємодія в поєднанні з 
віртуальними міжзонними переходами призводить до спін-
залежної поперечної швидкості, так що s

xys  не залежить від τ. 
У зв’язку з різними залежностями цих механізмів від часу 

релаксації імпульсу τ, для надчистих провідників з низьким рів-
нем розсіювання домінуючим механізмом буде зовнішнє спін-
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асиметричне розсіювання (рис. 8.17, область ІІІ). Для помірно 
забруднених провідників домінуватиме внутрішнє розсіювання 
або розсіювання з бічним зміщенням (рис. 8.17, область ІІ). У 
сильно забруднених матеріалах з іще вищим рівнем розсіюван-
ня експериментально спостерігається подальше зниження ано-
мальної холлівської провідності (рис. 8.17, область І). 

 

 

Рис. 8.16. Схематичне пред-
ставлення різних механізмів, 
що обумовлюють спінову та 
аномальну провідності Хол-
ла. (а) − спін-асиметричне 
розсіювання; СОВ проявля-
ється в появі градієнта поля 
вздовж вектора розсіювання, 
наслідком чого є спінова за-
лежність кута розсіювання; 
(б) − розсіювання з бічним 
зміщенням; СОВ проявляєть-
ся у появі градієнта ефектив-
ного поля вздовж напрямку 
початкового та кінцевого ім-
пульсу, що призводить до  
зміщення при повторному 
розсіюванні; (в) − внутрішній 
спіновий ефект Холла; вна-
слідок особливостей зонної 
структури поперечна швид-
кість руху електрона зале-
жить від напрямку спіна 

 
Феноменологічний опис спінового ефекту Холла. 

Д’яконов і Перель першими феноменологічно описали зв’язок 
між зарядовим і спіновим струмом, які обумовлені СЕХ. Рів-
няння дрейфу-дифузії для носіїв заряду має вигляд: 



 

302 
 

n D n
e

= m + Ñ
j E ,       (8.51) 

де μ − рухливість електронів, Е – напруженість електричного 
поля, n, D − концентрація електронів і  коефіцієнт дифузії, від-
повідно.  

 

 
Рис. 8.17. Зміни аномальної провідності Холла від поздовжньої заря-
дової провідності для широкого спектру матеріалів. Області І, ІІ, ІІІ 
відповідають сильно забрудненим, помірно забрудненим та надчис-
тим металам. Символи  − експериментальні значення σxy. Адаптовано 
з S. Onoda et al., Phys. Rev. B 77, 165103 (2008) 

 
Аналогічно можна визначити рівняння дрейфу-дифузії для 

тензора спінового струму s
ijj , з j–ою компонентою поляризації 

спінової густини P, що проходить в напрямку і: 
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s
ij j

i j
j

j P
nE P D

x
¶

= -m +
¶h

.      (8.52) 

Зарядовий і спіновий струми пов’язані спін-орбітальною 
взаємодією; для матеріалів з інверсійною симетрією цей зв’язок 
може бути описаний рівняннями: 

( ) ( )SH SHn D n D
e

= m + Ñ + Q ´ + Q Ñ´
j E E P P ,   (8.53) 

s
ij j

i j ijk SH k SH
j k

j P nnE P D e nE D
x x

¶ æ ö¶
= -m + - Q m + Qç ÷¶ ¶è øh

,  (8.54) 

де eіjk  − одиничний антисиметричний тензор, ΘSH − спіновий 
кут Холла. 

Третій доданок у (8.54) описує прямий спіновий ефект Хол-
ла, де поперечний спіновий струм генерується як відгук на еле-
ктричне поле. Аналогічно, третій доданок у (8.53) описує ано-
мальний ефект Холла при наявності спінової поляризації, тоді 
як четвертий член описує генерацію зарядового струму як від-
гук на градієнт накопичення спіну (обернений спіновий ефект 
Холла). За умови відсутності спінової поляризації (P = 0) заря-
дова провідність xx nes = m  характеризує зарядовий відгук на 

електричне поле, а спінова провідність Холла  s
ij SHns = mQh  виз-

начає спіновий відгук на електричне поле. Легко бачити, що 
спіновий кут Холла визначається відношенням спінової та заря-
дової провідностей: 

s
xy

SH
xx

es
Q =

s h
.       (8.55) 

Механізми створення поперечної спінової акумуляції. 
Вище було зазначено, що при розгляді спін-залежних явищ роз-
діляють зовнішні та внутрішні ефекти. 

Зовнішні ефекти. Механізми, коли при розсіюванні елект-
ронів спін набуває поперечної швидкості внаслідок спін-
орбітальної взаємодії, називаються зовнішніми ефектами. За-
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уважимо, що цей термін є дещо неоднозначним, оскільки дже-
рело розсіювання може мати як зовнішнє (наприклад, домішки і 
границі  зерен), так і  внутрішнє (наприклад, фонони) похо-
дження. Спін-асиметричне розсіювання являє собою механізм, в 
результаті якого напрямок імпульсу електрона після розсіюван-
ня стає спін-залежним. На відміну від цього, розсіювання з біч-
ним зміщенням описує спін-залежне зміщення під час кожного 
акту розсіювання. 

1) Спін-асиметричне розсіювання. Спін-асиметричне роз-
сіювання, яке також відоме як розсіювання Мотта, вперше за-
пропоновано Смітом (J. Smіt) для пояснення  аномальної  про-
відності Холла. Основна ідея полягає в тому, що СОВ проявля-
ється в появі градієнта ефективного магнітного поля у площині 
розсіювання. Залежно від напрямку спіну градієнт поля Неф 
приводить до результуючої сили в напрямку до розсіюючого 
центру, або в напрямку від нього. Таким чином, спін-
асиметричне розсіювання породжує спіновий ефект Холла на-
віть при ізотропному розсіюванні за наявності спін-орбітальної 
взаємодії, і немає ніякої необхідності додаткового порушення 
симетрії, наприклад, через кристалічну анізотропію або зовніш-
нє магнітне поле. Геометрія, тобто площина розсіювання, виз-
начає напрямок спінової поляризації для результуючого спіно-
вого струму.  

Спінова холлівська провідність s
xys  внаслідок спін-

асиметричного розсіювання прямо пропорційна до поздовжньої 
зарядової провідності. Це означає, що спіновий кут Холла ΘSH є 
добре визначеною, незалежною від концентрації домішки вели-
чиною. Величину ΘSH можна оцінити при низькій концентрації, 
наприклад, шляхом аналізу актів однократного розсіювання. 
Крім того, з внутрішніх внесків, що проявляються при 

s
xy consts = , слідує, що спін-асиметричне розсіювання має пере-

важний внесок у величину s
xys  для надчистих зразків при низь-

ких температурах (рис. 8.17, область ІІІ). 
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Величина зовнішнього спінового ефекту Холла за рахунок 
спін-асиметричного розсіювання залежить від того, наскільки 
сильно відрізняються внески між СОВ домішки та основного 
елемента. Отже, як елементи важких домішок у матриці з лег-
ких елементів (наприклад, Pt або Bі в Cu), так і елементи легких 
домішок у матриці з важких елементів (наприклад, С або N в 
Au) можуть приводити до великої спінової холлівської провід-
ності. Доведено, що різке збільшення спінового ефекту Холла з 
домішками в Сu та Аu супроводжується зменшенням довжини 
спінової дифузії, тоді як для Pt спостерігаються значно менші 
варіації. Отже, оптимальний вибір  домішок та  основних еле-
ментів дозволяє незалежно змінювати спінову провідність Хол-
ла та довжину спінової дифузії. Спіновий ефект Холла, зумов-
лений спін-асиметричним розсіюванням, може також стати 
більш вираженим на поверхні або в ультратонких плівках. 

Для випадку магнітних домішок спін-асиметричне розсію-
вання може бути резонансно підсиленим через спін-орбітальне 
розщеплення відповідного віртуального зв’язаного стану, що 
виражатиметься в спіновому куті Холла ΘSH ≈ 1%. Ймовірно та-
кож, що ефект Кондо (наприклад, для Fe домішок в Au) може 
привести до зростання спінового кута Холла ΘSH внаслідок 
спін-асиметричного розсіювання. До ще більших кутів ΘSH мо-
жуть привести домішки рідкісноземельних елементів (Се, Yb, 
Dy тощо). 

2) Розсіювання з бічним зміщенням. Додатковий механізм 
для аномальної холлівської провідності обумовлений розсію-
ванням з бічним зміщенням. Зміщення відбуваються через різні 
спін-залежні прискорення і сповільнення при розсіюванні, в ре-
зультаті чого має місце ефективне поперечне зміщення елект-
рона при його повторному розсіюванні. Зазвичай внесок цього 
механізму у спінову холлівську провідність є меншим, ніж вне-
сок спін-асиметричного розсіювання або внутрішній ефект. 
Проте, спінова холлівська провідність, зумовлена розсіюванням 
з бічним зміщенням, приводить до певної залежності величини 
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ΘSH від природи та концентрації домішок. Така поведінка ΘSH 
була експериментально виявлена для аномального ефекту Хол-
ла в гадолінії, легованому різними рідкісноземельними елемен-
тами, де при концентрації  рідкісноземельних  елементів  вище 
5 ат. % на концентраційній залежності проявляється значний 
внесок бічних зміщень. Внесок у спінову холлівську провід-
ність через розсіювання з бічним зміщенням, ймовірно, може 
виявляти сильнішу анізотропію у порівнянні з іншими можли-
вими механізмами. 

Внутрішні ефекти. Внутрішні спінові ефекти Холла 
пов’язані з механізмами, у яких спін-залежні поперечні швид-
кості виникають внаслідок спін-орбітальної взаємодії в елект-
ронній зонній структурі. Поперечний спіновий струм генеру-
ється між актами розсіювання, а не в процесі розсіювання. Для 
феромагнітних провідників СОВ може привести до аномально-
го струму Холла, а поперечний спіновий струм Холла може ви-
никати й у немагнітному провіднику. Такий внутрішній внесок 
у спінові ефекти Холла виражають у термінах кривизни Беррі 

( )kz
nW :  

( ) ( )s z z
xy n n

n

e e fs = W = Wå åå k
k k

k k
h h

,    (8.56) 
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,  (8.57) 

де c
yv  − швидкість заряду в напрямку y, а nfk  − функція розпо-

ділу Фермі для n-ої зони з хвильовим вектором k. 
Внутрішня спінова провідність Холла пропорційна до спін-

орбітальної поляризації на рівні Фермі 
FSsl × , так що: 

24
s FS
xy

e
d

×
s »

l s
h

,      (8.58) 

де d − постійна ґратки. Тому, згідно з правилами Хунда, в пере-
хідних металах можна очікувати додатну спінову провідність 
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Холла для d-зони, заповненої більше, ніж наполовину, і 
від’ємну – для d-зони, заповненої менше, ніж на половину. 
Аналогічний характер зміни спінової провідності очікується для 
зовнішніх спінових ефектів Холла. 

Як видно  з рівняння (8.57), кривизна Беррі  визначається 
віртуальними міжзонними переходами. На рис. 8.19 показано 
розраховану кривизну Беррі для окремих зон платини, показа-
них на рис. 8.18.  

 

 
Рис. 8.18. (а) − зонна структура для Pt із врахуванням (криві 1) та без 
врахування (криві 2) спін-орбітального зв’язку. (б) – спінова провід-
ність Холла. Адаптовано з A. Hoffmann, ІEEE Trans. Magn. 49, 5172 
(2013) 

 
Порівнюючи зонні структури з СОВ та без неї, з рис. 8.18 

можна бачити, що кривизна Беррі стає ненульовою в тих части-
нах, де вироджені зони розщеплюються внаслідок спін-
орбітальної взаємодії, а також, що кривизна Беррі є протилеж-
ною для зон по обидві сторони спін-орбітально розщеплених 
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щілин. Отже, спінова провідність Холла визначається тими час-
тинами зонної структури, для яких рівень Фермі знаходиться в 
спін-орбітально розщеплених щілинах, так що дві протилежні 
кривизни Беррі не компенсуються. У випадку платини і пала-
дію, це пов’язано зі спін-орбітальним розщепленням виродже-
них d-зон в L- та Х-точках поблизу рівня Фермі (рис. 8.18). 

 

 
Рис. 8.19. Розрахована кривизна Беррі для Pt при Т→0. (а) − усі зони 
об’єднані, (б) − для кожної зони індивідуально. На рис. (б) для  яс-
ності кожна смуга послідовно зсунута на 500 атомних одиниць. На 
вставці (в) − температурна залежність спінової провідності Холла. 
Адаптовано з A. Hoffmann, ІEEE Trans. Magn. 49, 5172 (2013) 

 
Певний інтерес викликають розрахунки внутрішньої спіно-

вої провідності Холла для перехідних металів.  Як видно з рис.  
8.20, ці розрахунки відтворюють очікувану з (8.58) зміну спіно-
вої провідності Холла та узгоджуються з експериментальними 
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даними (табл. 8.3). Ймовірно, що великий орбітальний момент 
f-електронних систем може привести до значних спінових про-
відностей Холла s

xys ≈ (2…3)×103 e/h  Ом-1 см-1. 
 

 
Рис. 8.20. Внутрішня спінова провідність Холла, розрахована для 4d- 
та 5d-перехідних металів в наближенні сильного зв’язку  

 
Таблиця 8.3. Експериментальні зарядові σxx і спінові s

xys  провід-
ності Холла, та спінові кути Холла ΘSH для різних матеріалів 

Матеріал Т (К) σxx 
610

Ом м
æ ö
ç ÷×è ø

 s
xys  310

Ом мe
æ ö
ç ÷×è ø

h  ΘSH (%) 

Al 4,2 17 2,7±6 0,02±0,01 
Au 4,5 48,3 <1110 <2,3 

293 25,2 88±8 0,35±0,03 
Bі 3 0,0247 >0,198 >0,8 
Pd 10 2,2 27±9 1,2±0,4 

293 4,0 26±4 0,64±0,1 
Pt 10 8,1 170±40 2,1±0,5 

293 6,4 ≈510 ≈8 
 
Внутрішня спінова провідність Холла може виявляти вира-

жену температурну залежність. При нульовій температурі енер-
гія Фермі в Pt близька до максимуму енергетичної залежності 
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спінової провідності Холла (рис. 8.18, б). При зростанні темпе-
ратури збільшується внесок у спінову провідність Холла s

xys  
від тих частин зонної структури, які мають меншу кривизну Бе-
ррі, що може приводити до зменшення s

xys  при зростанні тем-
ператури (рис. 8.19, в). Експериментальні значення спінової 
провідності Холла ( s

xys =1700 e/h  Ом-1 см-1 при Т=10  К і s
xys

=310 / eh  Ом-1 см-1 при Т=300 К) підтверджують таку тенден-
цію. 

Очікується, що Pd матиме схожу до Pt температурну залеж-
ність, тоді як для Au передбачається протилежна поведінка. Те-
мпературне уширення зайнятих станів при Т=300 К є досить 
малим у порівнянні з масштабами енергій, за яких відбуваються 
значні зміни в спіновій провідності Холла (рис. 8.18, б), і тому 
результати теоретичних розрахунків (див. рис. 8.19, в) можуть 
не справдитися в експерименті. 

Експериментальне дослідження СЕХ. Візуалізація попе-
речної спінової акумуляції, індукованої СЕХ, виконана за до-
помогою магнетооптичного ефекту Керра на GaAs, слабко ле-
гованому донорними домішками кремнію. Ефективна концент-
рація електронів була вибрана nD = 3 ´ 1016 см-3, щоб досягти 
значень спінової релаксації ts ~ (1 – 10) нс. Це відповідає дов-
жині спінової дифузії Ls = (Dts) ~ (1 – 10) мкм (тут D – коефіці-
єнт дифузії). 

На рис. 8.21 показано двовимірне зображення поперечної 
спінової акумуляції поблизу країв зразка GaAs. Як видно з ри-
сунка, протікання струму в одному напрямі (знизу вверх) ство-
рює спінову акумуляцію у поперечному напрямі. На краях зраз-
ка сумарні спіни в зонах акумуляції орієнтовані протилежно 
один до одного. Встановлено, що спінова акумуляція є резуль-
татом СЕХ, оскільки вона пропорційна силі струму та руйну-
ється  магнітним  полем,  прикладеним  перпендикулярно до 
напрямків надлишкових спінів. Найсильніше СЕХ проявляється 
в металевих системах (див. табл. 8.3). 
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Рис. 8.21. Дослідження СЕХ з 
допомогою керрівської спект-
роскопії. (а) − двовимірне зоб-
раження поперечної спінової 
акумуляції поблизу країв зраз-
ка GaAs. Електричний струм 
протікає вздовж зразка (знизу 
вверх) під дією поля E = 10 
мВ/мкм. T = 30 K. (б) − коефі-
цієнт відбиття, який показує 
границі зразка GaAs (темні лі-
нії). Адаптовано з Y.K. Kato et 
al., Scіence 306, 1910 (2004) 

 
Хоча в цьому експерименті спіновий кут Холла ΘSH був до-

сить малим (~ 0,2%), це було важливе фундаментальне відкрит-
тя, яке надало інформацію про природу зв’язку спіну і рухомого 
заряду в електронних системах.  

Результати досліджень СЕХ у структурі NіFe/Cu/Pt наведені 
на рис. 8.22. В якості електроду для спінової інжекції викорис-
товували NіFe  і вимірювали обернений СЕХ в смужці Pt  (рис.  
8.22, а). Потім експериментальна геометрія була змінена на 
обернену і керуючий електричний струм проходив крізь смужку 
Pt. Завдяки СЕХ у Pt виникав поперечний спіновий струм, який 
виявляли за допомогою вимірювання нелокального спін-
вентильного сигналу на електроді NіFe (рис. 8.22, б). В оберне-
них та у прямих спін-холлівських вимірюваннях були отримані 
однакові значення спін-холлівської провідності. Це свідчило 
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про можливість використання прямого і оберненого СЕХ як ін-
струменту для спінової інжекції та детектування. 

 

 
Рис. 8.22. Виявлення оберненого СЕХ і СЕХ у металі. а − зміна у 
холлівському опорі ΔRSHE = ΔVc/І, спричинена оберненим СЕХ, при 
77 К. Криві 1, 2 показують виміри для двох протилежних розгорток 
магнітного поля. б - сигнал спінової акумуляції ΔVs/І, викликаний 
СЕХ, при 77 К. Вставки: конфігурації вимірювання. H – прикладе-
не магнітне поле, M – магнітний момент NіFe, Іe – керуючий елект-
ричний струм. Адаптовано з T. Kіmura et al., Phys. Rev. Lett. 98, 
156601 (2007) 

 
Паралельно з дослідженнями оберненого СЕХ, викликаного 

електричною спіновою інжекцією з феромагнітного контакту, 
було використано метод феромагнітної резонансної спінової 
накачки для спінової інжекції з NіFe у шар Pt. Фізичний меха-
нізм техніки спінової накачки полягає в передачі моменту імпу-
льсу від прецесуючої намагніченості до електронів провідності. 
Така передача дає внесок у затухання намагніченості та поляри-
зує спіни електронів провідності. При контакті парамагнітного 
металу з феромагнетиком спінова поляризація може поширюва-
тися в метал у якості чистого спінового струму. 

Спінова накачка має форму підсиленого затухання Гільбер-
та у рівнянні Ландау-Ліфшиця, jss µ m´¶m/¶t. Вектор поляри-
зації спінового струму s перпендикулярний до миттєвого нап-
рямку магнітного моменту m і до його похідної по часу (¶m/¶t). 
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Це означає, що спіновий струм має незалежну від часу компо-
ненту вздовж рівноважного напрямку намагніченості (рис. 
8.23,а).  

 

 
Рис. 8.23. Спостереження оберненого СЕХ у металевому пристрої із 
спіновою інжекцією з феромагнетика за допомогою феромагнітної 
резонансної спінової накачки: а − схематичне зображення системи 
NіFe/Pt, використаної у дослідженнях на основі ефекту спінової на-
качки та оберненого СЕХ. Jc – зарядовий струм, Js – спіновий струм, 
σ – спінова орієнтація інжектованих електронів; б − залежність сиг-
налу феромагнітного резонансу (ФМР) від магнітного поля для 
двошарової плівки NіFe/Pt і плівки Nі. І – інтенсивність мікрохви-
льового поглинання; в − Залежність dV(H)/dH від магнітного поля 
для зразка NіFe/Pt. V – різниця електричних потенціалів між елект-
родами на шарі Pt. Адаптовано з E. Saіtoh et al. Appl. Phys. Lett. 88, 
182509 (2006) 
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Спектральна ширина сигналу в зразку NіFe/Pt більша, ніж 
для відповідної плівки NіFe, що свідчить про наявність ефекту 
спінової накачки у NіFe/Pt. На рис. 8.23, в показаний сигнал від 
наведеної напруги, виміряний впоперек зразка вздовж осі, пара-
лельної інтерфейсу NіFe/Pt. Цей сигнал присутній лише тоді, 
коли вектор спінової поляризації інжектованого спінового 
струму має компоненту, перпендикулярну до електричного по-
ля, прикладеного впоперек зразка, що узгоджується з оберне-
ним СЕХ. 

В останні роки з’явились повідомлення про електропольове 
керування спіновим ефектом Холла в напівпровідниках. Це все-
ляє надію, що відкриті явища невдовзі знайдуть своє застосу-
вання в елементах напівпровідникової спінтроніки. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Що таке оптична спінова орієнтація та оптична спінова 
накачка? У чому полягає відмінність у цих термінах? 

2. Розкрийте в деталях принцип оптичної орієнтації спінів. 
3. У чому полягають особливості зонної структури GaAs? 

Нарисуйте схему зонної структури GaAs та Sі. Як різ-
няться параметри mhh/me, mlh/me, msh/me та Δso для цих 
напівпровідників? 

4. Запишіть вираз для енергії зон із j=1/2 та j=3/2, отрима-
ний Дрессельхаусом, та проаналізуйте його.  

5. Яка різниця між внесками Рашби та Дрессельхауса у 
спінове розщеплення? У чому полягають особливості їх 
проявів у різних структурах? 

6. Внаслідок чого формуються підзони у напівпровідни-
ках? Як величина спін-орбітального розщеплення Δso 
зон відрізняється від величини розщеплення рівнів   
енергії атомів? 
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7. Чому джерелом спінового розщеплення у напівпровід-
никах є спін-орбітальна взаємодія? 

8. Запишіть вираз для гамільтоніану спін-орбітальної вза-
ємодії для електрона в кристалі. 

9. Внаслідок чого у напівпровідникових кристалах вини-
кає об’ємно-індукована та структурно-індукована аси-
метрія? 

10. Наведіть вирази, що описують міжзонні переходи у 
GaAs для σ+ та σ- поляризацій при поглинанні світла та 
проаналізуйте їх. 

11. Як реєструється ступінь спінової поляризації електронів 
у напівпровідниках? 

12. Як залежить ступінь поляризації Рn від енергії квантів 
збуджуваного світла: а) лінійно-поляризованого; б) цир-
кулярно-поляризованого? 

13. Від яких параметрів залежить швидкість генерації елек-
тронно-діркових пар та ефективний час життя носіїв при 
збудженні однорідного напівпровідника циркулярно-
поляризованим світлом? 

14. У чому полягає суть ефекту Ханлє? Які фізичні параме-
три вимірюють за допомогою цього ефекту? 

15. Запишіть вираз для частоти прецесії спінів збуджених 
фотоелектронів у магнітному полі H.  

16. У чому полягає суть методу визначення часів τ та τs ме-
тодом оптичної орієнтації? 

17. Запишіть рівняння для руху середнього спіну S у полі H 
з урахуванням спінової релаксації, накачки та рекомбі-
нації. Які фізичні параметри визначають за цим рівнян-
ням? 

18. Від яких параметрів залежить напівширина лінії Ханлє? 
Як змінюється ця залежність при малих та великих Н? 

19. Що таке спінова дифузійна довжина Ls та від яких пара-
метрів напівпровідника вона залежить? 
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20. Яким чином відбувається електрична спінова інжекція з 
феромагнетика у нормальний метал, у напівпровідник? 

21. У чому полягає проблема неузгодженості провідностей 
при спіновій інжекції електронів? 

22. Проаналізуйте особливості спінової інжекції у кремній. 
23. Внаслідок чого виникає внутрішній та зовнішній спіно-

вий ефекти Холла? 
24. Від яких параметрів залежить спіновий кут Холла ΘSH? 
25. Проаналізуйте результати досліджень спінового ефекту 

Холла за допомогою керрівської спектроскопії. 
26. У чому полягає метод феромагнітної спінової накачки? 
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9. СПІНОВІ ЯВИЩА В НИЗЬКОРОЗМІРНИХ 
СТРУКТУРАХ 

Закони, яким підкоряється поведінка електронів у низько-
розмірних системах, суттєво відрізняються від таких, що харак-
терні для масивних об’єктів. У першу чергу це стосується зако-
номірностей електронного транспорту, спін-орбітальної взає-
модії, а також характерних часів релаксації. Виявляється, що в 
низькорозмірних системах час спінової релаксації ts може знач-
но перевищувати характерні значення ts для масивних напівп-
ровідників, а особливостями електронного транспорту і СОВ 
можна керувати за допомогою зовнішнього електричного поля. 
Варто також зауважити, що технології виготовлення дво- та од-
новимірних структур є добре відпрацьованими. Все це надає 
додаткові важелі для керування електронним і спіновим транс-
портом, і робить низькорозмірні системи перспективними для 
використання в пристроях спінтроніки. 

9.1. ДВОВИМІРНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ГАЗ І ЙОГО 
ВЛАСТИВОСТІ  

Якщо обмежити рух електронів в одному просторовому на-
прямку (наприклад, вздовж осі z), а в площині xy дозволити їм 
вільно рухатись, то такі електрони утворюють двовимірний 
електронний газ (2DЕГ).  

Властивості 2DЕГ. Одним із способів формування 2DЕГ є 
концентрування електронів поблизу межі напівпровід-
ник/діелектрик з допомогою зовнішнього електричного поля. 
Електрони не можуть відійти в  глибину  напівпровідника,  
оскільки електричне поле цьому перешкоджає, і не можуть та-
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кож ввійти до діелектрика внаслідок існування високого потен-
ціального бар’єру на межі з діелектриком.  

Електричне поле в приповерхневій області напівпровідника 
створюється спеціальним електродом (затвором), відокремле-
ним від поверхні напівпровідника шаром діелектрика. Якщо на-
півпровідником є кремній, а діелектриком – оксид кремнію, то 
такий прилад називають кремнієвою МОН–структурою (метал–
оксид–напівпровідник). Оскільки електричне поле у напівпро-
віднику обумовлюється додатним потенціалом на затворі, то 
електрони притягуються до межі між напівпровідником і діеле-
ктриком. Потенціальна енергія зменшується при наближенні до 
цієї межі і мінімальну енергію матимуть ті електрони, що пере-
бувають безпосередньо на межі розділу (рис. 9.1). 

 

 
Рис. 9.1. Схема енергетичних зон МОН–структури з 2DЕГ:  εc,  εv – 
дно зони провідності і верхня межа валентної зони; εF – рівень Фе-
рмі у напівпровіднику, а εFM – у металі затвору; Vg – різниця потен-
ціалів між затвором і напівпровідником; ε0 – нижній енергетичний 
рівень 2DЕГ 

 
У приповерхневій області напівпровідника утворюється ву-

зька потенціальна яма, яка заповнюється електронами через до-
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даткові електроди стоку і витоку. Ширина потенціальної ями 
виявляється настільки малою (~5 нм), що електронний газ у ній 
проявляє 2D–властивості. Змінюючи напругу Vg, яка приклада-
ється між металевим затвором і  напівпровідниковою  підкла-
динкою МОН–структури, можна варіювати глибину потенціа-
льної ями а, отже, і концентрацію ns 2DЕГ в досить широких 
межах (1011 ÷ 1013 см–2). У цьому випадку залежність ns від Vg 
практично лінійна і визначається питомою ємністю оксиду 
МОН–структури.  

Іншою квантовою структурою, в якій рух електронів обме-
жений в одному напрямку, є тонка плівка або достатньо тонкий 
шар напівпровідника. Відомо, що напівпровідники відрізняють-
ся шириною забороненої зони. Що відбудеться, якщо привести 
в контакт два напівпровідники з різними забороненими зонами? 
Таку границю (гетероперехід) вузькозонного (наприклад, GaAs) 
та широкозонного (наприклад, AlGaAs) напівпровідників  пока-
зано на рис. 9.2. Для електронів, що рухаються у вузькозонному 
напівпровіднику і мають енергію меншу, ніж εc2, границя буде 
відігравати роль потенціального бар’єру. Два гетеропереходи 
обмежують рух електрона  із двох  боків,  утворюючи  потенці-
альну яму. 

 

 
Рис. 9.2. Енергетичні зони на межі двох напівпровідників. εc і εv – 
межі зони провідності і валентної зони, εg – ширина забороненої зо-
ни. Електрон з енергією, меншою за εc2, може знаходитись лише 
праворуч від межі 
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Таким способом і створюють квантові ями, розміщуючи 
тонкий шар напівпровідника з вузькою забороненою зоною між 
двома шарами матеріалу з більш широкою забороненою зоною. 
У результаті електрон виявляється замкненим в одному напря-
мку, що  приводить до квантування енергії поперечного руху. У 
той же час у двох інших напрямках рух електронів буде віль-
ним, тому електронний газ у квантовій ямі стає двовимірним. 

Фундаментальні властивості 2DЕГ є наслідком того, що 
енергетичний спектр електронної системи складається з дискре-
тних енергетичних рівнів. У двовимірному електронному газі 
рух електронів по осі z обмежений і тому квантується. В ре-
зультаті енергія може набувати лише дискретних значень 
εі, і = 0, 1, 2,…. Кожному дискретному рівню εі відповідає набір 
дозволених станів, що відрізняються за компонентами імпульсу 
px і py. Тому, зазвичай, говорять не про рівень, а про двовимірну 
підзону розмірного квантування з номером і.  Енергетичні відс-
тані між цими підзонами становлять близько 10 меВ. При низь-
ких температурах (T < 4 К) і малій густині носіїв заряду в 2DЕГ 
електрони заселяють лише нижню підзону.  Такий тип заселе-
ності називають електричною квантовою межею. Якщо елект-
рони належать кільком квантовим підзонам, то газ називають 
квазідвовимірним. 

Залежність повної густини 2D–станів електронів від енергії 
має форму сходинок. Кожна сходинка виникає при ε=εі 
(рис. 9.3). Незалежність густини станів окремої підзони від ене-
ргії є важливою особливістю двовимірного газу, що відрізняє 

його від тривимірного, для якого вона пропорційна e . Тому в 
тривимірних системах характер залежності густини станів від 
енергії є монотонним, і електронні властивості під впливом зо-
внішніх дій і неквантуючих полів змінюються плавно. У двови-
мірних системах при стрибкоподібному характері зміни g(ε) 
електронні властивості змінюються немонотонно. 
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Рис. 9.3. Спектр носіїв заряду в квантовій ямі:  а – густина елект-
ронних станів g(ε); б – електричні підзони розмірного квантування 
ε0, ε1, ε2; nS – концентрація 2DЕГ 

 
Електронний транспорт і СОВ у 2DЕГ системах. У кла-

сичній теорії електронного транспорту густина струму j 
зв’язана з електричним полем E через питому провідність s0, 
для опису якої використовується формула Друде:  

2

0 *

ne
m

t
s = ,       (9.1) 

де n – концентрація носіїв заряду, t – проміжок часу між актами 
розсіюваннями, m* – ефективна маса. 

Розглянемо рух електрона в провідному каналі довжиною L 
і шириною W. Довжину вільного пробігу електрона позначимо 
λ. Формула (9.1) справедлива, коли за час руху електрона через 
провідник має місце багато актів розсіювання (дифузійний ре-
жим) (рис. 9.4, а). Якщо розміри структури стають меншими, 
на зміну дифузійному приходять інші режими. У випадку, коли 
обидва розміри каналу менші за λ, транспорт носіїв заряду пе-
реходить в балістичний режим: розсіювання електронів на ко-
ливаннях кристалічної ґратки, структурних дефектах і при вза-
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ємних зіштовхуваннях стає нехтовно малим (рис. 9.4, в). Про-
міжним між цими двома видами є квазібалістичний режим 
(рис. 9.4, б). 

 

 
Рис. 9.4. Електронні траєкторії, характерні для дифузійного (λ < W, 
L), квазібалістичного (W < λ < L) і балістичного (W, L < λ) режимів 
електронного транспорту. Розсіювання на внутрішніх домішках 
показано зірочками. Для квазібалістичного режиму важливим є ро-
зсіювання на домішках і на інтерфейсах. У балістичному режимі 
ненульовий опір виникає внаслідок відбиття у проміжку між вузь-
ким каналом і широкою 2DЕГ областю. Тут λ – довжина вільного 
пробігу електрона, L і W – довжина і ширина провідного каналу в 
напрямку протікання струму  

 
Щоб зв’язати транспортні властивості з характерними роз-

мірами структури, часто має сенс дещо по-іншому записати ви-
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рази для концентрації носіїв n і часу релаксації t. Записавши 
t = λ/vF (vF –  швидкість Фермі)  і 2 / 2Fn k= p , що має місце для 
2DЕГ, отримаємо: 

2 2 2 2
2

0 2 2
F F

F
e F F

k k e ee k
m v k h

ll
s = = = l

p ph
,    (9.2) 

де e2/h – універсальна константа, яка дорівнює ~(25,8 кОм)-1. 
Якщо режим електронного транспорту балістичний, то мо-

жна отримати вираз для залежності питомої провідності від ге-
ометричних розмірів провідного каналу. Оскільки залежність 
повної густини 2D–станів електронів від енергії має форму схо-
динок, то зміна kF також матиме стрибкоподібний вид. Якщо кі-
лькість квантових мод дорівнює N, то тоді Np=kFW. Отже 
kF=Np/W. Підставляючи цей вираз в формулу (9.2), отримаємо 
явну залежність провідності від ширини каналу. 

Враховуючи, що ширину провідного каналу можна регулю-
вати шляхом прикладання електричного поля, використання 
2DЕГ систем відкриває можливості для розробки електропольо-
вого керування електронним транспортом. 

Спін-орбітальна взаємодія теж має свої особливості в 2DЕГ 
системах. Так, внесок Дресельхауза має вигляд:  

2 2 ( )D D
D D x x y yH k k= b s - s% .      (9.3) 

де 2D
Db  – параметр взаємодії, який залежить від величини 

об’ємно-індукованої асиметрії; sx і sy – матриці Паулі. Цей вне-
сок є лінійною функцією хвильового вектора, на відміну від 
тривимірного випадку, де він пропорційний третій степені k 
(див. рівняння (8.7)). 

Внесок Рашби також є лінійною функцією хвильового век-
тора:  

2 α ( σ σ )D
R R x y y xH k k= -% ,      (9.4) 

де aR – параметр взаємодії, пропорційний асиметрії структури у 
напрямку z.  
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Якщо асиметрію 2DЕГ структури створювати електричним 
полем Ez, прикладеним в напрямку z, то aR µ Ez (див. підрозділ 
8.1). У такий спосіб можна маніпулювати прецесією спінів і 
орієнтацією спінової поляризації за допомогою зовнішнього 
електричного поля. 

Отже, комбінація електричного та магнітного полів, поряд 
із широкими можливостями варіації геометрії низькорозмірних 
структур, можуть бути використані для модуляції спін-
залежного електронного транспорту в балістичному режимі че-
рез 2DЕГ провідний канал. 

Концепції спінового транзистора. Розробка конкурентно-
здатних транзисторів є центральною темою сучасної електроні-
ки і спінтроніки. Головними функціями транзистора є можли-
вість перемикання і підсилення сигналів. Реалізація спінового 
транзистора може надати ряд додаткових переваг: низьке енер-
госпоживання, підвищена швидкодія тощо. 

Вперше концепцію спінового польового транзистора запро-
понували Датта (S. Datta) і Дас (B. Das) у 1990 році. Принцип 
його роботи можна зрозуміти із рис. 9.5, який ілюструє головні 
ідеї звичайного і спінового польових транзисторів. 

У звичайному польовому транзисторі електрони протікають 
від витоку до стоку через 2DЕГ провідний канал. Протікання 
струму контролюється електричною напругою на затворі Vg. 

У спіновому польовому транзисторі витік інжектує спін-
поляризивані електрони в провідний канал, а стік відіграє роль 
детектора спінової поляризації електронів, що пройшли крізь 
канал. Якщо електрони на виході каналу матимуть таку ж спі-
нову поляризацію як і спінова поляризація, задана витоком, то 
вони пройдуть крізь матеріал стоку з малим опором. У проти-
лежному випадку опір буде великий, і електрони переважно ро-
зсіються. 

Електрони у каналі, утвореному, наприклад з гетерострук-
тури ІnGaAs/ІnAlAs, рухаються балістично і довжина каналу є 
значно меншою за довжину розсіювання електронів за напря-
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мом спіну. Затвор пристрою керується електрично (шляхом 
прикладання напруги Vg), але, завдяки електрично керованій 
СОВ, це електричне поле створює ефективне «магнітне поле» у 
каналі, яке змушує спіни електронів прецесувати навколо нього 
з кутовою швидкістю w, величина якої залежить від Vg. 

 

 
Рис. 9.5. Принципи роботи звичайного (а) і спінового (б) польових 
транзисторів. У звичайному («зарядовому») транзисторі напруга на 
затворі Vg контролює протікання струму шляхом зміни концентра-
ції носіїв у провідному каналі. У спіновому транзисторі Vg контро-
лює спін-орбітальну взаємодію, яка, в свою чергу, керує поведін-
кою спіну на виході провідного каналу. Використання феромагніт-
ного електрода в якості стоку дозволяє керувати проходженням 
струму в залежності від напрямку спіна. 1 – витік; 2 – стік; 3 – за-
твор; 4 – канал. Адаптовано з І. Zutіch and J. Lee, Scіence 337, 307 
(2012) 

 
Коо (H.C. Koo) та співавтори використали гетероструктуру 

на основі ІnAs, в якій провідний 2DЕГ канал характеризувався 
високими концентрацією і рухливістю електронів, а у якості ви-
току і стоку був використаний Nі81Fe19. Слід зазначити, що ус-
пішна робота транзистора була продемонстрована лише в обла-
сті температур T < 40 К. Проте, фундаментальних обмежень для 
створення подібних пристроїв при вищих температурах немає. 
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Поки що реалізації цієї та подібних ідей заважають головним 
чином технологічні перепони. 

Структури, в яких поряд із електричним керуючим полем 
використовується також магнітне поле, мають більші переваги. 
У 2012 році Беттгаузен (C. Betthausen) і співавтори реалізували 
варіант транзистора, який отримав назву адіабатичного спіново-
го транзистора. Принцип дії показано на рис. 9.6, а, б, а елемен-
ти конструктивної реалізації – на рис. 9.6, в. Використовували 
квантову яму, виготовлену із магніторозчиненого напівпровід-
ника (Cd,Mn)Te, в якому гігантське зееманівське розщеплення, 
спричинене s-d-обміном між електронними станами і локалізо-
ваними спінами Mn, робить рухливі носії заряду спін-
поляризованими. Поведінкою таких спін-поляризованих носіїв 
можна керувати шляхом комбінації зовнішнього магнітного по-
ля H і поля Hs, створеного феромагнітними смужками, нанесе-
ними поверх провідного каналу (див. рис. 9.6, в). 

 

 
Рис. 9.6. Принцип роботи адіабатичного спінового транзистора (а – 
адіабатичний, б – неадіабатичний режими (див. текст)) та його конс-
труктивна реалізація (в). Рисунки (а,б) адаптовано із І. Zutіch and J. 
Lee, Scіence 337, 307 (2012). Рисунок (в) адаптовано із C. Betthausen 
et al., Scіence 337, 324 (2012) 

 
Максимальна провідність у системі реалізується, коли 

H = 0. У цьому випадку сумарне магнітне поле вздовж провід-
ного каналу (HS = H + Hs = Hs) змінюється плавно. Спіни елек-
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тронів, що рухаються вздовж каналу, встигають змінювати на-
прям у відповідності до напряму, що задається магнітним полем 
HS (рис. 9.6, а) Якщо ж магнітне поле змінюється в певній точці 
каналу стрибкоподібно (при вмиканні зовнішнього поля), то 
електрони не встигають спрямовувати спін вздовж магнітного 
поля, розсіювання збільшується і провідність зменшується 
(рис. 9.6, б). На відміну від транзистора Датта-Даса, такий під-
хід характеризується підвищеною стійкістю по відношенню до 
структурного безладу. Ефективний спіновий транспорт спосте-
рігається на відстанях, що перевищують 50 мкм. Модуляція 
електронної провідності досягає 10%. Однак, на даний час пра-
цездатність такого транзистора продемонстрована лише при 
дуже низьких температурах: T £ 25 мК. 

У пристроях, розроблених до цього часу, головним чином 
досягнуто лише перевірку правильності запропонованих раніше 
концепцій. Використання новітніх матеріалів (таких як  феро-
магнітні напівпровідники та ін.), нових недавно відкритих явищ 
(таких як спіновий ефект Холла, квантовий спін-Холл ефект та 
ін.) дає надію на те, що пристрої спінтроніки, що ґрунтуються 
на використанні низькорозмірних систем, в найближчому май-
бутньому стануть конкурентоздатними, порівняно із пристроя-
ми традиційної (зарядової) електроніки. 

9.2. КВАНТОВИЙ ЕФЕКТ ХОЛЛА 

Квантовий ефект Холла (КЕХ)  виникає тоді,   коли двови-
мірний електронний газ піддається дії сильного магнітного по-
ля, перпендикулярного до площини 2DЕГ. При цьому відбува-
ються два види подій. По-перше, площа замкнутих траєкторій 
всередині 2DЕГ області стає квантованою, електрони стають 
локалізованими (оскільки вони проходять тільки невеликі за-
мкнуті орбіти), і внутрішня область перетворюється на діелект-
рик. По-друге, крайові орбіти формують протяжні одновимірні 
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канали з квантованою провідністю e2/h на кожен канал. Крім 
того, поперечна (холлівська) провідність квантується кратно ці-
лому (цілочисельний квантовий ефект Холла (ЦКЕХ)) або дро-
бовому (дробовий квантовий ефект Холла (ДКЕХ)) числу від 
e2/h. 

Цілочисельний квантовий ефект Холла. ЦКЕХ був відк-
ритий Клаусом фон Клітцінгом (Klaus von Klіtzіng) у 1980 році. 
Ефект заключається в тому, що за деяких умов тензор провід-
ності s двовимірної системи електронів, яка знаходяться в     
сильному магнітному полі H ïêOz, має вигляд: 

2

2

0       /
/      0

e h
e h

é ù-À
s = ê ú

Àë û
,       (9.5) 

де À – ціле число. Іншими словами, відповідно до співвідно-
шення  

σ      ( , , )k km m
m

j E k m x y= =å ,     (9.6) 

густина струму j направлена строго перпендикулярно до елект-
ричного поля E і квантована по абсолютній величині: 

2/ σ σ /xy Hj E e h= º =À .      (9.7) 
Таким чином, недіагональна провідність визначається комбіна-
цією фундаментальних констант і не залежить від якості зразка, 
його матеріалу і умов експерименту. Діагональна провідність 
перетворюється в нуль, так що система стає недисипативною. 

Відкриття КЕХ було результатом фундаментальних дослі-
джень фізичних процесів у польовому МОН транзисторі на 
кремнії. Така система ідеально підходила для вивчення ефекту 
Холла, оскільки концентрацію електронів можна було змінюва-
ти в широких межах шляхом зміни напруги на затворі. 

Розглянемо двовимірний газ невзаємодіючих електронів, 
які знаходяться в магнітному полі H, паралельному до осі z. У 
класичному випадку на електрон, що рухається зі швидкістю v, 
діє сила Лоренца –e/c×[v´H], внаслідок чого траєкторія руху ви-
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кривляється. Як результат, вираз для густини струму набуває 
вигляду  

[ ]0
0

σσ
nec

= - ´j E j H ,       (9.8) 

де s0 – провідність Друде (див. (9.1)). У цьому випадку вираз 
для тензора опорів має вигляд 

0

0

 ρ            /
/     ρ

H nec
H nec

é ù
= ê ú-ë û

ρ ,       (9.9) 

де r0 = 1/s0. Тензор провідності s є матрицею, оберненою до r, 
і має компоненти  

0
2 2

σ σσ ,     σ
1 ω τ ω τ

xx
xx xy

c c

nec
H

= = +
+

,     (9.10) 

де wc = eH/(mec), t − середній час вільного пробігу. 
У квантовому випадку енергія безспінової зарядженої час-

тинки в магнітному полі може приймати лише дискретні зна-
чення (див. додаток Д2). Власні значення енергії називаються 
рівнями Ландау. Енергія À-го рівня в площині, перпендикуляр-
ній до напрямку магнітного поля, визначається виразом  

( )1ε ω ,     0,1,2,3...2i c= À+ À=h     (9.11) 

Вище було зазначено, що в 2DЕГ енергія в напрямку z може 
приймати лише фіксовані значення. Наявність магнітного поля 
приводить до того, що і в решті двох напрямках енергія перес-
тає змінюватись неперервно. Таким чином, для 2DЕГ в магніт-
ному полі повна енергія електронів може приймати лише фіксо-
вані значення (рис. 9.7, б). Якщо врахувати наявність спіну в 
електрона, то до виразу (9.11) потрібно додати зееменівський 
член msgmBH, де g – ефективний фактор Ланде, а ms = ±1/2. 

На кожному рівні Ландау може знаходитися лише певна кі-
лькість електронів nB (на одиницю площі зразка). Ця кількість 
називається кратністю виродження і не залежить від номера 
рівня Ландау, ефективної маси електрона, а визначається лише 



 

330 
 

фундаментальними константами і величиною магнітного поля: 

B
eHn
hc

= .       (9.12) 

Відношення n = n/nB (n – концентрація електронів) назива-
ють фактором заповнення. Воно показує, скільки рівнів Ландау 
заповнено електронами при даній концентрації в даному маг-
нітному полі. Цілий фактор заповнення означає, що певне число 
рівнів Ландау заповнено, а наступні, які знаходяться вище, – 
пусті. У цьому випадку рівень Фермі буде знаходитися в енер-
гетичній щілині між заповненими рівнями. 

 

 
Рис. 9.7. Схема квантування енергії в 2DЕГ: а – H = 0; б – H ¹ 0; в – 
H ¹ 0 за наявності додаткового хаотичного потенціалу 

 
Розглянемо, яким чином магнітне поле впливає на провід-

ність 2DЕГ. Причиною електричного опору є розсіювання елек-
тронів на домішках, дефектах кристалічної ґратки та ін. При  
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розсіюванні змінюється імпульс електрона, тобто змінюється 
його внесок в сумарний струм. Якщо рівень Ландау заповнений 
частково, то таке розсіювання можливе для електронів, які зна-
ходяться в межах одного енергетичного рівня. Якщо рівень за-
повнений повністю, то єдина можливість для електронів зміни-
ти імпульс – перейти на наступний незаповнений рівень Лан-
дау, що пов’язано із суттєвою зміною енергії. Таким чином, при 
T = 0 K і при цілому факторі заповнення, sxx = 0. Це означає, що 
струм протікає лише вздовж ліній постійного потенціалу. 

Умовою цілочисельності фактора заповнення є  

B
eHn n
hc

=À =À .       (9.13) 

У цьому випадку, із (9.10) випливає:  
2

σxy
nec eH ec e
H hc H h

= =À × =À .      (9.14) 

Таким чином, при цілих факторах заповнення поздовжня прові-
дність  ідеального   2DЕГ  дорівнює нулю, а  поперечна  (хол-
лівська) визначається лише відношенням фундаментальних фі-
зичних констант. 

Реальні зразки містять дефекти та домішки, які виступають 
центрами розсіювання для електронів, додатково до фононного 
розсіювання. Як результат, густина електронних станів еволю-
ціонує від чітких рівнів Ландау до широкого спектру рівнів 
(рис. 9.7, в). При цьому виникає два типи станів – локалізовані і 
делокалізовані. Останні займають смугу поблизу початкових  
рівнів Ландау. Кожна смуга відділена від відповідних смуг для 
інших рівнів Ландау щілинами, які містять лише локалізовані 
стани. Якщо тобто рівень Фермі не потрапляє в смугу делокалі-
зованих станів, тобто À смуг заповнені повністю, а решта –   
пусті, то делокалізованими електронами переноситься струм, 
який визначається виразом (9.5). Зі збільшенням концентрації 
носіїв заряду (або зі зменшенням магнітного поля) локалізовані 
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стани поступово заповнюються, але фактор заповнення делока-
лізованих станів не змінюється. Для таких концентрацій холлів-
ська провідність виявляє плато, а поздовжня провідність дорів-
нює нулю (при T=0 K). Лише коли рівень Фермі проходить че-
рез наступну смугу делокалізованих станів, sxx стає відмінним 
від нуля,  а sxy переходить з однієї сходинки на іншу (рис. 9.8). 
Таким чином, локалізовані стани являють собою резервуар, за-
вдяки якому рівень Фермі може знаходитись між рівнями Лан-
дау і поза смугою делокалізованих станів. При скінченних тем-
пературах існує незначна поздовжня провідність, зумовлена 
стрибками між локалізованими станами на рівні Фермі. 

Вираз (9.6) виконується з точністю, яка перевищує 10–7. 
Тому, починаючи з 1990 року, калібровки електричних опорів 
ґрунтуються на КЕХ. Квантовий ефект Холла також дозволяє 
визначати з високою точністю величину фундаментальної важ-
ливості в квантовій електродинаміці – так звану постійну тонкої 
структури a = e2/hc = 1/137. 

 

 
Рис. 9.8. Залежності холлівського rxy і поздовжнього rxx опорів ге-
тероструктури GaAs/AlGaAs від магнітного поля H. T = 0,3 K.  
Адаптовано з B. Jeckelmann et al., Rep. Prog. Phys. 64, 1603 (2001) 
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Дробовий квантовий ефект Холла. У 1982 році Цуі (D. 
Tsuі), Штьормер (H. Störmer) і Госсард (A. Gossard) повідомили 
про відкриття дробового квантового ефекту Холла. Дослідни-
ками було виявлено, що в деяких зразках при дуже низьких те-
мпературах вказане вище ціле число À може бути замінене на 
одне з ієрархії дробових раціональних значень f = p/q. 

ДКЕХ не можна пояснити на основі поведінки окремих 
електронів у магнітному полі. Розуміння ДКЕХ потребує вирі-
шення задачі електрон-електронних кореляцій у двовимірній 
системі, поміщеній у магнітне поле. Спрощено ДКЕХ можна 
описати шляхом введення концепції композитної квазічастин-
ки, яка включає в себе електрон і один або декілька квантів ма-
гнітного потоку. У залежності від кількості захоплених квантів 
магнітного потоку квазічастинки можуть бути ферміонами або 
бозонами. Вони можуть вільно рухатись і переносити електрич-
ний заряд. Зміна концентрації квазічастинок або зовнішнього 
магнітного поля приводить до виникнення дробового квантово-
го ефекту Холла. 

Відкриття ДКЕХ показало, що існує межа застосовності те-
орії фазових переходів Гінзбурга-Ландау, яка ґрунтується на 
концепції порушення симетрії. Так, виникнення магнітного 
впорядкування в речовині супроводжується порушенням симе-
трії відносно обернення часу (T-непарність), а виникнення еле-
ктричної поляризації – зникненням центру інверсії (P-
непарність). Донедавна вважалось, що теорія Гінзбурга-Ландау 
може описати всі види фазових переходів. Але різні стани речо-
вини, які спостерігаються в ДКЕХ, мають одну і ту ж симетрію, 
і не можуть бути описані з позицій теорії Гінзбурга-Ландау. 
Опис ДКЕХ потребує введення нового виду порядку – тополо-
гічного порядку. Топологія визначає і вивчає такі властивості 
просторів і відображень між ними, як зв’язність, компактність 
та неперервність. Для топології неважливі відстані, але її цікав-
лять такі особливості форми, які залишаються незмінними при 
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гомеоморфічних перетвореннях21 (топологічні інваріанти). За-
вдяки таким інваріантам зручно класифікувати різні стани, зок-
рема, стани, які проявляються в ДКЕХ.  

9.3. КВАНТОВИЙ СПІН-ХОЛЛ ЕФЕКТ. ТОПОЛОГІЧНІ 
ДІЕЛЕКТРИКИ 

Ефективність топологічного підходу до класифікації фаз 
конденсованої речовини яскраво проявляється в описі нового 
класу матеріалів, які виявляють квантовий спін-Холл ефект, або 
топологічних діелектриків (ТД). Для розуміння процесів, що 
відбуваються в ТД, розглянемо крайові стани, які виникають 
при спостереженні ЦКЕХ. 

Квантовий стан Холла всередині 2DЕГ області є діелектри-
чним станом, який не порушує ніякої іншої симетрії, окрім Т-
симетрії. Однак, на краях 2D структури електрони, відбиваю-
чись від границі, рухаються по розімкнутих траєкторіях в пев-
ному напрямку (рис. 9.9), і в результаті діелектрична двовимір-
на область виявляється оточеною крайовою провідною облас-
тю. Оскільки напрям руху електрона задається магнітним по-
лем, то взаємодія таких електронів з дефектами не приведе до 
зворотного розсіювання. Іншими словами, ці крайові стани 
стійкі до дефектів, вони є топологічно захищеними. 

Квант-Холл зразок на одному краї має тільки електрони, що 
рухаються вправо, а на іншому – тільки електрони, що руха-
ються вліво (або навпаки, залежно від знаку магнітного поля). 
Оскільки на даному краї присутній лише один напрямок поши-
рення, то квант-Холл крайові канали називаються хіральними. 

Квантову Холл-систему можна порівняти із «шосе», де  
електрони, які рухаються в протилежних напрямках, прямують 
у «різних смугах». У порівнянні з одновимірною системою без-

                                                 
21 Гомеоморфічні перетворення – це такі перетворення, які надають об’єкту нової фо-
рми шляхом розтягу та згинання, але без застосування розрізів і склеювань. 
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спінових електронів (рис. 9.10, а, вгорі), верхній край квантової 
Холл-системи містить тільки половину ступенів вільності (рис. 
9.10, а, внизу). Просторове розділення, що проявляється в 
ЦКЕХ у появі хіральних крайових каналів, можна проілюстру-
вати символічним рівнянням 2=1+1, де кожна одиниця відпові-
дає іншій хіральності. Таке «хіральне правило трафіку» особли-
во ефективне для пригнічення розсіювання електронів: оскільки 
електрони завжди рухаються в одному напрямку, вони змушені 
уникати домішок (рис. 9.10, а, внизу) і, таким чином, не можуть 
розсіюватись у зворотному напрямку. 

 

 

Рис. 9.9. Стрибкоподібні 
зміни електронної орбіти 
вздовж краю зразка у при-
сутності локалізованої до-
мішки. Адаптовано з B. 
Jeckelmann et al., Rep. Prog. 
Phys. 64, 1603 (2001) 

 
Донедавна КЕХ-стани були єдиними топологічними стана-

ми, існування яких було чітко встановлено з експерименталь-
них спостережень. У порівнянні з багатим розмаїттям «тради-
ційних» станів з порушеною симетрією, природно виникає пи-
тання: чи не залишились не виявленими й інші топологічні ста-
ни? До ідеї ТД  потрібно було зробити лише один крок –  при-
пустити, що роль магнітного поля в речовині може відігравати 
спін-орбітальна взаємодія, і що вздовж межі електрони можуть 
рухатись в обох напрямках: направо або наліво в залежності від 
свого спіна. 

Квантовий спін-Холл стан (стан топологічного діелект-
рика) можна умовно розглядати як дві копії КЕХ-стану, по од-
ній для кожного спіну. Структура крайових станів квантового 
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спін-Холл стану (рис. 9.10, б, внизу) може бути наочно описана 
шляхом суперпозиції двох копій крайових КЕХ-станів 
(рис. 9.10, а, внизу) з протилежною хіральністю для кожного 
спіну.  

 

 
Рис. 9.10. Хіральні (а) та гвинтові (б) крайові стани. Просторове   
розділення лежить в основі КЕХ та квантового спін-Холл ефекту. 
Безспінова одновимірна система (вгорі на рис. (а)) має ступені віль-
ності руху як вліво, так і вправо. У КЕХ-системі (внизу на рис. (а)) 
обидва ступені вільності просторово розділені, що ілюструється  
символічним рівнянням 2=1+1: на верхньому краї є лише рух впра-
во, а на нижньому – вліво. Ці хіральні крайові стани стійкі до нев-
порядкованості: вони можуть обходити домішки без зворотного ро-
зсіювання. У той же час, спінова одновимірна система (вгорі на 
рис. (б)) має вдвічі більше ступенів вільності внаслідок двократного 
виродження по спіну. У квантовій спін-Холл системі (внизу на 
рис. (б)) ці чотири ступені вільності розділяються відповідно до 
умов T-інваріантності. На верхньому краї існує рух вправо для спі-
нів вгору і вліво для спінів вниз, а на нижньому – навпаки. Розді-
лення ілюструється символічним рівнянням 4=2+2. Ці гвинтові кра-
йові стани стійкі до немагнітної невпорядкованості, тобто до домі-
шок, що зберігають T-інваріантну симетрію квантового спін-Холл 
стану. Адаптовано з J. Macіejko et al., Annu. Rev. Condens. Matter 
Phys. 2, 31 (2011)  
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Порівнюючи зі спіновою одновимірною системою 
(рис. 9.10, б, вверху), верхній край квантової спін-Холл системи 
містить лише половину ступенів вільності. Крайові стани нази-
вають гвинтовими, оскільки спін корелює з напрямком поши-
рення. Таку модель просторового розділення можна проілюст-
рувати символічним рівнянням 4=2+2, де кожна двійка відпові-
дає іншій спіральності. Хоча електронові на одному й тому ж 
краї тепер дозволено рухатись вперед і назад, існує нове «пра-
вило трафіку», яке пригнічує зворотне розсіювання: для зворот-
ного розсіювання електрон повинен перевернути спін, що пот-
ребує порушення Т-інваріантної симетрії. Якщо Т-інваріантна 
симетрія зберігається (наприклад, у випадку немагнітних домі-
шок), то зворотне розсіювання не допускається. 

Яким же механізмом дозволяється таке просторове розді-
лення? У випадку КЕХ розділення досягається за рахунок зов-
нішнього магнітного поля. Якщо ж мова йде про квантовий 
спін-Холл ефект, то розділення досягається за рахунок Т-
інваріантної спін-орбітальної взаємодії. За умови, коли енергія 
СОВ порівнянна з шириною забороненої зони, дисперсійні кри-
ві ((k) стають не лише спін-залежними, але і набувають значних 
змін в області додатних і від’ємних k (рис. 9.11, а-в). Якщо ре-
зультатом дії СОВ є інверсія енергетичних зон22 в певному діа-
пазоні значень k, то система переходить в квантовий спін-Холл 
стан (стан ТД) (див. рис. 9.11, б).  

 Оскільки квантовий спін-Холл стан характеризується діе-
лектричною щілиною в об’ємі та безщілинними граничними 
станами, стійкими до невпорядкованості (при наявності Т-
інваріантної симетрії), то він є новим топологічним станом ре-
човини. Для його опису вводиться топологічний інваріант гру-
пи Z2, яка містить тільки два елементи, 0 або 1. При цьому оди-
ниця відповідає топологічно нетривіальному квантовому спін-
Холл діелектрику, а нуль – топологічно тривіальному діелект-

                                                 
22 Інверсія енергетичних зон – це порушення звичайного порядку розміщення зони 
провідності і валентної зони на шкалі енергій. 
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рику без будь-яких стійких безщілинних крайових станів. 
 

 
Рис.9.11. Дисперсійні криві e(k)  (середня секція), енергетичні зони 
у вигляді смуг (верхня секція) та поверхні Фермі (нижня секція) 
для різних видів матеріалів. Зона провідності (ЗП) та валентна зона 
(ВЗ) типових 3D кристалів (а) та матеріалів зі спін-орбітальною 
взаємодією, величина якої порівнянна з шириною забороненої зони 
(б) або значно перевищує її (в). Затемнені ділянки відповідають зо-
нам всередині кристалу, а суцільні лінії – крайовим (поверхневим) 
станам (КС). ε0,  εn,  та εр – енергія Фермі в нейтральному і легова-
ному відповідно домішками n- та p-типу твердому тілі. Адаптовано 
з H. Manoharan, Nat. Nanotechnol. 5, 407 (2010) 

 
Квантовий спін-Холл ефект у квантових ямах HgTe. У 

2005 році графен – моношар атомів вуглецю – був запропоно-
ваний як можливий кандидат для квантового спін-Холл ефекту. 
На жаль, ця пропозиція виявилася нереальною, оскільки спін-
орбітальна щілина в графені вкрай мала. Також пропонувались 
напівпровідники з градієнтом деформацій, але подібні структу-
ри важко було реалізувати експериментально. Невдовзі Берне-
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віг (B. Bernevіg), Хьюз (T. Hughes) та Чжан (Z. Zhang) ініціюва-
ли пошук квантового спін-Холл ефекту в напівпровідниках з ін-
версною зонною структурою і передбачили керування кванто-
вим фазовим переходом у квантових ямах HgTe/CdTe між три-
віальною діелектричною фазою і квантовою спін-Холл фазою 
шляхом зміни ширини квантової ями t. 

Спін-орбітальний зв’язок та інверсія зон в об’ємному 
HgTe. Сполуки HgTe і CdTe належать до бінарних напівпровід-
ників типу АІІВVІ, кожен з яких кристалізується зі структурою 
типу цинкової обманки. Кристалічна ґратка цього структурного 
типу подібна до ґратки алмазу: вона містить дві гранецентрова-
ні кубічні підґратки, зсунуті одна відносно одної вздовж прос-
торової діагоналі. При цьому атоми різних видів належать різ-
ним підґраткам. Наявність двох видів атомів порушує інверсій-
ну симетрію ґратки алмазу і знижує точкову групу симетрії від 
Oh (кубічна)  до Td (тетраедральна). Однак, таке порушення ін-
версії істотно не впливає на фізику квантового спін-Холл стану 
і ним можна нехтувати (апроксимувати точкову групу як Oh). 

У HgTe та CdTe зона провідності та валентна зона розміще-
ні поблизу точки Г в оберненому просторі і, отже, можуть бути 
проіндексовані відповідно до Г-точкових представлень кубічної 
групи. Це - антизв’язуюча Г6 зона s-типу і зв’язуюча зона р-
типу, яка внаслідок спін-орбітальної взаємодії розщеплюється 
на зону Г8 з J=3/2 та зону Г7 з J=1/2. 

У CdTe і HgTe зони Г6, Г7 і Г8 по-різному розміщені на ене-
ргетичній шкалі. Зонна структура CdTe подібна до структури 
GaAs і включає в себе зону провідності s-типу (Г6) і валентні 
зони р-типу (Г8,  Г7), відділені від зони провідності енергетич-
ною щілиною ~ 1,6 еВ (рис. 9.12, а). На противагу цьому, HgTe, 
в об’ємному виді, можна розглядати як напівметал (рис. 9.12, 
б). Його від’ємна енергетична щілина ~300 меВ означає, що зо-
на Г8, яка зазвичай формує валентну зону, лежить вище Г6-зони. 
Зона легких дірок Г8 стає зоною провідності, зона важких дірок 
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Г8 − вершиною валентної зони, а Г6-зона s-типу виштовхується 
нижче рівня Фермі і лежить між зоною важких дірок і спін-
орбітально відщепленою Г7-зоною. Через цю незвичайну послі-
довність станів, така зонна структура з від’ємною шириною за-
бороненої зони називається інверсною.  

 

 
Рис. 9.12. Зонна структура для об’ємних CdTe (а) та HgTe (б) з рів-
нем Фермі εF. Схематичне зображення геометрії квантової ями і 
найнижчих підзон для широкої (в)  і вузької (г) квантових ям. tc – 
критична ширина, за якої відбувається перехід від інверсної до нор-
мальної зонної структури в квантовій ямі HgTe/CdTe. Адаптовано з 
J. Macіejko et al., Annu. Rev. Condens. Matter Phys. 2, 31 (2011) 
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Оскільки HgTe і CdTe є структурно подібними матеріалами 
з шириною забороненої зони протилежного знаку, то квантові 
спін-Холл стани можуть бути реалізовані в квантовій ямі 
HgTe/CdTe. 

Особливості квантових ям HgTe. Розглянемо структуру, 
яка складається з шару HgTe (квантова яма) товщиною t, роз-
міщеного між товстими CdTe бар’єрами (рис. 9.12, в,  г). Обго-
воримо природу двовимірних подзон для руху електронів і ді-
рок в площині, перпендикулярній до осі росту, яку позначимо 
через z. Для широкої квантової ями ефекти квантового конфай-
нменту слабкі і зонна структура залишається інверсною, тобто 
такою ж, як і в об’ємному HgTe. Здебільшого, підзони провід-
ності мають характер Г8, а валентні підзони – характер Г6.  

З іншого боку, для дуже вузької квантової ями, фізика ви-
значатиметься сусідніми CdTe бар’єрами, а впорядкування зон є 
нормальним (не інверсним). У цьому випадку підзони провід-
ності мають в основному характер Г6, а валентні підзони − в ос-
новному характер Г8. Тому можна очікувати, що при деякій 
критичній товщині tc між цими двома режимами, підзони Г6 та 
Г8 перекриватимуться, змінюючи впорядкування зон. Цей сце-
нарій показано на рис. 9.13, де структура підзон була отримана 
із теоретичних розрахунків. Позначення піддіапазонів для важ-
ких дірок як (H)-подібні та електронів (Е)-подібні ґрунтується 
на властивостях відповідних хвильових функцій. Підзони лег-
ких дірок знаходяться далеко по енергії (ε ≲ – 100 меВ ) і тому 
на рис. 9.13 не показані. 

На цьому рисунку добре видно перехід від нормального по-
ложення зон до інверсного. Для вузької квантової ями (t < tc) 
квантовий конфайнмент приводить до нормальної послідовнос-
ті підзон і розрив підзон, що визначається як εg = εE1 – εH1, є до-
датним. Для широкої квантової ями (t > tc) послідовність підзон 
є перевернутою і εg від’ємна. 
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Рис. 9.13. Спектр станів в підзонах квантової ями HgTe/CdTe в за-
лежності від ширини КЯ. Підзона E1 має змішаний Г6 та Г8 харак-
тер, а підзона H1 − характер Г8. Для вузької квантової ями (t < tc) E1 
є підзоною провідності, H1 − валентною підзоною, і порядок зон   
відповідає об’ємному нормальному (рис. 9.12, а). Для широкої кван-
тової ями (t > tc) впорядкування зон відновлюється і якісно відпові-
дає інверсному об’ємному HgTe (рис. 9.12, б). Адаптовано з J. 
Macіejko et al., Annu. Rev. Condens. Matter Phys. 2, 31 (2011) 

 
Гвинтові крайові стани. Можна очікувати, що квантові 

ями HgTe/CdTe будуть підтримувати безщілинні гвинтові кра-
йові стани. Ця задача досліджувалась як чисельно, так і аналі-
тично, і дійсно було знайдено крайові стани, коли система зна-
ходиться у квантовій спін-Холл фазі, тобто при t > tc (рис. 9.14). 
Добре видно, що гвинтові крайові стани мають лінійну диспер-
сію в щілині E1-H1. 

Властивості крайового стану можна визначити з його хви-
льових функцій, які отримуються чисельно або аналітично. По-
перше, такі стани локалізовані на краях області і характеризу-
ються довжиною когерентності, яка залежить від величини щі-
лини E1-H1. По-друге, крайові стани дійсно гвинтові, як це пе-
редбачається в феноменологічній моделі квантових спін-Холл 
станів. 
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Слід зазначити, що проста картина хірального крайового 
стану для спіну вгору і антихірального для спіну вниз не є стро-
го точною. Стани в квантовій ямі є сильно зв’язаними спін-
орбітальною взаємодією і тому не є власними станами операто-
ра спіну, а, скоріше, - сумарного кутового моменту в напрямку 
z. Тому спін не зберігається. Крім того, при наявності границі, 
навіть умова збереження повного кутового моменту в напрямку 
z не виконується. Однак, T-інваріантна симетрія зберігається, і 
теорема Крамерса залишається в силі. 

 

 
Рис. 9.14. Розраховані дисперсійні залежності  квазіодновимірної 
підзони квантової ями HgTe/CdTe скінченної ширини в напрямку у; 
k − імпульс уздовж осі х.  (а) –  чисельний розрахунок; (б) −  аналі-
тичний розв’язок. Цифрами позначено залежності e(k) для об’ємних 
підзон (1) і для гвинтових крайових станів (2). Адаптовано з J. 
Macіejko et al., Annu. Rev. Condens. Matter Phys. 2, 31 (2011) 

 
Визначальною характеристикою гвинтового крайового ста-

ну є те, що два стани з протилежними хіральностями на даному 
краї трансформуються один в інший під впливом T-
інваріантності, утворюючи те, що відомо як «пари Крамерса». 
Ця властивість не вимагає іншої симетрії, крім T-інваріантної, і 
є стійкою при введенні невпорядкованості. Це причина того, 
чому квантовий спін-Холл ефект не слід розуміти як кванту-
вання СЕХ: оскільки спін-орбітальна взаємодія руйнує збере-
ження спіну, то в квантовому спін-Холл ефекті відсутня кван-
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тована спінова холлівська провідність. Це ще один мотив зро-
зуміти, чому правильним топологічним інваріантом для кванто-
вого спін-Холл ефекту є Z2, а не Z. 

Експериментальні дослідження квантового спін-Холл 
ефекту. Л. Моленкамп (L. Molenkamp) з колегами спостерігали 
квантовий спін-Холл стан в квантових ямах HgTe/CdTe, виро-
щених методом молекулярно-променевої епітаксії. Існування 
крайових станів є одним з найбільш переконливих способів, 
щоб відрізнити квантовий спін-Холл діелектрик від звичайного. 
Простий метод полягає у вимірюванні поздовжньої провідності 
на смузі КЯ з кінцевою шириною. Смуга має два краї, і розра-
хунки передбачають пару гвинтових станів на кожному краї, 
отже, маємо два стани, які відображають рух носіїв заряду в од-
ному напрямку вздовж смуги. Оскільки кожен стан вносить 
квантову провідність e2/h, очікувана поздовжня провідність до-
рівнює 2e2/h, що відповідає опору h/(2e2). Через пригнічення 
зворотного розсіювання, можна досягнути ідеальної провіднос-
ті, яка не залежатиме від ширини і довжини зразка.  

Для візуалізації фазового переходу між станами звичайного 
і квантового спін-Холл діелектрика були вирощені зразки з ква-
нтовими ямами шириною t від 4,5 до 12,0 нм (рис. 9.15, а, в). 
Зразки мали концентрацію носіїв заряду (n ≤ 5×1011 см-2) та ха-
рактеризувалися високою рухливістю (~ 105 см2×В-1×с-1). Для 
зміни хімічного потенціалу варіювали напругу Vg на затворі. 

На рис. 9.15, б, г показано експериментально виміряний 
опір для вузької (t = 4,5 нм) і широких (t > 6,3 нм) квантових ям. 
Вузька квантова яма має практично нульову провідність (не-
скінченний опір) у випадку, коли рівень Фермі лежить всереди-
ні енергетичної щілини. На противагу цьому, широкі квантові 
ями мають квантовану провідність 2e2/h з опором в області пла-
то R=h/(2e2). Опір плато є однаковим для зразків із різною ши-
риною, від 0,5 мкм (лінія 1 на рис. 9.15, г) до 1,0 мкм (лінії 2, 3 
на рис. 9.15, г). Ця залишкова провідність, що не залежить від 
ширини квантової ями, вказує на її походження від ідеально-
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провідних крайових станів. Крім того, встановлено, що вона си-
льно змінюється під впливом порушення Т-інваріантної симет-
рії при прикладанні зовнішнього магнітного поля. 

 

 
Рис. 9.15. (а, в) − квантові ями HgTe/CdTe різної ширини t. Крива 1 
на рис. (а, в) показує потенціальну енергію електронів в зоні прові-
дності; крива 2 − дірок в валентній зоні. Експериментально виміряні 
опори вузьких (б) і широких (г)  квантових ям в залежності від      
напруги Vg, прикладеної до електрода затвору. Експериментальні 
дані наведено для зразків з розмірами 1´0,5 мкм (крива 1) і 1´1 мкм 
(криві 2,3), отримані при температурах 1,8 К (криві 1 і 2)  і 4,2  К 
(крива 3). Адаптовано з B. Yan et al., Rep. Prog. Phys. 75, 096501 
(2012) 

 
Критична ширина КЯ для топологічного квантового фазо-

вого переходу становить близько 6,3 нм, що добре узгоджується 
з передбаченнями теорії. Подальші вимірювання виявили уні-
кальні нелокальні транспортні властивості, пов’язані з бездиси-
пативним транспортом гвинтових крайових станів. 
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9.4. ГЕОМЕТРИЧНА ФАЗА БЕРРІ ТА ЇЇ ПРОЯВИ В ЯВИЩАХ 
СПІНТРОНІКИ 

Пауль Еренфест (P. Ehrenfest) сформулював адіабатичну гі-
потезу, згідно з якою будь-який визначений з точки зору кван-
тової теорії стан при адіабатичній зміні параметрів системи пе-
реходить знову в такий же стан, що характеризується тими ж 
квантовими числами. М. Беррі (M. Berry) звернув увагу на те, 
що при повільній циклічній еволюції хвильова функція системи 
набуває додаткового фазового множника, який містить додат-
кову фазу, що називається геометричною (топологічною) фа-
зою або фазою Беррі. Ця фаза володіє важливими геометрични-
ми властивостями: вона не залежить від тривалості еволюції 
(яка вважається досить повільною), а визначається геометрич-
ними (топологічними) властивостями простору, в якому змі-
нюються параметри системи. Наявність фази Беррі може при-
водити до ефектів, які спостерігаються експериментально. 

Дискретні геометричні фази Панчаратнама. Ідея «гео-
метричних фаз» вперше описана індійським фізиком Панчарат-
намом (S. Pancharatnam). Його робота відноситься до фаз про-
меня світла, але ідеї, які лежать в її основі, можуть застосовува-
тися до фаз квантових станів будь-якої фізичної системи. 

Використаємо започатковане Панчаратнамом дискретне на-
ближення, перекладене на мову квантової механіки, в якості   
відправної точки для вступу до основної теми – геометричної 
фази Беррі.  

Припустимо, що квантовий гамільтоніан має параметричну 
залежність: 

( ) ( ) ( ) ( )ξ ξ ξ ξH y = e y% ,     (9.15) 
де параметр ξ належить певній двовимірній області (рис. 9.16). 
Будемо вважати, що власні функції ( )ξy  знаходяться в одно-
му й тому ж гільбертовому просторі: це рівносильне тому, що 
хвильова функція підкоряється граничним умовам, які не зале-
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жать від ξ. Будемо розглядати випадок, коли основний стан 
( )0 ξy  є невиродженим при будь-якому значенні ξ. 

 

 

Рис. 9.16. Чотири вектори 
стану при різних значеннях 
параметра ξ. Δφ12 є фазо-
вою різницею між станами 
вектору між двома точка-
ми, що з’єднуються стріл-
кою 

 
Визначимо різницю фаз між власними станами при двох   

різних значеннях ξ: 
( ) ( )
( ) ( )

12 1 2

1 2

ξ ξ

ξ ξ
ie- Dj y y

=
y y

,      (9.16) 

( ) ( )12 1 2ImlnDj = - y yξ ξ .     (9.17) 
Для довільного вибору двох станів, рівняння (9.16) і (9.17) 

забезпечують Δφ12, яке є однозначним (по модулю 2π), окрім 
особливого випадку, коли стани є ортогональними. Зрозуміло, 
що Δφ12 не має певного фізичного значення. Дійсно, будь-який 
квантово-механічний стан не залежить від фазового множника. 

Виберемо скінченну кількість ξ-точок і розглянемо сумарну 
фазову різницю вздовж замкнутого контуру, який з’єднує їх у 
певному порядку (рис. 9.17): 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

12 23 34 41

1 2 2 3

3 4 4 1

φ φ φ φ

Imln ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ ψ .

Ã= D + D + D + D =

= - ´

´

ξ ξ ξ ξ

ξ ξ ξ ξ

   (9.18) 

Стає зрозумілим, що всі проміжні фази взаємно знищуються, а 
залишається лише сумарна фаза Ã, яку можна вважати калібро-
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вочно-інваріантною величиною. Ця величина залежить від виб-
раного нами шляху. 

Викладене вище приводить до результату надзвичайної фі-
зичної важливості: калібровочно-інваріантна величина Ã поте-
нційно піддається фізичному спостереженню. Оскільки будь-
яку спостережувану величину у квантовій механіці вважають 
власним значенням (або очікуваним значенням) деякого ерміто-
вого оператора, то вона є калібровочно-інваріантною фазою  
векторів стану. 

 

 
Рис. 9.17. Замкнутий кон-
тур у просторі параметрів ξ 

 
Геометрична фаза Беррі. Перейдемо до неперервної фази 

Беррі, визначаючи її як граничний перехід від дискретного до 
неперервного випадку. 

Припустимо, що існує замкнута крива С в області значень 
параметрів ξ (рис. 9.18). Використовуючи рівняння (9.16), за-
пишемо різницю фаз між будь-якими двома суміжними точками 
на цій кривій: 

( ) ( )
( ) ( )
ξ ξ ξ

ξ ξ ξ
ie- Dj y y + D

=
y y + D

.      (9.19) 

Якщо додатково припустити, що варіації фази є диференційни-
ми вздовж C, то з рівняння (9.19) отримаємо: 

( ) ( )ξξ ξ ξi- Dj y Ñ y ×D; .     (9.20) 
У граничному випадку, коли вибрані точки стають все  



 

349 
 

ближчими на неперервній траєкторії, повна різниця фаз Ã зна-
ходиться як інтеграл по замкнутій траєкторії: 

, 1
1

M

s s C
s

d+
=

Ã= Dj ® jå òÑ ,     (9.21) 

де 
( ) ( )ξξ ξ ξd i dj = y Ñ y × .    (9.22) 

Оскільки ми припускали, що вектори стану нормовані при будь-
якому значенні ξ, лінійна диференційна форма (9.22) є дійсною. 

 

 

Рис. 9.18. Замкнутий контур у па-
раметричному просторі та його 
дискретизація 

 
Будемо визначати фазу Беррі Ã як інтеграл по замкнутій 

траєкторії С від лінійної диференційної форми dφ, а вираз 
( ) ( )ξξ ξi y Ñ y  у подальшому будемо називати з’єднанням Беррі 

або вектор-потенціалом Беррі. Як і в дискретному випадку, Ã 
є калібровочно-інваріантною величиною і, як наслідок, вона є 
спостережуваною величиною.  

Головний висновок Беррі можна сформулювати наступним 
чином: існує цілий клас спостережуваних величин, які не є очі-
куваним значенням якого-небудь оператора. Такі спостережу-
вані величини зустрічаються у різноманітних фізичних явищах. 
У загальному випадку квантова система, гамільтоніан якої є за-
лежним від певного параметра, не може бути ізольованою: па-
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раметр відображає зв’язок з іншими змінними, які не включені 
в гільбертовий простір. 

У повністю ізольованій системі фаза Беррі не може прояв-
лятись, і тому спостережувані величини з’являються як власні 
значення певного ермітового оператора. У цьому випадку фаза 
Беррі є непотрібною напівкласичною концепцією. 

Необхідність використання фази Беррі виникає тоді, коли 
параметричний гамільтоніан дозволяє оперувати з частиною бі-
льшої системи таким чином, немов би ця менша частина була 
ізольованою. Оскільки параметричний гамільтоніан корисний 
для опису фізичних явищ, відповідна фаза Беррі також є корис-
ною, і нею не можна нехтувати. 

З’єднання і кривизна Беррі. Запишемо  визначення фази 
Беррі у вигляді: 

( ) ( )
С C

d i С dxÃ= j = y x y x xò òÑ Ñ .    (9.23) 

Головною перевагою цього визначення є те, що інтегральна ве-
личина Ã є калібровочно-інваріантною і потенційно спостере-
жуваною величиною, хоча підінтегральний вираз в значній мірі 
є довільним і може зовсім не мати фізичного сенсу. 

З математичної точки зору викладена концепція нагадує 
класичний випадок з електромагнетизму. З’єднання Беррі мож-
на вважати абстрактним «вектор-потенціалом» А(ξ) у просторі 
параметрів. Вектор-потенціал не є однозначно визначеним, він 
не має фізичного змісту, але інтеграл по контуру є калібровоч-
но-інваріантним і є спостережуваною величиною. 

Припустимо, що ξ – тривимірний дійсний параметр, і що 
наша замкнута крива міститься в однозв’язній області. Тоді, 
згідно з теоремою Стокса: 

( ) ( )
C

d dÃ= × = - × sò òòA ξ ξ B ξ nÑ ,    (9.24) 

де dσ означає елемент площі у ξ-просторі. Інтеграл береться по 
будь-якій поверхні, охопленій контуром С. Визначимо поле В 
як 
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( ) ( )= Ñ ´ξB ξ A ξ ,      (9.25) 
(по аналогії з електромагнетизмом) і, по цій же аналогії, воно є 
калібровочно-інваріантною і спостережуваною величиною. 

Зазначимо, що величина B, визначена відповідно до виразу 
(9.25), не є реальним полем, а ξ – не просторова тривимірна ко-
ордината. Тільки математична структура цих величин має таку 
тісну аналогію з електромагнетизмом. 

Щоб підкреслити цей факт, в подальшому не будемо вико-
ристовувати позначення A і B. З’єднання Беррі будемо познача-
ти Χ:   

( ) ( ) ( )i= y Ñ yξΧ ξ ξ ξ .     (9.26) 

Введемо поняття кривизни Беррі W: 

( ) ( )

( ) ( )2Im

ab b a
a b

a b

¶ ¶
W = C - C =

¶x ¶x

¶ ¶
= - y y

¶x ¶x

ξ ξ

ξ ξ
.   (9.27) 

Кривизна W є калібровочно-інваріантна, тому вона є спостере-
жуваною величиною в будь-якій заданій точці ξ. 

Коли фізика задачі така, що хвильова функція є дійсною, 
кривизна W зникає, а з’єднання Беррі є точно визначеним. Тому 
нетривіальна (ненульова) фаза Беррі (тобто Ã = π) може зустрі-
чатися тільки тоді, коли ξ-область не є однозв’язною. Якщо ж 
хвильова функція є комплексною, то кривизна W в загальному 
випадку не перетворюється в нуль, а фази Беррі є нетривіаль-
ними навіть у однозв’язних ξ-областях. У цьому випадку фаза 
Беррі Ã може приймати будь-яке значення, не тільки 0 або π. 

Фаза Беррі і ефект Ааронова – Бома. Проілюструємо фі-
зичні наслідки викладеного вище на прикладі ефекту Аароно-
ва – Бома. 

Ефект Ааронова-Бома – це квантовомеханічний ефект, 
який характеризує вплив зовнішнього електромагнітного поля, 
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що зосереджене в області, недосяжній для зарядженої частинки, 
на її квантовий стан. Наявність такого нелокального впливу 
електромагнітного поля на заряджену частинку, який зникає в 
класичному наближенні, підкреслює що при квантовому розг-
ляді взаємодії зарядженої частинки з електромагнітним полем 
остання не зводиться до локальної дії на неї сили Лоренца, а ві-
дображає вплив скалярного або векторного потенціалів елект-
ромагнітного поля. 

Припустимо, що електрон знаходиться всередині куба (не-
скінченна потенціальна яма) з центром в початку координат. 
Хвильову функцію основного стану будемо вважати дійсною і 
запишемо її як χ(r). Запишемо стаціонарне рівняння Шрьодін-
гера: 

( ) ( ) ( )
2

2 e

p V
m

é ù
+ c = ecê ú

ë û
r r r .     (9.28) 

Зміщення центру куба на вектор R змінює гамільтоніан: 

( ) ( )
2

2 e

pH V
m

= + -R r R% .      (9.29) 

Будемо вважати параметром x положення куба R. Внаслі-
док трансляційної інваріантності залежність векторів стану від 
R можна записати наступним чином: 

( ) ( )y = c -r R r R ,      (9.30) 
але власні значення є незалежними від R. 

Припустимо, що в певній точці простору ввімкнено магніт-
не поле. Тоді, гамільтоніан стає 

( ) ( ) ( )
21

2 e

eH V
m c

é ù= - + -ê úë û
R p A r r R% ,   (9.31) 

де А – це вектор-потенціал, а e – заряд електрона.  
Розв’язок рівняння Шрьодінгера в цьому випадку буде: 

( ) ( ) ( )exp ie d
c

æ ö¢ ¢y = × c -ç ÷
è øò

r

R
r R A r r r R

h
.  (9.32) 



 

353 
 

Однак, у загальному випадку, такий розв’язок не є  одноз-
начною функцією r, оскільки фазовий множник залежить від 
шляху. Тому обмежимося частковим випадком, коли магнітне 
поле створюється соленоїдом: поле В є ненульовим тільки в се-
редині певного циліндра, а область зміни R виберемо такою, 
щоб куб не перекривався з тією областю, де поле є ненульовим. 
За таких умов хвильова функція, яка є розв’язком рівняння 
(9.32), є однозначною функцією r для будь-якого фіксованого 
значення R. Але, що стосується її залежності від R, рівняння 
(9.32) гарантує тільки локальну однозначність, оскільки область 
не є однозв’язною: якщо система переміститься по замкнутому 
контуру навкруги соленоїда, то електронна хвильова функція 
набуде додаткової фази – фази Беррі. 

З’єднання Беррі в даній задачі: 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ,

i

e i d
c

= y Ñ y =

= + c - Ñ c -ò

R

R

Χ R R R

A R r r R r R
h

   (9.33) 

де останній член перетворюється в нуль. Тому, в даному випад-
ку, з’єднання Беррі пропорційне звичайному вектор-потенціалу 
A, а кривизна Беррі – це поле B. 

Таким чином, фаза Беррі 

( )
C

e d
c

Ã= ×ò A R R
h
Ñ .      (9.34) 

пропорційна магнітному потоку через внутрішню частину соле-
ноїда, не дивлячись на те, що ця область простору була не дос-
тупна квантовій системі. 

Ефект Ааронова-Бома – лише один із випадків більш зага-
льного класу явищ, для яких застосування фази Беррі дає уні-
версальний опис. Причиною подиву в даному випадку є те, що 
квантова система знаходиться в області простору, де магнітне 
поле B відсутнє. У класичній теорії електромагнетизму поле B є 
дійсною фізичною величиною, а вектор-потенціал A є лише ма-
тематичною конструкцією; він до певної міри є довільним і не є 
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спостережуваною величиною. На класичну частинку може 
впливати тільки поле B в тій точці, в якій ця частинка знахо-
диться. Якщо ж частинка знаходиться поза межами соленоїда, 
то магнітне поле жодним чином не може вплинути на поведінку 
частинки. 

Квантовий результат якісно відмінний і дещо парадоксаль-
ний: система «відчуває» наявність ненульового поля B навіть в 
тих випадках, коли вона перебуває лише в тій області, де B = 0. 
Іншими словами, вона «відчуває» вектор-потенціал A. 

Розглянемо цей ефект з більш загальної точки зору. У кла-
сичній фізиці поняття сил і полів займають центральне місце, а 
в квантовій фізиці ці поняття не є головними. Рівняння Шрьоді-
нгера не містить сил і полів, але обов’язково містить скалярні і 
векторні потенціали. Отже, з позиції квантової механіки, у да-
ному випадку «дійсною» фізичною величиною є вектор-
потенціал A, а не поле B. 

Фаза Беррі блохівських електронів. Розглянемо поведін-
ку невзаємодіючих електронів у кристалі з періодичним потен-
ціалом. Хвильова функція має вигляд:  

( ) ( )i
n ney + = yqτ
q qr τ r ,      (9.35) 

де t – вектор трансляції, а qh  – квазіімпульс, який є непе-
рервною змінною.  

Блохівські функції є розв’язками рівняння Шрьодінгера 
21 ( ) ( ) ( ) ( )

2 n n n
e

p V
m

é ù
+ y = e yê ú

ë û
q qr r q r .   (9.36) 

Зазначимо, що гамільтоніан є незалежним від q (рівняння 
(9.36)), а граничні умови – залежать від q (рівняння (9.35)). 

Блохівські функції можуть бути записані таким чином: 
( ) ( )i

n ne uy = qr
q qr r ,       (9.37) 

де unq підкоряються періодичним граничним умовам: 
( ) ( )n nu u+ =q qr τ r .       (9.38) 

У цьому випадку рівняння Шрьодінгера буде мати вигляд: 
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( )21 ( ) ( ) ( ) ( )
2 n n n

e

V u
m

é ù
+ + = e yê ú

ë û
q qp q r r q rh .  (9.39) 

Перехід від рівнянь (9.35) – (9.36) до рівнянь (9.38) – (9.39) 
означає зміну ситуації із залежним від q гамільтоніаном і неза-
лежними від q граничними умовами. Отже, має сенс дослідити 
можливість виникнення геометричної фази: гамільтоніан зале-
жить від певного параметра, а всі власні значення знаходяться в 
одному й тому ж  гільбертовому  просторі (підкоряються  гра-
ничним умовам, які не залежать від параметра). 

Будемо ідентифікувати параметр x з блохівським вектором 
q. Зазначимо, що q входить в гамільтоніан у формі, подібній до 
вектор-потенціалу. 

Отже, якщо q буде змінюватись в просторі імпульсів, то 
блохівський стан набуде фазу Беррі 

nn C nu ui dÃ Ñ= ò q q qqÑ .      (9.40) 

У цьому випадку зв’язок Беррі (вектор-потенціал Беррі) n-ї зони 
має вигляд: 

( )n n ni u u= Ñq q qΧ q .      (9.41) 
Нагадаємо, що контур C (див. вираз (9.40)) має бути замкнутим, 
щоб Ãn була калібровочно-інваріантною величиною і мала фі-
зичний сенс. 

У просторі імпульсів існує два шляхи створити замкнутий 
контур. Можна прикласти магнітне поле, яке спричинює цикло-
тронний рух вздовж замкнутої орбіти в q-просторі. У цьому ви-
падку проявом фази Беррі будуть різні магніто-осциляційні 
ефекти. У випадку прикладання електричного поля, яке спри-
чинює лінійну зміну q, замкнутий контур буде реалізований, 
коли варіації q охоплюватимуть всю зону Бріллюена. Зазначи-
мо, що зона Бріллюена має топологію тора: якщо G – вектор 
оберненої ґратки, то дві точки q і q+G можна ідентифікувати як 
одну й ту саму точку.  

Кривизну Беррі енергетичних зон будемо позначати Wab(q): 
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( ) ( ) ( ) 2Im n nu u
q q q qab b a

a b a a

¶ ¶ ¶ ¶
W = C - C = -

¶ ¶ ¶ ¶q qq q q . (9.42) 

Цей антисиметричний тензор можна записати у векторній фор-
мі: 

( ) Imn n n n nu u i u u= - Ñ ´ Ñ = Ñ ´ Ñq q q q q q q qΩ q .  (9.43) 
У цьому випадку кривизна Беррі є калібровочно-інваріантною і 
може бути спостережуваною величиною. 

Кривизна Беррі Wn(q) є внутрішньою властивістю зонної 
структури, оскільки вона залежить лише від хвильової функції. 
Вона є ненульовою у низці матеріалів, зокрема, в кристалах з 
порушеною симетрією відносно обернення часу (T-симетрією) 
або порушеною інверсійною симетрією. Якщо ввести концеп-
цію кривизни Беррі, то вимога щодо замкнутості контуру не є 
необхідною, оскільки кривизна Беррі сама є калібровочно-
інваріантною величиною. 

Отже, інформація про кривизну Беррі є важливою для опи-
су динаміки блохівських електронів, яка значною мірою визна-
чає транспортні та термодинамічні властивості матеріалів різної 
природи. 

Динаміка електронів у електричному полі. Ефекти Хол-
ла. Динаміка блохівських електронів у випадку, коли в кристал 
вноситься збурення шляхом прикладання електричного поля, – 
одна із важливих проблем фізики твердого тіла. Зазвичай вва-
жали, що електричне поле E керує рухом електрона в просторі 
імпульсів і явно не входить у вираз для швидкості електронів, 
яка виражається як  

( )( ) n
nv ¶e

=
¶

qq
qh

.       (9.44) 

Однак, досягнення останніх років, які спостерігаються в 
описі напівкласичної динаміки блохівських електронів, свід-
чать, що такий підхід не охоплює всього комплексу явищ. За 
наявності електричного поля електрон може набути аномальної 
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швидкості, пропорційної кривизні Беррі зони. Аномальна шви-
дкість відповідальна за значну кількість транспортних власти-
востей, зокрема, за ефекти Холла у різноманітних їх проявах. 

Адіабатичний транспорт в одновимірному діелектрику. 
Розглянемо одновимірний зонний діелектрик за умови, що в 
ньому створено збурення, яке повільно змінюється з часом. 
Припустимо, що збурення є періодичною функцією часу, тобто 
гамільтоніан задовольняє умові 

( ) ( )H t T H t+ =% % .       (9.45) 
Вважатимемо, що  гамільтоніан не порушує  трансляційну си-
метрію кристалу, тоді його миттєві власні функції мають бло-
хівську форму eіqx½un(q,t)>. 

З точністю до фазового множника і в першому наближенні 
по відношенню до зміни гамільтоніану, вираз для хвильової 
функції має вигляд: 

/n n n
n

n n n n

u u u t
u i ¢ ¢

¢¹ ¢

¶ ¶
-

e -eåh .     (9.46) 

Оператор швидкості в представленні q має форму 
( , ) ( , ) / ( )v q t H q t q= ¶ ¶% h . Тоді середня швидкість в стані з даним 

q дорівнює 
/ /

( ) c.c.n n n nn
n

n n n n

u H q u u u t
v q i

q
¢ ¢

¢¹ ¢

ì ü¶ ¶ ¶ ¶¶e ï ï= - -í ý¶ e -eï ïî þ
å

%

h
,  (9.47) 

де c.c. означає комплексно спряжене значення. 
Враховуючи, що /n nu H q u ¢¶ ¶% = ( ) /n n n nu t u¢ ¢e -e ¶ ¶  і 

1n nn
u u¢ ¢¢

=å , знайдемо: 

( ) n n n n n
n

u u u uv q i
q q t t q

é ù¶e ¶ ¶ ¶ ¶
= - -ê ú¶ ¶ ¶ ¶ ¶ë ûh

.   (9.48) 

Другий член в (9.48) – це кривизна Беррі, визначена в парамет-
ричному просторі (q,t). Тоді, вираз (9.48) можна записати в 
компактній формі 
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( ) bn
n qtv q

q
¶e

= -W
¶h

.      (9.49) 

Після інтегрування по зоні Бріллюена перший член, який 
являє собою похідну енергії по квазіімпульсу зони, перетворю-
ється в нуль. Отже, вираз для густини індукованого адіабатич-
ного струму, спричиненого зміною зовнішніх параметрів, має 
вигляд: 

2
n
qtBZ

n

dqj = - W
påò ,      (9.50) 

де 
BZ

dqò  означає інтегрування по зоні Бріллюена.   

Аномальна швидкість. Розглянемо кристал, в якому слаб-
ке електричне поле E створює збурення, яке може бути врахо-
ване в гамільтоніані системи шляхом додавання електростатич-
ного потенціалу f(r). Однорідне E означає, що f(r) лінійно змі-
нюється в просторі і порушує трансляційну симетрію кристалу. 
Це, в свою чергу, означає, що теорему Блоха застосовувати не 
можна. 

Для подолання цієї перепони будемо вважати, що електри-
чне поле входить в гамільтоніан через однорідний вектор-
потенціал A(t), який змінюється з часом. У цьому випадку гамі-
льтоніан може бути записаний  

[ ]2( )
( ) ( )

2 e

e t
H t V

m
+

= +
p A

r% .     (9.51) 

Записуючи цей гамільтоніан в представленні імпульсів, отрима-
ємо: 

( , ) ( ( ))eH t H t= +q q A% %

h
.      (9.52) 

Введемо калібровочно-інваріантний квазіімпульс 

( )e t= +k q A
h

.       (9.53) 

Залежний від цих параметрів гамільтоніан може бути запи-
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саний як H% (k(q, t)). Отже, його власні значення можна позна-
чати лише одним параметром k. Більше того, оскільки A(t) не 
порушує трансляційної симетрії, q залишається «гарним» кван-
товим числом і є інтегралом руху: 0=q& . 

З рівняння (9.53) випливає, що k задовольняє такому рів-
нянню руху: 

e
= -k E&

h
.        (9.54) 

Використовуючи формулу для швидкості блохівських елек-
тронів у загальному випадку адіабатичного транспорту (див. 
вираз (9.49)), і, враховуючи, що ∂/∂qα = ∂/∂kα і 
∂/∂t = −(e/ħ)εα∂/∂kα, отримаємо вираз для швидкості електрона, 
який знаходиться в певному стані k: 

( ) ( )n
n n

e¶e
= - ´

¶
v k E Ω k

kh h
,     (9.55) 

де Wn(k) – кривизна Беррі n-ї зони: 
( ) ( ) ( )n n ni u u= Ñ ´ Ñk kΩ k k k .    (9.56) 

Таким чином, додатково до звичайного вкладу, пов’язаного 
з зонною дисперсією, vn(k) містить вклад, відомий як аномаль-
ний вклад або аномальна швидкість. Ця додаткова швидкість 
завжди перпендикулярна до електричного поля і приводить до 
різних проявів ефекту Холла. 

Квантовий ефект Холла. У сильному магнітному полі Хо-
ллівська провідність в 2DЕГ системах квантується, причому 
квант провідності точно дорівнює e2/h. Таке квантування 
пов’язане з топологічною інваріантністю енергетичних зон. 

Розглянемо двовимірний зонний діелектрик. Із формули 
(9.55) випливає, що холлівська провідність системи є: 

( )

2 2

22 x yxy k kBZ

e d k
s = W

pò
h

,      (9.57) 

де інтегрування виконується по всій зоні Бріллюена. Тут ми 
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знову спостерігаємо ситуацію, коли кривизна Беррі інтегрується 
по замкнутій поверхні. Результатом такого інтегрування є топо-
логічні інваріанти, які називаються числами Черна. Таким чи-
ном, холлівську провідність у 2DЕГ системах можна записати 
як  

2

xy
en
h

s = ,       (9.58) 

де n – числа Черна. 
Аномальний ефект Холла. Розглянемо аномальний ефект 

Холла, тобто появу значної холлівської провідності у феромаг-
нетику під дією поперечного електричного поля. У підрозділі 
8.5 було зазначено, що на даний час розрізняють три внески в 
аномальний та спіновий ефекти Холла: (а) спін-асиметричне 
розсіювання; (б) розсіювання з бічним зміщенням; (в) внутрішні 
ефекти, де спін-орбітальна взаємодія в поєднанні з віртуаль-
ними міжзонними переходами призводить до спін-залежної по-
перечної швидкості. Відповідальною за внутрішній внесок є 
аномальна швидкість електронів, пропорційна до кривизни Бер-
рі енергетичної зони. 

Внутрішній  внесок в аномальний ефект Холла −  це «не-
квантована» версія квантового ефекту Холла. Холлівська про-
відність має вигляд 

( )
( )

2

2 x yxy k kdBZ

e d fs = e W
pò k
k

h
,     (9.59) 

де f(ek) – функція розподілу Фермі-Дірака.  
Однак, на відміну від квантового ефекту Холла, наявність 

ненульових чисел Черна не є необхідною умовою: у певних ви-
падках зони з нульовими числами Черна мають ненульову кри-
визну Беррі, що і приводить до аномальної холлівської провід-
ності.  

Розглянемо гамільтоніан, який включає спін-орбітальну 
взаємодію: 
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( )
2 2

2 z so z
e
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% ,    (9.60) 

де 2Dso − спін-орбітальне розщеплення в енергетичному спектрі:  
2 2 2 2 2/ (2 )e sok m k±e = + l + Dh  (l забезпечує лінійну дисперсію, 

якщо Dso = 0). Доданок із Dso порушує T-симетрію, отже, систе-
ма є феромагнітною. Однак, наявність лише доданка з Dso не 
приведе до появи холлівського струму, оскільки він порушує T-
симетрію в спіновому просторі. Необхідним є зв’язок між спі-
новою і орбітальною частинами. У такому випадку кривизна 
Беррі 

( )
2

3/22 2 22
so

sok
±

l D
=

l + D
Ω m .      (9.61) 

Значення кривизни Беррі двох енергетичних зон мають проти-
лежний знак і сильно сконцентровані поблизу енергетичної щі-

лини. Можна перевірити, що 
0

2 qdq
¥

±pò Ω  дорівнює ±p для верх-

ньої і нижньої зони, відповідно. 
 

 
Рис. 9.19. Аномальний ефект Холла в простій двозонній моделі: а − 
енергетична дисперсія розщеплених за спіном зон; б − холлівська 
провідність sxy як функція енергії Фермі. Адаптовано з D. Xіao et al. 
Rev. Mod. Phys. 82, 1959 (2010) 
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На рис. 9.19 показана енергетична дисперсія e(k)  (а)  і хол-
лівська провідність (внутрішній вклад) як функція енергія Фер-
мі (б). Легко бачити, що холлівська провідність є максимальною 
( » -e2/h), коли eF знаходиться в енергетичній щілині. Якщо 
eF < -D, то стани з енергією поблизу -D (саме ті стани, які дають 
найбільший внесок у -sxy) є пустими. Якщо ж eF > D, то внески 
від верхньої і нижньої зон частково компенсуються, і холлівсь-
ка провідність різко зменшується, якщо eF віддаляється від  
енергетичної щілини. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Наведіть схему енергетичних зон МОН-структури з двови-
мірним електронним газом та поясніть принцип зміни її па-
раметрів.

2. Опишіть основні властивості двовимірного електронного га-
зу.

3. Що розуміють під електричною квантовою межею?
4. Опишіть особливості електронного транспорту в 2DЕГ-

системах.
5. Опишіть особливості спінового транспорту в 2DЕГ-

системах.
6. Опишіть принцип роботи звичайного та спінового польових

транзисторів.

7. Який фізичний сенс мають коефіцієнти 2β D
D  та αR у рівнян-

нях (9.3) і (9.4)?
8. Опишіть принцип роботи та будову адіабатичного спінового

транзистора.
9. Що розуміють під геометричною фазою Беррі?
10. Опишіть механізми прояву фаз Беррі у явищах спінтроніки.
11. Що розуміють під з’єднанням Х(ξ) та кривизною Wαβ Беррі?
12. У чому полягає фізичний сенс ефекту Ааронова-Бома?
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13. Опишіть фазу Беррі блохівських електронів. Чому кривизна 
Беррі є калібровочно-інваріантною величиною? 

14. У чому полягають особливості динаміки блохівських елект-
ронів в електричному полі? Що розуміють під аномальною 
швидкістю електронів? 

15. Опишіть адіабатичний транспорт електронів у одновимір-
ному діелектрику. 

16. У чому полягають особливості аномального ефекту Холла? 
17. Опишіть фізичний зміст цілочисельного квантового ефекту 

Холла.  
18. У чому проявляються особливості дробового ефекту Холла? 
19. Що розуміють під композиційними частинками, і якими фі-

зичними властивостями вони володіють? 
20. Що розуміють під числами Черна, і яких значень вони мо-

жуть набувати? 
21. У чому полягає фізичний зміст внутрішнього та зовнішніх 

внесків до аномального ефекту Холла? Яка принципова різ-
ниця між цими внесками? 

22. Що розуміють під хіральними та гвинтовими крайовими 
станами? 

23. Опишіть фізичний зміст квантового спін-Холл ефекту. У 
чому полягають особливості стану топологічного діелектри-
ка? 
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10. МАТЕРІАЛИ СПІНТРОНІКИ 

У матеріалах,  які  використовуються як  компоненти  спін-
троніки, поряд з магнітними характеристиками важливу роль 
відіграють електричні властивості. Нагадаємо, що для металів 
питомий електроопір ρ ≤ 10−6 Ом·см, а для діелектриків  ρ ≥ 1011 

Ом·см. 
Напівпровідники – це широкий клас матеріалів, у яких кон-

центрація рухомих носіїв заряду значно нижча за концентрацію 
атомів і може змінюватися в широких межах під дією темпера-
тури, освітлення або при введенні домішок. Такі властивості 
якісно відрізняють напівпровідники від металів. Однак, відмін-
ність від діелектриків носить умовний характер. Так, у діелект-
риків ширина забороненої зони eg настільки велика, що теплової 
енергії недостатньо для того, щоб перевести носії заряду із ва-
лентної зони в зону провідності. Тому такий матеріал не може 
проводити електричний струм через відсутність носіїв заряду в 
зоні провідності. У напівпровідниках, таких як кремній чи арсе-
нід галію, ширина забороненої зони дорівнює, відповідно, 1,1 та 
1,4 еВ. Це також значно більше, ніж теплова енергія при кімна-
тній температурі (kBT ≈ 26 меВ). Отже, “власних”, тобто рівно-
важно присутніх у зоні провідності і, відповідно, у валентній 
зоні, носіїв струму там практично немає. Проте, шляхом легу-
вання можна ввести донорні або акцепторні стани у заборонену 
зону такі, що глибина залягання їх рівнів буде порівняною з kBT. 
Як наслідок, носії струму перейдуть з цих станів у відповідну 
зону (електрони – з донорних станів у зону провідності або дір-
ки – з акцепторних станів у валентну зону). Таким чином можна 
досягти того, що кількість носіїв у відповідній зоні, через яку 
здійснюється провідність, буде достатньою для проходження 
помітного електричного струму. При високій концентрації до-
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мішок хвильові функції носіїв струму на них починають перек-
риватися. Отже, може виникнути провідність по домішковій зо-
ні. 

Напівметали – це матеріали, характерною ознакою яких є 
незначне перекриття валентної зони і зони провідності 
(рис. 10.1). До напівметалів відносять Bі, Sb, As, деякі бінарні 
сплави (BіSb,  HgTe та ін.),  а також графіт.  На відміну від зви-
чайних металів, напівметали мають носії заряду обох типів: 
електрони і дірки, проте концентрація обох видів носіїв менша, 
ніж у металах. Зазвичай, концентрація носіїв заряду займає 
проміжне значення між такою для металів та напівпровідників. 

 

 
Рис. 10.1. Схематична ілюстрація залежності енергії від хвильового 
вектора для прямозонного напівпровідника (а), непрямозонного на-
півпровідника (б) та напівметалу (в) 

 
Напівметали характеризуються значно меншою електрич-

ною провідністю та теплопровідністю, ніж метали. Вони також 
виявляють високу діамагнітну сприйнятливість та високі зна-
чення діелектричної проникності. 

Для магнітних матеріалів, що використовуються в системах 
спінтроніки, важливими є дві вимоги. Перша – рівень Фермі має 
знаходитись у частково заповненій зоні (тобто, матеріал має бу-
ти провідним). І друга –  спінові підзони тієї зони, яка відпові-
дальна за провідність, мають бути розщепленими так, що можна 
розглядати дві спінові підзони з різною рівноважною кількістю 
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електронів – мажоритарну (де їх більше) і міноритарну (де їх 
менше). Тобто, має бути надлишок електронів з певною орієн-
тацією спінів (спінова поляризація). 

Для класифікації матеріалів за характером електричної про-
відності будемо використовувати такі позначення: M – метал; G 
– напівметал; S – напівпровідник. Також будемо використову-
вати індекс α, якщо рівень Фермі перетинає мажоритарну пі-
дзону, і β – якщо міноритарну. 

Феромагнітні компоненти структур повинні задовольняти 
таким вимогам:  

· температура Кюрі не нижча, ніж 500 К; 
· висока рухливість носіїв заряду; 
· можливість застосування групової технології мікроелектро-

ніки для виготовлення; 
· стійкість технології отримання феромагнітних матеріалів з 

невеликим розкидом характеристик; 
· стабільність характеристик у часі; 
· можливість створення епітаксійних структур; 
· технологічна і фізико-хімічна сумісність з напівпровідни-

ками, які використовуються для виготовлення інтегральних 
схем. 

10.1. МАГНІТОВПОРЯДКОВАНІ МАТЕРІАЛИ 

Феромагнітні метали та сплави. Феромагнетики на ос-
нові металів групи заліза були базою для елементів та структур 
магнітної спінтроніки першого покоління. Їх застосовували у 
двополюсних магніторезисторах, що знайшли застосування як 
чутливі сенсори поля, які використовують у магнітному записі, 
і як бістабільні комірки в елементах магнітної пам’яті з довіль-
ним доступом. У більшості випадків такі матеріали є гарними 
провідниками електричного струму, мають високу температуру 
Кюрі, проте спінова поляризація їх значно нижча, ніж 100%. 
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Так, спінова поляризація 3d-феромагнетиків завжди додатна і 
має величину приблизно 40%, хоча у таких феромагнетиках, як 
кобальт і нікель, мажоритарна 3d-підзона є практично повністю 
заповненою, і рівень Фермі перетинає в основному міноритарну 
3d-підзону. Неповна спінова поляризація пов’язана з мобільни-
ми 4s-електронами, спінові підзони яких виявляються розщеп-
леними і поляризованими завдяки обмінній взаємодії та гібри-
дизації з 3d-станами, і їх поляризація є лише частковою. Пере-
хідні метали Fe, Co й Nі будемо позначати Mαβ, оскільки на рів-
ні Фермі присутні електрони з обома орієнтаціями спіну. 

Половинні метали. Половинними металами називають ма-
теріали, у яких рівень Фермі перетинає лише одну зі спін-
розщеплених підзон (рис. 10.2). Найкращим способом ідентифі-
кації половинних металів є розрахунок електронної структури. 

Рис. 10.2. Схематичне зображення густини електронних станів для 
половинного металу з (a) тільки ↑ електронами на рівні Фермі εF та 
(б) ↓ електронами на εF. Символи Δsf та Δ↑,↓ відповідають енергії спін-
фліп збудження і спін-забороненій зоні 

Половинні метали з рівнем Фермі в мажоритарній зоні 
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включають CrO2, Co1−xFexS2, впорядкований сплав Хойслера 
NіMnSb, а також оптимально леговані перовскітові манганіти 
La0,7A0,3MnO3, де A=Sr, Ca, ... . Половинні метали з εF в мінори-
тарній зоні включають подвійний перовскіт Sr2FeMoO6  і сплав 
Хойслера NіMnV2. Ці матеріали відносять до категорій Mα і Mβ, 
відповідно. Перешкодою для використання відомих на даний 
час половинних металів у практичних пристроях спінтроніки є 
їх відносно низька температура Кюрі.  

Експериментальні ознаки половинної металевості найбільш 
виразні для CrO2, для якого виміри андріївського розсіювання23, 
надпровідного тунелювання, фотоемісії, і точково-контактного 
магнетоопору дають значення спінової поляризації в інтервалі 
85 – 100% . 

Спінова поляризація зменшується зі зростанням температу-
ри. Тому, щоб досягти типового інтервалу робочої температури 
(200…400 К), необхідно мати матеріали зі значеннями TC понад 
500 K. Єдиний матеріал, який може розглядатися як половин-
ний метал, що нині задовольняє такі умови, – це магнетит 
Fe3O4, для якого TC = 840 K. Магнетит є ферімагнетиком. У ро-
зширеному вигляді його хімічну формулу можна записати як 
[Fe3+]{Fe3+,Fe2+}O4, де [] та {} означають, відповідно, тетраед-
ричну A- і октаедричну B-позиції структури шпінелі. Магнітні 
моменти іонів заліза в A- і B-позиціях антипаралельні. Резуль-
туючий магнітний момент дорівнює 4µB на формульну одини-
цю, оскільки Fe3+ (3d5) і Fe2+ (3d6) мають магнітні моменти 5µB й 
4µB, відповідно. Перенесення електричного заряду наявне в мі-
норитарній спіновій зоні іонів, що знаходяться в B-позиціях. На 
кожні дві B-позиції у досить вузькій t2g зоні припадає по одному 
електрону. Провідність зумовлена термічно активованими  пе-

                                                 
23 Андрієвське розсіювання полягає у відбитті електронів та дірок від границь поділу 
фаз матеріалу, за якого розсіяні квазічастинки зберігають квазіімпульс, однак зміню-
ють знак заряду та компоненти швидкості. Таке розсіювання за низьких температур 
приводить до квантування спектру збуджень квазічастинок та супроводжується ос-
циляційними ефектами. 
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рескоками цих електронів з однієї B-позиції на іншу,  що дає 
значення питомого електричного опору близько 100 мкОм·м 
при Т=300 К. Магнетит відносять до категорії Mβ¢, де штрих 
означає, що заряд переноситься через локалізовані електронні 
стани (рис. 10.3). 

 

 

Рис. 10.3. Схематичне 
зображення густини 
станів для половинних 
металів категорії Mβ¢, у 
яких рівень Фермі пе-
ретинає міноритарну 
зону з локалізованими 
станами 

 
Ще однією підкатегорією половинних металів є матеріали, 

в яких рівень Фермі проходить через обидві підзони – як мажо-
ритарну, так і міноритарну, проте, електрони однієї з них є де-
локалізованими, а іншої – локалізованими (рис. 10.4) (електро-
ни однієї зі спінових підзон мають помірну для делокалізованих 
електронів ефективну масу, а для другої – дуже велику). Такі 
матеріали відносять до категорій Mαβ¢ або Mα¢β. У цьому випадку 
різні методики вимірювання будуть давати різні значення спі-
нової поляризації. Однак, струм переважно буде переноситись 
лише електронами однієї спінової поляризації. До категорії Mαβ¢ 
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відносять деякі склади заміщених перовскітових манганітів. 

 

Рис. 10.4. Схематичне 
зображення густини 
станів для половинних 
металів категорії Mαβ¢, 
у яких рівень Фермі 
перетинає мажоритар-
ну зону з делокалізо-
ваними станами і мі-
норитарну зону з лока-
лізованими станами 

 
Магнітні напівметали. Характерною рисою d-металів є 

сильне розсіювання електронів провідності, результатом чого є 
малі значення довжини вільного пробігу (≈ 1 нм) і електронної 
рухливості ( ≈ 10−3 м2В−1с−1).  Ці величини значно  більші у на-
півметалах і напівпровідниках. У половинних металах спін-фліп 
довжина становить λsf ≈ 10−50 нм, тоді як у напівпровідниках і 
напівметалах λsf може перевищувати мікрони. 

Зонна структура напівметалу показана на рис. 10.5, a. Її ха-
рактерною рисою є невелике перекриття між валентною зоною 
та зоною провідності, а значить, і невелика кількість дірок та 
така ж кількість електронів. У половинних металах категорій Mα 
та Mβ спін-залежне розщеплення валентної зони і зони провід-
ності відбувається так,  що тільки ↑ або ↓ електрони (дірки)  за-
лишаються на рівні Фермі. У напівметалах цього можна досягти 
лише за умови, якщо спін-залежне розщеплення для електрон-
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них та діркових зон буде протилежним. Прикладом феромагні-
тного напівметалу, у якого обмінне розщеплення має такий ха-
рактер, що утворює ↓ електрони й ↑ дірки на рівні Фермі з різ-
ними ефективними масами, є Tl2Mn2O7 (рис. 10.5, б).  У цьому 
матеріалі кількість електронів і дірок сягає 10−2 – 10−4 на форму-
льну одиницю. Проте, електрони в 6s-зоні телуру є рухливими, 
а дірки – локалізованими у верхній частині t2g зони марганцю і 
мають значно більшу ефективну масу. Половинний напівметал 
Tl2Mn2O7 відносять до категорії Gα¢β. Інші феромагнітні напів-
метали, можливо, можуть бути отримані шляхом легування не-
магнітних напівметалів магнітними домішками. 

 

 
Рис. 10.5. Схематичне зображення густини станів для напівметалів 
(a) і половинних напівметалів категорії Gα¢β (б) 

 
Магнітні напівпровідники. Магнітні напівпровідники – це 

напівпровідникові матеріали, у яких з пониженням температури 
проявляється магнітне впорядкування. У цих матеріалах мож-
ливі практично всі види магнітного впорядкування. Зокрема, у 
EuO та EuS воно феромагнітне, у EuFe – антиферомагнітне, а в 
HgCr2S4 – гелікоїдальне. 

Найбільш перспективними для використання у приладах 
спінтроніки є феромагнітні напівпровідники. Характерним  
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прикладом феромагнітного напівпровідника є EuO. У цій спо-
луці 4f7 рівень європію знаходиться в щілині між валентною зо-
ною, сформованою 2p-електронами кисню, і зоною провідності, 
утвореною 5d/6s-електронами європію. Внутрішньоіонний об-
мін між 4f- та 5d- електронами приводить до спін-залежного ро-
зщеплення незаповненої зони провідності. Величина розщеп-
лення становить близько 0,4 еВ. Введення в систему домішок 
донорного типу, наприклад, шляхом заміщення частини іонів 
європію тривалентними рідкісноземельними елементами (гадо-
лінієм, лантаном та ін.) приводить до появи носіїв заряду в спін-
поляризованій зоні провідності (рис. 10.6, a). Таке легування 
може привести до суттєвого зростання температури Кюрі, яка в 
нелегованій сполуці дорівнює 69 K. 

Електричні та магнітні властивості таких сполук подібні до 
властивостей заміщених манганітів, які проявляють колосаль-
ний магнетоопір: нижче TC носії заряду делокалізовані, а вище – 
утворюють магнітні полярони24. Як результат, поблизу TC спо-
стерігається перехід метал–діелектрик і система виявляє вели-
кий магнетоопір. 

Поведінка сполуки EuS подібна до описаної вище, але тем-
пература Кюрі в неї значно нижча (16,5 К). Відмінною рисою 
інших магнітних напівпровідників, таких як халькошпінелі 
CdCr2S4 та CdCr2Se4, є менше розщеплення зони провідності, 
сформованої 4s-електронами хрому. 

Матеріали, розглянуті вище, є природними феромагнітними 
напівпровідниками. Кристалічна структура цих матеріалів сут-
тєво відрізняється від структури напівпровідників, які широко 
використовуються в промисловості (кремній, арсенід галію). 
Крім того, вирощування кристалів цих сполук не є простим 

                                                 
24 Магнітний полярон − елементарне збудження електронної природи у магнітовпо-
рядкованих системах, яке відбувається внаслідок обмінної взаємодії спінів електрона 
(дірки) і атомів. Магнітний полярон є квазічастинкою, що складається з електрона 
(дірки), оточеного областю неоднорідної поляризації магнітної підсистеми («шубою» 
магнонів). Магнітний полярон є носієм струму і енергії, його ефективна маса значно 
перевищує масу вільного електрона.  
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процесом. Спроби інтегрувати такі матеріали в елементи мікро- 
та наноелектроніки наштовхуються на низку труднощів. 

 

 
Рис. 10.6. Схематичне зображення густини станів для випадків пов-
ністю спін-поляризованих: зони провідності (категорія Sαc)  (a)  ,  ва-
лентної зони (категорія Sαv) (б) і домішкової зони (категорія Sβі) (в). 
У випадках (a)  та (б) джерелом спінового розщеплення є магнітні 
іони або домішки.  У випадку (в) розщеплення може бути спонтан-
ним або спричиненим магнітними іонами. Горизонтальна жирна лі-
нія у лівій частині кожного графіка позначає енергетичний рівень ↑ 
іонного остова 

 
Інший підхід до створення феромагнітних напівпровідників 

полягає у легуванні немагнітних напівпровідників магнітними 
домішками. Такі штучно створені матеріали називаються маг-
ніторозчиненими напівпровідниками (МРН) (застосовуються 
також назви:  “розчинені магнітні”   або  “напівмагнітні” напів-
провідники), і за певних умов вони можуть проявляти феромаг-
нітне впорядкування. 

Під магніторозчиненими напівпровідниками розуміють тве-
рді розчини перехідних металів з недобудованою d- або f-
оболонкою в напівпровідникових сполуках. Вміст магнітних іо-
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нів перехідних металів в МРН становить від декількох відсотків 
до декількох десятків відсотків, хоча, саме специфічні власти-
вості МРН найяскравіше проявляються при вмісті в одиницях 
відсотків. Визначальною у цих сполуках є носій-іонна обмінна 
взаємодія, тобто взаємодія між локалізованими спінами магніт-
них іонів і спінами носіїв струму (електронів і/або дірок). Сут-
тєво може впливати також іон-іонна обмінна взаємодія між ма-
гнітними іонами. 

Носій-іонна обмінна взаємодія приводить до гігантського 
спінового розщеплення електронних та діркових зон, пропор-
ційного відповідним константам обміну, концентрації магніт-
них іонів (за винятком частини іонів, зв’язаних у антиферомаг-
нітні кластери) і намагніченості підсистеми магнітних іонів 
(ефект гігантського спінового розщеплення електронних зон у 
широкозонних МРН). Типові значення параметрів носій-іонної 
взаємодії 3d-іонів з електронами провідності у напівпровідни-
ках типу AІІBVІ становлять ≈ 0,2 еВ (феротипу), а з дірками у 
цих же сполуках ≈1 еВ (антиферотипу). 

За низьких концентрацій носіїв струму МРН є парамагнети-
ками. При зменшенні середньої відстані між магнітними іонами 
із зростанням їх концентрації вони переходять до спін-
стекольного або антиферомагнітного стану. При збільшенні 
концентрації вільних носіїв ефективне обмінне поле носій-
іонної обмінної взаємодії діє не лише від спін-поляризованих 
магнітних іонів на носії, але й від спін-поляризованих носіїв. 
Самоузгодження цих полів веде до феромагнітного впорядку-
вання кожної з підсистем. Носій-іонну обмінну взаємодію мож-
на представити також як ефективну непряму обмінну РККІ вза-
ємодію між магнітними іонами. 

Феромагнетизм у таких матеріалах виникає при взаємодії 
ансамблю локальних магнітних моментів перехідних іонів через 
вільні носії заряду. Пряма іон-іонна взаємодія між сусідніми 
магнітними іонами у більшості МРН є антиферомагнітною. Та-
ким чином, температура Кюрі для напівпровідника з певною 
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концентрацією магнітної домішки визначається конкуруючими 
взаємодіями: прямою антиферомагнітною і непрямою феромаг-
нітною через вільні носії заряду. У МРН на основі напівпровід-
ників ІІ-VІ груп з ізовалентним заміщенням катіонів іонами 3d 
групи ТC складає всього декілька Кельвін. 

Однією із категорій МРН, для яких вдалося досягти значно 
більших температур магнітного впорядкування, є сполуки, 
утворені шляхом легування марганцем  середньозонних  напів-
провідників типу АІІІВV. Такими сполуками є, наприклад, 
Іn1−xMnxAs, Ga1−xMnxAs та Sb1−xMnxAs з 0,01<x<0,07. Основні 
властивості цих матеріалів досить подібні, тому зупинимося на 
описі сполуки (Ga,Mn)As. Тут, на відміну від EuO, носії заряду 
й магнітні іони не є незалежними, оскільки іон Mn заміщує ка-
тіон не ізовалентно, а як Mn2+: кожен іон Mn2+ (3d5) заміщує 
Ga3+ і утворює дірку. При малій концентрації Mn2+ дірка розмі-
щується на орбіті мілкого акцептора, а зі зростанням x, коли ак-
цептори утворюють домішкову зону – в цій зоні. При x > 0,001, 
акцепторна зона зливається з валентною, і дірка опиняється у 
валентній зоні, сформованій 4p електронами миш’яку. Дірка є 
спін-поляризованою у тому розумінні, що результуючий мо-
мент на іон Mn  дорівнює 4µB. При оптимальному заміщенні 
(x=0,05) і ретельних відпалах, що усувають іони Mn, захоплені у 
міжвузловинних положеннях, температура Кюрі досягає 180 K.  

На рис. 10.6, б схематично показано енергетичну структуру, 
яка характерна для випадку магнітовпорядкованого (Ga,Mn)As. 
Мажоритарні 3d-стани Mn лежать нижче рівня Фермі, а мінори-
тарні – біля вершини забороненої зони. Сполуку (Ga,Mn)As 
можна віднести до п’ятої категорії повністю спін-
поляризованих матеріалів – Sα. Характерним для цієї категорії є 
те, що рівень Фермі перетинає одну із підзон спін-розщепленої 
зони: або валентної, або зони провідності. Спінове розщеплення 
виникає за рахунок обмінного зв’язку між носіями заряду і маг-
нітними іонами, які мають локалізований магнітний момент. 
Цю категорію можна розбити на підкатегорії, ввівши додатко-
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вий індекс, який вказує на зону, яку перетинає рівень Фермі: c – 
для зони провідності, v – для валентної і і – для домішкової зо-
ни. Отже, EuO можна віднести до підкатегорії Sαc, а (Ga,Mn)As 
– до Sαv. 

Можлива ситуація, коли орбіталі магнітних або немагніт-
них домішок у напівпровіднику настільки перекриваються, що 
цього буде цілком достатньо для утворення домішкової зони. 
Якщо така зона не зливатиметься з власними зонами напівпро-
відника і буде повністю спін-поляризованою, матимемо випа-
док, схематично показаний на рис. 10.6, в. Матеріал, який від-
повідає такій схемі, відносять до підкатегорії Sbі.  

Оксиди ZnO, TіO2 і SnO2 стають феромагнітними напівпро-
відниками підкатегорії Sβі при їх легуванні перехідними елемен-
тами (Mn, Fe, Co та ін.). Подібні явища спостерігаються і в низ-
ці інших діелектриків з відносно невеликою шириною заборо-
неної зони. Приклад розмаїття таких сполук видно з рис. 10.7, 
на якому зображено області однофазності та кристалічну струк-
туру феромагнітних напівпровідників A1−xMnxB, де A – елемент 
другої, а B – елемент шостої групи періодичної таблиці.  

Основними недоліками МРН є: 
· низька розчинність d-металу в напівпровідниковій мат-

риці, що часто недостатньо для формування ФМ порядку при 
відносно високій температурі; 

· тенденція до утворення включень іншої (неосновної) 
фази за участі d-металу. Феромагнетизм таких включень часто 
приймають за феромагнетизм системи напівпровідник – d-
метал;  

· низька рухливість носіїв заряду, причиною якої є додат-
кове розсіювання на магнітних іонах;  

· неоднорідний розподіл магнітних іонів у матриці, що 
приводить до просторової локалізації носіїв заряду і стрибко-
вої провідності. 
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Рис. 10.7. Області однофазності та кристалічна структура феромаг-
нітних напівпровідників A1−xMnxB (A – елемент другої, B – елемент 
третьої групи періодичної таблиці) Жирними лініями показано діа-
пазон значень x, в межах якого отримано однофазні зразки. Cub та 
hex означають, відповідно, кубічну та гексагональну кристалічні 
структури 

 
Саме серед МРН слід шукати матеріали з високими значен-

нями температури Кюрі і унікальними магнітними та електрич-
ними властивостями. Найкращі результати (TC ≈ 180 K) вдалося 
поки що отримати лише на (Ga, Mn)As. 

10.2. ЗАМІЩЕНІ МАНГАНІТИ. КОЛОСАЛЬНИЙ 
МАГНЕТОРЕЗИСТИВНИЙ ЕФЕКТ 

У штучно створених багатошарових структурах перенесен-
ня заряду між двома ФМ шарами, розділеними немагнітним, за-
лежить від взаємної орієнтації магнітних моментів ФМ шарів. 
Такі структури можуть демонструвати магнетоопір, значення 
якого досягають декількох десятків відсотків у  помірних  маг-
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нітних полях (гігантський магнетоопір). Виявляється, що у при-
роді існують матеріали, у яких подібну структуру реалізовано 
на атомарному рівні і магнетоопір яких у доступних для вико-
ристання полях може наближатися до сотень тисяч процентів. 
Такими матеріалами є складні сполуки, у яких за певних умов 
реалізуються переходи від парамагнітного ізолюючого чи слаб-
ко провідного стану до стану феромагнітного половинного ме-
талу. У цьому сенсі найбільш популярними сполуками є перов-
скітові манганіти – матеріали на основі RMnO3, де R–
рідкісноземельний елемент. 

У сполуках цього класу магнітоактивні іони марганцю 
(аналог ФМ електрода) розділені іоном кисню (аналог спейсе-
ра), і за певних умов перенесення заряду в ланцюзі Mn–O–Mn 
буде залежати від взаємної орієнтації магнітних моментів іонів 
Mn. Необхідною умовою досягнення високих значень магнето-
опору є заміщення частини рідкісноземельних іонів R3+ на іони 
одно- чи двовалентних елементів або створення вакансій у кис-
невій підґратці. Такі заміщення приводять  до  появи  значної 
кількості рухливих носіїв заряду, на противагу до вихідної спо-
луки RMnO3, де всі електрони є локалізованими. 

У заміщених перовскітових манганітах R1−xMxMnO3 
(M = Ba, Sr, Ca, Na, K та ін.) реалізується унікальна ситуація: 
електрони 3d-оболонки марганцю беруть участь як у магнітно-
му обміні, так і у процесі перенесення заряду, тому електрична 
провідність залежить від магнітного стану матеріалу. При зміні 
температури перехід від парамагнітного до феромагнітного ста-
ну виявляється суміщеним із переходом від ізолюючого чи сла-
бкопровідного стану до металічного. У феромагнітному стані 
хундівська енергія розщеплення між станами іонів з різними 
повними спінами є більшою за енергію Фермі металу, що утво-
рився. Тому спінова поляризація електронів, які відповідають за 
провідність, може досягати тут 100%, а магнетоопір – рекорд-
них значень. 

Слід зазначити, що досягти високих значень магнетоопору 
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(~100%) вдалося лише тоді, коли розвиток технології дозволив 
отримати високоякісні плівки та монокристали складних окси-
дів, включаючи заміщені перовскітові манганіти R1−xMxMnO3. 
Для того, щоб підкреслити надзвичайно високі значення магне-
тоопору, для останніх введено термін колосальний магнетоопір 

(КМО), а за заміщеними перовскітовими манганітами закріпи-
лась назва матеріали з колосальним магнетоопором або КМО-
манганіти.  

Кристалографічна структура. Структура заміщених ок-
сидів R1−xMxMnO3 (M =  Ba,  Sr,  Ca  та ін.)  близька до структури 
кубічного перовскіту. Елементарну комірку перовскіту CaTіO3, 
від якого походить назва структури, зображено на рис. 10.8. Ве-
ликі за розмірами тривалентні іони R та двовалентні іони M   
займають вузли A з координаційним числом 12. Менші іони Mn 
розміщені у центрі кисневого октаедра. Вони займають вузли B 
з координаційним числом 6. Для стехіометричного оксиду част-
ка іонів Mn, які перебувають у  зарядових станах 3+ та 4+,  до-
рівнює 1 − x та x, відповідно. 
 

 
Рис. 10.8. Схематичний вигляд кубічної перовскітної структури 
ABO3 

 
Важливою умовою виникнення структури перовскіту є 

сприятливий розмір катіонів. Межі, в яких структура перовскіту 
є стійкою, визначаються фактором толерантності: 
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( ) ( )/ 2A O B Ot r r r r= + + ,    (10.1) 
де rA, rB та rO означають, відповідно, радіуси іонів у вузлах A, B 
і кисню. Структура перовскіту стабільна при 0,89 < t < 1,02. 
При цьому t = 1 відповідає ідеальній кубічній щільно упакова-
ній ґратці. У реальних манганітах t може відхилятися від 1. Зок-
рема, в області низьких температур деякі з цих сполук, зазви-
чай, мають кристалічну ґратку з більш низькою симетрією, зок-
рема, орторомбічною або ромбоедричною (рис. 10.9). 
 

 
Рис. 10.9. Схематичне зображення орторомбічно (а) та ромбоедрич-
но (б) деформованої перовскітної структури 

 
Сполуки структурного типу ABO3 відносяться до більш за-

гального класу сполук – фаз Раддлесдена-Поппера, які характе-
ризуються загальною формулою (R,M)n+1MnnO3n+1. Вони містять 
n зв’язаних шарів октаедрів MnO6, розділених шарами (R,M)O зі 
структурним впорядкуванням типу NaCl. Випадок n→ ∞ відпо-
відає звичайному перовскіту. Деякі сполуки з n = 1 та n = 2 мо-
жуть бути отримані у вигляді монокристалів, але для n = 3 вда-
ється вирощувати лише тонкі плівки. Структура 
La2−2xSr1+2xMn2O7 містить подвійні шари Mn, відділені один від 
одного немагнітними шарами. Ця квазідвовимірна структура 
приводить до оригінальних анізотропних магнітних та  елект-
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ричних властивостей. 
Електронна структура. Атом марганцю є перехідним 3d-

елементом з електронною конфігурацією 3d54s2. У заміщених 
манганітах іон марганцю перебуває у двох зарядових станах – 
Mn3+ і Mn4+. Оскільки перенесення заряду, так само як і обмінна 
взаємодія в заміщених манганітах відбувається через іони мар-
ганцю, то електричні та магнітні властивості, а також коопера-
тивні ефекти, що спостерігаються в даних сполуках визнача-
ються саме цим елементом. Тому виникає потреба розглянути 
іон марганцю в кристалічному полі, створеному найближчим 
його оточенням – іонами кисню О2-. 

У ізольованому іоні 3d-перехідного металу для електронів 
доступні п’ять вироджених орбітальних станів з l=2. У кристалі 
виродження за проекцією орбітального моменту частково зні-
мається кристалічним полем. Так, у випадку кубічної симетрії 
п’ятикратно вироджений d-рівень розщеплюється кубічним по-
лем на два рівні, один з яких є трикратно орбітально-
виродженим (так званий t2g-рівень), а інший – двократно (eg-
рівень). Для MnO6 - октаедра розщеплення між нижчим з цих 
рівнів (t2g) та eg-рівнем дорівнює Dcf ~ 1,5 eV (рис. 10.10). Для 
іонів Mn3+ та Mn4+ внутрішньоатомна кореляція встановлює па-
ралельне розташування електронних спінів  (перше правило 
Хунда). Хундівська обмінна енергія εH » 2,5 еВ є більшою, ніж 
розщеплення Dcf, спричинене кристалічним полем. Іон Mn3+ має 
електронну конфігурацію 4 3 1

23 ( )g gd t e  і спін S = 2, тоді як Mn4+ – 
3 3

23 ( )gd t  і спін S = 2. Відповідні магнітні моменти дорівнюють 
4µB та 3µB, за умови нехтування невеликим орбітальним внес-
ком 

Три електрони, що знаходяться на нижніх рівнях t2g завжди 
є локалізованими, в той час як електрон на рівні eg (для Mn3+) 
може бути як делокалізованим, так і локалізованим. Делокалі-
зація електронів відбувається через 2p-орбіталь кисню і інтег-
рал переносу є найбільшим, коли кут у ланцюзі Mn–O–Mn 
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складає 180º. 
 

 
Рис. 10.10. Електронні стани іонів Mn2+ (а), Mn3+ (б), Mn4+ (в) у пе-
ровскітовому манганіті 

 
У кристалічному полі з симетрією, нижчою за кубічну, ви-

родження у групах t2g та eg рівнів знімається. Хоча в результаті 
таких деформацій енергія Mn4+ залишається незмінною, енергія 
Mn3+ знижується (див. рис. 10.10, б). Таким чином, наявність 
іонів Mn3+ приводить до вираженої тенденції до спонтанної де-
формації свого октаедричного оточення. Такі спонтанні дефор-
мації, які називають Ян-Теллерівськими (див. додаток Д3), до-
сить сильно проявляються в манганітах з невисоким рівнем ле-
гування, тобто в тій області, де концентрація іонів Mn3+ є знач-
ною (нагадаємо, що концентрація іонів Mn3+ дорівнює 1 – x). 
Значення енергії розщеплення Яна-Теллера в манганітах стано-
вить ΔJT = 1 – 1,5 еВ. 
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Ян-теллерівські спонтанні деформації, які знімають виро-
дження eg станів, направлені вздовж осей 4-го порядку октаедра 
найближчого оточення іона Mn3+. У кожного октаедра є три та-
ких еквівалентних осі, і в кожного з іонів Mn3+, якщо їх концен-
трація невелика, спонтанні деформації відбуваються незалежно 
вздовж випадково вибраної одної з таких осей. Якщо ж вміст 
іонів Mn3+ перевищує деяке порогове значення, то напрямки ян-
теллерівських деформацій не є незалежними для різних іонів 
Mn3+, і їх розташування характеризується далеким порядком 
(кооперативний ефект Яна–Теллера). 

Зі збільшенням вмісту Mn4+ (тобто, зі збільшенням x) в роз-
ташування ян-теллерівських деформацій вноситься все більший 
елемент хаотичності і далекий порядок руйнується. За певних 
умов, зокрема, коли співвідношення між вмістом іонів Mn3+ і 
Mn4+ відповідає 1:1, може знову спостерігатися далекий порядок 
у розташуванні локальних деформацій навколо трикратно іоні-
зованих іонів марганцю. Цей ефект отримав назву орбітального 
впорядкування і відіграє важливу роль у формуванні властивос-
тей заміщених манганітів. 

Обмінні взаємодії. Магнітні властивості манганітів визна-
чаються обмінними взаємодіями між іонами Mn. Оскільки іони 
марганцю розділені іонами кисню, то такі взаємодії є непрями-
ми (надобмінними) через орбіталі іонів кисню, які є проміжни-
ми між сусідніми магнітними іонами (Mn). Непрямі обмінні 
взаємодії є досить сильними та відповідають за магнетизм      
більшості феро-, фері- і антиферомагнітних діелектриків. 

У манганітах енергія надобмінної взаємодії визначається 
ступенем перекриття між d-орбіталями марганцю та p-
орбіталями кисню. Для Mn4+–O–Mn4+ взаємодія завжди є анти-
феромагнітною (АФМ), а для Mn3+–O–Mn3+ вона може бути ФМ 
або АФМ, залежно від низки параметрів, зокрема, від відстані 
між іонами марганцю. Особливим є випадок Mn4+–O–Mn3+, у 
якому зарядовий стан іонів марганцю може змінюватись через 
одночасні стрибки eg-електрона іона Mn3+ на p-орбіталь кисню 
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та з p-орбіталі O на пусту орбіталь Mn4+ (рис. 10.11). Цей меха-
нізм, вперше запропонований Зінером, називають подвійним 
обміном (ПО).  

 

 
Рис. 10.11. Схема подвійного обміну в заміщених манганітах 
 
У квазікласичному наближенні подвійний обмін призво-

дить до специфічної залежності електронного переносу між іо-
нами Mn3+ і Mn4+  від кута θ між їхніми магнітним моментами, 
що і визначає залежність провідності від магнітного впорядку-
вання. У випадку сильного зв’язку Хунда ймовірність переходу 
електрона від Mn3+ до сусіднього Mn4+ дорівнює t = t0 cos(θ/2) де 
t0 – амплітуда міжвузловинних переходів, а θ – кут між спіно-
вими магнітними моментами іонів Mn. 

Електронні переходи знімають виродження конфігурацій 
Mn3+–O–Mn4+ та Mn4+–O–Mn3+, що приводить до появи двох 
енергетичних рівнів εt=0 ± t0 cos(θ/2). Енергетичний виграш у 
випадку паралельної спінової конфігурації (θ = 0), який  одно-
часно максимізує ймовірність перенесення електрона t по від-
ношенню до антипаралельної конфігурації (θ = π), сприяє вста-
новленню феромагнітного характеру ПО-взаємодії. 

Однак, залежність подвійного обміну від кута (пропорційно 
до cos(θ/2)) є суттєво відмінною від залежності для звичайної 
обмінної взаємодії (пропорційно до cos(θ)). Різниця в характері 
кутової залежності у поєднанні з конкуренцією між феромагне-
тизмом та надобмінним антиферомагнетизмом і визначають 
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складність магнітної фазової діаграми манганітів залежно від 
рівня легування (хоча ян-теллерівські деформації і орбітальне 
впорядкування також відіграють важливу роль). 

Для застосування у спінтроніці матеріал повинен мати яко-
мога вище значення температури переходу TC. Величину TC мо-
жна грубо оцінити з таких міркувань. Нехтуючи взаємодією 
Mn3+–O–Mn3+, а також вважаючи, що надобмін у ланцюзі Mn4+–
О–Mn4+ та подвійна обмінна взаємодія в ланцюзі Mn3+–O–Mn4+ 

мають приблизно однакову величину, у межах наближення се-
реднього поля маємо: TC ~2x(1− x) − x2, яка є максимальною для 
x = 1/3. Феромагнітна металічна фаза, в основі якої лежить под-
війний обмін, є найбільш стійкою поблизу х = 1/3. 

На рис. 10.12 наведено фазову діаграму манганіту лантану, 
в якому здійснюється заміщення лантану стронцієм. Магнітна 
структура вихідної сполуки, LaMnО3, являє собою антиферома-
гнітну ґратку, що складається з феромагнітних шарів йонів 
Мn3+ у площині (100). Площини (100) чергуються і кожна з них 
має протилежну орієнтацію спінів. Температура Неєля ТN для 
LaMnО3 дорівнює 141 К. Вище і нижче температури Неєля ма-
теріал є діелектриком. 

 

 

Рис. 10.12. Магнітна фазова діаг-
рама La1–хSrхMnО3: АІ – антифе-
ромагнітний діелектрик; ФІ –
 феромагнітний діелектрик; ПІ –
 парамагнітний діелектрик; ПМ –
 парамагнітний метал. Адаптовано 
з A. Urushіbara et al., Phys. Rev. B 
51, 14103 (1995)  
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Введення Sr в підгратку лантану приводить до конвертації 
частини іонів Mn3+ в Mn4+, оскільки розширена формула строн-
цій-заміщеного манганіту має вигляд: . 
Подвійна обмінна взаємодія між Mn3+ і Mn4+ сприяє появі фе-
ромагнітного впорядкування в матеріалі. При 0,1< х < 0,17 у 
низькотемпературній області матеріал стає феромагнітним, але 
залишається діелектриком, і лише за концентрації стронцію > 
0,17 матеріал нижче TC є феромагнетиком з металічною провід-
ністю. Температура Кюрі досягає максимуму поблизу х=0,3. 
При цій же концентрації стронцію в парамагнітній фазі відбува-
ється перехід від слабко провідного до сильно провідного (ме-
талічного) стану. 

Перехід метал–діелектрик та КМО. Перехід eg-електрона 
від Mn3+ до Mn4+ шляхом подвійного обміну (див. рис. 10.11) є 
основним механізмом електричної провідності у манганітах в 
області низьких температур. Делокалізація eg-електрона приво-
дить до зниження кінетичної енергії системи, одночасно спри-
яючи встановленню феромагнетизму. Електронну структуру та-
кої феромагнітної фази схематично показано на рис. 10.13.  

На противагу до феромагнітних 3d-металів, таких як Nі або 
Fe, де обидві спінові підзони зони провідності (зі спіном “вго-
ру” і “вниз”) є частково, хоч і по-різному, заповненими, тут во-
ни розділені енергетичною (хундівською) щілиною шириною 
приблизно 1 еВ, і верхня спінова підзона є незаповненою. Зона 
провідності в таких феромагнетиках є повністю спін-
поляризованою, і це викликає певний інтерес для спінової елек-
троніки. 

Максимальний магнеторезистивний ефект має місце побли-
зу температури Кюрі (рис. 10.14), оскільки магнітна сприйнят-
ливість суттєво зростає при наближенні T до TC. Відповідно до 
цього, заміщені манганіти виявляють великий від’ємний магне-
тоопір із піком поблизу TC. 

3 2 3 4 2
1 1 3La Sr Mn Mn Ox x x x

+ + + + -
- -
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Рис. 10.13. Схематичний вигляд зонної структури феромагнітних 
R1-xMxMnO3 (а) та нікелю (б). Енергії та ступінь заповнення зон від-
повідають La2/3Sr1/3MnO3. Зліва показано енергетичні рівні ізольо-
ваного іону Мn в октаедричному кристалічному полі. Адаптовано з 
A.P. Ramіrez, J. Phys.: Cond. Matter. 9, 8171 (1997) 

 

 
Рис. 10.14. Температурна залежність електричного опору в нульово-
му магнітному полі (■) та в полі з індукцією 5 Тл (○) для епітаксій-
них плівок La0,775Sr0,225MnO3. На вставках показано залежність магні-
торезистивного коефіцієнта від поля при 25 K (a) та 275 K (б). Адап-
товано з A.І. Tovstolytkіn et al., J. Magn. Magn. Mater. 272-276, 1839 
(2004) 
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10.3. МАГНІТОРОЗЧИНЕНІ НАПІВПРОВІДНИКИ 

У магніторозчинених напівпровідниках виникає досить си-
льна носій-іонна обмінна взаємодія, яка приводить до гігантсь-
кого спінового розщеплення електронних і екситонних25 зон 
при спіновій поляризації підсистеми локалізованих спінів замі-
щуючих перехідних іонів. Вперше цей ефект був спостереже-
ний і пояснений в роботах українських вчених (А.В. Комаров, 
С.М. Рябченко та ін.) для широкозонних напівпровідників. Дос-
лідниками цієї групи також було вперше передбачено виник-
нення ФМ впорядкування підсистеми перехідних іонів при 
створенні в таких сполуках достатньо великої густини носіїв 
струму (Е.А. Пашицький, С.М. Рябченко, 1979 р.).  

Індукований носіями феромагнетизм експериментально був 
виявлений у (80 - 90)-ті роки у МРН на базі сполук типу AІVBVІ  
або на гетероструктурах AІІBVІ: Cd1-xMnxTe, Zn1-xMnxTe тощо. 
При x £ 0,1 і концентрації дірок до 1020 см-3 магнітний порядок 
виникав в області температур 1 ¸ 3 K. У кристалах з електрон-
ною провідністю прогнозовані температури ФМ впорядкування 
були ще нижчими, більше ніж на порядок (при подібній же 
концентрації магнітного компонента і носіїв струму).  

Збільшення концентрації магнітного компонента не давало 
можливості суттєво підняти температуру ФМ впорядкування. 
Воно приводило до виникнення антиферомагнітно зв’язаних 
пар і більш складних кластерів перехідних іонів. У результаті, 
ефективно діюча концентрація магнітних іонів не лише не    
збільшувалася при досягненні величиною x порогу перколяції26 
для найближчих сусідів, а, навпаки, зменшувалася. Як наслідок, 
збільшення x понад 0,12 не приводило до підвищення темпера-

                                                 
25 Екситон – це елементарне колективне збудження в неметалевих кристалах, яке мо-
же переносити енергію без перенесення заряду і маси. За своєю природою екситон – 
це квазічастинка, яка являє собою зв’язаний стан електрона і дірки, що мігрує по 
кристалу. 
26 Поріг перколяції – це критична концентрація провідного компонента в суміші про-
відник-діелектрик, вище якої виникає однозв’язний провідний кластер. 
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тури переходу у ФМ стан.  
На початку 90-х років виникли нові надії у цій галузі. 

Японські дослідники Оно (H. Ohno) та Мунеката (H. Munekata) 
розпочали низькотемпературне МПЕ27 вирощування AІІІBV на-
півпровідників, де частина тривалентних катіонів заміщувалася 
на двовалентний Mn. В інший спосіб іони Mn у помітній конце-
нтрації (порядку декількох відсотків) у кристалічну ґратку 
AІІІBV не входили. Виявилося, що в таких матеріалах іони Mn2+ 
виступають як акцептори. Дірка на акцепторній орбіті значно 
сильніше взаємодіє з електронами d-оболонки Mn, ніж вільна 
дірка. При достатній концентрації іонів Mn2+ утворюється дір-
кова домішкова зона провідності, дірки якої зв’язані сильною 
обмінною взаємодією з локалізованими спінами 3d-домішки і 
можуть забезпечити ФМ впорядкування спінової системи цих 
домішок. Завдяки цьому температура ФМ впорядкування цих 
розчинених і водночас сильно легованих акцепторами напівп-
ровідників сягнула трохи вище 110 K. Шляхом оптимізації 
складу таких матеріалів і умов вирощування, можна буде підня-
ти температуру впорядкування вище кімнатної, щоб забезпечи-
ти застосування ФМ розчинених магнітних напівпровідників у 
практичних пристроях спінтроніки. Нещодавно, температура 
Кюрі у  GaAs:Mn була підвищена до ~180 K завдяки ретельному 
контролю процесів відпалів при вирощуванні.  

ФМ порядок виникає лише тоді, коли рівень легування та 
відповідна концентрація домішок є достатньо високими. Низька 
рівноважна розчинність Mn в GaAs долається нерівноважною 
низькотемпературною МПЕ, що дозволяє досягати концентрації 
легування близько x ≈ 5−10% при концентрації дірок 
p ≈ (1÷3)·1020 см−3. Разом з теоретично  передбаченою  можли-
вістю досягнення температури ФМ переходу в сполуках типу 
AІІІBV на рівні кімнатної, ці відкриття стимулювали надзвичай-
не зростання інтересу до досліджень феромагнітних МРН.  

                                                 
27 МПЕ – молекулярно-променева епітаксія 
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Варто зазначити, що для практичних цілей потрібні магніт-
ні напівпровідники, які володіють температурами переходу ви-
ще кімнатної та можуть бути легко інкорпорованими в напівп-
ровідникову електроніку. Дослідження останніх років виявили 
декілька експериментальних фактів, що вказують на наявність 
високої температури переходу в різних класах напівпровідни-
ків, які леговані перехідними металами, наприклад, в широко-
зонних напівпровідниках ІІІ-V груп (GaN, GaP), ІІІ-ІV-V2-
халоперитах (CdGeP2, ZnSnAs2), напівпровідниках ІV групи 
(Ge, Sі) та деяких оксидних напівпровідниках (ZnO, TіO2). 

У табл. 10.1 представлено деякі вибрані матеріали разом зі 
значеннями температури Кюрі та описом особливостей фізич-
них властивостей. Триваючий прогрес розширив перелік магні-
тних напівпровідників, проте розуміння механізмів феромагне-
тизму в цих матеріалах ще далеке від завершення. Питання по-
шуку оптимальних магнітних напівпровідників залишається   
відкритим в сучасних дослідженнях28.  

Таблиця. 10.1. Деякі напівпровідники, важливі для спінтроніки 
Матеріал TC , K Коментар 

Магніторозчинені напівпровідники типу AІІBVІ 
CdTe, ZnSe, 
CdSe, CdS 

~ 1 Легування n-типу не більше 1019 см−3, ле-
гування р-типу проблематичне; парамагні-
тна фаза з гігантським зееманівським роз-
щепленням зон  

Магніторозчинені напівпровідники типу AІІІBV 
ІnMnAs 35 p-тип, перший із виявлених МРН типу 

AІІІBV 

28 Існують результати, згідно з якими наноструктури з МРН, зокрема, квантові точки, 
леговані Mn, можуть проявляти бажані властивості. Сильна кулонівська взаємодія та 
квантове обмеження зумовлюють появу намагніченості при температурах, значно 
вищих, ніж в об’ємних аналогах. Такі квантові точки можуть забезпечити контроль 
магнетизму, в тому числі вмикання і вимикання намагніченості запираючою напру-
гою при фіксованій кількості носіїв заряду та відсутності магнітного поля (див. J. 
Fabіan et al, Acta Physіca Slovaca 57, 565 (2007)).   
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GaMnAs 

InGaMnAs 

< 170 

110 

p-тип, p ≈ 1020−1021 см−3, прототип феро-
магнетика, зумовленого носій-обмінною 
взаємодією, Mn діє як акцептор 
p-тип 

GaMnN 10-940 Здебільшого n-типу, n≈1019 см−3 при 300 K, 
легування р-типу найбільш поширеними 
акцепторами Mg обмежене значеннями до 
1018 см−3 при кімнатній температурі через 
глибокі акцепторні рівні; теорія усередне-
ного поля не дуже точна; не з’ясована роль 
електронів в стабілізації феромагнетизму 

GaMnP > 300 р-тип, p ≈ 1020 см−3, TС пригнічена для під-
кладинок n-типу GaP, параметр ґратки 
близький до Sі 

Феромагнітні напівпровідники ІV групи 
MnxGe1−x ≈ 100 TС лінійно залежить від концентрації Mn; 

обмін за участю дірок; p-тип із p≈1019 − 
1020 см−3 

Sі:Mn > 400 Легування n- та p-типу іонною імплантаці-
єю Mn; MnSі володіє переходом в кванто-
ву фазу при низькій температурі, що про-
являється в поведінці,  відмінній  від не-
фермівської рідини  

Магнітні оксидні напівпровідники 
ZnMnO 
Zn(Co)O 

30-425 
> 300 

Прозорі плівки, здебільшого p-типу 
n-типу; прозорі плівки 

(Co)TіO2 > 300 Можуть виготовлятись n-типу (n≈1019 
см−3), експериментально виявлено форму-
вання нанокластерів Co 

Халькопірити (ІІ-ІV-V ) 
CdMnGeP2, 
ZnMnGeP2, 
ZnMnSіGeN2, 
ZnMnSnAs2 

> 300 Володіють нелінійними оптичними влас-
тивостями, корисними для практичного 
використання; повідомляється про p- і n-
тип провідності; розрахунки показали пев-
ний набір багатообіцяючих халькопіритів, 
що мають невеликі розбіжності параметрів 
ґратки з поширеними напівпровідниками  
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Концентровані магнітні напівпровідники 
Халькогенідні шпінелі на основі Cr (CdCr2Se4,CdCr2S4, тощо) 
CdCr2Se4 < 130 n-тип, кристалічна ґратка близька до такої 

в Sі та GaP (невідповідність ≈ 1,7 %) 
Халькогеніди на основі Eu (EuSe, EuS, EuO) 
EuO < 100 Використовується як феромагнітний 

бар’єр у тунельних структурах  
 
Модель усередненого поля для феромагнетизму в гете-

роструктурах. Обговоримо феромагнетизм в моделі усередне-
ного поля Зінера для найбільш поширеного МРН GaMnAs. У 
сполуці GaMnAs іони Mn заміщують катіони Ga, одночасно ді-
ючи як акцептори та забезпечуючи локалізований магнітний 
момент S = 5/2 (рис. 10.15, a). Мігруючі дірки антиферомагніт-
но зв’язані з локалізованими моментами Mn обмінною взаємо-
дією внаслідок перекриття діркових хвильових функцій з d-
орбіталями електронів марганцю. При достатньо високих кон-
центраціях дірок виникає дальній ФМ порядок. Фізичний сенс 
цього механізму, що зазвичай називають феромагнетизмом, 
опосередкованим носіями заряду, видно з рис. 10.15, б. 

 

 
Рис. 10.15. Фрагмент структури GaMnAs (а) та схема механізму фе-
ромагнетизму, опосередкованого носіями заряду (б). Прямокутні об-
ласті справа ілюструють переворот локалізованих моментів Mn, зу-
мовлений кінетичною обмінною взаємодією з делокалізованими дір-
ками. Адаптовано з J. Fabіan et al, Acta Physіca Slovaca 57, 565 (2007) 
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Подібний ФМ стан, що контролюється концентрацією носі-
їв заряду, є особливо цікавим з точки зору магнітоелектронних 
застосувань, оскільки концентрація носіїв у напівпровідниках 
може легко змінюватись зовнішнім електричним полем. Елект-
ричний контроль феромагнетизму був продемонстрований при 
високій напрузі на затворі в структурі типу польового транзис-
тора з провідним каналом ІnMnAs. Доведено, що довжина фа-
зової когерентності в нанонитках та кільцях GaMnAs при низь-
ких температурах сягає 100 нм, хоча типова довжина вільного 
пробігу дірок у металевому GaMnAs складає декілька сталих 
ґратки. Цей результат є важливим для резонансно-тунельних ді-
одів та інших інтерференційних пристроїв, функціонування 
яких пов’язане з поширенням когерентних частинок. Аналіз ви-
явлених флуктуацій провідності (рис. 10.16) в нанонитці діаме-
тром 400 нм, показує залежність часу дефазування від темпера-
тури, пропорційну T−1.  

Сильний антиферомагнітний обмінний зв’язок між дірками 
та спінами Mn є основним фізичним механізмом, що лежить в 
основі виникнення ФМ впорядкування іонів марганцю. Зазви-
чай концентрація дірок p складає приблизно 10% від концент-
рації магнітних домішок, оскільки дірки виявляються скомпен-
сованими як антиструктурними дефектами (це означає, що 
іони As займають місця Ga), так і дефектами занурення  (тобто 
Mn осідає в міжвузілля). Ці дефекти діють як подвійні донори, 
створюючи два вільні електрони. Густина nі локалізованих мо-
ментів Mn, як правило, теж менша, ніж загальна концентрація 
Mn в матриці, оскільки наявність дефектів занурення зменшує 
густину магнітно-активних іонів Mn. У рамках такого набли-
ження припускають існування параболічних зон для дірок зі 
сталою ефективною масою та досліджують особливості магні-
торозчинених напівпровідників 29. 

                                                 
29 Тут не розглядається температурна залежність концентрації носіїв, що може суттє-
во змінювати магнітні фазові діаграми. 
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Рис. 10.16. Магнетоопір кільця GaMnAs діаметром 400 нм та шири-
ною 40 нм за різних температур, мК: 1, 2 – 30, 3 – 60, 4 – 100, 5 – 250, 
6 – 1000. На вставці – вигляд кільця зверху. При температурах нижче 
200 мК з’являються відтворювані флуктуації опору внаслідок вели-
кої довжини фазової когерентності дірок, що складає близько 100 
нм. Для демонстрації відтворюваності флуктуацій опору при темпе-
ратурі 30 мK зображено лінії із ввімкненим (крива 2) та вимкненим 
(лінія 1) магнітним полем. Адаптовано з K.Wagner et al., Phys. Rev. 
Lett. 97, 56803 (2006) 

 
У моделі феромагнетизму Зінера обмінна взаємодія між 

домішками та дірками описується контактним кінетичним об-
мінним гамільтоніаном    

3 ( ) ( ) ( )KE pd j j pd j j
j j

H d r= Á d - = Áå åò S s r r R S s R% ,  (10.2) 

де Ápd – константа обмінної p-d взаємодії між спіном домішки 
Sj, розміщеної в точці Rj, та локальною спіновою дірковою гус-
тиною s(r). Дія спінової діркової густини на окрему магнітну 
домішку та дія магнітних домішок на локальну спінову густину 
може бути описана в термінах ефективного усередненого поля.  

Проаналізуємо вплив дірок на окрему магнітну домішку. 
Виходячи з теорії усередненого поля, ефективний гамільтоніан 
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для локалізованої марганцевої домішки запишемо як  
, zSi

KE eff pd zH s= Á% ,      (10.3) 

де zs  − середня діркова спінова густина із напрямком спон-
танного намагнічення спінів z. У планарних гетероструктурах 

zs  залежить від напрямку вирощування, який позначимо че-
рез ξ для уникнення непорозумінь через позначення осі спіно-
вого квантування як z.  

Відносна простота моделі усередненого поля дозволяє та-
кож врахувати пряму Mn-Mn антиферомагнітну обмінну взає-
модію між домішками, яку можна описати спіновим гамільтоні-
аном Гайзенберга в формі:  

AF AF
ij i j

ij
H = Áå S S% .      (10.4) 

Внесок цього антиферомагнітного зв’язку набагато мен-
ший, ніж внесок від кінетичного обмінного зв’язку, оскільки 
константа антиферомагнітної взаємодії AF

ijÁ  швидко зменшуєть-
ся з відстанню між іонами, і при типових рівнях легування x << 
1 магнітні іони виявляються відділеними один від іншого кіль-
кома немагнітними атомами. Враховуючи слабкість прямого 
Mn-Mn обмінного зв’язку, надалі будемо враховувати його 
вплив лише для об’ємного випадку.  

Виокремивши один з іонів та заміняючи поляризацію всіх 
інших іонів середнім значенням zS , отримаємо додатковий 
ефективний гамільтоніан 

AF AF
eff AF z zH z S S= Á% ,     (10.5) 

де враховується взаємодія лише з найближчими сусідами, яка 
описується константою взаємодії ÁAF і ефективним числом ото-
чуючих магнітних домішок zAF. Якщо ввести ефективне магніт-
не поле i

effB , яке діє на окрему магнітну домішку і визначається 
як  
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AF
pdi AF

eff z z
i B i B

zB s S
g g
Á Á

= +
m m

,    (10.6) 

то загальний ефективний гамільтоніан можна переписати в    
наступному вигляді: 

i i
eff i B effH g SB= m% ,      (10.7) 

де S=5/2 – спін Mn, gі − g-фактор Mn, а µB – магнетон Бора.  
Парамагнітний відгук домішкового спіну на це ефективне 

поле при температурі T визначається наступним співвідношен-
ням: 

i
i B eff

z S
B

Sg B
S SB

k T
æ öm

= ç ÷ç ÷
è ø

,      (10.8) 

де функція Бріллюена BS(x) визначається як:  

( ) 2 1 2 1 1 1coth coth
2 2 2 2S
S SB x x x

S S S S
+ +

= - .  (10.9) 

Вираз (10.8) разом з ефективним магнітним полем (10.6) зв’язує 
усереднені поля від домішок <Sz> та дірок <sz>.  

Для розрахунку впливу магнітних іонів на рухливі носії за-
ряду (в нашому випадку − дірки) запишемо кінетичний обмін-
ний гамільтоніан (10.2) у формі ефективного поля: 

3 ( ) ( )c
eff pd z z j

j
H d r S s= Á d -åò r r R% .   (10.10) 

Порівнюючи цей гамільтоніан з  
3 ( ) ( )c c

eff c B z effH g d rs B= m ò r r% ,     (10.11) 
де gc – це g-фактор для дірок, дія домішок може бути записана в 
термінах ефективного магнітного поля, що визначається як 

( )( ) pd zc
eff j

jc B

S
B

g
Á

= d -
m år r R .    (10.12) 

Припускаючи, що хаотично розподілені магнітні домішки 
мають високу (в масштабах порядку хвильового вектора Фермі) 
концентрацію вільних дірок в площині гетероструктури,  пер-
пендикулярній до ξ, можна скористатись континуальним на-
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ближенням:  
( ) ( )j i

j
nd - » xå r R ,     (10.13) 

де об’ємну концентрацію магнітно-активних іонів nі можна   
контролювати в процесі вирощування структури. Таким чином, 
ми позбавимось необхідності враховувати конкретний хаотич-
ний розподіл домішок, що значно спрощує теоретичний розг-
ляд.  

У ефективному магнітному полі i
effB , спричиненому поля-

ризацією домішок, дірки відчувають спін-залежний кінетичний 
обмінний потенціал  

( ) ( ) ( )
2 2 2

c
pd pd c B eff pd z iH h g B S ns s s

= x = m = Á x x% ,  (10.14) 

із σ=±1, що відповідає спіну вгору (sz=1/2, ↑) та спіну вниз (sz=-
1/2, ↓). Оскільки потенціал залежить від спінового стану дірок, 
слід розглядати два рівняння, кожне з яких описує відповідну 
компоненту діркової спінової хвильової функції ψσ(ξ). У при-
пущенні руху дірок у площині гетеропереходу та параболічних 
зон, задача зводиться до ефективного одновимірного рівняння 
Шрьодінгера: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

,
1

2 2eff pd l
l

V h E
m s s s

æ ö¶ ¶ s
+ x - x y x = y xç ÷ç ÷¶x x ¶xè ø

h , (10.15) 

де Veff – електростатичний потенціал через діркову концентра-
цію та концентрацію іонізованих домішок та, в кінцевому під-
сумку, спін-залежний дірковий обмінний кореляційний потен-
ціал, що враховує розрив зон.  

Підставляючи вирази (10.8) для усередненого поля <Sz> та 
(10.14) для ефективного магнітного поля i

effB , яке діє на магнітні 
домішки, кінетичний обмінний потенціал набуває вигляду:  

( ) ( ) ( ) /pd pd i S pd Bh n SB S n n s k T ¯
é ùx = Á x Á -ë û .   (10.16) 

Тут ми знехтували слабким прямим антиферомагнітним 
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зв’язком між Mn домішками та використали співвідношення 
<sz> = s(n↑−n↓), а s=1/2 означає дірковий спін. 

У рамках наближення, яке розглядається, в опис можна 
включити ефект гігантського зееманівського розщеплення, який 
істотно проявляється у парамагнітних МРН при накладанні зов-
нішнього магнітного поля B. Магнітне поле вишиковує спіни 
марганцю, зумовлюючи усереднену поляризацію іонів <Sz>, 
причому вісь z тут відповідає напрямку зовнішнього магнітного 
поля. Через зінерівську обмінну взаємодію (див. (10.2)) поляри-
зація Mn знову індукує ефективне магнітне поле 

/c
eff pd z i c BB S n g= Á m , що діє на носії заряду згідно з (10.14). У 

парамагнітних МРН s-подібна зона провідності та p-подібна ва-
лентна зона характеризуються гігантським зееманівським роз-
щепленням, що визначається відносно великими коефіцієнтами 
зв’язку Ásd та Ápd для електронів і дірок, відповідно. Зазвичай 
розщеплення для дірок в декілька разів більше, ніж для елект-
ронів. 

Ефективне магнітне поле часто записується в феноменоло-
гічній формі     

( )0 0/c i B
eff eff z c B eff S

B eff

Sg BB N x S g N x SB
k T T

é ùm
= a m = a ê ú

+ê úë û
, (10.17) 

де N0α – так званий sp-d обмінний інтеграл30, xeff - ефективна 
концентрація марганцю, а ефективна температура Teff враховує 
пряму антиферомагнітну взаємодію домішок Mn, що протидіє 
паралельному впорядкуванню спінів Mn. Зееманівське поле зу-
мовлює спінове розщеплення зон, приводячи до додаткового 
спін-залежного потенціалу в дірковому гамільтоніані (10.15):  

2 2Zeeman c B eff eff BH g B g Bs s
= m = m% ,    (10.18) 

                                                 
30 Вважається, що s-d зв'язок між s-подібною зоною провідності електронів та елект-
ронами, локалізованими в d-оболонці домішок Mn, є феромагнітним. 
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де введено ефективний гігантський g-фактор як 

( )
0c eff i B

eff S
B eff

g N x Sg Bg SB
B k T T

é ùa m
= ê ú

+ê úë û
.   (10.19) 

Цей розгляд показує, що теорія усередненого поля дозволяє 
описати транспортні властивості магнітних гетероструктур, ви-
рощених з феромагнітних та парамагнітних МРН, за допомогою 
набору небагатьох зв’язаних фізично простих рівнянь. Однак, 
варто пам’ятати, що в моделі усередненого поля повністю нех-
тується динаміка кореляцій між спінами, і застосування цієї мо-
делі є можливим лише через її відносну простоту.  

Температура Кюрі в об’ємних матеріалах та магнітних 
квантових ямах. Наближення усередненого поля дозволяє які-
сно зрозуміти явища, що виникають в магнітних гетеросисте-
мах. Зокрема, з його допомогою можна отримати явний аналі-
тичний вираз температури Кюрі магнітних квантових ям. Од-
нак, перед обговоренням таких неоднорідних систем, знайдемо 
вираз для температури Кюрі для масивних МРН з урахуванням 
обмінних взаємодій (10.2) та (10.4). 

У масивному матеріалі всі усереднені поля є однорідними. 
Це означає, що в отриманих вище виразах можна нехтувати 
будь-якими залежностями від ξ. Для температур Т ≤ TC   ефек-
тивні поля є слабкими, що дозволяє лінеаризувати рівняння 
(10.8) використовуючи перший порядок розкладу функції Бріл-
люена BS(x)≈(S+1)x/3S, звідки  

( 1)
3

i
i B eff

z
B

g BS SS
k T
m+

= .     (10.20) 
 

Аналогічно можемо лінеаризувати співвідношення між гус-
тиною діркових спінів та ефективним магнітним полем, що діє 
на дірки 

z c c
z eff s effc

eff

s
s B B

B
¶

= = c
¶

,     (10.21) 
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де введено спінову сприйнятливість χs=∂<sz>/∂ c
effB . Підставля-

ючи вирази (10.6) для i
effB  та (10.12) для c

effB  у рівняння (10.21) 
і (10.20), отримаємо в результаті їх комбінації самоузгоджене 
рівняння для усередненої іонної намагніченості, що визначає 
температуру Кюрі:   

2( 1) 1
3

s
z z pd i AF AF

B c B

S SS S n z
k T g

æ öc+
= Á + Áç ÷mè ø

. (10.22) 

У результаті отримаємо температуру Кюрі для об’ємного 
матеріалу: 

2( 1)
3

s
B C pd i AF AF

c B

S Sk T n z
g

æ öc+
= Á + Áç ÷mè ø

.   (10.23) 

Спінова сприйнятливість дірок може бути записана в тер-
мінах магнітної сприйнятливості Паулі χm=∂MV/∂B=gcµBχs, де MV 
– діркова намагніченість. У випадку виродженого діркового га-
зу при термічній рівновазі, χm пропорційна до густини діркових 
станів з енергією Фермі g(εF): 

( ) ( )2
m c B Fg s gc = m e .     (10.24) 

Звідси рівноважна температура Кюрі для об’ємного матері-
алу дорівнює: 

( )( )2 2( 1)
3B C pd i F AF AF

S Sk T n s g z+
= Á e + Á ,  (10.25) 

що приводить до важливого висновку про те, що TC контролю-
ється концентрацією дірок р, оскільки g(εF)µp1/3. Більше того, 
TC квадратично залежить від константи обмінного зв’язку, що 
вказує на те, що високі температури переходу найбільш імовір-
ні для матеріалів p-типу, оскільки p-d зв’язок для дірок зазвичай 
набагато сильніший, ніж s-d зв’язок для електронів.  

У неоднорідному випадку вузької магнітної квантової ями 
формули для об’ємного матеріалу можна узагальнити. Припус-
тимо, що квантова яма є достатньо вузькою, так що заселеною в 
ній є лише перша діркова підзона. Кінетичний обмінний потен-
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ціал, заданий рівнянням (10.14), приводить до сильного спіно-
вого розщеплення підзон. Оскільки ефективне поле c

effB  та по-
ляризацію марганцю <Sz> при температурах T < TC можна вва-
жати малими, то енергію спін-залежних підзон εσ можна розра-
хувати з використанням теорії збурень першого порядку: 

( ) ( ) ( ) 2
0 0 0d

2pd pd i zH n Ss

s
e = j j = xÁ x x j xò% , (10.26) 

де через 0j  позначено незбурену функцію найнижчої підзони, 
яка залежить від прикладеного зміщення.  Звідси  отримаємо 
розщеплення підзон Δ: 

2
0pd i zd n S¯ D = e -e = Á x jò .    (10.27) 

Оскільки припускалось, що лише перша підзона заповнена 
дірками, природно, що профіль діркової спінової густини nσ(ξ) 
пропорційний до нормалізованої функції ψσ(ξ) спін-
розщепленої підзони:  

( ) ( ) ( )2 2
, 1n N ds s s sx = j x j x x =ò ,  (10.28) 

де Nσ – двовимірна густина в квантовій ямі: 
( )N n ds s= x xò .     (10.29) 

Якщо хвильові функції спінів вгору та спінів вниз апрокси-
мувати нульовим порядком незбуреного основного стану, тобто 
ψ↑(ξ)=ψ↓(ξ)=φ0(ξ), то залежність спінової густини від ξ можна 
записати в вигляді: 

( ) ( ) ( ) ( )2 2
0 2 0z Ds s N N s ¯x = - j x = j x ,  (10.30) 

де 2Ds =s(N↑−N↓) − 2D-спінова густина в квантовій ямі.  

Поблизу TС можна припустити лінійний зв’язок між 2Ds  
та зонним розщепленням Δ, аналогічно рівнянню (10.21) у 3D-
випадку: 
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2
2 2

D
D D

s
s

¶
= D = c D

¶D
,     (10.31) 

де χ2D =∂ 2Ds /∂∆ − 2D-спінова сприйнятливість. Звідси з вико-
ристанням рівняння (10.27) отримаємо розподіл спінової густи-
ни: 

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2
2 0

2 2
2 0 0d .

z D

D pd i

s

n S

x = c j x D =

¢ ¢ ¢ ¢= c j x Á x x x j xò
  (10.32) 

Для отримання самоузгодженого рівняння, з якого можна 
визначити температуру Кюрі, лінеаризуємо вираз (10.20) для 
усередненого поля поляризації марганцю <Sz>  і підставимо в 
явному вигляді ефективне поле i

effB  з (10.6):  

( )( 1) 1
3z pd z AF AF z

B

S SS s z S
k T

+
= Á + Á .  (10.33) 

Комбінуючи цей вираз із (10.32) та нехтуючи внеском слаб-
кого прямого антиферомагнітного зв’язку, отримаємо бажане 
самоузгоджене співвідношення: 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

22
2 0

2
0

( 1)
3

d ,

z pd D
B c

i z

S SS
k T

n S

+
x = Á c j x ´

¢ ¢ ¢ ¢´ x x x j xò
   (10.34) 

яке являє собою лінійне інтегральне рівняння для <Sz>(ξ). Це 
співвідношення можна також розуміти як задачу на власні зна-
чення z B C zI S k T S=$  з інтегральним оператором  

( ) ( )

( ) ( ) ( )

22
2 0

2
0

( 1)
3

d .

pd D

i

S SI f

n f

+
x = Á c j x ´é ùë û

¢ ¢ ¢ ¢´ x x j x xò

$

   (10.35) 

Критична температура визначається як найвища температу-
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ра, при якій виконується z B C zI S k T S=$ , що відповідає найбі-
льшому власному значенню з власною функцією 

( ) ( ) 2
0f x µ j x . Простою підстановкою виразу (10.34) для <Sz> 

ітераційно можна отримати аналітичний вираз для температури 
Кюрі в магнітних квантових ямах  

( ) ( ) 42
2 0

( 1) d
3B C pd D i

S Sk T n+
= Á c x x j xò .   (10.36) 

У випадку 2D-діркового газу, що перебуває в термічній рів-
новазі, 2D-спінова сприйнятливість χ2D=sg0/2=sm*/2πħ2 виявля-
ється пропорційною до добутку 2D-густини станів g0 на спін, 
звідки отримаємо рівноважну критичну температуру: 

 

( ) ( ) 42
0 0

( 1) d
12B C pd i

S Sk T g n+
= Á x x j xò .   (10.37) 

Останнє співвідношення для TС вказує на те, що ми можемо 
визначити єдину температуру Кюрі для всієї системи замість ξ-
залежної TС, яка випливає з простої адаптації результатів для 
об’єму на випадок 2D-системи. Найбільш важливо, що, на від-
міну від об’ємного випадку, в рівновазі не існує очевидної за-
лежності TС від концентрації носіїв заряду, оскільки 2D-густина 
станів є константою g0.  

Однак, існує «прихована» непряма залежність, адже в зага-
льному випадку константа обмінного зв’язку в 2D-системах є 
функцією концентрації носіїв заряду, і в нерівноважному випа-
дку спінова сприйнятливість суттєво змінюється при прикла-
данні зовнішнього зміщення. Більш того, рівняння (10.37) вка-
зує на можливість зміни TC шляхом модуляції перекриття про-
філів  густини nі(ξ) з хвильовою  функцією квантової ями.  
Оскільки профіль хвильової функції може змінюватись при змі-
ні конфайнмент-потенціалу внаслідок дії зовнішнього поля, це 
дозволяє електричним методом контролювати появу феромаг-
нетизму в обмежених системах. 
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10.4. ГРАНУЛЬОВАНІ МАГНІТНІ МАТЕРІАЛИ 

Гранульованими магнітними матеріалами називають твер-
ді тіла, що містять феромагнітні гранули, розміщені у немагніт-
ному середовищі (матриці), яке може бути як діелектриком, так 
і провідником. Гранульовані матеріали мають складну структу-
ру нанометрового масштабу (розміри гранул становлять 
2...70 нм). Розмір гранул контролюється умовами формування 
та об’ємною часткою металу (х), яка може змінюватися від 0 до 
1. Змінюючи розмір гранул, можна маніпулювати фізичними 
властивостями матеріалів в широких межах. При цьому 
з’являються можливості не лише вивчати різноманітні фізичні 
явища, але й досягти параметрів, необхідних для використання 
цих матеріалів в сучасній техніці.  

Якщо матриця гранульованого матеріалу є діелектриком 
(SіO2, Al2O3, MgО та інші), то такі матеріали називають грану-
льованими композитами або керметами (cermet). Для компози-
тів з малими значеннями х металічні гранули електрично ізо-
льовані одна від одної в об’ємі матриці, і тому такі середовища 
близькі за своїми електричними властивостями до діелектриків. 
Провідність у таких композитах здійснюється переважно за ра-
хунок тунелювання електронів між металічними гранулами або 
внаслідок стрибкової провідності по локалізованих станах діе-
лектричної матриці. Магнітні гранули у матеріалах з малими 
значеннями х є однодоменними, а оскільки вони мають криста-
лічну структуру і характеризуються кристалографічною анізот-
ропією, то виявляють при цьому висококоерцитивні властивос-
ті. При розмірах від одного до десяти нанометрів гранули біль-
шості металів (Fe, Au, Co, Сu) стають однодоменними і можли-
вий їх перехід у суперпарамагнітний стан. 

Для композитів з великими значеннями х, із металічних 
гранул формується своєрідна суцільна "сітка", уздовж якої здій-
снюється металічна провідність. Разом з виникненням металіч-
ної провідності гранули починають магнітно взаємодіяти між 
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собою і, отже, формуються магнітом’які властивості композита. 
Протяжна провідна "сітка" і магнітна замкнута структура 

виникають у композитах при досягненні перколяційної межі 
(порогу протікання) хp. Поріг протікання – це така об’ємна час-
тка металічної фази в композиті, за якої формується кінцева 
"мережа" з металічних гранул у всьому об’ємі зразка, тобто, 
утворюються суцільні канали з металічною провідністю. Для 
багатьох гранульованих нанокомпозитів величина хp лежить у 
межах 0,5…0,6.  

Внаслідок унікальної наноструктури гранульовані компози-
ти виявляють велику різноманітність провідних, надпровідних, 
оптичних, магнітних, механічних та інших фізичних властивос-
тей. Гранульовані композити можуть виявляти і властивості, 
характерні їх діелектричним матрицям. Оскільки такі діелект-
рики, як SіО2, A12О3, MgO, зазвичай механічно більш тверді, 
ніж металічні сплави, а також більш хімічно- і зносостійкі, то 
очікується, що й композити будуть виявляти аналогічні власти-
вості. 

Формування гранульованих матеріалів. Гранульовані сис-
теми можна отримати різними методами осадження, однак най-
більш універсальним методом є йонне розпилення. Розпилення 
можна проводити, використовуючи лише одну мішень, яка міс-
тить металевий і діелектричний компоненти. Застосовують та-
кож одночасне розпилення двох різних мішеней (наприклад, 
металевої і діелектричної). У тому разі, коли необхідно забезпе-
чити формування багатошарової структури, оптимальним є ви-
користання послідовного осадження різних матеріалів на підк-
ладинку. Оскільки наноструктура гранульованих матеріалів до-
сить чутлива до технологічних параметрів, таких як швидкість 
осадження, тиск у камері розпилення і температура підкладин-
ки, то всі ці умови мають ретельно контролюватись. 

Важливою особливістю формування гранульованих компо-
зитів є обмежена кількість пар метал–метал і метал–ізолятор, у 
яких можливе одержання гетерогенної структури. Обов’язкова 
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умова формування гранульованої структури – незмочуваність і 
нерозчинність одного компонента в іншому. Тобто, поверхнева 
енергія металічної (феромагнітної) фази має бути більшою, ніж 
поверхнева енергія матеріалу матриці (діелектрик або парамаг-
нітний метал), і набагато більшою, ніж енергія взаємодії компо-
нентів між собою. Якщо ці умови витримуються, то в процесі 
формування плівки атоми металу, що осаджуються, будуть зби-
ратися у гранули, розміри яких визначаються умовами одер-
жання. Фаза діелектрика також буде формуватися окремо від 
металічної фази. У результаті утвориться матеріал, у якому 
обидві фази не змішані, а розміри кожного конкретного вклю-
чення не перевищують декількох десятків нанометрів. 

Густина металічних включень, як правило, сильно відрізня-
ється від густини діелектричної матриці, що їх оточує, тому 
об’ємна частка металу може сильно відрізнятися від концентра-
ції, вираженої в атомних відсотках. Наприклад, Fe50(SіО2)50 в 
атомних відсотках еквівалентно Fe21(SіО2)79 в об’ємних відсот-
ках. Як об’ємну частку металу, так і атомну можна визначити за 
допомогою електронного мікроаналізу, кутової спектроскопії, 
рентгенівського дисперсійного мікроаналізу та інших методів, 
що дають інформацію про кількісний склад матеріалу.  

Оскільки складна структура гранульованих твердих тіл іс-
нує лише на рівні нанометрового масштабу, то інформацію про 
реальну морфологію композитів можна отримати лише за до-
помогою просвічувальної електронної мікроскопії. Як приклад, 
на рис. 10.17 показано гранульовану структуру Fe70(SіО2)30. 
Гранули мають рівноважну форму з розміром у кілька наномет-
рів. У зразках із високим об’ємним вмістом металічної фази 
гранули утворюють провідну мережу, всередині якої знаходять-
ся ізольовані області непровідного середовища. 

Коерцитивна сила гранульованих систем. У разі, коли 
об’ємна частка металічних гранул незначна (тобто, менша за 
поріг протікання), система часто проявляє суперпарамагнітні 
властивості. Підвищення об’ємної частки металічної фази і,   
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відповідно, перехід поза поріг протікання призводять до появи 
ФМ властивостей матеріалу. Не варто, однак, забувати, що 
йдеться про макроскопічний прояв магнітних властивостей, то-
ді як окремі гранули залишаються феромагнітними за будь-
якого об’ємного співвідношення фаз (за умови, що гранули 
сформовані з феромагнітного елемента). 

 

 

Рис. 10.17. Світлопольне елект-
ронно-мікроскопічне зображен-
ня гранульованої системи 
Fe70(SіО2)30, осадженої при 
Т=300 К  

 
На рис. 10.18 наведено концентраційну залежність коерци-

тивної сили гранульованих плівок системи 
vv xx -12 )(SiOFe , де 

0<хv<1 (хv – об’ємна частка), отриманих напиленням при 300 К. 
Максимальні зміни Нc спостерігаються при 2 К. При наближен-
ні до порогу протікання (хv<хр, але хv→хр) проявляється гігант-
ське зростання Нc, що сягає максимуму ~2,5 кЕ. При подальшо-
му збільшенні хv коерцитивна сила різко зменшується до зна-
чень Нc = 50 Е, які порівнянні з величиною для звичайного на-
пиленого Fe. Величина Нc залишається незмінною при збіль-
шенні хv від 60 до 100 %. За таких значень об’ємної частки ме-
талу в матеріалі формується провідна мережа, гранули 
об’єднуються в феромагнітні кластери, тому електричні і  маг-
нітні властивості такої системи аналогічні властивостям суціль-
ної плівки. 

Різке збільшення коерцитивної сили в області хv = (0,2...0,5) 
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обумовлене збільшенням розмірів феромагнітних гранул. Підт-
вердженням цього є результати, отримані при дослідженні 
впливу температури підкладинки на коерцитивну силу грану-
льованих композитів Fe-SіО2 з 29 об. % Fe. За Т = 6 К величина 
Нc зростає, набуваючи значень 0,5, 0,8, 1,5 і 2,2 кЕ для зразків, 
осаджених на підкладинку при температурі 300, 475, 675 і 
875 К, відповідно. Підвищення температури підкладинки Тn 
приводить до збільшення розміру гранул. 

 

 

Рис. 10.18. Концентраційна зале-
жність коерцитивної сили, вимі-
ряної при 2 К (1),  77  К (2) і 
300 К (3) у гранульованих плів-
ках системи Fe-SіО2 

 
Для зразків Fe-SіО2, осаджених за 77 К<Тn<400 К, розмір 

гранул становить приблизно 4 нм. При осадженні на підкладин-
ку з Тn=575 К, утворюються гранули розміром близько 6 нм. 
Якщо Тn=775 К, то розмір гранул збільшується до 15 нм. Оскі-
льки у гранульованій системі Fe–SіО2 реалізуються високі зна-
чення Нc та намагніченості, то такі матеріали можна використо-
вувати як середовища для магнітного запису. У системах з над-
високою щільністю запису амплітуда і ширина сигналу пропор-
ційні ( V

rM HC)0,5  і Hc
–0,5, відповідно (тут, V

rM  – остаточна намаг-
ніченість). Високі значення Нc і V

rM  призводять до більш якіс-



 

409 
 

них параметрів запису і відтворення інформації.  
Електричні властивості та магнетоопір гранульованих 

композитів метал–діелектрик. Сучасна технологія відкрила 
можливості синтезу складних композиційних матеріалів і спо-
лук, що характеризуються гетерогенною, багатофазною струк-
турою або значною неоднорідністю фізичних властивостей на 
мікроскопічному рівні (гранульовані композити, багатошарові 
структури та ін.). У таких матеріалах відносний магнетоопір 
може сягати десятків тисяч відсотків у сильних магнітних по-
лях.   

Залежно від типу матеріалу його магнетоопір пов’язують 
або з розсіюванням поляризованих носіїв заряду на структурних 
неоднорідностях провідника, або з тунелюванням поляризова-
них електронів крізь непровідні ділянки композита, або зі змі-
ною провідних властивостей усього матеріалу. У багатьох гра-
нульованих композитів (Со-А1-О, Со-Sі-О, Fe-Hf-О, Fe-Mg-F, 
Nі-Sі-О) при 300 К спостерігається магнетоопір, що сягає 8 % у 
полях 10 кЕ. Питомий електричний опір r гранульованих ком-
позитів монотонно зростає зі збільшенням частки діелектрика, 
причому зі зміною цієї частки від 0  до 1  опір збільшується на 
кілька порядків. У концентраційній області до порога протікан-
ня (коли гранули ще не контактують між собою) зміна опору 
носить експоненційний характер. 

При великій частці металічної фази (за порогом протікання) 
гранули формують провідну суцільну мережу і провідність ма-
теріалу в цілому є металічною. Типові значення питомого елек-
троопору в цій області знаходяться в межах 101…103 мкОм·см, 
а температурна залежність r незначна, що характерно для крис-
талічних і аморфних металічних плівок. Якщо концентрація ме-
талічного компонента нижча за поріг протікання (тобто, металі-
чні гранули ізольовані у діелектричній матриці), то r перевищує 
104 мкОм·см, а температурний коефіцієнт електроопору 
від’ємний і характеризується великими значеннями. На 
рис. 10.19 наведено типову температурну залежність питомого 
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опору гранульованого композиту Со52А120О28.  Такий вид тем-
пературної залежності r вказує на складний механізм електро-
переносу.  

 

 

Риc. 10.19. Температурна 
залежність питомого елек-
троопору в нульовому ма-
гнітному полі гранульова-
них плівок Со52А120О28  

 
Теоретично у реальних гранульованих композитів можливі: 

(1) стрибкова провідність, подібна провідності у аморфних на-
півпровідниках; (2) провідність за рахунок тунелювання елект-
ронів між металічними гранулами і, нарешті, (3) напівпровідни-
кова провідність, яка реалізується у звичайних кристалічних 
напівпровідниках. Для визначення конкретного механізму елек-
тропереносу температурну залежність опору перебудовують в 
інших координатах, що дають змогу "спрямити" отримані дані. 
Відомо, що стрибкова провідність дає залежність log r~Т–1/4, 
тунельна – log r~Т–1/2 і напівпровідникова – log r~Т–1. Той факт, 
що залежності є лінійними в одній із таких систем координат, 
вказує на те, що в даному матеріалі домінує певний механізм 
електропровідності. На рис. 10.20 наведено результати перебу-
дування залежності r від Т в зазначених координатах. Очевид-
но, що для даного композиту Со-А1-О домінує тунельна прові-
дність, оскільки у координатах log r~Т–1/2 залежність є ліній-
ною. 

Домінуючий механізм провідності у гранульованих компо-
зитах значною мірою залежить від матеріалу діелектричної   
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матриці. У системах Со-А1-О і Fe-Hf-О дійсно домінує тунелю-
вання, тоді як у Fe-SіOn і CoFeB-SіOn основним механізмом є 
стрибкова провідність, за якої електрони здійснюють термоак-
тивовані стрибки між локалізованими станами в аморфній діе-
лектричній матриці. 

 

 
Рис. 10.20. Температурна залежність питомого електроопору (r) у 
гранульованому композиті Co52Al20O28, побудована в координатах 
log r~Т–1/4 (а), log r~Т–1/2 (б), log r~Т–1 (в) 

 
Вперше залежність log r від Т–1/2 була запропонована 

П. Шенгом (P. Sheng) для опису провідності у гранульованих 
середовищах з врахуванням тунелювання і термічно активова-
них процесів. Електрони провідності у системі провідних гра-
нул, розділених діелектричними бар’єрами, можуть рухатись 
шляхом тунелювання між гранулами. Тунельна провідність 
пропорційна  

0
2exp 2 *t mæ ös µ s - fç ÷

è øh
,     (10.38) 

де т* – ефективна маса електрона; f – ефективна висота 
бар’єра; t – ширина бар’єра. 

Розглядаючи опір гранульованих композитів, у яких розмір 
гранул становить кілька нанометрів, необхідно брати до уваги 
зміну заряду гранул, що відбувається при тунелюванні електро-
на із гранули або до неї. Зміна заряду гранули (порушення її 
електронейтральності) приводить до того, що її кулонівська 
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енергія зростає. П. Шенг розглядав модель, відповідно до якої 
електрони, збуджені збільшенням кулонівської енергії, можуть 
термічно генеруватися настільки, що стає можливим наступний 
акт тунелювання. Припускалось, що електрони, збуджуючись 
до такого стану, здатні подолати кулонівську енергію гранули. 
Ймовірність, пов’язана з цим процесом, пропорційна кулонівсь-
кій енергії і температурі. Із врахуванням цих двох процесів   
електроопір можна записати у вигляді 

1
12
2

0exp 2
B

C T
k

-
ì ü

æ öï ïr µ r í ýç ÷
è øï ïî þ

,     (10.39) 

де ε 2 /*
CC l m= f h  і називається енергією активації тунелю-

вання (εC – кулонівська енергія гранули, що зростає при туне-
люванні, l – середня відстань між гранулами). Вираз (10.39) 
зручно використовувати для аналізу експериментальних даних 
у вигляді: 

( )1/2 1/2ln 2 / BC k T const-r µ + .    (10.40) 
Якщо розглянути дві феромагнітні гранули, розділені діеле-

ктричним бар’єром, то перенесення електрона з однієї гранули в 
іншу здійснюватиметься лише за рахунок тунельного ефекту. У 
такій системі метал–діелектрик–метал електрон з певним спіно-
вим станом може тунелювати через бар’єр лише у такий самий 
спіновий стан. Ймовірність тунелювання електрона у стан із 
протилежним спіном дорівнює нулю. Це означає, що інтенсив-
ність тунелювання, а отже, й тунельний струм залежать від від-
носної орієнтації магнітних моментів гранул. Для гранульова-
них композитів з неметалічною провідністю (гранули ізольовані 
у матриці) і суперпарамагнітними властивостями (магнітні мо-
менти гранул орієнтовані випадковим чином) за відсутності зо-
внішнього магнітного поля тунельний струм є незначним. Збі-
льшення магнітного поля призводить до того, що магнітні мо-
менти гранул стають  співнапрямленими, а отже, зростає  про-
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відність матеріалу і, відповідно, тунельний струм. 
Величина зміни електроопору в зовнішньому магнітному 

полі залежить від складу композитів (рис. 10.21, 10.22). Макси-
мум магнетоопору спостерігається за таких умов, коли гранули 
ще не сформували суцільну мережу з металічною провідністю, 
але ширина бар’єрів між гранулами – мінімальна. Така структу-
ра реалізується у  гранульованих  матеріалах поблизу порогу 
перколяції. 

 

 
Рис. 10.21. Концентраційна залежність магнетоопору у гранульова-
них композитах CoFeB-SіOn при Н=12,6 кЕ 

 

 
Рис. 10.22. Магнетоопір гранульованих композитів 
(Со41Fe39В20)х(SіOn)100-х. Склад, ат.% , вказано цифрами біля кривих 
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Магнетоопір гранульованих композитів пропорційний до 
квадрату намагніченості Dr/r0µ–(МV/ V

sM )2, де V
sM  – намагні-

ченість насичення. На рис. 10.23 наведено залежність r і 

( )2
/V V

sM M-  від напруженості зовнішнього магнітного поля. 
Такий характер залежності може бути пояснений, виходячи з 
простих фізичних міркувань. Зміна r при збільшенні напруже-
ності магнітного поля обумовлена спін-залежним тунелюван-
ням. Тунельний струм, а, отже, і магнетоопір, залежать від кута 
між векторами намагніченості гранул, які беруть участь у туне-
люванні, тобто 

( ) ( )0 0 12/ 1 cosr-r r - q: ,    (10.41) 
де q12 – кут між векторами намагніченості, що є функцією маг-
нітного поля H; r0 –  електроопір при q12=0. 

У випадку великого ансамблю бар’єрів, як це реалізовано в 
реальному композиті, необхідно зробити усереднення і тоді 
можна одержати такий вираз:  

( ) ( )( )
( )

0 0

22

( ) / 1 cos 1 cos

1 cos 1 / ,

ij i jij ij

V V
i si

M M

r-r r - q = - q -q =

= - q = -

:

 (10.42) 

де qіj – кут між векторами намагніченості найближчих і-тої та  j-
тої гранул; qі і qj – кути, які визначають напрями векторів нама-
гніченості найближчих і-тої та j-тої гранул. Усереднення <...>іj 
проведено для усіх найближчих сусідніх і-j пар. Усереднення 
<...>і проведено для усіх гранул ансамблю. 

Вираз (10.42) показує, що зміни r, спричинені збільшенням 
магнітного поля, обумовлені "стягуванням" магнітних моментів 
до одного напрямку, що пропорційно до квадрату середньої на-
магніченості. Експериментально отримане узгодження залеж-
ностей (r – r0)/r0 і ( )2

/V V
sM M  від напруженості магнітного по-

ля підтверджує тунельну природу магнетоопору в гранульова-
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них матеріалах. 
 

 

Рис. 10.23. Залежність магнетоо-
пору (○) і квадрату зведеної на-
магніченості (●) від магнітного 
поля в гранульованому композиті 
Co52Al20O28, виміряні при 
Т = 300 К 

 
Магнетоопір гранульованих середовищ феромагнітний 

метал–немагнітний метал. Одержати гетерогенні структури, 
неоднорідні відносно потоку електронів провідності, можна не 
лише за рахунок застосування оксидних сполук або компози-
ційних матеріалів типу метал–діелектрик. Використовуючи той 
самий принцип, що лежить в основі формування керметів, мож-
на легко одержувати гранульовані матеріали і в системах ме-
тал–метал. Існують бінарні металічні системи, у яких взаємна 
розчинність компонентів незначна (не більш як 1…2 ат.% ), а 
проміжні сполуки не утворюються. До таких систем можна від-
нести сплави феромагнітних елементів (Со, Fe, Nі) з високопро-
відними немагнітними елементами (Сu, Ag, Au). Ці феромагніт-
ні і немагнітні метали практично не розчиняються один в одно-
му і не змішуються. Тому при одночасному напиленні такої па-
ри металів на підкладинки відбувається формування гранульо-
ваної структури, подібної до структури керметів. Розміри гра-
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нул, так само як і в керметах, не перевищують десятки наноме-
трів. 

Незважаючи на те, що обидва компоненти у сплавах є про-
відними металами, у них також проявляється гігантський маг-
нетоопір. При електропереносі через такий матеріал електрони 
провідності неминуче мають перетинати межі поділу гранула-
матриця, що впливає на транспортні властивості сплавів (прові-
дність матеріалу матриці приблизно втричі вища, ніж матеріалу 
гранул). Причиною магнетоопору у цьому разі є спін-залежне 
розсіювання на поверхні і/або в об’ємі феромагнітних гранул, 
що знаходяться у високопровідній немагнітній матриці. Це роз-
сіювання залежить від зовнішнього магнітного поля  та від орі-
єнтації магнітних моментів гранул. 

 

 
Рис. 10.24. Концентраційна залежність магнетоопору гранульованих 
металічних сплавів Со-Аg  за різних температур, К: 1 – 5; 2 – 300 

 
Подібно керметам магнетоопір гранульованих металічних 

сплавів проявляється не за всіх концентрацій, а лише в певному 
інтервалі складів (хоча й досить широкому). Як і у керметах, 
вводиться поняття порога протікання, тобто концентрації (або 
об’ємної частки) феромагнітного металу, за якої гранули почи-
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нають формувати безперервні канали провідності, по яких елек-
трони можуть проходити через сплав, не перетинаючи межі по-
ділу. Значення об’ємної частки магнітного матеріалу, що відпо-
відають порогу протікання, визначені в рамках теорії протікан-
ня,  для систем Со–Сu і Со–Ag становлять 0,5…0,6 (рис. 10.24). 
Характерно, що у цьому разі поблизу порогу протікання магне-
тоопір прагне до нуля, тоді як у керметах він максимальний. 

 

 
Рис. 10.25. Вплив відпалу при 670 К на магнетоопір гранульованих 
сплавів Со-Сu: 1 – матеріал до відпалу; 2–4 – після відпалу. Трива-
лість відпалу, хв: 2 – 30; 3 – 45; 4 – 60 

 
Оскільки формування гранульованої структури відбуваєть-

ся переважно при осадженні з газової фази, одержана структура 
є метастабільною. Тому відпали гранульованих сплавів здатні 
істотно впливати на структуру сплавів та їх магнеторезистивні 
властивості. Відпали приводять до зростання розмірів гранул і 
часткового розпаду твердих розчинів на основі компонентів, що 
утворюють сплав. У системі Со-Сu, наприклад, у результаті ві-
дпалів відбувається формування кластерів кобальту і міді, роз-
міри яких у 2…3 рази більші, ніж розміри вихідних гранул. Як 
немагнітна матриця, так і самі феромагнітні гранули стають 
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«чистішими», тобто вміст у них другого компоненту знижуєть-
ся. Тоді ж межі поділу гранула–матриця виявляються чіткіши-
ми. Ці процеси призводять до значного зростання магнетоопору 
сплавів (рис. 10.25). Отже, відпали можна використовувати для 
поліпшення і стабілізації магнеторезистивних властивостей 
сплавів. 

10.5. НАНОКОМПОЗИТИ З АМОРФНИХ СПЛАВІВ У 
ДІЕЛЕКТРИЧНІЙ МАТРИЦІ 

Практичний інтерес до нанокомпозитів викликаний перспе-
ктивами їх застосування як магніточутливих елементів для за-
пису і зчитування інформації, при розробці захисних покриттів 
тощо. Для створення елементів магнітного запису широко ви-
користовуються аморфні магнітом’які сплави на основі заліза та 
кобальту. У області низьких частот вони володіють задовільни-
ми магнітними характеристиками. Проте, у високочастотній об-
ласті їх застосування ускладнюється внаслідок зростаючих 
втрат на вихрові струми. Для зменшення втрат необхідно мати 
матеріали із збільшеним питомим електричним опором.  

Одним з шляхів вирішення даної задачі є отримання компо-
зиційних гранульованих матеріалів на основі аморфних металі-
чних сплавів з діелектриком. Такі композити складаються з ме-
талічних гранул нанометрового розміру, що хаотично розподі-
лені у діелектричній матриці. Як діелектричні наповнювачі ви-
користовують SіO2 і Al2O3. Це збільшує питомий електроопір і 
розширює частотний діапазон ефективної роботи магнітом’яких 
матеріалів. Такі нанокомпозити володіють високою механічною 
міцністю і корозійною стійкістю.  

Для отримання композиційних наноструктур металічний 
сплав–діелектрик застосовують іонно-променеве розпилення. 
Керування розміром гранульованих частинок, співвідношенням 
вмісту діелектричної та металічної фаз здійснюється шляхом 
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зміни відстані між мішенями та підкладинкою, інтенсивності 
іонного променя, температури підкладинки та режимів термоо-
бробки. Для отримання однорідних гранульованих структур   
підкладинки розташовують на каруселі, що обертається з пев-
ною швидкістю.  

Зазвичай структура нанокомпозитів є сукупністю включень 
аморфного металічного сплаву розміру 2…10 нм, які хаотично 
розподілені в діелектричній матриці. Така розділена двофазна 
структура характерна, наприклад, для композитів 
(Co41Fe39B20)x+(SіO2)100–x і (Co86Ta12Nb2)x+(SіO2)100–x у вихідно-
му стані. Розмір гранул металічних включень дещо зменшуєть-
ся зі збільшенням частки діелектричного компонента у складі 
композиту. Термічний відпал композитів призводить до змін у 
мікроструктурі. Так, відпал при 713 К спричинює перерозподіл 
фаз внаслідок укрупнення металічних гранул до 20…50 нм за 
рахунок об’єднання дрібніших включень. У процесі відпалу при 
813 К крупні металічні області розпадаються на дрібніші вклю-
чення розміром до 10…30 нм і аморфна металічна фаза криста-
лізується з утворенням полікристалічних фаз.  

Питомий електричний опір нанокомпозитів сильно зале-
жить від їх складу. На рис. 10.26 наведено залежність питомого 
електричного опору r композитів (Co41Fe39B20)x+(SіO2)100–x і 
(Co86Ta12Nb2)x+ +(SіO2)100–x від концентрації металічного ком-
поненту x. 

Усі концентраційні криві мають S-подібний характер у діа-
пазоні концентрацій 30…100 ат. % металічного компоненту. У 
діапазоні концентрацій х≈20…35 % ат. у зразків композитів 
(Co41Fe39B20)x+(SіO2)100–x спостерігається плавний загин концен-
траційної залежності r, що підтверджує висновки моделі теорії 
перколяції у разі нульової провідності діелектричних областей. 
Такий діапазон концентрацій для композитів 
(Co86Ta12Nb2)x+(SіO2)100–x знаходиться в межах х ≈ 45…32 % ат. 
Для композитів (Co41Fe39B20)x+(SіO2)100–x значення порогу пер-
коляції становить хp≈47 % і для композитів складу 
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(Co86Ta12Nb2)x+(SіO2)100–x – хp ≈ 56 % ат. Різні значення порогу 
перколяції для вказаних композитів обумовлені тим, що метали 
Та і Nb  при напиленні композиту (Co86Ta12Nb2)x+(SіO2)100–x ак-
тивно поглинають кисень, внаслідок чого навколо металічних 
гранул утворюється шар оксиду, який додає системі додатковий 
опір. 

 

 

Рис. 10.26. Залежність питомого 
електричного опору композитів 
від вмісту металів при 300 К: 
1 –(Co41Fe39B20)x+(SіO2)100–x; 2 –
(Co86Ta12Nb2)x+(SіO2)100–x оса-
джені на нерухому підкладинку; 
3 –  (Co86Ta12Nb2)x+(SіO2)100–x, 
осаджені на підкладинку, що 
обертається 

 
Питомий електричний опір складних нанокомпозитів зале-

жить від температури. На рис. 10.27 наведено залежність пито-
мого електричного опору від температури у діапазоні 
78…1100 К для аморфних композитів (Co41Fe39B20)x+(SіO2)100–x. 

Питомий електроопір композитів із вмістом металічної фа-
зи, вищим за поріг перколяції (х=100 % і х=56 %), зменшується 
з підвищенням температури за рахунок кристалізації аморфної 
металічної фази і утворення додаткових провідних металічних 
каналів. Зворотний хід на температурній залежності електроо-
пору вказаних складів характеризується додатним температур-
ним коефіцієнтом опору. Для високоомних сплавів спостеріга-
ється збільшення питомого електричного опору в інтервалі 
Т = 500…900 К за рахунок укрупнення металічних гранул і збі-
льшення відстані між ними. Зменшення електроопору в області 
900…1050 К пов’язано з частковим розчиненням у діелектрич-
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ній матриці крупних металічних включень і кристалізацією 
аморфної металічної фази. Температурна  залежність   електро-
опору для композитів (Co86Ta12Nb2)x+(SіO2)100–x аналогічна  за-
лежності, наведеній на рис. 10.27. З підвищенням температури 
електроопір композитів (Co86Ta12Nb2)x+(SіO2)100–x зменшується 
для складів з х=100 і 63 ат. %, а для складів з х=55, 42, 32, 
23 % ат. – збільшується при Т=500…900 К і дещо зменшується 
при T=900…1050 К. 

 

 

Рис. 10.27. Температурна 
залежність питомого елек-
тричного опору композитів 
(Co41Fe39B20)x+(SіO2)100–x з 
різним значенням х,  ат. % : 
1 – 100; 2 – 56; 3 – 44; 4 – 
41; 5 – 33; 6 – 28; 7 – 19 

 
 
У області високих концентрацій діелектричного компонен-

та у композиті, коли металічні гранули не контактують між со-
бою, перенесення носіїв заряду між ними здійснюється шляхом 
електронного тунелювання крізь діелектричні прошарки. Тем-
пературна залежність провідності s(Т), що відповідає цьому 
механізму перенесення, описується залежністю ln s~Т1/2. В 
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аморфних напівпровідниках за низьких температур (без терміч-
ної активації носіїв у зону провідності), процес електроперено-
су на постійному струмі здійснюється шляхом стрибків носіїв 
заряду по локалізованих станах поблизу рівня Фермі. У цьому 
разі  маємо 

2 2
ph 1/4( ) expF

Be R g
T

æ ös = n e × -ç ÷
è ø

,     (10.43) 

1/43

1,66
( )B F

aB
k g

æ ö
= ç ÷eè ø

,     (10.44) 

де е – заряд електрона; R – довжина стрибка; T – абсолютна те-
мпература; g(εF) – густина станів на рівні Фермі; nph – фактор 
взаємодії фононів; kB – стала Больцмана; а – радіус локалізації 
хвильової функції електрона. 

При перебудові температурної залежності питомого елект-
ричного опору композитів (Co41Fe39B20)x+(SіO2)100–x і 
(Co86Ta12Nb2)x+ +(SіO2)100–x за низьких температур у координа-
тах ln(s/s0) від Т0,25 (для стрибкового механізму провідності) і 
від Т0,5 (для механізму електронного тунелювання), отримана 
залежність спрямляється. Для композитів з високим вмістом  
діелектричного компоненту (х=19…28 % ат.) температурна за-
лежність провідності спрямлюється у координатах ln[s/s0] від 
T0,5, отже в даних структурах у вказаній області температур до-
мінуючим механізмом перенесення заряду є електронне туне-
лювання між провідними металічними гранулами крізь діелект-
ричні прошарки.  

Для складу (х=28…33 % ат.) у області низьких температур, 
електроперенесення здійснюється одночасно тунелюванням 
електронів між металічними гранулами крізь діелектричні про-
шарки і стрибками електронів по локалізованим станам зі змі-
ною довжини стрибка. Зі збільшенням об’ємної частки металіч-
ного компоненту в складі композиту відбувається поступовий 
перехід від електронного тунелювання до стрибкового механіз-
му провідності. Це пов’язано з тим, що діелектричні прошарки 
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SіO2 при х=19 % ат. перетворюються на напівпровідникові за 
рахунок недостачі молекул кисню. Остаточний перехід до стри-
бкового механізму провідності відбувається на рівні концентра-
ції х=44 % ат.  

Провідність композитів не залежить від напруженості при-
кладеного електричного поля до значень 1·104 В/м. При накла-
данні електричного поля вище вказаного значення спостеріга-
ються ефекти нелінійного зростання питомої провідності 
(рис. 10.28). Провідність напівпровідників за сильного електри-
чного поля, згідно з теорією стрибкової провідності, підкоря-
ється закону 

2 2
ph 1/4( ) exp expF

B

B eE Re R v g
T k T

æ öhæ ös = e × - × ç ÷ç ÷
è ø è ø

,  (10.45) 

де R – довжина стрибка в слабкому електричному полі, h=0,17 
для тривимірної системи і 0,18 для двовимірної системи.  

 

 
Рис. 10.28. Залежність питомої провідності композитів 
(Co86Ta12Nb2)x+(SіO2)100–x від напруженості електричного поля при 
300 К за різного вмісту металічного компоненту х, ат. %: 1 – 42; 3 – 
32; 5 – 23 та (Co41Fe39B20)х+(SіO2)100–х: 2 – 28; 4 –19  
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Логарифмуючи вираз (10.45), отримаємо 

[ ]ln ( , )
B

eERT E const
k T

s = + .    (10.46) 

Якщо побудувати залежність ln s=f(E), то тангенс кута на-
хилу дорівнюватиме 

ln

B

e R A
E k T

D s h
= =

D
,      (10.47) 

Із залежності (10.47) можна визначити відносну довжину 
стрибка носіїв заряду: 

BAk TR
e

=
h

.        (10.48) 

Розрахунки за формулою (10.48) показали, що довжина 
стрибка носіїв заряду зменшується зі збільшенням вмісту мета-
лічного компоненту в складі композиту.  

Відносна довжина стрибка носіїв заряду для композиту 
(Co41Fe39B20)28+(SіO2)72, розрахована за рівняннями (10.47) –
(10.48), та її залежність від температури наведена на рис. 10.29. 
Зі зниженням температури довжина стрибка носіїв заряду різко 
зростає, і при Т=100…120 К прагне кінцевого значення, яке до-
рівнює середній відстані між металічними провідними гранула-
ми. Це еквівалентно переходу від стрибкового механізму  про-
відності по локалізованим станах до електронного тунелювання 
між діелектричними гранулами через діелектричний прошарок. 

Намагніченість гранульованих композитів знижується при 
зменшенні вмісту металевої фази. У композитах з вмістом ме-
талевої фази менш як 40 % ат. польові  залежності  намагніче-
ності (рис. 10.30) не виходять на насичення. Це може свідчити 
про суперпарамагнітну поведінку композиційного матеріалу, у 
якого пригнічені магнітні та обмінні взаємодії. 

Відомо, що польові залежності намагніченості системи нев-
заємодіючих магнітних моментів описуються функціями Лан-
жевена. Апроксимація експериментальних кривих МV(Н) функ-
ціями Ланжевена показала (див. рис.10.30), що магнітний поріг 
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перколяції істотно залежить від складу гранульованих компози-
тів, вмісту металевої фази та розміру металевих гранул. 

 

 

Рис 10.29. Температурна 
залежність нормованої 
довжини стрибка носіїв 
заряду для композиту 
(Co41Fe39B20)28+(SіO2)72  

 
 

 

Рис. 10.30. Експеримен-
тальні (символи) та ап-
роксимовані функцією 
Ланжевена (суцільні лі-
нії) криві композитів 
(Co41Fe39B20)x(Al2O3)100–x 
для х=28…49 % ат.  

 
 
Відпали нанокомпозитів, внаслідок яких збільшується роз-

мір гранул та їх середній магнітний момент, призводять до зсу-
ву магнітного порогу перколяції в область складів з меншим 
вмістом металевої фази та зменшення початкової магнітної 
проникності m (рис. 10.31). Це пов’язано з тим, що після напи-
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лення композитів у аморфних гранулах існують внутрішні на-
пруження, що обумовлює їх магнітну анізотропію. 

 

 

Рис. 10.31. Залежність поча-
ткової магнітної проникнос-
ті композитів CoFeB·Al2O3
(1), CoFeB·SіO2 (2) та 
CoTaNb·SіO2 (3) від вмісту 
металевої фази у вихідному 
стані (затемнені символи) та 
після відпалу при 720 К 
(контурні символи) 

 
Внаслідок відпалів структура гранул релаксує і рівень нап-

ружень зменшується. У свою чергу, процес переорієнтації маг-
нітних гранул полегшується, що спричинює збільшення значень 
початкової магнітної проникності. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Які основні вимоги висуваються до феромагнітних компо-
нент структур спінтроніки? 

2. Які елементи відносять до напівметалів та які особливості їх 
фізичних властивостей, атомної та електронної будови? 

3. У чому полягають особливості електронної будови ферома-
гнетиків на основі d- та f- елементів? 

4. Які метали відносять до половинних? У чому полягають 
особливості їх електронної структури? 

5. Які властивості, особливості атомної та електронної будови 
притаманні магніторозчиненим напівпровідникам? 

6. Яка принципова різниця між гігантським та колосальним 
магнетоопором?  Для яких структур  спостерігається коло-
сальний магнетоопір та перехід метал-діелектрик ? 
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7. У чому полягають особливості атомної та електронної будо-
ви манганітів? Суть подвійної обмінної ФМ-взаємодії і у 
яких системах вона проявляється найбільш яскраво? 

8. Внаслідок яких фізичних причин спостерігається різниця у 
густині електронних станів у об’ємі та на поверхні плівко-
вих та гранульованих ФМ-структур? Де більша спінова по-
ляризація: в об’ємі чи на поверхні феромагнетику? 

9. Опишіть технологію формування гранульованих магнітних 
матеріалів. Від яких параметрів залежать розмір та форма 
наногранул? Що таке поріг протікання? 

10. Опишіть фазову діаграму манганітів лантану. Як змінюється 
магнітне впорядкування, концентраційні переходи та тип 
провідності у цій системі? 

11. У чому полягають особливості температурних залежностей 
електро- та магнетоопору монокристалів та плівок мангані-
тів лантану? 

12. Опишіть концентраційні залежності коерцитивноної сили Нс 
у гранульованих  системах феромагнітні гранули - діелект-
рична матриця? 

13. У чому полягають особливості електричних та магнеторези-
стивних властивостей гранульованих композитів метал-
діелектрик? Опишіть механізми провідності у цих матеріа-
лах. 

14. Особливості напівпровідникового, тунельного та стрибково-
го механізмів провідності у гранульованих наносистемах. 

15. У чому полягають механізми, які обумовлюють нелінійність 
ВАХ у гранульованих багатошарових структурах? 

16. У чому проявляються особливості температурних та польо-
вих залежностей електроопору та  магнетоопору для нано-
композитів з аморфних сплавів у діелектричній матриці? 

17. У чому полягають особливості механізмів провідності та 
магнетоопору в гранульованих системах феромагнетик-
немагнітний матеріал? 
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11. СПІНТРОННІ ПРИСТРОЇ 

Практичні застосування, що ґрунтуються на явищах магніт-
ної спінтроніки, спричинили технологічний скачок в індустрії 
систем зберігання даних і запам’ятовуючих пристроїв. Очіку-
ється, що нові явища магнітної спінтроніки (спін-обертовий 
ефект, ефект спінової накачки та ін.) та явища напівпровіднико-
вої спінтроніки найближчим часом будуть також впроваджені в 
сучасні технології. 

Невдовзі після відкриття ефекту ГМО були створені елеме-
нти зчитування в системах магнітного запису (в жорстких дис-
ках комп’ютерів) (рис. 11.1). Пізніше, коли значення ТМО пе-
ревищили параметри ГМО, на зміну ГМО-елементам прийшли 
магнітні тунельні контакти. З часом МТК знайшли застосування 
і в магнітній пам’яті з довільним доступом: інформація зберіга-
ється в магнітній конфігурації феромагнітних шарів, її не  пот-
рібно відновлювати, як це робиться в комірках динамічної опе-
ративної пам’яті, і, нарешті, ця інформація не зникає після вим-
кнення електричної напруги. Очікується, що найближчим часом 
спін-обертовий ефект також буде впроваджений в сучасні тех-
нології: уже розроблені експериментальні зразки МПДД, в яких 
спін-обертовий ефект використовується для запису бітів інфор-
мації. 

Дослідження в області напівпровідникової спінтроніки дали 
можливість виявити низку нових фундаментальних явищ, од-
нак, конкурентоздатних практичних застосувань в цьому на-
прямі поки що не розроблено. Ключовим елементом, на розроб-
лення якого спрямовані зусилля в галузі напівпровідникової 
спінтроніки, є спіновий транзистор. Концепція спінового тран-
зистора має на меті надання додаткової функціональності тра-
диційним МОН транзисторам. Характерними рисами спінового 



 

429 
 

транзистора будуть енергонезалежність та здатність до легкого 
переналагодження (адаптивність), що є необхідним для розроб-
лення високопродуктивних інтегральних структур, таких як 
елементи енергонезалежної та адаптивної логіки. 

 

 
Рис. 11.1. Прикладні застосування на основі ефектів  магнітної  спін-
троніки: ГМО – гігантський магнетоопір,  ТМО − тунельний магне-
тоопір, МПДД – магнітна пам’ять з довільним доступом, СО – спін-
обертовий ефект. Д − дослідження, П – пристрої 

 
Додаткова функціональність, спричинена використанням 

спінового ступеня вільності, може надати переваги і іншим 
пристроям наноелектроніки та обчислювальної техніки. На да-
ний час значних успіхів досягнуто в напрямку розроблення бі-
полярного спінового діода та спінового світлодіода. Нові яви-
ща, відкриті протягом останніх років (спіновий ефект Холла, 
спіновий ефект Зеебека, квантовий спін-Холл ефект), також 
мають значний потенціал для використання в новітніх пристро-
ях спінтроніки. 

11.1. ЕЛЕМЕНТИ ЗЧИТУВАННЯ В СИСТЕМАХ ЗБЕРІГАННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ 

Принцип магнітного запису/зчитування. Головні елемен-
ти пристрою, за допомогою якого виконується процес запи-
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су/зчитування у жорсткому диску комп’ютерів, зображено на 
рис. 11.2. Система запису складається із записуючої головки і 
тонкоплівкового носія інформації. Записуюча головка включає 
в себе магнітне осердя, котушку індуктивності (зазвичай – з мі-
ді) і повітряний зазор, в якому індукується магнітне поле. Маг-
нітне осердя, яке має специфічну розщеплену форму, склада-
ється з двох обкладинок, котрі зазвичай виготовляються з пер-
малою NіFe або інших магнітом’яких плівок, таких як CoNbTa, 
FeAlN, FeTaN. 

 

 
Рис. 11.2. Елементи запису/зчитування в системах  зберігання ін-
формації: 1 – головка зчитування, 2 – головка запису, 3 – носій ін-
формації. Адаптовано з A. Moser et al., J. Phys. D: Appl. Phys. 35, 
R157 (2002)  

 
Носій інформації являє собою тонку (10-30 нм товщиною) 

магнітну плівку на основі CoCr, покриту захисним немагнітним 
шаром. У якості підкладинки використовується скло або алюмі-
нієвий диск. Під час операцій зчитування або запису інформації 
диск обертається з частотою 60-170 об./с. Голівка переміщуєть-
ся над поверхнею диску на відстані 10-100 нм (рис. 11.3). 

Жорсткі диски містять інформацію у вигляді двійкової сис-
теми, яка записується в обмежені мікрообласті, що називаються 
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елементарними комірками інформації або бітами. Такі комірки 
послідовно розташовані одна за одною в межах доріжок, що 
утворюють концентричну систему кілець від центру диску до 
його зовнішнього краю. Елемент доріжки зображено на 
рис. 11.2. Компактність записуваної інформації на цей носій за-
лежить від ширини і довжини елементарної комірки інформації. 

 

 
Рис. 11.3. Жорсткий диск комп’ютера 

 
У котушку записуючої головки поступає сигнал у вигляді 

змінного струму (записуючий імпульс), який індукує магнітний 
потік між обкладинками магнітного осердя. Поляризація струму 
(а, отже, і напрям магнітного потоку) змінюється відповідно до 
інформації, яка кодується в цифрову систему і записується на 
носій. Магнітний потік виходить за межі обкладинок записую-
чого осердя, проникає і намагнічує мікрообласть носія, що зна-
ходиться під записуючою головкою. Магнітна конфігурація, що 
створюється в мікрообласті, може зберігатись досить довгий 
період (більше 10 років), якщо носій не піддавати дії магнітних 
полів, достатніх для його перемагнічування. 

Процес зчитування відбувається за допомогою головки зчи-
тування, в основі роботи якої можуть лежати такі фізичні явища 
як магнітна індукція (у випадку індуктивної головки зчитуван-
ня), магнетоопір (у  випадку магнеторезистивної головки),  гі-
гантський магнетоопір з використанням технології спінових 
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клапанів (у випадку використання ГМО головки), або тунель-
ний магнетоопір (у випадку використання головки на основі ту-
нельного магнеторезистивного ефекту). 

Розглянемо принцип зчитування на прикладі індуктивної 
головки. Коли головка проходить над «записаними» магнітними 
областями – елементарними комірками інформації, то поверх-
невий магнітний потік від цієї комірки проходить через обкла-
динки головки, внаслідок чого в котушці індукується напруга, 
яка, згідно з законом Фарадея, пропорційна швидкості зміни 
цього потоку. Далі ця напруга перетворюється датчиком оброб-
ки сигналів у вихідний сигнал. Відмітимо, що на рис. 11.2 пока-
зана головка запису/зчитування, що складається з двох частин – 
індуктивної головки запису і елемента зчитування на основі гі-
гантського магнетоопору.  

Запис інформації на носій можна здійснювати вздовж або 
перпендикулярно до площини плівки. Повздовжній запис є 
найбільш поширеної конфігурацією (див. рис. 11.2). Альтерна-
тивою йому є перпендикулярний запис, для якого використову-
ється конфігурація, що складається з записуючої головки і носія 
з подвійним шаром.  Такий носій складається з плівки,  що ха-
рактеризується перпендикулярною анізотропією, і магні-
том’якого нижнього шару (рис. 11.4). 

Тонкоплівкові елементи зчитування. Поява жорстких ма-
гнітних дисків на ринку відбулася в 1979 році. Випускала їх 
компанія ІBM (ІBM 3370). Ці диски використовували техноло-
гію тонкоплівкових індукційних голівок. Найперші покоління 
голівок виготовлялися з металів типу NіFeMoCu або феритів 
NіFe2O3 чи ZnFe2O3. Щільність запису складала біля 7,7 
Мбіт/дюйм2.  

З часом технологія розвивалася: щільність запису збільшу-
валась, розміри пристроїв зменшувались. Це приводило до ви-
никнення нових технологічних проблем, зумовлених, зокрема, 
необхідністю збільшення коерцитивності магнітних носіїв, що, 
відповідно, вимагало вищої продуктивності голівок для можли-
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вості як запису інформації, так і її зчитування. Технологія інду-
кційних елементів запису/зчитування була основною у вироб-
ництві жорстких дисків до початку 90-х, при цьому досягалися 
значення щільності запису до 500 Мбіт/дюйм2. 

 

 
Рис. 11.4. Схема системи перпендикулярного запису інформації:    
1 – голівка зчитування, 2 – індуктивна обмотка,  3,4 −  полюси го-
ловки запису, 5 – носій інформації, 6 – розділяючий шар, 7 – магні-
том’який допоміжний шар. Адаптовано з A. Moser et al., J. Phys. D: 
Appl. Phys. 35, R157 (2002) 

 
На певному етапі індукційні головки перестали задовольня-

ти існуючим вимогам. На зміну їм прийшли головки на основі 
анізотропного магнетоопору (рис. 11.5). 

Анізотропний магнетоопір (АМО) у феромагнітних матері-
алах був відкритий ще в 1857 році, однак використання цього 
ефекту в системах магнітного запису відбулось значно пізніше. 
Перша АМО головка була винайдена в 1970 році Хантом (R. 
Hunt). Але лише в 1991 році розвиток технологій дозволив 
створити перше покоління жорстких дисків, в котрих було ви-
користана індукційна записуюча головка і головка зчитування 



 

434 
 

на основі АМО. АМО головки дозволили досягти значень щіль-
ності запису до 5 Гбіт/дюйм2. 

 

 
Рис. 11.5. Тенденції розвитку елементів зчитування та щільність 
запису, що досягнута з застосуванням відповідних технологій.           
1 – тонкоплівкова індуктивна головка запису-зчитування, 2 – АМО 
головка зчитування, 3 – ГМО головка зчитування, 4 – головка зчи-
тування на основі синтетичного антиферомагнетика. Адаптовано з 
A. Moser et al., J. Phys. D: Appl. Phys. 35, R157 (2002) 

 
Починаючи з 1998 року, на зміну АМО прийшла інша тех-

нологія, основою для якої був гігантський магнетоопір. Цікавим 
фактом є те, що, починаючи з 1954 року (розробка першого  
жорсткого диску компанією ІBM), і до 1992 року щільність за-
пису щорічно зростала на 30 %, а починаючи з 1992, зростання 
цієї характеристики досягло 60 % за рік. 

У жорстких дисках з головками зчитування на основі ГМО 
були досягнуті значення поверхневої щільності запису 100 
Гбіт/дюйм2 і більше.  Розміри елементарної комірки носія інфо-
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рмації досягли 50 ´ 150 нм. Подальший розвиток елементів зчи-
тування пов’язаний з гігантським тунельним магнетоопором. 

Елементи зчитування на основі ГМО-наноструктур. Го-
ловки зчитування даного типу використовують принцип гігант-
ського магнетоопору (ГМО). Будову і механізм дії спінового 
клапана було описано раніше (див. розділ 5). Основними робо-
чими параметрами систем запису/зчитування є наступні. 

Амплітуда імпульсу. Амплітуда імпульсу зазвичай вимірю-
ється як середнє значення амплітуди на доріжці, що найпрості-
ше описується законом Ома  

sV I RD = D ,          
де Іs – струм, що використовується для зчитування інформації, 
DR – зміна магнетоопору чутливого елемента. 

Зрозуміло, що зменшення фізичних розмірів комірок циф-
рової інформації приведе до збільшення щільності запису. У та-
кому випадку досягнення більшої амплітуди імпульсу за умови 
менших розсіюючих магнітних потоків потребує більших зна-
чень ГМО і вищої чутливості до магнітного поля. Чутливість до 
поля, в свою чергу, падає із зменшенням розмірів датчика. От-
же, існує потреба у збільшенні значення ГМО для магнітних 
плівок, які використовуються у жорстких дисках комп’ютерів. 

Симетричність амплітуди імпульсу. Отримання однакових 
вихідних амплітуд (додатної і від’ємної) є важливим фактором. 
Щоб досягти цього, потрібно належним чином налаштувати да-
тчик зчитування, причому крива намагнічування, яка має ліній-
ний характер, повинна проходити через початок координат, як 
це показано на рис. 11.6. 

Стабільність. Проблема стабільності для ГМО-головок 
включає в себе магнітну доменну стійкість і температурну стій-
кість. Магнітна доменна стійкість (або закріпленість) досягаєть-
ся завдяки підмагнічуванню магнітожорсткими матеріалами, а 
температурна – за допомогою вибору антиферомагнітних під-
магнічуючих матеріалів, які, в свою чергу, мають характеризу-
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ватися значною стійкістю до поля31, високою температурою 
блокування, і значною стійкістю по  відношенню  до темпера-
турних змін. 

 

 
Рис. 11.6. Залежність магнетоопору від величини магнітного поля для 
елементів зчитування на основі ГМО. Суцільна крива – для ідеальної 
головки нескінченної довжини; точки – для реальної головки  

 
Час надійного використання. Цей параметр визначається 

оперативною температурою головки зчитування, тобто темпе-
ратурою, яку має датчик під час своєї роботи. Явище залежить 
від ефекту електричного нагрівання  (омічне нагрівання),  що 
відповідає 2

sI R . Очевидно, оптимальні налаштування – це низь-
кий питомий опір датчика і струму сигналу. 

Стійкість до електростатичних втрат (ЕСВ)32. Даний 
параметр ГМО-головки зчитування погіршується із зменшен-
ням розмірів датчика. Як приклад, порогова напруга ЕСВ при 

                                                 
31 Намагнічування цих матеріалів відбувається при більших значеннях поля, ніж те 
що використовується для запису магнітної інформації. Шари таких матеріалів у 
плівках називаються закріпленими (pіnned), а саме явище – пінінг (pіnnіng). 
32 ESD (Electrostatіc Damage) Іmmunіty.  
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поверхневій щільності запису 1 Гбіт/дюйм2 приймає значення 
близько 15 В, а при щільності 10 Гбіт/дюйм2 – 1,5 В. Для датчи-
ків субмікронних розмірів, ЕСВ постає дуже серйозною про-
блемою. ЕСВ може бути викликане деякими змінами у пінінго-
ваних шарах, зустрічною дифузією в датчику, а також фізични-
ми ушкодженнями пристрою. 

Елементи зчитування на основі тунельного магнетоопо-
ру. Починаючи з 2004 року, на зміну елементам зчитування на 
основі ГМО прийшли елементи зчитування на основі ТМО. Це 
пов’язано з тим, що параметри сучасних ТМО структур значно 
перевищили параметри ГМО структур (див. розділ 6). Напрям-
ки розвитку таких елементів зчитування залишаються такими ж, 
як і для елементів зчитування на основі ГМО структур. 

11.2. МАГНЕТОРЕЗИСТИВНА ПАМ’ЯТЬ З ДОВІЛЬНИМ 
ДОСТУПОМ 

Історія розвитку магнеторезистивної пам’яті з довіль-
ним доступом. Магнеторезистивна пам’ять з довільним досту-
пом (МПДД) використовує гістерезисний характер намагнічу-
вання феромагнетиків для збереження інформації, а для зчиту-
вання – магнеторезистивний ефект. Ця пам’ять має ряд переваг. 
По-перше, така пам’ять енергонезалежна, по-друге, вона харак-
теризується високою швидкістю роботи, по-третє, важливою її 
характеристикою є необмежена стійкість запису і низька ціна.  

Схему  зчитування  даних  з використанням  магнеторезис-
тивного ефекту першим запропонував Джек Раффел (J. Raffel) з 
лабораторії Масачусетського технологічного університету. За-
пис даних в його схемі здійснювався на магнітний носій, на 
якому утворювалися області з магнітними полями розсіювання, 
які можна було детектувати за допомогою окремого чутливого 
елемента, що працював на основі використанням магнеторезис-
тивного ефекту. Проте, така схема роботи не могла забезпечу-
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вати високу щільність запису, оскільки зменшення розмірів ко-
мірки приводило до зниження поля розсіювання настільки, що 
магнеторезистивний елемент зчитування був уже не в змозі йо-
го зафіксувати. 

Народження новітньої МПДД відбулося в Ханівелі 
(Honeywell) в середині 1980-х.  Спочатку для зчитування даних 
з елементарних комірок пам’яті використовували матеріали на 
основі АМО, потім – на основі ГМО. Пам’ять виконувалась у 
вигляді інтегральних схем. Винайдення псевдо-спінового кла-
пана дозволило збільшити рівень сигналу, що зчитувався. На-
ступним кроком було використання ТМО для створення висо-
кошвидкісної пам’яті. На даний час ця технологія продовжує 
вдосконалюватись.  

Як основні напрямки розвитку МПДД можна виділити такі: 
· Подолання проблем, пов’язаних з неоднорідністю запи-

су, і зниження порогових значень керуючих магнітних полів; 
· Усунення хибних магнітних конфігурацій збережених 

даних (магнітні вихори); 
· Досягнення стабільності роботи магнітних комірок при 

розмірах, менших за 100 нм; 
· Зменшення величини струму запису. 
Ранні МПДД. У середині 1980-х була запропонована нова 

концепція МПДД, яка розвивалася в Ханівелі і мала такі особ-
ливості: 

- при записі даних використовувалось явище магнітного 
гістерезису; 

- процес зчитування відбувався з використанням магне-
тоопору зразка, в якому були збережені дані; 

- комірки пам’яті були з’єднані з додатковою схемою як 
одна інтегральна схема. 

Комірка пам’яті складалася з двох феромагнітних плівок 
(NіFe, верхні і нижні темні шари на рис. 11.7), які були розділе-
ні слабкопровідним матеріалом (TaN). Магнітне поле, що наво-
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дилось при протіканні струму через феромагнітні шари, спільно 
з додатковим полем від перпендикулярної шини (числової ши-
ни) намагнічувало шари NіFe (шина запису) або за часовою 
стрілкою, або ж проти. При цьому струм в кожній окремій шині 
був недостатній, щоб створити поле, достатнє для перемагнічу-
вання шарів NіFe. У товщі шини запису створювався магнітний 
момент, що мав певний кут орієнтації. У залежності від даного 
кута можна було реалізувати стан ‘1’ або ‘0’. 

 

 
Рис. 11.7. Рання МПДД: а – зчитування логічного нуля, б – зчиту-
вання логічної одиниці. 1 – числова шина, 2 – струм числової шини, 
3 – шина запису , 4 – струм зчитування, 5 – напрям намагніченості 

 
При зчитуванні інформації використовувався той факт, що 

струм зчитування створював поле або співнапрямлене із запи-
саним, або протилежно направлене. Як результат, орієнтація 
сумарної намагніченості була різна для різних записаних зна-
чень - ‘1’ або ‘0’. Таким чином, для зчитування можна викорис-
тати явище магнетоопору. Як магнітний матеріал числової ши-
ни використовували сплав кобальту з пермалоєм, який має 
АМО біля 2%. Максимальна різниця в опорах для комірки, що 
відповідала станам ‘1’ і ‘0’, становила біля 0,5 %.  Корисний  
сигнал зчитування мав величину 0,5-1,0 мВ.  Така  амплітуда 
сигналу зчитування відповідала інтегральній схемі МПДД 16 
кбіт з часом доступу при зчитуванні 250 нс. Час запису одиниці 
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інформації становив 100 нс. 
Відкриття матеріалів на основі ГМО дало змогу збільшити 

амплітуду сигналу і зменшити час доступу. Так, для нових ма-
теріалів ГМО-відношення зросло до 6 %. Час зчитування стано-
вив менше 50 нс. 

Рання МПДД на основі ГМО використовувала гістерезис 
для збереження даних, і два чи більше провідники зі струмом 
для запису цих даних. Кожна елементарна комірка з масиву ма-
гнітних комірок, у яких зберігалася інформація, приймала умо-
вне значення ‘1’ або ‘0’, відповідно до напрямку наведеного в 
ній магнітного моменту. Перемагнічування такої комірки здійс-
нював пристрій запису (головка запису), який перетворював  
сигнали змінного струму в магнітне поле. 

Найпростіший принцип запису інформації на двовимірний 
(2D) магнітний носій зображено на рис. 11.8. Так, запис у комі-
рку здійснюється на основі використання так званої астроїди 
Стонера-Вольфарта (рис. 11.8, а), яка описує перемикання віль-
ного шару у сумарному магнітному полі, що створюється двома 
перпендикулярними провідниками зі струмом (рис. 11.8, б). По-
ля Hx і Hy, величина яких пропорційна струму, що проходить по 
відповідних лініях запису, перпендикулярні і створюють су-
марне поле, достатнє для перемагнічування вільного шару (пе-
ремикання комірки) (див. рис. 11.8, а). 

Комбінація полів Hx і Hy, що відображена точкою справа від 
астроїди, відповідає наведенню у комірці стану “1”, який збері-
гається після вимкнення струмів у лініях запису. Якщо вибрати 
комбінацію Hx і Hy такою, щоб була реалізована точка зліва від 
астроїди, то після вимкнення струмів у комірці буде наведений 
стан “0” (відбудеться перемикання). Якщо прикладене поле бу-
де характеризуватись точкою всередині астроїди, то ніякого пе-
ремикання відбуватись не буде. Така реалізація запису потребує 
двонапрямленості струму лише в одній із ліній запису. Також 
самі поля Hx і Hy  повинні мати значення, які лежали б якомога 
глибше до середини астроїди, для зменшення помилкових пе-
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ремикань інших комірок на вибраних лініях внаслідок випадко-
вих збурень. 

 

 
Рис. 11.8. Астроїда Стонера-Вольфарта (а) описує перемикання ві-
льного шару магнітної комірки інформації у масиві комірок МПДД 
(б). 1 – вибрана шина запису, 2 – вибрана числова шина 

 
Слід зазначити, що, навіть з використанням ГМО матеріа-

лів,  МПДД не була на стільки швидкою,  як пам’ять на основі 
напівпровідників. Втрати були пов’язані з необхідністю збере-
ження певних розмірів комірок, оскільки такі магнітні комірки 
не могли працювати з шинами зчитування, вужчими ніж 1 мкм.  

МПДД на основі псевдоспінових клапанів. Розробка еле-
ментарних комірок пам’яті, котрі виконувались у вигляді псев-
доспінових клапанів, дозволила значно збільшити амплітуду 
сигналу, при цьому зберігалась така ж щільність збережених 
даних, як і для інших технологій магнітної пам’яті. Відносна  
різниця в опорах, що відповідало станам ‘0’ та ‘1’, для такої ко-
мірки становила біля 12 %. 

Технологічно така пам’ять виконувалась наступним чином. 
Основу елементарної комірки пам’яті складали два магнітні 
шари, у яких один шар намагнічувався в слабших полях, ніж 
інший, для намагнічування котрого потрібні були сильніші по-
ля. Такої конфігурації можна було досягти, використовуючи 
шари одного матеріалу, але різної товщини. Таким чином, тон-
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ший шар намагнічувався в слабших полях (магнітом’який шар), 
товстіший − в сильніших (магнітожорсткий шар) (рис. 11.9).  

 

 

Рис. 11.9. Схема елементарної 
комірки пам’яті на основі псев-
доспінового клапана 

 
У магнітожорсткому шарі зберігалась інформація – ‘0’ або 

‘1’, відповідно до напрямку намагнічування, а магнітом’який 
шар використовувався як засіб для зчитування цієї інформації. 
А саме: якщо напрямок магнітного моменту обох плівок був па-
ралельний, то спостерігалася менша величина опору, якщо ан-
типаралельний – більший опір. Отже, використовуючи магнітне 
поле, достатнє для намагнічування магнітом’якого шару, але 
недостатнє для перемагнічування магнітожорсткого, можна ре-
алізувати зчитування інформації: струм, що відповідав стану 
‘0’,  відрізнявся від того, що відповідав стану ‘1’. 

Однак, дана технологія потребувала двокрокового процесу 
зчитування: виміру одного значення напруги кожної елемента-
рної комірки в їх серії було недостатньо для однозначної іден-
тифікації стану ‘0’ чи ‘1’, що зумовлено недостатньою величи-
ною сигналу. Однократний процес зчитування реалізовано було 
в архітектурі тунельної МПДД,  де в якості комірки пам’яті ви-
користовувався односигнальний транзистор. 

Комірки МПДД можуть бути виконані у розмірах 0,2 нм, 
при цьому використовується 2D архітектура, тому така пам’ять 
є МПДД схемою високою щільністю запису. Недоліком цієї те-
хнології є досить великий час зчитування даних, однак там, де 
необхідна пам’ять з більшою швидкістю запису, вона може ви-
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тіснити інші (наприклад EEPROM чи флеш-пам’ять).  
МПДД на основі магнітного тунельного переходу. Відк-

риття гігантського тунельного магнетоопору дало можливість 
використовувати набагато вищу амплітуду сигналу для МПДД, 
а також значно менший час зчитування, що забезпечувалось од-
нокроковим процесом. Сучасний розвиток новітніх МПДД на 
основі тунельного переходу характеризується наступними дося-
гненнями: 

· значення магнетоопору більше 500 %; 
· широкий інтервал для значень опору переходу: від 10 до 

108 Ом×нм2; 
· напруга зміщення33 має достатньо великі значення – 50 

% від максимуму (300 – 400 мВ); 
· значна напруга пробою бар’єру (1 – 2 В). 

Розглянемо основну частину елементарної комірки – це ба-
гатошарова плівка, за допомогою якої і реалізується тунельний 
перехід. По один бік від  тунельного бар’єру знаходиться  за-
кріплений феромагнітний шар, по інший – магнітом’який феро-
магнітний шар, котрий власне і є носієм інформації. Закріпле-
ний феромагнітний шар використовується для зчитування інфо-
рмації: відповідно до взаємної орієнтації цих двох шарів можна 
реалізувати стан ‘1’ або ‘0’, – при паралельній орієнтації двох 
таких шарів спостерігаються більші значення струму, ніж коли 
вони антипаралельні. 

Закріплений феромагнітний шар – це шар, в якому намагні-
ченість має чітко визначений і незмінний напрямок відносно 
вибраної осі в елементарній комірці. Таке «закріплення» феро-
магнітного шару реалізується за допомогою сильної обмінної 
взаємодії з антиферомагнітним матеріалом. Однак, закріплення 
є кращим, якщо замість одного антиферомагнітного шару вико-

                                                 
33 Напруга зміщення – це різниця між максимальним і мінімальним значеннями 
напруги, яка зчитується. Чим більша напруга зміщення, тим легше реалізувати різ-
ницю між станами ‘0’ і ‘1’. 
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ристати синтетичний антиферомагнетик (САФ). САФ являє 
собою два феромагнітні шари, розділені тонким (~1 нм) немаг-
нітним прошарком (зазвичай, прошарком рутенію), при цьому 
напрями намагнічування в обох шарах протилежні внаслідок 
непрямої обмінної взаємодії через спільну систему електронів 
провідності (див. розділ 5)). З цього і стає зрозуміла назва «син-
тетичний антиферомагнетик» (рис. 11.10). 

 

 

Рис. 11.10. Структура бага-
тошарової комірки ТМО 
МПДД.  ФШ –  феромагніт-
ний шар, ТБ – тунельний 
бар’єр, РШ – рутенієвий 
шар, АФШ – антиферома-
гнітний шар, 1 – поле роз-
сіювання від САФ, 2 – по-
ле, зумовлене неідеальніс-
тю міжшарових інтерфей-
сів ФШ1/ТБ і ТБ/ФШ2 

 
Магнітом’який феромагнітний шар можна легко перемаг-

нічувати, тому він часто зустрічається під назвою «вільний» 
феромагнітний шар. 

Найбільш поширеним виконанням ТМО МПДД є  елемен-
тарна комірка пам’яті з використанням одного тунельного пе-
реходу, з’єднаного з одним транзистором (рис. 11.11). Саме 
транзистор відіграє роль ізолятора – елемента, котрий визначає 
окрему комірку пам’яті в загальній архітектурі. Транзистор 
під’єднаний до числової шини, а також до тунельного переходу, 
який з іншого боку приєднується до лінії зчитування. При зчи-
туванні інформації транзистор відкривається, через елементар-
ну комірку проходить струм, за величиною котрого і можна ви-
значити, яким є збережений стан. Запис інформації відбувається 
шляхом перемикання вільного шару у сумарному магнітному 
полі, що створюється двома перпендикулярними провідниками 
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зі струмом. 
Бістабільна МПДД. Головним недоліком існуючих МПДД 

є необхідність подачі великих струмів у процесі запису інфор-
мації. З одного боку, такий метод запису не дозволяє суттєво 
зменшити розмір комірок, оскільки сильне магнітне поле немо-
жливо сконцентрувати в дуже малому об’ємі. З іншого, необ-
хідність використання відносно великих струмів приводить до 
значного енергоспоживання.    

 

 
 
Рис. 11.11. Схема елементарної ТМО комірки МПДД. 1 – шина за-
пису, 2 – числова шина, 3 – шар концентрування потоку, 4 – внут-
рішній заповнювач (Cu), 5 – транзистор, 6 – лінія зчитування, 7 – 
фіксований (референсний) шар, 8 – тунельний бар’єр, 9 – вільний 
шар 

 
Новий підхід до вирішення проблеми запису інформації в 

комірку МПДД був розроблений Motorola і називається «пере-
миканням Савченко», на честь співробітника компанії, який за-
пропонував основну ідею нового підходу (US Patent 6,545,906 
B1). Точність запису інформації у розробленому режимі значно 
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зросла завдяки використанню не однієї, а двох ліній, по яких 
подаються узгоджені електричні імпульси. Це відкриває широ-
кий діапазон дій для застосування різних режимів перемикання. 

Савченко запропонував використати два синтетичні анти-
феромагнетики в комірці пам’яті – вільний САФ і закріплений 
САФ, які розділені немагнітним прошарком. Схематично це зо-
бражено на рис. 11.12. Магнітні моменти збалансованого віль-
ного САФ шару антипаралельні у відсутності поля, а коли ввім-
кнути магнітне поле, то поведінка цієї структури відрізняється 
від поведінки окремого вільного феромагнітного шару звичай-
ної МПДД. 

 

 

 
Рис. 11.12. Багатошаро-
ва структура з антифе-
ромагнітним вільним 
шаром в якості комірки 
запису інформації в бі-
стабільній МПДД 

 
Для САФ структури, кожен шар якої характеризується де-

яким полем анізотропії Hk, існує певне критичне поле HSW, за 
якого намагніченості обох антипаралельних шарів повертають-
ся практично перпендикулярно до прикладеного поля H 
(рис. 11.13). У полях H ≥ HSW САФ структура зменшує свою по-
вну магнітну енергію за рахунок зменшення сумарної зееманів-
ської енергії шляхом набування конфігурації, показаної на рис. 
11.13, хоча антиферомагнітна обмінна енергія збільшується за 
рахунок того ж відхилення. 
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Рис. 11.13. Поведінка САФ структури у магнітному полі 

 
Щоб використати описаний ефект, легку вісь намагнічу-

вання комірки орієнтують під кутом 45о до ліній запису, по 
яких протікає електричний струм ( рис. 11.14). 

 

 

 
Рис. 11.14. Схематичне зо-
браження комірки, для якої 
легка вісь намагнічування 
орієнтована під кутом 45° по 
відношенню до електричних 
ліній запису. 1 – вісь легкого 
намагнічування, 2 – вісь важ-
кого намагнічування 

 
Послідовність керуючих імпульсів та відповідна магнітна 

поведінка зображені на рис. 11.15. Стрілки позначають магнітні 
моменти двох феромагнітних шарів САФ структури. На цьому 
рисунку, темна стрілка характеризує шар, що межує з тунель-
ним бар’єром і тому виступає носієм записаної інформації. Щоб 
перемкнути комірку із початкового стану “0” у кінцевий стан 
“1”, струми І1 і І2 вмикаються із фазовим зсувом так,  щоб за 
струмом І1 протікав струм І2. Наслідок такого розфазування 
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можна прослідкувати на рис. 11.15. 
У момент часу t1 ввімкнений лише струм І1, і тому магнітне 

поле прикладене під кутом 45° до легкої осі комірки. САФ 
структура повертається перпендикулярно по відношенню до 
прикладеного поля. В момент часу t2 вмикається І2 і поле  H2 
додається до H1 таким чином, що результуюче поле напрямлене 
вздовж легкої осі комірки. В момент t3, І1 вимикається і залиша-
ється лише поле H2. На рисунку можна побачити, що темна 
стрілка дуже близька до легкої осі, але напрямлена в протилеж-
ному напрямку по відношенню до її початкового положення. В 
момент t4, вимикається І2 і магнітний момент комірки релаксує 
в напрямку легкої осі, але з орієнтацією темної стрілки під ку-
том 180о по відношенню до початкового стану. Отже, комірка 
була переведена з “0” на “1”. 

 

 
Рис. 11.15. Схематичне представлення «перемикання Савченко». 
Імпульси прикладаються в такій послідовності, щоб повернути на-
магніченість САФ структури на 180° по відношенню до початково-
го стану. 1 – вісь легкого намагнічування, 2 – вісь важкого намагні-
чування 

 
Внаслідок симетричності феромагнітних шарів, якщо по-

вторити процес з тією ж самою послідовністю імпульсів,  ко-



 

449 
 

мірка набуде початкового стану в той самий спосіб. У процесі 
запису задіяна додаткова логічна схема: спочатку зчитується 
стан комірки, рішення про перемикання приймається лише в 
тому випадку, якщо новий стан відрізняється від початкового. 
Такий підхід економить споживання енергії, а застосування 
струму без зміни його напрямку дозволяє використовувати ме-
нші керуючі транзистори і таким чином значно покращує ефек-
тивність пристрою.  

Описаний новий підхід дозволив успішно продемонструва-
ти МПДД з ємністю 4 Мбіт (Engler et al., 2004). Надійність цьо-
го режиму перемикання забезпечує необхідний запас міцності 
для успішної розробки МПДД технології у майбутньому. 

Спін-трансферна МПДД. Основна ідея спін-трансферної 
(спін-обертової) МПДД полягає у керуванні магнітним станом 
вільного шару за допомогою пропускання спін-поляризованого 
струму. Подібні концепції висувались, починаючи з 1970-х ро-
ків, проте перша експериментальна демонстрація такого спін-
трансферного ефекту у СПП спіновому клапані відноситься до 
2000 року.  

Принцип запису на основі спін-обертового ефекту схемати-
чно зображений на рис. 11.16 для звичайного випадку 3d-
феромагнітних металів (наприклад, Co) у тришаровій структурі 
із немагнітним металічним спейсером (наприклад, Cu). Нехай 
перший феромагнітний шар F1 досить товстий, а феромагніт-
ний шар F2 та проміжний шар M – тонкі (у порівнянні з довжи-
ною спінової релаксації). Спочатку F1 і F2 намагнічені в різних 
напрямках. Струм делокалізованих s електронів, що протікає з 
F1 до F2, при проходженні через F1, що діє як поляризатор, бу-
де набувати поляризацію середнього спіну в напрямку намагні-
ченості шару F1. Коли ці електрони досягають F2, то внаслідок 
s–d взаємодії, їхня поляризація орієнтується в напрямку намаг-
ніченості шару F2. Внаслідок спін-обертового ефекту (див. роз-
діл 7) виникає момент обертання, що орієнтує намагніченість 
F2 в напрямку спінового моменту вхідних електронів, тобто в 
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напрямку намагніченості шару F1. 
 

 
Рис. 11.16. Спін-обертовий принцип запису в комірку МПДД: якщо 
змінювати напрямок проходження струму через комірку, то буде ре-
алізовуватись або паралельна, або антипаралельна орієнтація двох 
феромагнітних шарів F1 і F2 

 
Електрони, які протікають з товстого “поляризаційного” 

шару у тонкий вільний шар сприяють паралельній орієнтації 
намагніченостей: якщо початковий стан антипаралельний, то 
вище деякого порогового значення густини струму jC+ вільний 
шар перемагнітиться. Коли електрони проходять з вільного ша-
ру у поляризаційний шар, то ефективний спіновий момент, ін-
жектований у вільний шар, протилежний намагніченості поля-
ризаційного шару. Таким чином записується антипаралельна 
конфігурація вище деякого порогового значення густини стру-
му jC–. 

Спін-обертовий ефект – це інтерфейсний ефект, дія якого 
ефективно проявляється в тонких шарах. Значення обертально-
го моменту на одиницю площі пропорційне густині вхідного 
струму, тобто струм, необхідний для запису (для перемагнічу-
вання шару F2), зменшується пропорційно до площі поперечно-
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го перерізу структури. Отже, зменшення струму запису може 
бути досягнуто шляхом зменшення розмірів комірки. У зв’язку 
з сьогоднішніми успіхами в області нанотехнологій і можливіс-
тю отримувати структури з розмірами, меншими за 100 нм, 
концепція спін-обертового запису має важливі переваги над 
польовими способами запису інформації. 

З часу першої реалізації спін-трансферного ефекту у три-
шарових структурах Co/Cu/Co, спін-обертовий принцип запису 
було застосовано в багатьох інших структурах, включаючи 
структури з обмінно-закріпленними шарами та штучно-
утвореними антиферомагнетиками (САФ шари). Цей принцип 
було застосовано також в тунельних переходах, зокрема із MgO 
в якості тунельного бар’єру. Більше того, зараз досягнуті поро-
гові значення густини струму, які є порівнянними із такими, що 
використовуються в МОН структурах. Поєднання в майбутньо-
му спін-обертового і термомагнітного режимів запису може до-
зволити використання ще менших струмів. 

Вже презентовано декілька дослідних зразків МПДД, в яких 
комірки запису мають досить просту структуру. Поки що такі 
зразки не в змозі конкурувати із NAND Flash, що входять до 
складу твердотільних накопичувачів, особливо якщо врахувати 
можливість реалізації в останній комірок запису з декількома 
станами (multіbіt cell), або ж розміщення комірок у вигляді 3D-
масивів. Основними ж перевагами МПДД над Flash пам’яттю 
залишається майже необмежена довговічність цих елементів і 
висока швидкість операцій, яка у випадку МПДД може досягати 
субнаносекундного діапазону. 

11.3. СПІНОВИЙ ПОЛЬОВИЙ ТРАНЗИСТОР 

На даний час запропоновано декілька концепцій спінового 
транзистора (рис. 11.17), однак переконлива робота таких тран-
зисторів продемонстрована лише в області низьких температур. 
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Кожна з концепцій має свої переваги та недоліки, тому поки що 
незрозуміло, яка з них врешті-решт приведе до конкурентоздат-
них практичних застосувань. 

 

 
Рис. 11.17. (а) Спіновий метал-оксидний-кремнієвий польовий 
транзистор, (б) спін-вентильний транзистор Джонсона, (в) маг-
нітний біполярний транзистор, (г) спін-вентильний транзистор 
на гарячих електронах 

 
Розглянемо схему спінового польового транзистора (СПТ), 

яку у 1990 році запропонували Датта і Дас (рис. 11.18). У цьому 
польовому транзисторі витік інжектує спін-поляризовані елект-
рони в провідний канал, а стік відіграє роль детектора спінової 
поляризації електронів, що пройшли через канал. Якщо елект-
рони на виході каналу матимуть таку ж спінову поляризацію як 
і спінова поляризація, задана витоком, то вони пройдуть через 
матеріал стоку з малим опором. У протилежному випадку опір 
буде великий, і електрони переважно розсіються. 

Електрони у каналі, утвореному, наприклад, з гетерострук-
тури ІnGaAs/ІnAlAs, рухаються балістично, і довжина каналу є 
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значно меншою за довжину розсіювання електронів за напрям-
ком спіну. Затвор пристрою керується електрично (шляхом 
прикладання напруги Vg). Завдяки спін-орбітальній взаємодії у 
каналі електричне поле створює ефективне “магнітне поле”, яке 
змушує спіни електронів прецесувати навколо нього з кутовою 
швидкістю Ω, величина якої залежить від Vg. На рис. 11.18 вер-
хній і нижній рядки кружечків, що символічно показують елек-
трони, спіни яких прецесують, відповідають двом випадкам. 
Верхній – коли Vg  таке, що спінової прецесії немає або вона ві-
дповідає цілому числу обертів навколо напрямку Ω. Тоді всі 
електрони приходять до стоку із напрямком спінів, що відпові-
дає його спіновій поляризації, а отже, проходять крізь стік із 
малим опором їх руху. Транзистор відкритий. Нижній випадок 
відповідає ситуації, коли Vg підібрано так, що за час руху в ка-
налі електронний спін повертається на півціле число обертів 
навколо Ω. Тоді вони можуть пройти через стік лише з великим 
опором – транзистор закритий. 

 

 
Рис. 11.18.  Схема спінового польового транзистора Датта-Даса: 1 
– витік спін-поляризованих носіїв, 2 – стік, що виконує водночас 
функцію детектора спінового стану носіїв, Vg – потенціал затвора, 
n – нормаль до площини структури, k – хвильовий вектор електро-
нів, що рухаються в каналі, Ω – вектор кутової швидкості прецесії 
спінів електронів, що може здійснюватись під дією Vg 
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Для успішної реалізації СПТ необхідно забезпечити чотири 
фундаментальні процеси: 

- інжекцію спін–поляризованих носіїв; 
- спін–когерентне проникнення; 
- контрольовану індукцію спінової прецесії; 
- спін–селективне збирання. 

Принцип контролю затвором у СПТ. Більшість напівпро-
відників ІІІ-V груп мають структуру сфалериту, асиметричну 
відносно інверсії. У гетероструктурах інверсія може виникати 
внаслідок асиметричних квантових ям або впливу електричного 
поля поверхні. У цих умовах доцільно ввести гамільтоніан   
Рашби RH% . Тоді загальний гамільтоніан 

tot k RH H H= +% % % ,      (11.1) 

де 
2 2

*2k
kH
m

= - D
h

%  – оператор кінетичної енергії; гамільтоніан 

RH% = αR[σ×k]·nE, s – спінова матриця Паулі; αR – параметр спін-
орбітальної взаємодії, що лінійно залежить від E; nE – напрямок 
електричного поля. У геометрії, коли вісь х спрямована уздовж 
каналу в площині рис. 11.18, а вісь у – перпендикулярно повер-
хні приладу також у площині рисунка, можна записати: 

( )R R z x x zH k k= a s -s% .     (11.2) 
Цей доданок гамільтоніану виникає внаслідок електричного 

поля, перпендикулярного до поверхні, тобто Е || у. Розглянемо 
електрон, що рухається в напрямку х із 0¹xk  та 0=zk . Дода-
нок Рашби в цьому випадку буде дорівнювати αRszkx. Тому, як-
що є компонента «–z» поляризації електронів, то енергія основ-
ного стану збільшується на αRkx, а для «+z» поляризованих еле-
ктронів зменшується на ту ж величину αRkx. Це відповідає ситу-
ації, коли електрон «відчуває» магнітне поле Bz, пропорційне kx: 

R x B zk Ba ® m .       (11.3) 
Для обчислення фазового зсуву при транспорті електрона  
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Датта і Дас записали енергію основних станів для спінів, поля-
ризованих уздовж осі +z  і уздовж осі –z, у вигляді: 

2 2
1

1*( ) ;
2

x
pol R x

kz k
m

e = -a
h       (11.4) 

2 2
2

2*( )
2

x
pol R x

kz k
m

e - = -a
h .      (11.5) 

 
Нехай енергія однакова, а хвильові вектори різні. Тоді 

( ) ( )
2 2 2

1 2
1 2* 0

2
x x

R x x

k k
k k

m
-

-a + =
h

.    (11.6) 

Звідси 
( ) ( )

2 *
1 2

1 2* 2

20
2
x x R

R x x

k k mk k
m
- a

-a = Þ - =
h

h
.  (11.7) 

Тоді фазовий зсув для цих двох станів 

( )
*

1 2 2

2 R
x x

m Lk k L a
Dq = - =

h
.     (11.8) 

Тут L – довжина каналу транзистора. З класичних позицій про-
цес можна представити як прецесію магнітного моменту, спря-
мованого уздовж осі x, у перпендикулярному магнітному полі 
Bz. Таким чином, керування прецесією здійснюється шляхом 
зміни параметра αR (див. формулу (11.8)) у зовнішньому елект-
ричному полі, створюваному за допомогою затвора. Це відпові-
дає появі у структурі ефективного магнітного поля Рашби. 

Спінове розщеплення при нульовому полі спостерігається в 
системах типу 2DЕГ в AlGaAs/GaAs або квантових ямах на ос-
нові ІnGaAs/GaAs. Зазвичай в них параметр αR змінюється в 
межах (0,5–1) ×10–11 еВ·м, що відповідає енергетичному спіно-
вому розщепленню ΔR=1,5–6 меВ. Шляхом зміни зовнішнього 
електричного поля можна керувати параметром αR. 

Розрахуємо довжину каналу, що відповідає повороту на 
θ=π. Приймаючи, що αR=5×10–12 еВ·м, m*=0,046·me, з формули 
(11.8) можна одержати значення L=1,04 мкм. Оскільки середні 
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довжини вільного пробігу та довжина спінової релаксації для 
напівпровідників AІІІВV при низьких температурах більші за 
1 мкм, то одержання транзисторів з довжиною каналу ≤ 1 мкм 
для сучасної технології є доступним завданням. 

Перше повідомлення про практичну реалізацію ідей Датта і 
Даса було в 2009 році. Коо та співавтори використали гетерост-
руктуру на основі ІnAs, в якій провідний 2DЕГ канал характе-
ризувався високими концентрацією і рухливістю електронів, а у 
якості витоку і стоку був використаний Nі81Fe19. Слід зазначити, 
що успішна робота транзистора була продемонстрована лише в 
області низьких температур (до 40 К). Проте, фундаментальних 
обмежень для створення подібних пристроїв при вищих темпе-
ратурах немає. Поки що реалізації цієї та подібних ідей заважа-
ють головним чином технологічні перепони. 

11.4. БІПОЛЯРНИЙ СПІНОВИЙ ДІОД 

Робота біполярних спінтронних пристроїв визначається пе-
реважно транспортом спін-поляризованих електронів та дірок. 
Для пояснення принципів функціонування магнітних пристроїв 
введемо важливі визначення та схеми аналогів традиційних p-n-
переходів. 

Звичайний p-n-перехід. Нагадаємо принципи функціону-
вання традиційних, спін-неполяризованих p-n-переходів. Візь-
мемо напівпровідник, ліва частина якого легована акцепторами 
з концентрацією Na і характеризується р-типом провідності, а 
права − донорами з концентрацією Nd та має n-тип провідності. 
Така система створена в одному й тому ж напівпровіднику з 
власною концентрацією носіїв заряду nі. При достатньо високих 
температурах (зазвичай вищих за 100 К) більшість донорів та 
акцепторів виявляються термічно іонізованими і носії заряду 
перебувають у відповідних енергетичних зонах напівпровідни-
ка.  
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Розглядатимемо випадок слабкого легування, при якому 
можна застосувати статистику Больцмана як граничний випадок 
статистики Фермі-Дірака. Тоді в р-області перебувають p=Na 
дірок  та 

2
0 /p i an n N= ,       (11.9) 

електронів в рівновазі. При цьому дірки являються основними 
носіями заряду, тоді як електрони – неосновними. Рівноважний 
розподіл електронів випливає із статистичного розгляду. В n-
області матимемо Nd електронів та  

2
0 /n i dp n N= ,       (11.10) 

дірок. При цьому основними носіями будуть електрони, тоді як 
дірки – неосновні носії заряду. 

Якщо розглядати ці дві області окремо, то у них будуть різ-
ні хімічні потенціали ηp та ηn (рис. 11.19, а). Якщо ж їх привести 
в контакт, то виникне потік електронів і в результаті встано-
виться єдиний хімічний потенціал η (рис. 11.19, б).  

Для встановлення однорідного хімічного потенціалу елект-
рони рухатимуться з n-області в р-область. Це спричинить поя-
ву додатного нескомпенсованого заряду в n-області, що прими-
кає до контакту, та від’ємного – в р-області. Як наслідок, в кон-
такті виникне внутрішнє електричне поле. Контактна область, в 
якій існує внутрішнє поле, називається збідненим шаром чи об-
ластю просторового заряду, оскільки вказане електричне поле 
спрямовує електрони (дірки) в n-область (р-область). Оскільки 
концентрації носіїв заряду в збідненому шарі є невеликими, то 
просторовий заряд створюється нескомпенсованими донорами 
та акцепторами.  

Внутрішнє електричне поле є рівноважним і не продукує 
протікання макроскопічного струму. Для протікання струму че-
рез p-n- перехід на його кінцях необхідно створити різницю хі-
мічних потенціалів. Це можна реалізувати або приєднавши кін-
ці переходу до батареї, або освітлюючи його. Останній метод, 
що лежить в основі роботи сонячних елементів, є результатом 
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існування внутрішнього електричного поля. Оптично збуджені 
електронно-діркові пари, які надходять чи генеруються в облас-
ті просторового заряду, розділяються цим полем: електрони 
прямують до n-області, тоді як дірки – до р-області, що прояв-
ляється у виникненні електричного струму в напрямку руху ді-
рок при замиканні кола. 

 

 
Рис. 11.19. (а) − дві окремі області (n- та p-типу) в напівпровіднику, 
що мають різні хімічні потенціали ηn та ηp, відповідно. Хімічні поте-
нціали показано відносно зони провідності та валентної зони; (б) – 
якщо електрони можуть перетікати між цими областями, то встано-
виться загальна термодинамічна рівновага з однорідним хімічним 
потенціалом η. У результаті перетікання заряду формується збідне-
ний шар (затемнена область), в якій існує макроскопічне внутрішнє 
електричне поле Eb. Початкова різниця хімічних потенціалів відо-
бражена як спад напруги Vb на збідненому шарі. Електронний струм 
генерації jgn дорівнює рекомбінаційному струму jrn, що протікає в 
протилежному напрямку. Темними кружечками зображено електро-
ни, світлими – дірки 

 
Розглянемо типовий випадок генерації струму при підклю-
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ченні переходу до батареї. Як протікатиме струм в p-n-
переході? Спершу проаналізуємо це якісно, а потім – з викорис-
танням моделі дрейфу-дифузії для p-n-переходу розв’яжемо за-
дачу кількісно. Для того аби з’ясувати, який струм протікатиме 
через перехід при прикладеній напрузі V, необхідно встановити 
спочатку яким буде струм при V=0. Таких струмів є два. Оскі-
льки фізика електронів та дірок є ідентичною, то розглядатиме-
мо лише електрони. Якщо всередині чи поблизу області просто-
рового заряду термічно збуджуються електронно-діркові пари, 
то, завдяки вбудованому електричному полю, електрони вводи-
тимуться в n-область, а дірки – в р-область. Цим зумовлюється 
поява струму генерації jgn, назва якого вказує на те, що струм 
індукується внаслідок термічної генерації носіїв. Оскільки в рі-
вновазі макроскопічний струм не може виникати, то необхідно, 
щоб протікав струм і в протилежному напрямку. Такий реком-
бінаційний струм jrn зумовлений термічною активацією елект-
ронів з n-області в р-область. Ця термінологія пов’язана з пода-
льшим станом електронів, які рекомбінують в р-області з дірка-
ми. При рівновазі jgn= jrn. Такий рівноважний струм зображено 
на рис. 11.19, б. 

Якісний аналіз струмів в p-n- переході. Якщо до переходу 
прикладена напруга V, то через перехід буде протікати макрос-
копічний струм. Оскільки збіднений шар характеризується ви-
соким опором, то саме тут відбуватиметься спад напруги. При 
V>0, тобто коли до р-області прикладено вищу напругу, потік 
електронів буде спрямований із n-області в р-область, а вигин 
зон в збідненому шарі зменшуватиметься (рис. 11.20, а). Це ви-
падок прямого зміщення, результатом якого є достатньо вели-
кий струм. Якщо ж V<0, то вигин зон збільшуватиметься (рис. 
11.20, б). Ця ситуація відповідає оберненому зміщенню, при 
якому через перехід протікатиме малий струм. Асиметрія між 
прямим та оберненим зміщенням і формує властивість p-n- пе-
реходу випрямляти струм.  

Модифікація вигину зон від рівноважного значення зміню-



 

460 
 

ватиме рекомбінаційний струм. Дійсно, цей струм залежить від 
термічної активації над бар’єром, оскільки електрони перехо-
дять з n-області в р-область:  

( )/b Bq V V k T
m dj KN e - += ,      (11.11) 

де К – невідомий коефіцієнт. Останнє співвідношення вказує на 
те, що струм пропорційний як до концентрації електронів Nd, 
так і до інтенсивності термопереносу exp[q(−Vb+V)/kBT], де q – 
величина заряду електрона, q=|e|. Чим більшим є внутрішнє 
електричне поле Vb, тим меншим буде перенесення заряду.  

 

 
Рис. 11.20. (а) – пряме зміщення. Прикладання додатної V > 0 напру-
ги до p-області (n-область заземлена) приводить до звуження збід-
неного шару та зменшення вигину зон. Електронний рекомбінацій-
ний струм набагато більший, ніж струм генерації (для дірок - анало-
гічно), що веде до появи електричного струму. Хімічний потенціал 
електронів позначено як ηn. Спад напруги відбувається здебільшого 
в р-області. (б) – зворотне зміщення. Прикладання від’ємної напруги 
(V<0) до p-області зумовлює розширення збідненого шару та збіль-
шення вигину зон 
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Струм генерації, навпаки, не залежить від прикладеної на-
пруги. Це і є ключем до випрямлення струму на переході. При-
чина незалежності jgn від V полягає в тому, що струм генерації 
не залежить від вигину зон, а визначається тільки шириною за-
бороненої зони, яка не змінюється при зміні напруги. Крім того, 
струм генерації залежить також від концентрації електронів  
поблизу збідненого шару, що буде показано нижче в рамках 
моделі дрейфу-дифузії. Інтенсивність переносу електронів через 
перехід з р-області в n-область залежить лише від рівня їх гене-
рації і не залежить від швидкості руху електронів у збідненому 
шарі через наявність внутрішнього електричного поля, оскільки 
поле є настільки великим, що будь-який електрон, введений в 
збіднений шар, переходить в n-область. Для одного термічно 
збудженого електрона в р-області поблизу збідненого шару, в n-
область за одиницю часу вводиться один електрон. Тому, в 
умовах рівноваги, коли немає макроскопічних струмів, необ-
хідно, щоб виконувалась умова:  

/( 0) b BqV k T
gn rn dj j V KN e-= - = = - ,    (11.12) 

де K – коефіцієнт пропорційності. 
Електронний струм, що протікає при прикладанні напруги, 

дорівнюватиме: 
( )/ 1BqV k T

n gn rn gnj j j j e= + = - .    (11.13) 
Аналогічно для дірок: 

( )/ 1BqV k T
p gp rp gpj j j j e= + = - .    (11.14) 

Вводячи електрони та дірки разом, можна отримати вираз 
для вольт-амперної характеристики p-n- переходу в вигляді: 

( )/ 1BqV k T
gj j e= - ,       (11.15) 

де jg=jgn+jgp. Це рівняння описує випрямлення струму діодом на 
основі p-n- переходу. При прямому зміщенні, коли qV≥kBT, від-
бувається експоненційне зростання струму; при зворотному ж 
зміщенні (V<0), струм спадає до j≈−jg.  

Дифузійна модель Шоклі для p-n- переходу. Для розра-
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хунку струму генерації, а саме – невідомого коефіцієнта К (див. 
(11.12)), необхідно розглянути кількісну модель, яка була за-
пропонована Шоклі. Вона ґрунтується на таких припущеннях: 
(1) перенесення неосновних носіїв заряду далеко від збідненого 
шару реалізується внаслідок дифузії, а дрейфом можна знехту-
вати; (2) хімічний потенціал (чи, скоріше, квазіхімічний потен-
ціал, оскільки система не перебуває в рівновазі) залишається 
сталим вздовж збідненого шару (області просторового заряду), 
але спадає в області, де носії є неосновними (рис. 11.20). Перед-
бачається, що всередині збідненого шару носії заряду перебу-
вають у стані квазірівноваги. З припущенням (2) пов’язане до-
даткове третє припущення (3), згідно з яким рекомбінація елек-
тронів і дірок в збідненому шарі заборонена. Цим припущенням 
забезпечується неперервність електронного та діркового стру-
мів через збіднений шар, що дозволяє зв’язати струми в обох 
областях переходу. 

Слід наголосити, що застосування моделі Шоклі можливе 
лише при напругах, нижчих, ніж ті, що відповідають ширині за-
бороненої зони, коли рівень інжекції носіїв заряду незначний. 
Це означає, що густина інжектованих носіїв заряду, наприклад, 
електронів в р-області, є набагато меншою, ніж густина елект-
ронів у рівноважному стані. Більшість важливих властивостей 
пристроїв на біполярних переходах (транзисторів і діодів) пра-
цює саме в цьому режимі.  

Розрахуємо електронний струм та представимо по аналогії 
вираз для дірок. Згідно з припущенням (1), електронний транс-
порт в р-області описується рівнянням: 

 

2

2 2
np

d n n
dx L

d d
= ,        (11.16) 

де δn=n−n0p – концентрація нерівноважних електронів, Lnp – до-
вжина дифузії електронів в р-області, яка обмежується елект-
рон-дірковою рекомбінацією (зазвичай наносекунди в GaAs) і 
може досягати одиниць мікрон. 
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Потрібно накласти дві граничні умови: перша при x→−∞, 
далеко від лівого краю р-області, а друга – при x=0, тобто на 
межі поділу між р-областю та збідненим шаром. Зазвичай, кон-
такт між переходом і об’ємними областями є омічним, тобто: 

( ) 0nd -¥ = ,        (11.17) 
що відображає відсутність нерівноважних носіїв заряду в оміч-
них контактах.  

Друга гранична умова може бути отримана з припущення 
(2). Якщо хімічний потенціал вздовж збідненого шару не змі-
нюється, то за статистикою Больцмана маємо: 

( )/
0(0) 1BqV k T

pn n ed = - ,     (11.18) 
оскільки відщеплення хімічного потенціалу від зони провіднос-
ті при x=0 змінюється на qV при прикладанні напруги зміщення. 
Чим вище пряме зміщення, тим більш експоненційно 
з’являються неосновні носії заряду на контакті зі збідненим ша-
ром. Ці нерівноважні носії заряду дифундують в напрямку 
об’єму, зникаючи на відстанях Lnp. З іншого боку, обернене 
зміщення приводить до зменшення кількості нерівноважних но-
сіїв заряду нижче рівноважного значення.  

Розв’язок рівняння дифузії з вказаними граничними умова-
ми має вигляд: 

/( ) (0) npx Ln x n ed = d .      (11.19) 
З цього розподілу густини можна розрахувати електричний 
струм, зумовлений дифузією електронів в р-області: 

( )( )n np
n xj x qD
dx

d
= ,      (11.20) 

де Dnp – коефіцієнт дифузії електронів в р-області.  
Перепишемо (11.20) у вигляді: 

/( ) (0) npx Lnp
n

np

qD
j x n e

L
= d .     (11.21) 

Тоді електронний струм на контакті зі збідненим шаром дорів-
нюватиме: 
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( )/
0(0) 1Bnp qV k T

n p
np

qD
j n e

L
= - .     (11.22) 

Беручи до уваги припущення (3), робимо висновок, що та-
ким же буде струм і на контакті збідненого шару з n-областю. 
Розрахувати безпосередньо цей струм складно, оскільки він пе-
реноситься основними носіями заряду, для яких важливою є як 
дифузія, так і дрейф. За аналогією дірковий струм через збідне-
ний шар дорівнює: 

( )/
0(0) 1Bpn qV k T

p n
pn

qD
j p e

L
= - ,     (11.23) 

де введено позначення, симетричні до випадку електронів (на-
приклад, Lpn – довжина дифузії дірок в n-області).  

Сумарний електричний струм в будь-якій точці переходу 
дорівнює сумі електронного та діркового струмів. Можливість 
розрахунку струму в будь-якій точці забезпечується умовою 
неперервності. Якщо обрати, наприклад, точку x=0, то, згідно з 
припущеннями моделі Шоклі, отримаємо: 

(0) (0)n pj j j= + ,      (11.24) 
що приводить до співвідношення: 

( )/
0 0 1Bnp pn qV k T

p n
np pn

qD qD
j n p e

L L
æ ö

= + -ç ÷ç ÷
è ø

.   (11.25) 

Як бачимо, дифузійна модель Шоклі описує випрямляючі 
властивості p-n−переходу, аналогічно рівнянню (11.15). Струми 
генерації при цьому можна записати в вигляді: 

0
np

gn p
np

qD
j n

L
= ,       (11.26) 

0
pn

gp n
pn

qD
j p

L
= .       (11.27) 

Отже, випрямляюча  здатність діода пов’язана з  нерівно-
важною густиною неосновних носіїв заряду. Цей важливий ре-
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зультат можна використати далі при розгляді магнітного діода. 
Діод із магнітною p-областю. Розширимо проведений ви-

ще розгляд діода на p-n- переході, включивши до нього магнітні 
напівпровідники. Для спрощення розглянемо лише один тип 
магнітних діодів, в яких магнітною є лише р-область. Припус-
тимо, що дірки є спін-неполяризованими. Це є виправданим, 
зважаючи на те, що для них характерний сильний спін-
орбітальний зв’язок, в результаті якого дірки швидше втрача-
ють нерівноважний спін порівняно з електронами. При потребі, 
однак, модель може бути розширена включенням в неї спінової 
поляризації дірок. 

Схема магнітного діода наведена на рис. 11.21. У такому 
діоді р-область є магнітною зі спіновим розщепленням зони 
провідності 2ζn. Струм генерації, як і рекомбінаційний струм, 
буде різним для електронів зі спіном вгору та спіном вниз. Цей 
струм можна контролювати магнітним полем шляхом зміни ве-
личини розщеплення електронних зон в магнітній області чи 
введенням нерівноважних спінів в n-область. Для розрахунку 
струму через магнітний діод скористаємось якісною моделлю з 
попереднього розділу та обговоримо її наслідки. 

 

 
 
Рис. 11.21. Схема магнітного діода з магнітною р-областю та немаг-
нітною n-областю. Спінове розщеплення в магнітній області дорів-
нює 2ζn. Позначено рекомбінаційний та струм генерації   
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Електронний рекомбінаційний струм у магнітному діоді 
дорівнює jrn↑+jrn↓. Припустимо, що спінова поляризація елект-
ронів в р-області дорівнює P0, а поляризація нерівноважних 
спінів в n-області (внаслідок наявності джерела спінів) дорів-
нює δP. Тоді струми електронів зі спінами вгору та спінами 
вниз дорівнюють: 

( )( ) ( )/
0

1 1 1
2

b Bq V V k T
dmj K P P N e -

 = + + d ,  (11.28) 

( )( ) ( )/
0

1 1 1
2

b Bq V V k T
dmj K P P N e -

 = - - d .  (11.29) 

Інформація про ζn міститься в P0. Рівняння (11.28), (11.29) 
мають просту інтерпретацію. Кількість електронів зі спіном 
вгору, доступних для термічного збудження з n-області в р-
область, пропорційна до 1+δP. З іншого боку, бар’єр для елект-
ронів зі спіном вгору є нижчим, що визначається множником 
(qζn/kBT) при термічному збудженні. Згідно з статистикою     
Больцмана, цей множник пропорційний до 1+P0.  

Струм генерації не залежить від нерівноважних умов. Це 
означає, що  

( ) /
0

1( 0, 0) 1
2

b BqV k T
dgn rnj j V P K P N e = - = d = = - + , (11.30) 

( ) /
0

1( 0, 0) 1
2

b BqV k T
dgn rnj j V P K P N e¯ ¯= - = d = = - - .  (11.31) 

Підсумовуючи всі внески електронів в струм, отримаємо: 
( )/

01 1BqV k T
e gnj j e P Pé ù= - + d -ë û .    (11.32) 

Це рівняння описує спін-зарядовий зв’язок в магнітних p-n- 
переходах. Близькість рівноважних та нерівноважних спінів   
відкриває шлях до керованої модифікації вольт-амперної харак-
теристики переходу. При паралельній орієнтації спінів струм 
підсилюватиметься, тоді як при антипаралельній орієнтації – 
ослаблюватиметься. Зміна струму при зміні  орієнтації  рівно-
важних та нерівноважних спінів породжує гігантський магнето-
резистивний ефект в магнітних діодах. Цікаво, що вказаний 
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ефект має місце навіть при нульовій напрузі зміщення. Струм 
протікає при V=0 завдяки спін-зарядовому зв’язку. В залежності 
від знаку добутку P0δP,  струм може бути додатним або 
від’ємним. Дане явище отримало назву спін-вольтаїчного ефек-
ту, результатом якого є поява ЕРС від нерівноважних спінів, 
подібно до спін-зарядового ефекту Сілсбі-Джонсона.  

Спін-вольтаїчний ефект проілюстровано на рис. 11.22. Ви-
никає просте питання: яким чином можна збільшити чи змен-
шити струм у магнітному діоді? Розглядаючи потенціальний 
бар’єр при переході з n-області в р-область, можна бачити, що 
при переведенні спінів у нерівноважний стан, для прикладу на-
прямком вгору, висота бар’єрів для таких електронів зменшить-
ся, зумовлюючи зростання рекомбінаційного струму. З іншого 
боку, при введенні в n-область більше електронів зі спіном 
вниз, вони долатимуть вищий бар’єр, зменшуючи цим рекомбі-
наційний струм. Зважаючи на те, що струм генерації не 
пов’язаний з нерівноважними властивостями, струм при пара-
лельній орієнтації рівноважних та нерівноважних спінів буде 
більшим, ніж при антипаралельній орієнтації.  

 

 
Рис. 11.22. Спін-вольтаїчний ефект в магнітному діоді. p-область є 
магнітною, а немагнітна n-область містить нерівноважні спіни. Як-
що рівноважні спіни паралельні до нерівноважних, то електронний 
потік буде спрямований вліво, якщо ж антипаралельно – то вправо. 
Електричний струм протікає навіть при нульовому зміщенні V=0 

 
Спін-вольтаїчний ефект спостерігався в магнітному діоді на 
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основі GaM-nAs. Магнітний діод (рис. 11.23) формується n-
GaAs та феромагнітним p-GaMnAs. Джерелом спінів є електрод 
із Fe, приєднаний через бар’єр Шоткі до n-області. Спін-
зарядовий зв’язок виникає внаслідок існування нерівноважних 
спінів, що інжектуються із електрода в збіднений шар поблизу 
р-області.  

 

 
 

Рис. 11.23. (а) – схематична зонна структура пристрою. p-область на 
основі GaMnAs є феромагнітною. n-область сформована на основі 
GaAs, що утворює бар’єр Шоткі із спін-інжектуючим електродом, 
виготовленим із заліза. (б) – схема установки. Додатковий шар Co/Fe 
призначений для підмагнічування шару заліза. Адаптовано з P. Chen 
et al., Phys. Rev. B 74 (2006), 241302  

 
На рис. 11.24  представлено  результати експерименту.  За-

лізний електрод характеризується вищою коерцитивною силою 
через підмагнічування Fe/Co шаром (рис. 11.23), що дозволяє 
виконувати перемикання між паралельною та антипаралельною 
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орієнтаціями обох феромагнетиків в широкому інтервалі зовні-
шніх магнітних полів. Залежності опору від магнітного поля 
при різній його орієнтації вказують на існування спін-
зарядового зв’язку внаслідок інжектованих нерівноважних спі-
нів в GaAs та рівноважної намагніченості в  GaMnAs.  

 

 
Рис. 11.24. (а) SQUІD-вимірювання намагніченості різних феромаг-
нітних шарів в пристрої. (б) – магнетоопір в напрямку [110] при орі-
єнтації магнітного поля в площині переходу. Стрілками вказано на-
магніченості GaMnAs та Fe електродів; (в)  та (г)  зображують те ж,  
але при різних орієнтаціях магнітного поля; (д) - реперні дані з маг-
нітно-незміщеним шаром Со. Без цього шару GaMnAs та Fe мають 
близькі значення коерцитивної сили, тому антипаралельна орієнта-
ція спінів не реалізується. В цьому разі опір залишається незмінним. 
Адаптовано з P. Chen et al., Phys. Rev. B 74 (2006), 241302 

 
Аналогічним чином було спостережено і спін-вольтаїчний 

ефект в p-ІnGaAs/n-AlGaAs спін-поляризованому переході 
(Kondo et al., 2006) при прикладанні магнітних полів, викорис-
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товуючи різні g-фактори n- та  р-областей: сполука AlGaAs ви-
биралась із g≈0, тоді як для ІnGaAs g≈−1.9. У цьому експериме-
нті р-область мала скінченне спінове розщеплення, тоді як n-
область не містила рівноважного спіну. Джерело спінів створю-
валось оптичною орієнтацією. 

Обговоримо питання спінової інжекції вздовж магнітного 
переходу. Нехай маємо магнітну n-область і прагнемо інжекту-
вати спін-поляризовані електрони в р-область. Виявляється, що 
при низьких напругах зміщення спінова акумуляція відсутня: 
спінова інжекція виявляється неефективною при спробі транс-
формації мажоритарних спін-поляризованих електронів у міно-
ритарні спін-поляризовані електрони.  Причина цього дуже 
проста: навіть якщо в n-області через рівноважну намагніче-
ність, електронів зі спіном вгору більше, ніж зі спіном вниз, ак-
тиваційний бар’єр переходу в р-область для таких електронів 
буде вищим, ніж для електронів зі спіном вниз. Обидва ефекти 
взаємно нівелюються, тому струм через збіднений шар буде 
спін-неполяризованим. Спінова інжекція, так само, як і спінова 
екстракція є можливою лише в певних граничних випадках, зо-
крема, коли нерівноважна спінова акумуляція встановлюється 
спершу в магнітній області. 

11.5. СПІНОВИЙ СВІТЛОВИПРОМІНЮЮЧИЙ ДІОД 

На рис. 11.25 наведена схема напівпровідникового приладу 
з інжекцією спінів з області широкозонного емітера з магнітно-
го напівпровідника Zn1–xMnxSe. У якості широкозонного напів-
провідникового емітерного шару найчастіше використовується 
напівпровідник типу (АІІ,Mn)ВVІ. Подібно до звичайного світ-
лодіода, електрони та дірки рекомбінують у квантовій ямі і 
створюють електролюмінесценцію. Електрони зі спіном вниз 
рекомбінують із неполяризованими дірками, інжектованими з 
p–GaАs  у КЯ із власного GaАs.  У результаті виходить спін-
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поляризоване випромінювання (рис. 11.26). Зазвичай викорис-
товується геометрія Фарадея, коли прикладене магнітне поле B і 
напрямок емітованого світла лежать уздовж напрямку вирощу-
вання (тобто, перпендикулярно до поверхні). 

 

 

 

Рис. 11.25. Схема геометрії 
спінового світловипромі-
нюючого діода 

Рис. 11.26. Схема країв відповідних 
зон та розривів зон в геометрії при-
ладу 

 
Для подібних світловипромінюючих діодів відомі результа-

ти Федерлінга (R. Fіederlіng) зі співавторами (1999) і Жонкера 
(B. Jonker) зі співавторами (2000). Федерлінг припустив, що 
ефекти квантового обмеження нехтовно малі. Це привело до то-
го, що правила відбору такі ж, як в об’ємному GaАs ( Pcіrc=–
Pn/2). Максимальне значення циркулярної поляризації 
Pcіrc ~ 43 % (режим прямого зміщення, T=4K, B~3 Tл)   було ін-
терпретовано як таке, що означає майже 90 % поляризацію ін-
жектованих електронів. Жонкер вважав, що ефектами квантово-
го обмеження нехтувати не можна, внаслідок цього відбуваєть-
ся зняття виродження між станами в зонах легких і важких ді-
рок і розщеплення на величину 5–6 меВ. Внаслідок цього Pcіrc=–
Pn. Жонкер використовував емітер з Zn0.94Mn0.06Se, геометрію 
Фарадея, а випромінювання виводилося через поверхню. У спе-
ктрі випромінювання домінувало випромінювання, пов’язане з 
екситоном важкої дірки (рис. 11.27). Відзначимо, що максима-
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льне досягнуте значення Pcіrc склало ≈ 85 % (рис. 11.28). 
Феромагнітні напівпровідники (АІІІ,Mn)ВV також викорис-

товувалися для інжекції в спінових світловипромінюючих стру-
ктурах. Температура Кюрі в цих напівпровідниках відносно ви-
сокі, а спінова інжекція може бути здійснена і без зовнішнього 
магнітного поля.  

 

 

 

Рис. 11.27. ЕЛ спінового сві-
тлодіода з Zn0.94Mn0.06Se кон-
тактом для різних значень 
магнітного поля і поляриза-
цій 

Рис. 11.28. Залежність ступеня 
циркулярної поляризації ЕЛ від 
прикладеного магнітного поля 

 
Однак, більшість матеріалів (АІІІ,Mn)ВV мають у якості ос-

новних носіїв дірки, а не електрони. Тому після інжекції в нема-
гнітний напівпровідника дірки швидко втрачають поляризацію 
через сильну спін–орбітальну взаємодію. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Опишіть прикладні застосування магнітної спінтроніки 
та тенденції їх розвитку. 

2. Пояснять принцип  магнітного  запису/зчитування  ін-
формації. 

3. Які фізичні явища покладені в основу роботи магнітних 
голівок запису/зчитування інформації? 

4. Чим лімітується щільність запису інформації в елемен-
тах на основі ГМО-наноструктур? 

5. Перелічіть основні робочі параметри систем магнітного 
запису/зчитування. 

6. Які фізичні ефекти покладені в основу магнеторезисти-
вної пам’яті з довільним доступом? Перерахуйте основ-
ні напрями розвитку МПДД. 

7. Опишіть будову та принцип дії МПДД на основі псев-
доспінових клапанів. 

8. Поясніть будову та принцип дії комірки МПДД на осно-
ві магнітного тунельного переходу. 

9. Що покладено в основу перемикача Савченка? 
10. Поясніть будову та принцип дії спін-транзисторної 

МПДД. 
11. Поясніть будову та принцип дії спінових польових тран-

зисторів. 
12. Що покладено в основу роботи біполярного спінового 

діода? 
13. У чому полягає дифузійна модель Шоклі для р-n пере-

ходу? 
14. У чому полягає спін-вольтаїчний ефект? 
15. Опишіть принцип дії магнітного діода на основі спін-

вольтаїчного ефекту? 
16. Опишіть будову та принцип дії спінового світловипро-

мінюючого діода. 
 



 

474 
 

12. НОВІ ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ 
СПІНТРОНІКИ 

12.1. СПІНОВИЙ ЕФЕКТ ЗЕЕБЕКА І СПІНОВА 
ЕЛЕКТРОРУШІЙНА СИЛА 

Спіновий ефект Зеебека полягає в генерації спінової напру-
ги в металевому магнетику при виникненні градієнта темпера-
тури. Схематичне порівняння між звичайним (термоелектрич-
ним) і спіновим ефектами Зеебека представлено на рис. 12.1.  

 

 
Рис. 12.1. Звичайний (а) та спіновий (б) ефект Зеебека. Адаптовано 
з S.D. Bader and S.S.P. Parkіn, Annu. Rev. Condens. Matter Phys. 1, 71 
(2010) 
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Вперше спіновий ефект Зеебека спостерігався на пермалоє-
вому зразку міліметрових розмірів з Pt електродами на проти-
лежних краях, через які створювався градієнт температури. В 
напрямку градієнта у площині зразка прикладалось магнітне 
поле, яке циклічно змінювалось по петлі гістерезису. Коефіці-
єнт Зеебека для електронів зі спіном вгору і спіном вниз є різ-
ним, що проявляється в появі на Pt електродах різних потенціа-
лів, пропорційних до градієнту температури (рис. 12.1, 12.2). 
Вимірювання різниці потенціалів й дозволило зареєструвати 
спіновий ефект Зеебека. Особливість цього ефекту в тому, що 
він може зберігатися на макроскопічних відстанях, тоді як всі 
інші ефекти, пов’язані з інжекцією і поширенням чистих спіно-
вих струмів, як правило, обмежуються невеликою довжиною 
спінової дифузії в матеріалі. Тому ця область досліджень вигля-
дає достатньо перспективною. 

Перспективними також є інші спін-залежні процеси, які 
приводять до появи ЕРС. Появу спінової ЕРС та магнетоопору 
величиною до 105 % було виявлено у структурі на основі напів-
провідникового магнітного тунельного переходу. Активний шар 
такої структури складався із комплексу самоорганізованих на-
ночастинок MnAs в матриці GaAs. Провідність через структуру 
утруднюється кулонівською блокадою. Спінова структура під 
дією магнітного поля розщеплюється, але при температурі екс-
перименту 3 К існує змішування каналів з переворотом спіну. 
За таких умов протікає постійний струм,  зумовлений ЕРС,  яка 
пов’язана з релаксацією в ансамблі наночастинок двох спінових 
підсистем. Магнетоопір виявляється залежним від напруги і до-
сягає максимальних значень при дуже малій різниці потенціалів 
(1 мВ). Великий магнетоопір та ЕРС відкривають можливість 
для створення нових типів активних пристроїв, зокрема, спіно-
вих батарей. 
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Рис. 12.2. Спіновий ефект Зеебека в структурі з пермалоєвою плас-
тиною: (а) – розраховані розподіли електрохімічного потенціалу ζ 
вздовж градієнту температури для електронів зі спіном вгору та 
спіном вниз; (б), (в) – схема вимірювання; (г) – ілюстрація спіново-
го ефекту Зеебека та оберненого спін-Холл ефекту, що індукується 
в платинових електродах, під’єднаних до пермалою; ESHE – ЕРС, що 
генерується внаслідок оберненого спін-Холл ефекту, МV - намагні-
ченість. Адаптовано з S.D. Bader and S.S.P. Parkіn, Annu. Rev. 
Condens. Matter Phys. 1, 71 (2010) 
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12.2. СПІН-ХОЛЛ МАГНЕТООПІР 

У звичайних (немагнітних) металах магнетоопір виникає як 
результат впливу зовнішнього магнітного поля на електронний 
струм, що протікає через матеріал. Для магнітних металів маг-
нетоопір залежить від напрямку намагніченості. Накаяма (H. 
Nakayama) та Хан (C. Hahn) незалежно один від іншого виявили 
новий тип магнетоопору в структурі з магнітним діелектриком 
– спін-Холл магнетоопір (СХМО). Принципова відмінність 
СХМО в порівнянні з іншими прикладами магнетоопору (ГМО, 
ТМО, АМО) в тому, що струм через магнітний діелектрик не 
протікає.  

Вперше спін-Холл магнетоопір спостерігався в системі, де 
звичайний метал приводився у контакт із магнітним діелектри-
ком (залізо–ітрієвим гранатом Y3Fe5O12). Несподівано виявило-
ся, що опір металу залежить від намагніченості діелектрика, хо-
ча зарядовий струм через магнітний діелектрик не проходить. 
Поява СХМО є результатом протікання спінового струму з ме-
талу в діелектрик. При протіканні зарядового струму через ме-
тал, генерується перпендикулярний спіновий струм, що призво-
дить до акумуляції спінів на межі поділу метал-діелектрик 
(рис. 12.3). Якщо намагніченість діелектрика є перпендикуляр-
ною до акумуляції спінів в області інтерфейсу ме-
тал/діелектрик, то деякі зі спінів можуть переходити з металу в 
діелектрик. Результатом цього спінового перенесення є збіль-
шення ефективного опору металу. 

Для детальнішого пояснення спін-Холл магнетоопору розг-
лянемо металеву тонку плівку, що характеризується сильною 
СОВ, наприклад, Pt. У площині плівки пропускається електрич-
ний струм Je. Внаслідок спін-Холл ефекту цей струм індукує 
перпендикулярний до поверхні плівки спіновий струм Js із па-
ралельною до поверхні спіновою поляризацією σ (рис. 12.4, а). 
На поверхні плівки відбувається відбиття спінового струму на-
зад у плівку (рис. 12.4, б). У реальних плівках Pt це відбиття зу-
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мовлює акумуляцію нерівноважних спінів поблизу поверхні 
(рис. 12.4, е) і подальшу дифузію спінів. Нарешті, внаслідок 
оберненого спін-Холл ефекту, відбитий спіновий струм Jsb ін-
дукуватиме в Pt електричний струм eJ¢  (рис. 12.4, в), результа-
том чого буде поява електрорушійної сили вздовж площини 
плівки. Цей додатковий електричний струм за рахунок комбіна-
ції прямого і оберненого спін-Холл ефектів завжди паралельний 
до вихідного струму. Електричні струми, що вимірюються в то-
нкій плівці із спін-орбітальною взаємодією, неминуче включа-
тимуть цей додатковий внесок. 

 

Рис. 12.3. Схема виник-
нення спін-Холл магнето-
опору в структурі немагні-
тний метал – магнітний ді-
електрик 

 
Приєднаємо до поверхні Pt плівки магнітний діелектрик, 

наприклад залізо–ітрієвий гранат Y3Fe5O12. Це призведе до пе-
ремішування спінів між Pt  та Y3Fe5O12, тобто обміну спіновим 
кутовим моментом між намагніченістю МV в діелектрику та 
спіновою поляризацією σ електронів провідності в Pt. Якщо ве-
ктори МV та σ не колінеарні, то активується спін-фліп розсію-
вання (рис. 12.4, г, д). Далі частина спінового струму поглина-
тиметься намагніченістю через передачу спінового моменту 
(спін-обертовий ефект), а відбиття Js пригнічуватиметься. Це 
поглинання досягне максимуму, коли МV ^ σ і дорівнюватиме 
нулю при МV || σ. Отже, очікується, що зростання провідності 
внаслідок прямого та оберненого спін-Холл ефектів можна збі-
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льшити до максимуму (мінімізувати), якщо МV перпендикуляр-
не (паралельне) до Je, оскільки струм Je є перпендикулярним до 
σ. Тому опір плівки Pt залежатиме від напрямку намагніченості 
магнітному діелектрику, що й зумовлюватиме появу спін-Холл 
магнетоопору. 

 

 
Рис. 12.4. Схема магнітного контролю провідності внаслідок пря-
мого та оберненого спін-Холл ефектів в парамагнітній металевій 
плівці (N), що приєднана до феромагнітного діелектрика (F). Адап-
товано з H. Nakayama, et.al., Phys. Rev. Lett. 110, 206601 (2013) 

 
На рис. 12.5 представлено експериментально зареєстровані 

зміни опору ΔRxx(H)=Rxx(H)-Rxx(0) у плівці Pt в залежності від 
амплітуди магнітного поля Н. Зовнішнє магнітне поле H прик-
ладалось паралельно до площини плівки, перпендикулярно до 
напрямку електричного струму. Опір Pt для вибраного діапазо-
ну магнітних полів залежить від H дуже слабко. Однак, як пока-
зано на рис. 12.5, б, для двошарової структури Pt/Y3Fe5O12 чітко 
проявляється несподівана зміна опору при |H|<20 E, а за межа-
ми цього діапазону опір залишається майже сталим.  
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Рис. 12.5. Схема експерименту (а) та результати вимірювання спін-
Холл магнетоопору (МО) в структурі Pt/Y3Fe5O12 (б).  α –  кут між 
напрямком електричного струму Je в Pt плівці та зовнішнім магніт-
ним полем H. Адаптовано з H. Nakayama, et.al., Phys. Rev. Lett. 110, 
206601 (2013) 

 

12.3. СПІНТРОНІКА АНТИФЕРОМАГНІТНИХ СИСТЕМ 

Традиційно активними компонентами спінтронних при-
строїв вважалися феромагнетики. Однак, останнім часом виник 
інтерес і до антиферомагнетиків як до потенціальних носіїв ін-
формації. Так, уже продемонстрована можливість кодування 
інформації на структурах з АФМ впорядкуванням, а також зчи-
тування інформації з допомогою спін-поляризованого струму. 

Спінтроніка антиферомагнетиків – нова область, яка швид-
ко розвивається. Незважаючи на відсутність макроскопічної 
намагніченості, АФМ, як і ФМ матеріали, зазнають дію спін-
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поляризованого струму, і, як і у феромагнетиках, в основі цього 
явища лежить спін-залежна взаємодія між локалізованими та 
делокалізованими електронами. Проте внаслідок особливостей 
АФМ матеріалів — складної магнітної структури, істотної ролі 
обмінних взаємодій, відсутності макроскопічної намагніченості 
— вивчення можливих спінтронних ефектів вимагає нових як 
теоретичних, так і експериментальних підходів. 

З прикладної точки зору АФМ мають низку переваг перед 
ФМ матеріалами. По-перше, виявляючи високу магнітну 
сприйнятливість, антиферомагнетики мають нульову або неве-
лику намагніченість. Іншими словами, вони не створюють зов-
нішніх полів і, як наслідок, не взаємодіють один з іншим. По-
друге, характерні частоти антиферомагнітного резонансу на де-
кілька порядків перевищують аналогічні значення типових ФМ 
матеріалів. Це означає можливість створення високошвидкісних 
пристроїв, які можуть працювати в терагерцовому діапазоні. 
Нарешті, АФМ впорядкування в напівпровідниках спостеріга-
ється частіше, ніж ФМ впорядкування, що дозволяє поєднувати 
в одному пристрої переваги як електроніки (швидкодія, легка 
керованість), так і спінтроніки (висока чутливість, мала енерго-
ємність). АФМ можуть також мати властивості половинних ме-
талів, тобто виявляти властивості провідника для електронів 
однієї спінової поляризації і діелектрика для іншої, що робить 
їх перспективними спінтронними матеріалами. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. У чому суть спінового ефекту Зеебека? 
2. Що таке спін-Холл магнетоопір? 
3. Опишіть переваги спінтроніки антиферомагнетиків.  
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ДОДАТКИ 

Д1. ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО ФЕРМІ 

Розглянемо дію змінного зовнішнього поля µ ( ),V tx  на сис-

тему із стаціонарним гамільтоніаном ( )0H x% . Нехай зовнішнє 

збурення µ ( ),V tx  вмикається в момент часу t=0 і закінчується в 
момент часу t=τ. Вважатимемо, що до ввімкнення поля система 
перебувала в одному зі стаціонарних станів гамільтоніана 

( )0H x% , енергія якого εі (початковий стан). В інтервалі часу 
0 t£ £ t  гамільтоніан залежить від часу, тому енергія не матиме 
фіксованого значення. Починаючи з t=τ гамільтоніан ( )0H x%  
знову буде стаціонарним, а стан системи в будь-який момент 
часу можна представити як суперпозицію стаціонарних станів 

( )0H x% : 

( ) ( ) /, ( ) fi t
f f

f
t a e ey x > t = t y xå h ,   (Д1.1) 

де af(τ) – коефіцієнти, що визначають амплітуду ймовірності 
переходу системи в стан з енергією εf після припинення дії зов-
нішнього збурення. Якщо εf  ≠ εі, то система здійснює кванто-
вий перехід з початкового стану εі в кінцевий стан εf. Ймовір-
ність такого переходу: 

( ) 2

fi fiW a= t .      (Д1.2) 
Для розрахунку Wfі необхідно розв’язати рівняння Шрьодінгера  

µ
0( , ) ( ) ( , ) ( , )i t H V t t

t
¶ é ùy x = x + x y xë û¶

%h ,  (Д1.3) 
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з початковою умовою  
( ,0) ( )iy x = y x ,      (Д1.4) 

де ψі(ξ) – один із розв’язків «незбуреного» стаціонарного рів-
няння Шрьодінгера: 

0 k k kH y = e y% .      (Д1.5) 
Поставлена задача може бути розв’язана з використанням 

нестаціонарної тероії збурень. Можна показати, що в першому 
порядку теорії збурень ймовірність переходу Wfі визначається 
наступним виразом: 

2

2
0

1 ( ) ,fii t
fi fiW V t e dt f i

t
¢w¢ ¢= ¹ò

h
,   (Д1.6) 

де Vfі(t′) – матричний елемент оператора збурення в базисі не-
збурених хвильових функцій:  

µ*( ) ( ) ( , ) ( )fi f iV t V t d¢ ¢= y x x y x xò ,    (Д1.6) 
а ωfі – частота переходу з початкового в кінцевий стан: 

( ) /fi f iw = e - e h .      (Д1.7) 
Зупинимось на важливому випадку переходів під дією гар-

монічного збурення, яке діє впродовж часу τ. Оператор такого 
збурення в загальному випадку матиме вигляд: 

µ ( ) µ ( ) µ ( ), i t i tV t V e V e- w w
+ -x = x + x ,    (Д1.8) 

де ( ) ( )*V V+ -x = x  внаслідок самоспряженості оператора µ ( ),V tx . 

Обидві частини оператора µ ( ),V tx  описують два різні процеси, 
тому обчислення виконуватимемо не для повного оператора
µ ( ),V tx , а для однієї з його частин: µ ( ) µ ( ), i tV t V e w

± ±x = x m . Підста-

вляючи явний вигляд операторів µ ( ),V t± x  в (Д1.6) і виконуючи 
елементарне обчислення інтегралу по t, одержимо: 
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( )
( )

2
2( )

, 22

sin / 24( )
fi

fi fi

fi

W V±
±

é ùw w të ût =
w w

m

h m

,   (Д1.9) 

Щодо виразу (Д1.9), який формально є осцилюючою функ-
цією τ, варто зауважити наступне. У більшості випадків гармо-
нічне збурення являє собою монохроматичний світловий ім-
пульс достатньо великої тривалості τ >> Та (у порівнянні з хара-
ктерними «часами руху» у квантових системах, які мають поря-
док Та ≈ ћ/|ωfі|). При малих часах t з моменту включення імпу-
льсу (t<<Та) імовірність переходу зростає пропорційно до t2, що 
для випадку монохроматичного збурення легко побачити з 
(Д1.9), розклавши в ряд квадрат синуса при τ << Та. Однак, при 
τ >> Та, що має місце у випадку реальних монохроматичних ім-
пульсів, ймовірність виявляється лінійною функцією від часу, 
тобто пропорційна до тривалості збурення. Тому в таких випад-
ках для опису квантових переходів зручніше використовувати 
ймовірність переходу в одиницю часу або швидкість квантового 
переходу Pfі, яка має розмірність сек-1 і формально визначається 
граничним виразом 

( )
lim fi

fi

W
P

t®¥

t
=

t
,     (Д1.10) 

або еквівалентною формулою з похідною 
( )fi

fi

dW t
P

dt
= ,      (Д1.11) 

Обчислюючи похідну по τ від ( ) ( )fiW ± t  в (Д1.9) і переходячи 
в отриманому виразі до границі τ→∞, знаходимо: 

2( )
,

2 ( )fi fi f iP V±
±

p
= d e - e wm h
h

,    (Д1.12) 

де використано одне із граничних співвідношень для δ-функції 
1 sin( ) lim

a

axx
x®¥

d =
p

.      (Д1.13) 
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Наявність δ -функції в (Д1.12) відображає закон збереження 
енергії при взаємодії монохроматичного збурення із квантовою 
системою: у першому порядку теорії збурень обмін енергією 
може здійснюватися лише на фіксовану величину − ћω. Таким 
чином, енергія системи може або збільшитися на ћω (в цьому 
випадку йдеться про поглинання кванта з енергією ћω, авідпо-
відна ймовірність визначається величиною )(+

fiW ), або зменшу-
ватися на ту ж величину ћω, (система випромінює квант із енер-
гією ћω, а відповідна ймовірність визначається як )(-

fiW ). Більш 
того, обмін енергією можливий, тільки якщо частота збурення 
збігається з однією із частот переходу в системі: ω=|ωfі| − так 
звана умова резонансу. 

Поява δ -функції в (Д1.12) є також результатом певної ма-
тематичної ідеалізації, оскільки вважається, що перехід відбу-
вається між станами з точно фіксованими енергіями εі та εf. На-
справді ж всі збуджені стани квантових систем мають кінцеву 
(хоча й малу) «ширину», тому при переході в збуджені стани δ-
функція «розмазується» у гостру, шпилясту функцію. Якщо ж 
один зі станів належить неперервному спектру, то внаслідок 
неперервності енергії фізично безглуздо говорити про перехід у 
стан з фіксованою енергією. Крім того, поняття строгої монох-
роматичної світлової хвилі також є ідеалізованим (принаймні, 
через наявність природної ширини лінії випромінювання). Тому 
зазвичай розглядається швидкість переходу в групу кінцевих 
станів з інтервалом енергій ∆ε=dε поблизу ε=εf, а кількість та-
ких станів визначається як dg(ε)=g(ε)dε, де g(ε) − густина ста-
нів, тобто кількість кінцевих станів, що припадають на одинич-
ний інтервал енергії. Диференціальна імовірність переходу в 
одиницю часу у стани з інтервалу ∆εf отримується множенням 
(Д1.12) на кількість таких станів g(εf)dεf: 

2( )
,

2 ( ) ( )fi fi f i f fdP V g d±
±

p
= d e - e w e em h
h

.  (Д1.14) 
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При підсумовуванні цього виразу по всіх кінцевих станах, які 
задовольняють закону збереження енергії, тобто інтегруванням 
по εf, δ -функція зникає і в результату повна ймовірність пере-
ходу в одиницю часу набуває вигляду: 

2( )
,

2 ( ),fi fi f f iP V g±
±

p
= e e = e ± wh
h

.   (Д1.15) 

Формула (1.15) є однією з найважливіших у теорії квантових 
переходів і зазвичай називається «золотим правилом Фермі». 

У випадку постійного збурення, тобто µ ( ) µ ( ),V t V± ±x = x  при 
0 £  t £  τ, обчислення повністю аналогічні проведеним вище, з 
урахуванням ω=0. Тому остаточний результат: 

2( )
,

2 ( ),fi fi f f iP V g±
±

p
= e e = e
h

,    (Д1.16) 

Таким чином, під дією постійного збурення переходи мож-
ливі лише між виродженими станами з однієї й тією ж енергією 
εі=εf. Прикладом такого переходу є пружне (без зміни енергії) 
розсіювання електрона з енергією e=р2/(2те) на потенціалі V(r) 
(створюваному, наприклад атомом), що приводить лише до змі-
ни напрямку імпульсу електрона на кут розсіювання θ. 

 

Д2. КВАНТУВАННЯ ОРБІТ ЕЛЕКТРОНІВ У МАГНІТНОМУ 
ПОЛІ 

Розглянемо вільні електрони у магнітному полі. У цьому 
випадку рівняння Шрьодінгера матиме вигляд: 

21
2 e

e
m i c

æ öÑ - y = eyç ÷
è ø

Ah ,     (Д2.1) 

де A – векторний потенціал. Знайдемо стаціонарні стани такої 
системи. Для цього виберемо калібровку, при якій  

(0, , 0)Hx=A ,       (Д2.2) 
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так що ротор A задаватиме магнітне поле вздовж осі Оz. Після 
підстановки (Д2.2) у (Д2.1), отримаємо: 

22 2

2 2 2

2 0emieH x
x y c z

æ ö e¶ y ¶ ¶ y
+ - y + + y =ç ÷¶ ¶ ¶è øh h

.  (Д2.3) 

Розв’язок рівняння (Д2.3) матиме вигляд: 
( )( , , ) ( )zi y k zx y z e u xb +y = ,     (Д2.4) 

де функція u(x) задовольняє рівняння: 
2

2 2

2 0emu eH x u
x c

¢e¶ ì üæ ö+ - b - =í ýç ÷¶ è øî þh h
,   (Д2.5) 

і  
2

2

2 z
e

k
m

¢e = e -
h .       (Д2.6) 

Рух вздовж осі Oz (в напрямку магнітного поля) не відріз-
няється від руху вільного електрона, тому внесок в кінетичну 
енергію буде таким же. Але для встановлення характеру руху в 
площині xy необхідно розв’язувати рівняння на власні значення 
(Д2.5). Перепишемо його в наступному вигляді:  

22 2

2

( ) 1 ( ) ( )
2 2 e

e e e

u x eHm x u x u x
m x m c m

æ ö¶ b ¢- + - = eç ÷¶ è ø

h h
.  (Д2.7) 

Рівняння (Д2.7) є одновимірним рівнянням Шрьодінгера 
для хвильової функції u(x) гармонічного осцилятора з частотою  

H
e

eH
m c

w =        (Д2.8) 

і центром в точці  

0
1

H e

x
m
b

=
w

h .      (Д2.9) 

Отже,  
1
2 H

æ ö¢e = À+ wç ÷
è ø

h      (Д2.10) 
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і  
2

21
2 2H z

e

k
m

æ öe = À+ w +ç ÷
è ø

h
h .    (Д2.11) 

З отриманого розв’язку випливає, що енергія електрона 
представляється в вигляді суми енергії поступального руху 
вздовж магнітного поля та квантованої енергії циклотронного 
руху в площині, що перпендикулярна до напрямку поля. Таким 
чином, при заданій проекції швидкості, перпендикулярної до 
напрямку магнітного поля, електрон може займати лише дис-
кретні енергетичні рівні. Такі рівні називаються рівнями Лан-
дау.  

Визначимо кількість станів, що припадає на один енергети-
чний рівень. Для цього розглянемо ящик зі сторонами Lx, Ly, Lz. 
Внаслідок квантування компоненти kz відстань між сусідніми її 
значеннями дорівнюватиме 2π/Lz. З вигляду хвильової функції 
(Д2.4) слідує, що число β також квантується і відстань між сусі-
дніми значеннями теж дорівнюватиме 2π/Ly. Оскільки енергія 
не залежить від β, то здавалось би, що для даного À можна виб-
рати будь-яке β. Проте, як видно з (Д2.9) функція u(x) зв’язана з 
числом β через координату центру осцилятора  

0
1 y

H e H

v
x

m
b

= =
w w

h .      (Д2.12) 

Це означає, що коли електрон вилітає в напрямку y зі швид-
кістю vy, то він рухатиметься по колу з центром x0. Коло не по-
винно бути надто великим: його центр має розміщуватись все-
редині ящика, тому на x0 накладаються обмеження: 

00 xx L< < .       (Д2.13) 
В силу (Д2.12) це накладає обмеження на область дозволе-

них значень β: ця змінна не тільки квантується, але й повинна 
задовольнити умову: 

0 e H
x x

m eHL L
c

w
< b < =

h h
.    (Д2.14) 



 

489 
 

Отже, кількість різних значень β дорівнюватиме: 

2
y e H

B x y x

L m eHn L L L
hc

w
= =

p h
.     (Д2.15) 

Кожен рівень енергії (Д2.11), що відповідає заданим À та kz 
буде nB-кратно виродженим. Очевидно, що магнітне поле руй-
нує початкову схему квантування. Змінні kx, ky kz, що були ко-
ординатами в k-просторі, більше не є «хорошими квантовими 
числами». Заданому набору цих параметрів більше не відпові-
дає визначена хвильова функція (Д2.4). Незважаючи на це, ско-
ристаємось простором kx, ky kz для зображення нових станів, які 
відповідають значенню енергії (Д2.11), за допомогою повер-
хонь, що відповідають цій енергій в початковій схемі. Якщо не 
брати до уваги координату z, то ці поверхні (рис. Д2.1) будуть 
колами в площині (kx, ky). Фактично нові стани не локалізовані в 
якійсь точці кола, а обертаються по ньому з частотою ωH. Мож-
на класифікувати різні рівні в магнітному полі, вказуючи кола, 
на яких вони розміщені. Можна також показати, що площа ор-
біт в k-просторі квантована. 

 

 
Рис.Д2.1. Схема квантування рівнів енергії для вільних електронів: 
а – за відсутності магнітного поля, б – у магнітному полі 

 
Із виразу (Д2.15) випливає, що на кожному рівні Ландау 
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може знаходитися лише певна кількість електронів nB (на оди-
ницю площі зразка). Ця кількість називається кратністю виро-
дження і не залежить від номера рівня Ландау, ефективної маси 
електрона, а визначається лише фундаментальними константа-
ми і величиною магнітного поля: 

B
eHn
hc

= .        (Д2.16) 

Збільшення магнітного поля приводить до збільшення кількості 
електронів, які знаходяться на кожному рівні. Як результат, за-
селеність верхнього рівня Ландау періодично змінюється від 0 
до nB, що приводить до осциляційних змін багатьох електрон-
них властивостей. У випадку досить сильних магнітних полів 
кожен рівень може містити настільки велику кількість станів, 
що заселеними будуть лише декілька рівнів. У цьому режимі 
проявляється квантовий ефект Холла.  

Утворення рівнів Ландау приводить до зміни повної енергії 
системи. Обчисливши середню зміну енергії електронного газу 
в магнітному полі, можна знайти магнітну сприйнятливість. Для 
вільних електронів вона виявляється від’ємною і слабко залеж-
ною від температури.   

Д3. ЕФЕКТИ ЯНА-ТЕЛЛЕРА 

Ефекти Яна-Теллера – це сукупність явищ, що виника-
ють в багатоатомних системах з конфігурацією, відмінною від 
лінійної в стані електронного виродження внаслідок вібронної 
нестійкості. Така нестійкість обумовлена відсутністю мінімуму 
адіабатичного потенціалу багатоатомної системи у високосиме-
тричній ядерній конфігурації Q0 в напрямку симетризованих 
зміщень Q, яке зобов’язано сильному перемішуванню елект-
ронних станів з іншими під впливом вібронних взаємодій. Такі 
взаємодії обумовленні зміщенням ядер Q з точки максимальної 
симетрії та характеризуються електронними матричними еле-
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ментами. Недіагональні вібронні константи характеризують мі-
ру змішування електронних станів, а діагональні вібронні конс-
танти визначають силу, з якою електрони в і-електронному ста-
ні деформують ядерну конфігурацію Qα0 в напрямку симетризо-
ваного зміщення Qα. Зауважимо, що ефекти вібронної взаємодії 
проявляються у тонкій структурі оптичних спектрів, спектрах 
електронного парамагнітного резонансу, інверсному розщеп-
ленні, вібронному ангармонізмі, ефекті Яна-Теллера.  

Вібронна нестійкість – відсутність мінімуму адіабатично-
го потенціалу багатоатомної системи у високосиметричній яде-
рній конфігурації Q0 в напрямку симетризованих зміщень Q, 
яке обумовлене сильним перемішуванням електронних станів з 
іншими під впливом вібронних взаємодій. Для невиродженого 
основного стану максимум поверхні адіабатичного потенціалу в 
напрямку Q може виникати лише в результаті вібронного змі-
шування зі збудженими електронними станами. Таке змішуван-
ня є джерелом динамічної нестійкості багатоатомних систем та 
приводить до їх деформації з утворенням дипольного моменту. 

Вібронна взаємодія обумовлена зміщенням ядер Q з точки 
максимальної симетрії, характеризується електронними матри-
чними елементами ∂V(r,Qα)/∂Qα, ∂2V(r,Qα)/∂Q2

α, … . 
Вібронні стани – дискретні електронно-коливні стани ба-

гатоатомної системи, які визначаються з врахуванням змішу-
вання електронних станів одного виродженого терму або різних 
термів вібронною взаємодією. Хвильова функція вібронного 
стану (вібронна функція) враховує вібронні взаємодії f станів φі 
та є сильно зміщеною: 

1
( , ) ( , ) ( )

f

i i
i

r Q r Q Q
=

Y = f cå ,    (Д3.1) 

де χі(Q) – функції ядерних координат, які визначаються з 
розв’язку системи f «зчеплюючих» рівнянь. За відсутності змі-
шування f=1 ( , ) ( , ) ( )r Q r Q QY = f c . 

Спонтанне викривлення вихідної високо симетричної кон-



 

492 
 

фігурації ядер Q0 багатоатомної системи за наявності електрон-
ного виродження внаслідок відсутності мінімуму адіабатичного 
потенціалу ∂V(r,Q0) призводить до деформації Яна-Теллера. 
Деформація Яна-Теллера не проявляється в абсолютному сенсі, 
а змінює динамічні характеристики багатоатомної системи. Від-
сутність мінімуму адіабатичного потенціалу в точці Q0 усклад-
нює динаміку руху ядер та приводить не до статичних викрив-
лень конфігурації Q0, а до більш складної гами властивостей.  

Потенціал ε(Q) має вигляд мексиканської шляпи (рис. 
Д3.1). Система неперервно змінює конфігурацію у просторі си-
метризованих ε зміщень Q0 і Qε. Глибина жолобу, що відрахо-
вується від точки виродження називається енергією стабілізації: 

2

2ЯТ
E

V
k

e = ,       (Д3.2) 

де V – вібронна константа, kE – силова константа. Вздовж жоло-
ба адіабатичного потенціалу в точках Ф=0, 2π/3, 4π/3 
з’являються три мінімуми Мі та три максимуми Сj (рис. Д3.2). 
 

 

Рис. Д3.1. Схематичний 
вигляд просторового по-
тенціалу ε(Q) 

 
Багатомодовий ефект Яна-Теллера визначає низку власти-

востей точкових дефектів в кристалах та плівках і призводить 
до утворення гібридних електрон-фононних станів на зв’язках 
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станів центру з фононами, які проявляються у виді локальних 
резонансів в спектрах ІЧ поглинання та комбінаційного розсію-
вання. 

Кооперативний ефект Яна-Теллера – упорядкування лока-
льних деформацій Яна-Теллера в кристалах, яким притаманні 
підґратки іонів з виродженим основним електронним станом. 
Таке упорядкування, що викликане взаємодією локальних ви-
кривлень через поле фононів, може бути феро- (викривлення у 
всіх елементарних комірках однакові), або більш складного ха-
рактеру (антиферо-), неспіврозмірні структури. У цьому випад-
ку спектр елементарних збуджень характеризується температу-
рно залежними взаємодіючими електронною та фононною гіл-
ками.  

 

 
Рис. Д3.2. Схема енергетичної кутової залежності зміни взаємодій 
та деформацій елементарних комірок 

 
З підвищенням температури кореляції локальних викрив-

лень зменшуються та при Т>ТC відбувається структурний пере-
хід в невпорядковану фазу, що викликає аномалії пружних вла-
стивостей. Оскільки при Т≤ТC статичні викривлення решітки іс-
тотно змінюють електронну структуру, викликають розщеплен-
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ня вироджених рівнів, то при Т≈ТC пружні магнітні та електри-
чні властивості аномально змінюються (спостерігається гігант-
ська магнітострикція та електрострикція). Кооперативний ефект 
Яна-Теллера контрастно проявляється у шпінелях (NіCr2O4), 
перовскітах (KCuF3), сполуках з рідкісноземельними іонами. 
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