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Теоретично дослiджено магнiтопружнi властивостi синтетичного мульти-
фероїка, утвореного напиленням антиферомагнiтної (АФМ) плiвки на п’єзо-
електричну пiдкладку. Прикладення зовнiшньої електричної напруги до п’є-
зоелектрика призводить до деформацiї зразка, а завдяки магнiтопружним
властивостям антиферомагнетика – до змiни стiйких рiвноважних станiв
АФМ-вектора. Отримано залежнiсть рiвноважної орiєнтацiї АФМ-вектора
вiд кута, пiд яким прикладено зовнiшню напругу (по вiдношенню до кри-
сталографiчних осей). Дослiджено вплив магнiтного поля на переорiєнтацiю
АФМ-вектора. Показана можливiсть керування станом розглянутого муль-
тифероїка за допомогою одночасно як механiчних, так i магнiтних полiв.

Ключовi слова: мультифероїк, антиферомагнетик, п’єзоелектрик, магнi-
топружнi властивостi

1 Вступ

Дослiдження мультифероїкiв, тобто речовин, що одночасно проявляють декiлька
типiв “феро”- властивостей, набуло значної актуальностi у зв’язку з використанням
подiбних матерiалiв для потреб сучасної електронiки, спiнтронiки, iнформацiйних
технологiй. Завдяки поєднанню феромагнiтних (ФМ), антиферомагнiтних (АФМ),
сегнетоелектричних, п’єзоелектричних (ПЕ), фероеластичних та iнших “феро”- вла-
стивостей у рiзних комбiнацiях, прилади на основi мультифероїкiв мають велику
кiлькiсть макроскопiчних параметрiв, якi можна змiнювати, застосовуючи широ-
кий дiапазон керуючих полiв. Мультифероїки, якi природно комбiнують декiлька
“феро”-властивостей в однiй фазi, зустрiчаються в природi не часто, тому створен-
ня синтетичних мультифероїкiв з матерiалiв, що виявляють рiзноманiтнi магнiтнi,
електричнi та механiчнi властивостi, є перспективним напрямом наукових розробок.
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У зв’язку з цим прогнозуння властивостей синтетичних мультифероїкiв є особливо
цiкавою i актуальною задачею. Зокрема, поєднання матерiалiв з п’єзоелектричними
та магнiтопружними властивостями робить можливим керування магнiтним станом
системи за допомогою механiчної напруги (створеної в п’єзоелектрику внаслiдок
прикладення електричної напруги), що сприяє процесу перемикання намагнiчено-
стi [1, 2].

Застосування мультифероїкiв, що поєднують п’єзоелектричнi та феромагнiтнi
властивостi (ПЕ/ФМ), у якостi iнформацiйних елементiв має декiлька переваг: для
керування магнiтним станом ФМ необхiдно витратити невелику кiлькiсть енер-
гiї порiвняно зi стандартними зарядовими елементами (наприклад, метал-оксид-
напiвпровiдниковим польовим транзистором та iншими елементами, якi перемикаю-
ться завдяки накопиченню або розсiянню заряду в певному потенцiалi, що призво-
дить до значної дисипацiї енергiї) [3], а зберiгання iнформацiї не вимагає додаткової
енергетичної пiдтримки.

В свою чергу, вивчення мультифероїкiв з АФМ-впорядкуванням цiкаве у зв’язку
з такими властивостями АФМ-матерiалiв:

i) сильна (порiвняно з ФМ) магнiтопружна взаємодiя i пов’язана з нею чутли-
вiсть до механiчних напруг;

ii) вiдсутнiсть макроскопiчної намагнiчуваностi i пов’язана з цим “магнiтна ней-
тральнiсть”;

iii) комбiнацiя вiдносно високої (порiвняно з ФМ матерiалами) магнiтної жорстко-
стi з чутливiстю до зовнiшнього магнiтного поля.

Таким чином, мультифероїки, в яких мiж активним ФМ i керуючим ПЕ про-
шарками додано АФМ, дозволить, з одного боку, збiльшити стiйкiсть ФМ-стану вiд-
носно небажаних впливiв завдяки ефекту пiдмагнiчування, а з iншого - збiльшити
чутливiсть системи до керуючих зовнiшнiх полiв завдяки взаємодiї мiж АФМ- i ПЕ-
прошарками. Отже, системи ПЕ/АФМ/ФМ можуть виявитись перспективнiшими
для iнформацiйних технологiй, нiж ПЕ/ФМ.

Метою даної роботи є теоретичне дослiдження синтетичних мультифероїкiв з
одночасним п’єзоелектричним i антиферомагнiтним упорядкуванням. Завдання до-
слiдження полягає у теоретичному аналiзi магнiтопружних властивостей ПЕ/АФМ
мультифероїкiв, а саме – вивченнi змiни стiйких рiвноважних станiв АФМ-вектора
пiд впливом: а) геометричної форми дослiджуваного зразка; б) зовнiшньої електри-
чної напруги; в) магнiтного поля.

2 Модель

Об’єкт дослiдження - синтетичний мультифероїк елiптичної форми (пiвосi a i b),
утворений напиленням тонкої АФМ-плiвки на п’єзоелектричну пiдкладку (рис. 1).

Характернi поля перемикання об’ємних АФМ лежать в дiапазонi 0,1÷1 Т, а для ФМ матерiалiв

0,01÷0,1 Т. Саме ця властивiсть АФМ використовується для т.з. “пiдмагнiчування” – за наявно-

стi жорсткого обмiнного зв’язку мiж АФМ i ФМ прошарками ефективнi поля перемикання ФМ

прошарку збiльшуються.
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Товщина АФМ-плiвки c ≪ b < a достатня для встановлення магнiтного впоряд-
кування. З iншого боку, розмiри a, b i c наночастинки достатньо малi, щоб зне-
хтувати просторовою неоднорiднiстю магнiтної пiдсистеми i вважати АФМ-плiвку
монодоменною. Товщина ПЕ-шару вважається значно бiльшою за c, для виключен-
ня зворотного впливу АФМ-шару при деформацiї системи. Крiм того, ми нехтуємо
можливим (i неусувним для малих АФМ-частинок [4]) слабким феромагнетизмом
системи як несуттєвим для дослiджуваних явищ.

З метою спрощення розглянемо колiнеарний АФМ з двома еквiвалентними пiд-
гратками M1 i M2 (|M1| = |M2| =M0). При температурi, значно нижчiй за темпе-
ратуру Неєля, магнiтний стан такої системи однозначно описується АФМ-вектором
L ≡ M1 −M2 фiксованої довжини (|L| = 2M0).

Рис. 1. Зразок елiптичної форми – АФМ-плiвка на п’єзоелектричнiй пiдкладцi; вектор L

повнiстю характеризує стан АФМ-прошарку. Стрiлки вказують напрямок сили, що створює
механiчну напругу σ. Осi x, y, z збiгаються з кристалографiчними.

Будемо вважати, що кристалiчнi гратки п’єзоелектрика i антиферомагнетика
взаємопроникнi i мають однакову структуру. Таким чином, механiчна напруга, що
виникає в п’єзоелектрику при прикладеннi зовнiшньої електричної напруги U , пе-
редається безпосередньо в АФМ-плiвку. Це спричиняє деформацiю гратки АФМ i
змiну форми зразка, а внаслiдок магнiтопружних властивостей антиферомагнетика
- переорiєнтацiю АФМ-вектора L.

Приймаючи до уваги лiнiйний зв’язок мiж електричною i механiчною напругою
в п’єзоелектрику, будемо характеризувати вплив ПЕ величиною механiчної напруги
σ(U) i кутом ψ мiж напрямком головної осi тензора механiчних напруг i “легкою”
вiссю АФМ Ox (див. Рис. 1). Змiна форми елiптичного зразка визначається безроз-
мiрним параметром k2 = 1− b2/a2.
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Нижче дослiджується поведiнка вектора L при деформацiї залежно вiд 1) форми
зразка, 2) величини прикладеної напруги та 3) кута ψ.

За вiдсутностi зовнiшнього магнiтного поля густину потенцiальної енергiї АФМ-
шару представимо у виглядi:

w = wan + wdestr, (1)

де wan – густина магнiтної енергiї анiзотропiї, wdestr – густина енергiї роздеформу-
вання [5], яка враховує внесок форми зразка в магнiтну анiзотропiю.

Припустимо, що магнiтне впорядкування в АФМ-шарi вiдповiдає тетрагональ-
нiй симетрiї, тобто iснує два еквiвалентних напрямки АФМ-вектора, [001] i [010], в
площинi плiвки. Осi x, y, z декартової системи координат спрямуємо вздовж кри-
сталографiчних осей [001], [010] и [001]. У цьому випадку густина магнiтної енергiї
анiзотропiї моделюється наступним чином:

wan(L) =
K2

4M2
0

L2
z −

K4

16M4
0

(L4
x + L4

y + L4
z), (2)

де K2 ≫ K4 > 0 – константи анiзотропiї. Для монодоменного зразка, у припущен-
нi iзотропностi пружних властивостей кристалу (c11 − c12 = 2c44) густина енергiї
роздеформування має вигляд [6]:

wdestr =
1

2

{

Kelas
2

4M2
0

(L2
y − L2

x)−
Kelas

4an

16M4
0

[

(

L2
x − L2

y

)2
− 4〈LxLy〉

2
]

}

, (3)

де введено магнiтопружнi коефiцiєнти:

Kelas
2 =

c

b
J2(k)Λ1, K

elas
4an =

c

b
J4(k)Λ2. (4)

Константи Λ1 i Λ2 мають магнiтопружну природу i в загальному випадку залежать
вiд пружних властивостей як об’єму, так i поверхнi зразка. В частковому випадку
пружнi i магнiтопружнi сталi об’єму та поверхнi можуть мати один порядок вели-
чини, Λ1 ∝ Λ2 ∝ λ2/c44, де λ – стала магнiтострикцiї, c44 – модуль зсуву. У цьому
випадку, враховуючи магнiтопружну природу анiзотропiї 4 -го порядку, Kelas

4an ∝ K4.
Однак для малих частинок магнiтопружнi константи поверхнi можуть сильно вiдрi-
знятися вiд об’ємних, тому в загальному випадку спiввiдношення мiж сталими Λ1,
Λ2 i K4 може бути довiльним.

Безрозмiрнi величини J2(k), J4(k) залежать вiд форми зразка через параметр
k2 = 1− b2/a2:

J2(k) =

π/2
∫

0

(k2 sin2 φ+ cos 2φ)dφ
√

1− k2 sin2 φ
,

J4(k) =

π/2
∫

0

(1− 8 cos 2φ− k2 sin2 φ+ 8 cos 2φ/k2)dφ
√

1− k2 sin2 φ
. (5)

Залежнiсть цих iнтегралiв вiд форми (коефiцiєнт k) зображено на рис.2,а.

Ми не розрiзняємо стани з L i −L.
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Рис. 2. а) Залежностi iнтегралiв J2(k
2) i J4(k

2) (а) i похiдних dJ2(k
2)/dk2 i dJ4(k

2)/dk2 (б)
вiд параметра k, розрахованi за формулами (5).

Магнiтопружнi коефiцiєнти (4) описують наведену формою додаткову анiзотро-
пiю, одновiсну в площинi плiвки (стала Kelas

2 ) i тетрагональну (Kelas
4an ). Залежнiсть

цих коефiцiєнтiв вiд форми (вiдношення пiвосей b/a) визначається переважно фун-
кцiями (5). Як видно з рис. 2, для iзотропного зразка (a = b, k = 0) J2(0) = J4(0) = 0
i ефект форми вiдсутнiй. Максимальний вплив форми, як i в ФМ-кристалах, спо-
стерiгається для сильно витягнутих в одному напрямку зразкiв (a≫ b, k → 1), для
яких J2, J4 → 1.

3 Вплив механiчної напруги

Припустимо тепер, що внаслiдок прикладення зовнiшньої напруги до ПЕ-
пiдкладки (рис.1) в площинi xOy створена однорiдна деформацiя зсуву uxx =
−uyy = u0 cos 2ψ, uxy = uyx = u0 sin 2ψ, де u0 = σ/c44. Деформацiя спричинить
змiну форми кристала i, вiдповiдно, змiну густини енергiї роздеформування. Крiм
того, деформацiя призводить до виникнення додаткової об’ємної магнiтної анiзо-
тропiї (яка була б i в нескiнченних зразках). Для з’ясування ролi форми кристала
останнiм доданком будемо нехтувати, вважаючи, що вплив поверхневих напруг, що
призводять до ефектiв форми, значно сильнiший за об’ємнi деформацiї.

Врахувавши змiну форми, отримуємо, що енергiя роздеформування для дефор-
мованого зразка має вигляд:

w̃destr = wdestr +
1

2
u0 cos 2ψ ×

×

{

(Kelas
2 +∆Kelas

2 )
L2
y − L2

x

4M2
0

−
(

Kelas
4an +∆Kelas

4an

)

(

L2
x − L2

y

)2
− 4 (LxLy)

2

16M4
0

}

, (6)

де поправки ∆Kelas
2 , ∆Kelas

4an залежать вiд лiнiйних розмiрiв зразка i похiдних
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dJ2(k)/d(k
2), dJ4(k)/d(k

2) (рис.2,б) наступним чином:

∆Kelas
2 = 4

c

b
Λ1(1− k2)

dJ2(k)

d(k2)
,∆Kelas

4an = 4
c

b
Λ2(1− k2)

dJ4(k)

d(k2)
. (7)

Таким чином, створена пружна деформацiя модифiкує константи анiзотропiї 2-
го i 4-го порядку, на вiдмiну вiд феромагнетикiв, для яких форма суттєво впливає
тiльки на анiзотропiю 2-го порядку [7].

Поправка (6) до густини потенцiальної енергiї (1) дає змогу дослiдити, яким
чином деформацiя вплине на магнiтний стан антиферомагнетика, тобто як саме
змiняться рiвноважнi положення АФМ-вектора внаслiдок змiни форми зразка.

4 Рiвноважнi стани антиферомагнетика та їх стiй-
кiсть

Рiвноважнi орiєнтацiї АФМ-вектора визначимо з умови мiнiмуму потенцiальної
енергiї. Для зручностi введемо таку параметризацiю: Lx = 2M0 cosϕ, Ly = 2M0 sinϕ.
Тут ми врахували, що K2 ≫ K4 (впорядкування типу “легка площина”), i всi поля
прикладенi в площинi xOy, отже, Lz = 0, i кут ϕ однозначно визначає орiєнтацiю
АФМ-вектора. Кут ϕ, як i кут прикладення механiчної напруги ψ, вiдраховуємо вiд
додатного напрямку осi Ox проти годинникової стрiлки (див.рис.1).

Враховуючи поправку до густини енергiї роздеформування (6), з умови мiнiмуму
потенцiальної енергiї (1) отримуємо чотири можливi рiвноважнi орiєнтацiї АФМ
вектора:

ϕ1 = 0; ϕ2 =
π

2
; cos 2ϕ3,4 =

K̃2

K̃4

, (8)

де введено позначення:

K̃2 = −Kelas
2 − u0 cos 2ψ(K

elas
2 +∆Kelas

2 );

K̃4 = 2K4 + 4Kelas
4an + 4u0 cos 2ψ(K

elas
4an +∆Kelas

4an ). (9)

Параметри K̃2 и K̃4 залежать вiд багатьох величин: шляхом залежностi вiд ма-
гнiтопружних коефiцiєнтiв i поправок ∆Kelas

2 , ∆Kelas
4an (7) вони залежать вiд геоме-

тричних розмiрiв зразка, пружних властивостей антиферомагнетика, iнтегралiв (2),
що враховують скiнченний розмiр дослiджуваного зразка. Крiм того, залежнiсть вiд
вiдносної деформацiї u0 и кута ψ надає можливiсть керувати параметрами K̃2 i K̃4,
змiнюючи величину i кут прикладення зовнiшньої напруги до зразка.

Дослiдимо стiйкiсть отриманих розв’язкiв (8) для рiвноважної орiєнтацiї АФМ-
вектора в залежностi вiд спiввiдношення мiж параметрами (9), див. табл.1:

розв’язок ϕ1 є стiйким за умови K̃4 − K̃2 > 0;

розв’язок ϕ2 є стiйкими за умови K̃4 + K̃2 > 0;

розв’язки ϕ3,4 = ± 1
2
arccos

(

K̃2/K̃4

)

є стiйким за умови
(

K̃2
2 − K̃2

4

)

/K̃4 > 0.
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Табл.1. Стiйкiсть рiвноважних станiв АФМ-вектора (“+” - стiйкий стан, “-” - нестiйкий).

ϕ1 = 0 ϕ2 = π
2

ϕ3,4 = ± 1
2
arccos K̃2

K̃4

|K̃2| < |K̃4| K̃4 > 0 + + –

K̃4 < 0 – – +

|K̃2| > |K̃4| K̃2 > 0 – + не iснує

K̃2 < 0 + – не iснує

Схематично зобразимо залежнiсть стiйких рiвноважних станiв АФМ-вектора (а
саме компоненти Ly = 2M0 sinϕ) вiд кута прикладення механiчної напруги ψ (рис.
3). На рисунку вiдзначено областi iснування рiзних стiйких рiвноважних станiв ве-
ктора L при фiксованому значеннi u0.

Рис. 3. Стiйкi рiвноважнi стани АФМ вектора (проекцiя на вiсь Oy) в залежностi вiд кута
ψ прикладення механiчної напруги. В областi 1 iснують два стiйких розв’язки – вздовж
головних пiвосей елiпса; в областi 2 залишається лише один розв’язок. При досягненнi
деякого критичного кута (перехiд з областi 2 в область 3, “точка бiфуркацiї”) стiйкими
стають дiагональнi орiєнтацiї, що залежать вiд кута ψ. Орiєнтацiя АФМ вектора в областях
1, 2 i 3 показано на виносцi.

В областi 1 стiйкими є розв’язки ϕ1 = 0 i ϕ2 = π/2. Ця область вiдповiдає
ситуацiї, коли |K̃2| < |K̃4|, K̃4 > 0.

В областi 2 залишається тiльки один стiйкий розв’язок; у випадку, схематично
зображеному на рис.3, це розв’язок ϕ1 = 0. У цiй областi |K̃2| > |K̃4|, K̃2 < 0.
Значення кутiв ψ, що вiдповiдають переходам мiж областями, отриманi з умови
|K̃2| = |K̃4|.
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В областi 3 з’являються новi стiйкi розв’язки ϕ3,4 = ± 1
2
arccos

(

K̃2/K̃4

)

, при цьо-

му |K̃2| < |K̃4|, K̃4 < 0. Значення кутiв ϕ3,4 залежать вiд ψ, приблизна залежнiсть
показана на рисунку.

Ситуацiя, зображена на рис.3, можлива лише за певних умов. По-перше, при ви-
готовленнi зразка елiптичної форми для кожного АФМ-матерiалу iснує критичне
значення (a/b)cr, при якому для елiпса з a/b > (a/b)cr стiйкий розв’язок ϕ2 = π/2 в
принципi є неможливим. У цьому випадку анiзотропiя, наведена формою, є домiну-
ючою, i енергетично вигiдним є лише розв’язок ϕ1 = 0.

А для того, щоб параметр K̃4 набував вiд’ємних значень (умова виникнення
розв’язкiв ϕ3 и ϕ4), величина 4u0

(

Kelas
4an +∆Kelas

4an

)

у виразi (9) має бути одного
порядку з 2K4 + 4Kelas

4an . Через те, що вiдносна деформацiя u0 – досить маленька
величина (в АФМ, що використовуються в якостi елементiв спiнтронiки – поряд-
ку 10−6 . . . 10−4, в антиферомагнетику Mn50Fe50 отримано “величезну” деформацiю
0, 75 · 10−3, див. [8] i посилання в цiй статтi), то ефект “перемикання” розв’язкiв
у дiагональне положення з’являється при близьких до нуля значеннях величини
2K4+4Kelas

4an . У цьому випадку константа анiзотропiї 4-го порядку K4 має бути ском-
пенсована магнiтопружним коефiцiєнтом Kelas

4an пiдбором вiдповiдної форми зразка,
або розташуванням головних осей елiпса по вiдношенню до кристалографiчних, або
вибором матерiалу з певними значеннями модулiв пружностi cij тощо.

5 Вплив зовнiшнього магнiтного поля

Керування станом АФМ-прошарку можна здiйснювати за допомогою не тiль-
ки механiчних напруг, але й магнiтного поля. Оскiльки в АФМ-кристалах магнiтна
енергiя залежить вiд поля квадратичним чином. то вплив поля на рiвноважну орi-
єнтацiю АФМ вектора еквiвалентний до впливу механiчної напруги (див., напри-
клад, [5]). В цьому роздiлi ми розглянемо рiвноважнi стани АФМ в присутностi як
магнiтного поля, так i напруги, при довiльнiй взаємнiй орiєнтацiї обох полiв.

У присутностi зовнiшнього магнiтного поля H з’являється додатковий енергети-
чний доданок [9], i густина потенцiальної енергiї зразка (1) набуде вигляду:

w = wan + w̃destr −
χ

8M2
0

[L×H]2, (10)

де χ – магнiтна сприйнятливiсть, w̃destr враховує змiну форми кристалiчного зразка
пiд час деформацiї i має вигляд (6). Рiвноважнi положення АФМ-вектора в магнi-
тному полi змiняться. Для поля H в площинi xOy, напрямленого пiд кутом ψ0 до
осi Ox рiвноважнi кути ϕeq задовiльнятимуть рiвнянню:

K̃4 sin 4ϕeq − 2K̃2 sin 2ϕeq − χH2 sin 2(ϕeq − ψ0) = 0. (11)

На рис. 4 зображенi розв’язки цього рiвняння для рiзних значень величини ма-
гнiтного поля, направленого пiд кутом ψ0 = π/4.

Магнiтне поле знiмає виродження дiагональних розв’язкiв ϕ3, ϕ4 (див. рис.5).
Припустимо, механiчна напруга прикладена до ПЕ/АФМ-зразка вздовж осi Ox, i
стiйкими рiвноважними положеннями вектора L є дiагональнi (область 3 на рис.3).
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Рис. 4. Залежнiсть стiйких рiвноважних станiв АФМ вектора (проекцiя на вiсь Oy) у
зовнiшньому магнiтному полi вiд кута прикладення механiчної напруги ψ, розрахована за
формулою (11). На виносцi схематично зображено вплив магнiтного поля на вектор L у
рiвновазi.

Отриманi стани вектора L виродженi, тобто мають однакову енергiю. В магнiтному
полi один з напрямкiв АФМ-вектора стає енергетично вигiднiшим, нiж iнший. При
цьому “точка бiфуркацiї” зникає, i для того, щоб перейти в iнший рiвноважний стан,
для будь-якого значення напруги необхiдно подолати потенцiальний бар’єр.

6 Висновки

Розглянуто процеси перемикання намагнiченостi у мультифероїку, що мiстить
антиферомагнiтний i п’єзоелектричний прошарки. У рамках феноменологiчної мо-
делi проаналiзовано залежнiсть стiйких рiвноважних станiв АФМ-вектора вiд кута
прикладення механiчної напруги до зразка у припущеннi, що створена пружна де-
формацiя п’єзоелектрика передається в антиферомагнiтну плiвку. Завдяки поєднан-
ню п’єзоелектричних властивостей з магнiтопружнiстю АФМ-плiвки зовнiшня на-
пруга суттєво змiнює форму зразка i, як наслiдок, впливає на анiзотропiю i процеси
перемикання мiж рiвноважними станами. При цьому, на вiдмiну вiд феромагнети-
кiв, змiна форми зразка призводить не до перевороту (на 180◦), а повороту (на 90◦ i
менше) магнiтного вектора, що пов’язано з магнiтнопружною (а не суто магнiтною,
як в ФМ) природою ефектiв форми.

Проаналiзовано вплив зовнiшнього магнiтного поля на ПЕ/АФМ-зразок. Показа-
но, що можна керувати намагнiченiстю АФМ-плiвки, одночасно змiнюючи величину
магнiтного поля i кут мiж напрямком прикладення механiчної напруги та векто-
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Рис. 5. Змiна стiйких рiвноважних станiв АФМ вектора (проекцiя на вiсь Oy) у зовнiшньо-
му магнiтному полi залежно вiд кута мiж лiнiями iндукцiї магнiтного поля i напрямком
прикладення механiчної напруги. У випадку, зображеному на рисунку, напруга прикладе-
на вздовж осi Ox. Магнiтне поле, напрямлене пiд певним кутом ψ0, розвертає вектор L,
таким чином дiагональнi положення АФМ вектора матимуть рiзну енергiю (див. виноску).

ром магнiтного поля. Зменшення напруги дозволяє спростити процес перемикання
мiж виродженими станами АФМ, а зовнiшнє магнiтне поле – повертати АФМ ве-
ктор. Отже, подiбнi системи можна розглядати як елементи для запису iнформацiї.
Подальший iнтерес полягає в дослiдженнi динамiки АФМ вектора пiд дiєю змiнної
зовнiшньої напруги та/або змiнного магнiтного поля. У цьому випадку можна очi-
кувати виникнення АФМ- або параметричного резонансiв, що дає змогу розглядати
ПЕ/АФМ-системи як фiльтри або генератори.

Автори висловлюють подяку П. Бондаренку за плiднi дискусiї.
Робота виконана за рахунок фiнансування МОНМС України (№ держреєстрацiї

0111U001306).
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VOLTAGE INDUCED SWITCHING PROCESSES IN THE

SYNTHETIC MULTIFERROIC WITH ANTIFERROMAGNETIC

ORDERING

S. Kondovych, H. Gomonay

National Technical University of Ukraine "KPI"

ave Peremohy, 37, 03056 Kyiv, Ukraine

e-mail: ksvitlana@i.ua

In the present work the magnetoelastic properties of synthetic multiferroic
that includes antiferromagnetic (AFM) pillar grown in contact with the pi-
ezoelectric substrate are studied theoretically. Electric voltage applied to pi-
ezoelectric induces the mechanical stress that, in turn, produces variations of
AFM vector stable equilibrium orientation due to magnetoelastic properties of
antiferromagnet. Calculations show that it is possible to control the orientation
of AFM vector varying the angle between the mechanical force and crystal axis.
External magnetic field effect on reorientation of AFM vector is also studied. It
is shown that it is possible to switch magnetization of the examined multiferroic,
using both mechanical and magnetic field.

Key words: multiferroic, antiferromagnet, piezoelectric, magnetoelastic
properties
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ИНДУЦИРОВАННЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ПРОЦЕССЫ

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В СИНТЕТИЧЕСКОМ

МУЛЬТИФЕРРОИКЕ С АНТИФЕРРОМАГНИТНЫМ

УПОРЯДОЧЕНИЕМ

C. Кондович, Е. Гомонай

Национальный технический университет Украины "КПИ"

пр-т Победы 37, 03056 Киев, Украина

e-mail: ksvitlana@i.ua

Теоретически исследованы магнитоупругие свойства синтетического муль-
тиферроика, образованного напылением антиферромагнитной (АФМ) плен-
ки на пьезоэлектрическую подложку. Приложение внешнего механического
напряжения к пьезоэлектрику приводит к деформации образца, а благода-
ря магнитоупругим свойствам антиферромагнетика – к изменению устойчи-
вых равновесных состояний АФМ-вектора. Получена зависимость равнове-
сной ориентации АФМ-вектора от угла, под которым приложено механиче-
ское напряжение (относительно кристаллографических осей). Проанализи-
ровано влияние магнитного поля на переориентацию АФМ-вектора. Показа-
но, что управлять состоянием рассмотренного мультиферроика возможно с
одновременным использованием как механических, так и магнитных полей.

Ключевые слова: мультиферроик, антиферромагнетик, пьезоэлектрик,
магнитоупругие свойства


