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Pastaraisiais dešimtmečiais lantano manganitų 

sluoksniai (LaSrMnO), pasiţymintys milţiniškos 

magnetovarţos reiškiniu, buvo visapusiškai tiriami dėl 

galimybės juos panaudoti magnetinio lauko jutiklių 

taikymams [1]. Tyrimų metu buvo parodyta, kad šie 

nanostruktūrizuoti sluoksniai dėl maţos magnetovarţos 

anizotropijos gali matuoti didelės amplitudės 

impulsinius magnetinius laukus, nepriklausomai nuo 

lauko krypties. Tokie jutikliai buvo naudojami, 

matuojant magnetinės difuzijos procesus magnetinėse 

svaidyklėse [2] ir matuojant magnetinio lauko 

pasiskirstymą impulsiniuose magnetuose, gebančiuose 

generuoti 1 – 100 ms trukmės impulsus, kurių amplitudė 

siekia 90 T. Tačiau metalų formavimo ar suvirinimo 

magnetiniais impulsais proceso metu yra naudojami 

gerokai trumpesni impulsai (20-30 μs). Be to, jutikliai 

turi veikti aukštesnėje nei kambario temperatūroje, nes 

metalų formavimo/suvirinimo magnetiniais impulsais 

proceso metu, magnetinio lauko matavimo vietoje 

temperatūra staigiai pakyla. Buvo parodyta, kad 

nanostruktūrizuotų La1−xSrxMnyO3 sluoksnių varţa ir 

magnetinės savybės stipriai priklauso nuo Mn 

pertekliaus [3]. Mangano kiekiui sluoksnyje (y) esant 

y>1, padidėja metalas-izoliatorius virsmo temperatūra 

bei jutiklio magnetovarţa.  

Šiame darbe bus pristatyti tyrimų rezultatai, 

gauti matuojant trumpus (20-30 μs) didelės amplitudės 

(6-8 T) impulsinius magnetinius laukus, generuojamus 

metalų formavimo magnetiniais impulsais proceso metu. 

Taip pat bus analizuojama magnetinio impulso forma ir 

magnetinio lauko pasiskirstymas magnetinėje ritėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 pav. Trumpų magnetinių impulsų generatoriaus 

schema 

 
2 pav. Magnetinio lauko dinamika ritės centre 
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