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 Augant magnetovaržinių jutiklių pasaulinei rinkai 

svarbi naujų medžiagų ir jų struktūrų paieška: praplečiant 

tokių jutiklių veikimo magnetinio lauko ir temperatūros 

ruožus. Buvo parodyta, jog nanostruktūrizuoti manganitų 

sluoksniai, pasižymintys kolosalia magnetovarža (CMR) 

[1], gali būti užauginti su sumažinta magnetovaržos 

anizotropija. Šie plonieji sluoksniai buvo panaudoti 

kuriant CMR-B-skaliarinius jutiklius [2], galinčius 

išmatuoti magnetinio lauko amplitudę nepriklausomai 

nuo lauko krypties. Taip pat buvo nustatyta, jog iš dalies 

pakeitus manganą į kobaltą La1-xSrxMnO3 medžiagoje 

galima padidinti magnetovaržą kambario temperatūrose 

[3]. Nanostruktūrizuotiems sluoksniams, kuriuos galima 

nagrinėti kaip aukštos struktūrinės kokybės kristalitų ir 

netvarkių tarpkristalitinių sričių tinklą, šis mangano 

pakeitimo kobaltu efektas magnetinėms ir krūvio 

pernašos savybėms dar mažai ištirtas, todėl tolimesni 

manganitų-kobaltitų sluoksnių tyrimai yra svarbūs. 

Šiame darbe pateikiama nanostruktūrizuotų  

La0.8Sr0.2Mn1.07Co0.12O3 (LSMCO) sluoksnių, užaugintų 

naudojant cheminio nusodinimo iš metalo-organinių 

medžiagų garų fazės (MOCVD) metodą ant 

polikristalinio Al2O3 padėklo 750 °C temperatūroje, 

magnetovaržos tyrimų analizė. Šie sluoksniai buvo 

panaudoti, kuriant mangetinių laukų jutiklius, galinčius 

veikti žemose (<100 K) temperatūrose. Magnetovarža ir 

jautrumas magnetiniems laukams buvo ištirtas 50-100 K 

temperatūrų ruože ir jutiklio kalibraciniai duomenys 

buvo išsaugoti magnetinių laukų matavimo įrangoje. 

Tokio tipo jutiklis buvo panaudotas išmatuoti solenoido 

formos 46 apvijų ir 20 sluoksnių impulsinio magneto 

ašinį magnetinio lauko pasiskirstymą. Matavimo 

rezultatai buvo palyginti su išmatuotais magnetiniais 

laukais naudojant kilpinį jutiklį ir su matematiniu 

modeliu, sukurtu naudojant “COMSOL Multiphysics” 

programinį paketą. 
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1 pav. Magnetovaržos priklausomybė nuo 

magnetinės indukcijos skirtingose 

temperatūrose 

2 pav. Impulsinio magneto ašinis magnetinio 

lauko pasiskirstymas matuojant su manganito-

kobaltito LSMCO jutikliu ir su kilpiniu jutikliu. 

Palyginimui pateikti “COMSOL Multiphysics” 

simuliacijos rezultatai 
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