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1-.4 .. ()...юбовські 'IНТ::IІІI1Я : програ.\J3 і те)IІ доповідей конференції] 

"'ІНЦІІ 4S-рі LIЧЯ II1С'1I1УГУ теОРСТIІЧНОЇ фіЗIІКИ ім . М.М. Боголюбопз 

ІІ Л ІІ УкраїIІІI(КНЇІІ, І З- 15 11'УДКЯ 2010). 

I'ОI()Jlюбонські читання, названі на честь засповmu.:а першого 

OtIХ"І\І'ора IIІСТJlТУГУ теоретичної фіЗIІКJf Вlfдатного фіЗl1ка-

1~:('I'I:IIIKI.I "31'CМ3'ГlІка МИКОЛIf МlfколзііОRlfЧЗ Боголюбова 

І'ІОХ 1909 - 13.02.1992), відбуваю·гьс. щорі'IНО. Цього року Їх 

"І'"СЮІ'ІСІІО 45-річчю 1иСl1IТУТУ теоретИЧНОЇ фізики . Читання 

1'І . t"'РIfD і\ЮТЬ лекції Почесних ДОА'їОРів інституту. обраних у 2010 р. 

І{1ІРМI \lіС'ГIfТЬ програму і тези доповілей З різних напрямів 

1t.·Щ,)СЛIIIIlОі фіЗIIJШ. 

(1;) IllСl'lПУГУТСОРСТIІЧIІОЇ фіЗ1lК" ім. М .М . Ilоголюбова 

ІІАІІ У_l'аїIIІІ. 2010 



МЕХАНІЗМ ПЕРЕМИКАННЯ ПОЛЯРНОСТІ 
МАГЮТНОГО ВИХОРУ 

Ю.Б. Гайдідей', вл. Кравчук', Д.Д. Шекі 
11нсmиmуm mеореmuчноі" фізики ім. М.М. Боголюб06Й НАН України 
2Кuівський нйціОНШlЬНUU університет !АIЄllі Тараса Шевчеuка 

ОСНОВНИМ станом магнетиків субміквометровоro розміру 

(наномагllетиюв) та високосиметричної форми може буги так званий 

вихровий стан. Цей стан є двічі вироджений за полярністю вихору -
напримком намагніченості в центрі вихору, р=±1. ЗміІІа знаку 

полярності пов'язана з подоланням енергетичного бар'єру, що значво 

перепищус характерну енергію теплових збуреш), тому наномагне'ГИКИ 

у 8ИХРО80МУ стані Є перспективними кандидатами для елементів 

енергопсзалеЖJlОЇ та надшвидкодіlОЧОЇ пам'яті [1]. Проте ПОВНОЇ теорії 
перемикання полярності магнітного вихору досі не побудовано. а 

критерії перемикання наразі активно ДИСКУГУЮТl~ся. 

В даній роботі ми пропонуємо зw:зльний підхід, в рамках пкого 

вдanось посдuати два дуже різні механізми перемикаНIІЯ вихорів: 

симетричний та несимегричнИЙ. При симетричному механізмі розuоділ 

ІІамагніченості в процесі перемикання зanишаСТI~СЯ радіалыІ-

симс'rpич:ни:м відносно ЦСН'Іру вихору. Даний механізм завжди 

реanізусться для гайзеllбеРПВСhКИХ мзгнетю •. ;в f21, для випадку 

нанОМW'НС1'И.Юв перемикання за цим механізмом можна ДОСЯГТИ під 

впливом СИЛІ.І-ІОГО попереч:ноro магнітного поля ГЗ] або силt.1юго спіJl 
поляризовапОl'О струму і4]. srкий тече перпендикулярно до І LЛОЩИНИ 

маПІетика. Нами також показано, що процес перемикаНIІЯ під дією 

вказаного спіН-ПОllЯРИЗОJJаноJ'О струм СУL1РОВОДЖУЄТЬСЯ появою 
хіралыІхx доменних стшок з подальшим угвореНIІЯМ стійкої 

двовимjрної вихор-ан1'Ивихрової кристалічної с'груктури, що 

стабіліЗУСТhСЯ 8казаllИМ спін-поляризовиним струмом . НесимеТРИЧllИЙ 

механізм відбувається через проміжне народження поблизу вихору 

Dихор-антивихрової пари з подальшою зніriляцісІО за схемою 

початковий вихор - новий антквихор [5]. Несиметричний механізм 
можна здійснити лише у lІаномагнетикзх або під впливом імпульсу 

маrnітнОІ"'О поля 8 шющині магнт'ика [6] , або під вJlЛИВОМ змінного 
маПlітного поля[5,7], або під впливом слабких спіll-поляри.зованих 

струмів, I1РИЮJ3,цених як перпевдlfЬ.-УЛЯрНО до магнетика t8J , так і в йОГО 
ПЛОЩИІІІ . В остаННЬОМУ випадку, з також у випадку змінного поля , 
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нами продемонстровано можливість перемикання нерухомого вихору, 

що заперечус популярний n літературі «:критерій критичної rnnИДКQС';» 
[9]. Крім того, нами запропоновано просторові конфігурації змїЮПfX. 
полів, при яких МОЖЛИnC пародження будr.-я:кої папсред заданої 

кількості ."хор-антивихрових пар [10] . 
В рамках вказаного загального підходу показано, що си-метричпе 

перемикання відбувається внаслідок переходу в нелінійний режим 

магвопної моди з азимугaлr.пим числом т=О, а песи:метрич.не - n 
результаті нелініЙ.ного резонансу в системі мод з m=О, l,2. серед яких 

домінус мода з m=l. При наближено-локальному врахуванні дипоm,
дипольної взає.~іОдії вдалося отримати критерій енергетичвої ВИГlДВості 

ТОГО чи іншого механізму. 
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