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Магнітні наночастинки є перспективни.~ об'єктами для побудови НОВИХ 

llшів оперативної пам' яті та сенсорів завдяки можливості іСНУВ31ll1Я 
неодноршІ:ІИХ стіЙКИХ об'ЄМНIfХ розподілів намагніченості, Особливий 

іІПерес викликає ВlіХРОВИЙ стан, шо властивий циліRдричшrм зразкам 

субмікроюшх розмірів. ПрюrnздаюLJ.И: зовнішні магнітні поля можна керувати 
вихрови:м станом, зокрема контрольовано змішоваТI:І полярність вихору, 

тобто напрямок вихрового осердя, з яким зазвичай пов'язують біт інформації, 

записаюdі на вихорі. Ефекти пере~шкання полярності в перпендю<улярному 
полі було встановлено експери .. '1ентально r 11. Оскільки роздільна здатність . . 
експеримеНТІВ не достатня для ДОСЛlджеІІНЯ дннаМ\.КИ самого процесу, тому 

важливу роль відіграють ~шсельні моделюваюіЯ д1шамію{ намагніченості. 

Зокрема, мікромаПlіТJlі МОI1,СЛIQВЗllНЯ ТОВ {,'ТІІХ дисків l2] свідчили, що пронес 
псремикання супроводжуt.'ТI.ся утворснням блохі BCI~KOЇ точки В товщі диску 

під час пере~1икаllНЯ ВІІХОРУ. Для ТОІІКИХ дисків В [3] було ТСОРСТИЧІІО 
показаllО МОіКЛиві{,'Ть ПСРСМl1каllllЯ ШЛЯХОМ утворення nЛЗllар"оro вихору 

зам ість ТОЧКИ Блоха. ПРОТС в контlшуалыlйй моделі магнстика зм іІІа 

напрямку вихору є нсможливою і ВШlltкзє лише внаслІДОК чисельної 
I1,ИСКРСТIiЗ3І~ії. ТОМУ ВИСІ!ОВКl1 міl\.lюмзгніТIІОЇ контиllуdлы�оїї теорії 

потрсБУIОТ!. перевірю! за допомогою МОДСЛIОВЗIlЯ ІІа спі 1l0вій гратні. 
ДЛЯ ВИВЧСІІНЯ динаміки процесів псреми:каllllЯ вихорів було розроблено 

пак{,'Т спіll-rpаткового МОДслювання SLaSi. ЗО:! допш.югою SLaSi-МОДСЛlоваlll~ 

досліДЖСIЮ пронее ПСРСМltКЗlІlІ.Я ПОЛЯРIІОСті вихорів У фсромаГllіТlІІlХ 
нанодисках під впливом перпендикулярного мап{іпlOГО поля в широкому 
інтервалі товщин. Механізм перемикання з yrворенням ТОЧЮі Блоха 

підтверджено і досл іджено cтpyкrypy бл:охівської точки в магнетиках різної 

ТОВЩИl-IИ. Показано, ЩО в процесі пере~Ufi(ання yrворюєrься ТИМЧЗСОВШ1 

обертальний вихор. ПоБУДОВЗJ-J О аналітичну картину процесу перемикання. 
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