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ВСТУП
Новiтнi технологiї дозволяють виготовляти й аналiзувати властивостi магнiтних наносистем рiзного розмiру i форми. В залежностi вiд геометричних
параметрiв, у зразках можуть спостерiгатись суттєво неоднорiднi розподiли
намагнiченостi, нелiнiйна динамiка яких викликає значну зацiкавленiсть завдяки перспективам застосування у цифровому обладнаннi (модернiзацiя магнiтної постiйної та оперативної пам’ятi), створенню новiтнiх наноелектронних пристроїв (прилади спiнтронiки) i рiзноманiтних датчикiв. У дисертацiйнiй роботi проаналiзовано динамiку намагнiченостi наночастинок у вихровому станi та властивостi криволiнiйних наномагнетикiв.
Структура магнiтного вихору (блохiвської лiнiї у легкоплощинному магнетику) вперше була описана Фельдткеллером i Томасом [1] у 1965 роцi. Через
конкуренцiю обмiнної й магнiтостатичної взаємодiї, вихор може бути основним станом магнiтом’яких наночастинок дископодiбної форми. Мiнiмiзуючи
енергiю, пов’язану iз полями розмагнiчування, намагнiченiсть типово лежить
у площинi нанодиску дотично до його бiчної поверхнi (напрямок потоку за чи
проти годинникової стрiлки називають кiральнiстю). В невеликiй областi навколо центру — осердi вихору — намагнiченiсть напрямлена перпендикулярно
до площини (напрямок «вгору» чи «вниз» називають полярнiстю). Вихори
як фундаментальнi, топологiчно нетривiальнi об’єкти (магнiтнi топологiчнi
солiтони [2, 3]) привернули до себе широку увагу пiзнiше завдяки роботам Березинського [4], Костерлiца i Тауерса [5]. Вони встановили наявнiсть фазового
переходу вiд розупорядкованого стану до появи вiльних вихорiв i антивихорiв (магнiтнi топологiчнi солiтони, в яких топологiчний заряд протилежний
за знаком до заряду вихору) у двовимiрнiй 𝑋—𝑌 -моделi. Подальший розвиток технологiй дозволив експериментально дослiджувати статику i динамiку
вихорiв у магнiтних наночастинках. Магнiтнi вихори та супутнi їм явища є
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предметом вивчення мiкро- i наномагнетизму— роздiлiв магнетизму, якi мають справу iз об’єктами, характернi розмiри яких лежать у мiкро i наномасштабах вiдповiдно [6, 7]. Зокрема, це справедливо у сучасних експериментах,
де товщини феромагнiтних плiвок можуть не перевищувати кiлькох десяткiв
нанометрiв [8].
Енергiя вихору у пласких зразках вироджена вiдносно значень його кiральностi та полярностi. Це дозволяє розглядати наночастинки у вихровому
станi як базовi елементи носiя iнформацiї, в якому окремi бiти кодуються,
наприклад, значенням полярностi [9–11]. За останнi кiлька десятилiть було
запропоновано чимало методiв її змiни, як експериментально, так за i допомогою комп’ютерних моделювань: зовнiшнiми магнiтними полями [12–19],
спiн-поляризованим струмом [20–22] або за допомогою магнiтострикцiї [23].
Також вiдомi певнi методи змiни кiральностi вихорiв [24–28].
Геометрiя магнiтної наночастинки суттєво впливає на її статичнi та динамiчнi властивостi. У той час, як обмiнна взаємодiя прагне уникнути градiєнту
намагнiченостi, анiзотропiя може вiдслiдковувати форму зразка [29]. Магнiтостатична взаємодiя за певних умов також зводиться до ефективної координатно-залежної анiзотропiї [30–33]. Таким чином стають можливi ефекти, пов’язанi iз впливом геометрiї на магнiтну пiдґратку. Їх яскравими прикладами
є вiдсутнiсть суто легкоосьових чи легкоповерхневих розподiлiв намагнiченостi у дротах i тонких плiвках, форма яких вiдрiзняється вiд пласкої [34, 35].
Так, зокрема, з’являється зв’язок мiж полярнiстю вихорiв i пiдкрученням до
фази намагнiченостi на поверхнi сферичних оболонок [36], а опукла форма
зразка впливає на характер змiни полярностi iмпульсом магнiтного поля [37].
Топологiчно нетривiальнi стани зручно характеризувати в термiнах вiдображення з фiзичного простору 𝒱 𝑛 в простiр параметру порядку V 𝑘 , де

верхнiми iндексами позначено розмiрнiсть простору. Гомотопiчнi класи вiдображень (тобто сукупнiсть еквiвалентних вiдображень, якi неперервним чи-
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ном перетворюються одне в iнше) мiж сферами S 𝑛 i S 𝑘 вимiрностей 𝑛 i
𝑘 вiдповiдно при 𝑛 ≥ 𝑘 утворюють нетривiальну групу π𝑛 (S 𝑘 ) [38]. У да-

нiй роботi розглядатимуться три типи магнiтних збуджень: доменнi стiнки
(𝑘 = 0), вихори (𝑘 = 1) i точки Блоха (мiкромагнiтнi сингулярностi, 𝑘 = 2) у
тривимiрних i ефективно двовимiрних зразках. Для кожного з цих збуджень
можна казати про топологiчну стiйкiсть, тобто вiдсутнiсть неперервної деформацiї поля намагнiченостi, яка б перетворювала збудження у основний
стан — однорiдний одноосний для доменної стiнки, однорiдний легкоплощинний розподiл для вихору, чи будь-який з них для точки Блоха [2, 38]. Звiсно,
в реальних системах такi перетворення можливi через обмеженiсть зразкiв,
дискретнiсть кристалiчної ґратки та скiнченне значення анiзотропiї. Останнi
двi причини лiквiдують в них появу сингулярних точок i лiнiй, у яких параметр порядку (вектор намагнiченостi) змушений обертатись в нуль [38]. Так,
наприклад, для вихорiв сингулярнiсть уникається утворенням позаплощинного осердя. Розподiли намагнiченостi, якi будуть обговорюватись надалi,
вiдповiдають локальним мiнiмумам енергiї в рамках заданих топологiчних
властивостей [38].

Актуальнiсть теми. Дослiдження статики та надшвидкої динамiки у
наномасштабах обумовлене прогресом в експериментальних технологiях i потребi в мiнiатюризацiї та пришвидшеннi роботи електронних пристроїв. Магнiтнi вихори мають потенцiйно широке практичне застосування в якостi елементiв магнiтної пам’ятi [8, 10, 39] й датчикiв магнiтного поля [9]. Вихровi
розподiли у векторних полях входять до класу топологiчно нетривiальних об’єктiв [2], якi грають значну роль у багатьох фiзичних процесах. Яскравими
прикладами останнього можуть слугувати спостереження вихрових структур
у надпровiдниках II-го роду [40], в Бозе—Ейнштейнiвському конденсатi [41],
гiдрогазодинамiцi [42] тощо.
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Як було нещодавно встановлено, нетривiальна форма магнiтних нанодротiв i плiвок [35, 43] суттєво впливає на статику i динамiку намагнiченостi. Ненульовi кривина i кручення призводять до ефектiв, якi ранiше спостерiгалися
у хiральних магнетиках. Так, iндукована геометричною формою зразка анiзотропiя призводить до змiни основного стану i зсуву магнонного спектру [44],
що характерно для тонких плiвок iз взаємодiєю Дзялошинського—Морiї [45].
Практична цiннiсть дослiджень магнiтних вихорiв i магнетикiв криволiнiйної форми полягає в широкому прикладному застосуваннi нелiнiйних ефектiв у наноелектронiцi (елементи магнiтної пам’ятi та приладiв спiнтронiки)
i запитах технологiй на необхiднiсть використання мiкро- i нанооб’єктiв складної форми. Фундаментальними є питання прояву хаотичної динамiки, динамiки точкових сингулярностей i кiральних ефектiв у магнiтних наноструктурах.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацiйна робота виконувалась на кафедрi математики та теоретичної радiофiзики факультету радiофiзики, електронiки та комп’ютерних систем Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Дослiдження
проводилися в рамках наступних наукових проектiв:
1. Держбюджетна науково-дослiдна робота № 11БФ052-03 «Фiзичнi та iнформацiйнi процеси у конденсованому середовищi та бiологiчних системах з великою кiлькiстю зв’язкiв» в рамках комплексної наукової програми «Новiтнi та ресурсозберiгаючi технологiї», державний реєстрацiйний номер 0111U006937; виконавець робiт за проектом.
2. Науковий проект «Динамiка солiтонiв i вихорiв у наномагнетиках», пiдтриманий науково-дослiдною роботою МОН України, державний реєстрацiйний номер 0108U005929, термiн виконання: 2010 р.; виконавець
робiт за проектом.
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3. Науковi дослiдження за держбюджетною темою КНУ № 11ДФ052-06
«Надшвидкi явища в динамiцi магнiтних вихорiв в наночастинках», державний реєстрацiйний номер 0111U008886, термiн виконання: 2011 р.;
виконавець робiт за проектом.
4. Науковий проект «Dynamics of Topological Singularities in Magnetic Nanoparticle», за пiдтримки Bavarian Academic Center for Central, Eastern and
Southeastern Europe (BAYHOST), термiн виконання: 2012 р.; iндивiдуальний проект.
5. Науковий проект «Динамiка топологiчних збурень в наномагнетиках зi
складною геометрiєю», державний реєстрацiйний номер 0113U007543,
термiн виконання: 2013 р.; iндивiдуальний проект.
6. Науковий проект «Bloch Point Dynamics in a Magnetic Nanoparticle under
the action of DC magnetic field» за пiдтримки Bavarian Academic Center
for Central, Eastern and Southeastern Europe (BAYHOST), термiн виконання: 2014 р.; виконавець робiт за проектом.
7. Науковий проект «Magnetization States on a Möbius Strip» за пiдтримки DAAD (Deutsche Akademische Austauschdienst Dienst), реєстрацiйний
номер 91530902-FSK, термiн виконання 2015 р.; iндивiдуальний проект.
8. Науковий проект «Curvature induced effects in nanowires» за пiдтримки
Alexander von Humboldt Foundation, термiн виконання: 2015 р.; виконавець робiт за проектом.
Мета i завдання дослiдження. Метою даної дисертацiйної роботи є
аналiтичне i чисельне дослiдження:
∙ динамiки та механiзму перемикання полярностi магнiтних вихорiв в
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наночастинках з магнiтом’якого феромагнетика пiд дiєю монохроматичного магнiтного поля, прикладеного вздовж вiсi зразка у формi диску;
∙ перемикання полярностi вихору в магiтом’якiй феромагнiтнiй наночастинцi пiд дiєю сталого магнiтного поля, прикладеного вздовж вiсi зразка у формi диску, i динамiки точок Блоха, якi динамiчно утворюються
в цьому процесi, мiкромагнiтної структури точки Блоха;
∙ взаємовпливу криволiнiйної геометрiї феромагнiтних наночастинок iз

нетривiальною топологiєю магнiтних станiв на прикладi кiльця Мебiуса.

Об’єктом дослiдження є статичнi та динамiчнi явища в магнiтовпорядкованих системах.
Предметом дослiдження є магнiтнi топологiчнi солiтоноподiбнi збудження: вихори, точки Блоха i доменнi стiнки.
Методи дослiдження, застосованi в дисертацiйнiй роботi, включають в
себе такi методи математичної фiзики, як методи багатьох масштабiв (використано для аналiзу слабконелiнiйного резонансу полярностi вихору пiд дiєю перiодичного накачування), колективних змiнних (для аналiзу динамiки
магнiтного вихору i точок Блоха), варiацiйний метод (для аналiзу структури точки Блоха у радiально-симетричному полi, структура вихору в зразку
iз поверхневою анiзотропiєю). Перевiрка аналiтичних розрахункiв виконувалася за допомогою пакетiв мiкромагнiтних моделювань OOMMF, MAGPAR i
пакету спiн-ґраткових моделювань SLaSi.
Наукова новизна одержаних результатiв полягає у встановленнi
характеру динамiки полярностi вихору пiд дiєю монохроматичного поля, структурi та характерi динамiки точки Блоха в обмежених зразках, зв’язку геометричних i магнiтних характеристик криволiнiйних зразкiв на прикладi кiльця
Мебiуса. Оригiнальнi результати є наступними:
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1. Встановлено наявнiсть режимiв хаотичної та регулярної динамiки осердя магнiтного вихору в феромагнiтному нанодиску пiд дiєю монохроматичного поля, прикладеного вздовж вiсi диску; виявлено умови контрольованого перемикання полярностi. Запропоновано механiчну модель
частинки зi змiнною масою в двоямному потенцiалi пiд дiєю перiодичного збудження.
2. Розраховано мiкромагнiтну структуру точки Блоха в магнiтом’якому
феромагнетику сферичної форми. Передбачено можливiсть стабiлiзацiї
точки Блоха радiально-симетричним магнiтним полем.
3. Описано тонку структуру блохiвської лiнiї в феромагнiтному зразку
та встановлено, що наявнiсть неєлiвської анiзотропiї призводить до її
деформацiї та народження точок Блоха. Встановлено характер руху
точок Блоха.
4. Розраховано дiаграму стацiонарних станiв феромагнiтного кiльця Мебiуса iз легконормальною анiзотропiєю. Встановлено зв’язок мiж геометричною кiральнiстю кiльця i магнiтною кiральнiстю доменних стiнок,
якi у ньому виникають.
Практичне значення одержаних результатiв. Результати дослiджень, проведених у рамках дисертацiйної роботи, встановлюють швидкодiю
запам’ятовувального пристрою, в якому змiна полярностi вихорiв здiйснюється монохроматичними iмпульсами магнiтного поля, прикладеного вздовж
вiсi тонких цилiндричних зразкiв. Наявнiсть хаотичної динамiки в таких системах вiдкриває можливостi для їх використання у криптографiчних системах [46–48]. Вивчення динамiки поблизу вищих резонансiв радiально-симетричних мод вiдкриває новi шляхи до надшвидкої змiни полярностi вихорiв [18, 49]. Властивостi сильно неоднорiдних розподiлiв намагнiченостi в
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сферичних зразках можуть бути використанi у магнiтометричних дослiдженнях, де феромагнiтнi кулi є елементами кантiлеверiв [50] i при дослiдженнi
розсiяння спiнових хвиль [51]. Дослiдження статики й динамiки точок Блоха
представляє практичний iнтерес через їх роль у процесах змiни полярностi
вихорiв [52] i перемагнiчування нанодротiв [53, 54] для збiльшення швидкодiї
наноелектронних пристроїв, таких як магнiтна оперативна пам’ять [55, 56].
Дослiдження магнiтокiральних ефектiв на прикладi кiльця Мебiуса, представлене у данiй роботi, є яскравою iлюстрацiєю взаємовпливу топологiї та
кривини поверхнi нанооб’єктiв. Розумiння зв’язку мiж ними є важливим для
розробки новiтнiх приладiв наноелектронiки й спiнтронiки, прикладом яких
можуть бути так звана «трекова» магнiтна пам’ять (англ. racetrack memory) [57]— магнiтнi дроти у виглядi пiдкови, по яким перемiщуються доменнi
стiнки,— чи високочутливi датчики у виглядi радiально або дотично намагнiчених нанотрубок [29, 58].
Особистий внесок здобувача. Автор безпосередньо приймав участь у
постановцi задач, розробцi прийомiв i методiв розв’язку, проведеннi розрахункiв i написаннi статей. Основнi результати, якi складають змiст дисертацiйної
роботи, були отриманi особисто здобувачем:
1. Передбачено наявнiсть регулярної та хаотичної динамiки полярностi
магнiтного вихору в магнiтом’якому нанодиску пiд дiєю магнiтного поля, прикладеного вздовж осi зразка. Шляхом мiкромагнiтних моделювань побудовано дiаграму динамiчних станiв, яка вказує конкретний
тип динамiки полярностi вихору в залежностi вiд параметрiв прикладеного поля. Проведено аналiз характеристик хаотичної динамiки, її теоретичний опис в рамках моделей вiдсiчки й вихрового осердя. Вказано
параметри хвильового пакету магнiтного поля, яке дозволяє змiнювати
полярнiсть вихору контрольовним чином. Опублiковано в [59, 60].
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2. Здiйснено теоретичний опис структури намагнiченостi у точцi Блоха в
сферичнiй наночастинцi iз врахуванням магнiтостатичної взаємодiї, як
за вiдсутностi так i з врахуванням зовнiшнього поля, яке стабiлiзує її положення в центрi зразка. Здiйснено перевiрку теоретичного розрахунку
шляхом спiн-ґраткових моделювань. Опублiковано в [61].
3. Здiйснено аналiтичний розрахунок структури осердя магнiтного вихору
в гайзенберґiвському феромагнетику iз неєлiвською поверхневою анiзотропiєю. Проведено чисельний аналiз динамiки перемикання полярностi
вихору в такому зразку. Здiйснено теоретичний опис в рамках моделi нитчастого вихрового осердя. Розраховано розподiл намагнiченостi
у легкоплощиннiй плiвцi iз неєлiвською поверхневою анiзотропiєю пiд
дiєю сталого магнiтного поля, прикладеного перпендикулярно до її поверхнi. Опублiковано в [62, 63].
4. Шляхом мiкромагнiтних моделювань побудовано дiаграму стацiонарних станiв магнiтного кiльця Мебiуса i пласкої смужки iз легконормальною анiзотропiєю. Встановлено особливостi структури доменних стiнок,
якi виникають за рiзних геометричних параметрiв кiльця. Опублiковано
в [64].
Усi результати чисельних розрахункiв були також отриманi особисто автором.
Апробацiя результатiв дисертацiї. Основнi результати дисертацiї доповiдались i обговорювались на семiнарах кафедри математики та теоретичної радiофiзики факультету радiофiзики, електронiки та комп’ютерних систем Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, вiддiлу
квантової електронiки Iнституту теоретичної фiзики iм. М. М. Боголюбова
(Київ), першої кафедри теоретичної фiзики iнституту фiзики Байройтського
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унiверситету (Universität Bayreuth, Байройт, Нiмеччина), Iнституту iнтегровних нанонаук (Institute for Integrative Nanoscienses, Leibniz Instite for Solid
State and Materials Research, Дрезден, Нiмеччина), Башкирського державного унiверситету (Уфа, Росiйська Федерацiя), Школи математики Бристольського унiверситету (School of Mathematics, University of Bristol, Бристоль,
Великобританiя) i були представленi на наступних конференцiях:
1. Young Scientists’ Conference “Modern Problems of Theoretical Physics”
(24—26 листопада 2009 р., Київ, Україна).
2. X International Young Scientists’ Conference on Applied Physics (16—19
червня 2010 р., Київ, Україна).
3. II Young Scientists Conference “Modern Problems of Theoretical Physics”
(22—24 листопада 2010 р., Київ, Україна).
4. XI International Young Scientists’ Conference on Applied Physics (15—18
червня 2011 р., Київ, Україна).
5. III Young Scientists Conference “Modern Problems of Theoretical Physics”
(21—23 листопада 2011 р., Київ, Україна).
6. XII International Young Scientists’ Conference on Applied Physics (23—26
травня 2012 р., Київ, Україна).
7. 3rd Young Scientists’ Conference “Low Temperature Physics” (14—18 травня 2012 р., Харкiв, Україна).
8. International Conference “Problems of Theoretical Physics” (8—11 жовтня
2012 р., Київ, Україна).
9. VIII International Conference “Electronics and Applied physics” (24—27
жовтня 2012 р., Київ, Україна).
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10. IV Young Scientists Conference “Modern Problems of Theoretical Physics”
(23—26 жовтня 2012 р., Київ, Україна).
11. International Workshop “Domain microstructure and dynamics in magnetic
elements” (8—11 квiтня 2013 р., Iраклiон, Грецiя).
12. 11th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization (26—28
червня 2013 р., Флоренцiя, Iталiя).
13. 4th International Conference of Young Scientists “Low Temperature Physics” (3—7 червня 2013 р., Харкiв, Україна).
14. XIII International Young Scientists’ Conference on Applied Physics (12—15
червня 2013 р., Київ, Україна).
15. V Young Scientists Conference “Problems of Theoretical Physics” (24—27
грудня 2013 р., Київ, Україна).
16. VI Young Scientists Conference “Problems of Theoretical Physics” (25—27
листопада 2014 р., Київ, Україна).
17. 5th International Conference for Young Scientists “Low Temperature Physics”
(2—6 червня 2014 р., Харкiв, Україна).
18. Humboldt Kolleg “The Education and Science and their Role in Social and
Industrial Progress of Society” (12—14 червня 2014 р., Київ, Україна).
19. International Conference on Magnetism (5—10 липня 2015 р., Барселона,
Iспанiя).
Публiкацiї. Матерiали, представленi в данiй дисертацiйнiй роботi, опублiковано в 25 роботах. Серед них 6 статей у провiдних фахових українських
i зарубiжних рецензованих наукових журналах [59–64] i 19 матерiалiв конференцiй у виглядi праць i тез [65–83].
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Структура та об’єм дисертацiї. Робота складається з вступу, трьох
основних роздiлiв, висновку, 4-х додаткiв i списку використаних джерел. Робота викладена на 150 сторiнках тексту. Список використаних джерел мiстить
210 найменувань, викладених на 33 сторiнках. Дисертацiя мiстить 47 рисункiв.
Лiтературнi данi оглядового характеру наводяться й аналiзуються в кожному роздiлi роботи.
У роздiлi 1 представлено результати дослiджень динамiки магнiтних вихорiв у феромагнiтних наноточках цилiндричної форми пiд дiєю монохроматичного магнiтного поля, прикладеного вздовж вiсi зразка. У пiдроздiлi 1.1
розглядаються основнi положення наномагнетизму (магнiтнi взаємодiї та рiвняння руху намагнiченостi), вiдомостi про статику i динамiку магнiтних вихорiв, хаотичну динамiку у магнетизмi. У пiдроздiлi 1.2 наводяться оригiнальнi
результати моделювання динамiки вихору пiд дiєю вищезгаданого збудження
i теоретичний опис, який ґрунтується на моделях вiдсiчки та вихрового осердя. У пiдроздiлi 1.3 наводиться дослiдження можливостi контрольовної змiни
полярностi шляхом прикладання коротких хвильових пакетiв магнiтного поля.
Роздiл 2 присвячено дослiдженню статики та динамiки точки Блоха в
обмежених зразках феромагнетика: сферичних наночастинках i наноточках.
У пiдроздiлi 2.1 наводяться вiдомi данi про статику i динамiку точкових
сингулярностей в рiзних системах, проблеми чисельного моделювання точок Блоха i шляхи їх подолання. Розрахунок розподiлу намагнiченостi точки
Блоха у сферичнiй наночастинцi iз врахуванням магнiтостатичної взаємодiї
та зовнiшнiх полiв, якi її стабiлiзують, наведено у пiдроздiлi 2.2. У пiдроздiлi 2.3 наведено результати дослiджень впливу поверхневої анiзотропiї на форму вихору. Встановлено роль неоднорiдної форми вихрового осердя у процесi
змiни полярностi вихорiв, який супроводжується народженням точок Блоха
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i наведено модель нитчастого вихрового осердя, яка дозволяє якiсно описати
повномасштабну динамiку.
У роздiлi 3 наводяться результати чисельного розрахунку стацiонарних
станiв намагнiченостi у феромагнiтному кiльцi Мебiуса iз легконормальною
анiзотропiєю. В пiдроздiлi 3.1 обговорюються вiдомi магнiтокiральнi ефекти
та ефекти iндукування геометрiєю наночастинок специфiчних магнiтних розподiлiв. У пiдроздiлi 3.2 наводиться дiаграма стацiонарних станiв намагнiченостi кiльця Мебiуса, обговорюються властивостi знайдених стацiонарних
станiв та їх зв’язок зi станами пласкої смужки аналогiчних розмiрiв i магнiтних параметрiв.
У висновках у стислiй формi наводяться основнi результати дисертацiйної
роботи.
Дисертацiйна робота мiстить чотири додатки. У додатку А наводиться
розрахунок розподiлу намагнiченостi у плiвцi з неєлiвською поверхневою анiзотропiєю пiд дiєю сталого магнiтного поля, прикладеного перпендикулярно
до її поверхнi. В додатку Б описано моделювання змiни полярностi в гайзенберґiвському феромагнетику з обмiнною анiзотропiєю. Додаток В мiстить
розрахунки розподiлу намагнiченостi у кiльцi пiд дiєю сталого магнiтного
поля. В додатку Г наводяться деталi моделi нитчастого вихрового осердя.
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Роздiл 1
ХАОТИЧНА ДИНАМIКА ВИХОРУ ПIД ДIЄЮ
ЗМIННОГО МАГНIТНОГО ПОЛЯ
У даному роздiлi, розв’язується задача про динамiку магнiтного вихору в зразку
у формi диску пiд дiєю монохроматичного магнiтного поля, прикладеного вздовж
його вiсi. В залежностi вiд амплiтуди й частоти поля спостерiгаються резонанснi збудження перемикань полярностi вихору. Встановлено, що iснують областi
параметрiв, за яких спостерiгається хаотична, або регулярна динамiка полярностi. Виявлено умови контрольовної динамiки полярностi для кодування iнформацiї за її напрямком. Дано якiсний опис динамiки в рамках моделей вiдсiчки
та вихрового осердя. Результати, представленi в даному роздiлi, опублiковано в
роботах [59, 60].

У пiдроздiлi 1.1 наведено основнi положення теорiї мiкромагнетизму (основнi взаємодiї та рiвняння руху), обговорюються властивостi вихрового розподiлу намагнiченостi, методи змiни його параметрiв i приклади хаотичної динамiки у мiкромагнетизмi. В пiдроздiлi 1.2 наведено результати мiкромагнiтних
моделювань i теоретичний опис динамiки вихору в нанодиску. Пiдроздiл 1.3
мiстить опис шляху змiни полярностi вихору контрольовним чином. В останньому пiдроздiлi 1.4 викладено основнi результатi роздiлу.

1.1
1.1.1

Вихровий стан у магнiтних наночастинках
Феноменологiчний опис феромагнетика

Стан магнiтної пiдґратки феромагнiтної наночастинки визначається конкуренцiєю обмiнної, спiн-орбiтальної, магнiтодипольної взаємодiй та взаємодiї iз зовнiшнiми магнiтними полями [7, 84, 85]. Обмiнна взаємодiя виникає
як наслiдок перекриття хвильових функцiй електронiв якi електростатично
взаємодiють. Через асиметричнiсть їх сукупної хвильової функцiї виникає
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залежнiсть повної енергiї вiд спiвнапрямленостi спiнiв. Обмiнна взаємодiя є
найсильнiшою у магнiтних матерiалах i вiдповiдає за впорядковану орiєнтацiю окремих магнiтних моментiв. У твердих тiлах, здебiльшого, основну
роль вiдiграє непрямий обмiн мiж магнiтними йонами через посередництво
сусiднiх атомiв або електронiв провiдностi. Вiдповiднi теоретичнi моделi, як
правило, враховують структуру конкретного кристалу. Тим не менш, наближення самоузгодженого поля iз моделлю гайзенберґiвсього гамiльтонiану в
багатьох випадках дозволяє отримати належний опис статичних i динамiчних
властивостей феромагнетикiв [84, 86, 87].
Гамiльтонiан Гайзенберґа i вiдповiдна йому макроскопiчна енергiя мають
вигляд
Z
)︀
𝒮 2 ∑︁
𝐴 (︀
ℋex = −
−𝑚 · ∇2 𝑚 d𝑟,
𝐽𝑛,𝑛′ (𝑚𝑛 · 𝑚𝑛′ ), 𝐸ex =
2
2
′
𝑛,𝑛

(1.1)

𝑉

де 𝐽𝑛,𝑛′ > 0 для феромагнетикiв — обмiнний iнтеграл пари магнiтних моментiв, напрямки яких задаються векторами одиничної довжини 𝑚𝑛 i 𝑚𝑛′ , 𝐴 —
стала неоднорiдного обмiну, а iнтегрування вiдбувається за об’ємом зразка 𝑉 .
Нормований вектор намагнiченостi можна задати як
𝑚=

𝑀 (𝑟)
= {𝑚𝑥 , 𝑚𝑦 , 𝑚𝑧 } = {sin 𝜃 cos 𝜑, sin 𝜃 sin 𝜑, cos 𝜃} =
𝑀s
{︂√︀
}︂
√︀
=
1 − 𝑚2 cos 𝜑, 1 − 𝑚2 sin 𝜑, 𝑚 ,

(1.2)

де 𝑀s = 𝑔𝜇b 𝒮/𝑎3 — намагнiченiсть насичення, 𝑔 — фактор Ланде, 𝜇b > 0 —
магнетон Бора, 𝒮 — довжина класичного вектора спiну, 𝑎 — стала ґратки. Тут

i далi iндекси 𝑛 = {𝑛𝑥 , 𝑛𝑦 , 𝑛} стосуватимуться локалiзованих магнiтних моментiв, а скалярнi 𝑥, 𝑦, 𝑧 — неперервних компонент намагнiченостi, якi є фун-

кцiями координат. Для спрощення записiв, нижнiй iндекс 𝑧 компонент векторiв 𝑚 i 𝑛 опускатиметься iз перепозначенням 𝑚𝑧 = 𝑚 i 𝑛𝑧 = 𝑛.
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Обмiнний iнтеграл
ZZ
𝐽𝑛,𝑛′ = ψ𝑛 (𝑟1 )ψ𝑛′ (𝑟2 )
𝑉

𝑒2
ψ* (𝑟2 )ψ*𝑛′ (𝑟1 )d𝑟1 d𝑟2
|𝑟1 − 𝑟2 | 𝑛

(1.3)

мiж вузлами 𝑛 i 𝑛′ визначається ступенем перекриття хвильових функцiй
атомiв, якi знаходяться в цих вузлах, й тому експоненцiйно спадає з вiдстанню мiж ними [85]. За порядком величини його середнє значення для сусiднiх
𝑒2
атомiв рiвне 𝐽𝑛,𝑛′ = 𝐽 ∼ 0,1
∼ 1 еВ, а для iнших може вважатися ну𝑎
льовим. Це дає пiдстави враховувати у сумi (1.1) лише найближчих сусiдiв
кожного 𝑛-го вузла. Значення сталої неоднорiдного обмiну за порядком ве𝐽𝒮 2
личини рiвне 𝐴 ∼
[84]. Для простої кубiчної ґратки коефiцiєнт пропор𝑎
цiйностi в цьому виразi можна вважати одиницею [7].
Взаємодiя електронiв iз полем кристалiчної ґратки призводить до виникнення магнiтної анiзотропiї, яка визначається симетрiєю цiєї ґратки. Хоча
ця взаємодiя майже на два порядки слабше обмiнної (стала спiн-орбiтальної
взаємодiї ∼ 0,01 еВ), вона призводить до виникнення певних обраних напрям-

кiв вiдносно кристалографiчних осей. Орiєнтацiя намагнiченостi вздовж них
є енергетично вигiдною, в той час як обмiн визначає лише феро- або антиферомагнiтне впорядкування окремих магнiтних моментiв [85].
В найпростiшому випадку можна вважати, що енергiя анiзотропiї залежить лише вiд кута мiж намагнiченiстю i певною вибраною вiссю в кристалi,
що може бути записано у наступному виглядi [7, 84]
ℋan

𝒦𝒮 2 ∑︁
𝐾
=
(𝑚𝑛 · 𝑒a )2 , 𝐸an =
2 𝑛
2

Z
𝑚2𝑧 d𝑟,

(1.4)

𝑉

де 𝑒a — одиничний вектор напрямку вiсi анiзотропiї, 𝒦 — коефiцiєнт одноiон-

ної анiзотропiї, 𝐾 — коефiцiєнт одноосьової анiзотропiї (континуальний вираз
записано для 𝑒a = 𝑒𝑧 ). Зокрема, це наближення добре виконується для гексагональних i тетрагональних кристалiв [88]. За випадку 𝐾 > 0 кажуть про
легкоплощинну анiзотропiю (енергетично вигiдною є орiєнтацiя намагнiчено-
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стi в площинi, перпендикулярнiй до 𝑒𝑧 ) i про легкоосьову в протилежному
випадку. Iнколи на рiвнi дискретного опису замiсть одноiнної вводять так
звану обмiнну анiзотропiю, в якiй середнє значення обмiнного iнтегралу 𝐽
вiдмiнне на малу величину для рiзних напрямкiв в кристалiчнiй ґратцi. У
макроскопiчному описi рiзницi мiж одноiонною i обмiнною анiзотропiєю немає [2].
На поверхнi зразка симетрiя кристалiчної ґратки порушується, що призводить до появи додаткової поверхневої анiзотропiї. Вiдповiдно до феноменологiчної теорiї, запропонованої Неєлем, для кубiчних кристалiв її можна
описати як [89]
ℋsurf. an

𝒦s ∑︁ (𝑚𝑛 · 𝑟𝛿 )2
=−
,
2
|𝑟𝛿 |2

(1.5)

𝑛,𝛿

де iндекс 𝑛 пробiгає лише поверхневi вузли ґратки, а радiус-вектор 𝑟𝛿 з’єднує 𝑛-й вузол з найближчими до нього. Неєлiвська анiзотропiя призводить до
внеску в повну енергiю у формi 𝐾s (𝑚 · 𝑛s )2 , де 𝐾s — коефiцiєнт поверхневої

анiзотропiї, а 𝑛s — вектор нормалi до поверхнi зразка. Наявнiсть поверхневої анiзотропiї суттєво модифiкує межовi умови для намагнiченостi, якi для
вищеописаного випадку набудуть форми [88]
𝐴

𝜕𝑚
= 𝐾s (𝑚 · 𝑛s ) [(𝑚 · 𝑛s )𝑚 − 𝑛s ] .
𝜕𝑛s

(1.6)

Кожен елементарний магнiтний момент створює навколо себе поле 𝐻ms ,
яке спадає з вiдстанню 𝑟 як 𝑟−3 . Енергiю взаємодiї з цим полем називають
магнiтостатичною енергiєю, або енергiєю дипольної взаємодiї [7, 84]:
[︂
]︂
𝑔 2 𝜇2b 𝒮 2 ∑︁ (𝑚𝑛 · 𝑚𝑛′ )
(𝑚𝑛 · 𝑟𝑛𝑛′ )(𝑚𝑛′ · 𝑟𝑛𝑛′ )
ℋms =
−3
,
3
5
2
𝑟𝑛𝑛
𝑟𝑛𝑛
′
′
′
𝑛̸=𝑛
Z
Z
1
𝑀s
2
(𝑚 · 𝐻ms )d𝑟 ≡
𝐸ms = −
𝐻ms
d𝑟,
2
2
𝑉

(1.7)

R3

де 𝑟𝑛𝑛′ — радiус-вектор, який з’єднує 𝑛-й i 𝑛′ -й вузли магнiтної ґратки. Поле
𝐻ms може бути знайдено як розв’язок магнiтостатичних рiвнянь Максвела з
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межовими умовами на нормальну i тангенцiальну компоненти [84]
∇ × 𝐻ms = 0,
tang
𝐻dip,
in

=

tang
𝐻dip,
out ,

∇ · (𝐻ms + 4𝜋𝑀s 𝑚) = 0,
norm
𝐻dip,
in

norm

+ 4𝜋𝑀s 𝑚

=

norm
𝐻dip,
out .

(1.8)

Розв’язкок (1.8) може бути записаний у виглядi
𝐻ms = −𝑀s ∇Ψms (𝑟),
де магнiтостатичний потенцiал [84]
Z
Z
(𝑚(𝑟 ′ ) · 𝑛s ) ′
(∇ · 𝑚(𝑟 ′ )) ′
Ψms (𝑟) = −
d𝑟 +
d𝑟 .
|𝑟 ′ − 𝑟|
|𝑟 ′ − 𝑟|
𝑉

(1.9)

(1.10)

𝑆

Тут перший iнтеграл береться по об’єму магнетика, а другий — по його поверхнi. Величини 𝜚v = (∇ · 𝑚) i 𝜚s = (𝑚 · 𝑛s ) у чисельниках iнтегрантiв
називають об’ємними i поверхневими магнiтостатичними зарядами вiдповiд-

но [88]. У тонких плiвках магнiтостатичну взаємодiю можна звести до ефективної легкоплощинної анiзотропiї з коефiцiєнтом 𝐾ms = 4𝜋𝑀s2 [30, 31, 90].
Для обмежених тонких зразкiв може бути важливим врахування ефективної
анiзотропiї, яка iндукується магнiтостатичними зарядами на бiчнiй поверхнi [33].
Конкуренцiя вищеописаних взаємодiй призводить до появи так званої магнiтної довжини ℓ. Якщо впливом природної анiзотропiї можна знехтувати, то
характернi розмiри визначаються обмiнною довжиною ℓex , а якщо анiзотропiя
домiнує — магнiтною, яка в англомовнiй лiтературi дiстала назву параметру
ширини доменної стiнки ℓmagn [7]:
√︃
√︂
𝐴
𝐴
ℓex =
,
ℓ
=
.
magn
4𝜋𝑀s2
𝐾

(1.11)

Спiввiдношення мiж ними зручно оцiнювати так званим фактором якостi
𝑄 = 𝐾/4𝜋𝑀s2 , який був iсторично введений для матерiалiв, якi використовувалися при дослiдженнi цилiндричних доменiв. Вiн характеризує спiввiдношення мiж природною одноосьовою анiзотропiєю й ефективною анiзотропiєю,
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яка наводиться магнiтостатичною взаємодiєю [88, 91]. Типовi характеристичнi довжини є порядку 10 нм, подiбно обмiннiй довжинi ℓex = 5,1 нм для
пермалоя, 7,6 для нiкелю i магнiтнiй довжинi 4,7 нм для кобальту [7].
1.1.2

Рiвняння руху намагнiченостi

Повна магнiтна енергiя одноосьового феромагнетика без врахування температурних ефектiв i магнiтострикцiї може бути записана у виглядi
Z [︃
)︀2 𝐾
𝐴 (︀
𝑀s
𝐸=
−𝑚 · ∇2 𝑚 + (𝑚 · 𝑒a )2 −
(𝑚 · 𝐻ms )−
2
2
2
𝑉

]︃
− 𝑀s (𝑚 · 𝐻) d𝑟 +

Z

(1.12)

𝐾s
(𝑚 · 𝑛s )d𝑟,
2
𝑆

де останнiй доданок в першому iнтегрантi описує густину Зеєманiвської енергiї — взаємодiї iз зовнiшнiм полем. Рiвноважний розподiл визначається з умови рiвностi нулю варiацiї енергiї (1.12) i може бути записаний як рiвнiсть
нулю крутильного моменту в деякому ефективному полi 𝐻eff , яке мiстить в
собi внесок обмiнної, зеєманiвської, магнiтостатичної та спiн-орбiтальної взаємодiй [7]
1 𝛿𝐸
.
(1.13)
𝑀s 𝛿𝑚
У нерiвноважному випадку вiн визначає динамiку моменту iмпульсу 𝐿. Це
𝑚 × 𝐻eff = 0, 𝐻eff = −

дозволяє записати рiвняння руху для вектору намагнiченостi, що й було запропоновано Ландау i Лiфшицем у 1935 р. [92]. В рамках моделi локалiзованих магнiтних моментiв i за припущення, що наявнi лише локальнi, внутрiшнi
втрати, динамiка намагнiченостi може бути описана рiвнянням Ландау—Лiфшиця—Гiльберта [88, 93]
𝜕𝑚
𝜕𝑚
= −𝛾𝑒 𝑚 × 𝐻eff + 𝛼𝑚 ×
𝜕𝑡
𝜕𝑡

(1.14)

разом iз межовими умовами (1.6). Тут 𝛾𝑒 > 0 — гiромагнiтне вiдношення, 𝛼 —
стала релаксацiї Гiльберта. Дане рiвняння зберiгає довжину вектора намагнi-
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ченостi. Окрiм релаксацiйного крутильного моменту у формi Гiльберта для
опису магнiтної динамiки наночастинок використовуються теорiї, запропонованi Бар’яхтаром, Ландау i Лiфшицем та iншi. Вибiр конкретного релаксацiйного крутильного моменту типово визначається механiзмами релаксацiї, якi переважають в конкретнiй системi. Теорiя релаксацiї Бар’яхтара [94]
стосується фемтосекундної динамiки [95, 96]. Вибiр мiж описом релаксацiї
Гiльберта чи Ландау i Лiфшиця у випадку малих втрат не є принциповим,
оскiльки вони математично еквiвалентнi й призводять до однакових фiзичних
висновкiв [7, 88].
1.1.3
1.1.3.1

Магнiтнi вихори
Загальнi властивостi Розглянемо наночастинку дископодi-

бної форми, виготовлену iз магнiтом’якого матерiалу, або матерiалу iз легкоплощинною анiзотропiєю, важка вiсь намагнiчування якої перпендикулярна
до основ зразка, товщиною у кiлька магнiтних довжин i дiаметром понад
десять обмiнних довжин. Вiдомо, що основний стан магнiтної пiдґратки такої частинки вже не буде однорiдним: конкуренцiя мiж обмiнною i дипольдипольною взаємодiєю призведе до утворення так званого вихрового стану,
який характеризується замкненим потоком намагнiченостi в площинi диску
i невеликою областю в центрi, де намагнiченiсть напрямлена майже перпендикулярно до площини [97–99].
У цилiндричнiй системi координат 𝑟 = {𝑟, 𝜒, 𝑧} магнiтний вихор можна

описати як [2, 100]

𝜃 = 𝜃(𝑟), 𝜑 = 𝑞𝜒 + 𝜑0 ,

(1.15)

Завихренiсть 𝑞 грає роль топологiчного заряду вихору. Вона визначає кiлькiсть обертiв, якi здiйснює вектор намагнiченостi в просторi параметру порядку пiд час обходу вихору вздовж кола S 1 далеко вiд центру солiтону.
Зазначимо, що розподiл iз 𝑞 = −1 прийнято називати антивихровим, а роз-
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подiли з |𝑞| > 1 є нестiйкими у реальних системах. У початку координат

полярний кут 𝜃(0) = 0 або 𝜋 (вiдповiдний напрямок намагнiченостi cos 𝜃(0)
називають полярнiстю вгору або вниз i позначають 𝑝 = ±1). На нескiнченно-

стi значення 𝜃 прямує до певної константи 𝜃0 . За вiдсутностi зовнiшнiх полiв
𝜃0 = 𝜋/2. Значення 𝜑0 визначається з межових умов. Врахування поверхневих магнiтостатичних зарядiв на бiчнiй поверхнi зразкiв призводить до вимоги 𝜑0 = 𝒞𝜋/2, де 𝒞 = ±1 називають кiральнiстю. Для об’єктiв виду (1.15)

є ненульовим наступний топологiчний iнварiант (iндекс Понтрягiна) [2, 3]

Z

[︂

]︂
𝑞𝑝
𝜕𝑚 𝜕𝑚
𝜖𝛼𝛽 𝑚
×
d𝑟 = − ,
𝜕𝑥𝛼 𝜕𝑥𝛽
2

1
𝒬=
8𝜋

(1.16)

𝑆

де 𝜖𝛼𝛽 — символ Левi-Чевiти. Вiн встановлює ступiнь покриття вiдображення
поля намагнiченостi 𝑚 на двовимiрну сферу S 2 = {|𝑚|2 = 1} при русi по поверхнi 𝑆. Магнiтнi вихори є топологiчними магнiтними солiтонами, оскiльки

вiдповiднi їм розподiли векторного поля не можна жодним неперервним перетворенням привести до основного стану — легкої площини, що виражається
у нерiвностi 𝒬 =
̸ 0 для них [2].

Вихор є основним станом магнiтом’яких частинок цилiндричної форми в

широкому дiапазонi розмiрiв, починаючи вiд десяти обмiнних довжин у дiаметрi (так званих, наноточок) [98, 99, 101]. У досить тонких зразках, в яких
можна вважати намагнiченiсть залежною лише вiд координат в площинi, позаплощинна структура вихору описується рiвнянням [90]
2

Z𝑅

d 𝜃 1 d𝜃 sin 𝜃 cos 𝜃
1
+
−
+
sin 𝜃 cos 𝜃(𝑟′ )K(𝑟,𝑟′ )𝑟′ d𝑟′ = 0,
2
2
2
d𝑟
𝑟 d𝑟
𝑟
4𝜋ℓ

(1.17)

0

де для дуже тонких дискiв ядро iнтегрування K(𝑟,𝑟′ ) = 4𝜋𝛿d (𝑟 − 𝑟′ )/𝑟, а

𝛿d — 𝛿-функцiя Дiрака [90]. Хоча точний розв’язок (1.17) невiдомий, можна
вказати його асимптотичну поведiнку для нескiнченно тонкого зразка, коли
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воно зводиться до диференцiйного рiвняння [2]
⎧
𝑟
⎪
⎪
𝑟→0
⎨ ,
𝑟0
𝜃(𝑟) ≈ 𝜋
𝐶1 −𝑟/ℓ
⎪
⎪
,
𝑟 → ∞, ℎ = 0
⎩ +√ 𝑒
2
𝑟

(1.18)

де 𝑟0 i 𝐶1 — певнi константи, ℓ — магнiтна довжина (1.11), а ℎ = 𝐻/𝐻a — зовнiшнє поле, нормоване на поле анiзотропiї (𝐻a = 4𝜋𝑀s за наявностi виключно
магнiтостатичної взаємодiї i 𝐻a = 𝐾/𝑀s для одноосьової анiзотропiї з коефiℓ2
ℎ
цiєнтом 𝐾). При ℎ ∈ (0, 1) виконується 𝜃(𝑟) ≈ 𝜃0 − 2 √
, де cos 𝜃0 = ℎ.
𝑟 1 − ℎ2
Для розрахунку енергiї вихору в нескiнченнiй тонкiй плiвцi Фельдткеллером
було використано вираз [1]
cos 𝜃(𝑟) = 𝑒−𝑟

2

/2(𝑤ℓ)2

,

(1.19)

де 𝑤 — ширина осердя вихору, нормована на магнiтну довжину (𝑤 = 1 за
вiдсутностi полiв). При збiльшенi товщини зразка завдяки впливу магнiтостатичних полiв осердя вихору в зрiзi набуває бочкоподiбної форми [88, 100].
Зазначимо, що iнколи використовують й iншi репрезентацiї форми вихору [88,
102, 103].
1.1.3.2

Методи змiни полярностi вихорiв Обидвi характеристики

вихору — полярнiсть i кiральнiсть — можна змiнювати впливом зовнiшнiх полiв, чи струмiв [14, 19, 28, 104–106]. В неперервнiй моделi (1.12) вихори з протилежними полярностями роздiленi нескiнченним енергетичним бар’єром. У
дiйсностi ж вiн є скiнченним через дискретнiсть спiнової ґратки, що для неперервного поля намагнiченостi можна враховувати введенням в центрi вихору
радiусу вiдсiчки порядку 𝑎0 [107], або врахуванням вищих похiдних у виразi
для густини обмiнної енергiї [108].
Змiну полярностi вперше було розглянуто в роботах [12, 13], де обговорювався вихор у двовимiрному гайзенберґiвському магнетику. Пiзнiше були
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розвинутi й перевiренi експериментально методи перемикання вихорiв у наноточках. Можна казати про двi концепцiї змiни полярностi вихору: зовнiшнiми магнiтними полями або спiновим струмом, i два вiдомi сценарiї перебiгу
цього процесу: аксiально-симетричний i аксiально-асиметричний. У першому сценарiї вихор не здiйснює макроскопiчного руху i змiна полярностi вiдбувається шляхом взаємодiї з аксiально-симетричними магнонними модами
(це стосується прикладання сталих [14, 52, 107, 109] i змiнних магнiтних полiв в площинi, перпендикулярнiй до поверхнi зразка [17, 18, 49]). Аксiальноасиметричний сценарiй пов’язаний iз нелiнiйним резонансом мiж зв’язаними магнонними модами [110, 111] i вiдбувається з утворенням пари вихорантивихор, полярностi яких протилежнi до полярностi початкового вихору,
а динамiка супроводжується їх рухом по зразку [16, 19, 112]. У данiй роботi
буде обговорюватися аксiально-симетричний сценарiй.
Iсторично першим методом перемикання полярностi вихорiв, реалiзованим експериментально у пермалоєвих наноточках рiзного радiусу, було прикладання сталого магнiтного поля в напрямку, протилежному до початкової
полярностi [14, 101]. Таке поле знiмає виродженiсть системи за напрямком
полярностi вихору в нiй: енергетично вигiднiшим є вихор, чия полярнiсть напрямлена за полем («легкий»), а вихор з протилежною полярнiстю є невигiдним («важкий»). В той час як за вiдсутностi поля, характерним масштабом
вихору є магнiтна довжина ℓ, див. вираз (1.19), поле змiнює її. Зокрема для
ℎ → 1, можна навести наступнi оцiнки [102]:
𝑤light

1
=√
, 𝑤heavy =
1−ℎ

√︂

1−ℎ
.
2

(1.20)

Описане зняття виродження за полярнiстю призводить до гiстерезисного характеру перемагнiчування наноточок [107, 113]. Недолiком цього методу є необхiднiсть у прикладаннi сильних магнiтних полiв величиною порядку 1 Т [14].
Iншу групу методiв змiни полярностi вихорiв складають резонанснi збуд-
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ження змiнними полями. Їх перевагою є значно меншi поля, необхiднi для
процесу. Монохроматичне поле, прикладене у площинi зразка призводить
до гiроскопiчного руху вихору. Його напрямок визначається знаком виразу (1.16). Зi збiльшенням амплiтуди поля поруч iз початковим вихором утворюється вихор i антивихор протилежних полярностей. Антивихор анiгiлює
з початковим вихором i процес перемикання завершується. Вiдповiдний експеримент було проведено в роботi [19], де було використано магнiтне поле
частотою 250 МГц i амплiтудою 0,1 мТ.
У 2012 роцi вийшло двi незалежнi роботи [17, 18], у яких автори чисельно
дослiдили перемикання вихору прикладанням змiнного поля перпендикулярно до площини зразка. Однорiдне монохроматичне поле збуджує набiр радiально-симетричних мод. За достатньої амплiтуди збудження їх взаємодiя
з осердям вихору призводить до змiни полярностi за час, що може сягати
600 пс. Необхiднi поля при цьому вищi, нiж зазначенi у роботi [19] — вiд 20 мТ
на резонанснiй частотi, але все одно значно меншi, нiж поля статичного перемикання [14].

1.1.4

Хаотична динамiка у магнетизмi

Фiзичнi системи i їх математичнi моделi, якi описуються нелiнiйними диференцiйними рiвняннями, часто характеризуються тим, що у фазовому просторi сусiднi траєкторiї з часом розбiгаються. Тобто навiть за нескiнченно
малої рiзницi мiж двома рiзними наборами початкових умов, стани системи через досить тривалий час будуть суттєво рiзнитись. Таким чином, поведiнка системи, яка описується детермiнованими рiвняннями, стає непередбачуваною. Це явище називають детермiнованим або динамiчним хаосом, на
вiдмiну вiд ситуацiй, де наявнi випадковi, або непередбачуванi впливи чи параметри [114, 115]. Воно характерне для систем з бiльше нiж одним ступенем
свободи [116]. Одною з найбiльш простих моделей, яка часто зустрiчається на
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практицi, є осцилятор Дуффiнга, який вiдрiзняється вiд лiнiйного осцилятора наявнiстю кубiчної та, опцiйно, квадратичної нелiнiйностей. Яскравим макроскопiчним прикладом цiєї моделi може слугувати балка Муна (англ. Moon
beam): металевий стрижень, закрiплений з одного кiнця мiж двома магнiтами
пiд дiєю перiодичної рушiйної сили [117].
Хаотична динамiка також характерна для мiкро- i нанорозмiрних магнiтних систем, де вона обумовлюється рiзними причинами. Наприклад, це
можуть бути переорiєнтацiя намагнiченостi мiж енергетично еквiвалентними напрямками пiд дiєю перiодичного збудження аналогiчно до балки Муна [118]. Багата динамiка намагнiченостi вiд рiзних регулярних до хаотичного режимiв спостерiгається у спiнтронних наноосциляторах пiд дiєю сталого
спiн-поляризованого струму. Вiдомо, що iснує певний iнтервал густин струмiв, принаймнi, для досить широких зразкiв, за яких починається хаотична
динамiка намагнiченостi, супроводжувана випадковою появою та анiгiляцiєю
вихор-антивихрових пар [119–122]. При цьому, можливi рiзнi сценарiї переходу до хаосу. Зокрема, було описано переходи через бiфуркацiї подвоєння
перiоду [122, 123] i утворення сходинок Кантора [124]. Хаотична динамiка
природнiм чином спостерiгається за прикладання змiнних магнiтних полiв
для наночастинок в однодоменному [125] i вихровому станах [48, 126, 127].

1.1.5

Висновки до огляду

Впродовж останнiх десятилiть активно розвиваються методи впливу на
полярнiсть магнiтних вихорiв у зразках субмiкронного розмiру. На сьогоднi, мiкромагнiтнi моделювання є звичним засобом дослiдження наномагнетикiв [128]. Теоретично й експериментально розвинутi методи перемикання
полярностi сталими магнiтними полями та шляхом утворення вихор-антивихрової пари. Одним з найновiших методiв є прикладання змiнного поля
в площинi, перпендикулярнiй до поверхнi зразка [17, 18], що призводить до
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перемагнiчування осердя вихору шляхом його взаємодiї з радiально симетричними магнонними модами. Проведенi авторами чисельнi моделювання
викликають значну практичну зацiкавленiсть завдяки субнаносекундним часам перемикання. При цьому вiдкритими залишаються питання як загальних
властивостей i аналiтичного опису динамiки вихору пiд дiєю такого впливу,
так i можливої швидкодiї магнiтної пам’ятi, яка використовує цей метод.

1.2

Регулярна i хаотична динамiка вихорiв пiд дiєю
перiодичного магнiтного поля

Однорiдне монохроматичне магнiтне поле, прикладене вздовж вiсi феромагнiтної наночастинки цилiндричної форми у вихровому станi, збуджує радiально симетричнi магноннi моди, якi можуть викликати змiну полярностi
вихору [17, 18]. Далi в цьому i наступному пiдроздiлах розглянуто, якi саме типи динамiки вихорiв можливi пiд дiєю такого збудження, за яких умов
при цьому досягається контрольовна змiна полярностi вихору (тобто, гарантована змiна полярностi з 𝑝 = +1 на 𝑝 = −1 або навпаки) i запропоновано
аналiтичний опис дослiджуваної системи.

1.2.1

Чисельнi моделювання

Нами було дослiджено динамiку намагнiченостi в наночастинцi у формi
диску пiд дiєю змiнного магнiтного поля
𝐵(𝑡) = 𝑒𝑧 𝐵0 sin (2𝜋𝑓 𝑡) ,

(1.21)

прикладеного вздовж вiсi зразка. Для чисельних розрахункiв використовувався пакет мiкромагнiтних моделювань OOMMF [129] (iз використанням
методу iнтегрування RK5(4)7FC). Матерiальнi параметри обрано вiдповiдно

32
пермалою (Ni81 Fe19 ) з обмiнною сталою 𝐴 = 26 пДж, намагнiченiстю насичення 𝑀s = 860 кА/м, нульовим коефiцiєнтом анiзотропiї i сталою релаксацiї
Гiльберта 𝛼 = 0,01, що є типовими параметрами для цього матерiалу [130].
Розмiри диску 198 нм у дiаметрi i 21 нм товщиною обрано як середнi значення зразкiв, якi дослiджувались у роботах [17, 18], iз використанням просторової сiтки iнтегрування з комiрками розмiром 3 × 3 × 21 нм (моделювання

iз тривимiрною сiткою обговорюватимуться нижче). Для всiх моделювань в
OOMMF задано початковий вихровий стан iз полярнiстю вгору i напрямком
намагнiченостi в площинi проти годинникової стрiлки.

Динамiчнi процеси у феромагнетиках пов’язанi як з переорiєнтацiєю магнiтних моментiв в них, так i з їх невеликими вiдхиленням вiд рiвноважного
стану, якi порушують феромагнiтне впорядкування. Останнє спостерiгається
як когерентна динамiка магнiтних моментiв з рiзними координатами й називається поширенням спiнових хвиль або магнонiв [85]. Зовнiшнє симетричне
збудження викликає появу магнонних мод на фонi вихору, якi можна представити у виглядi малих вiдхилень вiд стацiонарного розподiлу (1.15) [111, 131]:
𝜃1 = 𝜃(𝑟) + 𝜗magn , 𝜑1 = 𝑞𝜒 +

𝜙magn
,
sin 𝜃(𝑟)

(1.22)

де вiдхилення 𝜗magn i 𝜙magn можуть бути представленi у виглядi сум
𝜗magn =
𝜙magn =

∞ (︁
∑︁ ∑︁
𝑛 𝑘=−∞
∞ (︁
∑︁ ∑︁

𝑛
magn 𝑖(𝑘𝜒+2𝜋𝑓𝑚
𝑡)
𝐶1magn (𝑡)F(𝑘,𝑛)
𝑒

)︁

+ к. с. ,
(1.23)

𝑛
magn 𝑖(𝑘𝜒+2𝜋𝑓𝑚
𝑡)
𝐶2magn (𝑡)G(𝑘,𝑛)
𝑒

)︁

+ к. с. .

𝑛 𝑘=−∞

Тут iндекс 𝑛 визначає кiлькiсть вузлiв у радiальному напрямку, а 𝑘 — в азимутальному. Через «к. с.» позначено комплексне спряження. Для визначення
резонансної частоти змiни полярностi вихору, нами було збуджено найнижчi
аксiально-симетричнi спiновi хвиль дiєю прямокутного iмпульсу амплiтудою
30 мТ i тривалiстю 100 пс, прикладеного вздовж вiсi нанодиску в такий самий
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спосiб, як було зроблено у роботi [17]. Пiд дiєю такого iмпульсу, намагнiченiсть починає осцилювати: збуджується набiр симетричних магнонних мод
𝑛
𝑓𝑘=0
(тут нижнiй iндекс позначає кiлькiсть вузлiв у просторовому розподiлi

хвилi в циркулярному напрямку, а верхнiй — у радiальному). За допомогою
швидкого перетворення Фур’є для 𝑧-компоненти сумарної намагнiченостi в
iнтервалi 𝑡 ∈ [100 пс; 20 нс], було визначено власну частоту найнижчої си𝑛=1
= 13,98 ГГц. Iншi пiки у спектрi Фур’є вiдповiдають
метричної моди 𝑓𝑘=0

16,75 ГГц i 27,93 ГГц.
Наразi вiдомо [18], що перемикання полярностi вихору пiд дiєю змiнного
магнiтного поля (1.21) вiдбувається у широкому дiапазонi параметрiв поля
(iндукцiя 𝐵0 i частота 𝑓 ). Найменше значення iндукцiї поля досягається поблизу резонансної частоти 𝑓01 . У данiй роботi ми дослiджували тривалу в часi
динамiку вихорiв, яка супроводжується аксiально-симетричним механiзмом
перемикання. В усiх чисельних експериментах ми розраховували полярнiсть i
мiсце розташування вихору як функцiї часу: позицiя вихору 𝑅(𝑡) визначалася
як перетин iзоповерхонь 𝑚𝑥 (𝑟) = 0 i 𝑚𝑦 (𝑟) = 0 [16], а динамiчна полярнiсть
вихору 𝑝(𝑡) (значення полярностi вихору, яке тепер залежить вiд часу i через ефективну дискретнiсть системи може бути по модулю меншим одиницi,
тобто, актуальна намагнiченiсть в центрi осердя вихору) визначалася як усереднення компоненти намагнiченостi вздовж осi 𝑧 в чотирьох найближчих до
𝑅(𝑡) комiрках.
Для детального дослiдження еволюцiї полярностi вихору в часi, ми моделювали довготривалу динамiку системи з кроком в 1 пс у широкому iнтервалi
параметрiв поля (iндукцiя 𝐵0 змiнювалась вiд 10 до 500 мТ, а частота поля
𝑓 — вiд 3 до 21 ГГц). Для побудови дiаграми динамiчних станiв використовувались рiзнi кроки змiни параметрiв: 10 мТ i 1 ГГц в iнтервалi 9 ÷ 19 ГГц

i 10 ÷ 180 мТ, 10 мТ i 0,5 ГГц у дiапазонi 3 ÷ 8,5 ГГц i 100 ÷ 500 мТ вздовж

межi областi перемикань в координатах (𝑓 , 𝐵0 ), 50 мТ i 1 ГГц для всiх iнших
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дiапазонiв. Для частот 𝑓 > 8,5 ГГц повний час моделювання був 10 нс (продовжувався до 30 для деяких точок (𝑓 , 𝐵0 )) i для частот 𝑓 ≤ 8,5 ГГц повний
час моделювання був 5 нс.

Результати пiдсумовано у дiаграмi динамiчних режимiв, див. рис. 1.1. В
залежностi вiд параметрiв поля (𝑓,𝐵0 ), можна видiлити наступнi динамiчнi
режими: (i) вiдсутнiсть перемикань, (ii) хаотична динамiка полярностi, (iii)
регулярнi перемикання з частотами, якi залежать вiд частоти прикладеного
поля, (iv) переривчастi перемикання i (v) вихоро-магнонна динамiка, де вихор
виходить з центру зразка.
(i) Вiдсутнiсть перемикань. Якщо амплiтуда прикладеного поля досить
мала, то починаються лiнiйнi або слабконелiнiйнi осциляцiї динамiчної полярностi (вiдмiченi квадратами на рис. 1.1). Слабке накачування системи
(iндукцiї полiв 𝐵0 . 5 мТ, див рис. 1.2) призводять до резонансу на частотi
𝑓01 . Зростання iндукцiї магнiтного поля призводить до нелiнiйної динамiки.
Однак, якщо її недостатньо для перемикання, спостерiгається лише крива
нелiнiйного резонансу. Окрiм цього, нелiнiйнiсть призводить до нестiйкостi
полярностi вихору (буде обговорюватися нижче серед аналiтичних результатiв), а також до биття коливань полярностi, див. рис. 1.2(a) i зсуву основного
пiку в спектрi Фур’є, див. рис. 1.2(b).
Тепер розглянемо групу динамiчних режимiв, за яких вiдбувається перемикання полярностi. Дiаграма перемикань (див. рис. 1.1) має два добре виражених мiнiмуми. Перший вiдповiдає резонансному збудженню радiально
симетричної моди 𝑓01 . Другий, поблизу 18 ГГц, iмовiрно, вiдповiдає динамiцi
поблизу вищих резонансiв [18].
(ii) Хаотична динамiка полярностi. Жовтими кругами

∙∘ на дiаграмi

перемикань (див. рис. 1.1) позначено точки, якi вiдповiдають хаотичному перемиканню полярностi вихору, який знаходиться в центрi зразка. Типову часову еволюцiю наведено на рис. 1.1(c). Для висновкiв про хаотичну динамiку

0

2

4

6

Час (нс)

8

10

0

−20

(b)

−40

−20

0

x (нм)

20

1
0

−1

(c)

Полярнiсть

b2

20

Полярнiсть

0

−1

(a)

b1

1

y (нм)

Полярнiсть

35

9

9,2 9,4 9,6 9,8 10

Час (нс)

1
0

−1

(d)

9

9,2 9,4 9,6 9,8 10

Час (нс)

500

Амплiтуда B0 (мТл)

400

300
f /3
200
f /2
100

0

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Частота f (ГГц)

Рис. 1.1: Дiаграми перемикання: порожнiми квадратами  позначено динамiку вихору без перемикання, iншi позначки вiдповiдають параметрам, де спостерiгалась змiна полярностi (червонi круги

∙ вiдповiдають параметрам, де

вихори виходили з центру зразка протягом перших 10 нс, жовтi круги

∙∘ вiд-

повiдають параметрам, де автокореляцiйна функцiя (1.24) швидко спадала,

ромби  вiдповiдають перiодичному процесу перемикання, а зеленi трикутники N— переривчастому процесу). (a) Зразок переривчастого процесу. (b)
Зразки траекторiй вихорiв у випадку складної динамiки. Чорнi точки вiдповiдають мiсцям змiни полярностi. Траекторiї b1 i b2 вiдповiдають частотам
12 ГГц i 14 ГГц. (c) Зразок хаотичної динамiки. (d) Зразок перiодичного процесу.
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(a) часова еволюцiя полярностi, (b) спектр Фур’є коливань полярностi для
𝐵0 = 9 мТ, 𝑓 = 13,2 ГГц протягом 15 нс. Стрiлкою позначено частоту накачування.
та її кiлькiсних вимiрiв, ми використали два стандартнi методи: розрахунок
автокореляцiйної функцiї для часової динамiки полярностi вихору й аналiз
спектру Фур’є [115].
Спочатку було визначено автокореляцiйну функцiю сигналу полярностi
вихору
𝑁
1 ∑︁
𝐶(𝑡𝑖 ) =
𝑝(𝑡𝑖+𝑗 )𝑝(𝑡𝑗 ), 𝑖 = 1,𝑁
𝑁 𝑗=1

(1.24)

для дискретизованого часу 𝑡𝑗 = 𝑗𝑡0 з кроком 𝑡0 = 1 пс i нульовими межовими
значеннями. Добре вiдомо [115], що для хаотичного сигналу, iнформацiя про
його попереднi значення втрачається, тобто сигнал є скорельованим лише з
його нещодавнiми значеннями: автокореляцiйна функцiя спадає дуже швидко, 𝐶(𝑡) → 0 при 𝑡 → ∞ [115]. Для перiодичного сигналу, автокореляцiйна

функцiя 𝐶(𝑡) є також перiодичною. Типовий приклад зображено на рис. 1.3:
автокореляцiйна функцiя 𝐶(𝑡) є аперiодичною i швидко спадає для магнiтно-
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го поля амплiтудою 70 мТ i частотою 14 ГГц, що вiдповiдає хаотичнiй динамiцi. Автокореляцiя для регулярної динамiки характеризується регулярними
осциляцiями пiд дiєю поля амплiтудою 𝐵0 = 110 мТ i частотою 𝑓 = 18 ГГц.
Iнший шлях полягає у розрахунку спектру Фур’є хаотичного сигналу. Типовий спектр Фур’є наведено на рис. 1.4. Для хаотичного режиму характерним є неперервний спектр, який переважає над дискретними пiками (можна
побачити, що на рис. 1.4 чiтко вирiзняється лише один окремий пiк, який
вiдповiдає частотi накачування). Наведений сигнал вiдповiдає типовому спектру рожевого шуму iз законом спадання густини потужностi ℱ(𝑓 ) ∼ 1/𝑓 𝛽 з

𝛽 ≈ 0,77. (На вiдмiну вiд частотно-незалежного бiлого шуму, рожевий шум
характеризується спектром вигляду 1/𝑓 𝛽 , де 𝛽 ∈ (0,2), див. [132, с. 102].)

(iii) Регулярнi перемикання. Регулярнi осциляцiї полярностi вихору виникають на високих частотах полiв, див. чорнi ромби на дiаграмi перемикань
рис. 1.1, 1.1(d). Нами було помiчено перiодичну поведiнку полярностi вихору
на частотах прикладеного поля 18 ГГц з амплiтудами вище за 100 мТ. Основний пiк у спектрi Фур’є вiдповiдав 6 ГГц, тобто на однiй третiй вiд частоти
накачування. Iншi пiки з амплiтудою, яка зменшувалася, виникали iз кроком
6 ГГц. Ми порiвняли автокореляцiйну функцiю для регулярної та хаотичної
динамiки, див. рис. 1.3. На вiдмiну вiд хаотичного режиму, 𝐶(𝑡) для перiодичних осциляцiй характеризується високою перiодичнiстю й амплiтудою, яка
повiльно спадає (останнє викликано скiнченним часом спостереження).
Для порiвняння часової динамiки полярностi у хаотичному i регулярному
режимах, було розраховано псевдофазовi траєкторiї. Метод псевдофазового
простору часто використовується у випадках, коли вiдбуваються вимiрювання лише одної змiнної, в нашому випадку, дискретизованої в часi полярностi вихору 𝑝(𝑡𝑖 ) [115]: будується залежнiсть величини 𝑝(𝑡𝑖+1 ) вiд її попереднього значення 𝑝(𝑡𝑖 ). При цьому значення кроку по часу Δ𝑡 = 𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖

впливає лише на форму графiку. У випадку хаотичної динамiки отримую-
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Рис. 1.3: Автокореляцiйна функцiя (1.24) для 𝐵0 = 110 мТ i 𝑓 = 18 ГГц (синя
лiнiя) i 𝐵0 = 70 мТ i 𝑓 = 14 ГГц (червона лiнiя). Перший процес характеризується регулярною поведiнкою з перiодичною автокореляцiйною функцiєю
𝐶(𝑡) а другий — хаотичною, iз 𝐶(𝑡), яка швидко спадає.

(︀
)︀
ться незамкненi траєкторiї у псевдофазовому просторi 𝑝(𝑡𝑖 ), 𝑝(𝑡𝑖+1 ) , див.
рис. 1.5(a). У випадку регулярної динамiки, псевдофазовi траєкторiї замкненi, див. рис. 1.5(b). Обидвi траєкторiї наведено для перших 10 нс динамiки:
в першому випадку траєкторiя руху кожен раз вкладає петлю навколо рiвноважного значення полярностi в рiзних мiсцях, а в другому випадку всi
петлi збiгаються одна з одною. Нижче буде наведено фазовi траєкторiї для
аналiтичної моделi, див. рис. 1.14(a), 1.14(d).
(iv) Переривчастi перемикання. Зеленi трикутники на дiаграмi перемикань (див. рис. 1.1) вiдповiдають переривчастому процесу. Типовий приклад
вiдповiдної часової динамiки наведено на рис. 1.1(a): магнiтний вихор може
зберiгати початкову полярнiсть протягом тривалого часу (кiлька наносекунд)
пiсля кiлькох послiдовних процесiв перемикання загальною тривалiстю 50—
100 нс. Необхiдно зазначити, що в околi iнших динамiчних режимiв спостерi-
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галось, що полярнiсть вихору може виявитись «замороженою» пiсля кiлькох
перемикань на весь час спостереження, який залишався. Наприклад, два перемикання вiдбулося протягом перших 1,2 нс (𝐵0 = 30 мТ, 𝑓 = 14 ГГц, див.
рис. 1.1(a)), пiсля чого були наявнi лише слабкi осциляцiї. Схожа картина спостерiгалась для 𝐵0 = 70 мТ i 𝑓 = 17 ГГц, де пiсля трьох перемикань протягом
першої наносекунди, фiнальна полярнiсть залишилась вiд’ємною. Оскiльки
перемикання спостерiгались лише на початку динамiки, можна зробити висновок, що це вiдбувалось через негладке вмикання зовнiшнього поля.
(v) Вихорово-магнонна динамiка, яка супроводжується виходом вихору з
центру зразка. Останнiй динамiчний режим вiдповiдає параметрам (𝑓 , 𝐵0 ),
де вихор виходить з центру зразка на тривалому iнтервалi спостереження
(див. червонi кола на рис. 1.1). Типово, вихор починав рухатись протягом
перших 10 нс. Детальний аналiз свiдчить, що сценарiй перемикання суттєво
змiнюється вiд описаного вище: в цьому випадку змiна полярностi супроводжується тимчасовим утворенням пари вихор-антивихор [19, 112]. Приклади
двох типових траєкторiй наведено на рис. 1.1(b): траєкторiя b1 вiдповiдає
хаотичному руху, який супроводжується численними перемиканнями. В регулярному режимi траєкторiя вихору має гладку форму (див. b2 ). Коли вихор
знаходиться в центрi зразка, змiна полярностi супроводжується генерацiєю
радiально симетричних мод. Пiсля деякого часу спостереження з’являється
чотирикратна симетрiя структур намагнiченостi навколо вихору, що пов’язано з квадратною симетрiєю просторової ґратки iнтегрування OOMMF, як
було вiдмiчено в [18]. Пiсля виходу вихору з центру i утворення вихор-антивихрових пар подальша магнонна динамiка стає непередбачуваною.
Окремо було проведено моделювання тривалої динамiки (до 30 нс) для
всiх параметрiв дiаграми перемикань, де вихор не покинув центр диску (див.
рис. 1.1): вихор починав рухатись для всiх параметрiв з 𝑓 < 17 ГГц. Для
вищих частот (наприклад, 𝑓 = 18 ГГц i 𝐵0 = 100 мТ) лише малi осциляцiї
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Рис. 1.4: Спектр Фур’є полярностi вихору при параметрах прикладеного поля 𝐵0 = 70 мТ, 𝑓 = 14 ГГц (хаотична динамiка): червона крива вiдповiдає чисельним даним, чорна штрихова — апроксимацiя рожевим шумом. Синя
крива вiдповiдає спектру регулярної динамiки пiд дiєю поля 𝐵0 = 100 мТ,
𝑓 = 18 ГГц.
координат вихору були помiченi для 𝑡 > 29 нс. У продовжених моделюваннях
(iv) полярнiсть вихору не змiнювалася впродовж усього часу спостереження, що узгоджується з наведеним вище висновком, що ввiмкнення поля було
досить рiзким.
Дiаграма перемикань має кiлька особливостей для низькочастотного дiапазону. На нiй можна побачити два локальних мiнiмуми (4,5 ГГц i 6 ГГц),
(︀
)︀
якi вiдповiдають резонансам на дробових частотах 13 𝑓01 i 12 𝑓01 . Сильне поле
спричиняє перемикання полярностi, яке вiдповiдає квазiстатичному режиму,
в той час як слабшi поля призводять до виходу вихору з центру системи. Нами було перевiрено гiпотезу квазiстатичний режим розрахунком критичного
сталого поля перемикання, яке в нашому випадку виявилося рiвним 611 мТ,
що є близьким до вiдомих значень [52, 107].
Зазначимо, що в усiх моделюваннях, якi було обговорено вище, використо-
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(a) 𝐵0 = 100 мТ, 𝑓 = 16 ГГц
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(b) 𝐵0 = 100 мТ, 𝑓 = 18 ГГц

Рис. 1.5: Псевдофазовi дiаграми хаотичної динамiки полярностi (a) з кроком по часу 1 нс (чорнi точки позначають полярностi 𝑝 = ±1), i регулярної
динамiки полярностi (b).

вувалася ефективна двовимiрна сiтка просторового iнтегрування 3×3×21 нм.
Для перевiрки зроблених висновкiв про однорiдну намагнiченiсть вздовж 𝑧координати, також було проведенi тривимiрнi моделювання в OOMMF з сiткою 3 × 3 × 3 нм. Можна побачити, що власнi частоти й межi динамiчних

режимiв трохи змiстилися через неоднорiднiсть розподiлу в товщi зразка,
див. рис. 1.6. Вiдомо, що змiна полярностi вихору пiд дiєю перпендикулярного до поверхнi зразка сталого магнiтного поля супроводжується тимчасовим
утворенням i анiгiляцiєю точки Блоха [52] (детальнiше про статику i динамiку
точок Блоха див. роздiл 2). Точка Блоха також виникає пiд дiєю змiнного магнiтного поля, як було вiдмiчено у [18]. Вона є тривимiрною мiкромагнiтною
сингулярнiстю, тому не може спостерiгатись у двовимiрних моделюваннях.
У проведених нами тривимiрних моделюваннях спостерiгалась нова картина змiни полярностi, коли деякi акти перемикання не були завершенi: вихор
бiля одної поверхнi диску швидко змiнював полярнiсть на протилежну, а по-

Амплiтуда B0 (мТл)
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Рис. 1.6: Порiвняння двовимiрних i тривимiрних моделювань. Точки вiдповiдають тривимiрним моделюванням: червонi круги вiдповiдають наявностi
перемикання, бiлi квадрати — динамiка без перемикання. Пунктирна лiнiя позначає межу мiж двома областями в тривимiрних моделюваннях, фоновий
колiр вiдповiдає двовимiрним моделюванням, див. рис. 1.1.
тiм повертався у початковий стан, в той час як вихор бiля нижньої поверхнi
зразка залишав напрямок полярностi незмiнним весь цей час.
Окремо було чисельно дослiджено динамiку вихорiв для зразкiв iнших
геометричних розмiрiв: з таким самим дiаметром 198 нм i товщиною 33 нм,
з дiаметром 360 нм i товщиною 21 i 33 нм пiд дiєю п’яти рiзних пар iндукцiї
та частоти прикладеного магнiтного поля (10 ГГц, 60 мТ), (13 ГГц, 60 мТ),
(13 ГГц, 80 мТ), (13 ГГц, 100 мТ), (18 ГГц, 100 мТ). Вiдмiтимо, що якiсна поведiнка системи, описана в даному пiдроздiлi, не змiнювалася, хоча геометричнi
параметри впливають на частоти магнонних мод i пороговi поля перемикання.
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1.2.2

Аналiтичний опис

Для аналiтичного опису динамiки вихору пiд дiєю змiнного магнiтного
поля, прикладеного вздовж вiсi зразка, запропоновано два пiдходи в рамках
моделi двовимiрного гайзенберґiвського магнетика з ефективною легкоплощинною анiзотропiєю:
∙ Двопараметрична модель вiдсiчки описує процес перемикання в термiнах колективних змiнних, якими виступають динамiчна полярнiсть ви-

хору та амплiтуда пiдкручування фази намагнiченостi в площинi зразка. Можливiсть перемикання досягається введенням радiусу вiдсiчки,
завдяки чому бар’єр мiж двома протилежними полярностями стає скiнченним.
∙ Модель вихрового осердя дозволяє розглядати явище перемикання в

дискретнiй ґратцi, обмежуючи розмiр вихрового осердя чотирма магнiтними моментами, вважаючи всi iншi «замороженими» в площинi
у вихровому розподiлi. Дана модель є значно простiшою, нiж модель
вiдсiчки й використовувалася для опису перемикання полярностi вихорiв [12, 13, 133] дозволяючи зробити глибший аналiтичний аналiз вихрової динамiки, але не може претендувати на кiлькiсний опис.

1.2.2.1

Двопараметрична модель вiдсiчки Розглянемо гайзенбер-

ґiвський магнетик у формi диску радiусом 𝑅 i досить малою товщиною 𝐿,
такою, що розподiл намагнiченостi в ньому можна вважати ефективно двовимiрним. Його енергiя може бути записана у виглядi
𝐸
ℓ2
=
𝐾𝐿
2

Z𝑅

Z2𝜋

]︂
2
)︀
(∇𝑚)2 (︀
𝑚
2𝑚ℎ(𝜏
)
d𝜒
+ 1 − 𝑚2 (∇𝜑)2 + 2 −
,
1 − 𝑚2
ℓ
ℓ2
[︂

𝑟d𝑟
𝑎0

0

(1.25)

де джерелом легкоплощинної анiзотропiї з коефiцiєнтом 𝐾 є магнiтостатична взаємодiя, зовнiшнє поле ℎ(𝜏 ) = ℎ sin 𝜔𝜏 з безрозмiрним часом 𝜏 = 𝜔m 𝑡 i
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частотою 𝜔m = 𝛾𝑒 𝐾/𝑀s , нижня межа iнтегрування 𝑎0 ∼ 𝑎 — радiус вiдсiчки,
який використано для врахування ефектiв дискретностi. Динамiка намагнiченостi визначається рiвняннями (1.14), яким вiдповiдає лагранжиан
𝐿 = 𝐺 − 𝐸,

𝐺
=
𝐾𝐿

Z𝑅

2𝜋
Z

𝑟d𝑟
𝑎0

0

d𝜒 (1 − 𝑚) 𝜑˙ 𝑟d𝑟d𝜒

(1.26)

i дисипативна функцiя

Z𝑅

Z2𝜋

]︂
𝑚
˙2
2 ˙2
+ (1 − 𝑚 )𝜑 𝑟d𝑟d𝜒.
d𝜒
1 − 𝑚2
[︂

𝛼𝜔m
𝐹
=
𝐾𝐿
2

𝑟d𝑟
𝑎0

0

(1.27)

Тут i нижче крапка над символом позначатиме похiдну за безрозмiрним часом 𝜏 .
В задачах зi змiни полярностi спiн-поляризованим струмом [20] i сталим
магнiтним полем в тонких зразках [107] ефективно зарекомендував себе аналiтичний пiдхiд, в якому змiна форми вихору трактується як масштабування
функцiї (1.19), яка описує статичний вихор. Нижче для опису процесу перемикання нами пропонується аналiтична модель, яка використовує наступний
двопараметричний анзац для намагнiченостi:
𝑚(𝑟,𝜏 ) = 𝜇(𝜏 )F

(︁ 𝑟 )︁

(︁ 𝑟 )︁
𝜋
, 𝜑(𝑟,𝜏 ) = 𝜒 ± + 𝜓(𝜏 )G
,
ℓ
2
ℓ

(1.28)

де включено до розгляду найничжу радiально-симетричну магнонну моду [111,
131]. Амплiтуда вихрового осердя 𝑚(𝑎0 ,𝜏 ) = 𝜇(𝜏 ) має змiст динамiчної полярностi й розглядається як колективна змiнна разом з внутрiшньоплощинною
фазою пiдкручування 𝜓(𝜏 ). Функцiї F (𝑥) i G (𝑥) описують структуру вихору. Ми використали Гаусовий розподiл для обох функцiй, F (𝑥) = G (𝑥) =
exp(−𝑥2 /2), що узгоджується з даними моделювань. Необхiдно зазначити,
що даний анзац описує аксiально-симетричний розподiл з найнижчою аксiально-симетричною магнонною модою: реальний розподiл дещо вiдрiзняється
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вiд функцiй 𝑓 (𝑥) i 𝑔(𝑥). Взяття до уваги вищих мод (з додатковими вузлами
вздовж 𝑟) можливе, але нашою метою було зробити опис якомога простiшим.
З використанням даного анзацу обрахована повна енергiя набуває наступного вигляду:
[︂
]︂
𝑅
𝐸
= ℓ2 ln + Ecm (𝜇,𝜓) .
𝜋𝐾𝐿
𝑎0

(1.29)

Функцiя Ecm (𝜇,𝜓) є ефективною енергiєю системи в нормованих одиницях:

Ecm

(︀ 2 )︀ 𝜓 2 𝜇2 𝜓 2
κ𝜇2 1
=−
+ Li2 𝜇 +
−
− 2ℎ𝜇 sin 𝜔𝜏.
2
2
2
8

(1.30)

Тут Li2 (𝑥) — дiлогарифмiчна функцiя [134], κ = −(ln 𝑎cut + 𝛾Eu + 1), число

𝛾Eu ≈ 0,577 — стала Ейлера i введено позначення параметру вiдсiчки 𝑎cut =
𝑎20 /ℓ2 ≪ 1. Для позаплощинного вихору κ > 0.

Густини ефективних лагранжиану i дисипативної функцiї, нормованi на

величину 𝜋𝐾𝐿, набувають вигляду
ℓ2 ˙
L = − 𝜇𝜓 − ℓ2 Ecm ,
2 [︂
]︂
)︀
𝜇˙ 2 (︀
1
𝛼ℓ2
2
2
2
2
F =
− 2 ln 1 − 𝜇 + 𝜓˙ − 𝜇 𝜓˙
2
𝜇
2

(1.31)

Ефективнi рiвняння руху отриманi як рiвняння Ейлера—Лагранжа
d 𝜕L
𝜕F
𝜕L
−
=
,
𝜕𝑋𝑖 d𝜏 𝜕 𝑋˙ 𝑖
𝜕 𝑋˙ 𝑖

𝑋𝑖 = {𝜇, 𝜓} ,

(1.32)

набувають вигляду
1
2
𝜇˙
𝜓˙ = 2κ𝜇 + 𝜇𝜓 2 + ln(1 − 𝜇2 ) + 4ℎ sin 𝜔𝜏 + 2𝜂 2 ln(1 − 𝜇2 ),
2
𝜇
𝜇
)︀
1 (︀
˙
𝜇˙ = − 𝜓 𝜇2 − 4 − 𝜂(𝜇2 − 2)𝜓.
2

(1.33a)
(1.33b)

Ми почали аналiз з випадку вiдсутностi дисипацiї 𝛼 = 0. Тодi можна
легко виключити пiдкрутку 𝜓 з рiвнянь. Це дає наступний ефективний лаг-
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Рис. 1.7: Ефективний двоямний потенцiал U (𝜇), див. (1.34) (товста, червона
лiнiя). Параметр вiдсiчки 𝑎cut = 0,07. Типова еволюцiя енергiї як функцiї динамiчної полярностi 𝜇(𝜏 ) пiд дiєю перiодичного накачування для однонапрямленного перемикання зображена тонкою синьою лiнiєю як результат чисельного iнтегрування рiвнянь (1.33). Параметри системи: ℎ = 0,001 з частотою
𝜔 = 0,7547, релаксацiя 𝛼 = 0,001, початковi умови 𝜇(𝜏 = 0) = 𝜇0 = 0,384,
𝜓(𝜏 = 0) = 0, час iнтегрування 𝜏all = 5000, траєкторiю зображено до моменту
𝜏sh = 500.
ранжиан, який мiстить лише динамiчну полярнiсть:
1
L ef /ℓ2 = M (𝜇)𝜇˙ 2 − U (𝜇) + 2𝜇ℎ sin 𝜔𝜏,
2
(︀ 2 )︀
1
κ𝜇2 1
M (𝜇) =
,
U
(𝜇)
=
−
+
Li
2 𝜇 .
4 − 𝜇2
2
2

(1.34)

Динамiку, яка ним описується, можна iнтерпретувати як рух частинки
з ефективною змiнною масою M (𝜇) в ефективному двоямному потенцiалi
U (𝜇) пiд дiєю перiодичного накачування. Типову форму потенцiалу U (𝜇)
наведено на рис. 1.7: вiн має два енергетично еквiвалентнi основнi стани з 𝜇 =
±𝜇0 , якi вiдповiдають протилежним полярностям вихору. У моделi вiдсiчки
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𝜇0 є ненульовим розв’язком трансцендентного рiвняння
(1.35)

(︀
)︀
− κ𝜇20 = ln 1 − 𝜇20 .

Для 𝑎cut = 0,07, мiнiмум енергiї вiдповiдає 𝜇0 = 0,384, див. рис. 1.7. Необхiдно
зазначити, що дана модель працює лише для випадку |𝜇| < 1. Iнший метод

полягає у роботi з полярним кутом вихрового осердя 𝜃𝑐 , замiсть динамiчної
полярностi 𝜇 = cos 𝜃𝑐 . Нами було виконано перевiрку, що використання 𝜃𝑐
призводить до такої ж фiзичної картини, але ефективнi рiвняння мають менш
зручну форму, тому тут наводиться опис системи лише в термiнах динамiчної
полярностi 𝜇.
Динамiчна полярнiсть 𝜇(𝜏 ) задовольняє наступним рiвнянням, див. (1.34):
2ℎ
κ𝜇 ln(1 − 𝜇2 )
−
=
sin 𝜔𝜏.
𝜇
¨ + M 𝜇𝜇˙ −
M
M𝜇
M
2

(1.36)

Лiнiйнi осциляцiї поблизу мiнiмуму потенцiальної ями мають типову гармонiчну форму:
√︃
𝑖𝜔0 𝜏

𝜇 = 𝜇0 + 𝒜𝑒

,

𝜔0 =

2 (1 − κ + κ𝜇20 )
,
M0 (1 − 𝜇20 )

|𝒜| ≪ 1,

(1.37)

де ефективну масу частинки, яка здiйснює малi коливання поблизу мiнiмуму
позначено як M0 = 1/(4 − 𝜇20 ), а 𝜔0 є власною частотою коливань.

Для аналiзу слабконелiнiйної динамiки було застосовано багатомасштабну

теорiю збурень [135–137]. Ми обмежились розкладом до третього порядку:
𝜇 = 𝜇0 +

3
∑︁

𝜀𝑛 𝜇𝑛 (𝑇0 ,𝑇1 ,𝑇2 ),

𝑇𝑛 = 𝜀𝑛 𝑡,

𝑛=1

𝜔 = 𝜔0 + 𝜀2 𝜔2 ,

(1.38)

ℎ = 𝜀3 ℎ3 ≪ 1,

що забеспечує правильний слабконелiнiйний розклад за умови, що амплiтуда
поля значно менша нiж розстроювання частоти ℎ/(𝜔−𝜔0 ) ≪ 1. Так як наявнi
три масштаби 𝑇0 , 𝑇1 i 𝑇2 , необхiдно переписати похiдну за часом в наступному
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виглядi:
2

∑︁
𝜕
d
=
𝜀𝑛 𝐷𝑛 , 𝐷𝑛 =
.
d𝜏
𝜕𝑇
𝑛
𝑛=0

(1.39)

Рiвняння для амплiтуд 𝜇1 , 𝜇2 i 𝜇3 мають вигляд
𝐷02 𝜇1 + 𝜔02 𝜇1 =0,

(1.40a)

[︀
]︀
𝐷02 𝜇2 + 𝜔02 𝜇2 = − 𝑘1 𝜇21 + 𝑘01 (𝐷0 𝜇1 )2 + 2𝐷0 𝐷1 𝜇1 ,
{︁
[︀
2
2
𝐷0 𝜇3 + 𝜔0 𝜇3 = − 𝑘2 𝜇31 + 𝐷12 𝜇1 + 𝜇1 + 2𝑘1 𝜇2 +
]︀
[︀
+ 𝑘02 (𝐷0 𝜇1 )2 + 2 𝑘01 𝐷0 𝜇1 (𝐷1 𝜇1 + 𝐷0 𝜇2 )
]︀}︁
+ 𝐷0 𝐷2 𝜇1 + 𝐷0 𝐷1 𝜇2 + ℎ3 sin(𝜔0 𝑇0 + 𝜔2 𝑇2 ),

(1.40b)

(1.40c)

де використано наступнi позначення
𝑘02 = M02 (4 + 𝜇20 ),
(︀
)︀2 (︀
)︀
4 − 9𝜇20 − 𝜇40 − κ 1 − 𝜇20 4 + 3𝜇20

(1.41)

𝑘01 = M0 𝜇0 ,
𝑘1 = −
𝑘2 = −

2

𝜇0 (1 − 𝜇20 )

(1.42)

,

(︀
)︀3
M0 (12 − 27𝜇20 + 38𝜇40 + 𝜇60 ) − 3κ 1 − 𝜇20
3

3𝜇20 M0 (1 − 𝜇20 )

.

(1.43)

Розв’язок рiвнянь (1.40) має форму 𝜇1 = 𝒜(𝑇1 ,𝑇2 )𝑒𝑖𝜔0 𝑇0 + 𝒜* (𝑇1 ,𝑇2 )𝑒−𝑖𝜔0 𝑇0 .
Для попередження появи секулярних доданкiв у (1.40a) вiдповiдно до тео-

рiї Флоке [136] необхiдно покласти 𝒜(𝑇1 ,𝑇2 ) ≡ 𝒜(𝑇2 ). Така сама умова для
рiвняння (1.40b) дає рiвняння для амплiтуди коливань 𝜇1 :

𝐷2 𝒜(𝑇2 ) + 4𝑖𝑐1 𝒜2 𝒜* = −ℎ3 M0 𝑐2 𝑒𝑖𝜔2 𝑇2 ,
)︀
5𝑘01 𝑘1 3𝑘2
5𝑘12
𝜔0 (︀ 2
𝑐1 =
−
+
+
4𝑘
−
3𝑘
,
02
01
12𝜔0
8𝜔0 12𝜔03 24
1
𝑐2 =
.
M 0 𝜔0

(1.44)

В результатi, крива нелiнiйного резонансу набуває вигляду
𝜔± (|𝒜|) = 𝜔0 − 𝑐1 |𝒜|2 ± 𝑐2

ℎ
,
|𝒜|

(1.45)
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Рис. 1.8: Нелiнiйний резонанс: амплiтудно-частотнi характеристики як чисельний розв’язок рiвнянь (1.33) (пунктирна крива) з початковими умовами
𝜇(𝜏 = 0) = 𝜇0 i 𝜓(𝜏 = 0) = 0. Параметри вiдсiчки 𝑎cut = 0,07 i релаксацiї
𝛼 = 0,001. Тонкi лiнiї вiдповiдають аналiтичному розв’язку (1.45) без релаксацiї: суцiльнi лiнiї вiдповiдають стiйкiй гiлцi, а штрих-пунктирнi — дiлянцi
нестiйкостi (1.46). Амплiтуда поля ℎ/𝛼 = 0,15. Повний час динамiки для
кожної точки рiвний 𝜏tot = 3000.
де |𝒜| — амплiтуда коливань, див. (1.37). Типову криву нелiнiйного резонансу

зображено на рис. 1.8. Низькочастотна гiлка 𝜔− мiстить область нестiйкостi.
Верхня межа цiєї областi може бути знайдена з умови 𝜕𝜔− /𝜕𝒜 = 0, що призводить до граничної частоти
𝜔u = 𝜔0 − 3

(︂ √

𝑐1 𝑐2 ℎ
2

)︂2/3
.

(1.46)

Нестiйку гiлку резонансної кривої зображено на рис. 1.8 штрих-пунктирною
лiнiєю. Подальше збiльшення амплiтуди поля призводить до уширення областi нестiйкостi й, зрештою, до перемикання полярностi вихору.
При збiльшеннi амплiтуди накачування, система переходить до сильно
нелiнiйного режиму. Цей випадок було проаналiзовано використовуючи чи-

50

Амплiтуда поля h/α
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Рис. 1.9: Дiаграма динамiчних режимiв для рiзних параметрiв прикладеного
поля (амплiтуда i частота) як чисельний розв’язок рiвнянь (1.33): круги вiдповiдають одноперiодичним коливанням, трикутники — багатоперiодичним, а
квадрати — хаотичнiй динамiцi. Бiла область вiдповiдає вiдсутностi перемикань. Параметри системи такi самi, як на рис. 1.8 (повний час розрахунку
𝜏tot залежить вiд типу конкретного динамiчного режиму.

сельнi розв’язки рiвнянь (1.33). Перш за все, виникають регулярнi коливання динамiчної полярностi 𝜇(𝜏 ) мiж двома мiнiмумами потенцiальної ями у
широкому дiапазонi параметрiв (типовi осциляцiї в U (𝜇) зображенi тонкою
кривою на рис. 1.7). Дiаграму динамiчних режимiв наведено на рис. 1.9. Рiзнi типи динамiчних режимiв класифiковано у вiдповiдностi до вiдображень
Пуанкаре. Побудова вiдображення Пуанкаре є зручним iнструментом аналiзу динамiки систем пiд дiєю перiодичного збудження, фазовий простiр яких
є тривимiрним [116]. В цьому методi аналiз усiєї фазової траєкторiї замiнюється аналiзом поведiнки зображальної точки у фазовому просторi за один
перiод зовнiшнього впливу. А саме, на iзоповерхнi сталого часу вiдкладаються
її положення, якi роздiленi мiж собою в часi перiодом зовнiшньої сили [116].

Фаза пiдкручування ψ

51

0,1
0
−0,1
−0,2
−0,6

−0,4

−0,2

0

0,2

0,4

0,6

Динамiчна полярнiсть µ

Рис. 1.10: Вiдображення Пуанкаре зi стiйкими фокусами регулярних осциляцiй. Навколо кожного стiйкого фокуса формується послiдовнiсть точок,
якi з часом вкладаються все ближче до нього. Червонi круги вiдповiдають
ℎ/𝛼 = 5, 𝜔/𝜔0 = 0,7, синi трикутники — ℎ/𝛼 = 11, 𝜔/𝜔0 = 2, а зеленi квадрати — ℎ/𝛼 = 13, 𝜔/𝜔0 = 1,95. Iншi параметри такi самi, як на рис. 1.8.
Вiдображення Пуанкаре було побудовано для 20 000 перiодiв коливань зовнiшнього поля для частот, якi перевищували 0,6𝜔0 i для 15 000 перiодiв для всiх
iнших частот. Першi 5000 виключалися з розгляду для завершення всiх перехiдних процесiв. Дiаграма динамiчних режимiв має резонансну поведiнку
на частотах 𝜔0 /3, 𝜔0 /2, 𝜔0 i 2𝜔0 , див. рис. 1.9.
Всього наявно чотири рiзнi динамiчнi режими, в яких виникає змiна полярностi, класифiкованi за характером вiдображення Пуанкаре: скiнченна чи
нескiнченна множина (атрактор) точок утворюється при його побудовi. У випадку скiнченної множини кажуть про кiлькiсть стiйких фокусiв у дiаграмi.
(i) Вiдсутнiсть перемикань. Якщо амплiтуди поля недостатньо для перемикання вихору, то спостерiгаються коливання динамiчної полярностi поблизу початкового значення.
(ii) Хаотичний режим коливань динамiчної полярностi 𝜇 (квадрати на
рис. 1.9) має мiсце для перехiдної областi мiж коливаннями типiв (i) та (ii).
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(a) ℎ/𝛼 = 11, 𝜔/𝜔0 = 1,4

(b) ℎ/𝛼 = 15, 𝜔/𝜔0 = 0,1

15 000 точок

10 000 точок

Рис. 1.11: Дивнi атрактори на вiдображеннях Пуанкаре. Рiвноважнi полярностi позначено кругами.
Вiдповiднi вiдображення Пуанкаре являють собою дивнi атрактори, приклад
яких зображено на рис. 1.11(a). Окрiм цього, хаотична динамiка наявна в
областi резонансної частоти для досить слабких полiв. Низькочастотна динамiка також характеризується наявнiстю дивного атрактору, типовий вигляд
якого наведено на рис. 1.11(b).
(iii) Один стiйкий фокус на дiаграмi Пуанкаре. Такi коливання (кола на
рис. 1.9) виникають у широкому дiапазонi параметрiв, в цiлому, поблизу резонансної частоти 𝜔0 . Наявнiсть одного стiйкого фокусу у вiдображеннi Пуанкаре для цього режиму означає, що коливання вiдбуваються на частотi,
кратнiй частотi вимушувальної сили (черовнi кола на рис. 1.10).
(iv) Кiлька стiйких фокусiв на дiаграмi Пуанкаре. Такi коливання (трикутники на рис. 1.9) типово виникають поблизу подвоєної резонансної частоти.
Вiдображення Пуанкаре характеризуються кiлькома точками, якi послiдовно
вiдвiдуються, а траєкторiї у фазовому просторi (𝜇,𝜓) роблять кiлька обертiв
перед тим, як замкнутись, див. синi трикутники i зеленi квадрати рис. 1.10.
Це означає наявнiсть кiлькох не кратних мiж собою частот в спектрi коливань.
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1.2.2.2

Модель вихрового осердя Розглянемо класичний дискре-

тний гайзенберґiвський магнетик у формi диску товщиною 𝐿 i радiусом 𝑅.
Як i у попередньому пiдроздiлi, вважатимемо, що намагнiченiсть у зразку є
однорiдною вздовж його товщини. Тодi його енергiя з врахуванням взаємодiї
iз зовнiшнiм полем може бути записана у виглядi
]︁
∑︁
𝐴𝐿 ∑︁ [︁
𝑧
𝑧
2
𝑚𝑛 · 𝐵(𝑡), (1.47)
𝐸=−
𝑚𝑛 · 𝑚𝑛+𝛿 − (1 − 𝛬𝑎 )𝑚𝑛 𝑚𝑛+𝛿 − 𝑎 𝑀s 𝐿
2
𝑛
(𝑛,𝛿)

де вектор 𝛿 з’єднує найближчих сусiдiв тривимiрною кубiчної ґратки, параметр 𝛬𝑎 ∈ (0,1) є ефективною сталою обмiнної анiзотропiї. На основi такого

опису феромагнетика Вайсiним в роботi [138] було розглянуто вихор у дискретнiй ґратцi, осердя якого описується чотирма магнiтними моментами, а
всi iншi зафiксовано у вихровому розподiлi, див. рис. 1.12. Вiдповiдно до цiєї моделi планарний вихор (без позаплощинної компоненти) є стiйким при
𝛬𝑎 < 𝛬𝑎𝑐 , де для кубiчної ґратки 𝛬𝑎𝑐 ≈ 0,72 [138]. При 𝛬𝑎 > 𝛬𝑎𝑐 планарний

вихор втрачає стiйкiсть i утворюється вихор iз локалiзованою позаплощинною компонентою 𝑚𝑣 ̸= 0 [138]. Модель вихрового осердя Вайсiна неоднора-

зово успiшно застосовувалася для якiсного опису динамiки вихорiв пiд дiєю
стохастичних магнiтних полiв [12], або полiв, якi обертаються в площинi зразка [13, 133, 139].
У цилiндричнiй системi координат (𝑟,𝜒,𝑧) планарний вихровий розподiл
описується виразом
𝑚𝑣 = 0,

𝜑 𝑣 = 𝜒 + 𝜑0 ,

(1.48a)

де для 𝜑0 = ±𝜋/2 без обмеження загальностi буде використано знак «+». У
наближеннi моделi вихрового осердя припускається, що лише чотири магнi-

тнi моменти першої координацiйної сфери можуть змiнювати свiй напрямок
i вони ж формують осердя вихору. Напрямки всiх iнших магнiтних моментiв
зафiксованi в однiй площинi у вихровому розподiлi (1.48a), див. рис. 1.12.
Тут i далi пiд площинами ґратки матимуться на увазi площини тривимiрної
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Рис. 1.12: Схематичне зображення моделi вихрового осердя: товстi червонi
стрiлки (номера 1,4) позначають вiльнi магнiтнi моменти, а тонкi чорнi (номери 5,12) — фiксованi з 𝑚𝑧𝑛 = 0. Фаза пiдкручування 𝜓 описує вiдхилення
азимутального кута намагнiченостi вiд рiвноважного значення.
кристалiчної ґратки, в кожнiй з яких магнiтнi моменти утворюють вихровий
розподiл. З мiркувань симетрiї, всi чотири вiльнi магнiтнi моменти характеризуються однаковою позаплощинною компонентою 𝜇 i фазою пiдкручування
в площинi 𝜓, яка визначається як вiдхилення вiд вихрового розподiлу. Тодi
магнiтнi моменти першої координацiйної сфери описуються виразами
𝑚𝑧𝑖 = 𝜇, 𝜑𝑖 = 𝜒 + 𝜑0 + 𝜓,

𝑖 = 1,4.

(1.48b)

Величина 𝜇 має змiст динамiчної полярностi в дискретнiй моделi. Пара величин 𝜇 i 𝜓 виступають у ролi колективних змiнних.
Враховуючи явний вигляд магнiтного поля (1.21) i параметризацiю iз використанням пари змiнних (𝑚, 𝜑) (1.2), енергiю (1.47) можна переписати у
виглядi
[︃
]︃
√︁
∑︁
𝐴𝐿
𝐸 =−
(1 − 𝑚2𝑛 )(1 − 𝑚2𝑛+𝛿 ) cos(𝜑𝑛 )− 𝜑𝑛+𝛿 + 𝛬𝑎 𝑚𝑛 𝑚𝑛+𝛿 −
2
(𝑛,𝛿)
(1.49)
∑︁
− 𝑎2 𝑀s 𝐿𝐵0 sin (2𝜋𝑓 𝑡)
𝑚𝑛 .
𝑛
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Пiсля пiдстановки анзацу (1.48), вираз (1.49) набуває вигляду
Evcm =

√︀
𝐸
𝜇2
= − − Λ 1 − 𝜇2 cos 𝜓 − 𝜇𝑏 sin 𝜔τ,
8𝐴𝐿𝛬𝑎
2

√
де введено параметр Λ = 2/(𝛬𝑎 5), обезрозмiренi магнiтне поле 𝑏 =

(1.50)
𝑎2 𝑀s 𝐵0
2𝐴𝛬𝑎 ,

частоту 𝜔 = 2𝜋𝑓 𝑀𝑠 /(8𝐴𝐿𝛬𝑎 𝛾𝑒 ) i час τ = 8𝐴𝐿𝛬𝑎 𝛾𝑒 𝑡/𝑀𝑠 . Нижче використовуватиметься значення Λ = 0,9415 (𝛬𝑎 = 0,95) i 𝛼 = 0,002 у бiльшостi чисельних розрахункiв. Зазначимо, що дане значення Λ вибрано з iлюстративних
мiркувань i не пiдбиралося вiдповiдно до параметрiв повномасштабних моделювань.
Динамiка колективних змiнних (𝜇,𝜓) вiдповiдно до (1.14) описується рiвняннями
d𝜇 𝜕Evcm
𝜕Evcm
=
− 𝛼(1 − 𝜇2 )
,
dτ
𝜕𝜓
𝜕𝜇
d𝜓
𝜕Evcm
𝛼 𝜕Evcm
=−
−
.
dτ
𝜕𝜇
1 − 𝜇2 𝜕𝜓

(1.51)

Пiдставляючи вираз для енергiї (1.50) у (1.51) отримуємо рiвняння динамiки
колективних змiнних
√︀
d𝜇
=Λ 1 − 𝜇2 sin 𝜓+
dτ
[︁

]︁
√︀
2
2
+ 𝛼 𝜇(1 − 𝜇 ) − Λ𝜇 1 − 𝜇 cos 𝜓 + 𝑏(1 − 𝜇 ) sin 𝜔τ ,
2

(1.52)

d𝜓
Λ𝜇 cos 𝜓
𝛼Λ sin 𝜓
+ 𝑏 sin 𝜔τ − √
,
=𝜇 − √︀
dτ
1 − 𝑚2
1 − 𝜇2
Основний стан моделi вiдповiдає
√︀
𝜇 0 = ± 1 − Λ2 ,

𝜓0 = 0.

(1.53)

У термiнах моделi вихрового осердя значення 𝜇0 з протилежними знаками
вiдповiдають вихорам з протилежними полярностями.
Почнемо аналiз з випадку вiдсутностi енергетичних втрат, 𝛼 = 0. Вважаючи, що фаза пiдкручування досить мала, |𝜓| ≪ 1, її можна виключити з
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Рис. 1.13: Крива нелiнiйного резонансу: чисельний розв’язок рiвнянь (1.52)
(пунктирна лiнiя) i аналiтичний розрахунок (1.61) (суцiльна лiнiя) для наступних параметрiв: Λ = 0,9415, 𝑏 = 0,0002, 𝛼 = 0,01, 𝜇(0) = 0,337, 𝜓(0) = 0.
На вставцi зображено ефективний двоямний потенцiал U, див. (1.54).
рiвнянь. Тодi рiвняння (1.52) будуть вiдповiдати ефективному лагранжиану
M 𝜇˙ 2
L =
− U (𝜇) + 𝜇𝑏 sin 𝜔τ,
2
√︀
𝜇2
1
,
U (𝜇) = − − Λ 1 − 𝜇2 .
M = √︀
2
Λ 1 − 𝜇2

(1.54)

Це спрощення дозволяє iнтерпретувати складу динамiку як рух частинки зi
змiнною масою M у двоямному потенцiалi U (𝜇) пiд дiєю перiодичного накачування, див. рис. 1.13. Лiнiйнi осциляцiї поблизу точки рiвноваги вiдповiдають гармонiчним коливанням частинки в однiй з ям з власною частотою
𝜔0 =

√︀
1 − Λ2 .

(1.55)

Розглянемо нелiнiйну динамiку. Не зважаючи на малiсть релаксацiї у системi, порядок втрат енергiї є порiвняним з накачуванням. Тому розглянемо
повний набiр рiвнянь (1.52). Для аналiзу слабконелiнiйного режиму використаємо метод багатьох масштабiв [135–137]. Коли амплiтуда прикладеного
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поля у безрозмiрних одиницях набагато менша розстроювання (𝑏 ≪ |𝜔 − 𝜔0 |),
можна обмежитись розкладом по трьох порядках мализни у формi
𝜇 = 𝜇0 +

3
∑︁

𝜀𝑛 𝜇𝑛 (𝑇0 , 𝑇1 , 𝑇2 ), 𝑇𝑛 = 𝜀𝑛 τ,

𝑛=1

𝜓=

3
∑︁
𝑛=1

𝜀𝑛 𝜓𝑛 (𝑇0 , 𝑇1 , 𝑇2 ), 𝜔 = 𝜔0 + 𝜔± ,

𝜔± = 𝜀2 𝜔2 , 𝛼 = 𝜀2 𝛼2 ,

(1.56)

𝑏 = 𝜀3 𝑏3 .

Похiднi за часом набудуть вигляду
2

∑︁
d
𝜕
=
𝜀𝑛 𝐷𝑛 , 𝐷𝑛 =
,
dτ 𝑛=0
𝜕𝑇𝑛

(1.57)

а рiвняння руху (1.52) розпадуться на три пари рiвнянь для кожного порядку 𝜀:
𝐷0 𝜇1 = Λ2 𝜓1 ,
)︂
(︂
1
𝐷0 𝜓1 = 1 − 2 𝜇1 ,
Λ
√︀
𝐷1 𝜇1 + 𝐷0 𝜇2 = − 1 − Λ2 𝜇1 𝜓1 + Λ2 𝜓2 ,
√
√
)︂
(︂
1
3 1 − Λ2 2
1 − Λ2 2
𝜇1 +
𝜓1 ,
𝐷1 𝜓1 + 𝐷0 𝜓2 = 1 − 2 𝜇2 −
Λ
2Λ4
2
1
𝐷2 𝜇1 + 𝐷1 𝜇2 + 𝐷0 𝜇3 = Λ2 𝜓3 − 2 𝜇21 𝜓1 −
2Λ
√︀
(︀
)︀
Λ2
− 1 − Λ2 (𝜇2 𝜓1 + 𝜇1 𝜓2 ) − 𝜓13 − 1 − Λ2 𝛼2 𝜇1 ,
(︂
)︂6
1
𝐷2 𝜓1 + 𝐷1 𝜓2 + 𝐷0 𝜓3 = 1 − 2 𝜇3 −
Λ
√
5 − 4Λ2 3 3 1 − Λ2
1
−
𝜇
−
𝜇
𝜇
+
𝜇1 𝜓12 +
1
2
1
6
4
2
2Λ
Λ
2Λ
√︀
+ 1 − Λ2 𝜓1 𝜓2 + 𝑏3 sin 𝜔τ − 𝜂2 𝜓1 .

(1.58a)
(1.58b)
(1.58c)
(1.58d)
(1.58e)

(1.58f)

Розв’язок рiвнянь (1.58a) i (1.58b) має форму
𝜇1 (𝑇0 , 𝑇1 , 𝑇2 ) = 𝒜(𝑇1 , 𝑇2 )𝑒𝑖𝜔0 𝑇0 + 𝒜* (𝑇1 , 𝑇2 )𝑒−𝑖𝜔0 𝑇0 .

(1.59)
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Вiдповiдно до теорiї Флоке [136] для уникнення секулярних доданкiв, з рiвнянь (1.58c) i (1.58d) випливає, що 𝒜(𝑇1 ,𝑇2 ) ≡ 𝒜(𝑇2 ). Тодi (1.58e) i (1.58f)
дають вираз для амплiтуди 𝐴(𝑇2 ):
√︀
√︀
(︀
)︀
2 + Λ2 2 *
2 𝑏3 𝑖𝜔2 𝑇2
′
2
2
2
𝒜
𝒜
=
Λ
𝑒
. (1.60)
2𝑖 1 − Λ 𝒜 + 𝑖𝛼2 1 − Λ 2 − Λ 𝒜 − 2
Λ2
2𝑖

З (1.60) можна отримати резонансну криву 𝜔± (ℎ) як розв’язок наступного
рiвняння:
(︂ √︀
)︂2
2
(︀
)︀ (︀
)︀
2
+
Λ
2
2
2
2 2
𝑏2 Λ4 = |𝒜|2 2 1 − Λ2 𝜔± +
|𝒜|
+𝛼
1
−
Λ
2
−
Λ
|𝒜|2 , (1.61)
2
2Λ
де |𝒜| є амплiтудою коливань. Типовий вигляд резонансної кривої наведе-

но на рис. 1.13, що якiсно вiдповiдає повномасштабним моделюванням, див.
рис. 1.2.
Дiаграма перемикань, представлена на рис. 1.14, представляє аналiз силь-

но нелiнiйного режиму, зроблений шляхом чисельного розв’язання рiвнянь
руху (1.52) у широкому дiапазонi значень (𝜔,𝑏). Абсолютний мiнiмум дiаграми вiдповiдає перемиканням поблизу резонансної частоти 𝜔0 . Iншi локальнi
мiнiмуми вiдповiдають резонансу на подвiйнiй частотi, 2𝜔0 , i субгармонiкам,
𝜔0 /2 i 𝜔0 /3. Через нелiнiйнiсть, всi резонанси дещо зсунутi у низькочастотну
область.
Динамiчнi режими класифiковано за допомогою вiдображень Пуанкаре,
як i для моделi вiдсiчки (15 000 точок на вiдображення). Вiдображення побудовано для кожної пари параметрiв (𝜔, 𝑏), де мала мiсце змiна полярностi.
Всього можна видiлити чотири режими коливань, якi вiдповiдають режимам,
що спостерiгались у мiкромагнiтних моделюваннях: (i) вiдсутнiсть перемикань, (ii) хаотична динамiка, (iii) регулярнi коливання мiж рiвноважними
значеннями полярностi ±𝜇0 , (iv) перемикання з остаточними коливаннями
поблизу одної з точок (±𝜇0 , 0) у координатах (𝜇,𝜓).

(i) Вiдсутнiсть перемикань. Коливання динамiчної полярностi весь час
здiйснюються поблизу початкового її значення. Границя мiж областю пере-
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Рис. 1.14: Схема динамiчних режимiв у координатах (𝜔/𝜔0 ,𝑏/𝛼). 𝛼 = 0,002,
iншi параметри такi самi, як на рис. 1.13. Червона область вiдповiдає хаотичнiй динамiцi. Областi, позначенi трьома вiдтiнками сiрого позначають перемикання з одним стiйким фокусом на вiдображеннi Пуанкаре i режими з
фiнальною динамiкою поблизу значень +𝜇0 або −𝜇0 . Синя область вiдповiдає
динамiцi з кiлькома стiйкими фокусами на вiдображеннi Пуанкаре. (a) Фа-

зова дiаграма (проекцiя) регулярної динамiки. Чорнi точки позначають рiвноважнi полярностi ±𝜇0 . (b) Приклад регулярної динамiки, який включає

пiк на частотi 𝑓 /3 у спектрi Фур’є. (c) Приклад хаотичної динамiки.(d) Те
саме, що й (a) для хаотичної динамiки. (e) Те саме, що й (b) для динамiки
з 5 стiйкими фокусами на вiдображеннi Пуанкаре. (f) Приклад динамiки з
фiнальним станом поблизу −𝜇0 . У (b) й (c) наведено динамiку через великий
промiжок часу пiсля ввiмкнення поля.
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микань, i областю, де амплiтуди поля чи частота недостатнi для переходу мiж
станами (±𝜇0 ,0), характеризується кiлькома добре вираженими резонансними пiками, якi вiдповiдають резонансам на частотах 𝜔0 /3, 𝜔0 /2, 𝜔0 i 2𝜔0 .
(ii) Хаотична динамiка виникає у низькочастотнiй областi дiаграми 1.14 i
у протяжнiй областi мiж резонансами на частотах 𝜔0 i 2𝜔0 . Приклад часової
еволюцiї наведено на рис. 1.14(c). Проекцiя траєкторiї у фазовому просторi на
площину (𝜇,𝜓) (див. рис. 1.14(d) виглядає подiбно до псевдофазової дiаграми
на рис. 1.5(a): проекцiя траєкторiї не є замкненою i зображальна точка робить
велику кiлькiсть обертiв навколо обох рiвноважних значень полярностi ±𝜇0 .

Форма вiдображень Пуанкаре для хаотичної динамiки залежить вiд частоти
прикладеного поля. Вони мають вигляд дивних атракторiв, див. рис. 1.15. Їх
Канторiвська структура досить слабко виражена через мале значення параметру релаксацiї 𝛼, яке використовувалось у розрахунках. Зазначимо їх схожiсть iз дивними атракторами осцилятора Дуффiнга [115] (нелiнiйний осцилятор з квадратичною i кубiчною нелiнiйностями, якi сформованi двоямним
потенцiалом). Звiсно, модель вихрового осердя має складнiшу форму потенцiалу. Користуючись механiчною аналогiєю, можна казати про рух частинки
з ефективною змiнною масою (1.54) у двоямному потенцiалi.
(iii) Основна частина дiаграми перемикань 1.14 зайнята областю регулярної динамiки. Найбiльш спостережуване вiдображення Пуанкаре для цього
режиму мiстить кiлька стiйких фокусiв. Всього спостерiгалось 1,12, 15, 16,
18, 21, 24, 30 i 96 стiйких фокусiв у рiзних моделюваннях. Один стiйкий фокус зустрiчається найчастiше (сiра дiлянка на рис. 1.14). Далi за частотою
появи слiдує 3 стiйких фокуси (включено в область, позначену синiм кольором на рис. 1.14). Деякi точки з вищим числом фокусiв характеризуються
складною регулярною динамiкою в фазовому просторi, див. рис. 1.14(e). Аналог квазiпрямокутних осциляцiй динамiчної полярностi, якi спостерiгались у
мiкромагнiтних моделюваннях тут спостерiгається на частотi 𝜔0 /3 див. фа-
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Рис. 1.15: Еволюцiя дивного атрактора зi змiною частоти накачування. 𝑏/𝛼 =
10,5. Iншi параметри такi самi, як на рис. 1.14. Число 𝑃 рiвне кiлькостi точок
на вiдповiдному вiдображеннi Пуанкаре.
зову дiаграму 1.14(a) i часову еволюцiю на рис. 1.14(b) (є вiдповiднiсть з
псевдофазовою дiаграмою, наведено на рис. 1.5(b) i часовою еволюцiєю на
рис. 1.1(d)).
(iv) Перемикання з коливаннями поблизу одного значення полярностi.
Аналог переривчастих коливань у мiкромагнiтних моделюваннях пов’язаний
зi збуренням, яке вноситься прикладанням зовнiшнього магнiтного поля. Вiдповiдна область зображена двома темнiшими сiрими областями на дiаграмi 1.14. Фiнальна динамiка вiдповiдає коливанням поблизу полярностi вихору вгору або вниз (точки (𝜇0 ,0) i (−𝜇0 ,0) у фазовому просторi вiдповiдно).
Приклад часової динамiки зображено на рис. 1.14(f). Як i в мiкромагнiтних
моделюваннях, такi коливання типово виникають поблизу межi областi перемикання. Як i у випадку хаотичної динамiки, кiнцева полярнiсть проявляє
сильну залежнiсть до слабких змiн амплiтуди поля, частоти й параметрiв
чисельного iнтегрування рiвнянь динамiки.

1.2.2.3

Порiвняння моделей вихрового осердя i вiдсiчки Моде-

лi, наведенi у попереднiх пiдроздiлах 1.2.2.1 i 1.2.2.2 дають якiсний опис мiкромагнiтних моделювань, результати яких наведенi у пiдроздiлi 1.2.1. Вони
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виявляють динамiчнi режими, характернi для динамiки полярностi вихору,
який не змiщується з центру зразка. В реальних системах фiксацiя положення вихору може бути досягнута створенням магнiтних дефектiв зi сталою
обмiну меншою, за сталу обмiну в пермалої [140] або на штучному дефектi
у геометрiї зразка [141]. Обговоримо спорiдненiсть i вiдмiннiсть наведених
аналiтичних моделей.
Обидвi моделi фактично мають справу з феромагнiтним кiльцем у вихровому станi. У моделi вiдсiчки вводиться внутрiшнiй радiус кiльця — радiус
вiдсiчки — 𝑎0 , див. формулу (1.25). У моделi вихрового осердя радiус внутрiшнього кiльця є сталим i дорiвнює радiусу першої координацiйної сфери
√
𝑎/ 2, де 𝑎 — стала ґратки. Внутрiшня немагнiтна область впливає на осердя
вихору або шляхом змiни внутрiшнього радiусу 𝑎0 , який перераховується у
параметр κ, або ж параметром ефективної анiзотропiї Λ (модель вихрового
осердя, див. формулу (1.50)). Таким чином, варiюючи керувальнi параметри
κ i Λ можна досягти схожого впливу на структуру осердя вихору. «Замороження» магнiтних моментiв у розподiлi планарного вихору, закладене у модель
вихрового осердя, природнiм чином передбачає великий параметр вiдсiчки
𝑎cut , вiд якого залежить коефiцiєнт κ, див. вираз (1.30).
Максимальне значення 𝑎cut визначається умовою iснування ненульового
розв’язку трансцендентного рiвняння (1.35). Чисельний аналiз свiдчить, що
max
критичне значення 𝑎max
cut ≈ 0,0759, а при 𝑎cut > 𝑎cut позаплощинний вихор

втрачає стiйкiсть. Це вiдповiдає 𝜇0 (𝑎max
cut ) ≈ 0,047 i внутрiшньому радiусу
кiльця 𝑎0 ≈ 0,28ℓ. Останнє знаходиться у вiдповiдностi до чисельних i аналiтичних результатiв, отриманих в роботах [107] щодо процесу перемикання

полярностi вихору сталим полем в залежностi вiд величини 𝑎0 i [142] щодо
структури вихору в кiльцi.
Розглядаючи випадок параметрiв вiдсiчки, близьких до 𝑎max
cut i невеликих
вiдхилень фази 𝜓 вiд рiвноважного значення, вирази енергiй в обох моде-
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Рис. 1.16: Порiвняння частот лiнiйних коливань поблизу мiнiмуму ефективного потенцiалу (a) i рiвноважних полярностей вихору (b) у моделях вiдсiчки
(суцiльнi кривi) i вихрового осердя (пунктирнi кривi). Вiдповiднiсть мiж параметрами встановлено за виразом (1.64), див. деталi у текстi.
лях набувають однакової функцiональної залежностi вiд 𝜇 i 𝜓 (нормування
параметрiв рiзниться):
Ecm lim
𝜇2
1
= − + (𝜇2 + 𝜓 2 ) − 2ℎ𝜇 sin 𝜔𝜏.
κ
2
2κ

(1.62)

для моделi вiдсiчки (див. (1.30)) i
Evcm lim = −

𝜇2 Λ 2
+ (𝜇 + 𝜓 2 ) − 𝜇𝑏 sin 𝜔τ,
2
2

(1.63)

для моделi вихрового осердя (див. (1.50)). Їх обидвi можна порiвняти при радiусах вiдсiчки, близьких до критичного, використавши цi приведенi вирази
для енергiй. Через те, що модель вихрового осердя не описує кiлькiснi параметри вихору, провести порiвняння можна записавши рiвнiсть множникiв
перед другим доданком:
1
Λ= .
κ

(1.64)

На рис. 1.16 наведено залежнiсть частот лiнiйних осциляцiй поблизу мiнiмуму потенцiалу i рiвноважних полярностей вихору для обох моделей. Суцiльнi кривi, якi вiдповiдають моделi вiдсiчки, побудовано вiдповiдно до (1.37)
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i чисельного розв’язку (1.35). Штриховi кривi, якi вiдповiдають моделi вихрового осердя, побудовано за виразами (1.53) i (1.55).
За вибраного масштабування, областi стiйкостi позаплощинного вихору
обох моделях збiгаються. Рiвноважне значення полярностi має однакову функцiональну залежнiсть у широкому дiапазонi параметрiв вiдсiчки 𝑎cut . При
цьому спостерiгається суттєва розбiжнiсть у залежностi частот лiнiйних осциляцiй вiд 𝑎cut . Останнє пояснюється обмеженнями, закладеними в обидвi мо√
делi. Зi зменшенням радiусу вiдсiчки 𝑎0 = 𝑎cut ℓ потенцiальна яма, описана
функцiєю U (𝜇), див. (1.34) i зображена на рис. 1.7, стає вужчою i глибшою,
що призводить до зростання частоти. У моделi вихрового осердя радiус вiдсiчки явним чином у потенцiал не входить, див. (1.54), оскiльки вважається
порiвняним iз розмiром осердя вихору. Тому зi зменшенням радiусу вiдсiчки
вiдповiднiсть мiж моделями зменшується.
З огляду на те, що ненульовий радiус вiдсiчки перетворює суцiльний диск
на кiльце, варто зазначити, що подiбний ефект зменшення величини позаплощинної компоненти осердя вихору спостерiгався при описi кiлець у вихровому станi [142], де роль радiусу вiдсiчки грає внутрiшнiй радiус кiльця.
З врахуванням можливостi перерахунку радiусу вiдсiчки у значення ефективної анiзотропiї в моделi вихрового осердя (1.64) добре вiдтворюється перехiд
вiд позаплощинного до планарного вихору, коли розмiр внутрiшнього радiусу
кiльця перевищує деякий критичний.

1.3

Контрольовне перемикання полярностi

Як випливає з аналiзу дiаграми перемикань (рис. 1.1), отриманої з мiкромагнiтних моделювань, змiна полярностi вихору пiд дiєю резонансного поля,
прикладеного вздовж вiсi зразка, викликає багаторазовi перемикання протягом короткого промiжку часу, порiвняного з одним перiодом поля. Така
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ситуацiя не унiкальна серед вiдомих методiв змiни полярностi вихорiв. Так
наприклад, для аксiально асиметричного сценарiю змiни полярностi, iмпульс
поля гаусової форми та достатньої амплiтуди, прикладений у площинi зразка,
призводить до кiлькох послiдовних появ i анiгiляцiй пар вихор-антивихор [16].
Поле, яке прикладене у площинi зразка й обертається з частотою 𝜔𝑟 , спiвнапрямленою до полярностi вихору (𝜔𝑟 𝑝 > 0) стабiлiзує вихор у центрi зразка.
Але у випадку 𝜔𝑟 𝑝 < 0 виникають змiни полярностi у певному дiапазонi значень амплiтуди поля i частоти його обертання [15]. Схожа ситуацiя пiд дiєю
спiн-поляризованого струму описувалась у роботi [21].
Очевидно, що для практичного застосування необхiдно викликати однонапрямлену змiну полярностi, уникаючи кiлькох послiдовних актiв перемикання. Оскiльки поле накачування (1.21) не обирає енергетично вигiдну полярнiсть вихору й однаковим чином впливає на обидвi можливi, найбiльш
природнiм шляхом отримання однократного акту змiни полярностi є вибiр
тривалостi iмпульсу зовнiшнього поля. Для цього ми перевiрили вплив хвильового пакету
[︂
]︂
⎧
𝑁
⎪
⎪
⎨𝐵0 𝑒𝑧 sin (2𝜋𝑓 𝑡) , 𝑡 ∈ 0, 𝑓 ,
[︂
]︂
𝐵=
⎪
𝑁
⎪
⎩0,
𝑡∈
/ 0,
,
𝑓

(1.65)

де 𝑁 ∈ N — кiлькiсть перiодiв хвилi в пакетi. Для мiкромагнiтних моделювань
було обрано резонансну частоту 𝑓 = 14 ГГц (див. положення мiнiмуму зони

перемикань на рис. 1.1). Спостереження за динамiкою системи проводилося
протягом часу 10𝑁/𝑓 за-для завершення магнонної динамiки.
Вiдгук намагнiченостi на хвильовий пакет (1.65) характеризується нелiнiйною залежнiстю вiд амплiтуди поля 𝐵0 i кiлькостi перiодiв 𝑁 , див. рис. 1.17(a).
Коли амплiтуда поля i кiлькiсть перiодiв малi, то спостерiгаються лише слабкi осциляцiї вихрового осердя. Коли 𝑁 стає бiльшим за деяке критичне значення, типовою поведiнкою є кiлька послiдовних перемикань, при чому де-
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Рис. 1.17: (а) Кiлькiсть перемикань як функцiя числа перiодiв у цузi (𝑁 ) i
амплiтуди прикладеного поля (𝐵0 ). Точки вiдповiдають значенням 𝑁 i 𝐵0 ,
де спостерiгається однонапрямлене перемикання. (b) Контрольовне, однонапрямлене перемикання полярностi серiєю коротких хвильових пакетiв якi мiстять 𝑁 = 6 перiодiв коливань на частотi 14 ГГц (тривалiсть 0,43 нс) з перiодом повторення 3,2 нс. Сiрi областi вiдповiдають iнтервалам часу, на яких
прикладалося зовнiшнє магнiтне поле. (c) Те саме для моделi вихрового осердя. Окремi пакети мiстять 𝑁 = 3 коливань (тривалiсть 58,9 в одиницях часу),
iнтервал мiж хвильовими пакетами 589 одиниць часу.

якi з них вiдбуваються вже пiсля вимикання поля. Однонапрямлена змiна
полярностi вiдбувається при 𝐵0 = 30 мТ i 𝑁 = 6, 7 i деяких бiльших значень. Контрольовнiсть даного методу змiни полярностi була перевiрена нами
шляхом прикладання послiдовностi хвильових пакетiв до вихору в станi рiвноваги. Iнтервал часу мiж хвильовими пакетами варiювався з кроками по
0,5/𝑓0 . Для 𝐵0 = 30 мТ i 𝑁 = 6 перша змiна полярностi вiдбувається на
627 пiкосекундi, пiсля чого вихор починає релаксувати (поле вимикається на
429 пiкосекундi). Послiдовнiсть з трьох хвильових пакетiв дозволяє отримати
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контрольовну, однонапрямлену змiну полярностi з мiнiмальним iнтервалом
часу мiж пакетами, рiвним 3,2 нс, див. рис. 1.17(b). Такi часовi параметри
вiдповiдають швидкостi роботи комiрки пам’ятi на частотi близько 250 МГц.
Модель вихрового осердя дає якiсно такий самий результат, див. рис. 1.17(c).

1.4

Основнi результати роздiлу

У даному роздiлi чисельно й аналiтично дослiджено динамiку магнiтного
вихору в феромагнiтному нанодиску пiд впливом монохроматичного магнiтного поля, прикладеного вздовж його вiсi. Проведенi дослiдження аналiзують динамiку полярностi вихору, яка спостерiгалась у роботах [17, 18] i
пояснюють її iррегулярний характер пiд дiєю монохроматичного накачування. За допомогою мiкромагнiтних моделювань проаналiзовано залежнiсть
динамiки вихору вiд частоти й амплiтуди прикладеного поля. Виявлено появу хаотичної й регулярної динамiки пiд дiєю монохроматичного накачування
радiально-симетричних мод i чисельно проаналiзовано умови контрольованого впливу на полярнiсть вихору.
Запропоновано двi аналiтичнi моделi, якi описують динамiку полярностi
вихору, який знаходиться в центрi зразка. У моделi вiдсiчки для опису явища
перемикання вводиться радiус вiдсiчки порядку сталої ґратки, що дозволяє
наближено описати взаємодiю вихрового осердя iз найнижчою радiально симетричною модою. Модель вихрового осердя описує дискретну систему й не
претендуючи на кiлькiсний опис явища, є бiльш простою i дозволяє отримати
бiльш повний якiсний опис динамiки. У випадку великого радiусу вiдсiчки,
що можна iнтерпретувати як змiну полярностi вихору в кiльцi, обидвi моделi
збiгаються. Теорiя дає якiсний опис повномасштабних моделювань вiдтворюючи данi моделювань з динамiчних режимiв вихору, який знаходиться в
центрi зразка.
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Таким чином, поставленi у роздiлi задачi виконано. Достовiрнiсть отриманих результатiв пiдтверджується узгодженiстю мiж аналiтичними розрахунками та проведеними чисельними моделюваннями. Основна увага придiлялася динамiцi полярностi вихору. Як було виявлено в роботi [141], примусити
вихор залишатись нерухомим можна створенням западини в центрi диску,
що до того ж дозволяє у рази пришвидшити змiну його полярностi. Описаний слабконелiнiйний резонанс i резонанси на вищих частотах, якi також
обговорювалися у роботi [18], нещодавно спостерiгалися в експериментальнiй
роботi [49]. Дослiджена динамiка пiд дiєю монохроматичного накачування
є характерною не лише для вихорiв, а й скiрмiонiв у наноточках iз легкоосьовою анiзотропiєю [143]. Серед питань, якi залишилися вiдкритими, слiд
зазначити оцiнку iнших параметрiв хаотичної динамiки, окрiм наведеного в
роздiлi спектру хаотичних коливань полярностi, i аналiз динамiки вихору в
станi руху по зразку пiд дiєю монохроматичного накачування прикладеного
вздовж вiсi зразка.
Оригiнальнi результати роздiлу:
1. Встановлено, що монохроматичне накачування радiально-симетричних
магнонних мод на фонi магнiтного вихору призводить до багатої динамiки намагнiченостi. В нiй можна видiлити 4 рiзнi режими, за яких
вiдбувається змiна полярностi вихору: (i) хаотична змiна полярностi вихору, на що вказує характерна автокореляцiйна функцiя (див. рис. 1.3)
i псевдофазова дiаграма (див. рис. 1.5), (ii) регулярна змiна полярностi
вихору з частотою, яка залежить вiд параметрiв прикладеного поля,
(iii) переривчаста змiна полярностi, в якiй iстотна динамiка спостерiгається лише впродовж короткого часу пiсля вмикання поля, (iv) вихiд
вихору з центру зразка за рахунок нелiнiйного збудження асиметричних мод, i подальша хаотична динамiка з багаторазовим утворенням i
анiгiляцiєю пар вихор-антивихор.
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2. Якщо амплiтуда поля недостатня для початку перемикань, спостерiгаються коливання динамiчної полярностi вихору, характернi для нелiнiйного резонансу, див. рис. 1.2.
3. Наведенi в роботi аналiтичнi моделi описують характернi динамiчнi режими полярностi, якi спостерiгались у мiкромагнiтних моделюваннях
для нерухомого вихору в центрi зразка. Вони дозволяють iнтерпретувати явище змiни полярностi у механiчнiй аналогiї як динамiку частинки
з ефективною змiнною масою у двоямному потенцiалi пiд дiєю монохроматичного збудження. Описана хаотична динамiка характеризується
наявнiстю дивних атракторiв, див. рис. 1.15. Їх структура має риси,
подiбнi до атракторiв моделi осцилятора Дуффiнга.
4. В рамках мiкромагнiтних моделювань i моделi вихрового осердя чисельно знайдено параметри хвильових пакетiв магнiтного поля, за яких
змiна полярностi вихору виконуватиметься однократно пiд дiєю одного
пакету i може вiдбуватися контрольованим чином пiд дiєю серiї хвильових пакетiв, див. рис. 1.17.
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Роздiл 2
ДИНАМIКА ТОЧОК БЛОХА В ОБМЕЖЕНИХ
ЗРАЗКАХ
У даному роздiлi розв’язуються задачi про статику i динамiку точок Блоха: розрахунок мiкромагнiтної структури точки Блоха у наночастинцi сферичної форми
iз врахуванням магнiтостатичної взаємодiї та їх динамiку в процесi змiни полярностi магнiтних вихорiв у зразках iз поверхневою анiзотропiєю. Аналiтично знайдено рiвноважний розподiл намагнiченостi, який вiдповiдає мiнiмуму обмiнної
та магнiтостатичної енергiї. Встановлено, що наявнiсть поверхневої анiзотропiї
призводить до деформацiї профiлю статичного вихору. Останнє, у свою чергу,
є причиною неоднорiдної змiни полярностi, яка супроводжується народженням
пари точок Блоха. Дано якiсний опис динамiки точок Блоха в рамках моделi
нитчастого вихрового осердя. Аналiтичнi розрахунки пiдтверджено спiн-ґратковими та мiкромагнiтними моделюваннями. Результати, представленi в даному
роздiлi, опублiковано в роботах [61–63].

В пiдроздiлi 2.1 наводиться основна iнформацiя про точки Блоха: топологiчнi властивостi, енергiя, умови виникнення i методи дослiдження. Пiдроздiл 2.2 мiстить розрахунок статичної мiкромагнiтної структури точки Блоха в
сферичному зразку. В пiдроздiлi 2.3 наведено аналiз впливу поверхневої анiзотропiї на магнiтний вихор i динамiку змiни його полярностi. В останньому
пiдроздiлi 2.4 викладено основнi результатi роздiлу.

2.1
2.1.1

Точковi магнiтнi сингулярностi
Означення i топологiчнi властивостi

У роздiлi 1 обговорювалися методи змiни полярностi магнiтних вихорiв
пiд дiєю зовнiшнього магнiтного поля. В межах проведеного аналiзу розподiл намагнiченостi всерединi диску вважався однорiдним вздовж аксiального
напрямку. Iнакше кажучи, змiна полярностi в ефективно двовимiрному об’є-
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ктi вiдбувалася шляхом тимчасового утворення планарного вихору (лiнiйної
сингулярностi): у момент безпосередньої змiни полярностi з +1 на −1 нама-

гнiченiсть зникає на вiсi вихору: 𝑚(𝑟 = 0) = 0. Особливостi такого процесу

в дуже тонких зразках пiд дiєю сталого магнiтного поля, зокрема, ширина
«важкого» вихору i вплив розмiру радiусу вiдсiчки, введення якого дозволяє
аналiзувати процес перемикання в континуальному наближеннi, дослiджувалися у роботi [107].
У плiвках i зразках, чия товщина бiльша за кiлька магнiтних довжин, врахування неоднорiдностi розподiлу 𝑚(𝑟) за товщиною може виявитись суттєвим для розумiння статичних i динамiчних властивостей вихрового розподiлу
намагнiченостi. Вихор може бути основним станом цилiндричної наночастинки завдяки мiнiмiзацiї магнiтостатичної енергiї: поля розсiяння присутнi лише у невеликiй областi вихрового осердя, де намагнiченiсть вiдхиляється вiд
напрямку, паралельного до поверхнi зразка. Конфiгурацiя намагнiченостi,
яка вiдповiдає повнiй вiдсутностi полiв розсiяння у магнiтом’якому цилiндрi
вiдповiдно до теореми про зачiсування їжака мiстить двi точковi сингулярностi на його основах [88, 144]. У реальних зразках формується вихор, радiус
осердя якого вже не є сталим, а набуває бочкоподiбної форми: найбiльша
його ширина при збiльшеннi товщини цилiндру може в рази перевищувати
обмiнну довжину, а на поверхнi залишається порядку ℓex [88].
Типова товщина дискiв у вихровому станi, якi дослiджуються експериментально, становить кiлька десяткiв нанометрiв, або 5—10 обмiнних довжин [28, 145]. Вiдомо, що змiна полярностi вихорiв у таких об’єктах вiдбувається iз суттєвими вiдмiнностями у динамiцi. Як було встановлено у роботi [52],
вона супроводжується iнжекцiєю, рухом i анiгiляцiєю точкових (мiкромагнiтних) сингулярностей, також вiдомих як точки Блоха.
Вперше точковi сингулярностi у мiкромагнетизмi як специфiчнi розв’язки рiвняння (1.14) були розглянутi Фельдткеллером [146] i Дьорингом [147].
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Їх виникнення можна пояснити наступним чином [88]. Розглянемо блохiвську доменну стiнку, яка є переходом мiж двома однорiдно намагнiченими
областями (доменами). Напрямок намагнiченостi в нiй вироджений за двома напрямками i якщо доменна стiнка досить довга, то можна розглянути
неперервний перехiд мiж цими двома напрямками на доменнiй стiнцi — блохiвську лiнiю (зауважимо, що розподiли намагнiченостi виду (1.15) як раз є
частковими випадками блохiвських лiнiй [88]). Намагнiченiсть у блохiвськiй
лiнiї знову є виродженою за двома протилежними напрямками (як приклад,
полярнiсть вихору вгору чи вниз). Але перехiд мiж двома сегментами блохiвських лiнiй вже не можна здiйснити неперервним чином — виникає точкова
сингулярнiсть.
Тому природнiм чином точка Блоха визначається своїм оточенням, що
можна сформулювати наступним чином [88, 146, 147]: на замкненiй поверхнi
S 2 , яка описана навколо сингулярної точки, присутнi всi напрямки вектора
намагнiченостi 𝑚. Iнакше кажучи, вiдображення поля намагнiченостi на цiй
поверхнi на сферу одиничного радiусу замiтатиме всю поверхню цiєї сфери.
Особливiстю точок Блоха є факт, що у сингулярнiй точцi з координатою
𝑟bp вiдсутня спонтанна намагнiченiсть: 𝑚(𝑟bp ) = 0. В рамках континуальної
моделi повнiстю коректний опис точки Блоха зробити неможливо [54]. Зокрема, у чисельних розрахунках це проявляється як залежнiсть вiд параметрiв
просторової сiтки iнтегрування [52].
Розподiл намагнiченостi у досить близькому оточеннi точки Блоха має
конфiгурацiю «їжака» [3]:
𝑟
𝑚=𝒟 ,
𝑟

(2.1)

де 𝒟 — довiльна ортогональна матриця, яка визначає поворот сферично симе-

тричного векторного поля навколо заданої вiсi на деякий кут 𝛾 (𝒟𝑘𝑖 𝒟𝑗𝑖 = 𝛿𝑘𝑖 ,
де det 𝒟 = 1, а 𝛿𝑖𝑗 — символ Кронекера). Фельдткеллер запропонував насту-
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пний анзац у сферичнiй системi координат [146]:
Θ(𝜗) = 𝜗 або 𝜋 − 𝜗, Φ(𝜙) = 𝜙 ± 𝛾.

(2.2)

Як правило, реалiзуються анiзотропнi розподiли з поворотом на кут 𝛾 ̸=

0, 𝜋 [54]. З означення точки Блоха випливає, що вона повинна характеризуватися ненульовим топологiчним iнварiантом 𝒩𝑔 [54, 91]. Оскiльки площина iз
ототожненими нескiнченно вiддаленими точками тотожна поверхнi S 2 , яку
треба обiйти в фiзичному просторi навколо точки Блоха, топологiчнi властивостi останньої можна описати виразом (1.16) поклавши 𝒩𝑔 = 𝒬. Гомотопi-

чне число 𝒩𝑔 грає роль топологiчного заряду мiкромагнiтної сингулярностi й

приймає цiлi значення характеризуючи кiлькiсть замiтань одиничної сфери
S 2 в просторi параметру порядку, якi робить вектор 𝑚 пробiгаючи по поверхнi S 2 в фiзичному просторi навколо точки Блоха. Для розподiлiв (2.2)
топологiчний заряд 𝒩𝑔 = ±1, де знак виразу вiдповiдає знаку перед 𝜗.
2.1.2

Енергiя точки Блоха

Суттєвою особливiстю точкових магнiтних сингулярностей, яка впливає
на методи їх дослiдження, є швидка змiна напрямку намагнiченостi в їх околi, що, в принципi, порушує припущення теорiї мiкромагнетизму про повiльну просторову змiну компонент намагнiченостi. З iншого боку це дозволяє
вважати, що обмiнна енергiя домiнує над усiма iншими в безпосередньому
її околi. Обмiнна енергiя точки Блоха (2.1), яка знаходиться у центрi сфери
радiусу 𝑅, рiвна [147]
bp
𝐸ex
= 8𝜋𝐴𝑅.

(2.3)

Цей вираз залишається незмiнним для будь-якої матрицi повороту 𝒟, вигляд

якої визначається iншими взаємодiями.

Чисельнi розрахунки для точок Блоха у плiвках з цилiндричними магнi-
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тними доменами показують, що повна енергiя одної точки рiвна [91]
√︂
𝐴
(ln 𝑄 + 1,90).
𝐸 bp bubble film = 2𝜋𝐴
𝐾

(2.4)

Оскiльки в таких плiвках типово 𝑄 ≫ 1, впливом магнiтостатичної взаємодiї
можна знехтувати.

У магнiтом’яких матерiалах треба враховувати поля розмагнiчування. Вони знiмають виродження енергiї за кутом 𝛾, якщо розглядати точку Блоха у
центрi зразка сферичної форми. Перша його оцiнка була наведена в однiй з
пiонерських робiт по мiкромагнiтним сингулярностям Фельдткеллером [146],
де автором було використано так званий принцип уникнення магнiтостатичних зарядiв [148]: магнiтодипольна взаємодiя намагається уникнути виникнення будь-якого магнiтостатичного заряду, об’ємного чи поверхневого. Кут
𝛾 було розраховано з умови рiвностi нулю повного об’ємного магнiтостатичноR
го заряду 𝜚v (𝑟)d𝑟 = 0, що дає наступний результат в рамках анзацу (2.2):
⎧
⎪
⎨120∘,
для Θ(𝜗) = 𝜗,
(2.5)
𝛾f =
⎪
⎩60∘,
для Θ(𝜗) = 𝜋 − 𝜗.
Зазначимо, що це ж саме значення 𝛾f також вiдповiдає вiдсутностi повного
R
поверхневого магнiтостатичного заряду 𝜚s (𝑟)d𝑆 = 0.
Iнший пiдхiд було запропоновано Дьорингом [147], який визначив рiвноважний кут 𝛾 для випадку Θ(𝜗) = 𝜗 в (2.2) мiнiмiзуючи вираз
Z
𝐸ms d = d𝑟(𝐻dip )2

(2.6)

𝑉

що дає
(︂
)︂
11
𝛾d = arccos −
≈ 112,3∘ .
29

(2.7)

Необхiдно зазначити, що 𝛾d мiнiмiзує лише частину магнiтостатичної енергiї, пов’язаної з полями всерединi зразка, оскiльки iнтегрування у (2.6) виконується лише за його об’ємом, в той час як поля розсiяння iгноруються.
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Схожий пiдхiд нещодавно було застосовано у роботi [149] в якiй також було
взято до уваги скорочення вектору намагнiченостi. Таким чином, у жодному iз запропонованих пiдходiв не було знайдено оптимальну конфiгурацiю
поля намагнiченостi, за якого магнiтостатична енергiя досягає мiнiмального
значення.

2.1.3

Проблема опису точкової сингулярностi у наномагнети-

ках
Обмiнна енергiя (2.3) залишається скiнченною не зважаючи на розбiжнiсть
її густини в сингулярнiй точцi. Але сам по собi розрив поля намагнiченостi
у точцi Блоха суперечить рiвнянню Ландау—Лiфшиця—Гiльберта (1.14), яке
зберiгає довжину вектора 𝑚. Окрiм цього, за чисельного iнтегрування (1.14)
стандартними пакетами (наприклад, OOMMF [129]), виникають джерела помилок, пов’язанi як з методами дискретизацiї об’єму магнетика, так i з природним припущенням теорiї мiкромагнетизму про повiльну варiацiю намагнiченостi в просторi [150].
Обiйти дану проблему в рамках аналiтичного опису можна допускаючи
скорочення довжини вектора намагнiченостi 𝑀 (𝑟) = 𝑀 (𝑟)𝑚(𝑟). Пiдґрунтям для цього може слугувати означення намагнiченостi як густини магнiтного моменту, усередненої за певним малим, але макроскопiчним об’ємом (у
випадку швидкої змiни напрямку спiнiв, усереднене значення може суттєво
вiдрiзнятись вiд номiнального [151]), або ж механiзм термiчного народження
точок Блоха [91, 152]. Рiвняння руху намагнiченостi, в даному випадку, повинно мiстити релаксацiйний член, який дозволяє змiну довжини вектора намагнiченостi, наприклад, у формi Бар’яхтара [151] або Блоха [153]. Зокрема,
перший пiдхiд дозволив отримати оцiнку рухливостi точки Блоха у доменнiй
стiнцi залiзо-iттрiєвого гранату [151].
В реальному магнетику точкова сингулярнiсть принципово вiдсутня через
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дискретнiсть кристалiчної ґратки. У значнiй кiлькостi дослiджень, чисельний аналiз властивостей точок Блоха здiйснюється iз застосуванням звичайних пакетiв мiкромагнiтних моделювань iз просторовою дискретизацiєю неперервного поля намагнiченостi методом скiнченних рiзниць або скiнченних
елементiв. Також розвиваються рiзнi пiдходи, якi рiзним чином намагаються
виключити з розгляду центр точки Блоха. Перш за все, це спiн-ґратковi моделювання, в яких розглядається тривимiрна дискретна ґратка, до вузлiв якої
прив’язанi магнiтнi моменти [54, 154]. (Схожим чином двовимiрна дискретна ґратка дає змогу описати змiну полярностi вихору в диску, де динамiка
намагнiченостi вважається однорiдною вздовж його вiсi, див. роздiл 1.) Розрахунок енергiї спiнової ґратки, як правило, дає її нижню оцiнку. Зокрема,
корекцiя до енергiї (2.3) має форму [154]
bp
Δ𝐸ex
= −𝐴𝑎𝑓 (𝑟bp ),

(2.8)

де для простої кубiчної ґратки функцiя вiд положення точки Блоха всерединi кристалу 𝑓 (𝑟bp ) ≈ 13 й слабко залежить вiд 𝑟bp . Енергiя (2.3) вiдповiдає

енергетичному порогу, пiсля якого починається змiна полярностi вихору. Йо-

го оцiнка з мiкромагнiтних моделювань типово дає трохи менше значення,
яке прямує до (2.3) при зменшеннi розмiру комiрки [150, 155]. Точка Блоха
пiнiнгується на промiжках мiж вузлами кристалiчної ґратки й поля депiнiнгу
залежать вiд їх напрямку вiдносно кристалографiчних осей [156, 157].
Нещодавно рiвняння Ландау — Лiфшиця з релаксацiєю у формi Блоха було реалiзовано для пакета мiкромагнiтних моделювань OOMMF [153]. Це дозволяє дослiджувати динамiку точкових сингулярностей у широкому дiапазонi температур, зокрема, близько температури Кюрi.
Описанi вище методики мають свої обмеження. Звичайнi спiн-ґратковi моделювання потребують значних розрахункових потужностей. Релаксацiйний
член у формi Блоха [153] не у всiх випадках є найбiльш доцiльним для опису динамiки. Тому попри всi недолiки дискретизацiї неперервного поля на-
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магнiченостi в описi точкових сингулярностей, значна кiлькiсть дослiджень
виконується за допомогою пакетiв мiкромагнiтних моделювань на кшталт
OOMMF [129] або Nmag [158]. Також необхiдно вiдзначити нещодавно запропонований мультимасштабний метод моделювань [150, 159], в якому областi
повiльної просторової змiни намагнiченостi моделюються методом скiнченних елементiв, а околi точок Блоха динамiчно створюється дискретна спiнова
ґратка, яка вбудовується в тетрагональну ґратку зразка i рухається разом iз
точковою сингулярнiстю.

2.1.4

Виникнення точок Блоха у фiзичних системах

Iсторично, теоретичне й експериментальне дослiдження точок Блоха пов’язано iз цилiндричними магнiтними доменами. За певних умов магнiтостатична енергiя останнiх може бути зменшена появою внутрiшньої структури —
лiнiй Блоха, якi в свою чергу можуть мiстити перекручування (точки Блоха) [88, 91]. Це суттєво впливає на динамiку доменiв та ставить технологiчнi
задачi керування лiнiями й точками Блоха в рiзних концепцiях магнiтної оперативної пам’ятi [91].
Динамiка точки Блоха як частини лiнiї Блоха в легкоосьовому магнетику
теоретично й експериментально [151, 160–165] дослiджувалася у залiзо-iтрiєвому гранатi. Зокрема, у роботi [163] точку Блоха було вiзуалiзовано у зразку
субмiкронних розмiрiв. Сучаснi технологiї дозволяють дослiджувати об’єкти
суттєво менших розмiрiв. У нанодротах, площа перерiзу яких порядку або
понад 60ℓ2 , енергетично вигiдним є утворення специфiчних вихрових доменних стiнок або, так званих, стiнок iз точкою Блоха (англ. Bloch-point domain
wall). В їх центрi формується мiкромагнiтна сингулярнiсть, а намагнiченiсть
робить оберт навколо нанодроту утворюючи вихор в його перерiзi [166, 167],
що спостерiгалось як у мiкромагнiтних моделюваннях [166, 167], так i експериментально [53].
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Точки Блоха природнiм чином виникають при перемагнiчуваннi довгих
нанодротiв, параметри яких вiдповiдають можливостi утворення вихрових
доменних стiнок, i зразкiв у вихровому [18, 52, 168] чи антивихровому [169]
станi. Через конкуренцiю магнiтостатичної взаємодiї iз зовнiшнiм полем на
торцях дротiв утворюється вихрова циркуляцiя намагнiченостi, область якої
з часом зсувається всередину дроту. В околi торцiв дроту утворюється витягнута «нитка» з неперемагнiченої областi на осi цилiндру, яка в певний
момент починає перемагнiчування на торцi й розривається в центрi. Утворюються так званi магнiтнi краплi — невеликi витягнутi областi, за формою,
близькi до елiпсоїду обертання, всерединi яких намагнiченiсть напрямлена
проти поля й якi повiльно рухаються в центр дроту. З обох бокiв магнiтнi
краплi обмеженi точками Блоха [170].
Схожим чином описувалось Тiавiлем [52] перемикання полярностi вихору
в досить товстому зразку цилiндричної форми, дослiджене шляхом мiкромагнiтних моделювань. На основах цилiндричної частинки народжувалися
точки Блоха, якi рухалися одна до одної, анiгiлюючи поблизу центра зразка.
Вiдмiчалося, що поява сингулярностей була неодночасною. Зазначимо, що
народження точок Блоха у зразку може бути штучно полегшене вживленням певних йонiв на торцях дротiв, якi змiнюють напрямок спiнiв у мiсцях
запланованої iнжекцiї [171]. В залежностi вiд вiдношення довжини зразка до
його дiаметру й спiввiдношення мiж його довжиною i магнiтною довжиною
ℓ точки Блоха можуть виникати в центрi зразка й рухатися до торцiв. Якщо
довжина зразка досить мала, то магнiтнi краплi не утворюються навiть якщо
точки Блоха рухаються вiд торцiв до центру, при чому їх рух може здiйснюватися з рiзною швидкiстю, а народження на торцях — у рiзнi моменти
часу [52, 172, 173].
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2.1.5

Висновки до огляду

Мiкромагнiтнi сингулярностi вiдiграють важливу роль у перемагнiчуваннi
лiнiй Блоха (зразки у вихровому чи антивихровому станах) i нанодротiв. Хоча
можливiсть їх утворення i динамiки у реальних системах є цiлком прозорою
через дискретнiсть кристалiчної ґратки, теоретичний i чисельний аналiз постає перед труднощами, пов’язаними iз двома положеннями, виконання яких
часто вимагається у мiкромагнетизмi: неперервнiсть поля намагнiченостi та
його досить повiльна змiна у просторi, яка дозволяє перейти вiд дискретної
моделi гайзенберґiвського гамiльтонiана до густини обмiнної енергiї як неперервної функцiї координат. Наразi iснує невелика кiлькiсть експериментальних вимiрiв статики i динамiки точок Блоха, певний масив даних, накопичених за допомогою мiкромагнiтних моделювань, якi не можуть претендувати
на точний опис дослiджуваного явища i невелика кiлькiсть робiт, де точка
Блоха аналiзується аналiтично. З останнiх переважна бiльшiсть робiт присвячена статицi, а серед дослiджень динамiки слiд вiдмiтити роботи [151, 160].

Залишилось вiдкритим питання щодо статичного розподiлу точки Блоха
iз врахуванням магнiтостатичної взаємодiї, оскiльки результат (2.5) розраховувався як наближення, а (2.7) не враховує поля розсiяння. Окрiм цього, практично не дослiджено динамiку мiкромагнiтної сингулярностi пiд час
перемагнiчування наномагнетикiв: вiдомi результати, здебiльшого, фiксують
явища її спостереження, див. наприклад, [17, 169], i розглядають в рамках
мiкромагнiтних моделювань, див. наприклад, [52, 173]. Актуальним є аналiз
динамiки точки Блоха в рамках спiн-ґраткових моделювань i розробка аналiтичної теорiї, яка б дозволила описати народження i динамiку мiкромагнiтних
сингулярностей.
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2.2

Точка Блоха в сферичнiй наночастинцi

Вiдомi на сьогоднi розподiли намагнiченостi у точцi Блоха в магнiтом’якому зразку сферичної форми (тобто такому, симетрiя якого вiдповiдає мiкромагнiтнiй сингулярностi) [146, 147, 149], отриманi з мiркувань в яких значення
магнiтостатичної енергiї оцiнюється лише наближено. В цьому пiдроздiлi розглянуто задачу знаходження розподiлу намагнiченостi у точцi Блоха в центрi
магнiтом’якого зразка сферичної форми iз точним розрахунком його магнiтостатичної енергiї, i задачу стабiлiзацiї точки Блоха в такiй наночастинцi
зовнiшнiм магнiтним полем.
2.2.1

Модель i класифiкацiя точкових сингулярностей

Розглянемо iзотропний феромагнетик сферичної форми радiусу 𝑅. Його
енергiя може бути представлена у наступному виглядi:
𝐸 = 𝐸 ex + 𝐸 f + 𝐸 ms .
Перший доданок у (2.9a) представляє собою обмiнну енергiю
Z
]︁
[︁
𝐸 ex
3
2
2
2
=
𝜀 d𝜌 (∇Θ) + sin Θ (∇Φ) ,
4𝜋𝑀s2 𝑉
8𝜋

(2.9a)

(2.9b)

𝑉

де 𝑉 = 34 𝜋𝑅3 — об’єм зразка, 𝜀 = ℓ2 /𝑅2 — нормована обмiнна довжина, 𝜌 =
(𝑥,𝑦,𝑧)/𝑅 нормований радiус-вектор. Другий доданок визначає взаємодiю iз
зовнiшнiм магнiтним полем 𝐻:
𝐸f
3
=−
2
4𝜋𝑀s 𝑉
4𝜋

Z
d𝜌 (𝑚 · ℎ) ,

(2.9c)

𝑉

де поле ℎ — зовнiшнє поле, нормоване на ефективне поле анiзотропiї 𝐻a =
4𝜋𝑀s . Останнiй доданок представляє магнiтостатичну енергiю
Z
3
𝐸 ms
=−
d𝜌 (𝑚 · ℎms ) ,
2
4𝜋𝑀s 𝑉
8𝜋
𝑉

(2.9d)
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де ℎms = 𝐻ms /4𝜋𝑀s — нормоване поле розмагнiчування 𝐻ms .
У данiй геометрiї, опис точки Блоха природно здiйснювати у сферичнiй
системi координат (𝜌, 𝜗, 𝜙) з початком у центрi зразка. Можна записати наступний трипараметричий клас точок Блоха

Θ(𝜗) = 𝑝𝜗 + 𝜋(1 − 𝑝)/2, Φ(𝜙) = 𝑞𝜙 + 𝛾,

𝑝, 𝑞 = ±1.

(2.10)

Далi будемо називати параметр 𝑞 = ±1 завихренiстю точки Блоха, а 𝑝 =

±1 — її полярнiстю вiдповiдно до термiнологiї магнiтних вихорiв. Останнiй
параметр 𝛾 описує азимутальний кут повороту намагнiченостi у точцi Блоха
у вiдповiдностi до термiнологiї робiт [146, 147].
На мiкромагнiтну сингулярнiсть виду (2.10) зручно посилатись у формi
BP𝑝𝑞 . Наприклад, точка Блоха типу «їжак» є вихровою точкою Блоха з додатною полярнiстю (𝑝 = 1, 𝑞 = 1, 𝛾 = 0). Схеми розподiлiв намагнiченостi для
рiзних типiв точок Блоха зображенi на рис. 2.1. Аналогiя мiж точками Блоха
i вихорами приходить з процесу змiни полярностi вихорiв пiд дiєю сталого
магнiтного поля, прикладеного перпендикулярно до поверхнi нанодиску [52].
Точку Блоха можна уявити як сукупнiсть двох вихорiв протилежних полярностей. Така сингулярнiсть виникає у тривимiрному евклiдовому просторi пiд
час процесу перемагнiчування в антиферомагнетиках [174, 175]. Через еквiвалентнiсть двох поверхонь нанодиску у вихровому станi, змiна полярностi,
як правило, супроводжується утворенням двох точок Блоха (симетричний
механiзм), див. рис. 2.1(c). Вони народжуються на основах наноточки i анiгiлюють в центрi вiсi [52]. Всi чотири розподiли для рiзних знакiв 𝑝 i 𝑞 можна
спостерiгати протягом симетричного народження точок Блоха пiд час змiни
полярностi вихорiв [52] (рис. 2.1(c)) i антивихорiв [169] (рис. 2.1(f)).
Топологiчнi властивостi точок Блоха можна описати скориставшись топологiчним iнварiантом (1.16) [54], де iнтегрування необхiдно виконати по
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(f)

(c)
(a) 𝑝 = 𝑞 = 1

(b) 𝑝 = −1 𝑞 = 1 Вихор (d) 𝑝 = 1 𝑞 = −1

(e) 𝑝 = 𝑞 = −1

Антивихор

Рис. 2.1: Схематичне зображення рiзних типiв точок Блоха. (a), (b) Розподiл
намагнiченостi у азимутальних вихрових точках Блоха у сферi. (c) Цi ж точки
Блоха у центральнiй частинi цилiндричного зразка пiд час змiни полярностi
вихору. (d), (e). Те саме для азимутальних антивихрових точок Блоха. (f) Цi
ж сингулярностi у центральнiй частинi наночастинки у формi астроїди пiд
час змiни полярностi антивихору. На рис. (c) i (f) точки Блоха рухаються
вздовж вертикальної вiсi симетрiї наночастинок у протилежних напрямках
вiд їх поверхонь i анiгiлюють в центрi.
довiльнiй замкнутiй поверхнi, яка охоплює мiкромагнiтну сингулярнiсть [3]:
Z
1
𝒬=
sin 𝜃(𝜌)d𝜃(𝜌)d𝜑(𝜌) = 𝑝𝑞.
(2.11)
4𝜋
Рiзнi розподiли точок Блоха з однаковим 𝒬 є топологiчно еквiвалентними.

1
Наприклад, BP−1
−1 може бути отримана з BP1 одночасним поворотом всiх ве-

кторiв намагнiченостi на кут 𝜋 у вертикальнiй площинi, а BP1−1 перетворю-

ється на BP−1
1 поворотом на кут 𝜋/2 у вертикальнiй площинi. Вiдповiдно до
класифiкацiї [91], 𝒬 = −𝒩𝑔 .
2.2.2

Структура намагнiченостi точки Блоха iз врахуванням

магнiтостатичної взаємодiї
Розрахуємо рiвноважний кут повороту намагнiченостi 𝛾, який мiнiмiзує
повну магнiтостатичну енергiю точки Блоха (2.9c). Для точок Блоха ви-
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ду (2.10), магнiтостатичний потенцiал (1.10) можна розрахувати використавши розклад знаменникiв 1/|𝑟 − 𝑟 ′ | у пiдiнтегральних виразах за сферичними
гармонiками [134],

(︂ )︂𝑙
𝑙
∞
1 ∑︁ ∑︁ 4𝜋 𝜌<
1
⋆
=
𝑌𝑙𝑚 (𝜗,𝜙) 𝑌𝑙𝑚
(𝜗′ ,𝜙′ )
′
|𝜌 − 𝜌 | 𝜌>
2𝑙 + 1 𝑟>

(2.12)

𝑙=0 𝑚=−𝑙

де 𝜌< = min(𝜌,𝜌′ ) i 𝜌> = max(𝜌,𝜌′ ). Це дає
𝜋
Ψ𝑝ms 𝑞=1 (𝜌) = 𝑝𝜋𝜌 + (9𝜌 − 8) cos 𝛾 + 𝜋𝜌(𝑝 − cos 𝛾) cos2 𝜗,
3
Ψ𝑝ms 𝑞=−1 (𝜌) = 𝑝𝜋𝜌(1 + cos2 𝜗) + 𝜋𝜌 cos(2𝜙 + 𝛾) sin2 𝜗.

(2.13a)
(2.13b)

Простi розрахунки показують, що магнiтостатична енергiя антивихрової тоms
𝐸𝑞=−1
= 7/30 ≈ 0,23. Енергiя вихрової точки
чки Блоха не залежить вiд 𝛾 i
4𝜋𝑀s2 𝑉
Блоха навпаки, залежить вiд кута повороту 𝛾 i має форму
ms 𝑝
𝐸𝑞=1
(𝛾)
1
=
(7 + 4𝑝 cos 𝛾 + 4 cos 2𝛾) .
4𝜋𝑀s2 𝑉
30

(2.14)

Рiвноважний кут повороту 𝛾0 вiдповiдає мiнiмуму енергiї (2.14) i рiвний
⎧
⎨105∘,
(︁ 𝑝 )︁ ⎪
𝑝 = +1,
(2.15)
𝛾0 = arccos −
≈
⎪
4
∘
⎩76 ,
𝑝 = −1.
Порiвняємо енергiї точок Блоха (2.14) для наведених вище пiдходiв. Енерms 𝑝
гiя фельдткеллерiвської точки Блоха [146] 𝐸𝑞=1
(𝛾f )/(4𝜋𝑀s2 𝑉 ) = 0,1, дьорин-

говської точки Блоха [147] 𝐸 ms (𝛾d )/(4𝜋𝑀s2 𝑉 ) ≈ 0,088, а результат Елiаса i

Верги [149] дає 𝐸1ms (𝛾ev )/(4𝜋𝑀s2 𝑉 ) ≈ 0,089. Найменшу енергiю має точка
Блоха з кутом повороту 𝛾0 , див. (2.15):

ms 𝑝
𝐸𝑞=1
(𝛾0 )
1
=
≈ 0,083.
4𝜋𝑀s2 𝑉
12

(2.16)

Для перевiрки даних результатiв було виконано спiн-ґратковi моделюванms 𝑝=1
ня (деталi див. у роздiлi 2.2.4). Ми порiвняли аналiтичну залежнiсть E𝑞=1
(𝛾),
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Рис. 2.2: Енергiя точки Блоха як функцiя кута повороту для BP11 : теоретичний результат (2.14) (суцiльна крива) i моделювання (точки). Параметри
моделювань: дiаметр сфери 2𝑅 = 35𝑎, обмiнна довжина ℓ = 3,95𝑎, параметр
релаксацiї 𝛼 = 0,5.
див. вираз (2.14), з енергiєю дискретної ґратки (2.29), отриманої з моделювань, див. рис. 2.2. Обидвi залежностi сумiщенi у максимумi при 𝛾 = 0.
Порiвняння може бути зроблене розрахунком виграшу в енергiї Δ𝐸(𝛾) =
ms
− 𝐸 ms (𝛾) для рiзних кутiв повороту 𝛾. Вiдповiдно до результатiв моде𝐸max

лювань, виграш в енергiї становить
Δ𝐸(𝛾f )
≈ 0,446,
4𝜋𝑀s2 𝑉

Δ𝐸(𝛾d )
≈ 0,460,
4𝜋𝑀s2 𝑉

Δ𝐸(𝛾0 )
≈ 0,465.
4𝜋𝑀s2 𝑉

(2.17)

Максимальний виграш в енергiї має мiсце для 𝛾0 , що вiдповiдає мiнiмуму
енергiї i знаходиться у чудовому узгодженнi з аналiтичним результатом (2.15).
2.2.3

Точка Блоха у зовнiшньому полi

Точка Блоха є метастабiльним станом в сферичнiй наночастинцi [176]. Стабiлiзувати її можна магнiтним полем такої самої ж симетрiї: якщо 𝑚 ∼ 𝜌/𝜌

для BP11 , то поле повинно також має наслiдувати сферичну симетрiю. Iншi
розподiли BP𝑞𝑝 мають симетрiю полiв, типових для мультипольних магнiтiв.
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Нижче як приклад нами буде розглядатись поле, яке вiдповiдає розподiлу
BP11 i лiнiйно зростає вiд центру координат:
(2.18)

ℎ = ℎ𝜌.

В певному наближеннi воно може бути створене сукупнiстю досить довгих
соленоїдiв, вiсi яких напрямлено вздовж напрямку 𝜌. Як буде описано нижче, внесок магнiтостатичної взаємодiї у повну магнiтну енергiю описується
одинарним iнтегралом. Тому дана задача пошуку рiвноважного розподiлу
намагнiченостi зводиться до диференцiального рiвняння, а не iнтегро-диференцiального, i може бути легко узагальнена на зовнiшнє магнiтне поле будьякої функцiональної залежностi вiд 𝜌 для всiх можливих BP𝑞𝑝 .
Пiд дiєю координатно-залежного магнiтного поля (2.18) розподiл намагнiченостi також набуває складнiшої координатної залежностi. Нами було
враховано цю можливу залежнiсть у наступному анзацi
(2.19)

Θ(𝜗) = 𝜗, Φ(𝜌,𝜙) = 𝜙 + 𝛾(𝜌)

iз радiально-залежним параметром 𝛾(𝜌) у порiвняннi з (2.10). Форма такого
анзацу пiдтверджується моделюваннями, див. роздiл 2.2.4.
Пiдставляючи рiвняння (2.19) у (2.9b) для обмiнної енергiї можна отримати
𝐸 ex
= 3𝜀 + 𝜀
4𝜋𝑀s2 𝑉

Z1 (︂

d𝛾
d𝜌

)︂2

(2.20a)

𝜌2 d𝜌.

0

Магнiтостатичний потенiал точки Блоха (2.19) набуває вигляду
4𝜋
Ψ𝑝=1
(𝜌)
=
−
ms 𝑞=1
3

Z1
𝜌

Z𝜌
2
4𝜋
3
cos
𝜗
−
1
[1 + 2 cos 𝛾(𝜌′ )] d𝜌′ −
𝜌′3 [cos 𝛾(𝜌′ ) − 1] d𝜌′ .
3
3
𝜌
0

(2.20b)

Магнiтостатична енергiя такого розподiлу має вигляд
𝐸 ms
1
=
4𝜋𝑀s2 𝑉
10

Z1
𝜌2 [7 + 4 cos 𝛾(𝜌) + 4 cos 2𝛾(𝜌)] d𝜌.
0

(2.20c)
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(b) Залежнiсть вiд радiусу зразка

Рис. 2.3: Приведений кут повороту 𝑔𝜀 (𝑟), див. (2.23): (a) для рiзних амплiтуд
полiв i 𝜀 = 0,05: теоретичний результат (2.23) (суцiльна крива) i чисельний
розв’язок (2.21) методом стрiльби (пунктирнi кривi); (b) як функцiя нормованої обмiнної довжини: при 𝜌 = 0 (суцiльна крива) i 𝜌 = 1 (пунктирна
крива).
З рiвняння (2.9c) випливає, що енергiя взаємодiї iз зовнiшнiм полем рiвна
Z1
𝐸f
= −2ℎ 𝜌3 cos 𝛾(𝜌)d𝜌.
2
4𝜋𝑀s 𝑉

(2.20d)

0

Мiнiмiзацiя повної енергiї 𝛿𝐸/𝛿𝛾 = 0 показує, що рiвноважний розподiл 𝛾(𝜌)
є розв’язком наступного нелiнiйного диференцiйного рiвняння
d2 𝛾 2𝜀 d𝛾 1
2
𝜀 2+
+ sin 𝛾 + sin 2𝛾 − ℎ𝜌 sin 𝛾 = 0
d𝜌
𝜌 d𝜌 5
5
iз межовими умовами

⃒
⃒
d𝛾 ⃒⃒
d𝛾 ⃒⃒
=
= 0.
d𝜌 ⃒𝜌=0 d𝜌 ⃒𝜌=1

(2.21)

(2.22)

У випадку слабких полiв рiвняння (2.21) можна лiнеаризувати поблизу
просторово однорiдного розв’язку (2.15):
√︂
√
2 5𝜀
1 3
𝛾(𝑟) ≈ 𝛾0 + ℎ𝑔𝜀 (𝜌),
|ℎ| ≪ 1, 𝑔𝜀 (𝜌) =
𝑓 (𝜅0 𝜌), 𝜅0 =
,
3
2 𝜀
sh 𝜉
ch 𝜉 − 1
𝜅20 − 2𝜅0 sh 𝜅0 + 2 ch 𝜅0 − 2
𝑓 (𝜉) = 𝐶(𝜅0 )
+2
− 𝜉, 𝐶(𝜅0 ) =
.
𝜉
𝜉
𝜅0 ch 𝜅0 − sh 𝜅0

(2.23)
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Хоча аналiтичний аналiз можна провести лише для слабких полiв, |ℎ| ≪ 1,

функцiя 𝑔𝜀 (𝜌) забеспечує хорошу апроксимацiю нелiнiйного рiвняння (2.21)
навiть для сильних полiв ℎ ≤ 1 з вiдносною похибкою
⃒
⃒
⃒[𝛾(𝜌)num − 𝛾(𝜌)theor ] /𝛾(𝜌)num ⃒ ≤ 0,04.

(2.24)

Кут повороту намагнiченостi суттєво залежить вiд обмiнного параметру 𝜀,
див. рис. 2.3. У граничному випадку малих частинок (𝜀 ≫ 1) обмiнна взаємо√
дiя домiнує, що призводить до сталого кута повороту 𝑔∞ = − 15/4 ≈ −0,97.

У протилежному випадку 𝜀 ≪ 1, роль магнiтостатичної взаємодiї пiдсилюється, що призводить до неоднорiдного радiального розподiлу. У граничному
√︀
випадку 𝑔0 (0) = 0 i 𝑔0 (1) = − 5/3 ≈ −1,3.

Iнший граничний випадок реалiзується у сильних магнiтних полях, коли

намагнiченiсть точки Блоха паралельна зовнiшньому полю. Тодi кут повороту може бути рiвний 𝛾 = 0 або 𝜋.
Для опису поведiнки намагнiченостi у точцi Блоха поблизу критичного
значення поля ℎ ≈ ℎ𝑐 , за якого просторово неоднорiдний розв’язок переходить в однорiдний, було використано варiацiйний аналiз з пробною функцiєю

𝛾(𝜌) ≈ 𝛼0 + 𝛼1 cos 𝜋𝑟. Поблизу критичної точки 𝛼0 , 𝛼1 ≪ 1. Повну енергiю
було розкладено у ряд Тейлора до 4-го порядку за 𝛼0 i до другого порядку за

𝛼1 . Виключаючи 𝛼1 i залишаючи доданки степеню не вищого за 𝛼04 , отримано
𝐸(𝛾)
≈ ΔE0 + 𝑝2 (ℎ,𝜀)𝛼02 + 𝑝4 (ℎ,𝜀)𝛼04 ,
2
4𝜋𝑀s 𝑉

(2.25)

де ΔE0 — певний вираз, який не залежить вiд 𝛼0 . Енергiя (2.25) як функцiя
𝛼0 має два мiнiмуми (𝑝2 (ℎ,𝜀) < 0) для ℎ < ℎ𝑐 з критичним магнiтним полем
ℎ𝑐
√︀
ℎ𝑐 (𝜀) ≈ 1,8 − 21,6𝜀 + 0,4 − 20,2𝜀 + 467𝜀2

(2.26)

У областi 0 < ℎ𝑐 (𝜀) − ℎ ≪ ℎ𝑐 (𝜀), виконується
√︀
𝛼0 (𝑏) ≈ 𝑎(𝜀) ℎ𝑐 (𝜀) − ℎ

(2.27)
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Рис. 2.4: Точка Блоха пiд дiєю зовнiшнього поля. (a): Кут повороту як функцiя амплiтуди зовнiшнього поля ℎ поблизу критичного поля ℎ𝑐 = 1,47. Чисельний розв’язок рiвняння (2.21) (синi кривi) i теоретична оцiнка за рiвнянням (2.27) (червонi кривi) для 𝜀 = 0,05. Суцiльнi кривi вiдповiдають куту
повороту в центрi зразка, 𝛾(0), а пунктирнi кривi — на поверхнi, 𝛾(1). (b):
Фазова дiаграма розв’язкiв рiвняння (2.21). Верхня фаза («Їжак») вiдповiдає розв’язку 𝛾 = 0, нижня фаза («Неоднорiдний») — радiально-залежному
розв’язку 𝛾(𝑟). Пунктирнi лiнiї вiдповiдають критичному полю ℎ𝑐 ≈ 1,46 для
𝜀 = 0,05.
Для ℎ > ℎ𝑐 , 𝑝2 > 0 i енергiя (2.25) набуває мiнiмального значення при 𝛼0 = 0,
що вiдповiдає 𝛾 = 0. Чисельне iнтегрування (2.21) для 𝜀 = 0,05 показує, що
фазовий перехiд вiдбувається при ℎ𝑐 ≈ 1,47, див. рис. 2.4. Це добре узгоджу-

ється зi значенням ℎ𝑐 (0,05) ≈ 1,46, отриманим з (2.26). Критична поведiнка,

передбачена рiвнянням (2.27), також пiдтверджується чисельними розрахунками, див. рис 2.4(a).
2.2.4

Чисельнi моделювання

Для перевiрки аналiтичних результатiв, представлених у даному роздiлi,
нами було розширено функцiональнiсть пакету спiн-ґраткових моделювань
SLaSi [33], який розв’язує рiвняння Ландау—Лiфшиця—Гiльберта (1.14) для

Кут пiдкручування γ(ρ) (°)
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Рис. 2.5: Радiальна залежнiсть кута повороту 𝛾 у сферичнiй частинцi. Лiнiя:
чисельне iнтегрування (2.21). Точки: моделювання у SLaSi, значення для кристалографiчних напрямкiв [110] i [111]. Параметри такi самi, як на рис. 2.2.
сукупностi дискретних магнiтних моментiв 𝑚𝑛 , розташованих у вузлах простої кубiчної кристалiчної ґратки i пронумерованих iндексом 𝑛:
d𝑚𝑛
d𝑚𝑛
= −𝛾𝑒 𝑚𝑛 × 𝐻eff 𝑛 + 𝛼𝑚𝑛 ×
d𝑡
d𝑡

(2.28)

iз ефективним полем
1 𝛿ℋ
, ℋ = ℋex + ℋan + ℋsurf. an + ℋms + ℋZ ,
(2.29)
𝑀s 𝛿𝑚𝑛
∑︀
де ℋZ = −𝑔𝜇b 𝒮 𝑛 (𝑚𝑛 · 𝐻𝑛 ) — енергiя взаємодiї iз зовнiшнiм полем, 𝐻𝑛 —
𝐻eff 𝑛 = −

зовнiшнє магнiтне поле, яке дiє на 𝑛-й вузол ґратки. Iнтегрування (2.28) виконується модифiкованим методом Рунге—Кутти—Фельдберга 4—5 порядкiв
(RKF45) iз вiльними спiнами на поверхнi зразка. Серед модифiкацiй коду:
∙ моделювання тривимiрної ґратки iз вiдповiдним розрахунком магнiтостатичної енергiї без наближень;

∙ можливiсть врахування поверхневої анiзотропiї;
∙ використання покращеного методу iнтегрування.
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Крок iнтегрування за часом усюди вибирався такий, щоб рiзниця мiж результатами iнтегрування 4-м i 5-м порядками рiзницевої схеми був менше 10−5 , а
змiна векторiв 𝑚𝑛 на кроцi iнтегрування була менша за 0,01. Вiн пiдбирався
таким чином, щоб залишатись незмiнним протягом всього розрахунку для
уникнення чисельних шумiв. У моделюваннях цього пiдроздiлу константи
об’ємної i поверхневої анiзотропiї було покладено рiвними нулю: 𝒦 = 𝒦s = 0.
Структура точки Блоха iз радiально-залежним анзацем (2.19) була змодельована у зразку сферичної форми дiаметром 2𝑅 = 35𝑎 (такий зразок мiстить 24 464 вузлiв з ненульовим магнiтним моментом) i обмiнною довжиною
ℓ = 3,95𝑎 (𝜀 = 0,05). Для стабiлiзацiї точки Блоха було прикладене магнiтне
поле iз амплiтудою ℎ = 1,0. У передемпфованому режимi (𝛼 = 0,5) точка
Блоха швидко релаксує до стану, подiбного заданому рiвнянням (2.19): полярний кут точки Блоха 𝜃(𝜌) не вiдхиляється вiд 𝜗 з точнiстю 0,099 радiани.
Азимутальний кут також добре описується (2.19) з радiально-залежним кутом повороту 𝛾(𝜌), див. рис. 2.5. Точки на графiку було отримано для кристалографiчних напрямкiв [111] (𝜗 = 𝜋/4) i [110] (𝜗 ≈ 𝜋/2, вiдповiдна площина
зсунута на 𝑧 = −0,5𝑎 вiд початку координат, оскiльки точка Блоха релаксує

у мiжвузля). З рис. 2.5 видно, що чисельнi данi добре збiгаються з теоретично
передбаченою залежнiстю 𝛾(𝜌), розрахованою як чисельний розв’язок (2.21).
Для перевiрки наведеної теорiї окремо було проведено перевiрку стабiльностi шляхом зсуву точки Блоха з її рiвноважної позицiї у центрi зразка.
Моделювання було почато з розподiлу (2.19), зсунутого вздовж вiсi аплiкат
на вiдстань Δ𝑧 = −2𝑎, i з 𝛾(𝜌,𝑡 = 0) = 3∘ для порушення симетрiї. Для

швидкої релаксацiї було застосовано передемфований режим iз параметром
релаксацiї 𝛼 = 0,5. Зсув точки Блоха контролювався за проекцiями повного
магнiтного моменту: лише у положеннi в центрi всi вони обертаються в нуль.
Часову еволюцiю початково зсунутої точки Блоха наведено на рис. 2.6,
де представлено результати моделювань для зразка дiаметром 2𝑅 = 35𝑎0
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Рис. 2.6: Динамiка повного магнiтного моменту вздовж вiсi 𝑧 зразка, вiднесеного до магнiтного моменту зразка, намагнiченого до насичення (𝜔0 =
𝐽𝒮 2 /~). Точка Блоха була початково зсунута на Δ𝑧 = −2𝑎 з центру зраз-

ка. Вставки показують розподiл намагнiченостi у площинах 𝑧 = −0,5𝑎0 i
𝑦 = −0,5 у рiзнi моменти часу. Кольорова полоса позначає компоненту 𝑚𝑧,𝑛

для вузлiв ґратки. Амплiтуда прикладеного поля ℎ = 1, iншi параметри такi
самi, як на рис. 2.2.
(24 456 вузли) у полi амплiтудою ℎ = 1. Початково точка Блоха була зсунутою
вниз вiд центру координат, що вiдповiдає 𝑀𝑧tot > 0, див вставку (a). Пiд
час динамiки, вiдбувалася сильна генерацiя магнонiв, див. вставку (b). Пiсля
швидких згасаючих коливань, точка Блоха зупинилася у центрi зразка, див.
вставку (d). Релаксацiя складалася з двох частин: (i) кут повороту 𝛾(𝜌) змiнив
своє початкове значення до рiвноважного за час приблизно 500~/(𝐽𝒮 2 ); (ii)
релаксацiя компонент повного магнiтного магнiтного моменту, яка зайняла
приблизно той самий час.

2.3

Вплив поверхнi зразка на динамiку точки Блоха

Вихор може бути стiйким стацiонарним станом намагнiченостi в зразку
не лише через вплив полiв розмагнiчування, а й завдяки поверхневiй анiзо-
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тропiї [177, 178]. Ця анiзотропiя завжди з’являється у реальних зразках через
порушення симетрiї для вузлiв на поверхнi i може призводити до специфiчної
одноосьової одноiонної анiзотропiї рiзних знакiв [89, 177]. У зразках дископодiбної форми анiзотропiя на бiчнiй поверхнi може пiнiнгувати намагнiченiсть
вздовж неї у вихровiй конфiгурацiї [177].
Подiбнiсть мiж ефектами полiв розмагнiчування i поверхневою анiзотропiєю не є випадковою. Вiдомi рiзнi випадки, коли нелокальна диполь-дипольна
взаємодiя може бути наближено зведено до локальної ефективної анiзотропiї [30–32, 179–185]. Аналiтичний аналiз може бути виконано у певних граничних вiдношеннях мiж дiаметром зразка 2𝑅, його товщиною 𝐿 i обмiнною
довжиною ℓex . Для нескiнченно тонких плiвок з 𝐿 = 𝑜(𝑅) s ℓex = 𝑂(𝑅),
магнiтостатична взаємодiя зводиться до енергiї ефективної легкоплощинної
анiзотропiї. При цьому реалiзується однорiдний розподiл намагнiченостi у
площинi плiвки [30]. Ця ефективна анiзотропiя має дуже простий сенс: поверхневi магнiтостатичнi заряди створюють магнiтостатичний конденсатор з
густиною енергiї 4𝜋𝑀s2 .
Варто згадати випадок 𝐿 ≪ 𝑅 i ℓex ≪ 𝑅, коли аналiтичний опис по-

казує [33], що магнiтостатична взаємодiя зводиться до енергiї неоднорiдної
анiзотропiї. Для дископодiбної частинки, виникають двi ефективнi неоднорi-

днi анiзотропiї: ефективна анiзотропiя, наведена поверхневими магнiтостатичними зарядами на основах зразка (легкоплощинна анiзотропiя для тонких
зразкiв i легкоосьова для витягнутих), i ефективна анiзотропiя, наведена магнiтостатичними зарядами на бiчнiй поверхнi, яка вiдповiдальна за тангенцiальний розподiл намагнiченостi вздовж бiчної поверхнi зразка (кiральнiсть
вихору за чи проти годинникової стрiлки). Оскiльки перша може змiнювати
знак поблизу межi зразка [33], можуть утворюватися «пiдiгнанi» (англ. tailoring) вихори [186, 187], що теж якiсно пояснюється моделлю ефективної
анiзотропiї [33].
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Вихрове осердя створює поверхневi магнiтостатичнi заряди протилежних
знакiв на основах зразка цилiндричної форми. Їх мiнiмiзацiя призводить до
складного профiлю вихору як у площинi, так i в об’ємi зразка в аксiальному напрямку [88]. Якщо товщина нанодиску стає порiвняною з кiлькома
обмiнними довжинами, товщина блохiвської лiнiї починає помiтно змiнюватися вздовж аксiального напрямку набуваючи бочкоподiбної форми через
виникнення об’ємних магнiтостатичних зарядiв, якi намагаються зменшити повну енергiю дипольної взаємодiї [88, 188]. Для опису форми вихору
у тривимiрному простору в роботi [88] було використано пробну функцiю
[︀
]︀
∑︀
∑︀
𝑚 = 𝑖 𝑐𝑖 exp −2𝑟2 /ℓ2𝑖 𝑤𝑖 (𝑧) з 𝑤𝑖 (𝑧) = 𝑏𝑖 (1 − 4𝑧 2 /𝐿2 ) i 𝑖 𝑐𝑖 = 1. Радiальнi

компоненти намагнiченостi було розраховано з вимоги на вiдсутнiсть повного
об’ємного магнiтостатичного заряду. Невiдомi коефiцiєнти 𝑏𝑖 , 𝑐𝑖 i ℓ𝑖 розраховувались з мiнiмiзацiї повної енергiї.
Таким чином, виходячи з подiбностi магнiтостатичної взаємодiї в певних аспектах до ефективної поверхневої анiзотропiї, нижче розглянуто вплив

одноiонної одноосьової поверхневої анiзотропiї рiзних типiв, додатної (англ. ES,
easy-surface) та вiд’ємної (англ. EN, easy-normal) на тривимiрний вихровий
розподiл у гайзенберґiвському магнетику.

2.3.1

Гайзенберґiвский магнетик з поверхневою анiзотропiєю

У даному пiдроздiлi наведено модель гайзенберґiвського феромагнетика
iз неєлiвською поверхневою анiзотропiєю i розраховано структуру вихору в
ньому за вiдсутностi зовнiшнiх полiв.

2.3.1.1

Модель i вихровий розв’язок Розглянемо феромагнетик iз

класичним анiзотропним гайзенберґiвським гамiльтонiаном
ℋ = ℋex + ℋan + ℋsurf. an + ℋz .

(2.30)
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Його континуальна версiя, нормована на 𝐾𝒮 2 /𝑎3 може бути записана як
𝐾𝒮 2
𝐸 = 3 (E𝑣 + E𝑠 ) ,
]︂
Z 𝑎 [︂ 2
2
ℓ
(𝑚
·
𝑒
)
𝑧
E𝑣 = d𝑉 − 𝑚 · ∇2 𝑚 +
−𝑚·ℎ ,
2
2
𝑉
Z
κ𝑎
E𝑠 =
d𝑆(𝑚 · 𝑛s )2 ,
2

(2.31)

𝑆

√
де ℓ = 𝑎 𝜆 iз 𝜆 = 𝐽/𝐾 — магнiтна довжина (1.11), записана у термiнах величин, пов’язаних iз спiновою ґраткою (магнiтостатична взаємодiя може бути
зведена до ефективної поверхневої анiзотропiї у тонких плiвках, коли розмiр
осердя вихору приблизно рiвний ефективнiй магнiтнiй довжинi), κ = 𝒦s /𝒦

поверхнева анiзотропiя у одиницях об’ємної анiзотропiї 𝒦. Параметр ℎ — зов-

нiшнє поле, нормоване на поле анiзотропiї 𝐻a (тут i далi поле вважається
прикладеним вздовж вiсi 𝑒𝑧 ),
ℎ=

𝐻
,
𝐻a

𝐻a =

𝐾𝒮
.
2𝜇b

(2.32)

Надалi розглядатимуться випадки малої поверхневої анiзотропiї |κ| < 1.

Протилежнi знаки κ вiдповiдають двом можливим в данiй моделi типам по-

верхневої анiзотропiї: додатнiй (κ > 0, мiнiмуму енергiї поверхневої анiзотропiї вiдповiдають дотичнi до поверхнi зразка напрямки намагнiченостi) i
вiд’ємнiй (κ < 0, мiнiмуму енергiї поверхневої анiзотропiї вiдповiдають напрямки намагнiченостi вздовж нормалей до поверхнi зразка).
Рiвноважний розподiл намагнiченостi може бути знайдений варiацiєю функцiоналу енергiї (2.31), що дає наступну межову задачу [6, 88]:
[︀
]︀
𝑚 × ℓ2 ∇2 𝑚 + ℎ − (𝑚 · 𝑒𝑧 )𝑒𝑧 = 0,
⃒
⃒
⃒
⃒
𝜕𝑚 ⃒
κ
⃒
ℓ
⃒ = √ (𝑚 · 𝑛s ) [(𝑚 · 𝑛s )𝑚 − 𝑛s ]⃒ ,
⃒
𝜕𝑛s ⃒
𝜆
s

(2.33a)
(2.33b)

s

За вiдсутностi поверхневої анiзотропiї (κ = 0) основний стан одноосьового феромагнетика визначатиметься лише значенням зовнiшнього поля. Як
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випливає з (2.33a), 𝑧-компонента намагнiченостi 𝑚 = ℎ = const, й межова
задача (2.33b) вiдповiдає типу Неймана, 𝜕𝑚/𝜕𝑛s = 0, що тривiально забезпечується розв’язком у виглядi сталого вектора 𝑚.
Наявнiсть поверхневої анiзотропiї кардинально змiнює симетрiю задачi.
В цьому випадку межовi умови (2.33b) вiдповiдають типу Робiна [189], що є
джерелом порушення симетрiї й може бути причиною пiдкручення намагнiченостi. За κ ̸= 0 можливо виникнення рiзних неоднорiдних основних станiв,
вiдомих в лiтературi як «їжаки», «артiшоки», «onion» тощо [177, 178, 190–
194].
Вираз (2.33b) є межовою умовою (1.6) у нормованих одиницях, де також
взято до уваги зовнiшнє поле. Вiдсутнiсть нелокальної дипольної взаємодiї
дозволяє уникнути iнтегро-диференцiальних рiвнянь [90, 103]. Але з’являється координатно-залежне порушення симетрiї вздовж вiсi 𝑒𝑧 . Як буде описано далi, внаслiдок цього ширина осердя вихору приймає рiзнi значення на
поверхнi i в об’ємi, а змiна полярностi вiдбувається неоднорiдним чином iз
народженням точок Блоха.
2.3.1.2

Структура осердя вихору за вiдсутностi зовнiшнього по-

ля Розглянемо диск радiусом 𝑅 i товщиною 𝐿 за вiдсутностi зовнiшнiх полiв
(ℎ = 0). Внесок об’ємної енергiї у функцiонал (2.31) має вигляд
Z
{︁ [︀
}︁
]︀
1
2
2
2
2
2
E𝑣 =
d𝑉 ℓ (∇𝜃) + sin 𝜃(∇𝜑) + cos 𝜃 .
2

(2.34a)

𝑉
face(+)

face(−)

Поверхнева енергiя має вигляд E𝑠 = E𝑠
+ E𝑠
⃒
Z
⃒
κ𝑎
face(±)
face(±)
2 ⃒
E𝑠
=
d𝑆
cos 𝜃⃒
⃒
2
𝑆

Z

E𝑠edge

+ E𝑠edge , де

,

𝑧=±𝐿/2

⃒
⃒
κ𝑎
⃒
edge
2
2
=
d𝑆
sin 𝜃 cos (𝜑 − 𝜒)⃒
⃒
2
𝑆

i використано цилiндричнi координати (𝑟,𝜒,𝑧).

(2.34b)
𝑟=𝑅
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У термiнах кутових змiнних межова задача (2.33) для зразка цилiндричної
форми приймає вигляд
[︂
]︂
1
1
∇2 𝜃 − sin 2𝜃 (∇𝜑)2 − 2 = 0,
2
ℓ
(︀ 2
)︀
∇ · sin 𝜃∇𝜑 = 0,
⃒
⃒
⃒
𝜕𝜑 ⃒⃒
κ𝑎
⃒
2 𝜕𝜃
= 0,
±ℓ
−
sin 2𝜃⃒
⃒
⃒
𝜕𝑧
2
𝜕𝑧 ⃒
𝑧=±𝐿/2

(2.35a)
(2.35b)
= 0,

(2.35c)

𝑧=±𝐿/2

⃒
⃒
𝜕𝜃
κ𝑎
⃒
2
2
ℓ
+
sin 2𝜃 cos (𝜑 − 𝜒)⃒ = 0,
⃒
𝜕𝑟
2
𝑟=𝑅
⃒
⃒
κ𝑎
⃒
2 𝜕𝜑
ℓ
−
sin 2(𝜑 − 𝜒)⃒ = 0.
⃒
𝜕𝑟
2

(2.35d)
(2.35e)

𝑟=𝑅

Форма межових умов визначає можливi мiнiмайзери функцiоналу енергiї.
Можна побачити, що межова задача (2.35) має вихороподiбний стацiонарний
розв’язок з
(2.36a)

𝜑 = 𝜒 + 𝜙0 .

Щоб забезпечити межову умову (2.35e), необхiдно вибрати значення константи 𝜙0 = ±𝜋/2 для κ > 0 або 𝜙0 = 0,𝜋 для κ < 0.

Спрощена версiя межової задачi (2.35) з 𝜃 = 𝜋/2 була розглянута у робо-

тi [177]: планарнi вихори з cos 𝜃 = 0 i 𝜑 = 𝜒 + 𝜙0 можливi як метастабiльнi
стани у зразках дископодiбної форми.
Нижче буде обговорено тривимiрну межову задачу (2.35). У цьому випадку виникає вихор iз ненульовою позаплощинною компонентою i функцiональною залежнiстю вiд координати 𝑧:
(2.36b)

𝜃 = 𝜃(𝑟,𝑧).

Типовий масштаб функцiї 𝜃 визначається магнiтною довжиною ℓ. Вважаючи,
що ℓ ≪ 𝑅, межову умову (2.35d) можна замiнити на наступну:
⃒
⃒
⃒
⃒
𝜕𝜃 ⃒
⃒
= 0,
cos 𝜃⃒
= 0.
⃒
⃒
𝜕𝜌 ⃒
𝑟=𝑅→∞

𝑟=𝑅→∞

(2.37)
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Задача (2.35) є нелiнiйною межовою задачею для диференцiйного рiвняння у частинних похiдних для функцiї (2.36b). Щоб спростити аналiз, ми
використали варiацiйний пiдхiд з анзацем
(︂
)︂
(︂ 2 )︂
𝑥
𝑟
cos 𝜃(𝑟,𝑧) = 𝑓
,
𝑓 (𝑥) = exp −
.
𝑤(𝑧)ℓ
2

(2.38)

Ця функцiя є узагальненням фельдткеллерiвського анзацу (1.19). На вiдмiну вiд пiдходу, використаного Хубертом [88], в даному випадку, нормована
ширина вихрового осердя 𝑤(𝑧) тепер є варiацiйною функцiєю.
Пiдставляючи вихровий розподiл (2.36) у вираз для енергiї (2.34) отримуємо

Z Z𝑅

𝐿/2

E𝑣 = 𝜋

{︃ [︃(︂ )︂
]︃
}︃
(︂ )︂2
2
2
sin
𝜃
𝜕𝜃
𝜕𝜃
d𝑧 𝜌d𝑟 ℓ2
+ cos2 𝜃 ,
+
+ 2
𝜕𝑟
𝜕𝑧
𝑟

−𝐿/2

E𝑠face(±)

(2.39)

0

Z𝑅

⃒
⃒
2 ⃒
= 𝜋κ𝑎 𝑟d𝑟 cos 𝜃⃒
⃒
0

.
𝑧=±𝐿/2

Iз використанням анзацу (2.38) цей вираз можна переписати як
(︂
)︂
2
√︀
𝑅
𝜋
𝛾
Eu
3
2
E = E0 + 𝜋ℓ 𝜁(3)Ẽ︀[𝑤], E0 = 𝜋ℓ 𝐿 ln +
+
,
ℓ
12
2
𝐿
]︂
Z0 [︂
2
𝑤
(𝜂)
Ẽ︀[𝑤] = d𝜂 𝑤′2 (𝜂) − ln 𝑤(𝜂) +
2
−𝐿0

+

]︀
κ̃ [︀ 2
𝑤 (𝐿0 ) + 𝑤2 (−𝐿0 ) ,
2

𝐿0 =

(2.40)

𝐿
√︀
.
2ℓ 𝜁(3)

де 𝜁(3) ≈ 1,202 — стала Аперi [189] й використано перепозначення змiнних
√︀
√︀
𝜂 = 𝑧/[ℓ 𝜁(3)] i κ̃ = κ𝑎/[ℓ 𝜁(3)], штрихом позначено похiдну по обезрозмiренiй координатi 𝜂.
Варiацiя функцiоналу (2.40), приводить до наступної межової задачi:
1
2𝑤′′ (𝜂) = 𝑤(𝜂) −
,
𝑤(𝜂)
⃒
⃒
′
κ̃𝑤(𝜂) ± 2𝑤 (𝜂)⃒
= 0.
𝜂=±𝐿0

(2.41a)
(2.41b)
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ES2

2`w(z)

0
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−5
−20
0,7

(a) Бочкоподiбна
форма осердя

ES3

ES1

mz

Координата z/a

20

0,75

0

5

Радiус

0,8 0,85 0,9 0,95
Ширина вихору w(z)

1

(b) Порiвняння моделювань i теорiї

(c) Подушкоподiбна форма осердя

Рис. 2.7: (a), (c): Схематичне зображення форми вихрового осердя для додатної (ES, англ. easy-surface) i вiд’ємної (EN, англ. easy-normal) поверхневих
анiзотропiй вiдповiдно. Колiр вiдповiдає значенню 𝑚, а суцiльнi лiнiї позначають ширину вихору. Пунктиром вказано центр зразку 𝑟 = 0. (b) Ширина
вихору як функцiя координати вздовж вiсi 𝑒𝑧 для рiзних анiзотропiй: додатна
анiзотропiя з кривими ES1 (κ = 10), ES2 (κ = 5), ES3 (κ = 0,5) i вiд’ємна анiзотропiя EN (κ = −0,5). Точки вiдповiдають моделюванням, суцiльнi

кривi — аналiтичнiй залежностi (2.42). Пунктирна крива для ES1 вiдповiд-

ає чисельному розв’язку (2.41). Параметри: ℓ = 14𝑎, 𝐿 = 49𝑎, 2𝑅 = 249𝑎.
Тонка пунктирна лiнiя 𝑤(𝑧) = 1 показує рiвноважне значення за вiдсутностi поверхневої анiзотропiї. «додатнi» кривi лежать лiворуч, а «вiд’ємнi» —
праворуч вiд неї. Вставка показує центральну частину позаплощинної компоненти вихору з моделювань (суцiльна крива) i анзац (2.36) (штрих-пунктирна
крива) за вiдсутностi поверхневої анiзотропiї.
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Зазначимо, що за вiдсутностi поверхневої анiзотропiї, рiвняння (2.41b) набу⃒
ває форми межових умов Неймана, 𝑤′ (𝜂)⃒𝜂=±𝐿0 = 0, i задача (2.41) матиме
лише сталий розв’язок 𝑤(𝜂) = 1. Це вiдповiдає нормованiй ширинi осердя
при κ = 0.
Аналiз задачi (2.41) легко здiйснити у випадку слабкої поверхневої анiзотропiї, коли |κ̃| ≪ 1. Тодi нормоване значення ширини осердя вихору 𝑤 також
близьке до одиницi, i можна записати 𝑤(𝜂) = 1 − 𝑥˜(𝜂), де |˜
𝑥(𝜂)| ≪ 1. Нижче

це припущення буде перевiрене моделюваннями. Лiнеаризуючи (2.41a) по 𝑥˜ iз
врахуванням робiновських межових умов (2.41b), можна записати наступний
розв’язок:
𝑤(𝜂) = 1 −

κ̃ ch 𝜂
.
κ̃ ch 𝐿0 + 2 sh 𝐿0

(2.42)

Легко побачити, що через поверхневу анiзотропiю, ширина осердя стає функцiєю вiд координати 𝜂 ∼ 𝑧, а опуклiсть цiєї функцiї залежить вiд знаку κ̃,
тобто типу поверхневої анiзотропiї.

Типову залежнiсть ширини осердя вихору вiд аксiальної координати 𝑤(𝜂)
наведено на рис. 2.7: осердя набуває бочкоподiбної форми для додатної анiзотропiї (κ > 0) i подушкоподiбної для вiд’ємної (κ < 0). Залежнiсть (2.42) для
рiзних значень сталих поверхневої анiзотропiї зображено суцiльними кривими. Чисельно розрахований профiль вихору як розв’язок (2.41) зображено
пунктирною кривою (ES1). Точки вiдповiдають даним моделювань у SLaSi,
отриманим як фiттiнг форми вихору для заданого положення в зразку 𝑧 анзацем (2.38).
У моделюваннях розглядався диск товщиною 50 вузлiв кристалiчної ґратки, 𝐿 = 49𝑎, дiаметром 2𝑅 = 249𝑎. Сталу релаксацiї Гiльберта було обрано
𝛼 = 0,5. Для детального опису структури осердя було обрано магнiтну довжину, рiвну ℓ = 14𝑎. Вставка у центрi рис. 2.7 показує позаплощинну компоненту вихору cos 𝜃 як функцiю безрозмiрної радiальної координати 𝑟/ℓ для
випадку κ = 0. Видно, що анзац (2.38) (штрих-пунктирна лiнiя) досить добре
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описує форму вихору, отриману з моделювань (суцiльна крива).
Обговоримо деталi отриманого результату. За наявностi поверхневої анiзотропiї структура вихору змiнюється у вiдповiдностi до запропонованої нами
теорiї. Моделювання проводилися для рiзних значень поверхневої анiзотропiї.
Тут наведено данi для κ1 = 0,5, κ2 = 5, κ3 = 10 i одного значення вiд’ємної
анiзотропiї κ4 = −0,5. Меншi значення |κ| бiльш реалiстичнi, тим не менше,
сильна поверхнева анiзотропiя дозволяє отримати яскраво виражений ефект

для порiвняння з теорiєю. Вiдмiтимо, що значення коефiцiєнту вiд’ємної анiзотропiї повинно бути меншим за модулем, нiж значення коефiцiєнту об’ємної
анiзотропiї, щоб сумарна одноiонна анiзотропiя забезпечувала вихровий стан
на поверхнi плiвки.
Ширина осердя зрелаксованого вихору за наявностi поверхневої анiзотропiї стає координатно-залежною. Бочко- чи подушкоподiбна форма осердя залежить вiд типу поверхневої анiзотропiї. У випадку додатної поверхневої анiзотропiї повний коефiцiєнт анiзотропiї приповерхневих вузлiв ґратки 𝒦 +|𝒦s |

є бiльшим, нiж об’ємний коефiцiєнт анiзотропiї 𝒦. Це призводить до зменше-

ння ефективної магнiтної довжини

ℓeff = √

ℓ
.
1+κ

(2.43)

на основах диску. Через обмiнний зв’язок мiж шарами кристалiчної ґратки,
виникає гладка змiна величини ℓeff з координатою. Ця величина сягає мiнiмального значення на основах зразка, що й вiдповiдає бочкоподiбному профiлю вихору. Для вiд’ємної поверхневої анiзотропiї все виконується з точнiстю
до навпаки.
2.3.2

Процес перемикання полярностi вихору з врахуванням

ефекту поверхневої анiзотропiї
У даному пiдроздiлi описано вплив зовнiшнього поля на гайзенберґiвський
магнетик iз неєлiвською поверхневою анiзотропiєю. Розглянуто випадок поля,
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прикладеного перпендикулярно до поверхнi однорiдно намагнiченої плiвки i
основ зразка цилiндричної форми у вихровому станi.
2.3.2.1

Деформацiя однорiдного розподiлу намагнiченостi пiд

впливом зовнiшнього поля Основним станом гайзенберґiвського магнетику iз легкоплощинною анiзотропiєю є однорiдна намагнiченiсть. Тому обговорення впливу зовнiшнього поля почнемо з випадку легкоплощинного феромагнетику у формi нескiнченної плiвки товщиною 𝐿 = (𝑁 − 1)𝑎, де 𝑁 —

кiлькiсть вузлiв кристалiчної ґратки вздовж напрямку 𝑧. Навiть за наявностi слабкої поверхневої анiзотропiї, за вiдсутностi магнiтного поля основним
станом такого магнетика залишається однорiдний розподiл у площинi плiвки
𝑚 = 0.
За наявностi зовнiшнього магнiтного поля поверхнева анiзотропiя починає
грати важливiшу роль: порушується однорiднiсть розподiлу намагнiченостi в
напрямку вiсi 𝑒𝑧 :
[︃
𝑚0 (𝑧,ℎ) = ℎ 1 − κ

√︂

]︃
√
1 − ℎ2 ch( 1 − ℎ2 𝑧/ℓ)
√
,
𝜆 sh( 1 − ℎ2 𝐿/2ℓ)

(2.44)

див. додаток А. Типовий профiль 𝑚0 як функцiю координати 𝑧 для додатного i вiд’ємного типiв поверхневої анiзотропiї наведено на рис. 2.8. Точки
вiдповiдають спiн-ґратковим моделюванням (розмiр зразка 100 × 100 × 50 ву-

злiв ґратки, магнiтна довжина ℓ = 5𝑎, κ = ±0,25, прикладене поле ℎ = 0,7,
профiль намагнiченостi вздовж вiсi 𝑒𝑧 було вимiряно в центрi зразка). Можна

побачити, що опуклiсть функцiї 𝑚0 = 𝑓 (𝑧) визначається знаком добутку κℎ.
Таким чином, у подальшiй статицi та динамiцi може проявитись неоднорiдна
деформацiя розподiлу намагнiченостi в областi поза осердям вихору.
2.3.2.2

Чисельнi моделювання У спiн-ґраткових моделюваннях, ви-

конаних у SLaSi, якi обговорюватимуться нижче, розглянуто два набори параметрiв наночастинки у формi диску: дiаметр 2𝑅 = 149𝑎, товщина 𝐿 = 49𝑎
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Профiль намагнiченостi m0 (z; h)
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Рис. 2.8: Профiль намагнiченостi 𝑚0 (𝑧; ℎ) як функцiя координати 𝑧 вздовж
товщi зразка для ℎ = 0,7 (рiвень вказано пунктирною лiнiєю) i |κ| = 0,25.
Точки вiдповiдають спiн-ґратковим моделюванням, суцiльнi кривi — розкладу до першого порядку мализни за виразом (2.44). ES — додатна, EN — вiд’ємна поверхнева анiзотропiя. (a), (b) Схематичний розподiл намагнiченостi
у плiвках з поверхневими анiзотропiями рiзних знакiв (червоними стрiлками
позначено напрямок намагнiченостi, синiми — напрямок зовнiшнього поля).

i магнiтна довжина ℓ = 14𝑎 (диски A), 2𝑅 = 99𝑎 i ℓ = 5𝑎 з рiзними товщинами 𝐿 = (𝑁 − 1)𝑎, 𝑁 = 11,50 (диски B). Обранi дiаметри зразкiв дозволяють

вихору знаходитися одночасно в центрi зразка i мiж вузлами ґратки. Iншi
параметри моделювань: початкова полярнiсть 𝑝 = 1, стала релаксацiї Гiльберта 𝛼 = 0,5 вiдповiдає передемпфованому режиму, поверхнева анiзотропiя
κes = 0,5 i κen = −0,5, зовнiшнi поля змiнювались в iнтервалi ℎ ∈ (−0,83; 0).

Площини кристалiчної ґратки розташованi паралельно основам зразкiв. Як i
у пiдроздiлi 1.2.2.1, використовується обезрозмiрений час 𝜏 .

Намагнiченiсть mz (r,z)
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z = 24.5a
z = 0.5a
z = −24.5a

(b) τ = 6,107

(c) τ = 6,115

(d) τ = 6,121
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Рис. 2.9: Просторово-часова картина змiни полярностi вихору у зразку з лише об’ємною анiзотропiєю, моделювання (центр). Лiворуч (a) i праворуч (e):
схематичне зображення профiлiв вихору у трьох рiзних горизонтальних перерiзах. Протягом процесу перемикання, полярнiсть вихору змiнюється одночасно в усiх горизонтальних площинах ґратки. Сiрими прямокутниками на
задньому планi позначено перерiз зразка у площинi XY, бiлими прямокутниками позначено просторовий розподiл 𝑧-компоненти намагнiченостi 𝑚(𝑟,𝑧).
Розподiл намагнiченостi наведено у трьох рiзних перерiзах зразку (𝑧t = 24,5𝑎,
𝑧c = 0,5𝑎 i 𝑧b = −24,5𝑎) у три рiзнi моменти часу: (b) перед перемиканням,

𝜏 = 6,107, (c) у моменти перемикання, 𝜏 = 6,115, i (d) безпосередньо пiсля
перемикання, 𝜏 = 6,121. Перемикання супроводжується утворенням лiнiйної
сингулярностi (зелена лiнiя). Параметри: диск A, ℎ = −0,83.
Магнетики лише з об’ємною анiзотропiєю, 𝒦s = 0 Використовую-

чи розподiл (2.36) як початковий стан для рiзних значень зовнiшнього поля

ℎ < 0, чисельно було отримано статичну конфiгурацiю, пiдлаштовану пiд
ґратку. Адiабатично збiльшуючи прикладене поле, ми знаходили його критичне значення ℎ𝑐 таке, що для сильнiших полiв |ℎ| ≥ |ℎ𝑐 | починався процес
змiни полярностi.

Ми моделювали процес змiни полярностi вихору для диску A. Чисельно було отримано, що |ℎ𝑐 | ≈ 0,83. Важкий вихор було зрелаксовано при
ℎ = −0,82. Його ширина зменшилася, а намагнiченiсть далеко вiд осердя

зсунута за полем: 𝑚 = ℎ [2, 102]. Далi було прикладене поле ℎ = −0,83,
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що призвело до змiни полярностi. Важкий вихор втрачає стiйкiсть: чотири
магнiтнi моменти у центрi осердя швидко змiнюють свiй напрямок на протилежний. Iншi магнiтнi моменти релаксують до легкого вихору з меншою
швидкiстю. В цiлому, розподiл намагнiченостi далеко вiд осердя вихору залишається таким самим, суттєва динамiка спостерiгається лише в областi
осердя.
Процес перемикання вiдбувається одночасно в усiх площинах кристалiчної ґратки. Таким чином сценарiй процесу є повнiстю двовимiрним. Часову
еволюцiю протягом перемикання зображено на рис. 2.9. Схеми (a) i (e) показують тривимiрну структуру намагнiченостi у зразку до i пiсля перемикання
вiдповiдно: вихровий стан у трьох рiзних горизонтальних перерiзах (верхнiй,
центральний i нижнiй). Рисунки в центрi, (b)–(d), показують розподiл намагнiченостi у трьох перерiзах в рiзнi моменти часу: до перемикання (𝜏 = 6,107),
у момент змiни полярностi (𝜏 = 6,115), i одразу пiсля (𝜏 = 6,121). Пiд час
процесу змiни полярностi виникає лiнiйна сингулярнiсть 𝑚(𝛾) = 0 (суцiльна
зелена вертикальна лiнiя на рис. 2.9). (Оскiльки центр вихору 𝑟 = 0 знаходиться мiж вузлами ґратки, довжина магнiтних моментiв у моделюваннi не
змiнюється.)
Процес змiни полярностi у деталях наведено на рис. 2.10. Так само, як у
роздiлi 1.2.1 тут замiсть полярностi вихору 𝑝 = ±1 обговорюватиметься дина-

мiчна полярнiсть 𝜇(𝑧,𝜏 ). Магнiтнi моменти у центрi осердя важкого вихору

майже перпендикулярнi до площини i можна казати, що динамiчна полярнiсть 𝜇 ≈ 1, див. криву (a) на рис. 2.10. Коли прикладене поле перевищує

порiг перемикання, 𝜇 швидко зменшується i змiнює знак проходячи через

𝜇 = 0. Цей момент вiдповiдає появi лiнiйної сингулярностi (крива (b) на
рис. 2.10). Динамiка центральних магнiтних моментiв вiдбувається швидше
за iнших. Вони швидко змiнюють свiй напрямок вiд 𝜇 ≈ 1 до 𝜇 ≈ −1, що

виглядає як викид у профiлi вихору, див. криву (c) на рис. 2.10. Фiнальним
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(a) Важкий вихор
(c) Викид

(b) Лiнiйна сингулярнiсть
(d) Легкий вихор
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Рис. 2.10: Змiна полярностi вихору у послiдовнi моменти часу: (a) початковий
стан (важкий вихор) перед перемиканням; (b) динамiчна полярнiсть в центрi
зменшується через дискретнiсть, з’являється лiнiйна сингулярнiсть; (c) центральнi магнiтнi моменти змiнюють напрямок швидше iнших, поява викиду;
(d) фiнальний стан (легкий вихор).
станом є легкий вихор, див. криву (d) на рис. 2.10.
Зазначимо, що в цiлому, протягом змiни полярностi, розподiл намагнiченостi залишається однорiдним вздовж вiсi 𝑒𝑧 : чисельна рiзниця мiж розподiлами намагнiченостi в рiзних площинах кристалiчної ґратки не перевищує 10−6
для компонент векторiв 𝑚𝑛 (вiдповiдає точностi збережених даних) як протягом релаксацiї у зовнiшньому полi, так i процесу змiни полярностi. Описаний
вище сценарiй має мiсце й за динамiки пiд дiєю неадiабатично прикладеного
магнiтного поля.
Магнетики з поверхневою анiзотропiєю Обговоримо роль поверхневої анiзотропiї у процесi перемикання полярностi. Як було описано в роздiлi 2.3.1.2, на поверхнi зразка ширина осердя вихору характеризується ефективною магнiтною довжиною (2.43), яка перевищує значення магнiтної дов-
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|ℎ| зростає
(d)

|ℎ| зростає
(c)

(f)

(e)

(a) Вiд’ємна поверхнева анiзотропiя,

(b) Додатна поверхнева анiзотропiя,

κ = −0,5

κ = 0,5

Рис. 2.11: Нормована ширина осердя вихору 𝑤(𝑧) для диску B товщиною
𝐿 = 39𝑎. За вiдсутностi поля вихор має подушкоподiбний профiль для вiд’ємної анiзотропiї (κ = −0,5), див. схему (c), або бочкоподiбний профiль для

додатної анiзотропiї (κ = 0,5), див. схему (e). Пiд дiєю поля, близького до

поля перемикання (ℎ = −0,6) виникає профiль протилежної форми: дефор-

мованi бочкоподiбний для вiд’ємної i подушкоподiбний для додатної анiзотропiї (схеми (d) i (f) вiдповiдно). Стрiлками вказано трансформацiю пiд дiєю
зовнiшнього поля ℎ, яке зростає по модулю.

жини ℓ в об’ємi у випадку вiд’ємної поверхневої анiзотропiї (κ < 0, подушкоподiбний профiль), або менше неї у випадку додатної магнiтної анiзотропiї
(κ > 0, подушкоподiбний профiль), див. рис. 2.11, схеми (c) i (e). У слабких полях (далеко вiд критичного поля перемикання) форма вихору якiсно
залишається такою самою, лише ширина його трохи зменшується.
У промiжних полях виникає деформацiя профiлю вихору. Близько до поля
перемикання його можна описати як деформований подушкоподiбний замiсть
бочкоподiбного (додатна поверхнева анiзотропiя), див. рис. 2.11 i схему (f).
Так само для вiд’ємної поверхневої анiзотропiї виникає деформований бо-
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Рис. 2.12: Змiна полярностi вихору у тривимiрному гайзенберґiвському магнетику з вiд’ємною поверхневою анiзотропiєю (диск A, κ = −0,5, данi моделю-

вань). (a) Динамiка полярностi для вихорiв 𝑧 = 24,5𝑎 i 𝑧 = −24,5𝑎 (суцiльнi
лiнiї t i b, якi спiвпадають), 𝑧 = 0,5𝑎 (штрихова лiнiя c). (b) Вихровий роз-

подiл у кристалiчнiй площинi поблизу аксiального перетину зразка в момент
часу 𝜏 = 9,07. Кольором позначено значення компоненти 𝑚, товстi стрiлки
показують положення точок Блоха, тонкi вертикальнi стрiлки показують напрямок їх руху. (c)–(e) Змiна полярностi у рiзних горизонтальних перетинах
вiдповiдно до кривих на на (a). Зеленими стрiлками вказано напрямок руху
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Рис. 2.13: Змiна полярностi вихору у тривимiрному гайзенберґiвському магнетику з додатною поверхневою анiзотропiєю (диск A, κ = 0,5, данi моделювань). Всi позначення i параметри такi самi, як на рис. 2.12.
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чкоподiбний профiль замiсть подушкоподiбного, див. рис. 2.11 i схему (d).
Чисельно профiль вихору було розраховано як такий набiр чисел 𝑤0 (𝑧), що
для рiзних 𝑧 виконується 𝑚(𝑤0 ) = 0,5 [𝑚(0) + 𝑚(𝑅)].
Деформована форма вихору є ключем для розумiння процесу змiни полярностi вихору, який супроводжується народженням точок Блоха. Почнемо
обговорення з випадку вiд’ємної поверхневої анiзотропiї. Пiд дiєю поля критичної амплiтуди, профiль вихору набуває бочкоподiбної форми, див. рис. 2.11
iз схемою (d). Коли амплiтуда поля зростає, точки перегину змiщуються до
країв блохiвської лiнiї i при наближеннi поля до критичної амплiтуди вони
опиняються поблизу поверхнi. Iншими словами, осердя вихору стає тоншим
саме на основах диску, нiж у центрi зразка. Це призводить до неоднорiдної
змiни полярностi: блохiвська лiнiя розривається у найбiльш тонких її частинах, тобто на поверхнi зразка. Кожен її розрив вiдповiдає появi точки Блоха.
Тому у випадку вiд’ємної поверхневої анiзотропiї одночасно виникають двi
точки Блоха, якi заходять з основ зразка цилiндричної форми. У процесi
змiни полярностi вони рухаються у протилежних напрямках, одна до одної,
i анiгiлюють в центрi. Подiбна поведiнка спостерiгається у випадку додатної поверхневої анiзотропiї: найтонша частина блохiвської лiнiї знаходиться
у центрi зразка i двi точки Блоха пiсля утворення рухаються одна вiд одної
до найближчих поверхонь зразка.
Схему змiни полярностi у трьох просторових вимiрах, яка супроводжується рухом точок Блоха у випадку вiд’ємної анiзотропiї, наведено на рис. 2.12.
Данi моделювань наведено для диску A пiд дiєю зовнiшнього поля ℎ = −0,85,

яке прикладено до зразка, зрелаксованого у полi ℎ = −0,8. Точки Блоха завжди роздiляють вихори з протилежними полярностями. Тому їх наявнiсть

легко виявити спостерiгаючи за полярностями вихору у рiзних площинах ґратки: на основах диску i у центрi зразка, див. рис. 2.12(a). Еволюцiя в часi в
обох точок Блоха має дзеркальну симетрiю вiдносно площини 𝑧 = 0: кривi,
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якi зображають динамiку полярностi на верхнiй i нижнiй площинах збiгаються (суцiльна лiнiя). Змiна полярностi вихору у центрi зразка вiдбувається
iз запiзненням (штрихова лiнiя). У товщих зразках може з’явитися додаткова
пара точок Блоха всерединi зразка, див. опис нижче i вставку на рис. 2.14.
Аксiальний зрiз ґратки в процесi змiни полярностi наведено на рис. 2.12(b):
вихор змiнив полярнiсть (𝜇 ≈ −1) поблизу верхньої i нижньої поверхонь,

в той час як в центрi зразка полярнiсть все ще залишається початковою
(𝜇 ≈ +1). В зразку наявно двi точки Блоха: їх положення наведено дво-

ма товстими бiлими стрiлками, а напрям руху — тонкими зеленими. Профiлi

вихорiв у рiзнi моменти часу в рiзних зрiзах зразка наведено на рис. 2.12(c)—
(e).
Процес змiни полярностi вихору в зразку з додатною поверхневою анiзотропiєю наведено на рис. 2.13 (позначення такi самi, як на рис. 2.12). До
зразка, зрелаксованого пiд дiєю поля ℎ = −0,8, було прикладено поле напруженiстю ℎ = −0,85. Блохiвська лiнiя розiрвалася у найтоншому мiсцi, в

центрi зразка, що призвело до утворення двох точок Блоха, якi почали рух
вiд центру до поверхонь.
Окремо було проаналiзовано випадок обмiнної анiзотропiї, якiсно результати дуже подiбнi до динамiки, яка спостерiгається у зразках з вiд’ємною
поверхневою анiзотропiєю, див. додаток Б.

Для дослiдження часової динамiки процесу змiни полярностi, було виконано серiю моделювань для зразкiв фiксованого дiаметру (диск B) i рiзної
товщини (𝑁 = 11,40) iз κ = ±0,5. До зразка з κ = −0,5, зрелаксованого за

вiдсутностi зовнiшнiх полiв, було прикладено поле ℎ = −0,8. (Ступiнчасте

вмикання поля дещо зменшує його мiнiмальну амплiтуду, за якої починається перемикання.) Подiбно до вищеобговореного випадку, змiна полярностi
супроводжувалася народженням пари точок Блоха на поверхнях зразка, рухом назустрiч одна однiй i анiгiляцiєю в центрi. Часову динамiку точок Блоха
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Рис. 2.14: Координата точки Блоха як функцiя часу для зразкiв рiзної товщини. Всi кривi сумiщено у момент часу 𝜏 = 0 для вiд’ємної i 𝜏 = 0,548
для додатної поверхневих анiзотропiй. Зеленими колами позначено подiї на0,2
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0,4
0,5
родження, а хрестами — анiгiляцiї або виходу за межi зразка. Для 𝑁 ≥ 30

Час τ

зафiксовано появу додаткової пари точок Блоха незадовго до завершення

процесу перемикання. Стрiлками позначено напрямок руху точок Блоха. Параметри: диск B, ℎ = −0,8.
зразкiв для рiзної товщини наведено на рис. 2.14. Положення точкових сингулярностей визначалося як точка перетину трьох iзоповерхонь 𝑚𝑖 (𝑟) = 0,
де 𝑖 = 𝑥,𝑦,𝑧 [168]. Кожна поверхня 𝑚𝑖 (𝑟) розраховувалася як iнтерполяцiйна функцiя для компонент намагнiченостi на основi дискретних значень 𝑚𝑛 .
Для зразкiв iз κ = 0,5 так само спостерiгався процес народження двох сингулярностей в центрi iз подальшим рухом до поверхнi.
Якiсно нова поведiнка спостерiгалась для порiвняно товстих зразкiв (𝑁 ≥

30) iз вiд’ємною поверхневою анiзотропiєю: вже пiсля початку змiни полярностi з’являлася додаткова пара точок Блоха у центрi зразка. Мiкромагнiтнi
сингулярностi рухалися одна вiд одної й анiгiлювали з сингулярностями, якi
були утворенi першими, див. вставку на рис. 2.14(a). Вiдмiтимо, що у слабшо-
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Рис. 2.15: Швидкiсть точки Блоха як функцiя товщини зразка у одиницях
сталої ґратки для додатної (ES) i вiд’ємної (EN) поверхневих анiзотропiй.
Параметри такi самi, як на рис. 2.14.
му полi ℎ = −0,7 цього ефекту не спостерiгалось. Можна зробити висновок,

що у досить сильних полях виникає динамiчна нестiйкiсть довгих лiнiй Бло-

ха, якi зазнають додаткових розривiв (утворення точок Блоха). Цей процес
подiбний до процесу утворення магнiтних крапель у нанодротах [170].
Як видно з рис. 2.14, значну частину часу, рух точок Блоха вiдбувається зi
сталою швидкiстю, окрiм iнтервалiв часу поблизу народження i анiгiляцiї. Їх
швидкiсть на лiнiйнiй дiлянцi для дискiв рiзної товщини наведено на рис. 2.15.
Вона швидко спадає зi збiльшенням 𝑁 i асимптотично прямує до деякого
сталого значення, яке не залежить вiд типу поверхневої анiзотропiї.
У описаних вище моделюваннях диполь-дипольна взаємодiя не бралася
до уваги у припущеннi, що її можна звести до координатно-залежної анiзотропiї. Для перевiрки отриманих вище результатiв вiдносно реальних магнетикiв окремо було проведено серiю моделювань iз врахуванням магнiтостатичної взаємодiї й поверхневої анiзотропiї. Для цього використовувався пакет мiкромагнiтних моделювань OOMMF [129], оскiльки розрахунок в

112
|ℎ| зростає

|ℎ| зростає
(d)

(f)

(c)
50

5

H=0
H = −0,3 T
H = −0,42 T

0
−5

z (нм)

z (нм)

10

(e)

25
H=0
H = −0,29 T

0

−25
−50

−10
4

5
6
Ширина вихору (нм)

7

5

10
15
Ширина вихору (нм)

(a) Вiд’ємна поверхнева анiзотропiя,

(b) Ефективна додатна анiзотропiя,

диск iз радiусом 100 нм i товщиною

iндукована магнiтостатичною

24 нм

взаємодiєю, диск iз радiусом 66 нм i
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Рис. 2.16: Моделювання iз магнiтостатичною взаємодiєю у пакетi OOMMF для
вiд’ємної i ефективної додатної поверхневої анiзотропiй. Схеми показують
змiну профiлю вихору в тих же позначеннях, що й на рис. 2.11.
SLaSi потребував занадто великi розрахунковi потужностi. Як обговорювалося вище, моделювання точок Блоха у пакетах мiкромагнiтних моделювань
не є цiлком коректним через появу ефектiв дискретизацiї [52]. Але, оскiльки, до їх появи i складної динамiки змiни полярностi призводить просторова неоднорiднiсть форми лiнiй Блоха ще за вiдсутностi сингулярностей,
цей статичний ефект цiлком коректно може бути перевiрений в OOMMF.
Чисельно моделювалися нанодиски iз матерiальними параметрами пермалоя (див. пiдроздiл 1.2.1) iз просторовою кубiчною сiткою 2 × 2 × 2 нм. В
той час як додатна поверхнева анiзотропiя є iндукованою магнiтостатичною

взаємодiєю, вiд’ємна поверхнева анiзотропiя моделювалася як ненульова легкоосьова анiзотропiя |𝐾bulk | = 2,4𝜋𝑀s2 , що вiдповiдає поверхневiй анiзотропiї

|𝐾surf | = 𝑎|𝐾bulk | ≈ 19,7 кДж/м2 .
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Подiбно до гайзенберґiвського магнетику з вiд’ємною поверхневою анiзотропiєю, осердя вихору у диску з досить сильною поверхневою анiзотропiєю набуває подушкоподiбної форми за вiдсутностi зовнiшнього поля, див.
рис. 2.16(a) (данi для 𝐻 = 0 i схему (c)). Пiд дiєю зовнiшнього поля виникає
перегин у профiлi ширини вихору (деформований бочкоподiбний профiль) i
безпосередньо поблизу поля перемикання профiль стає бочкоподiбним, див.
рис. 2.16(a) (данi для 𝐻 = −3 кГс (0,3 T), 𝐻 = −4,4 кГс (0,44 Т) i схему

(d)). Навiть за вiдсутностi додатної поверхневої анiзотропiї, зразки з досить
великим спiввiдношенням товщини до дiаметра 𝐿/(2𝑅) & 1 характеризуються подушкоподiбним профiлем ширини вихору так само, як i на рис. 2.11(e).
Пiд дiєю зовнiшнього поля цей профiль змiнюється на деформований подушкоподiбний. У тонких зразках цей перегин вiдсутнiй через вплив об’ємних
магнiтостатичних зарядiв, якi взаємодiють з поверхневими. У обох описаних
випадках змiна полярностi вихору починається з мiсць, де блохiвська лiнiя
є найтоншою: з центру для додатної i з поверхнi для вiд’ємної поверхневої
анiзотропiї. Тому можна зробити висновок, що вплив зовнiшнього поля на
тривимiрну форму вихору i механiзм змiни полярностi знаходиться у хорошiй якiснiй вiдповiдностi iз моделюваннями в SLaSi.

2.3.2.3

Аналiтичний опис Для аналiтичного опису процесу змiни

полярностi вихору нами запропоновано модель нитчастого вихрового осердя. Вона розширює на тривимiрний випадок модель вихрового осердя, запропоновану Вайсiним [138] для двовимiрного вихору i використану вище у
роздiлi 1.2.2.2 для дослiдження змiни полярностi вихору пiд дiєю змiнного
магнiтного поля. В її рамках можна взяти до уваги процеси народження та
анiгiляцiї точкових сингулярностей протягом змiни полярностi вихору. Як
буде описано нижче, не дивлячись на простоту опису, її результати добре на
якiсному рiвнi описують результати повномасштабних моделювань.
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Доданок у дискретному тривимiрному гамiльтонiанi (2.30), вiдповiдальний за анiзотропiю може бути переписаний у формi
𝒮 2 ∑︁
𝒦𝑛 𝑚2𝑛 ,
ℋ =
2
⎧ 𝑛
⎪
⎨𝒦,
𝑛 = 2,𝑁 − 1
𝒦𝑛 =
⎪
⎩𝒦 + 𝒦s ,
𝑛 = 1 i 𝑛 = 𝑁.
an

(2.45)

Тут векторний iндекс 𝑛 = (𝑛𝑥 ,𝑛𝑦 ,𝑛), а 𝑛 нумерує площини кристалiчної ґратки вздовж 𝑒𝑧 . Припускається, що у кожнiй 𝑛-й площинi наявно лише чотири
«вiльнi» магнiтнi моменти, а iншi «заморожено» у вихровому розподiлi, див.
рис. 2.17. Тривимiрне осердя вихору тут розглядається як нитка iз вiльних
магнiтних моментiв.
В оригiнальнiй моделi [138] дискретне осердя узгоджено з неперервною
намагнiченiстю («фоном») в кiльцi, де вона зафiксована у чистому планарному вихровому розподiлi. Внутрiшнiй радiус 𝑟in кiльця вибирається з умови,
що основним станом повинен бути планарний вихор, що задовольняється для
𝑟in ≥ 0,3ℓ [142]. Ситуацiя значно змiнюється пiд дiєю зовнiшнього поля: планарний вихор вже не може iснувати у кiльцi. Окрiм того, необхiдно врахувати залежнiсть намагнiченостi вiд координати 𝑧 через наявнiсть поверхневої
анiзотропiї подiбно як було зроблено у виразi (2.44). Вiдповiдний розподiл
намагнiченостi у «фонi» має вигляд (див. додаток В):

𝑚(𝑛𝑥 ,𝑛𝑦 ,𝑛) = 𝑚𝑏 (𝑧𝑛 ) = ℎ𝑚𝑟 (𝑟2 , 𝑧𝑛 ),
𝜋
𝜑(𝑛𝑥 ,𝑛𝑦 ,𝑛) = 𝜒 + ,
|𝑛𝑥 | + |𝑛𝑦 | > 2,
2

(2.46a)

де функцiя 𝑚𝑟 (𝑟, 𝑧) — описує деформацiю планарного вихору пiд дiєю зовнiшнього поля, див. вираз (В.9), 𝑟2 — радiус другої координацiйної сфери, 𝑧𝑛 —
координата 𝑛-ї площини ґратки. Для чисельних розрахункiв, наведених нижче, використовувалося значення 𝑟2 ≈ 0,35ℓ. Зауважимо, що динамiка, яка
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обговорюватиметься нижче, є досить чутливою до форми функцiї 𝑚𝑏 (𝑧𝑛 ), що
узгоджується iз висновком пiдроздiлу 2.3.2.1.
Всi вiльнi магнiтнi моменти, якi утворюють осердя вихору, через симетрiю мають однакову позаплощинну компоненту 𝜇𝑛 i фазу пiдкручування у
площинi 𝜓𝑛 , яка описує вiдхилення вiд вихрового розподiлу (1.15):
𝑚(𝑛𝑥 ,𝑛𝑦 ,𝑛) = 𝜇𝑛 (𝜏 ),
𝜋
𝜑(𝑛𝑥 ,𝑛𝑦 ,𝑛) = 𝜒 + + 𝜓𝑛 (𝜏 ),
2

𝑛𝑥 , 𝑛𝑦 = −1, 1.

(2.46b)

В данiй моделi розглядається динамiчна полярнiсть вихору 𝜇𝑛 (𝜏 ) i фаза 𝜓𝑛 (𝜏 ) для кожної площини ґратки окремо, якi грають роль динамiчних
змiнних. Значення динамiчної полярностi в цiй моделi є аналогом ефективної
ширини вихору у повномасштабних моделюваннях.
Пiдставляючи анзац (2.46) до гамiльтонiану (2.30) iз анiзотропним доданком (2.45), модельний гамiльтонiан може бути записаний у наступному виглядi:
]︂
𝑁 [︂
√︁
∑︁
ℋ𝑐
𝜇2𝑛
4𝜆
=
(1 + κ𝑛 − 2𝜆) −(ℎ + 2𝜆𝑚𝑏 ) 𝜇𝑛 − √ (1 − 𝑚2𝑏 )(1 − 𝜇2𝑛 ) cos 𝜓𝑛
2
4𝒦𝒮 𝑛=1
2
5
𝑁
−1[︁
√︁
]︁
∑︁
2
2
−𝜆
𝜇𝑛 𝜇𝑛+1 + (1 − 𝜇𝑛 )(1 − 𝜇𝑛+1 ) cos(𝜓𝑛 − 𝜓𝑛+1 ) ,
𝑛=1

(2.47)
де κ𝑛 = 0 для 𝑛 = 2,𝑁 − 1 i κ𝑛 = κ для 𝑛 = 1,𝑁 , див. додаток Г. Перша

сума в (2.47) описує внутрiшньоплощинну взаємодiю, а друга — взаємодiю
мiж площинами.
Рiвноважнi значення 𝜇𝑛 i 𝜓𝑛 можуть бути знайденi аналiтично для однорiдної системи κ𝑛 = 0, 𝑛 = 1,𝑁 i ℎ = 0:
√︃
16𝜆2
𝜇hom (ℎ = 0) = ± 1 −
, 𝜓0 (ℎ = 0) = 0,
5 (2𝜆 − 1)2

(2.48)

де 𝜆 > 10 для позаплощинного вихору. Для ℎ ̸= 0, залежнiсть 𝜇hom (ℎ) може
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𝑛+1

Точка Блоха

Лiнiя Блоха

𝑛

Рис. 2.17: Схема моделi нитчастого вихрового осердя. На схемi наведено 𝑛-у
i (𝑛 + 1)-у площини: червоними стрiлками позначено вiльнi магнiтнi моменти (2.46b), а сiрими — фiксованi («замороженi») (2.46a). Площини обмiнно
зв’язанi iз обмiнним iнтегралом 𝐽, i кожна площина характеризується своєю
сталою анiзотропiї 𝒦𝑛 > 0, див. додаток Г. Точку Блоха позначено зеленою
сферою.

бути знайдена чисельно як розв’язок рiвняння (Г.21), див. рис. Г.1 у додатку Г.
За наявностi зовнiшнього поля, необхiдно брати до уваги, що рiвноважнi
значення намагнiченостi на поверхнi зразка i в його об’ємi рiзнi. Для фiксованих магнiтних моментiв позаплощинну компоненту взято рiвною 𝑚𝑏 (𝑧)
√
вiдповiдно до (В.9). Припускаючи, що вiдхилення κ 𝑥˜(𝑧)/ 𝜆 ≡ 𝜇(𝑧)−𝜇hom вiд
√
рiвноважного значення 𝜇hom досить мале, |κ/ 𝜆| ≪ 1, i замiнюючи гамiльтонiан (2.47) його континуальною версiєю, можна записати наступну межову
задачу для 𝑥˜(𝑧):
𝑎2 𝑥˜′′ (𝑧) − 𝐴1 𝑥˜(𝑧) = 𝐴2 (𝑧),
𝜇hom (1 − 𝜇2hom ) ⃒⃒
′
√
±𝑎˜
𝑥 (𝑧) +
= 0,
⃒
𝑧=±𝐿/2
𝜆

(2.49)
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Рис. 2.18: Динамiчна полярнiсть 𝜇𝑛 для дискретної моделi (2.47) (у легендi
моделi iз додатною i вiд’ємною поверхневими анiзотропiями позначено як
EN i ES model), 𝜇(𝑧) як чисельний розв’язок (2.49) позначено суцiльними
кривими. Параметри: |κ| = 0,1, 𝜆 = 20, 𝑁 = 70, ℎ = −0,0009. Пунктирна
лiнiя вiдповiдає полярностi у випадку вiдсутностi поверхневої анiзотропiї.

де коефiцiєнти 𝐴1 i 𝐴2 (𝑧) наведено у (Г.22), див. додаток Г. Функцiя 𝐴2 (𝑧)
мiстить лише простi гармонiки, гiперболiчний сiнус i косинус, тому розв’язок (2.49) може бути знайдений аналiтично, але через його громiздкiсть тут
наводиться лише чисельний розв’язок (2.49).
Динамiчну полярнiсть як чисельний розв’язок (2.49) для обох типiв поверхневої анiзотропiї наведено на рис. 2.18 суцiльними лiнiями. Можна вiдмiтити добре спiвпадiння iз безпосереднiм розв’язком за гамiльтонiаном (2.47)
(точки вiдповiдають розрахункам моделi iз |κ| = 0,1, 𝜆 = 20 i 𝑁 = 70). Для

цього чисельно знаходився мiнiмум виразу (2.47) вiдносно змiнних 𝜇𝑛 i 𝜓𝑛 пiд

дiєю поля ℎ = −0,0009. У рiвновазi 𝜓𝑛 = 0. Вiдповiдну рiвноважну полярнiсть в однорiднiй системi 𝜇hom (ℎ) = 0,266 наведено пунктирною лiнiєю.
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Рис. 2.19: Положення точок Блоха в часi для зразкiв рiзної товщини у моделi
нитчастого вихрового осердя. Всi кривi сумiщенно у 𝜏 = 0 для вiд’ємної i
у 𝜏 = 0,125 для додатної поверхневих анiзотропiй. Зеленими точкам позначено подiї народження, а хрестами — анiгiляцiї точок Блоха. Для 𝑁 = 140
з’являється додаткова пара точок Блоха незадовго до завершення процесу
змiни полярностi. Стрiлками вказано напрямок руху точок Блоха. Параметри: 𝜀 = 0,5, ℎ = −0,001, iнше таке саме, як на рис. 2.18.
Динамiчна полярнiсть у моделi нитчастого вихрового осердя грає роль ширини вихору 𝑤(𝑧) у повномасштабних моделюваннях. Вона повторює форму
останньої поблизу поля перемикання, пор. з рис. 2.11 i 2.18. Так само змiна
полярностi починається в тих площинах ґратки, де 𝜇𝑛 має найменше значення. Деформацiя форми вихору в данiй моделi є результатом неоднорiдностi
основного стану 𝑚𝑏 (𝑧) i є сильно чутливою до вигляду цiєї функцiї.
Змiна полярностi вiдбувається, коли поле збiльшується до значення |ℎ| =

0,001. Як i у повномасштабних моделюваннях, якi обговорювалися вище, точки Блоха з’являються на поверхнi у випадку вiд’ємної поверхневої анiзотропiї, пор. рис. 2.19(a) i рис. 2.14(a); вони рухаються впоперек площин iз
𝑛 = 1 i 𝑛 = 𝑁 до центру вiсi. Для досить довгих систем з’являються додатковi точки Блоха, див. криву для 𝑁 = 140 на рис. 2.19(a). Точки Блоха
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Рис. 2.20: Швидкiсть точки Блоха як функцiя товщини зразка у моделi нитчастого вихрового осердя (пор. з рис. 2.15). Параметри такi самi, як на рис. 2.19.
з’являються в центрi системи у випадку додатної поверхневої анiзотропiї й
повторюють динамiку, описану для повномасштабних спiн-ґраткових моделювань, пор. рис. 2.19(b), i рис. 2.14(b).
Залежнiсть швидкостi точки Блоха вiд товщини зразка в данiй моделi
наведено на рис. 2.19 для поля ℎ = −0,001 (чисельний розв’язок (Г.19) з

𝛼 = 0,5). Порiвняння з повномасштабними моделюваннями (рис. 2.15) пiдтверджує швидкий спад швидкостi точок Блоха iз зростанням товщини зразка i подальший вихiд на насичення.

2.4

Основнi результати роздiлу

У даному роздiлi дослiджено поведiнку точки Блоха у магнiтом’якому
феромагнетику сферичної форми i в нанодисках пiд час змiни полярностi
вихорiв.
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Проведенi аналiтичнi i чисельнi розрахунки описують оптимальну мiкромагнiтну структуру точки Блоха, енергiя якої є найменшою серед вiдомих
оцiнок [146, 147, 149]. Аналiтично розраховано структуру точки Блоха у зовнiшньому радiально симетричному полi, яке добре узгоджується з результатами спiн-ґраткових моделювань. Передбачено можливiсть її стабiлiзацiї
таким полем в зразках сферичної форми.
Встановлено, що наявнiсть поверхневої анiзотропiї у гайзенберґiвському
магнетику iз легкоплощинною анiзотропiєю iстотно впливає на статичну структуру магнiтного вихору i характер його перемагнiчування. Вихори набувають бочко- або подушкоподiбної форми, а змiна їх полярностi супроводжується народженням точок Блоха. Наявнiсть статичного зовнiшнього поля,
прикладеного перпендикулярно до поверхнi плiвки, унеможливлює однорiдну намагнiченiсть таких зразкiв.
Аналiтично описано структуру магнiтного вихору за вiдсутностi зовнiшнiх
полiв i розподiл намагнiченостi в плiвцi iз легкоплощинною анiзотропiєю пiд
дiєю сталого магнiтного поля, прикладеного перпендикулярно до її поверхнi. Запропоновано модель нитчастого вихрового осердя, яка дозволяє якiсно
описати динамiку змiни полярностi вихору. Результати усiх аналiтичних розрахункiв добре збiгаються iз даними спiн-ґраткових моделювань.
Таким чином, поставленi у роздiлi задачi виконано. Данi дослiдження дозволяють пов’язати мiж собою опис диполь-дипольної взаємодiї в зразках певних розмiрiв координатно-залежною ефективною анiзотропiєю [30–32, 179–
185] iз вiдомою деформацiєю форми блохiвської лiнiї внаслiдок впливу магнiтостатичної взаємодiї [88, 188] i неоднорiдним перемагнiчуванням вихорiв
i нанодротiв [52, 173].
Достовiрнiсть отриманих результатiв пiдтверджується узгодженiстю аналiтичних розрахункiв i чисельних моделювань. Зокрема у роботi [157] було
встановлено, що розподiл точки Блоха пiд час змiни полярностi у магнiтом’-
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якому зразку цилiндричної форми (кут повороту намагнiченостi 𝛾a = 73,1∘ )
дiйсно лежить мiж оцiнками Дьоринга [147] (2.7) i отриманою в данiй роботi (2.15). Останнi експериментальнi дослiдження [195] показують, що тривимiрний характер динамiки намагнiченостi пiд час змiни полярностi вихорiв
може бути принциповим для розумiння характеру цього процесу.
Вплив магнiтостатичної взаємодiї на динамiку точок Блоха сильно залежить вiд геометричної форми i розмiрiв зразка й не в усiх випадках зводиться
до ефективної координатно-залежної анiзотропiї. Тому питання побудови загальної теорiї, яка могла б, зокрема, пояснити спостереження асиметричної
динамiки точок Блоха [52, 173], залишається вiдкритим.
Оригiнальнi результати роздiлу:
1. Кут повороту намагнiченостi 𝛾0 = arccos(−𝑝/4) (приблизно 105∘ для
𝑝 = +1 i 76∘ для 𝑝 = −1) забезпечує найменше значення магнiтоста-

тичної енергiї точки Блоха (2.10) у магнiтом’якому зразку сферичної
форми при 𝑞 = 1, див. рис. 2.2. При 𝑞 = −1 магнiтостатична енергiя не
залежить вiд 𝛾.

2. Точку Блоха можна стабiлiзувати у зразку сферичної форми радiально симетричним полем, напруженiсть якого лiнiйно зростає вiд центру
зразка, див. рис. 2.6. Iснує критичне значення амплiтуди поля, за якого радiально неоднорiдний розподiл (2.23) (див. рис. 2.5) переходить у
радiально однорiдний, див. рис. 2.4.
3. Наявнiсть неєлiвської поверхневої анiзотропiї (1.5) призводить до деформацiї профiлю магнiтного вихору: в той час, як за її вiдсутностi,
вихор є однорiдним вздовж вiсi диску, вiд’ємна поверхнева анiзотропiя
призводить до його подушкоподiбної форми, а додатна — до бочкоподiбної, див. рис. 2.7. Цей ефекти пояснюється змiною ефективної магнiтної довжини на поверхнi зразка в бiльшу чи меншу сторону у порiв-
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няннi з її значенням в об’ємi.
4. У нескiнченнiй плiвцi наявнiсть поверхневої анiзотропiї призводить до
неоднорiдної деформацiї намагнiченостi пiд дiєю поля, прикладеного
перпендикулярно до її поверхнi. Опуклiсть профiлю намагнiченостi всерединi плiвки визначається знаком добутку нормованих коефiцiєнтiв
поверхневої анiзотропiї i прикладеного поля, див. рис. 2.8. Цей ефект
можна iнтерпретувати в термiнах ефективного поля анiзотропiї, яке
внаслiдок наявностi поверхневої анiзотропiї набуває рiзного значення
в об’ємi i на поверхнi плiвки: вiдповiдно зовнiшнє стале магнiтне поле викликає рiзну амплiтуду вiдхилення намагнiченостi вздовж товщi
зразка.
5. Стале однорiдне магнiтне поле, прикладене протилежно початковiй полярностi статичного вихору в зразку в формi диску призводить до деформованого подушкоподiбного або деформованого бочкоподiбного профiлiв вихору у випадку додатного i вiд’ємного типiв поверхневої анiзотропiї вiдповiдно, див. рис. 2.11.
6. Народження точок Блоха вiдбувається в мiсцях найменшої ширини блохiвської лiнiї. Їх подальший рух яких завершує змiну полярностi вихору,
див. рис. 2.12 i 2.13. Значну частину часу динамiка точок Блоха вiдбувається зi сталою швидкiстю (див. рис. 2.14), залежнiсть якої вiд товщини
диску 𝐿 швидко зникає зi зростанням 𝐿, див. рис. 2.15. Врахування магнiтостатичної взаємодiї не змiнює якiсну картину динамiки точок Блоха у зразках достатнiх розмiрiв. При цьому додатна анiзотропiя може
вважатись ефективно наведеною магнiтостатичною взаємодiєю.
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Роздiл 3
ДОМЕННI СТIНКИ НА МАГНIТНОМУ КIЛЬЦI
МЕБIУСА
У даному роздiлi розв’язується задача про чисельне знаходження стацiонарних
станiв намагнiченостi в магнiтному кiльцi Мебiуса з легконормальною одноосьовою анiзотропiєю. Виявлено наявнiсть чотирьох таких станiв в залежностi вiд геометричних розмiрiв i значення коефiцiєнту анiзотропiї. За допомогою мiкромагнiтних моделювань встановлено наявнiсть зв’язку мiж геометричною кiральнiстю
кiльця i магнiтною кiральнiстю доменних стiнок (поперечної та повздовжньої),
якi можуть на ньому виникати як стацiонарнi стани. Результати, представленi в
даному роздiлi, опублiковано в роботi [64].

Пiдроздiл 3.1 мiстить вiдомi данi про геометрично iндуковане формування
магнiтних структур i магнiтокiральнi ефекти у наномагнетиках. У пiдроздiлi 3.2 наводяться результати дослiджень по визначенню стацiонарних станiв
намагнiченостi у кiльцi Мебiуса й аналiзуються їх властивостi. В останньому
пiдроздiлi 3.3 викладено основнi результати роздiлу.

3.1

Формування магнiтних структур i
магнiтокiральнi ефекти у наномагнетиках

3.1.1

Iндуковане геометрiєю формування магнiтних структур

Топологiчно нетривiальнi розподiли намагнiченостi виникають внаслiдок
конкуренцiї обмiнної взаємодiї з анiзотропiєю i магнiтостатичною взаємодiєю. Їх яскравим прикладом слугують магнiтнi вихори, якi обговорювалися
у пiдроздiлi 1.1.3. У випадку виродження основного стану намагнiченостi
за напрямком може спостерiгатись iнший клас структур — доменнi стiнки —
розподiл намагнiченостi, який вiдповiдає неперервному переходу мiж двома
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енергетично еквiвалентними її станами. Утворення доменних стiнок на практицi забезпечує мiнiмiзацiя енергiї полiв розсiяння. В залежностi вiд типу
анiзотропiї, геометрiї магнетикiв i внутрiшньої структури самих стiнок видiляють багато їх типiв, зокрема блохiвськi та неєлiвськi у плiвках [88], вихровi,
поперечнi i доменнi стiнки iз точкою Блоха у наносмужках i нанодротах [166]
тощо.
Блохiвська i неєлiвська доменнi стiнки вiдносяться до найпростiшого типу
180∘ стiнок, при переходi через якi намагнiченiсть змiнює напрямок на протилежний. У першiй з них намагнiченiсть повертається паралельно площинi
стiнки. Їх особливiстю є вiдсутнiсть об’ємних магнiтостатичних зарядiв й,
типово, еквiвалентнiсть можливих магнiтних кiральностей — повороту намагнiченостi за чи проти годинникової стрiлки всерединi стiнки. У дуже тонких
плiвках енергетично вигiдними можуть бути неєлiвськi доменнi стiнки, в яких
намагнiченiсть повертається перпендикулярно до площини стiнки [7, 88].
Сучаснi технологiї дозволяють не обмежуватись пласкими зразками, а й
створювати мiкрооб’єкти складної форми. Вони мають значний практичний
потенцiал (зокрема, у медицинi) завдяки новим властивостям, iндукованим
їх нетривiальною геометрiєю, незмiнностi транспортних характеристик при
змiнi форми, або ж навпаки, високiй їх чутливостi до деформацiї зразка.
Це швидкiснi транзистори на гнучкiй пiдкладцi [196], рiзноманiтнi магнiтнi
сенсори [197, 198] i електричнi кола [199] на пiдкладцi, яка може згинатися i
розтягуватися тощо.
З експерименту вiдомо, що напрямок осей анiзотропiї може вiдстежувати
форму плiвки. Так, у роботi [29] експериментально дослiджувалися властивостi мiкроспiралi iз легконормальною анiзотропiєю (радiальний напрямок)
i двома напрямками осей легкотангенцiальної анiзотропiї, якi були отриманi шляхом скручування з пласких плiвок iз легкоосьовою анiзотропiєю. Залежнiсть стану магнiтної пiдґратки вiд форми магнiтної плiвки чи смужки
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призводить до утворення розподiлiв намагнiченостi, властивостi яких визначаються саме специфiкою обраної геометрiї i топологiї. Зокрема, як наслiдок
теореми про зачiсування їжака, магнiтнi вихори формують основний стан
у сферичних наночастинках [36]. Iншим яскравим прикладом є утворення
доменної стiнки як основного стану в кiльцi Мебiуса iз легконормальною анiзотропiєю через неорiєнтовнiсть його поверхнi [200].

3.1.2

Магнiтокiральнi ефекти

Експерименти i моделювання опуклих плiвок i нанотрубок неодноразово
виявляли кiральну поведiнку магнiтної пiдґратки, характерну для пласких
систем iз взаємодiєю Дзялошинського—Морiї, див. роботи [36], [43] i посилання в останнiй. Енергiя взаємодiї Дзялошинського—Морiї може бути описана
як [201, 202]
Z
𝐸dmi = 𝐷dmi

(︁

(𝑘)
L𝑖𝑗

−

(𝑖)
L𝑘𝑗

)︁

(𝑘)

d𝑟, L𝑖𝑗 = 𝑚𝑖

𝜕𝑚𝑗
𝜕𝑚𝑖
− 𝑚𝑗
,
𝜕𝑘
𝜕𝑘

(3.1)

де 𝐷dmi — стала взаємодiї, а 𝑖,𝑗,𝑘 = 𝑥,𝑦,𝑧. Типово вона виникає у магнетиках
iз кристалiчною ґраткою, в якiй вiдсутня симетрiя iнверсiї, або в дуже тонких
плiвках де симетрiя порушується на iнтерфейсi. Вiдомими структурами, якi
виникають внаслiдок наявностi взаємодiї Дзялошинського—Морiї є спiновi
спiралi [203] i скiрмiони [202, 204] кiральнiсть яких визначається знаком 𝐷dmi .
Простими прикладами систем, в яких проявляються магнiтокiральнi ефекти як наслiдок їх геометрiї, є сферичнi чи напiвсферичнi частинки [36, 37,
205] i нанодроти [44, 206]. Так внутрiшньоповерхневий розподiл намагнiченостi у сферичних оболонках у вихровому станi залежить вiд напрямку полярностi вихорiв назовнi чи всередину зразка: напрямок намагнiченостi в їх
осердях визначає знак вiдхилення вiд напрямку вздовж азимуту [36]. Змiна
полярностi вихору пiд дiєю iмпульсу зовнiшнього поля може спостерiгатись
у зразку пiвсферичної форми. Знак добутку кiральностi i полярностi вихору
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визначає початковий напрямок руху — за чи проти поля. Якщо вихор почав
рухатися за полем, то напрямок поля i полярностi частково спiвпадуть, що
ускладнить перемикання, i навпаки у випадку руху проти поля [37]. В нанодротах магнiтокiральнi ефекти мають яскраво виражену обмiнну природу.
Вiдхилення намагнiченостi вiд напрямку легкої вiсi (природна чи наведена
магнiтостатичною взаємодiєю легкотангенцiальна анiзотропiя) у феромагнiтнiй спiралi, визначається її крученням [44]. Плаский вигин дроту природнiм чином задає зв’язок мiж типом доменної стiнки (кiнк чи антикiнк) i
напрямком намагнiченостi в серединi доменної стiнки назовнi чи всередину
вигину [206].
Опис наночастинок складної форми зручно здiйснювати у криволiнiйнiй
системi координат, яка вiдповiдає їх геометрiї, i представляє густину енергiї анiзотропiї у найбiльш простому виглядi. Вектор намагнiченостi можна
пераметризувати як
𝑚 = 𝑚𝑖 𝑒𝑖 = sin 𝜃 cos 𝜑𝑒1 + sin 𝜃 sin 𝜑𝑒2 + cos 𝜃𝑒3 ,

(3.2)

де використано нотацiю пiдсумовування Ейнштейна, 𝑒𝑖 , 𝑖 = 1,3 — орти криволiнiйної ортогональної системи координат на поверхнi 𝜍, 𝑒1 i 𝑒2 задають
базис на поверхнi плiвки, а 𝑒3 є нормаллю до неї. В такому випадку, обмiнна
енергiя тонкої криволiнiйної плiвки матиме вигляд [34, 35]

𝐸ex
1
=
𝐴𝒯
2

Z {︃

[︂
]︂2 }︃
𝜕𝛤 (𝜑)
[∇𝜃 − 𝛤 (𝜑)]2+ sin 𝜃 (∇𝜑 − 𝛺)−cos 𝜃
d𝑆,
𝜕𝜑

(3.3)

𝑆

де 𝒯 — товщина плiвки, iнтегрування здiйснюється по її поверхнi, оператор
набла записується у криволiнiйнiй системi координат ∇ ≡ (𝑔𝑖𝑖 )−1/2 𝑒𝑖 𝜕𝑖 , ме-

тричний тензор 𝑔𝑖𝑗 = 𝑔𝑖 · 𝑔𝑗 , де 𝑔𝑖 = 𝜕𝑖 𝜍, 𝑖 = 1,2. Тангенцiйний до поверхнi
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вектор 𝛤 = 𝛤𝑖 𝑒𝑖 визначається як
⃦
⃦
⃦
⃦ ⃦ ⃦
⃦
⃦
cos
𝜑
⃦ ⃦
⃦,
𝛤 (𝜑) = ⃦𝐻𝑖𝑗 ⃦ · ⃦
⃦
⃦
⃦ sin 𝜑 ⃦

⃦ ⃦ ⃦
𝑏𝑖𝑗
⃦ ⃦ ⃦
√
⃦𝐻𝑖𝑗 ⃦ = ⃦
⃦ 𝑔 𝑔
𝑖𝑖

⃦
⃦
⃦,
⃦
𝑗𝑗

(3.4)

де 𝑏𝑖𝑗 = 𝑛 · 𝜕𝑗 𝑔𝑖 — елементи другої фундаментальної форми. Вектор 𝛺 =
(𝑔𝑖𝑖 )−1/2 (𝑒𝜒 · 𝜕𝑖 𝑒𝜉 )𝑒𝑖 у виразi (3.3) — модифiкована спiнова з’язнiсть.

З виразу (3.3) для обмiнної енергiї у довiльнiй ортонормованiй криволiнiй-

нiй системi координат випливає, що кривина плiвки дiйсно iндукує ефективну
взаємодiю Дзялошинського—Морiї i додаткову ефективну анiзотропiю (доданки в густинi енергiї лiнiйнi за похiдними i квадратичнi за компонентами
намагнiченостi вiдповiдно). Тобто магнiтокiральнi ефекти [43] на кривих поверхнях дiйсно повиннi мати мiсце. Цей самий результат спостерiгається й в
одновимiрних системах [44].

3.1.3

Висновки до огляду

Нетривiальна топологiя i форма наночастинки може помiтно впливати на
стан її магнiтної пiдґратки. Наявнiсть ненульової локальної кривини призводить до виникнення ефективної взаємодiї Дзялошинського—Морiї i наведеної
формою анiзотропiї. Вони впливають на основнi стани наночастинок, iндукуючи нетривiальнi магнiтнi розподiли [36, 200] й характеризуються кiральними
ефектами в статицi i динамiцi намагнiченостi [43]. Здебiльшого магнiтокiральнi ефекти i топологiчно або геометрично iндукованi розподiли намагнiченостi
розглядаються окремо один вiд одного. Вiдомо, що у гайзенберґiвському магнетику в формi кiльця Мебiуса можуть утворюватися рiзнi типи доменних
стiнок [200]. Вплив нетривiальної геометрiї на магнiтну пiдґратку повинен
вiдбитися на структурi цих доменних стiнок. Окрiм цього не дослiдженим
залишилось врахування магнiтостатичної взаємодiї та умов iснування доменних стiнок.
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3.2

Стацiонарнi стани магнiтного кiльця Мебiуса

У двовимiрному гайзенберґiвському магнетику iз легконормальною анiзотропiєю в формi кiльця Мебiуса можна спостерiгати два типи доменних
стiнок, одна з яких розташовується поперечно до кiльця, а iнша — вздовж
нього [200]. В даному пiдроздiлi розглядаються стацiонарнi стани намагнiченостi в кiльцi Мебiуса, якi реалiзуються за рiзних його геометричних i магнiтних параметрiв. Наводяться зв’язок мiж геометричною кiральнiстю кiльця
i магнiтною кiральнiстю доменних стiнок в ньому i еволюцiя стацiонарних
станiв пласкої смужки при її скручуваннi у кiльце Мебiуса.

3.2.1

Модель

Двовимiрне кiльце Мебiуса можна пераметризувати у наступному виглядi:
𝜍(𝜒, 𝜉) = 𝑥(𝜒, 𝜉)𝑒𝑥 + 𝑦(𝜒, 𝜉)𝑒𝑦 + 𝑧(𝜒, 𝜉)𝑒𝑧 ,
(︁
𝜒 )︁ 𝑖𝜒
𝑒 , 0 ≤ 𝜒 < 2𝜋,
𝑥 + 𝑖𝑦 = ℛ + 𝜉 cos
2
𝜒
𝒲
𝒲
𝑧 = 𝒢𝜉 sin , −
≤𝜉≤
,
2
2
2

(3.5)

де ℛ i 𝒲 — радiус i ширина кiльця, 𝜒 i 𝜉 — криволiнiйнi координати на кiльцi,

а 𝒢 = ±1 — геометрична кiральнiсть проти чи за годинниковою стрiлкою

вiдповiдно (напрямок повороту твiрної при русi в додатному напрямку по 𝜒).
Вiдповiдно до (3.5) можна ввести ортонормований криволiнiйний базис 𝑒𝑖 =
𝑔𝑖 /|𝑔𝑖 |, де 𝑔𝑖 = 𝜕𝑖 𝜍, 𝑖 ∈ {𝜒,𝜉}, i з нормаллю до поверхнi 𝑛 = 𝑒𝜒 × 𝑒𝜉 , див.

рис. 3.1. Тодi кiльце Мебiуса малої скiнченної товщини 𝒯 (𝒯 ≪ ℛ − 𝒲/2)
можна задати як

𝑟(𝜒,𝜉,𝜈) = 𝜍(𝜒,𝜉) + 𝜈𝑛,

−

𝒯
𝒯
≤𝜈≤ ,
2
2

(3.6)

де криволiнiйна координата 𝜈 вимiрюється вздовж нормалi до базисного двовимiрного кiльця (яке нижче будемо називати центральною поверхнею, 𝜈 = 0).
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𝒯
𝑒𝑧
𝒲

𝒢 = +1
𝑒𝑦
𝑒𝑥

ℛ

𝑒𝜒

𝑛

𝑛

𝑒𝜉

𝑒𝜉
𝑒𝜒

𝒢 = −1

Рис. 3.1: Двовимiрне кiльце Мебiуса (центральна поверхня) радiусом ℛ i ши-

риною 𝒲 задане параметрично вiдповiдно до (3.5). Кiльце скiнченної товщини 𝒯 задане вiдповiдно до (3.6). На схемi зображено кiльця обох геометричних
кiральностей.

Обмiнна енергiя кiльця Мебiуса має вигляд (3.3). Енергiя магнiтної анiзотропiї може бути записана як
𝐸an

𝐾𝒯
=−
2

Z
cos2 𝜃d𝑆,

(3.7)

𝑆

де стала легконормальної анiзотропiї 𝐾 ≥ 0.
3.2.2

3.2.2.1

Дiаграма стацiонарних станiв
Кiльце Мебiуса Нами дослiджено стацiонарнi стани кiльця

Мебiуса радiусом ℛ = 100 нм i шириною 𝒲 = 80 нм iз магнiтними параме-

трами 𝐴 = 2,6 × 10−11 Дж/м, 𝑀s = 8,6 × 105 А/м. Стала легконормальної

анiзотропiї 𝐾 варiювалася у таких межах, що фактор якостi 𝑄 ∈ [0; 2,2]

(найбiльше її значення обмежувалося обраним середнiм розмiром просторової сiтки iнтегрування у 3 нм через технiчнi обмеження). Товщина кiльця
змiнювалася в межах 𝒯 ∈ [5; 40] нм: нижня межа вiдповiдає квазi-двовимiр-
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ному випадку iз намагнiченiстю, практично однорiдною в перерiзi зразка, а
верхня межа визначається обмеженнями виразу (3.6).
Мiкромагнiтнi моделювання проводилися у пакетi MAGPAR [207]. В ньому чисельно мiнiмiзувалася повна енергiя системи включаючи анiзотропiю i
магнiтостатичну взаємодiю. Для знаходження стану iз найменшою енергiєю
розрахунок запускався iз 12 рiзних початкових станiв (чотири рiзнi випадковi розподiли намагнiченостi, однорiднi розподiли вздовж ±𝑒𝑥 , ±𝑒𝑦 , ±𝑒𝑧 i два
вихровi розподiли з протилежними напрямками циркуляцiї намагнiченостi).

Результати моделювань наведено на рис. 3.2. У дослiдженому iнтервалi
параметрiв знайдено чотири рiзнi стацiонарнi стани. У випадку вiдсутностi
чи досить слабкої легконормальної анiзотропiї, конкуренцiя мiж обмiном i дипольною взаємодiєю призводить до вихрового розподiлу намагнiченостi, див.
рис. 3.2(b), що є типовим для магнiтом’яких наночастинок [142, 208, 209].
Протилежнi напрямки циркуляцiї намагнiченостi (за i проти годинникової
стрiлки є енергетично еквiвалентними). Внаслiдок нелокальностi магнiтостатичної взаємодiї i складної геометрiї кiльця Мебiуса, спостерiгаються невеликi вiдхилення нормальної до поверхнi кiльця компоненти намагнiченостi
поблизу його країв, див. рис. 3.3.
У випадку сильної легконормальної анiзотропiї роль магнiтостатичної взаємодiї у досить тонких кiльцях зменшується й стан системи визначається конкуренцiєю мiж обмiном i анiзотропiєю. Виникає блохiвська доменна стiнка
орiєнтована в поперечному напрямку до кiльця, див. рис. 3.2(c) i (c′ ). Всерединi доменної стiнки намагнiченiсть може розвертатися за чи проти годинникової стрiлки (магнiтна кiральнiсть 𝒞 = −1 або 𝒞 = +1 вiдповiдно).

Енергетично вигiдною є значення 𝒞 протилежне за знаком до геометричної
кiральностi 𝒢 даного кiльця. Розподiл намагнiченостi в центральнiй поверхнi
кiльця за наявностi такої поперечної доменної стiнки наведено на рис. 3.4.

При збiльшеннi товщини кiльця Мебiуса зростає кiлькiсть поперечних до-
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Фактор якостi 𝑄

(a)

(b)

(c)

(c′ )

(d)

(e)

(e′ )

Товщина 𝒯 (нм)

Рис. 3.2: (a) Дiаграма стацiонарних станiв магнiтного кiльця Мебiуса iз фiксованими радiусом ℛ = 100 нм i шириною 𝒲 = 80 нм. Виявленi розподiли

намагнiченостi наведено на (b)— (e). (b) Вихровий стан (на дiаграмi позначено колами

∙). (c) Стан з одною поперечною блохiвською доменною стiнкою

(бiлi квадрати без заливки ). (d) Стан iз трьома поперечними блохiвськими
доменними стiнками (синi трикутники H). (e) Стан з повздовжньою доменною стiнкою (червонi квадрати ). (c′ ), (e′ ) Детальна структура поперечної
i повздовжньої доменних стiнок.

менних стiнок, якi спостерiгаються на кiльцi, див. рис. 3.2(d) i 3.5. Через топологiю зразкiв можливе утворення лише непарної кiлькостi доменiв. Даний
мультидоменний стан є характерним для впливу магнiтостатичної взаємодiї,
оскiльки вiн мiнiмiзує поля розсiяння.
Значення 𝑄 близькi до одиницi означають наявнiсть конкуренцiї мiж анiзотропiєю i магнiтостатичною взаємодiєю. Зокрема перехiд вiд вихрового стану до стану з поперечною доменною стiнкою за малої товщини кiльця вiдбувається при 𝑄 = 1. Зi збiльшенням товщини 𝒯 виникає повздовжня доменна

стiнка типу Блоха (виникнення неєлiвської неможливе через топологiю зразка), див. рис. 3.2(e). Так само як i для поперечної доменної, можливi два зна-
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(a) Позаплощинна компонента cos θ
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(b) Азимутальний кут φ
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Рис. 3.3: Розподiл намагнiченостi у центральнiй поверхнi кiльця Мебiуса у
вихровому станi. Параметри: ℛ = 100 нм, 𝒲 = 80 нм, 𝒯 = 5 нм, 𝑄 = 0.

(a) Позаплощинна компонента 𝑚𝜈 = cos 𝜃. (b) Азимутальний кут 𝜑.

чення магнiтної кiральностi: в напрямку додатного обходу кiльця, або проти
нього (𝒞 = +1 або 𝒞 = −1 вiдповiдно). Енергетично вигiдною є доменна
стiнка iз 𝒞 = 𝒢. Дана доменна стiнка є асиметричною, див. рис. 3.2(e′ ). Вiд-

повiдний їй розподiл намагнiченостi в центральнiй поверхнi кiльця наведено
на рис. 3.6.

Основнi властивостi одиночної поперечної i повздовжньої доменних стiнок
можна описати анзацами
𝜃𝑡 = 2 arctg 𝑒𝑝0

𝜒−𝑋
𝛿𝑡

, 𝜑𝑡 = 𝒞𝑝0

𝜋
2

(3.8)

i
𝜃ℓ = 2 arctg 𝑒

𝑝0 Δ𝜉

ℓ

, 𝜑ℓ = 𝜋

𝒞 + 𝑝0
2

(3.9)

вiдповiдно, де 𝑝0 = ±1— топологiчний заряд доменної стiнки типу кiнк (+1)
або антикiнк (−1), параметр 𝑋 — положення поперечної доменної стiнки на

ξ, нм
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Рис. 3.4: Розподiл намагнiченостi (𝑚𝜈 = cos 𝜃) у центральнiй поверхнi кiльця
Мебiуса iз поперечною доменною стiнкою. Параметри: 𝑄 = 1,54, iншi такi
самi, як на рис. 3.3. Оскiльки для cos 𝜃 = ±1 азимутальний кут 𝜑 не визна-

чено, тут i нижче його розподiл не наводиться. Тут i нижче гострi викиди в

центральнiй частинi пов’язанi iз неточнiстю лiнiйної iнтерполяцiї неструктурованої просторової сiтки.
кiльцi, Δℓ — ширина повздовжньої, а 𝛿𝑡 — кутова ширина поперечної доменних стiнок. У наближеннi, що доменна стiнка знаходиться не у початку вiдлiку 𝛿𝑡 ≪ 𝑋 ≪ 2𝜋 − 𝛿𝑡 (що узгоджується iз результатом мiкромагнiтних

моделювань i дозволяє значно спростити анзац, уникнувши необхiдностi його «зшивання» на кiльцi Мебiуса), а ширина кiльця суттєво менше його
𝒲/ℛ ≪ 1 i бiльша за ширину доменної стiнки 𝛿ℓ ≪ 𝒲 ≪ ℛ їх енергiї ма-

ють наступний вигляд (розрахунок проведено В. П. Кравчуком i наводиться
в данiй роботi з iлюстративною метою):
[︂
(︂
)︂]︂
𝐸𝑡
𝒲 1
𝜋
1
ℛ𝒲
≈
+ 𝒞𝒢 + 𝛿𝑡 cos 𝑋 −
+ 𝛿𝑡
+ const
𝐴𝒯
ℛ 𝛿𝑡
2
4
ℓmagn

(3.10a)

для поперечної i
ℛ
𝜋
𝐸ℓ
≈
− 𝒞𝒢 +
2𝜋𝐴𝒯
Δℓ 2

(︂

1 𝜋2
+
4 96

)︂

Δℓ Δℓ ℛ
+ 2
+ const
ℛ
ℓmagn

(3.10b)

для повздовжньої доменних стiнок. З цих розрахункiв видно, що енергiя обох
доменних стiнок залежить вiд спiввiдношення мiж знаками магнiтної i геометричної кiральностей 𝒞 i 𝒢, до того ж, для поперечної доменної стiнки мiнiмум

ξ, нм
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Рис. 3.5: Розподiл намагнiченостi (𝑚𝜈 = cos 𝜃) у центральнiй поверхнi кiльця
Мебiуса iз трьома поперечними доменними стiнками. Параметри: 𝑄 = 1,72,

ξ, нм

𝒯 = 35 нм, iншi такi самi, як на рис. 3.3.
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Рис. 3.6: Розподiл намагнiченостi (𝑚𝜈 = cos 𝜃) у центральнiй поверхнi кiльця
Мебiуса iз повздовжньою доменною стiнкою Параметри: 𝑄 = 1,07, 𝒯 = 30 нм,
iншi такi самi, як на рис. 3.3.

енергiї досягається за рiзних їх знакiв, а для повздовжньої — за однакових.
Iншi варiацiйнi параметри в мiнiмумi енергiї рiвнi сягають наступних значень: положення доменної стiнки на кiльцi 𝑋 = 𝜋, а її ширина в радiанах
𝛿𝑡 ≈ ℓmagn /ℛ i Δℓ ≈ ℓmagn , що чудово узгоджується з даними моделювань.
Гармонiчна залежнiсть енергiї поперечної доменної стiнки вiд її положення
на кiльцi добре виражена у моделюваннях, див. рис. 3.7. Вона виникає внаслiдок мiнiмiзацiї геометрично-iндукованої магнiтної анiзотропiї, коефiцiєнт
якої рiзниться в залежностi вiд положення на кiльцi. Зв’язок магнiтної i геометричної кiральностей (добуток 𝒞𝒢 у виразах (3.10a) i (3.10b)) є наслiдком
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Рис. 3.7: Змiна енергiї кiльця Мебiуса в залежностi вiд положення поперечної
доменної стiнки на ньому. Точки вiдповiдають моделюванням для 𝒯 = 5 нм,
𝑄 = 1,72, 𝒢 = −𝒞 = 1. Суцiльна лiнiя вiдповiдає залежностi cos 𝑋.

iндукованої кривиною поверхнi кiльця взаємодiї Дзялошинського—Морiї, а
R
dmi
= −𝐴𝒯 𝑆 (𝛤 · ∇𝜃)d𝑆.
саме, доданка в обмiннiй енергiї (3.3) 𝐸ex
3.2.2.2

Зв’язок iз стацiонарними станами пласкої наносмуж-

ки Для з’ясування причин утворення стацiонарних станiв намагнiченостi
на кiльцi Мебiуса варто обговорити стацiонарнi стани на прямiй наносмужцi
з такими самими матерiальними параметрами i подiбними розмiрами (ширина 𝒲 = 80 нм, довжина 2𝜋ℛ ≈ 628 нм). Вiдповiдну дiаграму, отриману тим
же методом, що й рис. 3.2, наведено на рис. 3.8.

Мiж стацiонарними станами на кiльцi Мебiуса i на прямiй смужцi можна
провести прямi аналогiї. У випадку вiдсутностi або слабкої анiзотропiї намагнiченiсть напрямлена вздовж смужки через вплив магнiтостатичної взаємодiї (стан 1p на рис. 3.8, який вiдповiдає вихору на кiльцi Мебiуса, див.
рис. 3.2(b)).
Сильна анiзотропiя приводить до намагнiчення вздовж вiсi анiзотропiї
перпендикулярно до поверхнi смужки (стан 2p на рис. 3.8, який вiдповiдає
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(2p)

(3p)

(1p)

(4p)

Рис. 3.8: Дiаграма стацiонарних станiв прямої наносмужки довжиною 628 нм,
шириною 80 нм для рiзних товщин i значень легкоосьової анiзотропiї. На
вставках лiворуч i праворуч схематично зображено вiдповiднi розподiли намагнiченостi (тривимiрний вид i проекцiя на площину). (1p) Однорiдний розподiл вздовж смужки. (2p) Однорiдний розподiл вздовж вiсi анiзотропiї. (3p)
Кiлька поперечних доменних стiнок. (4p) Повздовжня доменна стiнка.
поперечнiй доменнiй стiнцi на кiльцi Мебiуса, див. рис. 3.2(c)). Розподiл намагнiченостi на такiй самiй смужцi, згорнутiй у кiльце Мебiуса природнiм
чином утворює поперечну доменну стiнку через розрив у векторному полi,
нормальному до поверхнi кiльця. Особливостi поперечної доменної стiнки, якi
обговорювалися у попередньому пiдроздiлi, є наслiдком криволiнiйної геометрiї.
Досить товстi наносмужки iз сильною анiзотропiєю мiнiмiзують енергiю
намагнiченостi утворенням кiлькох доменiв, розташованих послiдовно вздовж
смужки (стан 3p на рис. 3.8, який вiдповiдає кiльком поперечним доменним
стiнкам на кiльцi Мебiуса, див. рис. 3.2(d)). Особливiстю кiльця Мебiуса на
вiдмiну вiд пласкої геометрiї є умова на непарну кiлькiсть доменiв.
Промiжнi значення коефiцiєнту легкоосьової анiзотропiї (𝑄 ≈ 1) призво-

137
дять до утворення повздовжньої доменної стiнки (стан 4p на рис. 3.8) у такий
самий спосiб, як на кiльцi Мебiуса, див. рис. 3.2(e).

3.3

Основнi результати роздiлу

У даному роздiлi представлено результат чисельного дослiдження стацiонарних станiв намагнiченостi у феромагнiтному кiльцi Мебiуса з легконормальною анiзотропiєю. Знайдено iнтервали магнiтних i геометричних параметрiв, за яких реалiзуються вихровий розподiл намагнiченостi в кiльцi, рiзнi
типи доменних стiнок i багатодоменний стан. Поперечна доменна стiнка реалiзується у випадку сильної анiзотропiї (великi значення фактору якостi 𝑄), в
той час як повздовжня доменна стiнка характерна для параметрiв матерiалу,
якi вiдповiдають 𝑄 ≃ 1. Останнє пов’язано з впливом магнiтостатичної взаємодiї: якщо анiзотропiя не дуже сильна, то енергетично вигiднiше утворити
областi з протилежним напрямком намагнiченостi по всiй довжинi зразка, що
дає виграш в енергiї полiв розмагнiчування.
Виявлено зв’язок мiж геометричною кiральнiстю кiльця Мебiуса i напрямком намагнiченостi в доменнiй стiнцi, який виникає внаслiдок iндукованих
обмiнною взаємодiєю ефективних анiзотропiї i взаємодiї Дзялошинського—
Морiї. Ефективна анiзотропiя визначає положення поперечної доменної стiнки на кiльцi, в той час як взаємодiя Дзялошинського—Морiї визначає напрямок повороту намагнiченостi всерединi доменної стiнки за чи проти годинникової стрiлки. Чисельно отриманi результати узгоджуються iз аналiтичними
розрахунками, проведеними В. П. Кравчуком.
В роздiлi окреслюється область стiйкостi доменних стiнок iз врахуванням магнiтостатичної взаємодiї i описується їх тонка структура, наводяться
iншi можливi стацiонарнi стани намагнiченостi в кiльцi Мебiуса. Таким чином, поставленi у роздiлi задачi виконано. Зазначимо, що подiбний зв’язок
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мiж топологiєю i геометричними властивостями форми зразка iз топологiєю
i динамiкою поля намагнiченостi в ньому є предметом дослiдження в останнiх роботах [44, 205, 210]. Серед питань, якi залишились вiдкритими в даному напрямку, слiд навести задачу розсiяння магнонiв на описаних доменних
стiнках та рух останнiх пiд дiєю зовнiшнiх чинникiв.
Оригiнальнi результати роздiлу:
1. Дiаграма стацiонарних станiв магнiтного кiльця Мебiуса радiусом ℛ =
100 нм i шириною 𝒲 = 80 нм для змiнних фактору якостi 𝑄 i товщини

кiльця 𝒯 мiстить чотири рiзнi стани: вихровий, одна поперечна домен-

на стiнка, три поперечнi доменнi стiнки, повздовжня доменна стiнка,
див. рис. 3.2(a).
2. У випадку слабкої анiзотропiї (𝑄 < 1) реалiзується вихровий стан: на-

магнiченiсть напрямлена, здебiльшого, у площинi кiльця, див. рис. 3.2(b).
При цьому навiть за вiдсутностi анiзотропiї на краях кiльця спостерiгаються вiдхилення вiд планарного розподiлу, див. рис. 3.3.
3. У випадку сильної анiзотропiї (𝑄 > 1) для досить тонких кiлець, спостерiгається поперечна доменна стiнка, яка розташовується на «вертикальнiй» частинi кiльця Мебiуса (координата на кiльцi 𝜒 = 𝜋), а кiральнiсть
якої протилежна до геометричної кiральностi кiльця, див. рис. 3.2(b), (c′ )
i рис. 3.4.
4. У досить товстих кiльцях Мебiуса iз сильною анiзотропiєю реалiзується
розподiл намагнiченостi iз трьома доменними стiнками, див. рис. 3.2(c) i
рис. 3.5. Топологiя зразка зумовлює утворення лише непарної кiлькостi
доменних стiнок.
5. За промiжних значень анiзотропiї (𝑄 ≈ 1) конкуренцiя мiж анiзотропiєю i магнiтостатичною взаємодiєю призводить до утворення повздов-
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жньої блохiвської доменної стiнки, магнiтна кiральнiсть якої збiгається
iз геометричною кiральнiстю зразка, див. рис. 3.2(d), (d′ ) i рис. 3.6.
6. Стацiонарнi стани намагнiченостi у кiльцi Мебiуса мають своїх вiдповiдникiв у пласкiй наносмужцi iз легкоосьовою, див. рис. 3.8. При переходi
вiд магнiтної смужки до топологiї кiльця Мебiуса однорiдний стан намагнiченостi перпендикулярно до поверхнi природнiм чином утворює
топологiчно iндуковану доменну стiнку, а поява кривини визначає її
магнiтну кiральнiсть.
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ВИСНОВКИ
Дана дисертацiйна робота присвячена двом напрямкам дослiджень у наномагнетизмi: динамiцi магнiтних топологiчних солiтоноподiбних збуджень
(вихорiв i точок Блоха) i особливостям формування розподiлiв намагнiченостi
у наномагнетиках рiзної геометричної форми. Опис систем, якi дослiджувались, дано в рамках феноменологiчної моделi Ландау—Лiфшиця—Гiльберта
аналiтично i шляхом чисельних моделювань (мiкромагнiтних i спiн-ґраткових).
В роботi аналiтично i чисельно проаналiзовано можливi типи динамiки
магнiтного вихору в феромагнiтному диску пiд дiєю однорiдного монохроматичного магнiтного поля, прикладеного перпендикулярно до площини основ.
Аналiтично знайдено розподiл намагнiченостi у точцi Блоха в центрi зразка
сферичної форми. Описано народження i анiгiляцiю точок Блоха у процесi змiни полярностi магнiтних вихорiв пiд дiєю сталого магнiтного поля в
гайзенберґiвському магнетику цилiндричної форми iз поверхневою анiзотропiєю. Виявлено можливi стацiонарнi стани намагнiченостi в кiльцi Мебiуса iз
легконормальною анiзотропiєю. Описано їх магнiтну структуру.
Достовiрнiсть наведених результатiв пiдтверджується узгодженiстю аналiтичних розрахункiв iз мiкромагнiтними i спiн-ґратковими моделюваннями.
Розрахунок мiкромагнiтної структури точки Блоха, наведений в пiдроздiлi 2.2 пiдтверджуються в роботi [157], де було поєднано мiкромагнiтний i
спiн-ґратковий методи розрахункiв. Результати дослiджень магнiтних нанодротiв рiзної форми, опублiкованi в [44, 206], узгоджуються iз наведеними в
данiй дисертацiйнiй роботi властивостями доменних стiнок в кiльцi Мебiуса.
Описанi в дисертацiйнiй роботi результати можуть бути використанi при
розробцi приладiв спiнтронiки i дослiдженнi властивостей магнiтних топологiчних солiтонiв. Так резонансний метод змiни полярностi разом iз можливi-
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стю отримання хаотичної динамiки є важливим з огляду на створення швидкiсних елементiв магнiтної пам’ятi та наноелектронних криптографiчних пристроїв [46]. На важливостi врахування тривимiрної динамiки наголошують
останнi експериментальнi дослiдження перемикання полярностi вихорiв [195].
Основнi оригiнальнi результати дисертацiйної роботи:
1. Встановлено, що монохроматичне накачування радiально-симетричних
магнонних мод на фонi магнiтного вихору призводить до динамiки намагнiченостi, за якої можлива регулярна i хаотична динамiка полярностi. Запропоновано теоретичну модель, яка пояснює їх появу в рамках
механiчної аналогiї коливань частинки iз змiнною масою у ефективному двоямному потенцiалi. Невелика амплiтуда накачування призводить
до слабконелiнiйного резонансу, а подальше її зростання — до стрибкiв
мiж еквiвалентними мiнiмумами потенцiалу, якi вiдповiдають протилежним значенням полярностi. Запропоновано спосiб контрольовного
перемикання полярностi вихорiв за допомогою хвильових пакетiв.
2. Аналiтично знайдено розподiл намагнiченостi в околi точки Блоха в
феромагнiтному зразку сферичної форми, який визначається конкуренцiєю обмiнної i магнiтостатичної взаємодiї. Запропоновано спосiб її
стабiлiзацiї просторово-неоднорiдним полем.
3. Встановлено, що в залежностi вiд знаку неєлiвської поверхневої анiзотропiї вихор набуває бочко- або подушкоподiбної форми. Неоднорiднiсть
блохiвської лiнiї є причиною народження точок Блоха в процесi її перемагнiчування. В рамках запропонованої моделi нитчастого вихрового
осердя описано вплив сталого магнiтного поля на планарний вихор в
диску i динамiку точок Блоха.
4. Виявлено магнiтокiральнi ефекти, зумовленi топологiєю кiльця Мебiуса. Побудовано дiаграму рiвноважних станiв намагнiченостi в феро-
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магнiтному кiльцi Мебiуса з легконормальною анiзотропiєю. Знайдено
умови формування топологiчно iндукованих просторово неоднорiдних
магнiтних структур.
Дослiдження, якi були покладенi в основу даної дисертацiї, проведено
у спiвавторствi з д. ф.-м. н., проф. Д. Д. Шекою (Київський нацiональний
унiверситет iменi Тараса Шевченка), д. ф.-м. н., проф. Ю. Б. Гайдiдеєм i
к. ф.-м. н., с. н. с. В. П. Кравчуком (Iнститут теоретичної фiзики iм. М. М. Боголюбова НАН України), проф. Ф. Г. Мертенсом (Prof. Em. F. G. Mertens,
Bayreuth Universität), проф. О. Г. Шмiдтом (O. G. Schmidt, Institute for Integrative Nanosciences, IFW Dresden) i докт. Д. Г. Макаровим (Institute of Ion
Beam Physics and Materials Research, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e. V.).
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ПОДЯКИ
Хочу висловити подяку моїм рiдним i друзям за пiдтримку i натхнення,
всiй групi RiTM (http://ritm.knu.ua) за поради, набутий досвiд i плiднi обговорення. Денис Дмитрович Шека, висловлюю щиру вдячнiсть за керiвництво
науковою роботою. Денис Дмитрович Шека, Юрiй Борисович Гайдiдей, Володимир Петрович Кравчук, дякую за уважнiсть, слушнi поради й нагоду
отримати безцiнний досвiд творчої, наукової школи. Дякую Францу Мертенсу (Danke Schön, Franz G. Mertens) i Денису Геннадiйовичу Макарову за
гостиннiсть, плiдну спiвпрацю та новi iдеї.
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ДОДАТКИ
А

Рiвноважний розподiл намагнiченостi у плiвцi iз
поверхневою анiзотропiєю

У даному пiдроздiлi наведено розрахунок розподiлу намагнiченостi у гайзенберґiвському феромагнетику в формi плiвки iз врахуванням неєлiвської анiзотропiї.
В залежностi вiд знаку поверхневої анiзотропiї, вiдхилення намагнiченостi вiд
𝑚𝑧 = ℎ набуває максимуму всерединi або на поверхнях плiвки. Опублiковано в
роботi [63].

Розглянемо плiвку товщиною 𝐿 зi сталою легкоплощинної анiзотропiї 𝐾 > 0
i сталою поверхневої анiзотропiї 𝐾s = κ𝐾. Рiвноважний розподiл намагнiченостi визначається системою рiвнянь (2.33). Для його опису можна покласти
√︀
𝑚 = 1 − 𝑚20 𝑒𝑥 + 𝑚0 𝑒𝑧 без втрати загальностi, де 𝑚0 = 𝑚0 (𝑧,ℎ). У такому

випадку система рiвнянь (2.33) зводяться до

ℓ2 𝑚0 𝜕 2
𝑚0
+ ℎ − 𝑚0 = √︀
ℓ
𝜕𝑧 2
1 − 𝑚20 𝜕𝑧 2
]︂⃒⃒
[︂
κ
𝜕𝑚0
⃒
± √ 𝑚0 (1 − 𝑚20 ) ⃒
= 0.
ℓ
⃒
𝜕𝑧
𝜆
2𝜕

2

√︁
1 − 𝑚20 ,

(А.1)
(А.2)

𝑧=±𝐿/2

√
Аналiтичний розв’язок може бути знайдений у припущеннi |κ/ 𝜆| ≪ 1. За-

писуючи функцiю 𝑚0 у виглядi 𝑚0 (𝑧, ℎ) = ℎ+ √κ𝜆 𝑦˜(𝑧) отримуємо вираз (2.44).

Б

Моделювання змiни полярностi вихору в зразку iз
обмiнною анiзотропiєю

У даному пiдроздiлi наведено результати моделювань змiни полярностi магнiтного вихору в гайзенберґiвському магнетику iз легкоплощинною обмiнною анiзотропiєю. Якiсно, процес вiдповiдає динамiцi у легкоплощинному феромагнетику iз
вiд’ємною поверхневою анiзотропiєю. Опублiковано в роботi [63].
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Поверхнева анiзотропiя природнiм чином виникає у гайзенберґiвському
магнетику iз обмiнною анiзотропiєю [2], гамiльтонiан якої має вигляд
ℋ

ex. an

𝐽𝑧 𝒮 2 ∑︁
𝑚𝑛 𝑚𝑛+𝛿 ,
=
2

(Б.3)

𝑛,𝛿

де 𝐽𝑧 > 0 — коефiцiєнт обмiнної анiзотропiї легкоплощинного магнетика. Сума пробiгає по шести найближчим сусiдам для внутрiшнiх вузлiв ґратки i по
3—5 для вузлiв на поверхнi зразка, що може бути iнтерпретовано як обмiнноiндукована поверхнева анiзотропiя, яка виникає внаслiдок порушення симетрiї ґратки на поверхнi.
У моделюваннях, виконаних за допомогою пакету SLaSi, використано таку
саму процедуру, як було описано в пiдроздiлi 2.3.2.2, для 𝐽𝑧 /𝐽 = 0,005 (диск
А, див. пiдроздiл 2.3.2.2). Вихор змiнює полярнiсть пiд дiєю поля
2𝜇b 𝐻/(𝐽𝑧 𝒮) = 2,2.

(Б.4)

Динамiка, яка при цьому спостерiгалась, якiсно подiбна до випадку легкоплощинного магнетика iз легконормальною поверхневою анiзотропiєю, наведеною на рис. 2.12. У порiвняннi з моделюваннями одноiонної анiзотропiї,
ефект змiни ширини вихору був суттєво менший: в той час, як рiзниця динамiчних полярностей в центрi та на поверхнi зразка у моделюваннях, наведених на рис. 2.12(d) складає 𝛿𝑝en = |𝑝top − 𝑝center | = 1,65, для випадку

обмiнної анiзотропiї 𝛿𝑝ex = 0,032, що приблизно в 50 разiв менше. Зазначимо,
що не зважаючи на те, що порушення симетрiї ґратки при дискретному розрахунку обмiнної взаємодiї (1.1) виникає навiть за вiдсутностi додаткового
члену в формi (Б.3), це не призводить до описаної неоднорiдної змiни полярностi, див. пiдроздiл 2.3.2.2 (параграф про моделювання магнетикiв лише з
об’ємною анiзотропiєю). Це дозволяє зробити висновок, що вiдповiдальним
за неоднорiдну змiну полярностi в даному випадку є саме анiзотропний характер порушення симетрiї на поверхнi зразка в гамiльтонiанi (Б.3).
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В

Кiльце пiд дiєю сталого магнiтного поля

У даному пiдроздiлi наведено розрахунок розподiлу намагнiченостi у феромагнiтному кiльцi з легкоплощинною анiзотропiєю i поверхневою неєлiвською анiзотропiєю пiд дiєю зовнiшнього поля, напрямленого вздовж його вiсi. Початковий
розподiл намагнiченостi у формi планарного вихору деформується, набуваючи
найбiльшої позаплощинної компоненти на внутрiшньому радiусi кiльця. Опублiковано в роботi [63].

Розглянемо магнiтне кiльце iз внутрiшнiм радiусом 𝑟in ≥ 0,3ℓ у вихровому

станi i енергiєю (2.30). Для вирiзу такого розмiру, за вiдсутностi зовнiшнiх

полiв, кiльце перебуває в станi планарного вихору [142]. Рiвняння (2.33a) набуває вигляду
2

2

ℓ ∇ 𝑚𝑧 + ℎ − 𝑚𝑧 = ℓ
де 𝑚𝑦 =

2
2 𝑚𝑧

𝑚𝑦

∇2 𝑚𝑦 ,

(В.5)

√︀
1 − 𝑚2𝑧 cos 𝜑 i 𝜑 визначається (2.46a). Розглянемо випадок слабких

полiв |ℎ| ≪ 1. Будемо шукати розв’язок (В.5) у формi

(В.6)

𝑚𝑧 = ℎ𝑚𝑟 .
Тодi рiвняння (В.5) перетвориться у систему
)︂
(︂ 2
)︂
(︂ 2
𝜕 2 𝑚𝑟 1 𝜕𝑚𝑟
ℓ
2 𝜕 𝑚𝑟
+ 𝑚𝑟
ℓ
+
+
−1 +1=0
𝜕𝑧 2
𝜕𝑟2
𝑟 𝜕𝑟
𝑟2
(︂

)︂⃒⃒
𝜕𝑚𝑟 κ𝑎
⃒
± 2 𝑚𝑟 ⃒
⃒
𝜕𝑧
ℓ
⃒
𝜕𝑚𝑟 ⃒⃒
⃒
𝜕𝑟 ⃒

= 0,

(В.7a)

(В.7b)

𝑧=±𝐿/2

= 0.

(В.7c)

𝑟=𝑟in ,𝑅

У випадку вiдсутностi поверхневої анiзотропiї, розв’язок системи (В.7) 𝑚𝑟 =
𝑚𝑟ℎ (𝑟), збiгається з розв’язком рiвняння
(︂ 2
)︂
(︂ 2
)︂
d
𝑚
1
d𝑚
ℓ
𝑟ℎ
𝑟ℎ
ℓ2
+
+ 𝑚𝑟ℎ 2 − 1 + 1 = 0
d𝑟2
𝑟 d𝑟
𝑟

(В.8)
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iз межовими умовами (В.7c). Для κ ̸= 0 розв’язок (В.7) можна знайти у
виглядi

𝑚𝑟 =

∑︁

𝑅𝑛 (𝑟)𝑍𝑛 (𝑧),

(В.9)

𝑛

що дає наступну межову задачу:
2
2 d 𝑍𝑛
ℓ
d𝑧 2

ℓ

2

(︂

+ 𝜎𝑛2 𝑍𝑛 = 0,

)︂
(︂ 2
)︂
d2 𝑅𝑛 1 d𝑅𝑛
ℓ
2
+
+ 𝑅𝑛 2 − 1 − 𝜎𝑛 + 𝐹𝑛 = 0,
d𝑟2
𝑟 d𝑟
𝑟
)︂⃒⃒
(︂
κ
d𝑍𝑛
⃒
= 0,
± √ 𝑍𝑛 ⃒
ℓ
⃒
d𝑧
𝜆
𝑧=±𝐿/2
⃒
d𝑅𝑛 ⃒⃒
= 0.
⃒
d𝑟 ⃒

(В.10a)
(В.10b)
(В.10c)

(В.10d)

𝑟=𝑟in ,𝑅

де 𝐹𝑛 є коефiцiєнтами розкладу
1=

∑︁

𝐹𝑛 𝑍𝑛 (𝑧).

(В.11)

𝑛

Власнi функцiї 𝑍𝑛 мають вигляд
𝑍𝑛 (𝑧) = 𝜎𝑛 cos

κ
𝜎𝑛 (𝑧 + 𝐿/2)
𝜎𝑛 (𝑧 + 𝐿/2)
+ √ sin
,
ℓ
ℓ
𝜆

(В.12)

iз дисперсiйним рiвнянням
√
𝜎𝑛 𝐿
𝜎𝑛 κ
tg
=2 𝜆 2
, 𝑛 ∈ N.
2ℓ
𝜆𝜎𝑛 − κ 2

(В.13)

Для випадку κ < 0 перше власне число 𝜎1 має знаходитись як розв’язок
th

𝜎1 𝐿
κ
= −√
2ℓ
𝜆𝜎1

(В.14)

iз власною функцiєю
𝑍1 (𝑧) = 𝜎1 ch

𝜎1 (𝑧 + 𝐿/2)
κ
𝜎1 (𝑧 + 𝐿/2)
+ √ sh
.
ℓ
ℓ
𝜆

(В.15)
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−10

z = ±L/2
z=0
κ=0

−12
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

r/a

Рис. В.1: Розподiл намагнiченостi 𝑚𝑧 = ℎ𝑚𝑟 (𝑟, 𝑧) у центрi i на основах кiльця
iз внутрiшнiм радiусом 𝑟in = 1,58𝑎 i додатною поверхневою анiзотропiєю пiд
дiєю поля ℎ = −0,0009 (залишено 4 гармонiки у (В.10)). Пунктирна крива
вiдповiдає функцiї ℎ𝑚𝑟ℎ (вiдсутнiсть поверхневої анiзотропiї). κ = 0,1, iншi
параметри такi самi, як на рис. 2.18.
Розв’язок рiвняння (В.10b)
⎡

𝑅𝑛 (𝑟𝜎 ) =

𝐹𝑛 ⎣
K𝑖 (𝑟𝜎 )
1 + 𝜎𝑛2

𝑟Z𝜎

∞
Z

K𝑖 (𝑥)𝑥d𝑥⎦ ,

L𝑖 (𝑥)𝑥d𝑥 + 𝐵K𝑖 (𝑟𝜎 ) + L𝑖 (𝑟𝜎 )
1

⎤

𝑟𝜎

(В.16)
√︀
де 𝑟𝜎 = 1 + 𝜎𝑛2 𝑟/ℓ, L𝑖 (𝑥) i K𝑖 (𝑥) — розв’язки модифiкованого рiвняння Бесселя дiйсного аргументу уявного порядку. На радiусi 𝑟𝜎0 другої координацiйної сфери 𝐵 ≈ (𝑟𝜎0 + 0,557)/(0,99𝑟𝜎0 − 0,316). Вигляд профiлю планарного
вихору в рiзних зрiзах зразка пiд дiєю зовнiшнього поля вiдповiдно до розв’язку (В.10) зображено на рис. В.1. Для розрахункiв у рамках моделi вихрового
осердя рiвняння (В.8) i (В.10b) розв’язувались чисельно iз використанням вiд
3 гармонiк для найменших значень 𝐿 й до 7 для найбiльш товстих зразкiв.

Г

Модель нитчастого вихрового осердя
У даному пiдроздiлi наведено опис моделi нитчастого вихрового осердя i розрахунок форми вихору в її рамках iз врахуванням поверхневої неєлiвської анiзотропiї.
Опублiковано в роботi [63].
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Гамiльтонiан (2.30) iз врахуванням анiзотропiї (2.45) може бути переписаний у наступнiй формi:
√︁
]︁
∑︁[︁
2
2
2
𝑚𝑛 𝑚𝑛+𝛿 + (1 − 𝑚𝑛 )(1 − 𝑚𝑛+𝛿 ) cos(𝜑𝑛 − 𝜑𝑛+𝛿 )
ℋ𝑐 = − 𝐽𝒮
𝑛,𝛿

(︂

∑︁

+

𝑛=(𝑛𝑥 ,𝑛𝑦 ,𝑛)

(Г.17)

)︂
𝐾𝑛 𝒮 2 2
𝑚𝑛 − 2𝜇b 𝐻𝒮𝑚𝑛 .
2

Пiдставляючи в нього анзац (2.46) отримуємо
[︂
𝑁
∑︁
𝐽
2𝐽
𝜇2
ℋ𝑐 =
4𝐾𝒮 2 − 𝜇2𝑛 −
𝑚𝑏 𝜇𝑛 + κ𝑛 𝑛
𝐾
𝐾
2
𝑛=1
]︂
√︁
2
𝜇
4𝐽
(1 − 𝑚2𝑏 )(1 − 𝜇2𝑛 ) cos 𝜓𝑛 + 𝑛 − 𝜇𝑛 ℎ
−√
2
5𝐾
[︂
]︂
𝑁
−1
√︁
∑︁
− 4𝐽𝒮 2
𝜇𝑛 𝜇𝑛+1 + (1 − 𝜇2𝑛 )(1 − 𝜇2𝑛+1 ) cos(𝜓𝑛 − 𝜓𝑛+1 ) .

(Г.18)

𝑛=1

Беручи до уваги, що κ𝑛 = 0 для 𝑛 = 2,𝑁 − 1, κ1 = κ𝑁 = κ, 𝜆 = ℓ2 /𝑎2 ,

𝜆𝑛 = 𝐽/𝐾𝑛 ≡ 𝜆/(1 + κ𝑛 ) отримуємо рiвняння (2.47). Часова еволюцiя 𝜇𝑛 (𝜏 ) i

𝜓𝑛 (𝜏 ) визначається рiвнянням (1.14), яке набуває вигляду наступної системи:
d𝜇𝑛
1 𝜕H𝑐
𝛼 𝜕H𝑐
2
=
−
(1
−
𝜇
)
,
𝑛
d𝜏
1 + 𝛼2 𝜕𝜓𝑛
1 + 𝛼2 𝜕𝜇𝑛
d𝜓𝑛
1 𝜕H𝑐
1
𝛼 𝜕H𝑐
=−
−
,
d𝜏
1 + 𝛼2 𝜕𝜇𝑛
1 − 𝜇2𝑛 1 + 𝛼2 𝜕𝜓𝑛

(Г.19)

де H𝑐 = ℋ𝑐 /(4𝐾𝒮 2 ). Задача динамiки намагнiченостi у дискретнiй моделi

може бути проаналiзована чисельно. Для аналiтичного пiдходу ми замiнили
дискретнi функцiї 𝜇𝑛 i 𝜓𝑛 iї неперервними аналогами 𝜇(𝑧) i 𝜓(𝑧) та замiнили
пiдсумовування iнтегруванням. Об’ємний внесок при цьому набуває вигляду

Z

𝐿/2

4
E𝑣 [𝜇] =
𝑎

[︁

𝜇2
4𝜆
(1 − 2𝜆) − (ℎ + 2𝜆𝑚𝑏 )𝜇 − √
2
5

−𝐿/2

√︁
(1 − 𝑚2𝑏 )(1 − 𝜇2 )×
(Г.20a)

Z

𝐿/2

]︁
× cos 𝜓 d𝑧 + 2𝜆𝑎
−𝐿/2

[︂

]︂
(𝜇′ )2
2
′ 2
+ (1 − 𝜇 )(𝜓 ) d𝑧,
1 − 𝜇2

Полярнiсть µhom
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Рис. Г.1: Рiвноважна полярнiсть 𝜇hom (ℎ) для дискретної однорiдної моделi (2.47) (κ𝑛 = 0, 𝑛 = 1,𝑁 ) при 𝜆 = 20.
iз 𝑚𝑏 ≡ 𝑚𝑏 (𝑧, ℎ). Поверхневий внесок має вигляд
⃒
⃒
±
2⃒
E𝑠 [𝜇] = 2κ𝜇 ⃒
.
⃒

(Г.20b)

𝑧=±𝐿/2

Вважаючи, що вiдхилення вiд рiвноважного значення динамiчної полярностi за вiдсутностi поверхневої анiзотропiї мале i 𝜇(𝑧) = 𝜇hom (ℎ) + √κ𝜆 𝑥˜(𝑧)
√
iз |κ/ 𝜆| ≪ 1, де 𝜇hom (ℎ) може бути знайдено чисельно як розв’язок наступного рiвняння

1
4𝜆
(1 − 2𝜆)𝜇2hom − ℎ(1 + 2𝜆𝑚𝑟ℎ )𝜇hom = √
2
5

√︁
(1 − ℎ2 𝑚2𝑟ℎ )(1 − 𝜇2hom ),

(Г.21)

див рис. Г.1. Беручи до уваги, що 𝜓(𝑧) = 0 i варiюючи функцiонал (Г.20)
отримуємо рiвноважний розподiл 𝜇 як розв’язок межової задачi (2.49), де
(︂
)︂
1
4
,
(Г.22a)
𝐴1 = 2 −
(1 − 𝜇2hom ) − √︀
𝜆
5(1 − 𝜇2hom )
√︃
)︃]︃
[︃
(︃
1 − 𝜇2hom
5
√
𝐴2 (𝑧) =
5ℎ−10𝜆𝑚𝑏 (𝑧)+𝜇hom 5 − 10𝜆 + 4𝜆
. (Г.22b)
1 − 𝜇2hom
5κ 𝜆
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M. Urbánek, V. Uhlı́ř, C.-H. Lambert [et al.] // Phys. Rev. B. –– 2015. ––
Mar. –– Vol. 91, no. 9. –– P. 094415. –– URL: http://dx.doi.org/10.
1103/PhysRevB.91.094415.
29. Magnetic Microhelix Coil Structures

/ E. J. Smith, D. Makarov,

S. Sanchez [et al.] // Phys. Rev. Lett. –– 2011. –– Aug. –– Vol. 107. ––
P. 097204. –– URL: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.
107.097204.
30. Gioia, G. Micromagnetics of very thin films / G. Gioia, R. D. James //
Proc.

R. Soc.

Lond.

A. –– 1997. –– Jan. –– Vol.

453, no.

1956. ––

P. 213–223. –– URL: http://www.journals.royalsoc.ac.uk/openurl.
asp?genre=article&id=doi:10.1098/rspa.1997.0013.
31. Kohn, R. V. Another Thin-Film Limit of Micromagnetics / R. V. Kohn,
V. V. Slastikov // Archive for Rational Mechanics and Analysis. –– 2005. ––
Vol. 178, no. 2. –– P. 227–245. –– URL: http://dx.doi.org/10.1007/
s00205-005-0372-7.

156
32. Slastikov, V. Micromagnetism of thin shells
Mathematical
ences. ––

Models

2005. ––

and
Vol.

15,

Methods
no.

10. ––

/ V. Slastikov //
in

Applied
P.

Sci-

1469–1487. ––

http://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S021820250500087X.
33. Effective anisotropy of thin nanomagnets: Beyond the surface-anisotropy
approach / J. G. Caputo, Y. Gaididei, V. P. Kravchuk [et al.] // Phys.
Rev. B. –– 2007. –– Vol. 76, no. 17. –– P. 174428. –– URL: http://link.
aps.org/abstract/PRB/v76/e174428.
34. Gaididei, Y. Curvature Effects in Thin Magnetic Shells / Y. Gaididei,
V. P. Kravchuk, D. D. Sheka // Phys. Rev. Lett. –– 2014. –– Jun. ––
Vol. 112. –– P. 257203. –– URL: http://link.aps.org/doi/10.1103/
PhysRevLett.112.257203.
35. Sheka, D. D. Curvature effects in statics and dynamics of low dimensional magnets / D. D. Sheka, V. P. Kravchuk, Y. Gaididei // Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. –– 2015. –– Vol. 48,
no. 12. –– P. 125202. –– URL: http://stacks.iop.org/1751-8121/48/
i=12/a=125202.
36. Out-of-surface vortices in spherical shells / V. P. Kravchuk, D. D. Sheka,
R. Streubel [et al.] // Phys.

Rev.

B. –– 2012. –– Apr. –– Vol. 85. ––

P. 144433. –– URL: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.85.
144433.
37. Curvature induced chirality symmetry breaking in vortex core switching
phenomena / M. I. Sloika, V. P. Kravchuk, D. D. Sheka, Y. Gaididei //
Applied Physics Letters. –– 2014. –– Vol. 104, no. 25. –– P. 252403. ––
URL: http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/104/25/
10.1063/1.4884957.

157
38. Braun, H.-B. Topological effects in nanomagnetism: from superparamagnetism to chiral quantum solitons / H.-B. Braun // Advances in Physics. ––
2012. –– Vol. 61, no. 1. –– P. 1–116. –– URL: http://www.tandfonline.
com/doi/abs/10.1080/00018732.2012.663070.
39. All-electrical operation of magnetic vortex core memory cell / K. Nakano,
D. Chiba, N. Ohshima [et al.] // Appl. Phys. Lett. –– 2011. –– Vol. 99,
no. 26. –– P. 262505. –– URL: http://link.aip.org/link/?APL/99/
262505/1.
40. Abrikosov, A. A. Nobel Lecture: Type-II superconductors and the vortex lattice / A. A. Abrikosov // Rev. Mod. Phys. –– 2004. –– Dec. ––
Vol. 76, no. 3. –– P. 975–979. –– URL: http://link.aps.org/doi/10.
1103/RevModPhys.76.975.
41. Fetter, A. L. Rotating trapped Bose-Einstein condensates / A. L. Fetter //
Rev. Mod. Phys. –– 2009. –– May. –– Vol. 81, no. 2. –– P. 647–691. –– URL:
http://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.81.647.
42. Kleckner, D. Creation and dynamics of knotted vortices / D. Kleckner,
W. T. M. Irvine // Nature Physics. –– 2013. –– Mar. –– Vol. 9, no. 4. ––
P. 253–258. –– URL: http://dx.doi.org/10.1038/nphys2560.
43. Hertel, R. Curvature–induced magnetochirality / R. Hertel // SPIN. ––
2013. –– Sep. –– Vol. 03, no. 03. –– P. 1340009. –– URL: http://dx.doi.
org/10.1142/S2010324713400092.
44. Torsion-induced effects in magnetic nanowires

/ D. D. Sheka,

V. P. Kravchuk, K. V. Yershov, Y. Gaididei // Phys. Rev. B. –– 2015. ––
Aug. –– Vol. 92. –– P. 054417. –– URL: http://link.aps.org/doi/10.
1103/PhysRevB.92.054417.

158
45. Cortes-Ortuno, D. Influence of the Dzyaloshinskii-Moriya interaction
on the spin-wave spectra of thin films

/ D. Cortes-Ortuno, P. Lan-

deros // Journal of Physics: Condensed Matter. –– 2013. –– Apr. –– Vol. 25,
no. 15. –– P. 156001. –– URL: http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/
25/15/156001.
46. Handbook of Chaos Control / Ed. by E. Schöll, H. G. Schuster. –– 2nd
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85. Stöhr, J. Magnetism: From Fundamentals to Nanoscale Dynamics

/
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