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ВСТУП

Одним з важливих напрямкiв сучасної теоретичної фiзики є дослiдження

нелiнiйних явищ, пов’язаних з проблемою солiтонiв [1–11]. Добре вiдомо, що

солiтони вiдiграють особливу роль в магнетизмi. Зокрема, роль солiтонiв пiд-

вищується при зниженнi розмiрностi системи, тобто при переходi до розгляду

одновимiрних (1D) та двовимiрних (2D) магнетикiв [12–16]. Зокрема, 1D солi-

тони (кiнки) зумовлюють руйнування далекого порядку в гейзенбергiвських

магнетиках при скiнчених температурах. В 2D iзотропних гейзенбергiвських

магнетиках чинниками такого руйнування виступають солiтони Белавiна—

Полякова [17]. З наявнiстю нелокалiзованих солiтоноподiбних збуджень в

2D магнетиках (вихорiв) пов’язаний специфiчний топологiчний фазовий пе-

рехiд Березинського—Костерлiца—Таулеса (БКТ-перехiд) [18, 19].

Дослiдження термодинамiки магнiтних солiтонiв почалися з бiльш про-

стого 1D випадку. Крумхансл i Шриффер [20] довели, що при побудовi тер-

модинамiчної теорiї 1D магнетикiв елементарними збудженнями разом з ма-

гнонами є також солiтони (кiнки). При побудовi солiтонної феноменологiї [21]

було з’ясовано, що кiнк-магнонна взаємодiя може суттєво змiнити густину ма-

гнонних станiв, що впливає на термодинамiчнi властивостi системи. Зокрема,

температурна залежнiсть густини солiтонiв визначається зсувом фази магно-

нiв на кiнку та може суттєво вiдрiзнятися для магнетикiв з рiзним типом кiнк-

магнонної взаємодiї [22, 23].

Особлива роль в солiтоннiй феноменологiї належить магнонним модам,

що локалiзованi на солiтонi (локальнi моди). Наприклад, саме кiлькiсть ло-

кальних мод визначає змiну сумарної кiлькостi магнонних станiв i, завдяки

цьому, температурну залежнiсть густини кiнкiв [22]. Окрiм цього, дослiдже-

ння локальних мод має самостiйну цiннiсть, що пов’язана з прямими екс-

периментальними дослiдженнями по збудженню i детектуванню таких мод:
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завдяки тому, що локальнi моди характеризують прихованi ступенi вiльно-

стi солiтона, вони зумовлюють солiтонний магнiтний резонанс на частотах

«внутрiшнього» руху [24].

Актуальнiсть теми. Фiзика 2D магнiтних солiтонiв дослiджена значно

менш повно, нiж 1D солiтонiв. Аналiз ускладнюється вiдсутнiстю точних ана-

лiтичних розв’язкiв для бiльшостi моделей 2D магнетикiв. Зазвичай аналiз

проводиться чисельно для вiдносно невеликих дискретних систем [16]. Фiзи-

чна картина динамiки неодновимiрних солiтонiв ускладнюється завдяки появi

додаткової гiроскопiчної сили, що дiє на рухомий солiтон. Це було вперше з’я-

совано при аналiзi цилiндричних магнiтних доменiв та їх ґраток [25–28]. На-

явнiсть гiроскопiчної сили виключає прямолiнiйний рух солiтона, що повинно

викликати ларморову прецесiю солiтона аналогiчно до прецесiї електрона в

магнiтному полi пiд впливом сили Лоренца. При цьому може виникати нело-

кальна динамiка солiтонiв, де їх взаємодiя вихору з магнонами є принциповою

[29]. Однак загальнi властивостi динамiки 2D солiтонiв в гейзенбергiвських

магнетиках до останнього часу залишалися вiдкритими [16].

В останнi декiлька рокiв спостерiгається значене поновлення iнтересу до

вивчення нелiнiйної динамiки магнiтних наноструктур. Цей iнтерес пов’язано

як iз успiхом у нанотехнологiях, так i з незвичайними властивостями об’єктiв

[28, 30–32]. В магнiтних наночастинках можуть реалiзуватися неоднорiднi

стани намагнiченостi, в першу чергу, вихровi стани, що мають типовi мас-

штаби меншi за 10 нанометрiв [28, 32]. Завдяки нетривiальним топологiчним

властивостям i нелiнiйному характеру взаємодiї, еволюцiя неоднорiдних ста-

нiв в наномагнетиках— це динамiка неодновимiрних топологiчних солiтонiв,

зокрема, вихорiв. Нещодавнє пряме експериментальне спостереження вихо-

рiв в таких системах свiдчить про те, що вихори можуть бути переважним

енергетичним станом в таких наноелементах, iснування яких вигiдно завдяки

конкуренцiї обмiнної та диполь-дипольної взаємодiї. Саме магнiтнi вихори за-
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безпечують стабiльний запис iнформацiї (бiт) при розмiрах порядку 100 нм.

Магнiтнi наночастинки у вихровому станi є дуже перспективними кандида-

тами для носiїв накопичувальної пам’ятi високої щiльностi та оперативної

пам’ятi високої швидкостi. Зараз iнтерес до таких матерiалiв постiйно зро-

стає, що пов’язано з технологiчними можливостями не лише виготовляти та-

ки структури, а також активно контролювати та керувати цими нелiнiйними

мезоскопiчними системами.

Опис солiтонної (вихрової) динамiки в реальних наномагнетиках є значно

складнiшою задачею, нiж у гейзенбергiвських магнетиках, що пов’язано з

впливом магнiто-дипольної взаємодiї. Динамiка солiтонiв i вихорiв у реальних

наномагнетиках є вiдкритою проблемою, розв’язання якої є прiоритетним для

фiзики наномагнетизму.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Ди-

сертацiйну роботу виконано на кафедрi математики та теоретичної фiзики

радiофiзичного факультету Київського нацiонального унiверситету iменi Та-

раса Шевченка (КНУ). Дослiдження над дисертацiйною роботою були скла-

довою частиною наведених нижче наукових проектiв.

• науковi дослiдження за держбюджетною темою КНУ № 01БФ052-07 «До-

слiдження генерацiйно-рекомбiнацiйних процесiв та електронного транс-

порту в напiвпровiдниках та напiвпровiдникових структурах як основи для

створення елементної бази новiтнiх засобiв комплексної автоматизацiї та

iнформатизацiї» (державний реєстрацiйний номер 0101U006494, термiн ви-

конання 2003–2005) [виконавець робiт за проектом];

• науковий проект «Деякi специфiчнi нелiнiйнi ефекти в квазiдвовимiрних

структурах наноелектронiки», пiдтриманий науково-дослiдною роботоюМОН

України (М/270-2004, термiн виконання 2004–2006) [виконавець робiт за

проектом];
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• науковий проект «Керованi нелiнiйнi збудження в магнiтних нанострукту-

рах», пiдтриманий науково-дослiдною роботою МОН України (державний

реєстрацiйний номер 0104U008882, термiн виконання 2004-2005) [викона-

вець робiт за проектом];

• науковий проект «Контрольована динамiка нелiнiйних збуджень в нано-

структурах iз складною геометрiєю», пiдтриманий науково-дослiдною ро-

ботою МОН України (державний реєстрацiйний номер 0105U006818, термiн

виконання 2004-2006) [виконавець робiт за проектом];

• науковий проект «Дослiдження електрофiзичних та магнiтних властиво-

стей сучасних твердотiльних наноструктур», пiдтриманий науково-дослi-

дною роботоюМОНУкраїни (державний реєстрацiйний номер 0107U010361,

термiн виконання 2007) [виконавець робiт за проектом];

• науковий проект «Динамiка i статика магнетикiв в масштабах нанометрiв

та пiкосекунд», пiдтриманий науково-дослiдною роботою МОН України

(державний реєстрацiйний номер 0107U008223, термiн виконання 2007) [на-

уковий керiвник проекту];

• науковий проект «Динамiка солiтонiв i вихорiв у наномагнетиках», пiдтри-

маний науково-дослiдною роботою МОН України (державний реєстрацiй-

ний номер 0108U005929, термiн виконання 2008–2009) [науковий керiвник

проекту].

Мета i завдання дослiдження. Метою дисертацiйної роботи є побудо-

ва цiлiсної картини динамiчних явищ у двовимiрних магнетиках, пов’язаних

з iснуванням магнiтних солiтонiв i вихорiв. Основнi завдання проведених у

роботi дослiджень: (а) встановлення загальних закономiрностей солiтон-ма-

гнонної взаємодiї для широкого класу гейзенбергiвських магнетикiв, (б) по-

будова ефективних рiвняння руху солiтонiв в рiзноманiтних магнетиках, (в)
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аналiз методiв керування динамiкою солiтоноподiбних збуджень у нанома-

гнетиках за допомогою магнiтних полiв i електричних струмiв.

Об’єктом дослiдження є динамiчнi явища в нелiнiйнiй теорiї магнетизму

двовимiрних i квазiдвовимiрних спiнових систем.

Предметом дослiдження виступають магнiтнi солiтони i вихорi, на всебi-

чному дослiдженню динамiки яких присвячена дисертацiйна робота.

Методи дослiдження. Аналiтичнi дослiдження нелiнiйних збуджень в ма-

гнетиках (солiтонiв i вихорiв) проводились на основi контiнуальних та дис-

кретних рiвнянь Ландау—Лiфшиця, польових рiвнянь нелiнiйної σ-моделi.

Для аналiтичного розв’язування цих рiвнянь використовувались такi сучаснi

методи теоретичної i математичної фiзики як методи теорiї поля та теорiї

солiтонiв, солiтонна теорiя збурень, методи диференцiальної геометрiї, тео-

рiя нелiнiйних рiвнянь, методи колективних змiнних, методи усереднення в

теорiї нелiнiйних коливань. Для перевiрки аналiтичних розрахункiв викори-

стовували загальнодоступний пакет мiкромагнiтного моделювання OOMMF,

який дозволяє проводити тривимiрне моделювання наномагнетикiв реальних

розмiрiв. Для дослiдження динамiчних явищ перемикання полярностi, зокре-

ма пiд дiєю спiн-поляризованого струму, використовували моделювання спiн-

ґраткової динамiки на основi оригiнального програмного пакету SLASI.

Наукова новизна одержаних результатiв полягає у встановленнi за-

гальних закономiрностей солiтон-магнонної взаємодiї в двовимiрних магнети-

ках i побудовi солiтонної динамiки двовимiрних магнетикiв i наномагнетикiв:

1) В нерелятивiстської квантово-механiчної теорiї розсiяння узагальнено те-

орему Левiнсона для двовимiрного розсiяння на потенцiалах, що мають

обернено квадратичнi сингулярностi. Згiдно з цiєю теоремою кiлькiсть

зв’язаних станiв для певної парцiальної хвилi пов’язана не лише з повним

фазовим зсувом, але також iз iнтенсивнiстю сингулярностей. Узагальнену
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теорему Левiнсона застосовано для розсiяння у магнiтному полi Ааро-

нова—Бома (АБ). Доведено, що левiнсонове спiввiдношення визначається

додатково магнiтним потоком АБ-поля. Вперше для розсiяння на сингу-

лярних потенцiалах запропоновано загальний розв’язок задачi розсiяння

в короткохвильовому наближеннi.

2) Узагальнено рiвняння неперервностi для тензору енергiї-iмпульсу в кла-

сичнiй теорiї поля на випадок систем з топологiчними дефектами. Вперше

одержано, що для польових систем, що мають сингулярностi, стандартне

спiввiдношення мiж польовим iмпульсом та силою має включати дода-

ткову сингулярну силу. Цей пiдхiд застосовано для аналiзу гiроскопiчних

систем з топологiчними дефектами, де встановлено зв’язок мiж гiроскопi-

чною силою, сингулярною силою i часовою похiдною стандартного польо-

вого iмпульсу та запропоновано метод побудови регулярного лагражiану

для гiроскопiчної системи.

3) Вперше показано, що процес розсiяння на топологiчному 2D магнiтному

солiтонi або вихорi є процесом Ааронова—Бома. Солiтон утворює ефектив-

не далекодiюче магнiтне поле, яке зумовлює зеєманове розщеплення ма-

гнонних енергетичних станiв з протилежними значеннями азимутального

квантового числа. Показано, що стандартне наближення Борна не є аде-

кватним та розроблено пiдхiд солiтонної теорiї збурень для опису солiтон-

магнонної взаємодiї. Вперше запропоновано узагальнення рiвняння Шре-

дiнгера для опису вихро-магнонної взаємодiї. Передбачено сингулярну по-

ведiнку амплiтуди розсiяння магнонiв в короткохвильовому наближеннi.

4) Вперше солiтонну феноменологiю узагальнено на випадок 2D систем. За-

пропоновано загальний метод розрахунку густини магнонних станiв на 2D

солiтонi. Метод застосовано для розрахунку квантової поправки (енергiї
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Казимiра) для 2D солiтонiв в феро–, антиферо– та ферiмагнетиках. До-

ведено, що квантова поправка порушує масштабну iнварiантнiсть системи

та зумовлює нестабiльнiсть солiтонних розв’язкiв в усiх зазначених магне-

тиках. З урахуванням квантової поправки багатосолiтонним розв’язкам

енергетично вигiдно розбитися на декiлька односолiтонних.

5) Передбачено iснуваннi цiлої низки суто локальних мод для прецесiйних

солiтонiв великого радiусу. При зменшеннi радiусу солiтона всi локальнi

моди окрiм однiєї залишають область дискретного спектра та перетворю-

ються на квазiлокальнi. Запропоновано метод розрахунку власних частот

локальних мод. Доведено, що наявнiсть локальних мод приводить до бi-

фуркацiї картини розсiяння. Для солiтонiв малого радiусу залишається

лише одна трансляцiйна мода з ненульовою частотою, збудження якої зу-

мовлює гiроскопiчний рух прецесiйного солiтона.

6) Передбачено iснування граничного циклу в динамiцi вихору в гейзенбер-

гiвському магнетику пiд впливом змiнного магнiтного поля. Розроблено

новий метод колективних змiнних для опису динамiки вихорiв пiд впливом

перiодичної накачки, який включає додатково до трансляцiйних ступенiв

вiльностi (координат центра вихору) також внутрiшнi ступенi вiльностi.

Метод дозволяє кiлькiсно описати параметри кругового граничного ци-

клу, радiус якого є прямо пропорцiйним до розмiру системи i амплiтудi

магнiтного поля та обернено пропорцiйним до частоти поля.

7) Запропоновано механiзм перемикання полярностi вихору в тонкому ди-

ску магнiтом’якого матерiалу пiд впливом сталого поперечного поля: на

вiдмiну вiд товстих дискiв, де перемикання супроводжується утворенням

точки Блоха, перемагнiчування тонких дискiв вiдбувається з утворенням

планарного вихору.
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8) Передбачено iснування нового вихрового стану в феромагнiтних нанокiль-

цях з отвором порядку обмiнної довжини— промiжного вихору, для якого

кут нахилу намагнiченостi на внутрiшнiй поверхнi кiльця залежить вiд

розмiра отвору. Знайдено аналiтичну форму для енергiї однорiдних ста-

нiв нанокiльця та запропоновано просту модель для опису неоднорiдних

станiв, за допомогою яких вперше розраховано рiвноважнi стани для кiль-

ця.

9) Запропоновано метод швидкого перемикання кiральностю вихору в ма-

гнiтному нанодиску за допомогою iмпульсного магнiтного поля. Вперше

запропоновано розглядати кiральнiсть вихору як неперервну характери-

стику i надано означення для неї. Вперше показано, що перемикання кi-

ральностю можна спостерiгати в суто круговiй наночастинцi. При цьому

для порушення симетрiї запропоновано використання маски, яка зумов-

лює неоднорiдний вплив поля на диск.

10) Вперше передбачено явище перемикання полярностi вихору у феромагнi-

тному диску пiд впливом сталого поперечного спiн-поляризованого стру-

му. В гейзенбергiвському феромагнетику спiновий струм дiє як ефективне

стале магнiтне поле, що є перпендикулярним до площини магнетика, пiд

дiєю якого утворюється ротацiйний вихор. Запропоновано просту аналiти-

чну картину для опису явища перемикання полярностi такого вихору, яке

вiдбувається з утворенням тимчасового планарного вихору. В наномагне-

тиках з магнiто-дипольною взаємодiєю ротацiйний вихор не утворюється.

Перемикання полярностi вихору вiдбувається з утворенням тимчасової па-

ри вихор-антивохор.

11) Встановлено загальнi закономiрностi явища перемикання полярностi вихо-

ру в феромагнiтному нанодиску пiд впливом сталого спiн-поляризованого
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струму, або змiнного магнiтного поля. Побудовано аналiтичний опис яви-

ща перемикання полярностi, ключовим моментом є утворення i знищення

пари вихор-антивихор.

Практичне значення одержаних результатiв полягає в можливостi

використання результатiв дослiджень за дисертацiйною роботою для поста-

новки та iнтерпретацiї експериментальних дослiджень динамiчних характе-

ристик квазiдвовимiрних магнетикiв, для розробки i розрахунку нових при-

ладiв наноелектронiки, зокрема пристроїв високошвидкiсткої оперативної ма-

гнiтної пам’ятi, високоємних накопичувачiв надвисокої щiльностi, мiнiатюр-

них магнiтних сенсорiв.

Слiд зазначити, що одержанi результати солiтон-магнонного розсiяння в

гейзенбергiвських магнетиках, зокрема, iснування локальних мод на солiтонi,

може бути спостережено експериментально за допомогою солiтонного магнi-

тного резонансу аналогiчно до того, як це було зроблено для одновимiрних

систем [24].

Iснування солiтонiв (вихорiв) в наномагнетиках надiйно встановлено екс-

периментально [28, 32]. Їх застосування у сучасних приладах наноелектронi-

ки — це, в першу чергу, мiкромагнiтнi сенсори i магнiтна логiка[33]. Явище

перемикання полярностi вихору пiд впливом змiнного магнiтного поля нещо-

давно спостерiгали в наночастинках пермалою [34, 35], зокрема, пiд впливом

поля, що обертається в площинi магнетика [36].

В роботi [37] було експериментально пiдтверджено можливiсть перемикан-

ня полярнiстю за допомогою спiн-поляризованого струму. Прогнозується [38],

що керування динамiкою вихору в наночастинцi за допомогою електричного

струму змiнить напрямок сучасної спiнтронiки.

Особистий внесок здобувача. Основнi результати дослiджень за мате-

рiалами дисертацiйної роботи опублiковано в наукових статтях [39–64], в яких



16

здобувач безпосередньо брав участь на всiх етапах проведення дослiджень:

постановки задач, розробцi пiдходiв i методiв, проведеннi розрахункiв, iнтер-

претацiї результатiв, написаннi статей. Нижче наводиться список спiльних

публiкацiй з зазначенням конкретного внеску здобувача.

В роботах [39–52] здобувачу належить визначальна роль в формулюваннi

мети i задач дослiдження, проведення аналiтичних i чисельних розрахункiв,

аналiзi i iнтерпретацiї результатiв. В роботах [53–57] здобувач приймав участь

в розробцi пiдходiв розв’язання задачi солiтон-магнонної взаємодiї, запропо-

нував та реалiзував методи їх чисельного розв’язання. В роботi [58] здобувачу

належить iдея використання розсiяння Ааронова—Бома для аналiзу вихро-

магнонної взаємодiї в магнiтних точках. В роботах [59–63] здобувач особисто

формулював мету i задачi дослiдження, брав участь в проведеннi аналiти-

чних обчислень i обговореннi результатiв роботи.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Основнi результати дослiджень за

дисертацiйною роботою доповiдалися та обговорювалися на наукових збо-

рах радiофiзичного факультету КНУ та iнституту теоретичної фiзики НАН

України iменi М. М. Боголюбова (IТФ), на наукових семiнарах радiофiзи-

чного факультету КНУ, вiддiлу квантової електронiки IТФ, iнституту ма-

гнетизма НАН України, iнституту фiзики НАН України, iнституту фiзики

унiверситету м. Байройт (Bayreuth Universität, Нiмеччина), нацiонального

iнституту прикладних наук м. Руан (INSA de Rouen, Францiя), унiверси-

тету м. Мюнстер (Münster Universität, Нiмеччина), iндiйського нацiональ-

ного центра базiсних дослiджень iменi Бозе (S. N. Bose National Centre for

Basic Sciences, Калькута, Iндiя), iнституту ядерної фiзики м. Калькута (Saha

Institute of Nuclear Physics, Калькута, Iндiя), iнституту фiзики складних си-

стем м. Дрезден (Max–Planck–Institut für Physik komplexer Systeme, Дрезден,

Нiмеччина), iнституту металофiзики м. Штутгардт (Max–Planck–Institut für

Metallforschung, Штутгардт, Нiмеччина).
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Матерiали дисертацiїної роботи було представлено на наступних конфе-

ренцiях:

• International Workshop and Seminar “Vortices, solitons, and frustration phenomena

in 2D magnetic and optical systems”, Dresden, Germany, January 3-21 (2000);

• 8th European Magnetic Materials and Applications Conference EMMA–2000,

Kiev, June (2000);

• International conference “Functional Materials” Partenit, Ukraine, October 1-6

(2001);

• International conference NANSYS–2004, Kiev, (2004);

• International Conference: “FPU+50: Nonlinear waves 50 years after Fermi-

Pasta-Ulam”, Rouen, France, June 21-25 (2005);

• International Workshop “Nonlinear Physics and Mathematics”, NLPM–2006,

Kiev, May 25-27 (2006);

• I мiжнародна конференцiя «Електронiка та прикладна фiзика», Київ, 24-27

листопада (2005);

• VI мiжнародна конференцiя молодих вчених з прикладної фiзики, Київ,

14-16 червня (2006);

• VII мiжнародна конференцiя молодих вчених з прикладної фiзики, Київ,

13-15 червня (2007);

• International Conference on Nanoscale Magnetism, ICNM–2007, Istanbul, Turkey,

June 25-29 (2007);

• International Conference “Functional Materials”, Partenit, Ukraine, October 1-6

(2007);
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• III мiжнародна конференцiя «Електронiка та прикладна фiзика», Київ, 25-

27 жовтня (2007);

• Workshop Dreikönigstreffen Magnetismus’08 "New concepts in spin dynami-

cs Bad Honnef, Germany, January 6–8 (2008);

• VIII мiжнародна конференцiя молодих вчених з прикладної фiзики, Київ,

11-13 червня (2008).

Публiкацiї. За матерiалами, що увiйшли до складу дисертацiйної роботи,

опублiковано 41 наукову працю [39–79], зокрема 27 наукових статей [39–65],

з них 22 в закордонних фахових виданнях, 5 у вiтчизняних фахових журна-

лах, що вiдповiдають вимогам ВАК України. Матерiали дисертацiйних дослi-

джень також представлено у 14 друкованих матерiалах конференцiй [66–79].

Основнi результати дослiджень опублiковано в 26 статтях [39–64].

Структура й обсяг дисертацiї. Дисертацiя складається зi вступу, трьох

основних роздiлiв, висновку, списку використаних джерел, який мiстить 444

найменувань, двох додаткiв. Робота викладена на 321 сторiнках тексту, iз них

299 сторiнок основного тексту, зi списком використаних джерел обсяг роботи

складає 377 сторiнок. Дисертацiя мiстить 4 таблицi та 75 рисункiв (9 з яких

займають окремi сторiнки).

Автор вирiшив доцiльним вiдмовитися вiд традицiйного роздiлу з оглядом

лiтератури. Лiтературнi данi наводяться i детально аналiзуються окремо в

кожному роздiлi роботи.

В роздiлi 1 розглядаються двовимiрнi солiтони в гейзенбергiвських ма-

гнетиках i дослiджується проблема солiтон-магнонної взаємодiї в таких си-

стемах. Встановлюються загальнi закономiрностi солiтон-магнонної взаємодiї

для широкого класу магнетикiв. В пiдроздiлi 1.1 формулюється модель 2D

гейзенбергiвського магнетика, проводиться аналiз структури солiтонiв i ви-
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хорiв в рiзноманiтних типах гейзенбергiвських магнетикiв. В пiдроздiлi 1.2

дослiджується задачу взаємодiї солiтонiв з магнонами. Показано, що зада-

чу солiтон-магнонного розсiяння можна описати за допомогою комплексного

хвильового рiвняння. Зокрема, у випадку гейзенбергiвських феромагнетикiв

взаємодiя солiтонiв iз магнонами описується узагальненим рiвнянням Шре-

дiнгера. В рамках цього пiдходу дослiджено загальнi закономiрностi солiтон-

магнонної взаємодiї.

В §1.2.1 розглядається квантово-механiчне розсiяння на потенцiалах, що

мають обернено квадратичнi сингулярностi, для яких наводиться узагальнен-

ня теореми Левiнсона. Узагальнену теорему Левiнсона застосовано для зада-

чi солiтон-магнонного розсiяння на солiтонi Белавiна—Полякова в iзотропних

магнетиках (§1.2.2), прецесiйних солiтонах в легкоосьових магнетиках (§1.2.3)

та вихорах в легкоплощинних магнетиках (§1.2.4).

Роздiл 2 присвячено дослiдженню динамiки нелiнiйних збуджень (двови-

мiрних топологiчних солiтонiв i вихорiв) в двомiрних гейзенбергiвських ма-

гнетиках. В пiдроздiлi 2.1 розглядається метод колективних змiнних i гiроско-

пiчнi властивостi в класичнiй теорiї поля. Дослiджується умови застосуваннi

пiдходу ефективного лагранжiану для гiроскопiчних систем i пропонується

метод побудови регулярного лагражiану. В пiдроздiлi 2.2 побудовано ефе-

ктивнi рiвняння руху солiтонiв в рiзноманiтних магнетиках и проаналiзовано

динамiку солiтонiв для обмежених магнетикiв кругової геометрiї в iзотро-

пних (§2.2.1) i легкоосьових (§2.2.2) магнетиках. В §2.2.3 метод ефективного

лагранжiану використано для аналiзу динамiки вихорiв, зокрема, пiд впли-

вом зовнiшнього магнiтного поля.

В роздiлi 3 дослiджено рiзноманiтнi аспекти статики i динамiки вихорiв у

магнетиках з магнiто-дипольною взаємодiєю (магнiтом’яких наночастинках).

В пiдроздiлi 3.1 дослiджено рiвноважнi конфiгурацiї намагнiченостi в таких

системах. Зокрема, розглянуто статику вихорiв в нанодисках (§3.1.1) i нано-
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кiльцях (§3.1.2). Пiдроздiл 3.2 присвячено дослiдженню динамiки вихорiв у

нанодисках, зокрема, проблемам керування полярнiстю (§3.2.2) i кiральнiстю

(§3.2.3) вихору за допомогою магнiтних полiв. В §3.2.4 встановлюються зако-

номiрностi динамiки вихору в тонкому магнiтному диску пiд впливом сталого

спiн-поляризованого магнiтного струму.
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РОЗДIЛ 1

СОЛIТОН–МАГНОННА ВЗАЄМОДIЯ У

ДВОВИМIРНИХ ГЕЙЗЕНБЕРГIВСЬКИХ

МАГНЕТИКАХ

В цьому роздiлi, який написано за матерiалами робiт [39–41, 44, 45, 47, 48,

50, 53, 54, 58, 65] розглядаються двовимiрнi солiтони в гейзенбергiвських

магнетиках i дослiджується проблема солiтон-магнонної взаємодiї в таких

системах. Встановлюються загальнi закономiрностi солiтон-магнонної взає-

модiї для широкого класу магнетикiв.

Аналiз двовимiрних магнiтних солiтонiв продовжується вже понад 25 ро-

кiв, див. оглядовi роботи [12, 13, 15, 16]. Зараз вважається надiйно встановле-

ним, що таки солiтони вiдiграють значну роль в фiзицi 2D магнiтних систем.

Зокрема, в одноосьових магнетиках з анiзотропiєю типу легка площина, що

мають неперервно вироджений основний стан, з’являються магнiтнi вихори,

наявнiсть яких зумовлює топологiчний фазовий перехiд Березинського—Ко-

стерлiца—Таулеса (БКТ-перехiд) [18, 19]. Белавiн i Поляков були першими,

хто побудував точнi аналiтичнi розв’язки для 2D топологiчних солiтонiв (со-

лiтони Белавiна—Полякова) в iзотропному магнетику та довели, що саме

солiтони вiдповiдають за руйнування далекого порядку при скiнчених тем-

пературах [17]. Солiтоннi ознаки в динамiчних функцiях вiдгуку можна спо-

стерiгати експериментально. Зокрема, трансляцiйний рух солiтонiв зумовлює

так званий солiтонний центральний пiк [22, 80, 81].

Для 2D систем концепцiя солiтонного (вихрового) газу була застосована

для опису легкоплощинних магнетикiв вище температури БКТ-переходу, де

в результатi роз’днання пар вихор-антивихор, iснує газ вихорiв скiнченої гу-

стини [14, 16]. Концепцiя локалiзованих топологiчних солiтонiв (π2-топологi-

чних солiтонiв [13]) була застосована в легкоосьових магнетиках, де солiтони



22

зумовлюють суттєвий внесок в релаксацiю спiнових збуджень, що було вико-

ристано для пояснення ширини ЕПР-лiнiй [82–88].

Основнi труднощi при аналiзу 2D систем пов’язано з вiдсутнiстю точних

аналiтичних розв’язкiв для бiльшостi моделей. Аналiз солiтонiв проводиться,

зазвичай, чисельно на основi дiагоналiзацiї вiдносно невеликих дискретних

систем, див. огляд [16]. При такий скiнченiй геометрiї солiтон-магнонна вза-

ємодiя приводила, наперед усе, до появи специфiчних голдстоунiвських ло-

кальних мод з аномально малою частотою, а також до збудження магнон-

них мод завдяки руху солiтона. В наслiдок оберненого ефекту з’являється

можливiсть описати динамiчнi параметри солiтона за допомогою даних про

локальнi моди [29].

Особливу роль вiдiграють моделi, для яких можливо отримати аналiти-

чнi результати i з’ясувати загальнi закономiрностi солiтон-магнонної взаємо-

дiї. Такою моделлю є iзотропна σ-модель, для якої iснують точнi аналiтичнi

розв’язки Белавiна—Полякова, що описують структуру двовимiрного солiто-

на в iзотропному 2D магнетику [17]. Солiтон Белавiна—Полякова локалiзує

на собi цiлий набiр магнонних мод нульової частоти [89]. Цi моди визначають

основну поведiнку картини розсiяння. Однак, навiть незначна одноосьова анi-

зотропiя може принципово змiнити картину. Хоча аналiтичнi розв’язки невi-

домi навiть для структури солiтона в анiзотропних магнетиках, в таких си-

стемах вдається з’ясувати основнi закономiрностi солiтон-магнонної взаємодiї

на основi пiдходу, що узагальнює метод аналiзу для iзотропного магнетика.

1.1. Модель 2D гейзенбергiвського магнетика i

структура солiтонiв

Динамiчний опис широкого класу двовимiрних гейзенбергiвських магне-

тикiв може бути проведений на основi єдиного пiдходу в межах узагальненої
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анiзотропної σ-моделi.

1.1.1. Узагальнена анiзотропна σ-модель. Розглянемо класичний

2D анiзотропний гейзенбергiвський феромагнетик (ФМ). Гамiльтонiан такої

системи має стандартний вигляд [12, 13, 15, 16]

Hex = −J

2

∑

(n,n′)

(Sn · Sn′ − δSz
nSz

n′) +
K

2

∑
n

(Sz
n)2 . (1.1)

Тут Sn ≡ (Sx
n, Sy

n, Sz
n)—класичний спiновий вектор фiксованої довжини S,

який задано на двовимiрнiй квадратнiй ґратцi iз сталою ґратки a0; величи-

на J > 0 — обмiнний iнтеґрал, величина δ —коефiцiєнт одноосьової обмiнної

анiзотропiї анiзотропiї, пiдсумовування ведеться за двiйками найближчих су-

сiдiв (n, n′). Другий доданок характеризує однойонну анiзотропiю: K — стала

однойонної анiзотропiї.

Спiнову динамiку такого магнетика можна описати за допомогою дискре-

тного варiанта рiвнянь Ландау—Лiфшиця [12, 13]

dSn

dt
= −1

}

[
Sn × ∂Hex

∂Sn

]
. (1.2)

Типовий параметр довжини в системi, так звана магнiтна довжина l0 =

a0/
√

2|K|, визначає характерний просторовий масштаб збуджень в системi.

Якщо l0 . a0, в системi актуальнi дискретнi ефекти. Дискретнi рiвняння (1.2)

буде використано надалi для прямого чисельного моделювання на спiновiй

ґратцi.

Нижче ми будемо розглядати, в основному, випадок l0 À a0, що вiдповiд-

ає слабкiй анiзотропiї |K| ¿ 1. Тодi можна використовувати континуальне

наближеннi для моделi (1.1), (1.2), розглядаючи континуальну характеристи-

ку — одиничний вектор намагнiченiстi, тобто нормоване осереднене значення

магнiтного моменту m = −gµB〈Sn〉/(a2
0MS), де g —фактор Ланде, µB —ма-

гнетон Бора, MS —намагнiченiсть насичення. Вважаючи, що намагнiченiсть
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зберiгається по абсолютному значенню, |M | = MS = const, що справджу-

ється при досить низьких температурах, можемо параметризувати вектор

намагнiченостi двома кутовими змiнними

m ≡ M

MS
= (sin θ cos φ; sin θ sin φ; cos θ) . (1.3)

В основному наближеннi за малим параметром a0/l0 та малими градiєнтами

намагнiченостi, справджується континуальне наближення для гамiльтонiана

(1.1) [12, 13]

E =
A

2

∫
d2x [Wex + Wa] ,

Wex = (∇θ)2 + sin2 θ(∇φ)2, Wa =
K
a2

0
cos2 θ,

(1.4)

де A = JM 2
Sa5

0/(gµB)2 — обмiнна стала. Анiзотропiя системи характеризує-

ться сталою ефективної анiзотропiї

K =
K + 2δJ

J
. (1.5)

Випадок K = 0 вiдповiдає в континуальному наближеннi iзотропному ФМ

(зазначимо, що дискретний ФМ є iзотропним за умов K = 0 та δ = 0),

K < 0—ФМ з анiзотропiєю типу «легка вiсь» (легкоосьовий ФМ), K > 0—

ФМ з анiзотропiєю типу «легка площина» (легкоплощинний ФМ).

В термiнах кутових змiнних θ i φ рiвняння Ландау—Лiфшиця [90] мати-

муть вигляд [91]

sin θ∂tφ =
gµB

}MS

δE

δφ
, sin θ∂tθ = − gµB

}MS

δE

δθ
. (1.6)

Як було зазначено ще Дьорiнгом [92], рiвнянням Ландау—Лiфшиця можна

надати лагранжеве трактування. Виходячи з лагранжiана

L = −}MS

gµB

∫
d2x cos θ∂tφ− E, (1.7)
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рiвняння (1.6) можна отримати варiацiйним шляхом як рiвняння Ейлера—

Лагранжа, δL/δθ = 0 та δL/δφ = 0.

В одноосьовому ФМ рiвняння (1.6) при регулярному розподiлу намагнiче-

ностi мають наступнi iнтеґрали руху: повну енергiю (1.4), повний польовий

iмпульс

P = −
∫

d2x
∂L

∂(∂tφ)
∇φ =

}MS

gµB

∫
d2x cos θ∇φ, (1.8)

повну z-складову намагнiченостi (завдяки вiдсутностi явної залежностi енер-

гiї вiд азимутального кута φ)

Mz = MS

∫
d2x cos θ (1.9)

та повну z-складову кутового моменту (завдяки iзотропiї обмiнної взаємодiї)

Lz = MS

∫
d2x cos θ [r ×∇φ]z . (1.10)

Слiд зазначити, що умови регулярностi розподiлу параметра порядку може

порушуватися в присутностi двовимiрних солiтонiв. При цьому закони збере-

ження можуть також порушуватися, див. нижче §2.1.2.

Розглянемо класичний 2D гейзенбергiвський антиферомагнетик (АФМ).

Гамiльтонiан такої системи має формально той же самий вигляд (1.1), що i

для ФМ. Однак обмiнний iнтеґрал для АФМ вiд’ємний, J < 0, що веде до

появи пiдґраток. При континуальному пiдходi кожна пiдґратка АФМ опи-

сується лагранжiаном виду (1.7) для вiдповiдної намагнiченостi пiдґратки.

Бiльш зручно, однак, ввести їх комбiнацiї: одиничний вектор намагнiченостi

m i вектор антиферомагнетизму l [12, 13]

m =
M1 + M2

2MS
, l =

M1 −M2

2MS
,

l2 + m2 = 1, l ·m = 0.

(1.11)

У низькочастотну (ω ¿ 8JS/}) i довгохвильовому (a0|∇l| ¿ 1) наближеннi,

вектор намагнiченостi m є малим (|m| ¿ |l| ' 1), його можна розглядати
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як пiдпорядковану змiнну i поведiнку АФМ описати лише в термiнах змiнної

антиферомагнетизму [93]. Для iзотропного АФМ лагранжiан матиме вигляд

класичної O(3) σ–моделi n–поля [93–95]

L =
A

2

∫
d2x

{
(∂tθ)

2

c2 − (∇θ)2 + sin2 θ

[
(∂tφ)2

c2 − (∇φ)2

]}
, (1.12)

де використано кутовi змiннi θ i φ для вектора антиферомагнетизму. Квантовi

аспекти σ–моделi див. в оглядових роботах [22, 96]. Граничною швидкiстю в

лоренц-iнварiантнiй σ–моделi (1.12) є фазова швидкiсть спiнових хвиль c =

2JSa0
√
z/} (z—координацiйне число).

Наведенi вище моделi ФМ (1.7) i АФМ (1.12) можна розглядати на осно-

вi єдиного пiдходу в рамках та званої узагальненої анiзотропної σ–моделi

для одиничного векторного параметра порядка n [93–95, 97]. Використову-

ючи кутову параметризацiю nz = cos θ, nx + iny = sin θ exp(iφ), модельний

Лагранжiан може бути записано у виглядi [97]

L =
A

2

∫
d2x

{
(∂tθ)

2

c2 − (∇θ)2 + sin2 θ

[
(∂tφ)2

c2 − (∇φ)2

]

− 2ζ

D cos θ∂tφ−Wa(θ)

}
, Wa =

K
a2

0
cos2 θ.

(1.13)

Тут D = gµBA/(}MS) має сенс коефiцiєнта спiнової жорсткостi ФМ, c—

швидкостi спiнових хвиль в АФМ, ζ = (M1 −M2)/(M1 + M2); де M1 i M2 —

середнi значення намагнiченостi пiдґраток [97], Wa(θ)— енергiя анiзотропiї,

див. (1.4). Конкретний тип магнетика визначається спiввiдношенням параме-

трiв c i ζ/D.

Для ФМ n описує нормовану намагнiченiсть (1.3), ζ = 1 та c →∞. У ви-

падку магнетика з двома пiдґратками n— вектор антиферомагнетизму. Для

АФМ ζ = 0 i динамiка має лоренц-iнварiантний вигляд. Модель (1.13) при

скiнчених ζ i c описує ферiмагнетик (ФIМ) поблизу точки компенсацiї спi-

нових моментiв пiдґраток.
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Динамiчнi рiвняння узагальненої анiзотропної σ–моделi (1.13) матимуть

вигляд




∇2θ + sin θ cos θ

[
(∂tφ)2

c2 − (∇φ)2 +
2K
a2

0

]
=

∂ttθ

c2 − ζ

D sin θ∂tφ,

∇ · (sin2 θ∇φ
)

=
1

c2∂t

(
sin2 θ∂tφ

)
+

ζ

D sin θ∂tθ.

(1.14)

Повна енергiя в такiй системi має вигляд

E =
A

2

∫
d2x

{
1

c2

[
(∂tθ)

2 + sin2 θ(∂tφ)2] + (∇θ)2 + sin2 θ(∇φ)2 +
2K
a2

0
cos2 θ

}
,

(1.15)

повний польовий iмпульс

P = −A

∫
d2x

[
1

c2 (∂tθ)∇θ +
sin2 θ

c2 (∂tφ)∇φ− ζ

D cos θ∇φ

]
. (1.16)

Основний стан системи

n∞ = (sin θ∞ cos φ∞; sin θ∞ sin φ∞0; cos θ∞) (1.17)

визначається знаком коефiцiєнту анiзотропiї: при K = 0 реалiзується iзотро-

пний основний стан (вважатиме, що θ∞ = 0), при K < 0— основний стан типу

типу «легка вiсь» (θ∞ = 0), при K > 0—«легка площина» (θ∞ = π/2).

Простiшими елементарними лiнiйними збудженнями, що iснують на фонi

основного стану магнетика, є магнони неперервного спектра. Для iзотропного

i легкоосьового магнетика магноннi розв’язки мають вигляд nz = const . 1,

nx + iny = exp (iωt− ik · r). Двi вiтки магнонного спектра мають частоти

ω(±)(k) = −ζc2

2D ±
√(

ζc2

2D
)2

+ c2

(
k2 +

1

l20

)
. (1.18a)

При малих k одна з вiток має типовий для ФМ закон дисперсiї ω(+)(k) =

ω0 + Dk2/ζ, де частота активацiї ω0 = D/(ζl20) приймає ненульовi значення
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для легкоосьового магнетика. В короткохвильовому наближеннi, |k| À ζc/D,

матиме типовий для АФМ закон дисперсiї, ω(±)(k) = ±c
√

k2 + 1/l20.

Для магнетиков з анiзотропiєю типу легка площина магноннi розв’язки

матимуть вигляд nx = const . 1, nz+iny(k
2−ω2/c2)D/(ζω) = exp (iωt− ik · r).

Двi вiтки магнонного спектра мають чатоти

ω(±)(k) = c

[
k2 +

K
a2

0
+

1

2

(
ζc

D
)2

±
√

1

4

(
ζc

D
)4

+

(
ζc

D
)2 (

k2 +
K
a2

0

)
+

(K
a2

0

)2



1/2

.

(1.18b)

В граничних за k випадках магнонний спектр вiдповiдає, вiдповiдно, ФМ

спектра ω(k) = D|k|
√

k2 + 1/l20 та АФМ спектра: ω(−)(k) = c|k| та ω(+)(k) =

c
√

k2 + 1/l20.

1.1.2. Структура двовимiрних солiтонiв. Простiшими нелiнiйними

збудженнями є двовимiрнi топологiчнi солiтоноподiбнi збудження: локалiзо-

ванi (солiтони) i слабколокалiзованi (вихори). Надалi обидва цi типи збу-

джень називатимемо солiтонами.

1.1.2.1. Солiтони в iзотропних магнетиках. Розглянемо статичнi

розв’язки нашої моделi i почнемо з iзотропної O(3) σ-моделi n-поля. Шу-

катимемо статичнi розв’язки n(z, z̄), де z = x + iy, z̄ = x − iy, що вiдпо-

вiдають основному стану n∞ = (0; 0; 1) на нескiнченностi. Ця межова умова

призводить до пониження O(3) симетрiї моделi до O(2) симетрiї обертань

складових nx та ny та компактифiкацiї простору до C̄ ≡ S2. В результатi

поле n здiйснює вiдображення n : S2 → S2. Вiдповiдна гомотопiчна груп-

па — це π2(S
2) = Z. Отже кожна конфiгурацiя поля параметра порядку n

характеризується цiлим числом Q, топологiчною ступiнню вiдображення (π2
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топологiчним зарядом), що має назву iндекс Понтрягiна [5, 10, 91]

Q =
1

4π

∫
Qd2x, Q =

1

2
εijn · (∂in× ∂jn) , (1.19)

тут εij — антисиметричний тензор другого рангу, функцiя Q(z)— так звана,

топологiчна густина [98]. Завдяки проективним властивостям σ-моделi зру-

чно ввести комплексний параметр порядку

R(z, z̄) =
nx + iny

1− nz
≡ ctg(θ/2)eiφ, (1.20)

який задає координати числової сфери Рiмана. Енергiя iзотропної σ-моделi

E i топологiчний заряд Q мають вигляд:

E = 4A

∫
d2x

|∂zR|2 + |∂z̄R|2
(1 + |R|2)2 , Q =

1

π

∫
d2x

|∂zR|2 − |∂z̄R|2
(1 + |R|2)2 . (1.21)

Статична σ-модель конформно та масштабно iнварiантна. Кожний розв’язок

належить до однопараметричної сiм’ї розв’язкiв, що є зв’язаними перетворен-

нями масштабування. Безпосередньо з (1.21) матимемо, що енергiя будь-якої

статичного розв’язку має задовольняти нерiвнiсть Богомольного [5, 10, 17]

E ≥ 4πA|Q|. (1.22)

Ця нерiвнiсть встановлює нижню межу (межу Богомольного) для будь-якої

статичної конфигурацiї в певному Q секторi. Рiвнiсть вiдповiдає мiнiмуму

енергiї при певному значеннi Q. При цьому польовi рiвняння другого порядку

перетворюються на рiвняння першого порядку— рiвняння Богомольного [5,

10, 17], якi в позначеннях комплексного параметру порядку R(z, z̄) мають

вигляд

∂zR(z, z̄)∂z̄R(z, z̄) = 0. (1.23)

Розв’язками рiвняння Богомольного є будь-яка аналiтична функцiя R(z) або

антiаналiтична R(z̄). Простiший нетрiвiальний розв’язок — солiтон Белавi-
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на—Полякова

RBP(z, z̄) =





Azq, коли q ∈ Z+,

Az̄−q, коли q ∈ Z−.
(1.24a)

В термiнах кутових змiнних солiтон Белавiна—Полякова має вигляд

tg
θBP
2

=

(
R

|z|
)|q|

, φBP = ϕ0 + q arg z, (1.24b)

де R та ϕ0 —довiльнi параметри, див. рис. 1.1. Неоднозначнiсть вибору поча-

ткової фази ϕ0 є типовою для багатьох моделей; вона зумовлена iзотропiєю

гейзенбергiвського обмiну. Цiле число q називається завихренiстю солiтону.

Згiдно до (1.19) iндекс Понтрягiна для солiтона Белавiна—Полякова Q = −q.

Зазначимо, що розв’язки типу (1.24) є добре вiдомiми в теорiї рiдких кри-

сталiв: вони визначають структуру осердя дисклiнацiї в нематиках [99, 100],

див. також [101, 102].

Розв’язки iзотропної σ-моделi є нестабiльними, що пов’язано iз змiною

масштабу, тому, строго кажучи, вони не є солiтонами [10]; при цьому бiльш

коректно казати замiсть солiтона про lump [10]. Слiд зазначити, що, маючи на

увазi вiдповiднi застосування та узагальнення, цi розв’язки називають також

iнстантонами [5, 103] та скiрмiонами [5, 10].

Завдяки тому, що R(z) здiйснює вiдображення на сферу Рiмана, аналiти-

чна функцiяR(z) може мати полюси. Вимагаючи, щоб розв’язок мав скiнчену

енергiю, отримаємо R(z) у виглядi мероморфної функцiї [5, 10, 17, 91]

RN(z) = A

q∏
k=1

(z − zk)

q−1∏
k=1

(1− ckz)

, при q > 0 (1.25)

(побудова розв’язкiв при q < 0 тривiальна). Енергiя такого багатосолiтон-

ного розв’язку визначається межею Богомольного E = 4πA|q| i не залежить

вiд довiльних параметрiв A, zk, ck. Якщо асоцiювати центр солiтона зi зна-

ченням R = 0, побачимо, що в цьому розв’язку при рiзних значеннях zk,
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Рис. 1.1. Типовий розподiл параметра порядку в солiтонi Белавiна—Полякова (1.24b) з

q = +1 та ϕ0 = π/2. Стрiлками показано компоненти вектора n(z). Градiєнтом кольору

зображено компоненту nz(z).

ck матимемо Q солiтонiв з одиничним топологiчним зарядом, розташованих

в точках z = zk. Якщо усi zk спiвпадають, матимемо при ck = 0 розв’я-

зок (1.24a). Отже, змiна параметрiв zk, ck веде до змiни структури солiтона,

залишаючи не змiнними його топологiчний заряд та енергiю. Таким чином,

БП-солiтон характеризується досить високим виродженням, що є наслiдком

конформної iнварiантностi 2D σ-моделi [17, 103], див. також [104]. Вiдповiдно

до цього, БП-солiтон мiстить цiлу низку локальних мод з нульовою частотою

[89]. Явний вигляд для нульових мод можна отримати, варiюючи (1.25) за па-

раметрами zk и ck. В граничному випадку zk, ck → 0, цi моди можна подати

у виглядi розкладу

RN(z)−RBP(z)

RBP(z)
=

Q∑

m=−Q+1

Am

zm
при Am → 0, (1.26a)

або, в позначеннях малих вiдхилень θ i φ вiд величин θBP i φBP в простiшому
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розв’язку (1.24b), у виглядi

θ − θBP + i sin θBP (φ− φBP) = −sin θBPAm

(z)m . (1.26b)

Звiдси можна зробити висновок, що iснує 2|q| незалежних типiв малих нор-

мованих збурень, якi не змiнюють енергiю солiтона. Їх вигляд визначається

функцiєю
RN(z)−RBP(z)

RBP(z)
∝ (z)−m ∝ exp(im arg z). (1.27)

Це рiвнозначно твердженню [89], що з БП-солiтоном пов’язано 2|q| локальних
мод з нульовою частотою (нульових мод ), див. нижче § 1.2.2.

Побудова динамiчних солiтонних розв’язкiв — досить складна задача на-

вiть для iзотропних магнетикiв, де вiдомий точний статичний розв’язок —

БП-солiтон. Виключенням є тривiальне узагальнення на випадок БП-солi-

тона в iзотропному гейзенбергiвському АФМ: (i) в однорiдному магнiтному

полы (B), що приводить до додаткової прецесiї азимутального кута, φ =

ϕ0 + q arg z + gµBBt та (ii) при лоренц-iнварiантнiй iз швидкiстю v динамiцi

[105],

tg
θ

2
=

(
R

|z′|
)|q|

, φ = ϕ0 + q arg z′,

z′ =
x− vt√
1− v2/c2

+ iy, t′ =
t− xv/c2

√
1− v2/c2

.

(1.28)

1.1.2.2. Солiтони в легкоосьових магнетиках. Солiтони в iзотро-

пних моделях— скорiше академiчна проблема, тому що усi реальнi магнети-

ки мають дискретну структуру i ненульову магнiтну анiзотропiю. Роль анi-

зотропiї в магнiтних солiтонах дослiджувалась досить докладно, див. для

огляди [12–14]. Наявнiсть анiзотропiї зумовлює нестабiльнiсть нетривiальних

розв’язкiв. Згiдно з вiрiальною теоремою Хобарта—Дерiка [106, 107], нео-

дновимiрнi статичнi нетривiальнi розв’язкi зi скiнченою енергiєю i скiнче-

ним радiусом не iснують для стандартних польових моделей, див. також [10].
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Зокрема, вони не iснують для узагальненої анiзотропної O(3) σ-моделi n-

поля (1.13). Такi нетривiальнi розв’язки є нестабiльними вiдносно колапсу.

Ми побачимо нижче, що в магнетиках з анiзотропiєю типу «легка площина»,

стабiльними можуть бути солiтонопобiднi розв’язки типу вихорiв, що мають

енергiю, яка логарифмiчно зростає з розмiром системи.

В магнетиках з анiзотропiєю типу «легка вiсь» iснування солiтонiв iз скiн-

ченою енергiєю можливо лише при додатковiй стабiлiзацiї. Стабiлiзацiя ста-

тичних двовимiрних i тривимiрних солiтонiв можлива в моделях досить ек-

зотичного вигляду, наприклад, що мають вищi ступенi градiєнтiв параметра

порядку типу
[
(∇in)2

]2
(з додатнiм знаком) [108–111]. Однак, для гейзен-

бергiвських магнетикiв, стабiлiзацiя такого типу є досить проблематичною.

Зокрема, для дискретних моделей магнетикiв з гейзенбергiвською взаємодi-

єю лише найближчих сусiдiв, тобто без врахування бiквадратичного обмiну

або взаємодiєю поза-найближчих сусiдiв, коефiцiєнт при доданку
[
(∇in)2

]2

є вiд’ємним [112], отже цей механiзм стабiлiзацiї з вищими ступенями градi-

єнтiв не може стабiлiзувати солiтони.

Iнша можливiсть побудувати неодновимiрнi нетривiальнi розв’язки, якi є

стабiльними вiдносно колапсу, пов’язана з наявнiстю, разом з енергiєю, iн-

ших, додаткових iнтеґралiв руху, значення яких не зникають в статичному

граничному наближення [12–14]. Зокрема, такi солiтони можуть реалiзува-

тись в суто одноосьових феромагнетиках, гамiльтонiан яких (1.1) явно не

залежить вiд змiнної φ завдяки iзотропiї спiнового простору (хоча ґратка

завжди анiзотропна, але в координатному просторi). Ця умова вiдповiдає iн-

теґралу руху — збереженню z-складової повного спiну

N =
∑

n

(S − Sz
n) . (1.29)

Коли N À 1 та виконується квазiкласичне наближення, можна розглядати

N ∈ N як кiлькiсть магнонiв, що зв’язани у солiтонi [12, 13]. Неперервний
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аналог закону збереження (1.29) матиме вигляд

N =
S

a2
0

∫
d2x (1− cos θ) . (1.30)

Цей закон збереження є переформулюванням закону збереження z-складової

намагнiченостi Mz, див. (1.9). Збереження (1.30) забезпечує умовний мiнiмум

функцiоналу енергiї E[θ, φ] для даного, наперед заданого значення N . Цей

умовний мiнiмум вiдповiдає абсолютному мiнiмуму додаткового функцiоналу

L = E− }ωpN, (1.31)

де ωp грає роль невизначеного множника Лагранжа. Цей функцiонал є ла-

гранжiаном вигляду (1.7), в якому залежнiсть азимутального кута вiд часу

має задовольняти вимогу ∂tφ(t) = ωp. Вiдповiдний розв’язок має забезпечу-

вати спiввiдношення [12, 13]

}ωp =
δE

δN
, (1.32)

що визначає фiзичний змiст величинi ω: при змiнi кiлькостi магнонiв в ло-

калiзованному збудженнi на одиницю його енергiя збiльшується на }ωp. Це

приклад так званого прецесiйного солiтона [13, 91].

Якщо стабiльнiсть солiтона забезпечується збереженням z-складовою ку-

тового моменту Lz, див. (1.10), матимемо випадок ротацiйних солiтонiв [113,

114]. Для ротацiйних солiтонiв матимемо аналогiчно до (1.32)

}ωr =
δE

δLz
. (1.33)

Стабiльнiсть солiтонiв може забезпечиватись також iншими iнтеґралами

руху, наприклад, польовим iмпульсом (1.16) [115].

Прецесiйнi i ротацiйнi солiтони є вiдомими для низки моделей нелiнiйної

теорiї поля та фiзики конденсованого стану, див. [116]. Прикладами таких

солiтонiв з нелiнiйної теорiї поля теорiї поля є динамiчне топологiчне солi-

тоноподiбне збудження—Q–lump [117], що характеризується додатково до
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топологiчного заряду (iндексу Понтрягiна Q) нетопологiчним ньотеровським

зарядом, який є аналогом сталої ефективної анiзотропiї K, див. (1.5). Q-lump

є одним iз рiзновидiв класу динамiчних нетопологiчних солiтонiв —Q–balls

[118], див. докладнiше [10].

Розглянемо структуру центрально-симетричного топологiчного преце-

сiйного солiтона в гейзенбергiвському ФМ. Вiн характеризується топологi-

чним зарядом (завихренiстю) q, звiдки ∂arg zφ = q та стабiлiзується прецесiєю,

∂tφ = ωp. Отже, азимутальний кут φ визначатимется наступним чином:

φps = ϕ0 + q arg z + ωpt. (1.34a)

В простiшому симетричному солiтонi полярний кут θps залежить лише вiд

вiдстанi до центра солiтона — полярного радiуса ρ. Тодi змiннi в статичному

рiвняннi Ландау—Лiфшиця вiдокремлюються i для функцiї θps(ρ = |z|/l0)
маємо диференцiальну задачу:





d2θps
dρ2 +

1

ρ

dθps
dρ

− sin θps cos θps

(
1 +

q2

ρ2

)
+

ωp

ω0
sin θps = 0,

θps(0) = π, θps(∞) = 0.

(1.34b)

де ρ = |z|/l0 — безрозмiрний радiус та ωp ∈ (0, ω0)—частота внутрiшньої пре-

цессiї. Iндекс Понтрягiна для такого солiтону Q = −q. Надалi розглянемо

солiтоннi розв’язки цiєї задачи при |q| = 1, що мають найменшу енергiю. Ди-

ференцiальну задачу (1.34b) було дослiджено чисельно в [119–122]. Зазначи-

мо, що для випадку центрально-симетричного солiтона кiлькiсть зв’язанних

магнонiв має вигляд

N = N2

∞∫

0

ρ dρ [1− cos θps(ρ)] , (1.35)

де N2 = 2πSl20/a
2
0 —характеристична кiлькiсть зв’язних магнонiв для 2D ма-

гнетикiв [119]. Безпосередньо з рiвняння (1.34b) маємо зв’язок мiж енергiєю
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анiзотропiї i кiлькiстю зв’язних магнонiв [121]:

∞∫

0

sin2 θps(ρ)ρdρ =
2ωpN

ω0N2
. (1.36)

Отже енергiя прецесiйного солiтона матимемо вираз

E = Eexc + }ωpN, Eexc = πA

∞∫

0

ρdρ

[(
dθps
dρ

)2

+
sin2 θps

ρ2

]
. (1.37)

Нижня межа значень енергiї визначається нерiвнiстю Богомольного: E ≥
4πA + }ωpN .

Частота прецессiї ωp повнiстю визначається кiлькiстю зв’язаних магнонiв

N . Залежнiсть ωp(N) була знайдена чисельно в роботi [119]; солiтони великого

радiусу (N À N2) мають малу частоту прецесiї (ωp ¿ ω0); навпаки, солiтони

малого радiусу (N ¿ N2) мають частоту ωp → ω0 [121].

Слiд зазначити, що залежнiсть ωp(N) є суттєвою при дослiдженнi пробле-

ми стабiльностi солiтона. Для континуальних моделей критерiєм стабiльно-

стi є виконання умови ∂ωp/∂N < 0 [114, 123]. Такий континуальний пiдхiд

перестає працювати, коли кiлькiсть зв’язаних магнонiв менша за певне зна-

чення [112, 122]. За межами контiнуального пiдходу властивостi солiтонiв

залежать вiд мiкроскопiчної природи анiзотропiї (обмiнної чи однойонної).

Для досить сильної анiзотропiї, коли характерна магнiтна довжина l0 . a0,

ефекти дискретностi зумовлюють особливий немонотонний характер ωp(N)

з мiнiмумами енергiї при деякий «магiчних» значеннях N [112]. Однак ниж-

че ми розглядатимемо лише випадок слабкоанiзотропних магнетикiв, коли

континуальний пiдхiд є адекватним.

Для солiтонiв великого радiусу R À 1 (тут i надалi в цьому роздiлi ра-

дiус вимiрюється в одиницях магнiтної довжини l0), адекватним є розв’язок

типу «доменної стiнки» [13]. Цей розв’язок має вигляд зiгнутої одновимiрної
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доменної стiнки, що знаходиться на вiдстанi R

cos θps(ρ) = tg (ρ−R) , (1.38)

звiдки легко побачити, що кiлькiсть зв’язанних магнонiв пропорцiйна до пло-

щi солiтона, N ≈ N2R
2, а частота прецесiї

ωp

ω0
≈ 1

R
≈

√
N2

N
. (1.39)

Структура солiтонiв малого радiусу (R ¿ 1) може бути описана насту-

пним асимпотично точним розв’язком [121]

tg
θps(ρ)

2
=

R

ρ?
K1

(
ρ

ρ?

)
, ρ? =

1√
1− ωp/ω0

, (1.40)

де K1(•)—функцiя Макдональда. Вираз (1.40) забезпечує асимптотично ко-

ректний розв’язок при ρ < R ¿ 1, де вiн збiгається з розв’язком Белавi-

на—Полякова (1.24b) та забезпечує правильне асимптотичне спадання при

ρ À R. В цьому випадку частота прецесiї солiтона ωp → ω0, коли N → 0, але

залежнiсть ωp(N) мiстить сингулярнiсть: ∂ωp/∂N →∞ при N → 0

ωp

ω0
≈ 1− 1

ln (8N2/eγ2N)
, (1.41)

де γ ≈ 1.78— стала Ейлера, див. [121, 124].

Для опису структури солiтона при довiльних R, можна скористатися ме-

тодом припасування [123]. Оберемо пробну функцiю у виглядi

tg
θps(ρ)

2
=

R

ρ
exp

(
−ρ−R

ρ?

)
, (1.42)

що має коректну асимптотичну поведiнку при ρ → 0 i ρ → ∞. Параметр

R може бути знайдено чисельно припасуванням пробної функцiї (1.42) до

чисельного розв’язку задачi (1.34b). Таке наближення показує, що пробна

функцiя описує структуру солiтона з точнiстю бiля 10−2, див. Табл. 1.1. З



38

Табл. 1.1. Припасування пробної функцiї (1.42) до чисельного розв’язку задачi (1.34b).

Радiус солiтона знайдено чисельно з умови cos θps(R) = 0.

Частота Радiус R Радiус R Станд.помилка,

прецесiї, ωp/ω0 чисельне значення за (1.42) ×10−2

0.05 20.38 20.38 0.6

0.10 9.95 9.94 1.2

0.15 6.58 6.58 1.9

0.20 4.88 4.87 2.6

0.25 3.82 3.81 3.2

0.30 3.09 3.07 3.6

0.40 2.07 2.07 4.0

0.50 1.35 1.37 3.8

0.60 0.81 0.85 3.2

0.70 0.42 0.44 2.2

0.80 0.15 0.16 1.1

0.85 0.07 0.07 0.9

цiєї таблицi можна побачити, що значення параметра R, знайденого при-

пасуванням, дуже близько до «точного» радiусу солiтона завдяки тому, що

cos
(
θps(R)

)
= 0. Солiтонний профiль cos θps, знайдений чисельним iнтеґрува-

нням диференцiальної задачi (1.34b), побудовано на Рис. 1.2 в порiвняння з

пробною функцiєю (1.42).

Пробна функцiя (1.42) дає можливiсть описати наближено структуру со-

лiтона для заданого радiусу. Однак вона мiстить також додатковий параметр

ωp завдяки залежностi ρ? = ρ?(ωp). Тому можна скористатись наближенням

ωp(R) ≈ ω0

R + 1
, (1.43)
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яке забезпечує коректну асимптотичну поведiнку (1.39) при R À 1 та дає

граничне значення ωp = 0 при R ¿ 1. В тому ж наближення типовий мас-

штаб експоненцiйного спадання в структурi солiтона ρ? ≈
√

(R + 1)/R; тому

остаточно матимемо

tg
θps
2
≈ Rl0
|z| exp

(
−|z| −Rl0

l0

√
R

R + 1

)
,

φps = ϕ0 + arg z + ωpt.

(1.44)

Цей простий вираз буде використано нижче та в §2.2.2 як початковi данi для

чисельного моделювання динамiки прецесiйного солiтона.
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Рис. 1.2. Профiль прецесiйного солi-

тона для декiлькох типових значень

радiусу: символи— данi чисельного

iнтеґрування диференцiальної зада-

чi (1.34b), лiнiї — пробна функцiєю

(1.42).

Для перевiрки результатiв континуаль-

ного наближення при описаннi структури

прецесiйного солiтона було проведено чи-

сельне моделювання дискретних (спiн-ґра-

ткових) рiвнянь Ландау—Лiфшиця (1.2) на

квадратнiй ґратцi розмiру L × L, викори-

стовуючи метод Рунге—Кутта 4-го порiдку

з шагом за часом 0.01 та перiодичними ме-

жовими умовами. При моделюваннi викори-

стовували нормування J = } = S = 1. Роз-

глядалася анiзотропiя лише обмiнного ти-

пу: параметр анiзотропiї змiнювався в ме-

жах δ ∈ (0.0005; 0.1), що вiдповiдає l0/a0 ∈
(22.4, 1.58), тобто близько до континуального наближення. Розглядалися си-

стеми з розмiрами в межах L/a0 ∈ (50, 800).

Початковi умови для моделювання вибиралися з використанням розпо-

дiлу (1.44) при t = 0. Безумовно, солiтонний розв’язок дискретних ґратко-

вих рiвнянь Ландау—Лiфшиця вiдрiзняється вiд циркулярно симетричного

неперервного розв’язку, а також вiд пробної функцiї. Для знаходження пра-
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Рис. 1.3. Залежнiсть радiусу прецесiйного солiтона вiд кiлькостi зв’язанних магнонiв. Сим-

воли: данi моделювання; безперервна крива — результат чисельного iнтерування контину-

альної моделi. Штрихова крива вiдповiдає формулi (1.47).

вильного дискретного розв’язку, тобто для адаптацiї пробного розв’язку до

ґратки, необхiдно забезпечити затухання початкових помилок в пробної фун-

кцiї. Фактично, використовуючи (1.44) як початкову умову, ми збуджуємо в

системi також магнони, яких потрiбно позбутися. Для цього проведено мо-

делювання рiвнянь Ландау—Лiфшиця—Гiльберта, що мiстять релаксацiйний

доданок [28, 125]:

dSn

dt
= −1

}

[
Sn × ∂Hex

∂Sn

]
+

αG

S

[
Sn × dSn

dt

]
, (1.45)

де αG — стала релаксацiї. Найменша частота неперервного спектра магно-

нiв дорiвнює ω0, тому час, необхiдний для релаксацiї початкової структури

до ґратки, td ≈ 1/(αGω0), див. детальнiше [122]. Протягом часу релаксацiї

(t < td), магнони демпфуються в системi, але солiтон також демпфується

та енергiя солiтона E зменшується, як i кiлькiсть зв’язних магнонiв N . Для

того, щоб зберегти структуру солiтона, необхiдно вимкнути своєчасно тертя,

t < 1/αGωp. При моделюваннi прецесiйних солiтонiв використовували коефi-

цiєнт тертя αG = 0.02, отже td ≈ 12/δ, тертя вимикалося адiабатично пiсля



41

td. Обговоримо iншi параметри моделювання. Намiрами моделювання була

перевiрка континуального пiдходу, отже ми набагалися бути близькими до

континуального наближення. Це означає, що магнiтна довжина l0 має бути

бiльша за сталу ґратки a0. Це регулює вибiр сталої анiзотропiї δ = a2
0/4l

2
0.

Крiм l0 форма солiтона характеризується двома масштабами: радiусом осер-

дя солiтона R, та радiусом асимптотичного експоненцiйного спадання далеко

вiд центра солiтона ρ?.

Почнемо з солiтонiв великого радiусу. В цьому випадку R À ρ? ≈ 1, та

можимо обмежитись вибiром δ = 0.1 (це вiдповiдає l0 ≈ 1.6a0). Розмiр систе-

ми L має бути значно бiльшим за радiус солiтона. Ми розгладаємо солiтони

з радiусами R . 20 (в одиницях сталих ґратки R . 31.6a0). Отже можемо

обмежитись системами з L = 200a0.
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Рис. 1.4. Залежнiсть частоти прецесiї солiто-

на вiд кiлькостi зв’язанних магнонiв. Символи:

данi моделювання; безперервна крива — резуль-

тат чисельного iнтерування континуальної моде-

лi. Штрихова крива вiдповiдає формулi (1.48).

У випадку солiтонiв малого

радiусу маємо наступнi спiввiд-

ношення мiж параметрами систе-

ми:

a0

l0
¿ R ¿ 1 ¿ ρ? ¿ L

l0
. (1.46)

Для найменших солiтонiв було

обрано δ = 0.0005, що вiдповiд-

ає l0 ≈ 22.4a0; це дає змогу роз-

глядати солiтони за радiусами до

R & 0.225 (R & 5a0). Мале зна-

чення анiзотропiї суттєво змiнює

асимптотичну поведiнку далеко

вiд центра солiтона, що має масштаб ρ?, див. (1.40). Наприклад, для со-

лiтона з R = 0.225, частота прецесiї ωp ≈ 0.84ω0 (див. Табл. 1.1), тому

ρ? = 1/
√

1− ωp/ω0 ≈ 56a0/l0. Отже для розгляду солiтонiв малого радiу-
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су необхiдно значно збiльшити розмiри системи. При моделюваннi ми роз-

глядали системи з L = 800a0 для найменших солiтонiв. Моделювання таких

великих систем, 800 × 800, було реалiзовано за допомогою паралельного об-

числення.

Обговоримо результати моделювання. Використовуючи початковi умови

(1.44), та адаптуючи форму солiтона до ґратки, ми отримали клас однопа-

раметричних солiтонiв для досить широкого кола параметрiв N , або, рiвно-

сильно, R. Зокрема, було дослiджено залежнiсть R(N), див. Рис. 1.3. Майже

с усьому дiапазонi параметрiв справджується залежнiсть

N ≈ N0

(
R

l0

)2

. (1.47)

Зазначимо, що ця залежнiсть була перевiрена ранiше в роботi [122] лише для

солiтонiв великого радiусу, R > 10. Використовуючи (1.43) та (1.47), можна

отримати наближену залежнiсть

ωp(N) ≈ ω0

1 +
√

N/N0
. (1.48)

Для розрахунку частоти прецесiї, було дослiджено Фур’є-спектр внутрипло-

щинних компонент спiнiв. Аналiз свiдчить, що проста аналiтична залежнiсть

(1.48) добре працює в широкому дiапазонi параметрiв, див. Рис. 1.4.

Наприкiнцi цього пiдпункту зазначимо ще раз, що прецесiйнi солiтони ста-

бiлiзуються за рахунок збереження z-складової повного спiну, Sz, див. (1.29).

Такий iнтеґрал руху iснує в одноосьових магнетиках. Слiд зазначити, що на-

явнiсть анiзотропiї в обмiннiй енергiї, (наприклад, у виглядi ∂xxm∂yym для

тетрагонального кристалу, або (∂xm)2−(∂ym)2 для ромбiчного кристалу), не

порушує збереження Sz, хоча при цьому порушується збереженням z-складо-

вої кутового моменту Lz. Однак, якщо в магнетику з’являється анiзотропiя

в базиснiй площинi (наприклад, у виглядi m2
xm

2
y для тетрагонального кри-

сталу, або m2
x −m2

y для ромбiчного кристалу), Sz перестає зберiгатися, хоча
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(а). Солiтон великого радiусу R = 20. (б ). Солiтон малого радiусу R = 0.225.

Рис. 1.5. Позаплощинна структура прецесiйного солiтона за даними спiн-ґраткового моде-

лювання. Градiєнтом кольору зображено компоненту Sz. Докладнiше про параметри див.

текст.

Lz = const. При цьому в системi можуть реалiзуватися ротацiйнi солiтони

[113, 114].

В магнетиках, де зберiгаються одночасно Sz та Lz, можуть iснувати двопа-

раметричнi солiтони [114, 123]. При цьому при достатньо невеликих енергiях

в системi може вiдбуватися спонтанне руйнування симетрiї: центральносиме-

тричний солiтон може втрачати стiйкiсть i стабiльним є лише асиметричний

солiтон.

Ми розглядали прецесiйнi солiтони лише в межах континуального пiдхо-

ду. При цьому однойонна анiзотропiя K i обмiнна анiзотропiя δ впливають

аддитивно, зумовлюючi ефективну анiзотропiю K, див. (1.5). Такий пiдхiд

є адекватним лише для слабкоанiзотропних магнетикiв, коли магнiтна дов-

жина l0 = a0/
√

2|K| значно перевищує сталу ґратки a0. За межами конти-

нуального пiдходу властивостi солiтона суттєво залежать вiд природи анi-

зотропiї i характеризуються не лише ефективною анiзотропiєю K, а двома
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параметрами (K, δ) [112]. Зокрема, континуальний пiдхiд перестає працюва-

ти K & 0.3 ÷ 0.4 для обмiнної анiзотропiї, але ще працюватиме при одно-

йонної анiзотропiї до K & 0.6. При бiльших значеннях анiзотропiї, K > 0.6

з’являється новий ефект немоноттонної залежностi властивостей солiтонiв

(зокрема, енергiї) вiд кiлькостi зв’язних магнонiв. Цi немонотонностi — суто

дискретнi ефекти, що зумовлюють появу специфiчних «магiчних» магнонних

чисел [112]. Слiд зазначити, що навiть у випадку l0 À a0 дискретнi ефекти

є актуальними. А саме, солiтон є стабiльним за умови, що кiлькiсть зв’язних

магнонiв перевищує деяке критичне значення, Ncr ∼ 2.8S/K [112].

Ми розглянули вище центрально-симетричнi однопараметричнi прецесiйнi

солiтони у гейзенбергiвських ФМ. Рiзноманiтнi аспекти динамiки цих солiто-

нiв буде дослiджено нижче в §1.2.3, §1.2.3.1, §2.2.2.

1.1.2.3. Вихори в легкоплощинних магнетиках. Перейдемо до роз-

гляду двовимiрних солiтоноподiбних збуджень в магнетиках з анiзотропiєю

типу «легка площина». Розглядатимемо, як i ранiше, одноосьовi магнетики.

На вiдмiну вiд легкоосьових магнетикiв, де основний стан був двiчi виродже-

ний за напрямком параметра порядку (уздовж легкої вiсi), iзотропiя в бази-

снiй площинi легкоплощинних магнетикiв веде до неперервного виродження

основного стану. Добре вiдомо, що неперервне виродження основного стану

створює можливостi для появи вихорiв [126]. Вихори з’являються в гiдроди-

намицi класичної рiдини [127] та надтекучої рiдини [128, 129], в надпровiдно-

стi [130], в оптицi [131, 132], магнетизмi [12, 14], фiзицi рiдких кристалiв [133]

та теорiї космiчних струн [126].

Поява вихорiв у гейзенбергiвських магнетиках пов’язана з топологiчним

фазовим переходом Березинського—Костерлiца—Таулеса [18, 19]. Хоча да-

лекий порядок в системi, згiдно з теоремою Мермiна—Вагнера, є вiдсутнiм

[134], в системi при низьких температурах (у фазi Березинського) iснує ква-
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зiдалекий порядок [18], пов’язаний з iснуванням локалiзованих збуджень—

зв’язаних пар вихор-антивихор. При пiдвищеннi температури середньоква-

дратична вiдстань в парi збiльшується i при деякiй критичнi температурi

БКТ-переходу Tc вiдбувається дисоцiацiя пар з утворенням розрiдженого га-

зу квазiвiльних вихорiв. Теоретичнi розрахунки [135] та данi моделювання за

методом Монте—Карло [136] свiдчать про те, що температура переходу в ши-

рокому iнтервалi анiзотропiй визначається обмiнною сталою, Tc ∼ (π/2)JS2,

i майже не залежить вiд сталої анiзотропiї K [16].

Простiшим розв’язком солiтонного типу є розв’язок типу планарний ви-

хор (внутриплощинний вихор, in–plane vortex), для якого параметр порядка

повнiстю знаходиться в легкiй площинi намагнiчування. Для такого вихору

θv = π/2 i статичнi рiвняння Ландау—Лiфшиця перетворюється на рiвняння

Лапласа ∇2φv = 0. Вихор є сингулярним розв’язком рiвняння Лапласа, що

характеризується топологiчним зарядом q — завихренiстю, або циркуляцiєю:

q =
1

2π

∫
℘

dφ, де ℘— замкнений жорданiв контур, що охоплює центр вихору.

Топологiчнi властивостi планарних вихорiв можна описати фундаментальною

гомотопiчною групою π1(S
1) = Z [10, 126].

Простiший вихровий розв’язок має вигляд

φv = ϕ0 + q arg z, (1.49)

подiбний до виразу φBP для iзотропних магнетикiв, див. (1.24b) та φps для

легкоосьових, див. (1.34a). Планарнi вихори добре вiдомi для сильноанiзотро-

пних гейзенбергiвських магнетикiв [16]. Енергiя планарного вихору, згiдно з

(1.15),

Ev =
A

2

∫
d2x(∇φv)

2 = qπA

∫
dρ

ρ
, (1.50)

логарифмiчно розбiгається iз збiльшеннями розмiру системи L. Окрiм того,

логарифмiчна розбiжнiсть виникає в центрi вихору, адже центр вихору— то-

пологiчна сингулярнiсть, аналогiчно до розв’язкiв типу меронiв у теорiї поля
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[137]. Насправдi фiзичної розбiжностi в центрi вихору не виникає завдяки

дискретностi системи. При цьому центр вихору знаходиться у мiжвузловинi

елементарної комiрки. На континуальнiй мовi це означає присутнiсть в теорiї

мiнiмальної довжини— радiуса вiдсiчки lcut, який має порядок сталої ґратки

a0. Отже, Ev ∼ πqA ln (L/lcut). Планарнi вихори є стiйкими лише в сильно-

анiзотропних магнетиках, коли стала ефективної анiзотропiї K, див. (1.5),

бiльша за деяке критичне значення. Величина критичної анiзотропiї зале-

жить вiд мiкроскопiчної природи анiзотропiї, тобто вiдрiзняється для суто

обмiнної анiзотропiї (δc, коли K = 0) та суто однойонної анiзотропiї (Kc, ко-

ли δ = 0); критичнi параметри збiльшуються iз збiльшенням координацiйного

числа z ґратки [138]. Зокрема, для гексагональної (z = 3), квадратної (z = 4)

та трикутної (z = 6) ґраток гейзенберговського феромагнетика, критичнi па-

раметри матимуть вигляд [138]: δz=3
c ≈ 0.167, δz=4

c ≈ 0.297, δz=6
c ≈ 0.387,

Kz=3
c ≈ 0.221, Kz=4

c ≈ 0.469, Kz=6
c ≈ 0.839.

Для слабкоанiзотропних магнетикiв, коли K < Kc, суто планарний ви-

хор перестає бути енергетично вигiдним [138, 139] по вiдношенню до появи

позаплощинної компоненти. В системi з’являються непланарний вихор (по-

заплощинний вихор, out–of–plane vortex) [12, 16]. В слабко анiзотропному

контiнуальному наближеннi єдиний масштаб довжини— це типова магнiтна

довжина l0 = a0/
√

2K, яка й характеризує розмiр осердя вихору. За умови

l0 À a0 континуальна модель адекватно описує систему. Використовуючи для

азимутального кута φv той же самий вихровий розподiл

φv = ϕ0 + q arg z, (1.51a)

для полярного кута θv(ρ = |z|/l0) отримаємо, згiдно iз рiвняннями σ–моделi
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(1.14): 



d2θv
dρ2 +

1

ρ

dθv
dρ

+ sin θv cos θv

(
1− q2

ρ2

)
= 0,

cos θv(0) = p = ±1, cos θv(∞) = 0.

(1.51b)

При цьому межовi умови зазвичай обираються з умов, щоб на великiй вiдстанi

вид центра вихору мали основний стан θv = π/2. В центрi вихору параметр

порядку n має бути ортогональним до площини магнетика, щоб уникнути

сингулярностi. Отже, в центрi вихору θv = (1− p)π/2 = 0, π, де цiле p = ±1

має назву полярнiсть вихору [140, 141] —ще один топологiчний iнварiант (за-

ряд), що разом iз завихренiстю q визначає основнi особливостi його статики

i динамiки. Завдяки другому iнварiанту топологiчнi властивостi непланарно-

го вихору визначаються вже не за гомотопiчною групою π1(S
1), як це мало

мiсце для планарних вихорiв, а також для бiльшостi iнших вихорiв в фiзицi

конденсованого стану [126], а за групою вiдносних гомотопiй π2(S
2) = Z×Z.

Ступiнь цього вiдображення визначається π2 топологiчним зарядом— iнде-

ксом Понтрягiна Q, див. (1.19), який приймає для вихорiв напiвцiле значення,

Q = qp/2. Асимптотична поведiнка цього розв’язку матиме вигляд [12, 141]

cos θv ≈





p
(
1− C1ρ

2|q|) , коли ρ → 0,

C2√
ρe
−ρ коли ρ →∞.

(1.52)

Енергiя вихору, згiдно з (1.15):

Ev = πA

∞∫

0

ρdρ

{(
dθv
dρ

)2

+
q2 sin2 θv

ρ2 + cos2 θv

}
. (1.53)

Так саме, як i для планарних вихорiв, енергiя непланарних вихорiв логари-

фмiчно розбiгається iз збiльшенням радiуса системи L. Надалi розглядатиме

лише вихори з |q| = 1 (енергiя вихору iз завихренiстю q пропорцiйна до q2,

отже вихори з |q| = 1 є енергетично вигiднiшими нiж вихори з |q| > 1) за до-

помогою чисельного розв’язування задачi (1.51b), в роботi [91] було знайдено
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вираз для енергiї (1.53):

E = πA ln (4.2L/l0) . (1.54)

Загальна кiлькiсть магнонiв, що зв’язана у вихорi

Nv = N2

∞∫

0

ρdρ cos θv(ρ) ≈ 1.38N2 (1.55)

є iнтеґралом руху при вiдсутностi дисипацiї в системi.

Як вже було зазначено вище, континуальна модель адекватно описує стан

системи за умови l0 À a0. При зменшеннi магнiтної довжини континуальний

опис перестає справджуватися. Чисельний аналiз свiдчить, що структура ви-

хору дуже близька до континуальної (1.51b) навiть, коли l0 & a0, як для

ФМ [16], так i для АФМ [142]. Але при цьому непланарний вихор перестає

бути стiйким по вiдношенню до переходу у планарний. Якiсно, перехiд вiд

непланарного до планарного вихору вiдбувається, коли характерна магнiтна

довжина l0 стає порiвняною iз сталою ґратки a0 [139, 143]. Для детально-

го аналiзу умов переходу потрiбно розглядати дискретну модель, наприклад,

зробивши зшивку дискретної структури вихрового осердя з неперервним роз-

подiлом зовнi [138, 139, 143, 144]. Нестабiльнiсть по вiдношенню до дискре-

тних ефектiв можна врахувати в континуальнiй моделi, враховуючи в обмiн-

ному енергiї вищи ступенi градiєнтiв [145].

Для опису переходу вiд непланарного вихору до планарного в межах моде-

лi (1.53) ми введемо радiус вiдсiчки lcut, що дає можливiсть виключити сингу-

лярну точку— центр вихору. Отже, амплiтуда cos θv в центрi може набувати

будь-яке значення µ ∈ [−1; 1] i не обов’язково дорiвнює p = ±1. Шукатимемо

позаплощинну структуру вихору у виглядi

cos θv(ρ) = µf(ρ), f(0) = 1, f(∞) = 0. (1.56)

Тут µ— амплiтуда в в центрi вихору, µ = cos θv(0), хоча це значення не до-

сягається завдяки введенню радiуса вiдсiчки. З використанням пiдстановки
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(а). Внутриплощинний розподiл nx + iny

для вихору з p = +1

(б ). Позаплощинний розподiл nz для ви-

хору з p = +1

(в). Внутриплощинний розподiл nx + iny

для вихору з p = −1

(г). Позаплощинний розподiл nz для ви-

хору з p = −1

Рис. 1.6. Структура непланарного вихору за даними спiн-ґраткового моделювання дис-

кретних рiвнянь (1.45) для гейзенбергiвського феромагнетика. Параметри моделювання:

квадратна ґратка 100a0 × 100a0; стала анiзотропiї δ = 0.003, що вiдповiдає l0 ≈ 9a0. Мо-

делювання проводилося для вихору з q = 1 та ϕ0 = 0. Градiєнтом кольору зображено

компоненту nz(z).
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(1.56) можемо подати енергiю вихору у виглядi

Ev = πA

[
ln

L

lcut
+ µ2F

(
µ, λ ≡ lcut

l0

)]
,

F (µ, λ) =

∞∫

λ

ρdρ

[
f

(
1− 1

ρ2

)
+

f ′2

1− µ2f 2

]
.

(1.57)

Рiвноважне значення амплiтуди вихору µ визначається мiнiмiзацiєю енергiї.

При цьому в залежностi вiд знака виразу F (µ, λ) енергiя матиме лише один

мiнiмум (µ = 0 при F (µ, λ) > 0, тобто планарний вихор, коли λ > λc), або два

мiнiмуми (µ ∼ ±1 при F (µ, λ) < 0, тобто непланарний вихор, коли λ < λc).

Критичний випадок, що описує перехiд мiж двома вихровими конфiгурацi-

ями, вiдповiдає нульовому значенню виразу F (0, λc) = 0. Це рiвняння задає

критичне значення λc, тобто критичне значення радiуса вiдсiчки при задано-

му виглядi f(ρ). Використовуючи для f(ρ) чисельний розв’язок задачi (1.51b)

про структуру вихору, знайдену, наприклад, за методом стрiльби, як описано

у [12], ми отримаємо критичне значення параметра

λc ≈ 0.288. (1.58)

Отже, в такий простiй моделi непланарний вихор втрачає стiйкiсть, коли

магнiтна довжина зменшується до величини 3.47lcut. Для вихору у моделi

гейзенбергiвського анiзотропного феромагнетика на квадратнiй ґратцi такий

перехiд вiдбувається при δc ≈ 0.297 [138], що вiдповiдає lcut ≈ 0.264a0 та

l0 ≈ 0.918a0. Це значення радiуса вiдсiчки буде використано нижче в §3.1.1.1

i §3.2.4 для аналiзу явищ перемикання полярностi вихору. В околi точки пере-

ходу амплiтуда µ має кореневу асимптотику, µ ∝ √
λc − λ, звiдки µ ∝ √

δc − δ

[144]. Зазначимо, що аналогiчна залежнiсть має мiсце для так званих промi-

жних вихорiв (intermediate vortices) у феромагнiтних кiльцях, див. нижче

§3.1.2.

Ми розглянули в цьому роздiлi три типи солiтоноподiбних збуджень уза-
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гальненої анiзотропної σ–моделi. В залежностi вiд параметра анiзотропiї має-

мо: солiтон Белавiна—Полякова nBP, див. (1.24b), для iзотропного магнетика,

прецесiйний солiтон nps, див.(1.34), для легкоосьового магнетика та вихор nv,

див. (1.51), для легкоплощинного магнетика. Для подальшого аналiзу усi цi

розв’язки можна об’єднати в один розв’язок солiтонного типу

ns = (sin θs cos φs; sin θs sin φs; cos θs) , (1.59)

де θs i φs —наступнi розв’язки рiвнянь σ–моделi (1.14)

φs = ϕ0 + q arg z + ωpt, θs = θs(r ≡ |z|), (1.60a)

d2θs

dr2 +
1

r

dθs

dr
+ sin θs cos θs

(
ω2

p

c2 +
2K
a2

0
− q2

r2

)
+

ζωp

D sin θs = 0. (1.60b)

При такому загальному пiдходi солiтона Белавiна—Полякова вiдповiдає розв’я-

зок (1.60) при ωp = 0, K = 0, iндекс Понтрягiна Q = −q. Для прецесiйного

солiтона 2K/a2
0 = −l20, Q = −q, частота прецесiї ωp ∈ (0; ω0). Для непланар-

ного вихору ωp = 0, 2K/a2
0 = l20 та Q = qp/2.

1.2. Солiтон–магнонне розсiяння у двовимiрних

магнетиках

Перейдемо до розгляду проблеми взаємодiї солiтонiв з магнонами. Для

того, щоб описати магноннi збудження, що виникають на фонi солiтона, ви-

користатимемо формалiзм та систему координат, запропонованих в роботi

[146], розглядаючи задачу в термiнах локальних декартових компонент на-

магнiченостi. Введемо локальну полярну вiсь e3, що в кожнiй точцi спiвпадає

з напрямком параметру порядку в незбудженому солiтонi ns(z), див. (1.59),

тобто e3 = ns(z). Зрозумiло, що при такому виборi локальна вiсь залежить

вiд обраної точки. В лiнiйному наближеннi флуктуацiї параметра порядку
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ортогональнi до локальної полярної осi, отже напрямок e2 обираємо уздовж

напрямку ez × e3 (при θ 6= 0, π), та e1 = e2 × e3. Тодi лiнiйнi коливання

параметра порядку мають бути малими збудженнями уздовж напрямкiв e1

та e2 , тому

n(z, t) = e3 + n1e1 + n2e2. (1.61)

Поля n1 та n2 мають простий фiзичний змiст, який легко з’ясувати в термiнах

малих вiдхилень кутiв θ i φ вiд їх рiвноважних значень θs i φs.

n(z, t) = cos(θs + ϑ)ez + sin(θs + ϑ) [cos(φs + ϕ)ex + sin(φs + ϕ)ey] . (1.62)

Лiнiарiзуючи цей вираз за малими ϕ i ϑ, отримаємо

n1 = ϑ, n2 = ϕ sin θ0. (1.63)

Отже, поле n1 визначає поворот параметра порядку за напрямком полярної

вiсi та n2 —повороти параметра порядку в площинi xy. За вiдсутнiстю солi-

тонiв ns = n∞, див. (1.17), малi коливання вiдповiдають вiльним магнонам.

Лiнiаризованi за змiнними n1 та n2, динамiчнi рiвняння (1.14) узагальне-

ної анiзотропної σ-моделi можуть бути описанi в термiнах однiєї комплексної

змiнної Ψ(z, t) = n1 + in2, що задовольняє комплексне рiвняння

HΨ + W Ψ̄ = −∂ttΨ

c2 + iM∂tΨ, H = (−i∇−A)2 + V. (1.64)

«Гамiльтонiан» H має вигляд, типовий для зарядженої частинки в присутно-

стi потенцiалiв нормального та аномального спарювання

V (r) =
sin2 θs

2

(
κ− q2

r2

)
− θ′s

2

2
− κ cos2 θs +

ζωp

D cos θs, (1.65a)

W (r) =
sin2 θs

2

(
κ− q2

r2

)
+

θ′s
2

2
, κ =

2K
a2

0
+

ω2
p

c2 , (1.65b)

що знаходиться у зовнiшньому магнiтному полi з векторним потенцiалом

A(r) = −q cos θs

r
· eχ, (1.66)



53

де орт eχ = ez × er спрямований уздовж полярного кута χ в площинi магне-

тика. Оператор

M = − ζ

D − 2ωp

c2 cos θs (1.67)

дорiвнює сталiй, M = −ζ/D, завжди, окрiм спецiального випадку преце-

сiйного солiтона в антиферомагнетику, на якому ми не будемо зупинятися.

Отже, вважаючи, що M = const, рiвняння (1.64) має вигляд комплексного

хвильового рiвняння.

Зазначимо важливу властивiсть задачi (1.64), що має мiсце для солiтонiв

будь-якого типу. Векторний потенцiал має особливiсть в центрi солiтона: A ∝
qeχ/r.При цьому вектор магнiтної iндукцiї

B , ∇×A =

[
qθ′s sin θs

r
− 2πq cos θsδ(r)

]
· ez (1.68)

спрямований уздовж осi z. Отже, магнiтне поле має сингулярнiсть в центрi

солiтона. Повний потiк
∫

Bzd
2x = −2πq cos θs(∞). Як ми побачимо нижче,

така сингулярна поведiнка магнiтного поля є типовою для ефекту Ааронова—

Бома, вона зумовлює особливостi взаємодiї магнонiв iз солiтоном.

У випадку феромагнетика матимемо узагальнене рiвняння Шредiнгера

HΨ + W Ψ̄ = i∂τΨ, (1.69)

де τ = −Dt. У випадку iзотропного магнетика K = 0, статичним солiтонним

розв’язком є солiтон Белавiна—Полякова (1.24b), для якого ωp = 0 та κ = 0.

При цьому унiкальною властивiстю iзотропного магнетика є те, що потенцiал

аномального спарювання W ≡ 0, тому магнони в системi описуються дiйсно-

значним хвильовим рiвнянням (у випадку АФМ) або звичайним рiвнянням

Шредiнгера (у випадку ФМ). Наявнiсть потенцiалу аномального спарюван-

ня W суттєво ускладнює фiзичну картину явища. Так, наприклад, в системi

з’являються властивостi, що є забороненими для звичайної квантово-меха-

ничної системи. Зокрема, ефективний гамiльтонiан системи не обов’язково є
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ермiтовим; в роботах [146–148] запропоновано декiлька конструктивних мето-

дiв розв’язування цiєї проблеми. Обговоримо властивостi рiвняння (1.69) для

того, щоб зрозумiти, чому стандартний квантово-механiчний пiдхiд може не

працювати.

Стандартне рiвняння Шредiнгера i∂τΨ = HΨ передбачає закон збереже-

ння кiлькостi частинок, ∂τ |Ψ|2 = −∇ · j для струму

j = i
(
ψ∇Ψ̄− Ψ̄∇Ψ

)
+ 2|Ψ|2A. (1.70)

Для узагальненого рiвнянняШредiнгера (1.69) з W 6= 0 цей закон збереження

порушується:

∂τ |Ψ|2 = −∇ · j − iW
(
Ψ̄2 −Ψ2) . (1.71)

Порушення збереження густини iмовiрностi зумовлювало проблеми при пе-

реходi вiд стандартної квантової механiки до старої дофейнмановської кван-

тової електродинамiки. Причина полягає в тому, що рiвняння (1.69) сформу-

льоване для оператора, який не є нi ермiтовим, нi лiнiйним. В останньому

твердженнi легко пересвiдчитись завдяки порушенню симетрiї при масшта-

бному перетвореннi Ψ → λΨ з λ ∈ C. Має мiсце аналогiя з релятивiстською

теорiєю: при переходi вiд рiвнянь Клейна—Ґордона до рiвнянь Дiрака з’яв-

ляються розв’язки як з додатньою енергiєю, так i з вiд’ємною. Фактично,

ми натрапили на аналогiчну проблему. Переформулюємо рiвняння (1.69) як

рiвняння другого порядку за часом у виглядi рiвняння типу Клейна—Ґордона

− ∂ττΨ =
(
H2 −W 2) Ψ, (1.72)

що має мiсце далеко вiд центра солiтона. Важливо, що рiвняння (1.72) мi-

стить лише ермiтовий оператор (подiбнi аргументи було використано в ро-

ботi [148]). Отже, спектральна задача для ω2 (не для ω !) бiльш придатна

для даної задачi; залишається лише вiдокремити розв’язки з додатнiми та
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вiд’ємними ω. Зазначимо, що при цьому з’являються диференцiальнi опера-

тори четвертого порядку за просторовими змiнними, що визначають появу

головних та пiдпорядкованих функцiй в розв’язку, див. нижче.

Зазначена проблема, так само як i проблема порушення закону збереже-

ння кiлькостi частинок (амплiтуди ймовiрностi), з’являється в теорiї слабо-

неiдеального бозе-газу. Це призводить до вiдокремлення розв’язкiв з дода-

тною i вiд’ємною енергiями за допомогою u–v перетворень Боголюбова [149].

Використовуючи зазначений метод, ми маємо узагальнити u–v перетворення

на неоднорiдний випадок.

Для знаходження розв’язку задачi (1.64) скористаємося методом парцi-

альних хвиль, виходячи з наступного u–v перетворення [29]

Ψ(r, t) =
∑
ω,m

[
um(r)eiΦm + vm(r)e−iΦm

]
,

Φm(χ, t) = mχ + ωmt + ϕm,

(1.73)

де m ∈ Z— азимутальнi квантовi числа, ϕm —довiльнi фази, ωm —частоти

солiтона. У випадку прецесiйного солiтона ωm —це частоти магнонних мод в

системi координат, що обертається з частотою прецесiї ωp. Розклад на пар-

цiальнi хвилi дозволяє звести досить складне комплексне рiвняння (1.64) до

набору спектральних задач




H+um + Wvm = (ω% + ω+)um,

H−vm + Wum = −(ω% + ω−)vm,
(1.74)

Тут H± = −∇2
r + V +

(|A| ±m/r
)2 —двовимiрнi радiальнi оператори Шре-

дiнгера, ω± = ζω/D ± ω2/c2, вага % = 2ωpc
−2 cos θs. За вiдсутнiстю солiтона

(q = 0, θs = θ∞), рiвняння (1.74) має розв’язок у виглядi цилiндричних хвиль,

u, v ∝ J|m|(kr), де Jn(•)—функцiя Бесселя n-го порядку. Цi розв’язки— ма-

гноннi амплiтуди для власних станiв в круговi геометрiї, вони є розвиненням
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плоскої спiнової хвилi. Зазначимо, що усi моди за вiдсутнiстю солiтона є двi-

чi виродженими за напрямком обертання m. Закон дисперсiї визначається

спiввiдношенням, пор. (1.18)

(
k2 + V∞ − ω+

) (
k2 + V∞ + ω−

)
= W 2

∞, (1.75)

де V∞ i W∞— значення потенцiалiв (1.65) за вiдсутнiстю солiтона.

В загальному випадку анiзотропного магнетика (W 6= 0) для усiх власних

значень ωm оператор H− має резольвенту, тому vm = (H− + ω−)−1 Wum є

пiдпорядкованою змiнною в спектральнiй задачi.

В спецiальному випадку iзотропного магнетика (W = 0, % = 0), система

(1.74) розбивається на два незалежних рiвняння Шредiнгера

H+um = ω+um, H−vm = −ω−vm.

Цi два рiвняння не є еквiвалентними та вiдiграють рiзни ролi в динамiцi со-

лiтона. Можна показати, що оператори Шредiнгера H± не мiстять вiд’ємних

власних значень. Тому рiвняння з H− у випадку W = 0 та додатного значен-

ня ω− > 0 має лише сингулярний розв’язок. Отже вважатимемо, що vm ≡ 0 в

загальному розв’язку. При цьому малi коливання на фонi солiтона в iзотро-

пному магнетику можна описати в межах одного рiвняння Шредiнгера

H+um = ω+um (1.76)

для функцiї um. Таким чином матимемо стандартну квантово-механiчну за-

дачу потенцiального розсiяння частинки в присутностi магнiтного поля.

Почнемо аналiз саме з аналiзу картини розсiяння в нерелятивiстськiй

квантовiй механицi.

1.2.1. Особливостi квантово-механiчного розсiяння на сингуляр-

них потенцiалах у двовимiрних системах. Процес розсiяння в нерелi-

тивiстськiй квантовiй механiцi зазвичай описується за допомогою рiвняння



57

Шредiнгера

−∇2Ψ + V (r)Ψ = i∂tΨ. (1.77)

Для двовимiрних систем з центральним (аксiально симетричним) потенцiа-

лом V (r) = V (ρ), застосовуватимемо стандартний метод розвинення на пар-

цiальнi хвилi, використовуючи наступну модель парцiальних хвиль

Ψ(r, t) =
∞∑

m=−∞
ψEm(ρ) · exp(imχ− iEt) , (1.78)

де (ρ, χ)—полярнi координати в площинi системи, {m, E}—повний набiр вла-

сних чисел, E та m— вiдповiдно, енергiя та азимутальне квантове число. Ко-

жна парцiальна хвиля ψEm є власною функцiєю наступної спектральної задачi

HψEm(ρ) = EψEm(ρ) (1.79)

для 2D радiального оператора Шредiнгера H = −∇2
ρ + Um(ρ) з парцiальним

потенцiалом

Um(ρ) , V (ρ) +
m2

ρ2 . (1.80)

Перейдемо до задачi розсiяння. Вважаючи, що lim
ρ→∞

V (ρ) = 0, неперервний

спектр iснує в системi за умови E > 0. Нагадаємо, що власнi функцiї вiльної

частинки, коли V (ρ) = 0, матимуть вигляд

ψfree
m (ρ) ∝ Jm(kρ), k ,

√
E > 0 , (1.81)

де k —«радiальне хвильове число». Хвильова функцiя вiльної частинки ψfree
m

грає роль парцiальної цилiндричної хвилi при розвиненi плоскої хвилi

exp(ik · r − iEt) =
∞∑

m=−∞
imJm(kρ)eimχ−iEt. (1.82)

Поведiнку власних функцiй в потенцiалi V (ρ) можна проаналiзувати на

вiдстанях, далеких вiд типового радiуса дiї R потенцiалу V (ρ), коли ρ À
R. Враховуючи асимптотичну поведiнку Um(ρ) ³ m2/ρ2, яка справджується
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для потенцiалiв V (ρ), що швидко спадають, в головному наближеннi за 1/ρ,

матимемо звичайний результат

ψEm ∝ J|m|(kρ) + σm(k)N|m|(kρ) , (1.83a)

де Nn(•)—функцiя Неймана n-го порядку. Величина σm(k), що є наслiдком

розсiяння, вiдiграє роль амплiтуди розсiяння. В граничному випадку kρ À
|m| зручно скористатися асимптотичною формою (1.83a),

ψEm ∝
1√
ρ

cos

(
kρ− |m|π

2
− π

4
+ ηm(k)

)
. (1.83b)

Тут ηm(k) = − arctg σm(k)—фаза розсiяння, або фазовий зсув. Фазовий зсув

несе основну iнформацiю про процес розсiяння. Зокрема, наведемо загальний

розв’язок задачi розсiяння для плоскої хвилi (1.82). Використовуючи (1.78)

i (1.83a), асимптотичний розв’язок рiвняння Шредiнгера (1.77) для ρ À R

можна подати у виглядi

Ψ(r, t) =
∞∑

m=−∞
Cm

[
J|m|(kρ) + σm(k)N|m|(kρ)

]
exp(imχ− iEt). (1.84)

Визначимо сталi Cm, порiвнюючи (1.84) з розвиненням (1.81) для вiльної ча-

стинки. Використовуючи асимптотичну форму для цилiндричних функцiй в

областi ρ À 1/k, отримаємо

Ψ(r, t) = eik·r−iEt + F(χ)
eikρ−iEt

√
ρ

, (1.85a)

де функцiя розсiяння F(χ) має вигляд:

F(χ) =
exp(−iπ/4)√

2πk
·

∞∑
m=−∞

(
e2iηm − 1

) · eimχ. (1.85b)

Повний перерiз розсiяння

Stot =

2π∫

0

|F|2dχ =
∞∑

m=−∞
Sm, (1.86)

де Sm = (4/k) sin2 ηm — парцiальний перерiз розсiяння.
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1.2.1.1. Теорема Левiнсона. Одним з найважливiших i, в той же час,

елегантнiших результатiв квантової теорiї розсiяння є теорема Левiнсона. В

оригiнальному виглядi [150] ця теорема встановлює зв’язок мiж рiзницею фа-

зових зсувiв ηl(E) для певної парцiальної хвилi з кiлькiстю зв’язаних станiв

Nb
l та нiпiвзв’язаних станiв Nhb

l . Нагадаємо, що напiвзв’язаний стан —це

розв’язок з нульовою енергiєю для випадку, коли власна функцiя є обмеже-

ною, але спадає не достатньо швидко на нескiнченостi, щоб бути iнтеґрованою

з квадратом. Теорема Левiнсона формулюється наступним чином, для огляду

проблеми див. [151–154]:

Теорема 1.2.1 (Теорема Левiнсона). Нехай сферично симетричний потен-

цiал V (r) в рiвняннi Шредiнгера для парцiальних хвиль ψEl (r) з орбiтальним

моментом l, [
−∇2

r + V (r) +
l(l + 1)

r2

]
ψEl (r) = EψEl (r),

задовольняє наступним умовам:

∞∫

0

r|V (r)|dr < ∞,

∞∫

0

r2|V (r)|dr < ∞. (1.87)

Тодi мiж фазовими зсувами ηl(E), кiлькiстю зв’язаних станiв N b
l та на-

пiвзв’язаних станiв Nhb
l з тим самим значенням моменту l iснує зв’язок

ηl(0)− ηl(∞) = π

(
N b

l +
Nhb

l

2
· δl,0

)
. (1.88)

Вираз (1.88) має назву спiввiдношення Левiнсона. Останнiй доданок дає

внесок лише у випадку, коли напiвзв’язанi стани з’являються для s-хвилi

(l = 0).

Пiзнiше теорему Левiнсона в 3D випадку було узагальнено на випадок

нецентральних потенцiалiв [151, 155, 156], сингулярних потенцiалiв [157], по-
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тенцiалiв, що залежать вiд енергiї [158], нелокальної взаємодiї [159], дiраков-

ських частинок [160, 161], систем зi зв’язком [162], багатоканального розсiян-

ня [163, 164], багаточастинкового одноканального розсiяння [165] та оберненої

задачi розсiяння, навiть iз сингулярними потенцiалами [166–168].

Нещодавно аналог теореми Левiнсона було встановлено для низько-ви-

мiрних систем, якi вiдiграють значну роль в сучаснiй фiзицi конденсованого

стану та польових теорiях. Одновимiрну теорему Левiнсона встановлено для

рiвняння Шредiнгера [169], рiвняння Шредiнгера з нелокальною взаємодi-

єю [170], рiвняння Клейна—Ґордона [171] та рiвняння Дiрака [172], навiть в

присутностi солiтонiв [173]. Аналог теореми Левiнсона було використано для

(1+1) калiбрувальної теорiї для розрахунку дробових та цiлих фермiонних

чисел [174].

Перейдемо до розгляду 2D систем. Двовимiрний аналог теореми Левiнсо-

на було також встановлено для багатьох моделей: для рiвняння Шредiнгера

[175, 176], рiвняння Клейна—Ґордона [177] та рiвняння Дiрака [178]. Бiльш

того, iснує узагальнення теореми Левiнсона на випадок рiвняння Шредiнге-

ра в D-вимiрному просторi [179, 180]. Iснує декiлька методiв аналiзу низько-

вимiрних теорем Левiнсона: метод функцiй Iоста [181], метод функцiй Грiна

[172, 175, 178, 182] та метод теореми Штурма—Лiувiля [169–171, 176, 177, 179].

В 2D випадку спiввiдношення Левiнсона ηm(0) − ηm(∞) приймає вигляд та-

кий само, як i в 3D просторi. Однак напiвзв’язанi стани для p-хвилi (l = 1)

вносять такий самий внесок як i зв’язанi стани, тобто дають додаткове π

до спiввiдношення Левiнсона [182]. Для 2D випадку можливий s-хвильовий

напiвзв’язаний стан не дає внеску до спiввiдношення Левiнсона, лише p-хви-

льовий напiвзв’язанний стан. Експериментальне пiдтвердження теореми Ле-

вiнсона для 2D випадку було зроблено нещодавно в роботах [183, 184] для 2D

плазми. Слiд зазначити, що в усiх вищезгаданих роботах обговорюється 2D
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аналог теореми Левiнсона для регулярних потенцiалiв

lim
ρ=0

ρ2V (ρ) = 0, (1.89a)

lim
ρ=∞

ρ2V (ρ) = 0, (1.89b)

що забезпечує регулярну поведiнку в центрi розсiяння та швидке спадання

на нескiнченостi. Для регулярних 2D потенцiалiв V (ρ), що задовольняють

асимптотичну поведiнку (1.89), 2D аналог теореми Левiнсона має вигляд [175,

176, 182]

ηm(0)− ηm(∞) = π · (Nb
m + Nhb

m · δ|m|,1
)
. (1.90)

1.2.1.1.1. Теорема Левiнсона для сингулярних потенцiалiв. Як

було зазначено вище, теорема Левiнсона у стандартному виглядi (1.88) справ-

джується для потенцiалiв, що задовольняють асимптотичнi властивостi (1.87).

Цi умови визначають регулярнiсть потенцiалу в центрi та швидке спадання на

нескiнченностi. В теперiшнiй час привертають увагу сингулярнi потенцiали,

для яких зазначенi умови не виконуються. Сингулярнi потенцiали природно

з’являються в сингулярнiй оберненiй задачi розсiяння, тобто в суперсиметри-

чному пiдходу до оберненої задачi в 3D системах, коли зв’язанi стани видаленi

з регулярного потенцiалу [166–168]. На малих вiдстанях поведiнка сингуляр-

них таких потенцiалiв визначається обернено квадратичною асимптотикою

V (r) ³ β0/r
2; тому ефективний парцiальний потенцiал Ul для 3D випадку

має наступний асимптотичний вигляд

Ul(r) , V (r) +
l(l + 1)

r2 ³
r→0

ν(ν + 1)

r2 ,

з амплiтудою сингулярностi ν =
√

(l + 1/2)2 + β0 − 1/2 6= l. Сингулярний

потенцiал дiє як поправка до вiдцентрового бар’єра l(l + 1)/r2. Задача роз-

сiяння для таких потенцiалiв з обернено квадратичною сингулярнiстю була
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розв’язана вперше Шваном, який узагальнив теорему Левiнсона для сингу-

лярних потенцiалiв у 3D випадку [157]:

ηl(0)− ηl(∞) = π ·
(

Nb
l +

ν − l

2

)
. (1.91)

Зазначимо, що окрiм загального значення для теорiї розсiяння, узагальнення

Швана (1.91) має значення для оберненої задачi теорiї розсiяння, завдяки

тому, що забезпечує можливiсть визначити параметри сингулярного осердя

потенцiалу за даними розсiяння.

Перейдемо до двовимiрного випадку. Розглянемо потенцiал, що має в цен-

трi обернено квадратичну сингулярнiсть, V (ρ) ³ β0/ρ
2; вiдповiдний парцiаль-

ний потенцiал (1.80)

Um(ρ) ³
ρ→0

ν2

ρ2 , де ν =
√

m2 + β0 6= m . (1.92)

Сингулярнi потенцiали у формi (1.92) з’являються в рiзноманiтних 2D нелi-

нiйних теорiях поля, наприклад, для задачi розсiяння лiнiйних збуджень то-

пологiчними солiтонами [29, 185, 186], див. також нижче §1.2.2, §1.2.3, §1.2.4.

Бiльш того, сингулярнi потенцiали зазначеного типу природно з’являю-

ться з регулярних при перетвореннях Дарбу [166–168, 187]. Ми використову-

ємо метод Дарбу для рiвняння Шредiнгера, який було запропоновано Шре-

дiнгером пiд назвою метода факторизацiї i пiзнiше розвинуто Iнфельдом i

Халом [188]. Наведемо узагальнення принципiв перетворень Дарбу (супер-

симетричних перетворень) [8, 189, 190] для двовимiрного випадку.

Вважатимемо, що спектральна задача (1.79) мiстить принаймнi один зв’я-

заний стан E0 < 0. Вважаючи, що матиме регулярний потенцiал (1.89), отри-

маємо, що власна функцiя ψ0 ≡ ψE0
m (ρ) має наступну асимптотичну поведiнку

ψ0(ρ) ∝





ρ|m|, коли ρ → 0 ,

ρ−1/2 · exp (−κρ) , коли ρ →∞ ,
(1.93)
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де κ =
√−E0 > 0.

Для пояснення метода введемо ермiтово спряженi оператори знищення та

народження

A = − d

dρ
+ W(ρ), A† =

d

dρ
+

1

ρ
+ W(ρ), (1.94)

де введено суперпотенцiал

W(ρ) , d

dρ
ln ψ0 (1.95)

таким чином, щоб задовольнити умову Aψ0 = 0. За допомогою цих операторiв

оператор Шредiнгера H можна подати у факторизованому виглядi

H = A†A + E0. (1.96)

При цьому енергiя факторизацiї E0 збiгається з енергiєю зв’язаного стану.

Завдяки факторизацiї спектральну задачу (1.96) можна переформулювати

в позначеннях власних функцiй ψ̃m , Aψm наступної спектральної задачi

(спiввiдношення сплiтання [189])

H̃ , AA† + E0 = −∇2
ρ + Ũm(ρ) , (1.97)

в якiй парцiальни потенцiали

Ũm(ρ) , Um(ρ) +
1

ρ2 − 2
dW(ρ)

dρ
. (1.98)

Приймаючи до уваги умови (1.93), не важко знайти асимптотичну поведiнку

парцiальних потенцiалiв Ũm,

Ũm(ρ) ³





ν2

ρ2 , де ν = |m| − 1, коли ρ → 0 ,

m2

ρ2 , коли ρ →∞ .
(1.99)

Власний спектр нової задачi (1.97) не мiстить зв’язаний стан ψ0. При цьо-

му результуючий потенцiал мiстить сингулярнiсть. Фактично, парцiальний



64

потенцiал Ũm(ρ) вiдповiдає потенцiалу частинки V (ρ) = β/ρ2 з параметром

β = 1 − 2|m|. Пiсля серiї з n перетворень типу (1.97), ми видалимо n зв’я-

заних станiв зi спектра, приводячи до парцiального потенцiалу у виглядi

Ũm ³ ν2/ρ2, де ν = |m| − n.

Обговоримо тепер потенцiали, що повiльно спадають на нескiнченостi за

обернено квадратичним законом (потенцiали з обернено квадратичним хво-

стом), тобто V (ρ) ³ β∞/ρ2; вiдповiдний парцiальний потенцiал

Um(ρ) ³
ρ→∞

µ2

ρ2 , коли µ =
√

m2 + β∞ 6= m . (1.100)

Потенцiали у виглядi (1.100) мають iнтерес в польових теорiях, зокрема в

(2+1) нелiнiйнiй σ-моделi n-поля [186], а також в задачi солiтон-магнонного

розсiяння в анiзотропним магнетиках, див. нижче §1.2.2, §1.2.3, §1.2.4.

Для дослiдження задачi розсiяння розглянемо асимптотичну поведiнку

власних функцiй. На великих вiдстанях ρ À R, де справджується набли-

ження розсiяння, можна скористатися розкладом на парцiальнi цилiндричнi

хвилi з цiлим iндексом; тодi власна функцiя ψEm може бути подана у виглядi

J|m| + σmN|m|, що має асимптотичну форму (1.83b).

З iншого боку, в основному наближеннi за 1/kρ, розв’язок рiвняння Шре-

дiнгера (1.79) з потенцiалом (1.100) має вигляд

ψEm(ρ) ∝ J|µ|(kρ)+ σ̃µ(k)N|µ|(kρ) ∝ 1√
ρ

cos

(
kρ− |µ|π

2
− π

4
+ η̃µ(k)

)
, (1.101)

де iндекс цилiндричної функцiї µ 6= m, див. (1.100).

Фазовий зсув ηm можна порахувати з η̃µ порiвнянням (1.83b) та (1.101),

ηm(k) = η̃µ(k) +
|m| − |µ|

2
· π , (1.102)

у вiдповiдностi до ранiше отриманих результатiв [145, 176]. Зазначимо, що

спiввiдношення Левiнсона має однаковий вигляд як для ηm, так i для η̃µ,

ηm(0)− ηm(∞) = η̃µ(0)− η̃µ(∞) .
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Для аналiтичного аналiзу задачi розсiяння, розглянемо найпростiшу мо-

дель, що мiстить основнi властивостi задачi, маючи обернено квадратичну

сингулярнiсть в центрi та обернено квадратичний хвiст. Парцiальний потен-

цiал цiєї вiдцентрової моделi має вигляд

U cf
m(ρ) =





ν2

ρ2 , коли ρ < R ,

µ2

ρ2 , коли ρ > R ,
, де ν 6= m та µ 6= m. (1.103)

Вiдцентрова модель дає опис квазiвiльної частинки в областi ρ < R i ρ >

R. Єдиним ефектом взаємодiї з потенцiалом U cf
m є зсув iндексiв парцiальних

хвиль:

ψcf
m(r) ∝





J|ν|(kρ) , коли ρ < R,

J|µ|(kρ) + σ̃µ(k)N|µ|(kρ), коли ρ > R .
(1.104)

Звичайна умова зшивки розв’язкiв має вигляд
[
d ln ψ

dρ

]

R

= 0 , (1.105)

де [. . . ]R , (. . . )
∣∣
R+0 − (. . . )

∣∣
R−0. Розрахунок приводить до фазового зсуву у

виглядi

ηcf
m(k) =

|m| − |µ|
2

· π − arctg σ̃cf
µ (κ ≡ kR) ,

σ̃cf
µ (κ) =

J′|ν|(κ) · J|µ|(κ)− J′|µ|(κ) · J|ν|(κ)

J|ν|(κ) · N′
|µ|(κ)− J′|ν|(κ) · N|µ|(κ)

.
(1.106)

Використовуючи асимптотичну поведiнку цилiндричних функцiй, знахо-

димо довгохвильову та короткохвильову поведiнку фазового зсуву (1.106),

ηcf
m(k) ³





|m| − |µ|
2

· π +Am ·
(

kR

2

)2|µ|
, kR ¿ 1,

|m| − |ν|
2

· π − µ2 − ν2

2kR
, kR À 1,

(1.107)
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де Am = − π|µ|
(|µ|)!2 ·

|µ|+ |ν|
|µ| − |ν| . З використанням цих асимптотик знаходимо, що

теорема Левiнсона для вiдцентрової моделi набуває вигляду

ηcf
m(0)− ηcf

m(∞) = π · |ν| − |µ|
2

. (1.108)

Перейдемо тепер до бiльш загального випадку, коли парцiальний потен-

цiал має обернено квадратичну асимптотичну поведiнку

Um(ρ) ³





ν2

ρ2 , коли ρ → 0,

µ2

ρ2 , коли ρ →∞,
, де ν 6= m та µ 6= m. (1.109)

Задачу розсiяння можна розв’язати аналiтично в короткохвильовому на-

ближеннi, kR À 1. Природно припустити, що квазiкласичне наближення

Вентцеля—Крамерса—Брiллюена (метод ВКБ) є придатним для цього ви-

падку. Розглянемо ефективне одновимiрне рiвнянняШредiнгера для радiаль-

ної функцiї ψm(ρ) = um(ρ)/
√

ρ, яке має вигляд
[
− d2

dρ2 + Ueff(ρ)

]
um = Eum ,

Ueff(ρ) , V (ρ) +
4m2 − 1

4ρ2 .

(1.110)

ВКБ розв’язок рiвняння (1.110), тобто 1D хвильова функцiя uWKB
m , забезпе-

чує наступний вигляд парцiальної хвилi

ψWKB
m =

uWKB
m√

ρ
∝ 1√

ρ · P(ρ)
cos


χ0 +

ρ∫

ρ0

P(ρ′)dρ′


 , (1.111)

де P =
√

k2 − Ueff. Аналiз свiдчить, що розв’язок (1.111) є придатним при

ρ > at, де at — точка повороту. Значення at вiдповiдає умовi P(at) = 0, звiдки

at ∼ |m|/k ¿ R. Вважатимемо, що параметр ρ0 задовольняє умову at ¿
ρ0 ¿ R, звiдки 1 ∼ kat ¿ kρ0 ¿ kR.
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З iншого боку, на малих вiдстанях ρ ¿ R, парцiальний потенцiал Um ³
ν2/ρ2 вiдповiдає вiльнiй частинцi з хвильовою функцiєю (1.81) з iндексом,

який зсунено:

ψEm(ρ) ∝ J|ν|(kρ), коли ρ ¿ R. (1.112)

При kR À |ν| iснує широкий iнтервал значень ρ, а саме

|ν|/k ¿ ρ ¿ R, (1.113)

де можна скористатися асимптотичним виразом для функцiй Бесселя (1.112)

в граничному випадку kρ À |ν|:

ψEm(ρ) ∝ 1√
ρ

cos
(
kρ− |ν|π

2
− π

4
+

4ν2 − 1

8kρ

)
. (1.114)

В iнтервалi (1.113) розв’язки (1.111) та (1.114) мають збiгатися завдяки пе-

рекриттю областi параметрiв, що дає можливiсть порахувати фазу χ0 в ВКБ

розв’язку (1.111),

χ0 = kρ0 − |ν|π
2
− π

4
+

4ν2 − 1

8kρ0
. (1.115)

В результатi, короткохвильова асимптотика для фазового зсуву має вигляд

(1.111):

ηm(k) = lim
ρ→∞




ρ∫

ρ0

P(ρ′)dρ′ + χ0 − kρ +
|m|π

2
+

π

4
− 4m2 − 1

8kρ


 . (1.116)

За умови kρ À 1, ВКБ-iнтеґрал в (1.116) можна порахувати в основному

наближеннi за малим параметром 1/kρ,
ρ∫

ρ0

P(ρ′)dρ′ ≈ k(ρ− ρ0)− 1

2k

ρ∫

ρ0

Ueff(ρ
′)dρ′. (1.117)

Остаточно, фазовий зсув при k À 1/R має вигляд

ηm(k) = π · |m| − |ν|
2

− 1

2k

∞∫

0

∆Um(ρ′)dρ′. (1.118a)
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Цей вираз мiстить так звану ейкональну залежнiсть ηm ∝ 1/k. Потенцiал

∆Um в цьому виразi

∆Um(ρ) , Um(ρ)− ν2

ρ2 = V (ρ) +
m2 − ν2

ρ2 (1.118b)

не мiстить сингулярностi в центрi, lim
ρ=0

ρ2∆Um(ρ) = 0. Зазначимо, що фазовий

зсув розсiяння не прямує до нуля в граничному випадку k →∞, але приймає

скiнчене значення (π/2)·(|m| − |ν|). Така поведiнка зумовлена сингулярнiстю

потенцiалу в центрi.

Обговоримо теорему Левiнсона для сингуляроних потенцiалiв у двовимiр-

ному випадку. Для узагальнення теореми Левiнсона використоватимемо ме-

тод функцiй Грiна, як це було зроблено ранiше для регулярних потенцiалiв в

роботi Лiна [175]. Розглядатиме некритичний випадок, коли рiвняння Шре-

дiнгера не мiстить напiвзв’язаних станiв.

Iдея метода [175] полягає в тому, щоб пiдрахувати кiлькiсть станiв в систе-

мi двома рiзними методами. При цьому неперервна частина спектру дискре-

тизується для того, щоб можна було пiдрахувати кiлькiсть станiв розсiяння.

Тодi повна (нескiнчена) кiлькiсть станiв в системi не залежить вiд форми

потенцiалу, що може бути подано у наступному виразi:

Im
∞∫

−∞
dE

∞∫

0

ρdρ
{

G[Um]−G[U free
m ]

}
= 0, (1.119a)

де G[Um] ≡ Gm(ρ, ρ, E ; Um) i G[U free
m ] ≡ Gm(ρ, ρ, E ; U free

m )—функцiї Грiна, вiд-

повiдно, для вiльної частинки та при наявностi потенцiалу; та грiновська

функцiя спiзнення визначається наступним чином

Gm(ρ, ρ′, E ; Um) ,
∑

κ

ψEm(ρ)ψEm(ρ′)
E − Emκ + iε

.

При цьому кiлькiсть зв’язаних станiв

πNb
m = −Im

0∫

−∞
dE

∞∫

0

ρdρ
{
G[Um]−G[U free

m ]
}

. (1.119b)
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З iншого боку, неперервна частина виразу (1.119a) може бути обчислена без-

посередньо, без дискретизацiї:

Im
∞∫

0

dE
∞∫

0

ρdρ
{

G[Um]−G[U free
m ]

}
= ηm(0)− ηm(∞). (1.119c)

На пiдставi рiвнянь (1.119) отримаємо теорему Левiнсона у виглядi (1.90).

Однак метод функцiй Грiна у виглядi, який запропонував Лiн [175] не може

бути безпосередньо застосовано для сингулярних потенцiалiв. Причина в то-

му, що рiзниця функцiй Грiна G[Um] − G[U free
m ] в формулах (1.119) мiстить

сингулярнiсть в центрi, отже пiдiнтеґральна функцiя не є iнтеґровною.

Отже ми маємо узагальнити метод на випадок сингулярних потенцiалiв.

Iдея полягає в порiвняннi парцiального потенцiалу Um не з потенцiалом вiль-

ної частинки U free
m , але з потенцiалом U?

m, який має компенсувати сингуляр-

ностi Um. Як було зазначено вище, кiлькiсть станiв в системi не залежить

вiд форми потенцiалу. Це означає, повторюючи те саме доведення, рiвняння

(1.119) можна узагальнити для системи G[Um] i G[U ?
m] з потенцiалами Um i

U?
m:

Im
∞∫

−∞
dE

∞∫

0

ρdρ
{

G[Um]−G[U ?
m]

}
= 0, (1.120a)

Im
0∫

−∞
dE

∞∫

0

ρdρ
{

G[Um]−G[U ?
m]

}
= −π · (Nb

m −Nb?
m

)
, (1.120b)

Im
∞∫

0

dE
∞∫

0

ρdρ
{

G[Um]−G[U?
m]

}
= ηm(0)− ηm(∞)− η?

m(0) + η?
m(∞),

(1.120c)

де Nb?
m i η?

m(k)—кiлькiсть зв’язаних станiв i фазови зсуви розсiяння для си-

стеми з парцiальним потенцiалом U ?
m = V ? + m2/ρ2.

Обираючи V ? = 0, ми отримаємо стандартний вигляд спiвiдношення Ле-

вiнсона для 2D систем з регулярними потенцiалами у формi Лiна [175], див.
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(1.119), що приводить до теореми Левiнсона (1.90).

Однак, якщо в системi присутнi сингулярнi потенцiали, необхiдно обрати

V ? у формi, що мiстить сингулярностi в такому саме виглядi, як i потенцi-

ал V . Для розв’язання задачi покладемо U ?
m = U cf

m ; тодi обидва парцiальнi

потенцiали Um i вiдцентровий потенцiал U cf
m мають однакову асимптотичну

поведiнку. В результатi рiвняння (1.119) з урахуванням спiввiдношення Ле-

вiнсона (1.108) приводять до наступного узагальнення теореми Левiнсона.

Теорема 1.2.2 (Теорема Левiнсона для сингулярних потенцiалiв). Нехай

ефективний парцiальний потенцiал Um(ρ) в 2D рiвняннi Шредiнгера (1.79)

для парцiальних хвиль ψEm(ρ) з азимутальним моментом m задовольняє

наступним умовам:

lim
ρ=0

ρ2Um(ρ) = ν2, lim
ρ=∞

ρ2Um(ρ) = µ2. (1.121)

Тодi за вiдсутнiстю напiвзв’язаних станiв, зв’язок мiж фазовими зсувами

ηm(E) та кiлькiстю зв’язаних станiв N b
m з тим самим значенням моменту

m має вигляд

ηm(0)− ηm(∞) = π ·
(

N b
m +

|ν| − |µ|
2

)
. (1.122)

Обговоримо отриманий результат. Для пояснення змiсту нового доданка

(π/2)·(|ν|−|µ|) в узагальненому спiввiдношеннi Левiнсона (1.122), нагадаємо,

що в методi парцiальних хвиль класифiкацiя даних розсiяння проводиться за

азимутальним квантовим числом m, яке визначає амплiтуду вiдцентрового

потенцiалу.

При наявностi потенцiалу з обернено квадратичним хвостом, Um ³ µ2/ρ2,

ефективна амплiтуда ефективної сингулярностi зсувається на величину |µ|−
|m|, тому фаза розсiяння в довго-хвильовому наближеннi змiнюються на ве-

личину (π/2) · (|m| − |µ|), див. (1.102). Аналогiчна ситуацiя має мiсце для



71

потенцiалiв, що мiстять обернено квадратичну сингулярнiсть в центрi, Um ³
ν2/ρ2. Амплiтуда ефективної сингулярностi зсувається тепер на величину

|ν| − |m|, що зумовлює змiну коротко-хвильової асимптотики фази розсiя-

ння на величину (π/2) · (|m|− |ν|). В результатi, поправка до спiввiдношення

Левiнсона набуває вигляду

π · |m| − |µ|
2

− π · |m| − |ν|
2

= π · |ν| − |µ|
2

.

Така поправка виглядає як модифiкацiя класифiкацiї станiв розсiяння, як в

центрi (ψm → ψν), так i на нескiнченостi (ψm → ψµ). Однак, слiд пiдкре-

слити, що амплiтуди сингулярностей ν i µ можуть приймати будь-якi дiйснi

значення, в той же час квантове число m є завжди цiлим.

1.2.1.1.2. Теорема Левiнсона для розсiяння Ааронова–Бома. Ми

розглядали вище квантово-механiчне розсiяння частинки на потенцiалi V (ρ) i

встановили аналог теореми Левiнсона 1.2.1 для двовимiрних сингулярних по-

тенцiалiв (див. теорему 1.2.2). Узагальнимо результат на випадок розсiяння

в магнiтному полi, що припускає розсiяння Ааронова—Бома (АБ-розсiяння)

[191, 192]. Крiм самостiйного значення для квантово-механiчного розсiяння

рiзноманiтних систем, включаючи системи з квантовим ефектом Холла, над-

провiдники та iн. [192], таке узагальнення є важливим для задачi солiтон-

магнонного розсiяння: гамiльтонiан ефективної солiтон-магнонної взаємодiї

(1.64) має вигляд, типовий для зарядженої частинки в ефективному магнi-

тному полi з векторним потенцiалом спецiального вигляду (1.66), який, як ми

побачимо нижче, є типовим для розсiяння Ааронова—Бома. Нещодавно, ана-

лог теореми Левiнсона було встановлено Лiном [193] для простiшого випадку

АБ-розсiяння в системi зi сталим магнiтним потоком Φ. Ми розглядатиме



72

бiльш загальний випадок, коли векторний потенцiал має вигляд

A(r) =
Φ(ρ)

2π
∇χ ≡ Φ(ρ)

2πρ
eχ,

Φ(0) = 2πα, Φ(∞) = 2πβ.

(1.123)

Розглядатимемо 2D рiвняння Шредiнгера для безспiнової частинки, що

знаходиться в магнiтному полi:

(−i∇−A)2 Ψ + V (r)Ψ = i∂tΨ. (1.124)

Як i ранiше, вважатиме потенцiал аксiально симетричним, V (r) = V (ρ), а ве-

кторний потенцiал магнiтного поля у виглядi (1.123). Така форма магнiтного

поля є типовою для АБ-ефекта; вона вiдповiдає вектору магнiтною iндукцiї,

пор. (1.68),

B = ∇×A = ez

[
Φ′(ρ)

2πρ
+ Φ(ρ) δ(r)

]
. (1.125)

Отже, магнiтне поле має сингулярнiсть в центрi (з’являється вихрова лiнiя).

Повний магнiтний потiк
∫

Bzd
2x = Φ(∞) = 2πβ.

Системи, що мають властивостi (1.123), (1.124), називатимемо АБ-систе-

мами. Для таких систем можна застосувати метод розвинення на парцiальнi

хвилi (1.78). При цьому кожна парцiальна хвиля задовольняє спектральну

задачу для 2D радiального рiвняння Шредiнгера (1.79) з парцiальним потен-

цiалом Um(ρ), що має вигляд

Um(ρ) = V (ρ) +

[
m− Φ(ρ)

2π

]2

ρ2 . (1.126)

Вважатимемо, що потенцiал частинки V (ρ) задовольняє умови (1.89). Тодi

парцiальний потенцiал має особливостi в нулi та нескiнченностi у виглядi

(1.109)

Um(ρ) ³





ν2

ρ2 , коли ρ → 0,

µ2

ρ2 , коли ρ →∞,
, де ν ≡ m− α та µ ≡ m− β. (1.127)
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В присутностi магнiтного потоку принаймнi один з параметрiв α чи β при-

ймає ненульове значення. Це порушує регулярнi асимптотичнi умови (1.89). В

загальному випадку маємо ефективний потенцiал з обернено квадратичною

сингулярнiстю в центрi (ν 6= m) та обернено квадратичним хвостом на не-

скiнченностi (µ 6= m). Отже, можемо скористатись узагальненою теоремою

Левiнсона 1.2.2 для сингулярних потенцiалiв i сформулювати аналог теореми

Левiнсона для АБ-систем:

Теорема 1.2.3 (Теорема Левiнсона для АБ–розсiяння). Для 2D рiвняння

Шредiнгера (1.124) з аксiально-симетричним потецiалом, що задовольняє

умовам (1.89) та векторним потенцiалом у виглядi (1.123), зв’язок мiж

фазовими зсувами ηm(E) та кiлькiстю зв’язаних станiв N b
m для парцiальної

хвилi з тим самим значенням моменту m, за вiдсутнiстю напiвзв’язаних

станiв, має вигляд

ηm(0)− ηm(∞) = π ·
(

N b
m +

|m− α| − |m− β|
2

)
. (1.128)

Теорема Левiнсона для АБ-розсiяння 1.2.3 встановлює зв’язок мiж кiль-

кiстю зв’язаних станiв в певнiй m-й парцiальнiй хвилi, фазовим зсувом та

магнiтним потоком.

Слiд зазначити, що для АБ-розсiяння можна знайти асимптотичний вираз

для фазового зсуву в короткохвильовому наближеннi, скориставшись ВКБ-

наближенням у виглядi (1.118):

ηm(k) = π · |m| − |m− α|
2

− 1

2k

∞∫

0

∆Um(ρ)dρ,

∆Um(ρ) = V (ρ) +

[
m− Φ(ρ)

2π

]2
− |m− α|2

ρ2 ,

(1.129)

який забезпечує ейкональну залежнiсть ηm ∝ 1/k.
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Як приклад застосування теореми 1.2.3 розглянемо соленоїд нескiнчено

малого радiусу з магнiтним потоком Φ0 та зворотнiм потоком, який рiвно-

мiрно розподiлено на цилiндричнiй поверхнi радiуса R; векторний потенцiал

такої системи [194, 195]

A =





Φ0

2πρ
eχ, коли ρ < R,

0, коли ρ ≥ R.

(1.130)

Вектор магнiтної iндукцiї B = Φ0

2πρ

[
δ(ρ) − δ(ρ − R)

]
ez набуває ненульового

значення на лiнiї ρ = 0 та на нескiнчено тонкий поверхнi при ρ = R. Порiв-

нянням параметрiв: α = Φ0/2π та β = 0, можна отримати спiввiдношення

Левiнсона (1.128) в наступному виглядi:

ηm(0)− ηm(∞) =
π

2
(|m− Φ0/2π| − |m|) . (1.131)

Зазначимо, що спiввiдношення Левiнсона приймає ненульове значення для

будь-якого незникающого потоку Φ0, зокрема, коли Φ0/2π набуває цiлi зна-

чення. Наприклад, якщо m > Φ0/2π > 0, спiввiдношення Левiнсона приймає

вигляд −Φ0/4.

Порiвняємо нашi результати з висновками щодо традицiйної АБ-системи

[191, 196]:

A =





1
2Bρ eχ, коли ρ < R,

BR2

2ρ
eχ, коли ρ ≥ R.

(1.132)

Такий розподiл векторного потенцiалу утворює стале значення магнiтної iн-

дукцiї B = Bez всерединi цилiндру радiуса R, та забезпечує нульове значення

магнiтної iндукцiї зовнi цилiндру. Спiввiдношення Левiнсона має вигляд

ηm(0)− ηm(∞) =
π

2
(|m| − |m− β|) , β = 1

2BR2, (1.133)

у вiдповiдностi до точних результатiв [197, 198].
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Нагадаємо, що повний перерiз розсiяння зникає, якщо β ∈ Z. Однак будь-

яке значення АБ-поля змiнює спiввiдношення Левiнсона для певної парцiаль-

ної хвилi, навiть, якщо β ∈ Z. Завдяки нелокальностi АБ-потенцiалу, повний

фазовий зсув не прямує до нуля iз збiльшенням |m|. Для подолання цiєї син-

гулярностi, зазвичай, використовують регуляризацiю [197] для того, щоб ви-

значити повну амплiтуду розсiяння (1.85) або повний перерiз розсiяння (1.86).

Така сама картина має мiсце не лише для традицiйної АБ-системи (1.132), але

й для загального випадку (1.123). Винятком є простiша АБ-система

A(r) = α∇χ. (1.134)

В цьому випадку матиме стандартний вигляд для спiввiдношення Левiнсона

у виглядi ηm(0) − ηm(∞) = πNb
m. Слiд зазначити, що при цьому кожен стан

розсiяння ηm(k) вiдповiдає певному кутовому моменту ν = |m−α|. Узагаль-

нення теореми Левiнсона для цього окремого випадку вперше встановив Лiн

[193].

Теорему Левiнсона має бути модифiковано для критичного випадку, коли

в системi iснують напiвзв’язанi стани. Зазначимо, що аналог теореми Левiн-

сона для 2D системи з напiвзв’язаними станами встановили вперше в роботi

[182], та перевстановлено пiзнiше iншим методом в роботi [176]. За вiдсутнi-

стю магнiтного поля спiввiдношення Левiнсона має вигляд (1.90), тобто напiв-

зв’язанi стани впливають однаковим чином для мод з m = ±1. Присутнiсть

магнiтного поля порушує симетрiю ηm(k) = η−m(k), i в загальному випадку

внесок напiвзв’язаних станiв у виглядi (1.90) може бути не адекватним. Лише

для окремого випадку (1.134) розв’язок задачi є вiдомим [193].

Якщо потенцiал частинки V (ρ) мiстить обернено квадратичну сингуляр-

нiсть, або обернено квадратичний хвiст, тодi теорема Левiнсона для АБ-розсi-

яння 1.2.3 перестає бути вiрною. Замiсть цього, потрiбно визначити ефективнi
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iнтенсивностi ν та µ:

ν2 = lim
ρ=0

ρ2Um(ρ), µ2 = lim
ρ=∞

ρ2Um(ρ) (1.135)

та користуватись теоремою Левiнсона 1.2.2 для сингулярних потенцiалiв.

1.2.2. Солiтон-магнонна взаємодiя в iзотропному магнетику. Пе-

рейдемо до задачi солiтон-магнонного розсiяння i почнемо аналiз з розгляду

iзотропних магнетикiв.

Вище ми показали, що в загальному випадку солiтон-магнонного розсiян-

ня, лiнеаризованi рiвняння для малих вiдхилень вiдносно положення солiтона

можна описати комплексним рiвнянням (1.64). Використовуючи розвинення

на парцiальнi хвилi (1.73), ми звели задачу до низки спектральних задач

(1.74) типу двох зв’язаних рiвнянь Шредiнгера. Унiкальною особливiстю iзо-

тропної моделi є вiдсутнiсть зв’язку мiж цими двома рiвняннями. Одне з цих

рiвнянь має тривiальний розв’язок, в результатi для m-ї парцiальної хвилi

отримаємо рiвняння Шредiнгера (1.76), яке ми запишемо у виглядi

Huκm = κ2uκm, H = −∇2
ρ + V +

(
m

ρ
− |A|

)2

, (1.136a)

V (ρ) = −q2

ρ2 sin2 θBP = − 4q2ρ2q−2

(1 + ρ2q)2 , (1.136b)

A(ρ) =
Φ(ρ)

2π
∇χ, Φ(ρ) = −2πq cos θBP = 2πq

1− ρ2q

1 + ρ2q
. (1.136c)

Тут H має вигляд, типовий для гамiльтонiану квантово-механiчної зарядже-

ної частинки при наявностi скалярного потенцiалу V та, додатково, магнiтно-

го поля з векторним потенцiалом A; величина κ = kR— безрозмiрне хвильо-

ве число, ρ = r/R— безрозмiрний радiус, що вимiрюється в одиницях радiуса

солiтона i ∇2
ρ =

1

ρ

d

dρ

(
ρ

d

dρ

)
—радiальна складова оператора Лапласа.

За вiдсутнiстю солiтона, рiвняння (1.136) описує вiльнi магнони ufree
m ∝
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Jm(κρ). Закон дисперсiї для магнонiв мiстить двi вiтки, пор. (1.18)

ω±(k) = ωe

[
−ζ ±

√
ζ2 + 2(ka0)2/z

]
, (1.137)

де ωe = JS0z/}— типова обмiнна частота. Слiд зазначити, що рiзнi знаки

ω± вiдповiдають рiзним напрямкам обертання n, при цьому енергiя магнонiв

}|ω±| є завжди додатною величиною.

Для рiзних значень параметра ζ, модель описує рiзнi спектри магнонiв.

Якщо ζ = 0, що вiдповiдає антиферомагнетикам, магнонний спектр мiстить

двi безактивацiйнi лiнiйнi вiтки, ω± = ±ck. Двi вiтки також iснують для

випадку ферiмагнетика, коли ζ ∈ (0; 1). Вiтка ω+ є безактивацiйною; при ма-

лих k вона має феромагнитну поведiнку ω+(k) = Dk2/ζ. Друга вiтка мiстить

щiлину, |ω−(k)| → ωgap = 2ζωe при k → 0. Завдяки тому, що придатнiсть

σ-моделi обмежена умовою, що всi частоти мають бути набагато меншi за

обмiнну частоту, придатнiсть виразу для ω− обмежено умовою ζ ¿ 1. Тому

ми можемо використовувати узагальнену σ-модель лише при ζ ¿ 1. Проте

модель також є придатною в граничному випадку c →∞ для будь-яких зна-

чень ζ (не лише ζ ¿ 1), що вiдповiдає феромагнiтному випадку. Формально,

потрiбно використовувати довгохвильове наближення формули (1.137), коли

ka ¿ 1; тодi спектр мiстить одну вiтку з ω+(k) = Dk2/ν. Частота iншої

вiтки, ω− = −ζc2/D приймає нескiнченне значення для випадку феромагне-

тика c →∞ та має бути вiдкинутою, див. нижче §1.2.2.2.

При наявностi солiтона матимемо задачу розсiяння магнонiв на ефектив-

ному парцiальному потенцiла Um, який створено солiтоном:

Um(ρ) =
m2 + 2mq cos θBP(ρ) + q2 cos 2θBP(ρ)

ρ2 . (1.138)

Спектр задачi (1.136) є неперервним, вiн може бути описаний власними фун-

кцiями uκm, де κ ≥ 0. На вiдстанях, далеких вiд солiтона, ρ À 1, парцiальний

потенцiал Um ³ |q + m|2/ρ2, отже в основному наближеннi за малим параме-
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тром 1/ρ, матиме стандартний результат [89]

um ∝ uscat
m (κρ) , J|q+m|(κρ) + σmN|q+m|(κρ), коли ρ À 1,

∝ 1√κρ
cos

(
κρ− |q + m|π

2
− π

4
+ ηm(κ)

)
, коли κρ À |m|.

(1.139)

Класифiкацiю даних розсiяння ηm(κ) ми проводимо вiдносно нового значен-

ня азимутального квантового числа |m + q| замiсть |m|. Розв’язуючи задачу

розсiяння плоскої хвилi на БП-солiтонi, будемо користуватись не розкладом

(1.84) для функцiї Ψ(r, t), а функцiєю

Ψ̃ =
∞∑

m=−∞
Cm

[
J|q+m|(κρ) + σm(κ)N|q+m|(κρ)

]
ei(q+m)χ−iωt. (1.140)

Перехiд до функцiї Ψ̃ = Ψ exp(iqχ) пов’язано з тим, що при ρ → ∞ (1.140)

приймає вигляд (nx + iny) exp(−iωt) i дає опис спiнової хвилi на фонi одно-

рiдного стану n∞‖ez. При цьому, хоча на вiддалi вiд солiтона намагнiченiсть

є однорiдною, e3‖ez, орти e1 i e2 залежать вiд χ.

Основнi особливостi розсiяння на топологiчному БП-солiтонi зумовлено

наявнiстю специфiчного магнiтного поля A. Аналогiчно до зееманiвського

розщеплення енергетичних рiвнiв електрону пiд впливом зовнiшнього ма-

гнiтного поля, присутнiсть ефективного магнiтного поля порушує симетрiю

ηm(κ) = η−m(κ). Необхiдно розглядати окремо додатнi та вiд’ємнi m.

Iнодi розв’язання задачi розсiяння магнонiв на солiтонi проводиться на

основi теорiї збурень, де зазвичай використовуючи наближення Борна [199,

200]. В принципi, борнове наближення можна також використовувати при

наявностi магнiтного поля. Однак, завдяки топологiчним властивостям солi-

тона, ефективне магнiтне поле A є далекодiючим, див. (1.136c):

A(ρ) ∼





+
q

ρ
eχ коли ρ ¿ R,

−q

ρ
eχ коли ρ À R,

(1.141)
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тобто має вигляд, що є типовим для ефекту Ааронова—Бома, пор. (1.123).

Вiдповiдно, магнiтний потiк поблизу центра солiтона Φ(0) = 2πq, а на вiд-

далi вiд нього Φ(∞) = −2πq, див. (1.136c). При такому нелокальному типу

розсiяння, як було зазначено вище, стандартнi результати розсiяння мають

бути узагальненi. Зокрема, теорема Левiнсона з урахуванням АБ-розсiяння

набуває вигляду (1.128), див. теорему 1.2.3. Завдяки тому, що фази розсiяння

не є локалiзованими, виникає проблема регуляризацiї рядiв розсiяння [197].

Як було зазначено вперше Фейнбергом [201], борнове наближення втрачає си-

лу для АБ-розсiяння; воно дає лише осереднене значення для двох рiзних мод

з протилежними знаками m [198, 202]. Отже, нам потрiбно розробити бiльш

точний метод, нiж борнове наближення. Слiд зазначити, що таке довгодiюче

магнiтне поле не є результатом повiльного алгебраїчного спадання позапло-

щинної структури солiтона. Це є результатом π1 топологiчних властивостей

φ = q arg z, тому АБ-розсiяння працюватиме також й для солiтонiв i вихорiв

в анiзотропних магнетиках, див. нижче.

Для розв’язання задачi розсiяння розглянемо, перед усiм, випадок κ = 0,

коли матимемо моди з нульовою частотою, так званi нульовi моди. Не важко

переконатися в тому, що нульовим модам вiдповiдають розв’язки [89]

u0
m =

sin θBP(ρ)

ρm
, (1.142)

отже наявнiсть нульових мод зумовлена конформною iнварiантiстю задачi.

Для визначеностi розглядатимемо випадок q > 0, для аналiзу солiтонiв з

q < 0 достатньо замiнити m → −m. Слiд зазначити, що розв’язок u0
m є регу-

лярним в центрi солiтона лише для парцiальних мод з m ∈ (−∞; q]. Аналiз

свiдчить, що при m ∈ [−q+1;∞) функцiя u0
m, що є регулярною в центрi солi-

тона, також спадає й далеко вiд солiтона. Тому при m ∈ [−q+1; q] цi функцiї

є скiнченими при будь-яких ρ. Це узгоджується iз зробленим вище висновком

про те, що БП-солiтон iз топологiчним зарядом q має 2|q| внутрiшнiх нульо-
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вих мод (1.26). При цьому моди з m ∈ [−q + 2; q] утворюють зв’язнi стани

(є локальними модами), однак мода з m = −q + 1 утворює напiвзв’язаний

стан (напiвлокальна мода). Слiд зазначити, що фiзичний змiст двох з них є

очевидним: трансляцiйна мода u0
1 = θ′BP вiдповiдає зсуву солiтона як цiло-

го, ротацiйно-осциляцiйна мода u0
0 —повороту параметра порядку в солiтонi,

тобто змiнi кута ϕ0 в розв’язку (1.24b), та масштабуванню радiуса солiтона,

що вiдповiдає довiльностi вибору положення центра солiтона (трансляцiйна

мода) та довiльностi вибору сталих ϕ0 та R (ротацiйно-осциляцiйна):

u0
1 ∝

ρq−1

1 + ρ2q
, u0

0 ∝
ρq

1 + ρ2q
. (1.143)

Зазначимо, що наведенi нульовi моди є граничними для магнонних мод непе-

рервного спектра при κ → 0, на вiдмiну вiд випадку 1D магнетикiв [22].

Розв’язок для нульових мод (1.142) має сингулярнiсть в центрi солiтона

при m > q. Використовуючи метод варiацiї сталої, можна побудувати другий,

лiнiйно незалежний розв’язок з κ = 0, що має регулярну поведiнку при ρ → 0:

ū0
m = ρ2m

[
ρ2q

m + q
+

2

m
+

ρ−2q

m− q

]
u0

m. (1.144)

Отже, для будь-яких значень m один з розв’язкiв (1.142) чи (1.144) є регу-

лярним в центрi солiтона при κ = 0. Цей розв’язок буде використано нижче

для задачi розсiяння при малих, але скiнчених κ в областi досить малих ρ.

Знайденi точнi розв’язки u0
m можна використати для спрощення задачi

про аналiз неперервного спектра на основi суперсиметричного перетворення

Дарбу [8, 189, 190]. Ранiше такий пiдхiд було використано для 1D випадку

[203, 204]. В двовимiрному випадку ми скористаємося 2D узагальненням пе-

ретворень Дарбу, якi докладно розглянутi в §1.2.1.1.1.

Будуватиме суперпотенцiал (1.95) на нульових розв’язках u0
m,

W(ρ) , d

dρ
ln u0

m =
1

ρ

(
q −m− 2q

1 + ρ−2q

)
. (1.145)
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За допомогою операторiв знищення A та народження A†, див. (1.94), пред-

ставимо гамiльтонiан (1.136a) у факторизованому виглядi H = A†A. Це дає

можливiсть переформулювати задачу (1.136a) в позначеннях власної функцiї

ũκm = Auκm, яка є розв’язком iзоспектральної задачi

H̃ũm = κ2ũm, H̃ , AA† = −∇2
ρ + Ũm(ρ), (1.146a)

Ũm(ρ) =
|q + m− 1|2

ρ2 − 2q|m− 1|
ρ2 (ρ2q + 1)

. (1.146b)

Функцiю um може бути знайдено з виразу для ũm за допомогою оператора

народження

uκm =
A†ũκm
κ2 . (1.147)

Наведене вище перетворення принципово спрощує задачу для трансля-

цiйної моди, коли m = 1. В цьому випадку для всiх ρ парцiальний потенцiал

Ũ1(ρ) = q2/ρ2, що вiдповiдає вiльному руху для власного стану ũκ1 . Отже

несингулярний розв’язок має вигляд цилiндричної хвилi, ũκ1 = −Jq(κρ). По-

вертаючись до початкової функцiї uκ1 за допомогою оберненого перетворення

(1.147), матимемо

uκ1 = Jq+1(κρ)− 2q

κρ
· Jq(κρ)

ρ2q + 1
. (1.148)

Iснування цього точного розв’язку при будь-яких значеннях хвильово-

го числа κ є унiкальною властивiстю узагальненої iзотропної σ-моделi. Для

iнших значень m (так само як i для випадкiв розсiяння магнонiв на солiто-

нах в анiзотропних магнетикiв, див. нижче), задачу можна розв’язати лише

наближено, або з використанням чисельних методiв.

Розв’язок (1.148) демонструє важливу особливiсть магнонних мод, яка є

вiдсутною для розсiяння на вихорах в антиферомагнетиках [142] та ферома-

гнетиках [29], для яких характерним є експоненцiйне спадання позаплощин-

ної компоненти параметру порядку при вiддаленнi вiд центра вихору. Як це

видно з формули (1.148), вiдхилення uκ1 вiд асимптотичного Jq+1(κρ) не ло-
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калiзовано в областi з певним радiусом, однак характеризується повiльним

алгебраїчним спаданням. Бiльш того, для найбiльш цiкавих випадкiв довго-

хвильових асимптотик, при κ ¿ 1, розв’язок (1.148) в широкiй областi ρ, а

саме при 1 ¿ ρ ¿ 1/κ, має такий само вигляд, як комбiнацiя функцiй Бессе-

ля Jq+1(z) ∝ zq+1 та Неймана Nq+1 ∝ z−(q+1), тобто другий доданок в (1.148)

iмiтує присутнiсть функцiї Неймана. Нижче ми побачимо, що ця властивiсть

зберiгається для будь-яких значень m.

Для солiтонiв в легкоосьових магнетикiв та вихорiв в легкоплощинних

магнетиках вiдповiднi поправки мають експоненцiйний вигляд, див. нижче.

Тому коефiцiєнт при функцiї Неймана може бути знайдено як коефiцiєнт при

1/zm в областi z ¿ 1. В даному випадку це не так i пiдхiд теорiї збурень,

заснований на аналiзi поправок до нульових мод, див. [29], потребує суттє-

вої модифiкацiї. Слiд зазначити, що нехтування цими обставинами веде до

висновку, що амплiтуда розсiяння трансляцiйнної моди на БП-солiтонi має

ненульове значення [205], хоча точний розв’язок, згiдно з (1.148), забезпечує

точне нульове значення для амплiтуди розсiяння.

Зазначимо, що доданки iз степеневим спаданням типу 1/rs, де s > 1/2,

мають бути враховани при опису властивостей магнонних мод в обмеженому

магнетику iз солiтоном, див. нижче §2.2.1.

При наявностi солiтона поведiнка магнонних розв’язкiв може бути проана-

лiзована на великих вiдстанях вiд солiтона, коли ρ À 1. Завдяки асимптоти-

чнi поведiнцi, Ũm(ρ) ≈ |q +m− 1|2/ρ2, див. (1.146b), в основному наближеннi

за 1/ρ матимемо стандартну вiдповiдь [89],

ũm(z) ∝ ũscat
m (z) , J|q+m−1|(z) + σmN|q+m−1|(z), z , kr ≡ κρ. (1.149)

Порiвняння асимптотiк ũscat
m (z) i uscat

m (z), а також порiвняння з розв’язком

ufree
m ∝ Jm(κρ) для вiльних магнонiв приводить до висновку, що σm ≡ σm(κ)

визначає амплiтуду солiтон-магнонного розсiяння. Оскiльки коефiцiєнти σ
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однаковi як для uscat
m , так i для ũscat

m , для обчислення амплiтуди розсiяння

можна користуватися як початкової задачею (1.136), так i модифiкованою

(1.146). Зокрема, для трансляцiйної моди розсiяння вiдсутнє. На жаль, для

решти мод знайти точнi розв’язкi не вдається. Однак аналiз задачi розсiян-

ня можна провести аналiтично в граничних випадках довгих, або коротких

хвиль.

1.2.2.1. Аналiз картини розсiяння магнонiв на солiтонi Белавiна–

Полякова. Для аналiзу розсiяння магнонiв на солiтонi у випадку малих κ

скористаємося вiдомими розв’язками для нульових хвиль: точнi розв’язки u0
m

при m ≤ q, див. (1.142), або розв’язки ū0
m при m > q, див. (1.144). В цьому

випадку при малих, але скiнчених κ ¿ 1, будуватиме розв’язок викори-

стовуючи теорiю збурень за малим параметром κ2. При цьому шукатимемо

розв’язок у виглядi

uκm = u0
m

[
1 + κ2α(ρ)

]
, (1.150)

де κ2α(ρ) ¿ 1. Функцiя α(ρ) визначається лiнiйним неоднорiдним рiвнянням

другого порядку, розв’язок якого можна визначити методом варiацiї довiль-

ної сталої, якщо вiдомi два лiнiйно незалежнi розв’язки однорiдної задачi.

Для конкретної побудови розв’язкiв зручнiше користуватися модифiкова-

ною задачею, використовуючи рiвняння першого порядку A†ũκm = κ2u0
m, в

якому u0
m —нульовий розв’язок, обмежений при ρ → 0:

ũκm =
κ2Υ(ρ)

ρu0
m

, Υ(ρ) =

ρ∫

0

[
u0

m(ξ)
]2

ξdξ, коли m ∈ (−∞; q]. (1.151a)

За допомогою зазначених формул знаходимо розв’язок початкової задачi:

uκm(ρ) = u0
m(ρ) ·

[
1−

ρ∫

0

ũκm(ξ)

u0
m(ξ)

dξ

]
. (1.151b)
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Аналiз цього розв’язку свiдчить, що в широкому iнтервалi ρ, а саме при 0 ≤
ρ ¿ (1/κ)1−s (параметр s ∈ (0, 1) залежить вiд m), добавка до нульового

розв’язку u
(0)
m є малою та теорiя збурень є адекватною.

Такi само закономiрностi мали мiсце для магнонної моди з |m| = 1, при

розсiяннi на вихорi в легкоплощинному магнетику [29]. Оскiльки вiдхилення

вiд асимптотичного розв’язку були експоненцiйно малi, в областi 1 ¿ ρ ¿
1/κ виконувалися обидва розв’язки: асимптотичне (1.151b) та (1.149), що

дозволили знайти коефiцiєнт бiля функцiї Неймана N|q+m−1|(κρ) (з урахува-

нням того, що N|n|(z) ∝ z−|n|, якщо z ¿ 1) та записати аналiтичну формулу

для σ|m|=1(k). В даному випадку розсiяння на БП-солiтонi ситуацiя бiльш

складна. Як вже було вiдзначено вище, асимптотики розв’язку на вiддалi вiд

солiтона мiстять поправки, що спадають за степеневим законом. Хоча вони

й спадають швидкiше, нiж асимптотичний розв’язок (1.151b), їх внесок є ва-

гомим. Зокрема, вони можуть мати той само вигляд, що й функцiя Неймана

при z ¿ 1.

Для обчислення амплiтуди розсiяння необхiдно порiвнювати розв’язок

(1.151b) не з асимптотичною формою (1.149), але з уточненим розв’язком,

що мiстить доданок зi степеневим спаданням на вiддалi вiд солiтона. У ви-

падку m 6= 1 точна формула для цих поправок не iснує, але їх досить легко

отримати в довгохвильовому наближеннi κ ¿ 1, коли можна вважати, що

κ ¿ z = κρ ¿ 1.

Перейдемо в рiвняннi (1.146a) до змiнної z = κρ. Тодi вираз ρ−q, що мi-

ститься в θBP(ρ), набуває вигляду κq/zq i при ненульових z прямує до нуля,

якщо κ → 0. Отже, в граничному випадку κ → 0 рiвняння (1.146a) перетво-

рюється на рiвняння Бесселя з розв’язком (1.149), а поправки можуть бути

знайденi у виглядi розкладу в ряд за степенями (κ/z)q. Обмежуючись голов-

ним наближенням за малим параметром κq та пiдставляючи асимптотичний
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розв’язок у виглядi

ũκm(z) = ũscat
m (z) + 4q(m− 1)κ2qu|n|,q(z), (1.152)

отримаємо, що функцiя u ≡ u|n|,q задовольняє неоднорiдне рiвняння Бесселя

∇2
zu +

(
1− |n|2

z2

)
u = − ũscat

m

z2(q+1) , де n = q + m− 1. (1.153)

Використовуючи стандартний метод варiацiї сталої, запишемо розв’язок цьо-

го рiвняння в iнтеґральнiй формi

u|n|,q(z) =
π

2
N|n|(z)

∞∫

z

ũscat
m (z)J|n|(z)

z2(q+1) dz − π

2
J|n|(z)

∞∫

z

ũscat
m (z)N|n|(z)

z2(q+1) dz. (1.154)

Iнтеґрування в (1.154) можна зробити точно. Якщо |n| = q, матиме uq,q =

−ũ0
q/

(
8q2z2q

)
. У випадку |n| 6= q, можна отримати рекурентне спiввiдношен-

ня

u|n|,q = u|n|,q−1·C1
|n|,q+C2

|n|,q, C1
|n|,q ≡

2q − 1

2q(n2 − q2)
, C2

|n|,q ≡
zũ0

n−1 + (q − n)ũ
(0)
n

4q(n2 − q2)z2q
,

звiдки

u|n|,q = u1

q∏

k=2

C1
|n|,k +

q−1∑

k=2

C2
|n|,k

ν∏

l=k+1

C1
|n|,l + C2

|n|,q.

Обмежуючись в подальшому поправками до функцiї Бесселя, тобто поклав-

ши в (1.154) функцiю ũscat
m = J|n|, пiсля обчислень з використанням властиво-

стей цилiндричних функцiй, отримаємо

u|n|,1(z) = − J|n|(z)

4(n + 1)

[
1

z2 +
ln(z/2)− ψ(|n|+ 1)

n(n + 1)

]
+

J|n|−1(z)

4z(n2 − 1)

+
1

4|n|(n2 − 1)

∞∑

k=1

(−1)k (|n|+ 2k)J|n|+2k

k(|n|+ k)
+

πN|n|(z)

8|n|(n2 − 1)
,

(1.155)

де ψ(•)—псi-функцiя Ейлера.

Отже, завдяки асимптитичному спаданню позаплощинної компоненти па-

раметра порядку поведiнка розв’язка при ρ À 1 вiдрiзнiється вiд стандартної
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форми (1.149). Навiть, якщо σ = 0, тобто розсiяння немає, в областi, що зна-

ходиться на вiддалi вiд солiтона, але при скiнчених ρ, де 1 ¿ ρ ¿ 1/κ),

розв’язок мiстить низку доданкiв, якi формально є розбiжними, коли z → 0,

тобто κ ¿ 1. В цьому випадку при σ 6= 0 в областi 1 ¿ ρ ¿ 1/κ розв’язок

задачi розсiяння можна подати у виглядi

ũ(z) ∝ J|n|(z) + 4q(m− 1)κ2qu|n|,q(z) + σmN|n|(z). (1.156)

В цьому виразi ми не навели вiдповiднi поправки до функцiї Неймана. Не

важко переконатися, що вони мiстять бiльш високi ступенi κ, тому не суттєвi.

Порiвняння наближеного розв’язку (1.151), яке справджується коли 0 <

ρ ¿ 1/κ, та розв’язку (1.156), яке можна застосувати при 1 ¿ ρ ¿ 1/κ,

дає можливiсть знайти амплiтуду розсiяння σm(κ). Аналiз зручно проводити

окремо для рiзних областей змiни параметрiв.

Випадок |n| < q охоплює як локальнi моди в дiапазонi m ∈ (−q+1; 1), так

i нелокальнi, для яких m ∈ (−2q + 1;−q + 1). Для побудови асимптотичного

розв’язку рiвняння (1.151a) зазначимо, що далеко вiд солiтона нульовi моди

мають вигляд

u0
m ≈ 2ρ−n−1 (

1− ρ−2q
)
. (1.157)

Звiдси для Υ(ρ) в областi ρ À 1 матимемо

Υ(ρ) ≈ Υ0 − 2

n
ρ−2n +

4

ν + n
ρ−2n−2q, де Υ0 =

2π(q − n)

q2 sin (πn/q)
. (1.158)

Слiд зазначити, що внесок сталої Υ0 є вирiшальним при n > 0 та лише незна-

чною поправкою при n < 0. Iнтегрування рiвнянь (1.151a) з використанням

(1.157) i (1.158) дає можливiсть знайти ũκm у виглядi

ũκm(ρ) ∝ Υ0ρ
n − 2

n
ρ−n, (1.159)

де ми нехтували доданком з ρ−2q в порiвняннi з ρ−2|n|.
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Порiвняємо знайдену асимптотику з розв’язком (1.156) задачi розсiяння.

Використовуючи розвинення цилiндричних функцiй при малих z, пiсля по-

рiвняння асимптотик, модна зробити висновок, що наявнiсть доданка з ρ|n| в

(1.159) пов’язано з функцiєю Бесселя J|n|, при цьому доданок з ρ−|n| пов’яза-

но з функцiєю Неймана N|n|, тому є вiдповiдним за амплiтуду розсiяння σ.

Просте порiвняння дозволяє знайти асимптотику для амплiтуди розсiяння σ:

σm(κ) =
π

(
nΥ0

2

) n
|n|

|n|! (|n| − 1)!

(κ
2

)2|n|
, коли m ∈ (−2q + 1; 1), m 6= −q + 1. (1.160)

Зазначимо, що врахування поправок u|n|,q веде до несуттєвого (в цiй областi

параметрiв) внеску до σ, що має порядок κ2q.

Розглянемо тепер випадок |n| > q, який реалiзується при m ∈ (−∞;−2q]

та m ∈ [2;∞). Iнтеґрування рiвнянь (1.151a) з використанням тих самих

наближень (1.157) та (1.158) веде до асимптотичного розв’язку

ũκm(ρ) ∝ ρ|n|
(

1 +
q + |n|
q + n

ρ−2q

)
, (1.161)

де ми зберегли лише основнi поправки за малим параметром 1/ρ.

Асимптотика (1.161) є вiрною для m ≤ q, коли нульовi розв’язки можна

описати функцiями u0
m. Аналогiчний розрахунок можна провести також при

m > q, використовуючи нульовi розв’язки у виглядi ū0
m, звiдки

ũκm(ρ) =
1− κ2Ῡ(ρ)

ρu0
m(ρ)

, Ῡ(ρ) =

ρ∫

0

u0
m(ξ)ū0

m(ξ)ξdξ, при m > q. (1.162)

Iнтеґрування (1.162) приводить до тiєї самої асимптотики (1.161) при q > 1.

Однак для випадку q = 1 асимптотичний розв’язок для мод з m > 1 матиме

вигляд:

ũκm(ρ) ∝ ρm

[
1 +

1

ρ2 −
κ2

m(m + 1)
ln ρ

]
. (1.163)

Таким чином, асимптотичнi розв’язки для |n| > q, див. (1.161), (1.163) прин-

ципово вiдрiзняються вiд розглянутого вище (1.159). Розв’язки (1.161), (1.163)
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не мiстять доданкiв типу 1/ρ|n|, тому, вiдповiдно, не можуть забезпечити

асимптотику J|n|+σmN|n|. Це можливо лише за умови, що в розв’язку (1.156)

поправка u|n|,q компенсує доданок розсiяння σmN|n|. Зазначимо, що це досить

сильна умова — компенсуються не лише доданки 1/ρ|n|, але усi члени типу

ρ2k/ρ|n|, де k ∈ [0; |n| − 1]. Враховуючи доданок в u|n|,q, який пов’язано з Nn,

див. (1.155), матимемо:

4q(m− 1)κ2q πNn

8n(n2 − 1)
·

q∏

k=2

C1
k + σmNn = 0,

звiдки амплiтуда розсiяння

σm(κ) = Aν
(κ

2

)2q

, коли m ∈ (−2q; q), m 6= −q + 1,

Am = − π2q(2q − 1)!!

(q − 1)!|m|(m + 1) · · · (m + 2q − 1)
.

(1.164)

Перейдемо до спецiальних випадкiв |n| = q та |n| = 0. При цьому розв’яз-

ки (1.164) та (1.160) не можуть бути застосованi. Цi окремi випадки вклю-

чають трансляцiйну моду (m = 1), напiвлокальну моду з m = −q + 1 та

нелокальну з m = −2q + 1. Для трансляцiйної моди з точного розв’язку

(1.148) матимемо σ1 = 0. Розрахунок з використанням (1.151a) i порiвняння

результатiв з розв’язком (1.156) задачi розсiяння веде до наступних асимпто-

тик:

σm(κ) =
π

2 ln (1/κ)
, коли m = −q + 1, (1.165)

σm(κ) =
4π

[(q − 1)!]2
·
(κ

2

)2q

ln
1

κ
, коли m = −2q + 1. (1.166)

Вище ми провели аналiз задачi розсiяння в довгохвильовому наближен-

нi, тобто при κ ¿ 1. Зробимо загальнi висновки щодо характеру розсiяння

магнонiв на БП-солiтонi. Виявилось, що при κ → 0 амплiтуда розсiяння

σm(κ) → 0 при усiх значеннях m та q. В бiльшостi випадкiв (1.164), (1.160)

амплiтуда σm(κ) є регулярною функцiєю κ. Для значень параметрiв (1.165),
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Рис. 1.7. Фази розсiяння магнонiв ηm(κ) на БП-солiтонi з q = 1, 4 для декiлькох значень

азимутального квантового числа m за даними чисельного iнтеґрування задачi розсiяння

(1.136).
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(1.166), на вiдмiну вiд (1.164), (1.160), деяка похiдна dpσ/dκp має особли-

вiсть. Величина p = 1 для m = −q +1, коли розсiяння максимальне. Подiбна

неаналiтичнiсть в поведiнцi σ(κ) була знайдена при чисельному аналiзi за-

дачi розсiяння магнонiв при m = 0 на вихорi в легкоплощинному АФМ [142],

див. також [205]. Iнтенсивнiсть розсiяння (на вiдмiну вiд випадку вихорiв

[29, 142]) не максимальна для парцiальних хвиль з найменьшими m = ±1, 0.

Той факт, що для парцiальної хвилi з певним m гранична точка κ = 0 є

локальною нульовою модою, не є критичним для iнтенсивностi розсiяння.

Зокрема, трансляцiйна мода з m = 1 взагалi не розсiюється.

Для порiвняння залежностей розсiяння рiзних мод наведемо явний вигляд

фази розсiяння ηm(κ) для БП-солiтона з q = 1:

ηm(κ) ∼
κ¿1





0, коли m = 1,

− π

2 ln(1/κ)
, коли m = 0,

−πκ2 ln
1

κ
, коли m = −1,

πκ2

2m(m + 1)
sign m, в iнших випадках.

, κ ≡ kR. (1.167)

Перейдемо до аналiзу задачi розсiяння в короткохвильовому наближеннi,

коли κ À |m|. Скориставшись квазiкласичним ВКБ-наближенням у виглядi

(1.129), отримаємо

ηm(k) ³ − 1

2k

∞∫

0

∆Um(ρ)dρ, ∆Um(ρ) = V (ρ) +

[
m− Φ(ρ)

2π

]2
− |m− q|2

ρ2 ,

де ми врахували також означення фазового зсуву для БП-солiтона у виглядi

(1.139). Використовуючи явний вигляд для потенцiалу V (ρ) та АБ-потоку

Φ(ρ), див. вiдповiдно (1.136b) та (1.136c), матимемо остаточно

ηm(κ) ∼
κÀ1

− π(m− 1)

sin (π/2q)
· 1

κ
mod π. (1.168)
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Табл. 1.2. Положення

полюсiв амплiтуди

розсiяння для декiль-

кох нижнiх мод на

БП-солiтонi з q = 1

κp m

1.00 0

2.36 +2

2.79 −1

4.06 +3

4.53 −2

5.75 +4

6.32 −3

7.38 +5

8.10 −4

9.03 +6

9.93 −5

10.67 +7

11.77 −6

12.27 +8

13.59 −7

13.87 +9

15.48 −8

15.48 +10

17.01 +11

Перш за все, формула (1.168) забезпечує властивiсть

точного розв’язку (1.148), згiдно з яким σm = 0 при

m = 1 та будь-яких топологiчних зарядах q. Крiм того,

амплiтуда розсiяння асимптотично спадає як 1/κ для

усiх m 6= 1. При цьому величини η рiвнi за абсолютним

значенням, але мають протилежнi знаки для магнонних

мод iз m = |m| та m = −|m| + 2. Цей результат, як

ми побачимо нижче, є важливим для аналiзу магнонних

станiв у 2D-магнетику.

Тепер ми можемо порiвняти данi розсiяння для ко-

роткохвильового i довгохвильового наближень та зроби-

ти загальнi висновки щодо картини розсiяння на солiто-

нi Белавiна—Полякова. Зазначимо, що як при κ ¿ 1,

так i при κ À 1, фаза розсiяння ηm(κ) → 0, однак

знаки в цих виразах протилежнi. Така ситуацiя є ти-

повою при розсiяннi магнонiв на 1D-солiтонi в моделях

синус рiвняння Ґордона, φ4 та для рiвняння Ландау—

Лiфшиця [22]. Можна вважати, що при деякому скiн-

ченому κ = κp амплiтуда розсiяння σm матиме полюс.

Зрозумiло, що жодної реальної розбiжностi немає. Фi-

зично спостережувана фаза розсiяння має змiнюватися

неперервно. Це не суперечить наведеним вище асимпто-

тичним виразам, бо фаза розсiяння визначена з точнiстю

до π. Iснування полюса в амплiтудi розсiяння свiдчить

про те, що повний прирiст фази розсiяння (левiнсонове спiввiдношення) озна-

чає, що ηm(0)− ηm(∞) приймає ненульовi значення. Для аналiзу промiжних

значень κ ≡ kR ∼ 1 було проведено чисельне розв’язування задачi розсiяння.

Розрахунок проводився за допомогою чисельного iнтеґрування спектральних



92

рiвнянь як початкової задачi (1.136a), так i модифiкованої (1.146a) задач в

широкому iнтервалi κ ∈ [10−3; < 103], q = 1, 5 та m ∈ [−100; 100]; при цьому

результати розрахунку вiдповiдають один одному.
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Рис. 1.8. Положення полюсiв κp амплiтуди

розсiяння в залежностi вiд номера моди m

для БП-солiтона з q = 1 за даними чисельно-

го iнеґрування задачi розсiяння (1.136).

Чисельний розрахунок пiдтвер-

див знайденi вище асимптотики для

фаз розсiяння. В областi хвильових

векторiв κ ∼ 1 спостерiгаються по-

люси в точках κ = κp амплiтуд роз-

сiяння для усiх магнонних мод; при

значеннях κ = κp фаза розсiяння

приймає значення ηm = (2n + 1)π/2,

де n ∈ N. Чисельнi данi для картини

розсiяння наведено на Рис. 1.7. Да-

нi розсiяння свiдчать про те, що гло-

бальна характеристика розсiяння—

левiнсонове спiввiдношення приймає ненульовi значення для усiх мод крiм

трансляцiйної з m = 1, при цьому результати залежать як вiд номеру моди,

так i вiд топологiчного заряду солiтона.

Для того, щоб аналiтично описати глобальнi результати розсiяння, наве-

демо аналог теореми Левiнсона для солiтон-магнонного розсiяння. Як було

з’ясовано вище, процес розсiяння магнонiв на БП-солiтонi, це АБ-процес. От-

же, можемо скористатися теоремою Левiнсона для АБ-розсiяння, див. теоре-

му 1.2.3. Нагадаємо, що завдяки ефективному АБ-магнiтному полю (1.141),

що створює БП-солiтон, при розсiяннi виникають сингулярностi: ефектив-

ний парцiальний потенцiал має обернено квадратичну залежнiсть, причому

iнтенсивнiсть сингулярностi в центрi ν не спiвпадає з iнтенсивнiстю на вiдда-

лi µ. Використовуючи спiввiдношення (1.135), пiдрахуємо iнтенсивностi цих
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сингулярностей:

ν = |m− q|, µ = |m + q|. (1.169)

Тодi теорема Левiнсона для АБ-розсiяння (1.128) набуває вигляду

ηm(0)− ηm(∞) = π

(
Nb

m + Nhb
m +

|m− q| − |m + q|
2

)
. (1.170)

Нагадаємо, що БП-солiтон має нульовi локальни модами Nb
m при m ∈ [−q +

2; q] та напiвлокальнi Nhb
m при m = −q +1. Остаточно, левiнсонове спiввiдно-

шення для розсiяння магнонiв на БП-солiтонi можна подати у виглядi

δm(0)− δm(∞)

π
=





q коли m ∈ (−∞;−q],

1−m коли m ∈ [−q + 1; q],

−q коли m ∈ [q + 1,∞).

(1.171)

Права частина рiвностi визначає кiлькiсть полюсiв амплiтуди розсiяння. Ця

кiлькiсть не перевищує q. Результат (1.171) знаходиться у повнiй вiдповiдно-

стi до чисельних даних, поданих на Рис. 1.7. Розглянемо докладнiше випадок

солiтона з топологiчним зарядом q = 1. Для порiвняльного аналiзу залежно-

стей розсiяння мод з рiзними m наведемо явний вигляд асимптотик фази

розсiяння при q = 1

η(κ) ³





πκ2

2m(m + 1)
sign m, κ ¿ 1, m 6= −1, 0,

π sign(m− 1)− π(m− 1)

κ
, κ À |m|.

(1.172)

Тодi для оцiнки можна навести асимптотично коректний вираз для фази роз-

сiяння

η(κ) ≈ π sign(m− 1)κ2

κ2 + κ|m− 1|+ 2m(m + 1)
, m 6= 0. (1.173)

Використовуючи цей наближений вираз, можна зробити грубу оцiнку по-

ложення полюсiв: |η(κp)| = π/2. В результатi маємо оцiнку κp ≈ |m| при
|m| À 1. Така оцiнка непогано вiдтворює лiнiйне зростання κp як функцiї
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|m| при великих значеннях |m|, див. Рис. 1.8. При цьому полюси з’являються

при малих m по черзi: спочатку полюс для m = 0, пiсля цього m > 0, потiм

m < 0, знов m > 0 i т. iн., див. Табл. 1.2. Але при збiльшеннi m стає видно,

що така закономiрнiсть може порушуватися. В досить широкому дiапазонi m

чисельнi данi досить добре описуються залежностями

κp(m) ≈





1.73|m| − 1.11 коли m > 0,

1.74|m|+ 1.04 коли m ≤ 0.
(1.174)

1.2.2.2. Густина станiв i квазiкласичне квантування солiтонних

розв’язкiв. Унiкальна властивiсть солiтона Белавнiа—Полякова полягає в

тому, що його енергiя не залежить вiд радiусу, E = 4πA|q|, див.(1.22). Це спiв-

вiдношення є результатом масштабної iнварiантностi системи, яка є наслiд-

ком загальної конформної iнварiантностi iзотропної σ-моделi. Завдяки тому,

що радiус солiтона не визначено, вiн може збiльшитися до розмiрiв системи,

тому термальне збудження солiтонiв руйнує далекий порядок в системi [17].

Однак, нещодавнi дослiдження показали, що квантування класичних солiто-

нiв порушує статичну конформну iнварiантнiсть. Проблема квантування БП-

солiтона в АФМ була предметом декiлькох дослiджень [186, 199, 200, 206], та

привела до суперечних висновкiв. Зокрема, в роботi [199] було встановлено,

що квантовi поправки можуть стабiлiзувати солiтон; в той же час, протиле-

жнi висновки про неможливiсть стабiлiзацiї були зробленi в роботах [186, 206].

Питання про квантування солiтонiв в ФМ i ФIМ є взагалi вiдкритим.

Метою наших дослiджень в цьому напрямку є встановлення ролi кван-

тових флуктуацiй на властивостi солiтона. Ми будемо розв’язувати цю про-

блему квазiкласично, використовуючи однопетльову поправку до класичної

енергiї солiтона, узагальнюючi результати, якi було отримано ранiше для 1D

солiтонiв [207, 208], див. також [5]. При цьому ми не будемо конкретизувати

систему, тобто нашi результати можна застосовувати для рiзноманiтних 2D
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солiтонiв, коли лiнiйнi збудження можна описати в межах рiвняння Шредiн-

гера.

Iдея пiдходу полягає в наступному. За вiдсутнiстю солiтона енергiя ва-

куума— це енергiя нульових флуктуацiй неперервних станiв {kvac}. Кожний

вакуумний магнон дає внесок у виглядi E(0)(kvac). При наявностi солiтона

деякi неперервнi стани зникають, перетворюючись на зв’язанi чи напiвзв’я-

занi стани {ωloc}. Всi iншi стани {k} належать до континуума; енергiя стану

з хвильовим вектором k дорiвнює E(0)(k). Зсув енергiї вакуумних магнон-

них станiв в присутностi солiтона iнтерпретують як змiну енергiї солiтона.

Вiдповiдна однопетльова квантова поправка

E1–loop =
}
2

∑
ωloc

ωloc +
∑

k

E(0)(k)−
∑

kvac

E(0)(kvac). (1.175)

Для того, щоб пiдрахувати магнони континуума, помiстимо систему в дуже

довгий круговий цилiндр радiуса L, перетворюючи всi стани на квазiдискре-

тнi. Вiльному магнону вiдповiдає розклад (1.82) за цилiндричними хвилями

вигляду Jm(kρ)eimχ, де кутова частина вже квантована, тому квантувати по-

трiбно лише радiальну частину. Використовуючи межовi умови Дiрiхле для

кругової системи радiусу L, матимемо ψfree
m (ρ = L) = 0. Отже, ми прокван-

тували припустимi значення радiального хвильового числа, kvac
n L = j

(n)
m , де

j
(n)
m —це n-й нуль функцiї Бесселя m-го порядку, Jm

(
j
(n)
m

)
= 0. В актуально-

му дiапазонi n À 1, нулi функцiї Бесселя j
(n)
m ≈ πn. Тому припустимi значен-

ня радiальних хвильових чисел kvac
n ≈ πn/L, тобто формально визначаються

таким самим виразом, як i в 1D випадку. Однак слiд звернути увагу на те, що

подiбне наближення для j
(n)
m виконується, коли |m| приймає не дуже великi

значення. У випадку |m| À 1, перший нуль функцiї Бесселя j
(1)
m ≈ |m|. От-

же, для скiнченої системи з’являється обмеження на припустимi номера мод,

|m| ≤ L. В граничному випадку L →∞ отримаємо правило пiдсумовування
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для 2D випадку:
∑

k,m

(
•
)
−→ L

π

∞∫

0

dk

kL∑

m=−kL

(
•
)
. (1.176)

Розсiяннi магноннi стани можна розрахувати аналогичним чином,

knL + ηm = kvac
n L = j(n)

m =⇒ kn − kvac
n = − η

L
.

Однопетльова поправка до енергiї солiтона набуває вигляду

E1–loop =
}
2

∑
ωloc

ωloc − 1

π

∞∫

0

dE(0)(k)

dk
η(k)dk. (1.177)

Тут η(k)— сумарний фазовий зсув усiх парцiальних хвиль з певним значен-

ням k:

η(k) =
kL∑

m=−kL

ηm(k). (1.178)

Зазначимо, що вираз (1.178) для η(k) вiдрiзняється вiд означення, запро-

понованого в роботi [186]: η(k) =
∑∞

k=0 εmηm(k), де ε0 = 1 та εm = 2 при

m > 0. Причина полягає в тому, що солiтон створює ефективне магнiтне

поле, яке дiє на магнони, i саме це поле руйнує симетрiю m → −m. Бiльш то-

го, з’являється проблема регуляризацiї знакозмiнних рядiв. Тому навiть для

необмеженої системи (L → ∞) симетричнi межi пiдсумовування в (1.178)

регуляризують знакозмiнний ряд.

Короткохвильове наближення для фазового зсуву вiдповiдає за ультра-

фiолетову розбiжнiсть. Для усунення цiєї сингулярностi скористаємось мето-

дом, запропонованим в роботах [186, 209]. Перш за все, необхiдно пiдрахувати

короткохвильову асимптотику для фазового зсуву. Кiлькiсть високоенергети-

чних доданкiв, що має бути вiднятою, залежить вiд асимптотичної поведiнки

енергiї нульових коливань (нульової енергiї) E(0) в короткохвильовому набли-

женнi. Припустимо, що вакуумна енергiя має асимптотичну поведiнку у ви-

глядi E(0)(k) ∝ kN при k →∞; для АФМ величина N = 1, для ФМ—N = 2,
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можуть iснувати й вищi ступенi k для деяких моделей магнетикiв, наприклад,

моделi N = 4 обговорювалися в [210]. Якщо нульова енергiя розбiгається

як kN на нескiнченостi, необхiдно пiдрахувати короткохвильову асимптотику

для фазового зсуву з точнiстю до ступеня N , пор. [186, 209]:

η(k) −→
k→∞

η(N)(k) =
N∑

n=0

an

kn + (bn)n
. (1.179)

В цьому виразi наведено доданки, що зумовлюють щонайменше логарифмi-

чну розбiжнiсть; ми додали також член bn (b0 = 0) для запобiгання сингу-

лярностей при k = 0 [209].

Тепер ми можемо вiдняти високоенергетичну асимптотику у фазовому

зсувi та окремо додати вiдповiдний контрачлен [186]

E1–loop =
}
2

∑
ωloc

ωloc − 1

π

∞∫

0

dE(0)(k)

dk

[
η(k)− η(N)(k)

]
dk + ECT, (1.180)

ECT = −1

π

∞∫

0

dE(0)(k)

dk
η(N)(k)dk. (1.181)

Для подальшого аналiзу необхiдно конкретизувати систему.

Застосуємо наведений загальний пiдхiд для розрахунку енергетичної по-

правки до енергiї БП-солiтона. Енергiя нульових вакуумних флуктуацiй E(0)(k)

у випадку двопiдґраткового магнетика визначається наступним чином:

E(0)(k) =
}
2

[
|ω+(k)|+ |ω−(k)|

]
. (1.182)

Для АФМ це результує у виразi E
(0)
AFM(k) = }ck; енергiя ФIМ E

(0)
FiM(k) =

}ωe

√
ζ2 + 2(ka0)2/z. Випадок ФМ, E

(0)
FM(k) = }Dk2/2, можна формально

отримати як довгохвильову асимптотику нульової енергiї ФIМ, що приймає

вигляду, з урахуванням обох мод, E
(0)
FiM(k) ∼ }

2ωgap+2E
(0)
FM. Перший доданок з

ωgap вiдповiдає нескiнченiй щiлинi, що вiдокремлює феромагнiтну вiтку спе-

ктра вiд ферiмагнитної у феромагнiтному граничному випадку; множник 2
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Рис. 1.9. (а) Зкоректований фазовий зсув η(κ) − η(2)(κ) та (б ) — густина станiв R(κ)

магнонiв в залежностi вiд хвильового числа κ, за даними чисельного iнеґрування задачi

розсiяння (1.136).

перед нульовою енергiєю ФМ є результатом того факту, що фазовий простiр

мiстить двi вiтки магнонного спектра для ФIМ, хоча iснує лише одна вiтка

для ФМ.

Завдяки тому, що енергiя нульових флуктуацiй розбiгається при k → ∞
не сильнiше нiж k2, нам потрiбно знайти фазовi зсуви η

(N)
m порядку N = 2.

Для цього застосуємо асимптотичну поведiнку (1.168). При цьому з’являє-

ться проблема пiдсумовування знакозмiнних рядiв, що не мають абсолютної

збiжностi. Як було зазначено ранiше, симетричнi межi вирiшують цю пробле-

му за аналогiєю до експоненцiальної регуляризацiї АБ-розсiяння [197]; рiзнi

парцiальнi хвилi з’являються при пiдсумовуваннi послiдовно, у вiдповiдностi

до порядку появи полюсiв амплiтуди розсiяння, див. Рис. 1.8. Остаточно, ми

знайшли, що η(2)(k) = −π|q|. Чисельнi данi для q = 1 та q = 2 наведено на

Рис. 1.9, а.

Важливо, що цей результат не можливо отримати в наближеннi Борна як

й для загального випадку АБ-розсiяння [198, 201, 202]. При цьому розрахунки

в борновому наближеннi за теорiєю збурень приводять до суперечних виснов-



99

кiв: η(2) = π [199] та η(2) = 2π [186]. Зазначимо також, що завдяки повiльному

алгебраїчному спаданню позаплощинної структури БП-солiтона вiдхилення

вiд хвильових функцiй вiльної частинки (функцiй Бесселя) не є локалiзова-

ними. Бiльш того, цi вiдхилення поводяться як довгохвильова асимптотика

функцiї Неймана, див. (1.155). Саме цi асимптотики були iнтерпретованi в

[206] як розсiяння на модi з m = +1, що й зумовило результат η(2) = π/2.

Для пiдрахунку контрачлену (1.181) введемо параметр вiдсiчки (дебаєв-

ське хвильове число) Λ À 1 [186], звiдки ECT = |q|E(0)(Λ)− |q|E(0)(0). Тепер,

коли ми виявили усi розбiжностi, запишемо однопетльову поправку до енергiї

у виглядi

E1–loop = |q|E(0)(Λ) + ECasimir. (1.183)

Для ФIМ та ФАМ в короткохвильовому наближеннi E(0)(Λ) ∼ }cΛ, а для ФМ

E(0)(Λ) = }DΛ2/2. Ультрафiолетовий розбiжний доданок E(0)(Λ) можна вра-

хувати, використовуючи, наприклад, перенормування обмiнної сталої [186].

Пiсля того, як ми позбулися усiх ультрафiолетових розбiжностей, скiнчена

енергiя Казимiра

ECasimir = |q|E(0)(0) +
}
2

∑
ωloc

ωloc − 1

π

∞∫

0

dE(0)(k)

dk

[
η(k) + π|q|

]
dk. (1.184)

Доданок E(0)(0) = }ωgap/2 з’являється у випадку ФIМ. Локальна мода не-

нульової частота iснує також лише для ФIМ: ωloc = −ωgap, що вiдповiдає

активацiйним вiткам мод з m ∈ [−q; q], звiдки }
2

∑
ωloc

ωloc = −}|q|ωgap.

В результатi отримаємо вираз для енергiї Казимiра у наступному виглядi:

ECasimir =

∞∫

0

E(0)(κ/R)R(κ)dκ, (1.185)

де R(κ), так звана, магнонна густина станiв, описує змiну в густинi станiв
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магнонiв завдяки взаємодiї iз солiтоном,

R(κ) =
1

π

κL/R∑

m=−κL/R

dηm(κ)

dκ
. (1.186)
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Рис. 1.10. Безрозмiрна енергiя Казимiра як

функцiя оберненого радiуса солiтона, див.

(1.187) для рiзних магнетикiв: АФМ i ФМ

описуються аналiтичними залежностями, в

той же час енергiя для ФIМ отримана чи-

сельно при ζ = 0.1 та Z = 4.

Слiд звернути увагу, що наведе-

ний вище розрахунок густини станiв

для 2D магнетикiв (1.186) є ключе-

вим моментом для побудови термо-

динамiчного опису магнетикiв. Тер-

модинамiку 2D магнетика з урахува-

нням солiтоноподiбних збуджень мо-

жна провести на основi узагальнен-

ня на двовимiрний випадок солiтон-

ної феноменологiї, яку запропонова-

но ранiше в роботах [20, 21] для 1D

систем. Згiдно до цiєї концепцiї, стан

1D магнетика при низьких темпе-

ратурах можна описати в термiнах

майже вiльних збуджень—магнонiв i солiтонiв (кiнкiв). Основний ефекти

взаємодiї мiж ними проявляється у виглядi асимптотичноого фазового зсуву

магнона, що розсiюється на солiтонi. Змiна густини станiв магнонiв при дода-

ваннi до системи солiтона веде до змiни термодинамiчних властивостей газу

магнонiв, зокрема, вiльної енергiї магнонiв. При феноменологiчному пiдходi

ця змiна вiльної енергiї розглядається як змiна енергiї солiтона за рахунок

солiтон-магнонної взаємодiї.

Перейдемо до аналiзу отриманого виразу для густини магнонних станiв.

Цей вираз можна проаналiзувати аналiтично у граничних випадках. Вико-

ристовуючи асимптотичну поведiнку фазових зсувiв для рiзних мод, можна
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прийти до висновку, що в довгохвильовому наближеннi максимальне розсiя-

ння вiдповiдає модi з m = −q +1, див. (1.165). Отже густина станiв має iнте-

ґровану сингулярнiсть R(κ) ∼ −(2κ)−1 ln2 κ → −∞ при κ → 0. В коротко-

хвильовому наближеннi усi моди компенсують одна одну i R(κ → ∞) → 0.

В промiжнiй областi параметрiв густина станiв може бути знайдена лише

чисельно, див. Рис. 1.9, б .

Остаточно, можемо переписати енергiю Казимiра явним чином

ECasimir

EBP =
zζ

4πS0

[
WCas

(
R?

R

)
− |q|

]
, R? =

a0

ζ

√
2

z
,

WCas(t) =

∞∫

0

(√
1 + κ2t2 − 1

)
R(κ)dκ,

(1.187)

де ми врахували, що
∫∞

0 R(κ)dκ = −|q|. Використовуючи асимптотичну по-

ведiнку

WCas(t) ∼





t2

2
CFM коли t → 0, CAFM =

∞∫
0
κR(κ)dκ

t CAFM коли t →∞, CFM =
∞∫
0
κ2R(κ)dκ

, (1.188)

можемо розрахувати енергiю Казимiра для АФМ i ФМ:

ECasimir
AFM =

}c
R

CAFM, ECasimir
FM =

}D
2R2CFM. (1.189)

Чисельний розрахунок, який ми провели для солiтонiв з q = 1, 2, дозволяє

знайти значення сталих в енергiї Казимiра:

Cq=1
AFM ≈ −0.50, Cq=2

AFM ≈ −1.70, Cq=1
FM ≈ −0.38, Cq=2

FM ≈ −1.94. (1.190)

Для загального випадку ФIМ з параметром 0 < ζ ¿ 1 перехiд вiд антифе-

ромагнiтного до феромагнiтного режиму вiдбувається при R ∼ R?. Величина

R? приймає макроскопiчне значення при ζ ¿ 1. Для усiх магнетикiв енер-

гiя Казимiра завжди зменшує енергiю солiтона; її величина зменшується при
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збiльшеннi радiуса солiтона. Квантова поправка збiльшує енергiю солiтона,

коли радiус солiтона зростає, див. Рис. 1.10.

Зазначимо, що квантова поправка для БП-солiтона у випадку чисто iзо-

тропної σ-моделi була предметом дослiджень в роботах [186, 199, 206]. Цей

випадок вiдповiдає моделi АФМ. Залежнiсть ECasimir
AFM ∼ −C/R узгоджується

з результатами робiт [186, 206]. Слiд звернути увагу, що як для ФМ, так i

для АФМ «дефект маси» солiтона з q = 2 є додатним, Eq=2−2Eq=1 > 0, тому

солiтона iз зарядом q = 2 енергетично вигiдно розбитися на два солiтони iз

q = 1. Це узгоджується з висновком роботи [186] для випадку АФМ.

Обговоримо фiзичнi наслiдки результатiв (1.189). По-перше, енергiя солi-

тона з урахуванням квантових поправок не має мiнiмуму як функцiя радiуса

солiтона. Зазвичай це можна iнтерпретувати як солiтонну нестабiльнiсть в

контекстi теореми Хобарта—Дерiка [106, 107], див. також [10]. Ми розглянемо

зараз випадок феромагнетика i покажемо, що ця властивiсть веде до дисипа-

цiї енергiї солiтона завдяки випромiнюванню магнонiв, схожу на таку у 3D

солiтонiв Хопфа, що iснують ф iзотропних ФМ [211]. Модель ФМ мiстить iн-

теграл руху— z-складову повного спiну Sz ≈ 2πS(R/a)2, пор. (1.29). Навiть

в статичному наближеннi Sz набуває ненульовi значення; дисипацiя енергiї,

яку зумовлено випромiнюванням магнонних пар з хвильовими векторами k

та −k, супроводжується зменшенням величини Sz на двiйку. В результатi час

життя солiтона τ = Sz/(dSz/dt) може бути немалим, якщо Sz досить велике

(Sz —це кiлькiсть магнонiв, що зв’язано у солiтонi (1.29)).

Амплiтуда випромiнювання $ ∼ JS(ak)2, див. [211]. У вiдповiдностi до

золотого правила Фермi,

dSz

dt
=

∑

k

2π
|$|2
}

δ

(
dE

dSz
− }ωFM(k)

)
. (1.191)

Тут E —повна енергiя солiтона з урахуванням енергiї Казимiра. Розрахову-

ючи dSz/dt в континуальному наближеннi, знайдемо остаточно час життя
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солiтона

τ ∼ 4π}
JC2

FM

(
R

a0

)10

. (1.192)

Зазначимо, що цей час життя набагато бiльший за характерний час задачi

}/J при R > a0. Цiкавим питанням є проблема долi БП-солiтона при малих

скiнчених R. Як бачимо з (1.192), час життя є малим для солiтонiв мало-

го радiусу. Ситуацiя схожа на проблему випарювання чорних дiрок, тобто

дисипацiя солiтонiв великого радiусу є незначною. В той же час дисипацiя

солiтонiв з малим радiусом вiдбувається досить швидко. Коли радiус солiтона

досить малий, швидкiсть дисипацiї швидко зростає; на останньому етапi, коли

Sz ∼ S, солiтон може колапсувати квантовим стрибком, що супроводжується

змiною топологiчного заряду.

1.2.3. Взаємодiя магнонiв з прецесiйним солiтонном в легкоо-

сьовому феромагнетику. Перейдемо до обговорення солiтон-магнонного

розсiяння в анiзотропних магнетиках. Почнемо з випадку розсiяння на пре-

цесiйному солiтонi в ФМ з анiзотропiєю типу «легка вiсь». Нагадаємо, що в

легкоосьових магнетиках збереження сумарної z-компоненти намагнiченостi

[кiлькостi зв’язаних магнонiв N , (1.30)] приводить до iснування стабiльних

динамiчних солiтонiв з прецесiєю вектора намагнiченостi з частотою ωp нав-

коло легкої вiсi ФМ, див. (1.32). Ми розглядатиме в цьому пунктi випадок

солiтона з топологiчним зарядом q = 1, що має найменшу енергiю. Структуру

прецесiйного солiтона розглянуто в §1.1.2.2, див. (1.34). Значення iнтеграла

руху N визначає параметри структури солiтона: його радiус R ∼ √
N , див.

(1.47), частоту прецесiї ωp ∼ 1/(
√

N +
√

N0), див. (1.48). В результатi в си-

стемi можуть реалiзуватися солiтони як великого радiусу, що мають вигляд

зiгнутої доменної стiнки (1.38), так i солiтони малого радiусу (1.40). Розподiл

намагнiченостi у солiтонах великого i малого радiусу, знайденого за даними

чисельного спiн-ґраткового моделювання, наведено на Рис.1.5.
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Для аналiзу задачi солiтон-магнонної взаємодiї розглянемо малi колива-

ння намагнiченостi на фонi нерухомого солiтона, див. (1.62). Лiнеаризованi

рiвняння набувають вигляд узагальненого рiвняння Шредiнгера (1.69). Для

розв’ування рiвняння використовуємо метод парцiальних хвиль, застосовую-

чи u–v перетворення (1.73). Це дозволяє звести узагальнене рiвняння Шре-

дiнгера до спектральної задачi вигляду:

H
∣∣m)

= Ωm

∣∣m)
, H =

∥∥∥∥∥∥
H+ −W

W −H−

∥∥∥∥∥∥
,

∣∣m)
=

∥∥∥∥∥∥
um

vm

∥∥∥∥∥∥
,

H± = −∇2
ρ + V +

(|A| ±m/ρ
)2

.

(1.193)

Тут H±— 2D радiальнi оператори Шредiнгера, якi не мiстять вiд’ємних вла-

сних значень, цiле число m, як i ранiше, азимутальне квантове число, ρ =

|z|/l0 — безрозмiрний полярний радiус, l0 —магнiтна довжина, Ωm ≡ (ωm −
ωp)/ω0 — безрозмiрна частота магнонних мод в системi координат, що оберта-

ється, див. с. 55. При цьому закон дисперсiї для магнонiв в рухомiй системi

координат має вигляд

Ω(κ) = 1− Ωp + κ2. (1.194)

де Ωp ≡ ωp/ω0 — безрозмiрна частота прецесiї солiтона, κ ≡ l0|k|— безрозмiр-

не хвильове число.

Слiд звернути увагу на те, що рiвняння (1.193) є iнварiантним вiдносно

замiн

Ω → −Ω, m → −m, u ↔ v. (1.195)

В класичнiй теорiї ми можемо обрати будь-якiй знак частоти. Однак, для

того, щоб результат був узгодженим з квантовою теорiєю, де Ek = }|ωk|, роз-
глядатиме лише випадок Ω > 0. Тодi матимемо не еквiвалентнi рiвняння для

додатних та вiд’ємних m. Крiм цього, виникають принципова рiзниця мiж u

та v. Рiвняння для v має асимптотичну форму −∇2
ρv + Ωv = 0, звiдки фун-
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кцiя v має лише експоненцiйну поведiнку. В той же час функцiя u осцилює.

Отже, обираючи Ω > 0 магнонна амплiтуда v стає пiдпорядкованою змiнною.

Потенцiали в рiвняннi (1.193) мають наступний вигляд:

V (ρ) = cos θps(ρ) [cos θps(ρ)− Ωp]−
sin θ2

ps(ρ)

2

(
1 +

1

ρ2

)
− θ′2ps(ρ)

2
, (1.196a)

W (ρ) =
sin θ2

ps(ρ)

2

(
1 +

1

ρ2

)
− θ′2ps(ρ)

2
, (1.196b)

A(ρ) = cos θps(ρ)∇χ. (1.196c)

Зазначимо, хоча задачу (1.193) сформульовано для операторiв шредiнгеров-

ського типу H±, ця спектральна задача принципово вiдрiзняється вiд стан-

дартної системи зв’язаних рiвнянь Шредiнгера, яки широко використовую-

ться, наприклад, для опису багатоканального розсiяння [151]. Причина по-

лягає в тому, що матричний гамiльтонiан H не є ермiтовим для стандартної

метрики [148]. Для того, щоб обiйти цю проблему, введемо вiдповiдний бра-

вектор
(
m

∣∣ =
∥∥um ;−vm

∥∥. (1.197)

Гiльбертовий простiр для цiєї функцiї має iндефiнiтну метрику

(
m

∣∣m)
=

∞∫

0

(
u2

m − v2
m

)
ρdρ. (1.198)

Основною специфiкою спектральної задачi (1.193) в порiвняннi зi стандар-

тним рiвняннямШредiнгера є поява потенцiалу спарювання W , див. (1.196b).

Нагадаємо, що цей потенцiал тотожно дорiвнює нулевi у випадку iзотропно-

го магнетика; при цьому матиме лише одне стандартне рiвняння Шредiнгера

(1.76). Для легкоосьового магнетика аналiз свiдчить, що потенцiал спарюва-

ння W набуває лише додатнi значення, має максимум на вiдстанях порядку

радiуса солiтона R та зникає як при ρ = 0 так i при ρ → ∞. Використо-

вуючи наближення «доменної стiнки» (1.38), можна отримати, що потенцiал
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приймає найбiльше значення W ∝ 1/R2, коли R À 1. В протилежному ви-

падку малих R, в областi ρ ≤ R солiтон має структуру Белавiна—Полякова;

при цьому ρ(dθps/dρ) ≈ − sin θps, отже в основному наближеннi W ∼ 0. Тому

можна припустити, що W ¿ 1 для довiльних R. Це пiдтверджується чисель-

ними розрахунками, див. Рис. 1.11.
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Рис. 1.11. Профiль потенцiалу спарювання

(1.196b) для декiлькох типових значень R за

даними чисельного iнтеґрування.

Незважаючи на те, що W ¿ 1, ми

побачимо нижче, що нехтування W

збiднює задачу. Навiть у граничних

випадках солiтонiв малого або вели-

кого радiусу, солiтон втрачає локаль-

нi моди за припущенням, що W (ρ) =

0. Причина полягає в тому, що систе-

ма двох зв’язаних рiвнянь Шредiнге-

ра мiстить властивостi, якi вiдсутнi

для одного рiвняння. Для пояснення

цього факту нагадаємо, що для зви-

чайного 1D рiвняння Шредiнгера iснує два незалежних розв’язка; для вла-

сних частот всерединi континуума такi розв’язки мають коливнi асимптоти-

ки. Для системи 2, 3, . . . рiвнянь iснує вiдповiдно 4, 6, . . . лiнiйно незалежних

розв’язки; деякi з них мають експоненцiйну поведiнку. Безумовно, реальнi мо-

ди мають коливну форму; ми обговоримо цей факт при чисельному аналiзi

проблеми. Однак, слiд прийняти до уваги також й експоненцiйнi розв’язки.

Зокрема, як було показано в роботi [142], такi експоненцiйнi асимптотики

можуть вiдповiдати суто локальним модам всерединi континуума, що забо-

ронено для звичайного рiвняння Шредiнгера. Для спрощеної спектральної

задачi з W = 0 iснує неперервний спектр Ω > 1 − Ωp для функцiї u(ρ), тоб-

то u 6= 0, v = 0. Однак при Ω < −1 + Ωp з’являється неперервний спектр

для функцiї v(ρ), тобто u = 0, v 6= 0. При цьому не iснує обмежень на най-
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менше значення дискретного рiвня; зокрема, частоти дискретного спектра

можуть бути меншi за −1 + Ωp для функцiї u. В той же час, як це прямує

з (1.193), частоти локальних мод можуть знаходитись в областi параметрiв

Ωloc ∈ (−1 + Ωp, 1 − Ωp). Тому необхiдно розв’язувати повну спектральну

задачу (1.193).

1.2.3.1. Локальнi магноннi моди прецесiйного солiтона. Вiдпо-

вiдно до закону дисперсiї (1.194), при Ω > 1− Ωp в системi iснує континуум

магнонiв. Природно шукати локальнi моди в дiапазонi Ω ∈ (0; 1− Ωp); нага-

даємо, що ми розглядатиме випадок Ω > 0. В принципi, такi локальнi моди

можуть iснувати всерединi неперервного спектра так само, як для випад-

ку магнонiв, локалiзованих на вихорi в легкоплощинному АФМ [142]. Однак

нашi дослiдження показали, що такi моди вiдсутнi для випадку ФМ. Iснува-

ння локальних мод на прецесiйному солiтонi було знайдено чисельно в роботi

[212] для деяких специфiчних наборiв параметрiв, а саме, для моди m = −1

на солiтонi з q = 1 та моди m = 2 при q = 2. Зазначимо, що подiбнi моди

з’являються також в польових теорiях, що мiстять солiтоноподiбнi розв’язки

[186].

Для дослiдження локальних мод обчислимо, перш за все, асимптотичнi

розв’язки для магнонних амплiтуд бiля центра солiтона, при ρ ¿ 1,

um(ρ) = Amρ|m−1| [1 + O
(
ρ2)] , vm(ρ) = εAmρ|m+1| [1 + O

(
ρ2)] . (1.199)

Тут коефiцiєнт A може бути визначений нормуванням; присутнiсть ненульо-

вого множника ε зумовлена «взаємодiєю» W (ρ) мiж рiвняннями для u та v;

цей параметр не можна знайти через асимптотичне розвинення.

В протилежному випадку великих вiдстаней вiд центра солiтона, ρ À 1,
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Рис. 1.12. Власнi частоти локальних мод Ωm для прецесiйного солiтона з q = 1. Кривi —

результати теоретичних обчислень за формулами (1.209b) та (1.214), символи— результат

чисельного iнтеґрування.

спектральна задача (1.193) має наступний розв’язок

um(ρ) ≈ AmK|m+1|(κ−1 ρ) + BmI|m+1|(κ−1 ρ) (1.200a)

vm(ρ) ≈ CmK|m−1|(κ+
1 ρ) + DmI|m−1|(κ+

1 ρ), (1.200b)

де Kν(•) та Iν(•)— вiдповiдно, функцiї Макдональда та Iнфельда, та κ±1 =
√

1− Ωp ±Ω. На великих вiдстанях , z À 1, цi функцiї мають асимптотичну

поведiнку Iν(z) ∝ exp(z)/
√

z та Kν(z) ∝ exp(−z)/
√

z, тому використовува-

тиме асимптотичнi умови um, vm ∝ exp(−κ±1 ρ)/
√

ρ для знаходження локалi-

зованих розв’язкiв.

Рiвняння (1.193) забезпечує розв’язки для всiх мод в системi. Зокрема,

його розв’язками є двi локальнi нульовi моди, а саме, ротацiйна мода з m = 0

та трансляцiйна з m = +1. Iснування цих мод пов’язано з присутнiстю в

розв’язку θ = θps(ρ), φ = ϕ0 +qχ+ωpt двох довiльних параметрiв: положення

центра солiтона та довiльної фази ϕ0. Для цих двох мод можна записати
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спiльну формулу в позначеннях u, v:

u0
m = ρ1−m

[
θ′ps(ρ)− sin θps(ρ)

ρ

]
, v0

m = ρ1−m

[
θ′ps(ρ) +

sin θps(ρ)

ρ

]
, m = 0, 1.

(1.201)

Збудження, що пов’язани з ϕ0, не приводять до зсуву солiтона, а симетрiя,

пов’язана iз зсувом центра солiтона, визначає iснування нульової трансляцiй-

ної моди. Нагадаємо, що для iзотропного магнетика також iснують нульовi

моди, див. (1.142). Але завдяки повiльному алгебраїчному спаданню позапло-

щинної структури солiтона, тiльки трансляцiйна мода є локальною; мода з

m = 0 виявляється напiвлокальною, див. (1.143).

Табл. 1.3. Критичнi параметри для де-

кiлькох нижнiх локальних мод преце-

сiйного солiтона.

m Rm Ωc
m Ωc

m за

m (чис.) (чис.) (1.209b)

−2 1.52 0.47 0.45

+2 2.24 0.38 0.38

−3 2.73 0.33 0.30

+3 3.22 0.29 0.28

Решта мод може бути проаналiзована

чисельно. Аналiтичнi результати вдається

отримати лише для певних граничних ви-

падкiв, див. нижче. Для чисельного дослi-

дження спектральної задачi ми використо-

вували двопараметричний метод стрiльби;

подiбну однопараметричну схему було за-

пропоновано в роботi [142] для дослiдже-

ння задачi розсiяння магнонiв на вихорi в

2D АФМ. Чисельно, ми запобiгали iснуван-

ню експоненцiйно зростаючих розв’язкiв в

(1.200), обираючи два параметри стрiльби:

ε та Ω. В результатi ми знайшли, що солiтон мiстить цiлу низку локаль-

них мод з |m| ≤ mmax(R). Моди з протилежними знаками m об’єднуються

в дублети; ця картина добре працює при |m| > 1 в граничному випадку ве-

ликих R, див. Рис. 1.12. При зменшеннi радiуса солiтона моди послiдовно

залишають область щiлини, переходять до неперервного спектра i перетво-

рюються на квазiлокальнi. Так, при R . 2.73 втрачають локалiзацiю усi
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Рис. 1.13. Амплiтуди магнонних мод um=−1 та vm=−1 для прецесiйного солiтона з q = 1 за

даними чисельного iнтеґрування.

моди з |m| > 2, а при R . 1.52 в системi залишається лише одна локальна

ненульова мода з m = −1, яку можна назвати ненульовою трансляцiйною

модою, див. Рис. 1.12. Саме тому, що в системi присутня лише одна мода,

автори [212] спостерiгали лише моду m = −1 при чисельному iнтеґруваннi

спектральної задачi для випадку q = 1. Така низка локальних мод iснує, коли

радiус солiтона не надто малий (для досить великих значень Ωp).

Частоти таких мод при довiльних значеннях азимутального числа m (|m| >
1) швидко зростають при зменшеннi радiуса солiтона та досягають межi кон-

тинуума. При цьому локальнi моди начебто залишають область щiлини в

спектрi, коли радiус солiтона стає меньшим за деяке критичне значення Rc
m,

див. Табл. 1.3. Природно припустити, що усi локальнi моди з |m| > 1 пе-

ретворюються на квазiлокальнi моди при зменшеннi R; цей буде перевiрено

чисельно нижче в §1.2.3.2: фази розсiяння набувають сингулярностей на та-

ких квазiлокальних модах.

Власнi функцiї зв’язаних станiв u та v зображено на Рис. 1.13 для мод

з m = −1. Локалiзацiя власних функцiй в областi осердя солiтона особливо

чiтко простежується для солiтонiв великого радiусу, див. Рис. 1.13, а.
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Для аналiтичного дослiдження локальних мод переформулюємо спектраль-

ну задачу (1.193) як варiацiйну задачу для функцiоналу

L =
(
m

∣∣H
∣∣m)−Ωm

(
m

∣∣m)
. (1.202)

Почнемо з аналiзу солiтонiв великого радiуса, R À 1, коли ми можемо

скористатися наближенням доменної стiнки (1.38). На вiдстанях ρ ' R À 1,

симетрична частина оператору (1.193)

H+ + H−
2

= −∇2
ρ + V (ρ) + A2(ρ) (1.203)

в основному наближеннi за 1/R набуває вигляду

H0 = − d2

dρ2 + 1− 2

ch2(ρ−R)
. (1.204)

Добре вiдомо, що (1.204) — оператор гамiльтона для безвiдбивального потен-

цiалу, який має лише один зв’язаний стан, причому з нульовою енергiєю:

H0ψ0 = 0, ψ0(ρ) =
1√
2R

· 1

ch(ρ−R)
. (1.205)

Iншi потенцiали цiєї спектральної задачi можна вважати як поправки до H0.

Тому оберемо пробнi функцiї у виглядi u = aψ0, v = bψ0 з варiацiйними пара-

метрами a та b. Використовуючи варiацiйний пiдхiд з наведеними функцiями

дозволяє подати власнi частоти у виглядi

Ωm = mC1 +

√
(m2C2 − C3)

2 − C2
4 ,

C1 = 2

∞∫

0

cos θps(ρ)ψ2
0(ρ)dρ

ρ
, C2 =

∞∫

0

ψ2
0(ρ)dρ

ρ
,

C3 =

∞∫

0

W (ρ)ψ2
0(ρ)dρ

ρ
, C4 =

∞∫

0

ψ0 [ψ′0 + ρΩp cos θps(ρ)ψ0(ρ)] dρ.

(1.206)

Однак, справжнi розв’язки u та v вiдрiзняються вiд пробних функцiй ψ0.

Зокрема, ця рiзниця забезпечує iснування нульових мод. Ми не будемо удо-

сконалювати форму власних функцiй. Замiсть цього, ми покращимо вираз
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для коефiцiєнтiв в (1.206), що описують власнi функцiї. Використовуючи до-

даткову умову для нульових мод

Ωm = 0 коли m = 0, +1, (1.207)

можемо виразити власнi частоти Ωm лише через два незалежнi коефiцiєнти.

Зручно подати власнi частоти у виглядi

Ωm = mC1 + |m|
√
C2

1 + C2
2(m

2 − 1). (1.208)

Використовуючи явний вигляд для функцiй ψ0, можемо розрахувати пара-

метри C1 та C2 для солiтонiв великого радiусу,

C1 = −1/R3 C2 = 1/R2. (1.209a)

Остаточно, знаходимо спектр власних частот локальних мод у виглядi

Ωm =
|m|
R3

√
1−R2 (m2 − 1)− m

R3 . (1.209b)

Ця формула добре описує чисельнi результати у випадку R À 1, див. Рис. 1.12.

В основному наближеннi за малим параметром 1/R iснує система дублетiв

(для усiх мод з |m| > 1); при цьому середня частота в дублетi має обернену

квадратичну залежнiсть вiд радiусу солiтона,

Ω±m ≈ |m|√m2 − 1

R2 . (1.209c)

Розщеплення є малою кубiчною поправкою, ∆Ω±m ∝ m/R3. Для спецiально-

го випадку моди з m = −1 залежнiсть Ω(R) має вигляд

Ωm=−1 ≈ 2

R3 . (1.209d)

Залежнiсть (1.209b) якiсно описує усi локальнi моди з довiльним R. Зокре-

ма, ця залежнiсть пояснює той факт, що усi моди досягають межi континуума

при деякiй скiнченiй частотi прецесiї солiтона Ωc
p. Зробимо оцiнку критичної
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точки, де моди залишають дискретний спектр. Використовуючи для власних

частот наближену залежнiсть (1.209b), та прирiвнюючи Ωm до граничного

значення 1− Ωc
p, див. (1.194), отримаємо

|m|
√

x6 + (m2 − 1)x4 −mx3 = 1− x, x ≡ Ωc
p. (1.210)

Результати розрахункiв за цiєю формулою дуже близькi до чисельних даних,

див. Табл. 1.3. Ми очiкуємо, що локальнi моди перетворюються на квазiло-

кальнi всерединi неперервного спектра; однак їх частоти можна, як i ранiше

описати за формулою (1.209b), див. нижче.

Згiдно до чисельних даних, для солiтонiв малого радiусу R ¿ 1 iснує ли-

ше одна локальна мода з |m| = 1. При зменшеннi R частота цiєї моди Ωm=−1

асимптотично наближається до межi неперервного спектра, а експоненцiйне

зменшення збурення поля намагнiченостi далеко вiд солiтона стає повiльним,

типовий покажчик експоненцiйного спадання ρ? À 1, див. (1.40). Хвильова

функцiя для солiтонiв малого радiусу делокалiзується, див. Рис. 1.13, б . Тому

чисельний аналiз, який засновано на двохпараметричному методi стрiльби,

стає утрудненим та ненадiйним. Фактично, при чисельному аналiзi ми змо-

гли розглянути лише задачу для солiтонiв з R & 0.225. Тому питання про те,

що буде вiдбуватися при подальшому зменшеннi радiуса солiтона залишає-

ться при чисельному аналiзi вiдкритим: чи буде солiтон локалiзувати на собi

ненульову трансляцiйну моду для випадку солiтонiв малого радiусу, для так

званих магнiтних скiрмiонiв, чи ця мода перейде до неперервного спектра,

перетворившись на квазiлокальну. Як ми побачимо пiзнiше в §2.2.2, це пита-

ння є принциповим у зв’язку з проблемою адекватностi ньютонових рiвнянь

для опису динамiки солiтонiв.

Для аналiтичного розрахунку частоти ненульової трансляцiйної моди ско-

ристаємось варiацiйним пiдходом для функцiоналу (1.202). Серед трьох ло-

кальних мод з m = 0, 1,−1 двi є нульовими, див. (1.201). Одним з найважли-
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вiших моментiв при використаннi варiацiйного пiдходу є адекватний вибiр

пробної функцiї. Для цього скористаємось тим, що структура розв’язку для

прецесiйного солiтона малого радiусу (1.40) досить схожа на структуру солi-

тона Белавiна—Полякова (1.24a) в досить широкiй областi значень координат

ρ ¿ ρ?. Для солiтона Белавiна—Полякова усi три моди з m = −1, 0, 1 мають

нульову частоту та визначаються формулами (1.201). Для солитонiв малого

радiусу для побудови пробних функцiй при m = −1 природно використати

комбинацiї наведених вище функцiй (1.201):

uΩ
−1 = uΩ=0

1 + aρ2θ′ps(ρ)− bρ sin θps(ρ),

vΩ
−1 = uΩ=0

1 + aρ2θ′ps(ρ) + bρ sin θps(ρ).
(1.211)

Ефективний лагранжиан (1.202), який розраховано на пробних функцiях

(1.211), приймає форму

L = (a + b)2
{〈

sin2 θps(ρ)
〉− 1

2
Ω 〈1− cos θps(ρ)〉2

}
+

+ 4abΩ
〈
ρ2 [1− cos θps(ρ)]

〉
+ 2a2 〈

ρ2θ′2ps(ρ)− sin2 θps(ρ)
〉
,

де 〈(•)〉 =
∫∞

0 (•)ρdρ. Використовуючи умови ∂L/∂a = 0 та ∂L/∂b = 0, отри-

маємо вираз для власної частоти ненульової трансляцiйної моди:

Ωm=−1 =
2F

4 〈ρ2 [1− cos θps(ρ)]〉+ F 〈1− cos θps(ρ)〉2 . (1.212)

де F =
〈
sin2 θps(ρ)

〉 〈
r2θ′2ps(ρ)− sin2 θps(ρ)

〉
.

Для випадку солiтона малого радiусу структура осердя близька до стру-

ктури БП-солiтона, тому при ρ ¿ ρ? виконується спiввiдношення ρ2θ′2ps ≈
sin2 θps. Таким чином величина F визначається областю на великих вiдста-

нях вiд центра, ρ ≥ ρ?,

F ≈ (1− Ωp)
〈
sin2 θps(ρ)

〉 〈
ρ2 sin2 θps(ρ)

〉
.

Величина F є завжди малою. Надалi, використовуючи для оцiнки середнiх

значень наближений розв’язок (1.42), отримаємо вираз для власної частоти
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(1.212) у виглядi

Ωm=−1 ≈ (1− Ωp)
[
1 + 2R2(1− Ωp) ln(1− Ωp)

]
. (1.213)

Отже ми бачимо, що при зменшеннi радiуса солiтона мода з m = −1 зали-

шається локальною, але її частота при R → 0 асимптотично прямує до межi

континуума.

Для наближеного опису власної частоти моди з m = −1 в перехiднiй

областi довiльних R, використаємо пробну функцiю

ω
(trial)
m=−1(Ωp) =

2Ω3
p(1− Ωp)

1− Ωp + 2Ω4
p

. (1.214)

Забезпечуючи асимптотично правильнi розв’язки Ω = 2Ω3
p при Ωp ¿ 1 та

Ω = 1− Ωp при Ωp → 1, ця пробна функцiя описує чисельнi данi з точнiстю

2 · 10−3, див. Рис. 1.12, а.

1.2.3.2. Розсiяння на прецесiйному солiтона. Перейдемо до опису

задачi розсiяння. За вiдсутнiстю солiтона маємо вiльнi магнони неперервного

спектра

um(ρ) ∝ Jm(κρ), vm(ρ) = 0. (1.215)

При наявностi солiтона слiд нагадати, що на великих вiдстанях, ρ À 1, по-

тенцiал спарювання W (ρ) є експоненцiйно малим, див. Рис. 1.11. Тому власнi

функцiї спектральної задачi (1.193) um та vm є асимптотично незалежними.

При цьому функцiя vm має локалiзований вигляд (1.200b), так само як i для

локальних мод, але функцiя um має коливну поведiнку, пор. (1.139):

um(ρ) ∝ J|m+1|(κρ) + σm(κ)N|m+1|(κρ). (1.216)

Чисельно ми використовували однопараметричний метод стрiльби для

розв’язування задачi розсiяння, аналогично до того, як це було зроблено
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ранiше для розв’язування задачi розсiяння магнонiв на вихорi в легкопло-

щинному АФМ [142]. Обираючи параметр ε, див. (1.200b), було отримано

експоненцiйно локалiзовану функцiю vm. Вiдповiдно коливний розв’язок для

um вiдрiзняється вiд (1.139) лише в околi осердя солiтона, див. Рис. 1.14. Данi

розсiяння (амплiтуду розсiяння та фазовий зсув) ми знаходили з порiвняння

даних iнтеґрування з асимптотикою (1.216).

u m
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its

)

Distance (ρ)

κ=0.2
κ=0.5
κ=1.0
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Рис. 1.14. Магноннi амплiтуди um для розсiяння на

прецесiйному солiтонi радiуса R = 10 для рiзних

значень κ за даними чисельного iнтеґрування.

В результатi було отримано

наступну картину розсiяння.

Для усiх мод амплiтуда роз-

сiяння σm(κ) прямує до нуля у

випадку κ → 0. В довгохвильо-

вому наближеннi максимальне

розсiяння вiдбувається для мо-

ди з m = −1, для якої по-

ведiнка dσ/dκ виглядає сингу-

лярною. Однак iншi властиво-

стi суттєво залежать вiд радiу-

са солiтона.

У випадку великих R амплiтуда розсiяння σm(κ) в довгохвильовому на-

ближеннi додатна для усiх мод. Максимальне значення σm(κ) набуває при

κR ∼ 1 для мод з додатними m; однак для мод з вiд’ємними m з’являється

два полюси амплiтуди розсiяння; для моди з m = 0— один полюс. Звичайно,

фiзично спостережуванна фаза розсiяння ηm, що визначається iз спiввiдно-

шення σm = − tg ηm змiнюється монотонно, див. Рис. 1.15. Отже, виявляється

принципова рiзниця мiж додатнiми та вiд’ємними m: левiнсонове вiдношення
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Рис. 1.15. Фазовий зсув при розсiяннi магнонiв на прецесiйному солiтонi з R = 10 за

даними чисельного iнтеґрування.

(повний фазовий зсув) дорiвнює

ηm(0)− ηm(∞) =





0 коли m > 0

π коли m = 0

2π коли m < 0

при R À 1. (1.217a)

Картина розсiяння має суттєво iнший вигляд для солiтонiв малого радiусу.

Кожна мода з |m| > 1 має лише один полюс, положення полюсiв κpR зростає

iз збiльшенням m. Для особливого випадку m = +1, амплiтуда розсiяння

є аномально малою; для моди з m = −1 з’являється другий полюс з ано-

мально малим значенням κp. Цi результати подано на Рис. 1.16. Левiнсонове

спiввiдношення набуває вигляду

ηm(0)− ηm(∞) =





−π коли m > 1

0 коли m = 1

2π коли m = −1

π коли m = 0, m < −1

при R ¿ 1. (1.217b)

Ми бачимо, що глобальна характеристика розсiяння, левiнсонове спiввiд-
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Рис. 1.16. Фазовий зсув при розсiяннi магнонiв на прецесiйному солiтонi з R = 0.2 за

даними чисельного iнтеґрування. Чорною штриховою лiнiєю показано асимптотику при

κ ¿ 1 для моди з m = −1 з (1.231a), сiрими штрих-пунктирними лiнiями— асимптотики

(1.167) при κ ¿ 1.

ношення, має принципово рiзний вигляд для солiтонiв малого та великого

радiуса, пор. (1.217a) та (1.217b). Нижче ми побачимо, як цi результати узго-

джуються з теоремою Левiнсона.

Для аналiтичного опису задачi розсiяння, проаналiзуємо спочатку спе-

ктральну задачу якiсно, замiнюючи справжнi потенцiали (1.196) на спрощенi,

для яких задачу можна проаналiзувати точно. Прикладом такого пiдходу є

добре вiдомий в квантовiй фiзицi твердого тiла метод псевдопотенцiалу. Iнодi

цей метод є зручним також навiть й тодi, коли реальнi потенцiали не малi

[213].

Обговоримо вибiр псевдопотенцiалу. Найпростiший шлях полягає в тому,

щоб описати структуру солiтона наступним чином

cos θps(ρ) ≈ sign(ρ−R), (1.218)

що є гарним наближенням як на малих, так i на великих вiдстанях.
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В такому наближеннi, коли sin θps = 0, ми зводимо досить складну систему

двох зв’язаних рiвнянь типу Шредiнгера до двох незалежних рiвнянь. При

цьому рiвняння для vm має лише тривiальний розв’язок vm = 0. Для функцiї

um отримаємо вiдцентрову модель
[
−∇2

ρ + κ2 +
|m + sign(ρ−R)|2

ρ2

]
um = 0. (1.219)

Ранiше ми вже докладно розглядали бiльш загальну вiдцентрову модель

при доведеннi теореми Левiнсона, див. (1.103). В даному випадку матиме

вiдцентрову модель з ефективним парцiальним потенцiалом

U cf
m(ρ) =





ν2

ρ2 , коли ρ < R ,

µ2

ρ2 , коли ρ > R ,
, де ν = m− 1 та µ = m + 1. (1.220)

Нагадаємо, що ця модель описує квазiвiльнi магнони як при ρ < R, так i при

ρ > R. Єдиним ефектом взаємодiї є зсув iндексiв парцiальних хвиль. Розра-

хунок, аналогичний до (1.106), приводить до амплiтуди розсiяння у виглядi

σcf(κ) =
J′|m−1|(κ) · J|m+1|(κ)− J′|m+1|(κ) · J|m−1|(κ)

J|m−1|(κ) · N′
|m+1|(κ)− J′|m−1|(κ) · N|m+1|(κ)

, (1.221)

де κ = κR, див. Рис. 1.17. Для вiдцентрової моделi теорема Левiнсона має

вигляд, див. (1.108)

ηcf
m(0)− ηcf

m(∞) = −π · signm. (1.222)

Найпростiша вiдцентрова модель, що має розв’язок у виглядi (1.221), якi-

сно пояснює данi розсiяння для солiтонiв малого радiусу за виключенням

мод з m = 0,±1, пор. (1.217b). Причина таких виключних значень полягає

в iснуваннi суто локальних мод (нульових мод для m = 0, +1, та ненульової

моди для m = −1); при цьому таки моди вiдсутнi для решти значень m. Iсну-

вання локальних мод збiльшує левiнсонове спiввiдношення на π (та зменшує
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кiлькiсть станiв неперервного спектра на 1, завдяки збереженню повної кiль-

костi магнонних станiв). Схожi результати є добре вiдомими в одновимiрних

системах, див., наприклад, [22]. За виключенням цих випадкiв, можна очiку-

вати особливостi розсiяння при κ ∼ 1/R À 1. В цiй областi справджується

наближення iзотропного магнетика та БП-солiтона, яке докладно розiбрано

вище в §1.2.2. Нагадаємо, що в досить широкому дiапазонi хвильових чисел,

1 ¿ κ ¿ 1/R, справджуються асимптотики для БП-солiтона (1.167). Для

бiльших хвильових чисел, κ À |m|/R, амплiтуда розсiяння має загальну, ей-

кональну залежнiсть (1.168), σm = π(m− 1)/κR.

S
ca

tte
rin

g 
ph

as
e 

sh
ift

 (
η m

/π
)

Wave number (æ)

m=-1
m=-2
m=-3
m=+1
m=+2
m=+3-1

-0.5

 0

 0.5

 1

 0  2  4  6  8  10

Рис. 1.17. Фазовий зсув при розсiяннi ма-

гнонiв на прецесiйному солiтонi для вiд-

центрової моделi (1.219).

Нашi чисельнi результати пiдтверди-

ли залежностi (1.167) та (1.168), див.

Рис. 1.16. Зазначимо, що максимальне

розсiяння в областi 1 ¿ κ ¿ 1/R має

мiсце для ротацiйної моди з m = 0 та

має асимптотику, див. (1.167),

σm=0(κ) =
π

2 ln(1/κR)
, 1 ¿ κ ¿ 1/R,

(1.223)

що мiстить сингулярну точку при κ → 0.

Для кожної моди iснує лише один полюс;

його положення вiдповiдає полюсу в БП-солiтонi, κp ∼ |m|/R.

Розглянемо локальнi моди, для яких левiнсонове спiввiдношення ηm(0)−
ηm(∞) вiдрiзняється вiд спрощеного (1.222) для вiдцентрової моделi: m =

0, 1,−1. Згiдно до чисельних даних для найпростiшого випадку з m = 0

iснує лише один полюс амплiтуди розсiяння. Амплiтуда розсiяння в областi

1 ¿ κ ¿ 1/R може бути описана формулою (1.223). Положення полюса

визначається як κp = 1/R, так само, як i для БП-солiтона. Причину того, що

результати розсiяння на прецесiйному солiтонi малого радiусу дуже добре
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узгоджуються с даними для БП-солiтонi ми пояснимо нижче.
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Рис. 1.18. Магнонна амплiтуда u для

трансляцiйної моди з m = +1 (R =

0.2∆0, k∆0 = 3). Безперервна крива —

аналiтичний розв’язок (1.224) для iзо-

тропного магнетика; символи— резуль-

тати чисельного iнтеґрування для легко-

осьового магнетика.

Для трансляцiйної моди з m = +1 по-

люс взагалi вiдсутнiй. Це пов’язано з унi-

кальною властивiстю iзотропної моделi,

де мода m = +1 взагалi не розсiюється.

Магнонна амплiтуда має аналiтичний ви-

раз (1.148) та для солiтона з топологi-

чним зарядом q = 1 набуває вигляду

um=+1(ρ) = J2(κρ)− 2

κρ
· J1(κρ)

(ρ/R)2 + 1
.

(1.224)

Цей результат, отриманий для БП-солi-

тона, добре узгоджується з чисельними

даними, див. Рис. 1.18.

Данi на Рис. 1.16 свiдчать, що ця вла-

стивiсть також працює для солiтонiв малого радiусу в анiзотропних магнети-

ках: амплiтуда розсiяння є аномально малою та ηm=+1(0) = ηm=+1(∞). Iнший

ефект, який пов’язано з цiєю симетрiєю, полягає в тому, що задача розсiяння

для БП-солiтона може бути зведена до спрощеної, що має ефективно мале

розсiяння. Така модифiкована задача не мiстить локальних (квазiлокальних)

мод та описується новим азимутальним числом, m → m − 1, див. (1.146).

Природно використати вiдцентрову модель для модифiкованої задачi (1.221).

В результатi, σm=+1 = 0 в рамках вiдцентрової моделi; для решти мод (1.222)

веде до левiнсонового спiввiдношення ηm(0)− ηm(∞) = −π · sign(m− 1). Ця

проста залежнiсть добре описує усi моди, окрiм m = −1. Поведiнка цiєї моди

є найбiльш цiкавою.

Iснує два полюси для моди з m = −1, хоча для БП-солiтона має бути лише

один полюс. Справдi, один з полюсiв знаходиться в областi, де виконується
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обмiнне наближення БП-солiтона; величина полюса, κp ≈ 2.79/R À 1, збiга-

ється з даними для БП-солiтона, див. Табл. 1.2. Другий полюс знаходиться

в областi κ ¿ 1, де наближення iзотропного магнетика вже не є придатним.

Цей полюс зумовлено присутнiстю локальної моди, типове значення для та-

кого механiзму κp ∼ κ±1 ¿ 1. Використання спрощеної вiдцентрової моделi

є, безумовно, не коректним в даному випадку. Ми обговоримо амплiтуду роз-

сiяння в цiй областi пiзнiше, на основi бiльш загальної псевдопотенцiальної

моделi, див. (1.231a).

Розглянемо випадок солiтонiв великого радiуса, R À 1. Локальнi моди

iснують для кожного m. Тому спрощена вiдцентрова модель, так само як i

iншi моделi, якi не враховують дискретний спектр, не досить повно опису-

ють систему. Це можна пояснити тим, що в спрощенiй моделi (1.219) ми не

приймали до уваги потенцiал спарювання; справжнiй потенцiал спарюван-

ня W прямує до нуля центрi та на нескiнченностi, але набуває максимальне

значення на скiнчених вiдстанях, див. Рис. 1.11.

Отже нам потрiбна бiльш загальна форма псевдопотенцiала для потенцi-

алiв U0, V та W . Для того, щоб описати форму солiтона, ми зможемо знов

використати вираз (1.218) для позаплощинної конфiгурацiї солiтона. Однак,

нам потрiбно розглянути також й внутрiплощинну структуру. Вiдповiдно до

(1.218), внутрiплощинна структуру можна описати як sin2 θ0(ρ) −→ δ(ρ−R).

Отже, можемо вважати, що потенцiал спарювання W (ρ) приймає ненульо-

вi значення лише на вiдстанi порядку радiуса солiтона, тому наближено ми

можемо його замiнити δ-потенцiалом

W (ρ) −→ C1δ(ρ−R). (1.225a)

Такi ж припущення приводять до спрощених виразiв для решти потенцiалiв
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спектральної задачi (1.193):

H± −→ −∇2
ρ +1−Ωp sign(ρ−R)+

|m± sign(ρ−R)|2
ρ2 +C2δ(ρ−R), (1.225b)

де C1 та C2 —пробнi параметри.

Ми обираємо псевдопотенцiальну модель (1.225), виходячи з наступних

мiркувань: вона припускає точне аналiтичне розв’язування, гарантує коре-

ктну асимптотичну поведiнку та забезпечує можливiсть визначити параметри

потенцiалу з дискретного спектра (1.209). Розглянемо спочатку дискретний

спектр, використовуючи цю модель псевдопотенцiалу. Порiвняння з власни-

ми частотами (1.209) дає можливiсть визначити пробнi параметри Ck. Для

дискретної частини спектра, спектральна задача з псевдопотенцiалом (1.225)

має наступнi розв’язки

um(ρ) ∝





I|m−1|(κ−2 ρ), ρ < R

K|m+1|(κ−1 ρ), ρ > R
, vm(ρ) ∝





I|m+1|(κ+
2 ρ), ρ < R

K|m−1|(κ+
1 ρ), ρ > R

,

κ±1 =
√

1− Ωp ±Ω, κ±2 =
√

1 + Ωp ±Ω.

(1.226)

Тепер ми можемо розрахувати власний спектр, використовуючи зшивку розв’яз-

кiв (1.226) на вiдстанi R,

[
u′

]
R

= C2u
∣∣∣
R
− C1v

∣∣∣
R
,

[
v′

]
R

= C2v
∣∣∣
R
− C1u

∣∣∣
R
. (1.227)

Розрахунки приводять до власних частот у формi (1.206). Використовуючи

умову (1.207) для нульових мод, можемо подати власнi частоти у виглядi

(1.208). Тодi визначаємо сталi порiвнянням з (1.208),

C1 =
1

2

(
C2 − C2

1

C2

)
, C2 = −2 + C1 + mC1 + m2C2 − 1

4R2 . (1.228)

Нагадаємо, що параметри C1 та C2 було розраховано ранiше, використовуючи

варiацiйний пiдхiд: C1 ∝ 1/R3, C2 ∝ 1/R2, див. (1.209a).
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Перейдемо тепер до задачi розсiяння, використовуючи метод псевдопотен-

цiалу. Функцiя u на вiдстанях ρ < R має вигляд

u(ρ) ∝





I|m−1|(κ−2 ρ), коли κ <
√

2Ωp

J|m−1|(κ−2 ρ), коли κ >
√

2Ωp

, (1.229)

де κ−2 =
√

κ2 − 2Ωp. На вiдстанях, ρ > R, функцiя u(ρ) приймає коливний

вигляд (1.216). Функцiя v(ρ) має локалiзований вигляд (1.226). Амплiтуду

розсiяння можемо визначити за допомогою зшивки розв’язкiв (1.216), (1.229)

та (1.226) на вiдстанi R, з використанням умови (1.227). В результатi отри-

маємо амплiтуду розсiяння у виглядi:

σm(κ) =
[Cm(κ) + Fm(κ)] J|m+1|(κR)− κJ′|m+1|(κR)

κN′
|m+1|(κR)− [Cm(κ) + Fm(κ)] N|m+1|(κR)

,

Cm(κ) = C2 − C2
1

[
C2 + κ+

2

I′|m+1|(κ
+
2 R)

I|m+1|(κ+
2 R)

− κ+
1

K′
|m−1|(κ

+
1 R)

K|m−1|(κ+
1 R)

]−1

,

Fm(κ) =





κ−2
I′|m−1|(κ

−
2 R)

I|m−1|(κ−2 R)
, коли κ <

√
2Ωp,

κ−2
J′|m−1|(κ

−
2 R)

J|m−1|(κ−2 R)
, коли κ >

√
2Ωp.

(1.230)

Цей вираз для амплiтуди розсiяння легко проаналiзувати у граничних ви-

падках. В довгохвильовому наближеннi, κ ¿ 1/R ¿ 1, можна використати

асимптотики для цилiндричних функцiй J(z), N(z) в областi z ¿ 1 i, в той

же самий час, асимптотики для I(z), K(z) при z À 1. Простий розрахунок

свiдчить, що iнтенсивнiсть розсiяння максимальна для моди з m = −1

σm=−1(κ) =
π

2 ln (1/κR)
, κR ¿ 1, (1.231a)

пор. (1.223). Результат (1.231a) узгоджується з нашими чисельними даними,

див. Рис. 1.15. Зазначимо, що рiвняння (1.231a) було отримано лише з вико-

ристанням умови κR → 0. Отже, воно залишається вiрним також у випадку
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Рис. 1.19. Фаза розсiяння ηm(κ) для прецесiйного солiтона великого радiусу R = 10 з

областi κ < 0.8. Безперервнi кривi — данi чисельного iнтеґрування, штриховi кривi — ана-

лiтичний розв’язок (1.230)

солiтонiв малого радiусу R, що пояснює iснування другого полюса для моди

m = −1 у випадку солiтонiв малого радiусу.

Для iнших мод ми можемо встановити загальну закономiрнiсть амплiтуди

розсiяння для солiтонiв великого радiуса, R À 1:

σm 6=−1(κ) =
π (κR/2)2|m+1|

|m + 1|!(|m + 1| − 1)!
, κR ¿ 1. (1.231b)

Амплiтуда розсiяння, вiдповiдно до (1.231b), є додатною для усiх мод в дов-

гохвильовому наближеннi.

В областi 1/R ¿ κ ¿ 1/
√

R можна скористатися асимптотичними вира-

зами для функцiй J(z), Y (z) при z À 1. тодi, в основному наближеннi за

1/R отримаємо, що фазовий зсув є лiнiйною функцiєю вiд κR,

δm(κ) ≈ |m + 1|π
2

− π

4
− κR, коли 1 ¿ κR ¿

√
R. (1.231c)

В цiй областi хвильових чисел κ, всi кривi для ηm(κ) виглядають як низка па-

ралельних прямих,що розташовано на однаковiй вiдстанi ∼ π/2. Зазначимо,

що справжнi значення для пробних параметрiв C1 та C2 ведуть до поправок

до (1.231), що мають порядок 1/R.
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Природно, що метод псевдопотенцiалу не може пояснити поведiнку даних

розсiяння при κ & 1, коли роль суто локальних мод i вiдрiзнення справ-

жнього потенцiалу вiд δ-функцiї є вирiшальними. Однак, метод забезпечує

досить непоганi результати навiть й при κ . 1, де лiнiйнi асимптотики вже

не працюють. Вiдповiднi графiки зображено на Рис. 1.19 з використанням

загальної залежностi (1.230) з пробними параметрами C1 та C2. Припасуван-

ня цих параметрiв забезпечує результати в основному наближеннi за 1/R, а

саме C1 ≈ 0,C2 ≈ 0.4 замiсть C1 ≈ 0, C2 ≈ −2, як це було у вiдповiдностi до

(1.228). Зазначенi вiдрiзнення зумовленi обмеженiстю моделi (1.225). Зокре-

ма, модель приводить до зростання амплiтуди розсiяння при збiльшеннi κ;

левiнсонове спiввiдношення в цiй моделi дорiвнює −signm · π, так само як й

для вiдцентрової моделi, див. (1.222), тобто якiснi властивостi цих моделей є

еквiвалентними. Поява локальних мод збiльшує левiнсонове спiввiдношення

на π. В результатi, левiнсонове спiввiдношення є нульовим для усiх мод з

m > 0; однак воно дорiвнює 2π для усiх мод з m < 0.

Картина розсiяння в короткохвильовому наближеннi, κ À |m|/R, набуває

загальну ейкональну залежнiсть σm ≈ Am/κ, див. (1.118a). Однак, на вiдмiну

вiд iзотропних магнетикiв (1.168), амплiтуда розсiяння має однаковий знак

для усiх мод, Am < 0, завдяки присутностi ефективного потенцiалу притяга-

ння, який зумовлює появу локальних мод. Коли радiус солiтона зменшується

та локальна мода зникає, знак σm змiнюється.

Отже, ми з’ясували, що особливостi в картинi розсiяння для легкоосьових

магнетикiв в порiвняннi з iзотропним випадком, зумовлено впливом локаль-

них мод. Для того, щоб дослiдити цей вплив, розглянемо данi розсiяння σm

для мод m = +2 та m = −2 для солiтонiв рiзних радiусiв R як функцiї па-

раметра κR, тобто σ = σm(κR). Це дає можливiсть порiвняти данi розсiяння

з iзотропною моделлю див. Рис. 1.20. Для солiтонiв малого радiусу, картина

розсiяння є дуже схожою на випадок БП-солiтона (асимптотичнi кривi BP
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Рис. 1.20. Фазовий зсув для мод з m = ±2,−1 при рiзних радiусах прецесiйного солiтона.

При значеннях R = Rc
m спостерiгається бiфуркацiя в даних розсiяння. Безперервнi кривi —

данi чисельного iнтеґрування, штрихова крива — асимптотичний розв’язок (1.173) для БП-

солiтона

на Рис. 1.20). Коли радiус солiтона зростає, фаза розсiяння стрибає на π,

змiнюючи левiнсонове спiввiдношення. Така бiфуркацiя має мiсце для моди

з m = +2 при R = 2.24, та для моди з m = −2 при R = 1.52. Цi значен-

ня вiдповiдають критичним точкам Rc
m, див. Табл. 1.3. Iстотно припустити,

що така бiфуркацiя пов’язана з появою квазiлокальних мод всерединi конти-

нуума при R > Rc
m. Простi розрахунки свiдчать, що положення полюсiв κp

вiдповiдають частотам квазiлокальних мод, якi можна оцiнити за допомогою

спiввiдношення (1.209b).

Данi розсiяння можна використати також для незалежної перевiрки пи-

тання про iснування локальної моди при R → 0. Вище було зазначено, що

задачу про локальну моду, яку було дослiджено з використанням двохпа-

раметричного метода стрiльби, не вдається розв’язати чисельно у випадку

солiтонiв дуже малого радiусу. Однак задача розсiяння магнонiв на солiтонi

може бути проiнтеґровна чисельно для солiтонiв будь-якого малого радiусу з

використанням однопараметричного метода стрiльби. Використовуючи гло-

бальну характеристику розсiяння— левiнсонове спiввiдношення ми можемо
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зробити незалежнi висновки щодо наявностi, або вiдсутностi локальної моди.

Нагадаємо, що згiдно до теореми Левiнсона для АБ-розсiяння (теорема 1.2.3)

рiзниця мiж фазовими зсувами при нульовiй частотi магнонної моди та при

нескiнченiй частотi визначається кiлькiстю зв’язаних станiв Nb
m та магнiтним

потоком ефективного АБ-магнiтного поля. Важливо, що формулювання те-

ореми не залежить вiд явного вигляду потенцiалiв. Вище ми сформулювали

теорему явним чином для БП-солiтонiв, див. (1.170). Задача про солiтон-ма-

гнонне розсiяння в анiзотропних магнетиках бiльш складна i формально ми

матиме два зв’язаних рiвняння типу Шредiнгера замiсть одного. Однак при-

рода рiвнянь є такою, що одне з рiвнянь є пiдпорядкованим i левiнсонове

спiввiдношення зберiгає свою форму:

ηm(0)− ηm(∞) = π
(
Nb

m − sign m
)
, (1.232)

пор. (1.170). Зазначимо, що узагальнення теореми Левiнсона на систему двох

зв’язаних рiвнянь, одне з яких виявляється пiдпорядкованим, з’являється в

боголюбовськiй моделi бозе-ейнштейнiвського конденсату [214], де розглядав-

ся випадок 3D розсiяння на регулярних потенцiалах.

При змiнi кiлькостi локальних мод на одиницю сумарний фазовий зсув

стрибає на π. Це може бути використано для знаходження параметрiв, за

яких зникає локальна мода. Данi розсiяння для моди з m = −1 наведено на

Рис. 1.20, в. Чисельний розрахунок, проведений для моди з m = −1 свiдчить,

що при будь-яких радiусах солiтона, левiнсонове спiввiдношення дорiвнює 2π,

див. Рис. 1.20, в. Порiвняння цього результату iз спiввiдношенням (1.232) пiд-

тверджує висновки про те, що ненульова локальна мода є завжди присутньою

для прецесiйних солiтонiв будь-якого радiусу.

1.2.4. Вихро-магнонна взаємодiя в легкоплощинному феромагне-

тику. Елементарними солiтоноподiбними збудженнями в магнетиках з анi-
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зотропiєю типу «легка площина» є магнiтнi вихори. Структуру вихорiв до-

кладно розглянуто вище в §1.1.2.3, див. (1.51).

В цьому роздiлi ми дослiджуватимемо проблему взаємодiї вихорiв з ма-

гнонами— ключову проблему при вивченнi властивостей динамiки вихорiв.

Задачу вихро-магнонної взаємодiї вивчали, зазвичай, чисельно для дискре-

тних моделей, в основному для зразкiв кругової форми, вирiзаних з великої

спiн-ґраткової системи [29, 143, 146–148, 215–217]. Аналiтичний опис зада-

чi в рамках неперервної моделi був запропонований в роботах [29, 89, 145].

Найбiльш важливий ефект вихро-магнонної взаємодiї полягає в збудженнi

окремих мод завдяки руху вихору та навпаки.

Для аналiзу вихро-магнонної взаємодiї розглянемо малi коливання нама-

гнiченостi на фонi нерухомого вихору, див. (1.62). Лiнеаризованi рiвняння на-

бувають вигляд узагальненого рiвняння Шредiнгера (1.69). Потенцiали (1.65)

в цьому рiвняння мають вигляд:

V (ρ) =
sin θ2

v(ρ)

2

(
1− 1

ρ2

)
− cos θ2

v(ρ)− θ′2v (ρ)

2
,

W (ρ) =
sin θ2

v(ρ)

2

(
1− 1

ρ2

)
− θ′2v (ρ)

2
,

A(ρ) =
Φ(ρ)

2π
∇χ, Φ(ρ) = −2π cos θv(ρ).

(1.233)

Як i ранiше, застосування метода парцiальних хвиль з використанням u–

v перетворення (1.73) дозволяє звести узагальнене рiвняння Шредiнгера до

спектральної задачi вигляду, пор. (1.193):

H
∣∣m)

= Ωm

∣∣m)
, H =

∥∥∥∥∥∥
H+ −W

W −H−

∥∥∥∥∥∥
,

∣∣m)
=

∥∥∥∥∥∥
um

vm

∥∥∥∥∥∥
,

H± = −∇2
ρ + U0 + 1/2± V ,

U0(ρ) =
1 + m2

ρ2 − 3 sin2 θv(ρ)

2ρ2 − 3 cos θ2
v(ρ)

2
− θ′2v (ρ)

2
,

V(ρ) = −2m (A · eχ)

ρ
=

2m cos θv(ρ)

ρ2 .

(1.234)
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Тут H±— 2D радiальнi оператори Шредiнгера, якi не мiстять вiд’ємних вла-

сних значень, цiле число m, як i ранiше, азимутальне квантове число, ρ =

|z|/l0 — безрозмiрний полярний радiус, l0 —магнiтна довжина, Ωm ≡ ωml0/c—

безрозмiрна частота магнонних мод. Нагадаємо, що магнони в легкоплощин-

ному магнетику мають вигляд елiптично поляризованої хвилi. Якщо обрати

однорiдний напрямок намагнiченостi за вiсь x, отримаємо спiнову хвилю у

виглядi

mx = 1, mz + imy · |k|l0√
1 + k2l20

∝ exp(iωt− ik · r). (1.235)

Закон дисперсiї для спiнових хвиль має безактиватизацiйний вигляд, пор.

(1.18b):

Ω(k) = κ
√

κ2 + 1, (1.236)

де κ ≡ |k|l0 — безрозмiрне хвильове число.

Структура спектральної задачi (1.234) аналогiчна до розглянутої вище

спектральної задачi для прецесiйних солiтонiв, див. (1.193). Отже багато вла-

стивостей розв’язкiв задачi (1.193) можна перенести на випадок вихорiв. Зокре-

ма, матричний гамiльтонiан H є ермiтовим лише в гiльбертовому просторi з

iндефiнiтною метрикою (1.198). Симетрiя задачi така, що рiвняння (1.234) є

iнварiантним вiдносно замiн (1.195). Як i ранiше, розглядатиме лише випадок

Ω > 0. При цьому магнонна амплiтуда v стає пiдпорядкованою змiнною.

1.2.4.1. Розсiяння магнонiв на вихорi: чисельнi результати. Пе-

рейдемо до розгляду задачi розсiяння. Спектральна задача у виглядi (1.234)

не є зручною для розгляду задачi розсiяння, тому що рiвняння для магнонних

амплiтуд u та v не є асимптотично незалежними на нескiнченостi. Нагадає-

мо, що при розглядi солiтонiв асимптотична незалежнiсть розв’язкiв забез-

печувалась локалiзацiєю потенцiалу спарювання, який експоненцiйно зникав

на вiддалi вiд солiтона, див. Рис. 1.11. У випадку вихорiв внутриплощинна
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Рис. 1.21. Профiль потенцiалу спарювання W (ρ) для вихору в гейзенбергiвському магне-

тику за даними чисельного iнтеґрування.

структура вихору не є локалiзованою (sin θv → 1 на вiддалi вiд вихрового

центра), тому потенцiал спарювання W (ρ) → 1/2, див. Рис. 1.21. Отже по-

трiбно переформулювати задачу в термiнах нових змiнних, якi забезпечуть

асимптотичну незалежнiсть рiвнянь на вiддалi вiд вихору. З цiєю метою ми

зробимо унiтарне перетворення власного вектору
∣∣m)

,

∣∣m̃)
= A

∣∣m)
, A =

∥∥∥∥∥∥
cos ε − sin ε

sin ε cos ε

∥∥∥∥∥∥
,

∣∣m̃)
=

∥∥∥∥∥∥
ũm

ṽm

∥∥∥∥∥∥
. (1.237)

Кут ε цього унiтарного перетворення визначається спiввiдношенням

tg 2ε =
1

2Ω
. (1.238)

Пiсля перетворення отримаємо наступне диференцiальне рiвняння для фун-

кцiї
∣∣m̃)

:

H̃
∣∣m̃)

= Λ
∣∣m̃)

, H̃ = H0 + Ṽ, Λ = diag
(
κ2;κ2) , (1.239a)

H0 = diag (H0;−H0) , H0 = −∇2
ρ + U0, (1.239b)

Ṽ = [V + g · (W − 1/2)]A−2, (1.239c)
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де g =
∥∥ 0 1−1 0

∥∥—це метричний спiнор та κ =
√

κ2 + 1.

Спочатку розглянемо задачу розсiяння за вiдсутнiстю вихору (q = 0, θ0 =

π/2); при цьому рiвняння (1.239) розчеплюються, отже маємо вiльнi магнони

у виглядi

ũm(ρ) ∝ J|m|(κρ) ∼
κρÀ1

√
2

πκρ
· cos

(
κρ− |m|π

2
− π

4

)
,

ṽm(ρ) = 0.

(1.240)

Для опису магнонних розв’язкiв в присутностi вихору зазначимо, що на

вiддалi вiд центра вихору потенцiал Ṽ прямує до нуля, рiвняння (1.239a) роз-

чеплюються,

(∇2
ρ + κ2) ũ = 0,

(∇2
ρ − κ2) ṽ = 0, ρ À max

(
1;

1

κ
;
1

κ

)
(1.241)

та мають наступнi асимптотично незалежнi розв’язки:

ũm(ρ) ∼ C1√
ρ
· eiκρ +

C2√
ρ
· e−iκρ ∝ 1√

ρ
cos

(
κρ− |m|π

2
− π

4
+ ηm

)
, (1.242a)

ṽm(ρ) ∼ C3√
ρ
· eκρ +

C4√
ρ
· e−κρ. (1.242b)

Наслiдком розсiяння є поява фазового зсуву ηm(κ), або, в iнших позначеннях,

амплiтуди розсiяння σm = − tg ηm:

ũm(ρ) ∝ J|m|(κρ) + σm · N|m|(κρ). (1.242a′)

Слiд нагадати, що розв’язок (1.242a′) є придатним лише в асимптотичному

наближеннi (1.242a). Як це прямує з (1.242b), функцiя ṽ має експоненцiйну

поведiнку

ṽm(ρ) ∝ K|m|(κρ) + γm · I|m|(κρ) ∝ e−κρ

√
ρ

+ γm · e
κρ

√
ρ
. (1.242b′)

Однак, при цьому ũ осцилює. Звiсно, справжнi моди мають осцилюючий ви-

гляд; ми використовуватимо цей факт нижче при аналiтичних розрахунках.
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Це означає, що функцiя ũ стає головною в задачi (1.239a), в той самий час ṽ

є пiдпорядкованою, так само як i для задачi розсiяння магнонiв на прецесiй-

ному солiтонi.

Перейдемо до чисельного розв’язування задачi розсiяння, яка полягає в

чисельному iнтеґруваннi рiвнянь (1.239) з асимптотичними умовами в центрi

вихору та далеко вiд нього:

H̃
∣∣m̃)

= Λ
∣∣m̃)

, (1.243a)

∣∣m̃) ∼ A ·
∥∥∥∥∥∥
εm · ρ|m+1|,

ρ|m−1|

∥∥∥∥∥∥
, коли ρ ¿ 1, (1.243b)

∣∣m̃) ∼
∥∥∥∥∥∥
J|m|(κρ) + σm · N|m|(κρ)

K|m|(κρ)

∥∥∥∥∥∥
, коли ρ À max

(
1;

1

κ
;
1

κ

)
. (1.243c)

Наявнiсть матрицi A в умовах (1.243b) означає, що функцiї ũ та ṽ не є асим-

птотично незалежними, навiть в найнижчому наближеннi. З’являється «вза-

ємодiя» мiж ũ та ṽ, яка має наслiдком те, що множник εm не є одиничним;

його величину неможливо знайти в асимптотичному наближеннi, пор. (1.199).

Для чисельного розв’язування задачi розсiяння ми iнтеґрували чисельно

задачу (1.243), використовуючи однопараметричний метод стрiльби [142], так

само, як ми це робили вище для розсiяння на прецесiйному солiтонi. А саме,

обираючи параметр стрiльби εm, ми позбавлялися зростаючої експоненти ṽm

в (1.242b′), де коефiцiєнт γm має бути нульовим; в результатi ми отримали

експоненцiйне локалiзований розв’язок для ṽm ∝ K|m|(κρ), та коливний— для

ũm. Амплiтуда розсiяння була знайдена на основi цих даних порiвнянням з

асимптотиками (1.243c). Цi результати ми обговоримо нижче в §1.2.4.2.

Для чисельного дослiдження задачi розсiяння ми провели також дискре-

тне моделювання. При цьому було дослiджено слабоамплiтуднi моди спiно-

вих флуктуацiй в присутностi вихору, який розташовано в центрi скiнченої

кругової системи радiуса R. Спiни займають вузли на квадратнiй ґратцi. Ми
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використовували формалiзм та систему локальних координат, описаних вище

на початку роздiлу 1.2 для неперервної моделi. Схоже до (1.61) ми описуємо

динамiчнi флуктуацiї спiнiв на вузлi n в наступному виглядi

Sn = S (e3 + m1e1 + m2e2) , (1.61′)

де m1 та m2 описують повороти спiнiв, вiдповiдно, у напрямку до полярної

вiсi та проекцiї на xy площину, див. (1.63).

Динамiчнi рiвняння руху спiнiв, якi мають, як вважалось, часову зале-

жнiсть у виглядi eiωt, було лiнеаризовано за m1 та m2, що привело до спе-

ктральної задачi, яка вимагала чисельну дiагоналiзацiю. Ми обирали межовi

умови Дiрiхле для цiєї задачi, m1 = m2 = 0 на краю кругової системи радiу-

су L. Для розрахунку власних частот та власних функцiй декiлькох нижнiх

мод системи з вихорем в центрi було використано релаксацiйну схему Гау-

са—Зайделя [148]. Перед цим вихрова структура була зрелаксована до точної

дискретної статичної структури з використанням схеми мiнiмiзацiї енергiї.

Дiагоналiзацiя була частковою; типово, ми дослiджувлаи лише нижнi 20÷40

власних станiв, що значно зменшувало час моделювання. Така часткова дi-

агоналiзацiя дозволяє проаналiзувати лише моди в довгохвильовому набли-

женнi, що забезпечує гарне порiвняння з континуальною теорiєю.

Чисельно ми моделювали гейзенбергiвскький ФМ (1.1), що має слабку

обмiнну анiзотропiю: K = 0 та 0 < δ ¿ 1. Хоча континуальне наближен-

ня працює лише в граничному випадку δ → 0, це може привести до того,

що типова магнiтна довжина, яка визначає розмiр вихрового осердя, буде

бiльше нiж розмiр системи, яку можна дiагоналiзувати чисельно. Тому при

моделюваннi ми обирали δ = 0.01, що вiдповiдає типовому розмiру вихрового

осердя бiля 5a0. При таких параметрах дискретнi ефекти є вже не суттєви-

ми. В той же час структура вихору майже не залежить вiд розмiрiв системи,

якщо L > 10a0, отже розмiрнi ефекти є також не суттєвими.
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Взагалi, амплiтуда певної моди з азимутальною координатою χ має зале-

жнiсть eimχ, де m, як i ранiше, це азимутальне квантове число. В контину-

альному наближеннi m— гарне квантове число завдяки поворотнiй симетрiї.

Ця симетрiя порушується для ґратки, однак у довго-хвильовому наближеннi

m можна розглядати як гарне квантове число навiть й для ґратки. При цьо-

му знайденi магнонни хвильовi функцiї iнодi є суперпозицiєю мод з +m та

−m. Чисельно ми знаходили також моди, що характеризувалися головним

квантовим числом n, яке визначається як кiлькiсть вузлiв хвильової функцiї

уздовж радiального напрямку. Для моди з певними m та n амплiтуду розсi-

яння σ було знайдено припасуванням до розрахованої асимптотики власної

функцiї для моди, див. деталi в [148].

В континуальному наближеннi розсiяння було проаналiзовано як функцiя

хвильового вектору k, або безрозмiрного κ. Для ґраткових розрахункiв ве-

личину k не можна обрати довiльно. Замiсть цього дозволенi хвильовi числа

визначаються розмiрами системи. Для моди, що осцилює з частотою ω, хви-

льове число k було знайдено з умов k = (k, 0), обертаючи закон дисперсiї:

ωk = 4JS
√

[1− γk] [1− (1− δ)γk], γk =
1

2
(cos kx + cos ky). (1.244)

Отже, розрахунок мод для одного певного розмiру ґратки дає лише спе-

цифiчнi значення κ: одне значення— для однiєї моди. Для того, щоб отри-

мати бiльш широкий дiапазон даних для порiвняння з результатами кон-

тинуальних розрахункiв, було проведено моделювання систем в дiапазонi

L = 15a0÷ 40a0. Вiдображаючи результати як функцiю κ для певних m, але

рiзних n та L, отримаємо систему даних, що забезпечують широкий дiапазон

κ, який вже можна порiвняти з контiнуальними розрахунками.

Перейдемо до обговорення чисельних результатiв. Данi вихро-магнонної

взаємодiї було дослiджено двома способами, яки ми розглянули вище. Пер-

ший, це розв’язування задачi розсiяння (1.243) з використанням метода стрiль-
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Рис. 1.22. Амплiтуда розсiяння магнонiв на вихорi для рiзних m: символи— данi чисель-

ного моделювання для систем з L/a0 = 15, 20, 25, 30, 35, 40, кривi — континуальне набли-

ження (чисельне iнтеґрування).

би в континуальному наближеннi. Другий, це знаходження даних розсiяння

на пiдставi чисельної дiагоналiзацiї системи скiнчених розмiрiв. Розрахунки

проведено для вихору, що має q = +1 та p = +1. Слiд зазначити, що кар-

тина розсiяння для мод з певним m для вихорiв iнших типiв, вiдповiдно до

(1.234) залежить вiд знаку добутку qpm. Результати розсiяння виглядають

наступним чином. Для усiх мод амплiтуда розсiяння σm(k) прямує до нуля

при k → 0. В довгохвильовому наближеннi максимум розсiяння пов’язано

з модами, для яких m = ±1. За виключенням моди з m = −1 амплiту-

да розсiяння в довгохвильовому наближеннi набуває вiд’ємних значень, див.

Рис. 1.22, а. При надто малих значеннях хвильового числа, κ . 0.01, да-

нi розсiяння мiстять систему дублетiв для мод з протилежними знаками m.

В довогохвильовому наближеннi з’являється розщеплення дублетiв як мала

поправка, однак картина змiнюється при збiльшеннi k. Для усiх мод σm(k)

розбiгається, коли k → ∞: амплiтуда розсiяння σm(k → ∞) → +∞ для

усiх мод з m ≥ −1, проте σm(k → ∞) → −∞ для мод з m < −1, див.

Рис. 1.22, б . Природно, що при цьому не вiдбувається фiзичних розбiжно-
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стей; фаза розсiяння не розбiгається, але й не прямує до нуля: вона набуває

скiнчене обмежене значення, ηm(k →∞) → ±π/2. Данi розсiяння подано на

Рис. 1.22, а та Рис. 1.22, б . Порiвняння з результатами точної дiагоналiзацiї

на скiнченiй ґратцi демонструє, що данi дуже добре узгоджуються мiж цими

двома пiдходами.

1.2.4.2. Розсiяння магнонiв на вихорi: аналiтичнi результати. Ана-

лiтичне дослiдження задачi розсiяння в довгохвильовому наближеннi ми по-

чнемо з нульових мод. Так само, як i для прецесiйного солiтона, iснують

нульовi трансляцiйнi моди з m = ±1 та ротацiйна з m = 0. Однак, завдяки

тому, що внутриплощинна структура непланарного вихору не є локалiзова-

ною, нульовi моди на вихорi є напiвлокальними:

ũ0
m =

q · sin θv
ρ|m|

, ṽ0
m = m · θ′v, m = 0,±1. (1.245)

Окрiм напiвлокальних мод з m = 0,±1, решта магнонних розв’язкiв з нульо-

вою частотою є нелокальними. При цьому ми не можемо побудувати точнi

аналiтичнi розв’язкi для них, а лише їх асимптотики при ρ À 1:

ũ0
m ∝ ρ|m|, ṽ0

m ∝
e−κρ

√
ρ

. (1.246)

Проте, в довгохвильовому наближеннi ми можемо побудувати залежнiсть ам-

плiтуди розсiяння вiд κ, використовуючи спецiальну теорiю збурень, запро-

поновану в [29, 218] для мод з m = ±1, 0 та використовуючи цей метод для

iнших мод, так само, як ми робили вище для дослiдження задачi розсiяння

на БП-солiтонi в iзотропних магнетиках, див. (1.150). Для малих, але скiн-

чених частот, при побудовi асимптотик розв’язкiв скористаємося наступною

пiдстановкою

ṽ(ρ) = ṽ0(ρ) ·
[
1 + κα1(ρ) + κ2α2(ρ)

]
, ũ(ρ) = ũ0(ρ) ·

[
1 + κβ1(ρ) + κ2β2(ρ)

]
,

(1.247)
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де α1, β1 та α2, β2 —поправки першого та другого порядку до нульових

розв’язкiв. Пiдставимо цей вираз в систему рiвнянь (1.243), помножимо з

лiвого боку на ρ
(
m̃

∣∣, не проводячи iнтеґрування. Тодi отримаємо рiвняння

для поправок першого та другого порядку:
{

ρ ·
[
α′k

(
ṽ0)2

+ β′k
(
ũ0)2

]}′
= Υk(ρ), k = 1, 2,

Υ1(ρ)

2ρ
= V

[(
ũ0)2 − (

ṽ0)2
]

+ 2[W − 1/2]ũ0ṽ0,

Υ2(ρ)

ρ
= − (

ũ0)2
+

(
ṽ0)2

/2 + 2[W − 1/2]
[(

ũ0)2 − (
ṽ0)2

]

+ 2V
[(

ũ0)2
β1 −

(
ṽ0)2

α1

]
+ 2ũ0ṽ0[(W − 1/2)(α1 + β1)− 2V

]
.

(1.248)

Для розрахунку амплiтуди розсiяння нам потрiбно знайти поправки βk. Фор-

мальний розв’язок цих рiвнянь можна подати у виглядi

βk(ρ) = β(0) +

ρ∫

0

α′k(η)
[
ṽ0(η)

]2 dη
[ũ0(η)]2

+

ρ∫

0

dη
η [ũ0(η)]2

η∫

0

Υk(ξ)dξ. (1.249)

Пiдрахуємо поправку β1. Не важко переконатися в тому, що другий доданок

в правiй частинi мiстить експоненцiйне затухання при ρ → ∞, при цьому

третiй доданок мiстить лише повiльне алгебраїчне спадання. Тому, далеко

вiд вихрового осердя можемо розрахувати цю поправку

β1(ρ) ' const− ρ−2|m|

2|m|

∞∫

0

Υ1(ξ)dξ, де ρ À 1. (1.250)

Для розрахунку поправки другого порядку, β2, зазначимо, що останнiй

доданок в правiй частинi (1.249) є розбiжним при ρ → ∞, хоча iнтеґрал

з α2 має експоненцiйне спадання, схоже на поправку першого порядку. Для

розрахунку розбiжного внутрiшнього iнтеґрала в (1.249) додамо та вiднiмемо

функцiю

Υ
(0)
2 (ξ) = −

{
ξ2

[
ũ0(ξ)

]2
}′

2(|m|+ 1)
−

{
sin2 θv

[
ũ0(ξ)

]2
}′

2|m| . (1.251)
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Тодi на великiй вiдстанi ρ À 1 матимемо

β2(ρ) ' const− ρ2

4(|m|+ 1)
− ln ρ

2|m| −
ρ−2|m|

2|m|

∞∫

0

[
Υ2(ξ)−Υ

(0)
2 (ξ)

]
dξ. (1.252)

Тепер ми можемо порiвняти магнонну амплiтуду ũm = ũ0(1+κβ1 +κ2β2) з

наближенням задачi розсiяння, маючи на увазi знаходження амплiтуди роз-

сiяння σm(κ). Для опису задачi розсiяння в довго-хвильовому наближеннi

перепишемо диференцiальну задачу (1.239) на значних вiдстанях κρ À 1 та

обмежимось доданками з κ2. В такому наближеннi розсiяння коливна фун-

кцiя ũm задовольняє рiвняння
(
∇2

ρ + κ2 − ν2

ρ2

)
ũm = 0, ν2 = m2 − κ2.

Розв’язок цього рiвняння можна записати у виглядi

ũm(ρ) ∝ J|ν|(κρ) + σ̃ν(κ)N|ν|(κρ) ∝ 1√
ρ

cos

(
κρ− |ν|π

2
− π

4
+ η̃m

)
, (1.253)

де iндекси функцiй Бесселя i Неймана не є цiлими. В результатi фаза η̃m

вiдрiзняється вiд справжнього фазового зсуву ηm. Використовуючи асимпто-

тичний розклад (1.242a) та (1.253), бажане спiввiдношення мiж фазовими

зсувами можна подати у виглядi

ηm(κ) = η̃ν(κ) +
|m| − |ν|

2
π. (1.254)

В найнижчому наближеннi за κ вiдповiдне спiввiдношення для амплiтуди

розсiяння набуває вигляду:

σm(κ) = σ̃ν(κ)− πκ2

4|m| .

Для порiвняння розв’язку в наближеннi розсiяння (1.253) з результатами тео-

рiї збурень скористаємося розвиненням цилiндричних функцiй за ступенями

малої величини |ν| − |m| та виразимо вiдповiдь через цилiндричнi функцiї
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цiлого iндексу |m|, як це було запропоновано в [145]. Пiсля цього в областi

κρ ¿ 1 ми можемо використовувати асимптотики цилiндричних функцiй в

нулi. В результатi отримаємо

ũm(ρ)

ρ|m|
' 1− κ2ρ2

4(|m|+ 1)
− κ2

2|m| ln
(κρ

2

)
− σm · (|m|!)2

π|m|
(

2

κρ

)2|m| [
1− κ2Sm

4|m|
]

,

Sm = γ + |m|
|m|−1∑
n=1

1

n(|m| − n)
,

де γ — стала Ейлера. Порiвнюючи цей вираз з результатами теорiї збурень,

див. (1.247), (1.250), (1.252), в областi 1 ¿ ρ ¿ 1/κ, де обидва наближення

виконуються, ми можемо знайти загальну залежнiсть амплiтуди розсiяння в

довгохвильовому наближеннi

σm(κ) = −Am

(κ

2

)2|m|
+ mBm

(κ

2

)2|m|+1
, (1.255a)

Am =
2π|m|

Sn(|m|!)2

∞∫

0

[
Υ2(ξ)−Υ

(0)
2 (ξ)

]
dξ, (1.255b)

Bm = − π

m(|m|!)2

∞∫

0

Υ1(ξ)dξ. (1.255c)

Формули (1.255a), в принципi, розв’язують задачу розсiяння. Залишається

визначити множники Am та Bm. Їх можна знайти за допомогою чисельного

iнтеґрування рiвнянь (1.255b) та (1.255c), використовуючи чисельнi данi для

ũ0 та ṽ0. Отже, розв’язавши один раз рiвняння для нульових мод, ми можемо

пiдрахувати повну залежнiсть σm(κ). Для того, щоб обговорити аналiтичну

поведiнку, зазначимо, що для для досить великих значень |m| ми можемо

обмежитись внеском члена з [ũ0]2 в функцiї Υ1 та членом з [ũ0]2β1 в функцiї

Υ2, див. (1.248). Для обчислення iнтеґралiв нам потрiбно бiльше iнформацiї

про нульовi моди. На малих вiдстанях ρ ¿ 1 коректним є iзотропне (обмiнне)

наближення, що приводить до розв’язкiв ũ0 ∝ ρ|m| sin θv та ṽ0 ∝ ρ|m|+1θ′v, пор.

(1.142) для БП-солiтона та (1.201) для прецесiйного солiтона. Такi розв’язки
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Рис. 1.23. Амплiтуда розсiяння магнонiв на вихорi для рiзних m в коротко-хвильовому

наближення: кривi — асимптотики (1.263) континуальної теорiї; символи— данi чисельної

дiагоналiзацiї.

мають коректну асимптотичну поведiнку на нескiнченностi та в центрi. Нашi

чисельнi розрахунки пiдтвердили коректнiсть наших наближень при m À 1;

в результатi ми отримали наступнi аналiтичнi оцiнки для цих множникiв:

Am ≈ 18(2|m| − 1)!

Sn((|m| − 1)!)2 , Bm ≈ 4π(2|m| − 1)!

(|m|!)2 . (1.256)

Для порiвняння даних розсiяння для рiзних мод перепишемо явним чином

асимптотичнi вирази для рiзних мод, приймаючи до уваги (1.255a), та асим-

птотики для напвiзв’язаних мод з [29, 218]

σm=0(κ) ≈ −π

2
κ2 ln(1/κ), (1.257a)

σm=±1(κ) ≈ ∓πκ

4
, (1.257b)

σm 6=0,±1(κ) ≈ −Am

(κ

2

)2|m|
+ mBm

(κ

2

)2|m|+1
. (1.257c)

В основному наближеннi за κ картина розсiяння мiстить дублети для усiх

мод з протилежними знаками m для мод з |m| > 1. Розщеплення дубле-

тiв, яке описується останнiм доданком в (1.257c), з’являється в наступному
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наближеннi за κ. Розщеплення дублетiв для магнонних мод на вихорi з пев-

ним m = ±n згадувалось в раннiх роботах про вихро-магнонне розщеплення

[146, 147]. Однак, пояснення було дано ранiше лише для моди з m = ±1

[29]. Дослiдження, яки ми провели в рамках (1.69) свiдчать, що розщеплення

є прямим аналогом ефекту Зеемана для розщеплення електронних термiв в

зовнiшньому магнiтному полi. Проводячи таку аналогiю, перепишемо сталу

розщеплення Bm у виглядi:

Bm ∝
∞∫

0

dξ ξ2|m| (A(ξ) · eχ) ,

тобто розщеплення з’являється тiльки в ефективному магнiтному полi з ефе-

ктивним потенцiалом A.

Використовуючи результати розсiяння (1.257) можемо розв’язати задачу

розсiяння для плоскої спiнової хвилi (1.85). В довгохвильовому наближеннi

максимальне розсiяння пов’язано з трансляцiйною модою m = ±1; функцiя

розсiяння (1.85b) приймає вигляд

F(χ) =

√
πκ

2
e3iπ/4 sin χ. (1.258)

В цьому наближеннi розсiяння є анiзотропним та повний перетин розсiяння

(1.86) дорiвнює Stot = π2κ/4. Для пояснення природи анiзотропного розсiян-

ня зазначимо, що плоска спiнова хвиля утворює спiновий потiк, який впливає

на вихор як цiле, намагаючись рухати його, збуджуючи трансляцiйнi моди.

Добре вiдомо [141], що динамiка вихору виникає в ґрадiєнтi поля намагнi-

ченностi, тобто у магнiтному потоцi. Нижче ми побачимо (див. роздiл 2), що

динамiка вихору має гiроскопiчну природу: дiючи уздовж осi x, спiновi хвилi

зумовлюють трансляцiйний рух вихору уздовж напрямку y, що має наслiд-

ком (1.258).

Перейдемо до аналiзу картини розсiяння у короткохвильовому наближен-

нi. Вважаючи, що κ À 1, в основному наближеннi за 1/κ, можемо подати
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задачу розсiяння (1.243) у виглядi:

H̃
∣∣m̃)

= −κ2
∣∣m̃)

, (1.259a)

∣∣m̃) ∼
∥∥∥∥∥∥
εm · ρ|m+1|,

ρ|m−1|

∥∥∥∥∥∥
, коли ρ ¿ 1, (1.259b)

∣∣m̃) ∼
∥∥∥∥∥∥
J|m|(κρ) + σm · N|m|(κρ)

K|m|(κρ)

∥∥∥∥∥∥
, коли ρ À 1. (1.259c)

При цьому функцiї ũ та ṽ мають незалежнi асимптотики в нулi (1.259b) та

на нескiнченостi (1.259c). Це означає, що роль потенцiалу спарювання W в

задачi розсiяння (1.259) не є суттєвою. Тому ми можемо знехтувати потен-

цiалом спарювання та переформулювати задачу розсiяння в термiнах лише

функцiї ũ:
[−∇2

ρ + Um(ρ)
]
ũm = κ2ũm , (1.260)

де парцiальний потенцiал

Um(ρ) = V (ρ)− 1

2
+

[
m− Φ(ρ)

2π

]2

ρ2 , (1.261)

де магнiтний потiк Φ(ρ) визначено в (1.233). Тодi, скориставшись квазiкла-

сичним наближенням ВКБ для АБ-розсiяння у виглядi (1.129), отримаємо

ηm(κ) = −π

2
· sign+(m) +

D1 + mD2

κ
, sign+(m) =





1, m ≥ 0

−1, m < 0
,

D1 =
1

4

∞∫

0

{
3 sin2 θ0

ρ2 + 3 cos2 θ0 + (θ′0)
2
}

dρ ≈ 2.44,

D2 =

∞∫

0

1− cos θ0

ρ2 dρ ≈ 1.38.

(1.262)

Вiдповiдно, амплiтуда вихро-магнонного розсiяння

σm(κ) =
κ

D1 + mD2
. (1.263)
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Рис. 1.24. Фазовi зсуви розсiяння для рiзних m. Данi чисельного iнтеґрування в контину-

альної моделi.

Ця лiнiйна розбiжнiсть добре спостерiгається при моделюваннi, див. Рис. 1.23.

Для пояснення причини цiєї розбiжностi зазначимо, що фазовий зсув залиша-

ється скiнченим при k → ∞ завдяки тому, що ефективне магнiтне поле має

сингулярнiсть в центрi вихору, |A| ∼ 1/ρ. Розглянемо наслiдки цiєї розбiжно-

стi, σm → ±∞. Повернемося знов до розсiяння плоскої хвилi в формi (1.85).

В короткохвильовому наближеннi функцiя розсiяння F(χ) = O(κ−5/2), тому

немає реальної розбiжностi для фiзично спостережуваної функцiї розсiяння

F при великих енергiях.

Тепер ми можемо порiвняти результати розсiяння в короткохвильовому

та довгохвильовому наближеннi. Розсiяння вiдсутнє в граничному випадку

k → 0. Однак, амплiтуда розсiяння має лiнiйну залежнiсть σ ∝ k для досить

великих значень хвильових чисел, див. (1.263). Всi цi результати було пере-

вiрено чисельно в континуальному наближеннi та для обмежених систем за

допомогою чисельної даiгоналiзацiї, див. Рис. 1.22, 1.23. Вiдповiдно до наших

аналiтичних розрахункiв, див. (1.262), фаза розсiяння в короткохвильовому

наближеннi прямує до граничного значення ηm(∞) = −sign+(m) · π/2. Цi

результати узгоджуються з чисельними даними, див. Рис. 1.24, за виключе-
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нням моди з m = −1, де, згiдно до чисельних результатiв ηm=−1(∞) = −π/2.

Тут слiд нагадати, що фаза розсiяння визначена за модулем π, тому значення

ηm = π/2 та ηm = −π/2 iдентичнi. Фiзично суттєвим є змiна фазового зсуву

ηm(κ) при переходi вiд малих до великих κ. Вiдповiдно до наших чисельних

результатiв

ηm(0)− ηm(∞) =





π
2 · sign+(m), m 6= −1,

π
2 , m = −1.

(1.264)

Порiвняємо цей результат з висновками теореми Левiнсона для АБ-розсiяння,

див. теорему 1.2.3. Нагадаємо, що при АБ-розсiяннi ефективне магнiтне поле

має сингулярний характер. Iнтенсивностi сингулярностей при розсiяннi на

вихорi мають вигляд

α =
Φ(0)

2π
= −qp = −1, β =

Φ(∞)

2π
= 0. (1.265)

Тодi, згiдно до (1.128) левiнсонове спiввiдношення

ηm(0)− ηm(∞) = π ·
(

Nb
m +

|m + 1| − |m|
2

)
. (1.266)

Система не мiстить зв’язаних станiв, Nb
m = 0, тому теорема Левiнсона при-

ймає форму

ηm(0)− ηm(∞) =
π

2
· sign+m. (1.267)

Нашi чисельнi результати (1.90) узгоджуються з цiєю формулою для усiх мод

з m 6= −1. Порiвнюючи (1.267) та (1.264), ми можемо записати левiнсонове

спiввiдношення для цього випадку. Вона має вигляд

ηm(0)− ηm(∞) =





π ·Nb
m + π

2 (|ν| − |m|) , коли m 6= −1

π ·Nb
m + π + π

2 (|ν| − |m|) , коли m = −1.
(1.268)

Додаткове π, що з’являється для моди з m = −1, пов’язано з наявнiстю на-

пiвз’вязаних станiв. Пiдкреслимо, що наша задача розсiяння сформульована
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не для звичайного рiвняння Шредiнгера. Однак, задача має таку симетрiю,

що одна з власних функцiй стає головною, iнша— пiдпорядкованою. Це дає

можливiсть використовувати основнi властивостi стандартної квантовомеха-

нiчної теорiї розсiяння. Поява напiвзв’язаного стану пов’язана з симетрiєю

цiлої системи, коли обидвi власних функцiї є важливими. В системi прису-

тнi три напiвлокальнi моди, див. (1.245). Вiдповiдно до (1.268) лише одна з

них, а саме мода з m = −1 дає додаткове π до левiнсонова спiввiдношення.

Бiльш загально, додатковий внесок пов’язано з напiвзв’язаним станом, що

має m = −qp, див. (1.265). Цей результат не можна пояснити в рамках теоре-

ми Левiнсона для стандартного рiвняння Шредiнгера, навiть з урахуванням

напiвзв’язаних станiв, див. (1.90), де обидва напiвзв’язаних стани з m = +1

та m = −1 мають вносити однаковий внесок. Вiдповiдний аналог теореми

Левiнсона для узагальненого рiвняння Шредiнгера (1.69), як показав аналiз,

дає внесок лише одного з напiвзв’язаних станiв, а саме з m = −qp.

1.3. Основнi результати роздiлу

В цьому роздiлi побудовано теорiю розсiяння магнонiв на двовимiрних

магнiтних солiтонiв в рiзноманiтних гейзенбергiвських магнетиках та дослi-

джено загальнi закономiрностi їх взаємодiї. Основнi результати полягають в

наступному.

1) В нерелятивiстської квантово-механiчної теорiї розсiяння узагальнено те-

орему Левiнсона для двовимiрного розсiяння на потенцiалах, що мають

обернено квадратичнi сингулярностi:

1.a) Згiдно з цiєю теоремою кiлькiсть зв’язаних станiв для певної парцi-

альної хвилi пов’язана не лише з повним фазовим зсувом, але також

iз iнтенсивнiстю сингулярностей.
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1.b) Узагальнену теорему Левiнсона застосовано для розсiяння у магнi-

тному полi Ааронова—Бома. Доведено, що левiнсонове спiввiдноше-

ння визначається додатково магнiтним потоком АБ-поля.

1.c) Для розсiяння на сингулярних потенцiалах запропоновано загальний

розв’язок задачi розсiяння в короткохвильовому наближеннi.

1.d) Узагальнену теорему Левiнсона застосовано для задачi солiтон-ма-

гнонного розсiяння.

2) Побудовано теорiю взаємодiї взаємодiї магнонiв iз двовимiрними тополо-

гiчними солiтонами для гейзенбергiвських магнетикiв в межах нелiнiйної

σ-моделi. Показано, що:

2.a) Задачу солiтон-магнонного розсiяння можна описати за допомогою

комплексного хвильового рiвняння. Зокрема, у випадку гейзенбергiв-

ських феромагнетикiв взаємодiя солiтонiв iз магнонами описується

узагальненим рiвнянням Шредiнгера.

2.b) При взаємодiї iз магнонами двовимiрний солiтон (вихор) завдяки сво-

їм топологiчним властивостям утворює ефективне далекодiюче ма-

гнiтне поле, яке зумовлює процес розсiяння магнонiв як розсiяння

Ааронова—Бома. При цьому ефективне магнiтне поле дiє на магнони

аналогично до того, як дiє магнiтне поле на електрон, приводячи до

зееманiвського розщеплення магнонних енергетичних станiв з про-

тилежними значеннями азимутального квантового числа. Показано,

що стандартне борнове наближення не придатне для опису розсiяння

магнонiв на 2D топологiчному солiтонi та розроблено пiдхiд солiтон-

ної теорiї збурень, який вирiшує задачу розсiяння в довгохвильовому

наближеннi.

3) Солiтонну феноменологiю узагальнено на випадок 2D систем.
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3.a) Запропоновано загальний метод розрахунку густини магнонних ста-

нiв на 2D топологiчному солiтонi.

3.b) Розраховано квантову поправку (енергiю Казимiра) для 2D солiто-

на, яку можна застосовувати для рiзноманiтних моделей, де лiнiйнi

збудження на фонi солiтона описуються рiвнянням Шредiнгера. Ме-

тод застосовано для 2D солiтонiв в феро–, антиферо– та ферiмагне-

тиках. Показано, що квантова поправка порушує масштабну iнварi-

антнiсть системи та зумовлює нестабiльнiсть солiтонних розв’язкiв в

усiх зазначених магнетиках. З урахуванням квантової поправки бага-

тосолiтонним розв’язкам енергетично вигiдно розбитися на декiлька

односолiтонних.

4) Розв’язано задачу взаємодiї магнонiв з прецесiйним солiтоном у легкоо-

сьовому магнетику.

4.a) Запропоновано наближенi способи опису структури прецесiйного со-

лiтона довiльного радiусу. Цiлу низку результатiв континуальної те-

орiї було перевiрено i пiдтверджено за допомогою спiн-ґраткових мо-

делювань на 2D спiновiй ґратцi для слабко анiзотропних феромагне-

тикiв.

4.b) Передбачено iснуваннi низки суто локальних мод для прецесiйних

солiтонiв великого радiусу. Спектр мод суттєво змiнюється при змен-

шеннi радiусу солiтона: при цьому всi локальнi моди окрiм однiєї за-

лишають область дискретного спектра та перетворюються на квазiло-

кальнi. Запропоновано метод розрахунку власних частот локальних

мод.

4.c) Доведено, що наявнiсть локальних мод приводить до бiфуркацiї кар-

тини розсiяння. При цьому для солiтонiв малого радiусу залишається
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лише одна трансляцiйна мода з ненульовою частотою. Запропонова-

но варiацiйний метод знаходження частоти моди для солiтона малого

радiусу.

Локальнi моди можуть бути спостереженi експериментально за допомогою

солiтонного магнiтного резонансу аналогiчно до того, як це було зроблено

для одновимiрних систем [24]. Окрiм того, збудження локальних мод може

бути використано для того, щоб зумовити орбiтальний рух прецесiйного

солiтона як цiлого, див. нижче §2.2.2.

5) Встановлено загальнi закономiрностi взаємодiї магнонiв з вихорами в лег-

коплощинних феромагнетиках:

5.a) Задачу вихро-магнонного розсiяння розв’язано аналiтично в довго-

хвильовому наближеннi. При цьому показано, що топологичнi власти-

востi вихору зумовлюють зееманове розщеплення спектра магнонних

мод.

5.b) Передбачено сингулярну поведiнку амплiтуди розсiяння магнонiв σm ∝
k при великих значеннях хвильових чисел k. Таку поведiнку зумов-

лено АБ-розсiянням на вихорi завдяки сингулярному характеру ефе-

ктивного магнiтного поля в центрi вихору.

Всi данi вихро-магнонного розсiяння перевiрено i пiдтверджено чисельно,

як в рамках континуальної теорiї, так i за допомогою прямої чисельної

дiагоналiзацiї дискретної спiн-ґраткової системи.
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РОЗДIЛ 2

ДИНАМIКА СОЛIТОНIВ I ВИХОРIВ У

ДВОВИМIРНИХ ГЕЙЗЕНБЕРГIВСЬКИХ

МАГНЕТИКАХ

В цьому роздiлi, який написано за матерiалами робiт [42, 43, 45, 46, 48, 56,

57, 64], дослiджується динамiку нелiнiйних збуджень (двовимiрних тополо-

гiчних солiтонiв i вихорiв) в двомiрних гейзенбергiвських магнетиках. По-

будовано ефективнi рiвняння руху солiтонiв в рiзноманiтних магнетикiв и

проаналiзовано динамiку солiтонiв для обмежених магнетикiв кругової гео-

метрiї.

Динамiчну теорiю одновiмiрних солiтонiв було побудовано, в основному, в

серединi 80-х рокiв XX сторiччя. Зокрема, було встановлено, що при малих

швидкостях ефективна динамiка 1D солiтонiв має ньютонiв характер для ФМ

i при немалих швидкостях — лоренц-iнварiантний вигляд для АФМ [12, 15].

Можна сказати, що в теперiшнiй час досить глибоко дослiджено як динамiку,

так i термодинамику 1D солiтонiв [15], включаючи нерiвноважну теромоди-

намiку солiтонного газу [219].

Динамiку 2D солiтонiв дослiджено значно менш нiж у 1D випадку. То-

чний розв’язок динамiчних рiвнянь вiдомий лише для лоренц-iнварiантної

σ-моделi. Зокрема, динамiчний розв’язок для солiтона Белавiна—Полякова

в iзотропному гейзенбергiвському АФМ може бути отриманий iз статичного

простим бустом (1.28), див. [105]. Це означає, що солiтон рухається як одне

цiле. Положення солiтона можна описати координатою його центру X(t). В

нерелятивiстському випадку, коли швидкiсть солiтона |dX/dt| ¿ c, динамiку

положення солiтона можна описати рiвнянням типу Ньютона

M?
d2X

dt2
= F ext, (2.1)

де F ext — зовнiшня сила, що дiє на солiтон. При цьому M? ≡ E0/c
2 вiдiграє
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роль ефективної маси солiтона (E0 — енергiя нерухомого солiтона). Нижче

ми побачимо, що така проста картина не завжди справджується: при описi

нерiвномiрного руху солiтона необхiдно вийти за межi рiвняння (2.1).

При описi динамiки неодновимiрних солiтонiв, зокрема, солiтонiв у ФМ,

картина ускладнюється тим, що з’являється додаткова гiроскопiчна сила (гi-

росила), що дiє на рухомий солiтон, F (g) = G [dX/dt× ez], де гiроскопiчна

стала G визначається топологiчними властивостями солiтона, G ∝ Q. По-

яву гiроскопiчної сили було вперше з’ясовано при аналiзi динамiки цилiндри-

чних магнiтних доменiв та їх ґраток [25, 26]. Наявнiсть гiроскопiчної сили

виключає можливiсть прямолiнiйного руху солiтона у вiдсутностi iнших сил.

В комбiнацiї з ньютоновою динамiкою (2.1) це має приводити до ларморової

прецесiї солiтона з частотою ωL = G/M?, за аналогiєю до прецесiї електрону

в магнiтному полi пiд дiєю сили Лоренца. Однак ситуацiя виявилася складнi-

шою. При цьому данi про значення ефективної маси двовимiрних солiтонiв

та вихорiв є суперечними [29, 85, 215, 220, 221]. Для магнетикiв з безакти-

вацiйним магнонним спектром (iзотропний та легкоплощинний магнетики)

частота ларморової прецесiї неминуче попадає в магнонний континуум, що

веде до випромiнювання магнонiв при русi солiтона. В результатi солiтон ру-

хається в ¿магноннiй хмарiÀ, виникає нелокальна динамiка центра солiтона.

Для розумiння складної фiзичної картини важливу роль зiграло як пряме

чисельне моделювання на спiнових ґратках, яке було проведено для вихорiв

в легкоплощинних ФМ (огляд результатiв див. в роботi [16]), так й аналiтичнi

дослiдження малих коливань на фонi солiтона [29]. В результатi було з’ясо-

вано [29], що динамiку вихорiв в феромагнетиках можна адекватно описати

рiвняннями вищих порядкiв за часом для координати центра солiтона. При

цьому координата солiтона X(t) вiдiграє роль колективної змiнної [5], ево-

люцiя якої вiдповiдає не лише динамiцi спiнiв поблизу солiтонного осердя,

але ефективно й динамiку спiнiв на вiддалi вiд солiтона. При цьому явний
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вигляд доданкiв в ефективних рiвняннях руху можна однозначно знайти за

даними про частоти власних магнонних мод [29]. Перевiрка цiєї концепцiї чи-

сельно дала, що ефективнi рiвняння руху вихору мають бути лiнiйними за

усiма часовими похiдними координати його центру. Джерелом нелiнiйностi в

рiвняннях лише зовнiшня сила, що описує, наприклад, вплив межi системи

на солiтон.

Таким чином, для побудови ефективних рiвнянь руху солiтонiв (i вихорiв)

в багатьох випадках можна уникнути аналiзу складних нелiнiйних польових

рiвнянь та звести задачу до лiнiйної проблеми про малi коливання намагнi-

ченостi на фонi солiтона, тобто до задачi про солiтон-магнону взаємодiю.

Оскiльки в попередньому роздiлi задачу про взаємодiю магнонiв iз солiтоном

вже було розв’язано для багатьох систем, ми в змозi застосувати висновки

теорiї солiтон-магнонного розсiяння для побудови ефективних рiвнянь руху

солiтону в багатьох гейзенбергiвських магнетиках.

2.1. Метод колективних змiнних i гiроскопiчна

динамiка класичних польових систем

Класична теорiя поля в своєму стандартному виглядi придатна для ана-

лiзу полiв, яки можна описати регулярними функцiями. Однак в нелiнiйних

теорiях поля, що припускають солiтоннi розв’язки, структура останнiх мо-

же бути сингулярною. Це приводить до невизначеностi в проблемi тензора

енергiї-iмпульсу: лiнiйний iмпульс або не є цiлком визначеним, або не зберi-

гається. Типовий приклад цього давнього парадоксу в теорiї конденсованого

середовища— це теорiя магнетизму, де не можливо визначити тензор енергiї-

iмпульсу, який був би iнварiантним вiдносно координатних перетворень. Ка-

нонiчне означення польового iмпульсу викликає проблеми для цилiндричних

магнiтних доменiв [222]; цей кононiчний iмпульс не є iнварiантним вiдносно
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спiнових поворотiв [223]. Частина проблеми, яку пов’язано з вiдсутнiстю iнва-

рiантiстю iмпульсу вiдносно калiбрувальних перетворень вдається пояснити

на мiкроскопiчному рiвнi як результат обмiну iмпульсом з мiкроскопiчними

ступенями вiльностi [224]. В цьому випадку можливо розв’язати задачу з ви-

користанням нелокального доданка Новiкова—Вейса—Зумiно в виразi для дiї

системи [129, 224].

Нове обговорення цiєї проблеми iмпульсу почалося в 90-и роки XX сторiч-

чя i триває до цього часу. Iнтерес пов’язано з низьковимiрним магнетизмом.

Зокрема, використання канонiчного iмпульсу для магнiтних вихорiв приво-

дить до суперечок в порiвняннi рiзних пiдходiв [16, 98, 141, 225–228]. Слiд

зазначити, що проблему було розв’язано Папанiколау i Томарасом [98] для

спецiального випадку локалiзованих магнiтних солiтонiв (магнiтних скiрмiо-

нiв), де було застосовано нестандартну форму польового iмпульсу як момент

топологiчної густини (1.19); однак, такий пiдхiд не є унiверсальним.

В цьому пунктi ми покажемо, як обiйти зазначенi проблеми в межах стан-

дартно визначеного польового iмпульсу. З цiєю метою ми узагальнимо рiвня-

ння для тензора енергiї-iмпульсу та встановимо рiвняння балансу сил. При

цьому додатково до регулярної сили з’являється нова сингулярна, поява якої

пов’язана з топологичними властивостями системи. Саме поява сингулярної

сили є принциповою для опису динамiки гiроскопiчних систем.

2.1.1. Тензор енергiї–iмпульсу для сингулярних полiв. Розгляда-

тимемо класичну лагранжеву динамiку мультикомпонентного поля Φ(x, t) в

просторi-часi з розмiрнiстю (d + 1), яку можна описати наступними рiвнян-

нями Ейлера—Лангранжа:

δL

δΦk
≡ ∂L

∂Φk
− ∂α

∂L

∂Φk,α

= 0, (2.2)
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де L =
∫
D dx L

(
Φk; Φk,α

)
. Тут i нижче в цьому пунктi латинськi iндекси k, l

вiдповiдають складовим поля Φ, латинськi iндекси i, j = 1, d нумерують про-

сторовi координати xi, грецькi iндекси α, β = 0, d вiдповiдають просторово-

часовим координатам.

Почнемо аналiз зi стандартного означення польового (канонiчного) iм-

пульсу

P = −
∫

D

dx
∂L

∂Φk,0
∇Φk. (2.3)

Для того, щоб описати динамiку системи як цiлого на основi моменту (2.3),

розглянемо тензор енергiї-iмпульсу

Tαβ = Φk,α
∂L

∂Φk,β

− Lδαβ. (2.4)

Потiк тензора енергiї-iмпульсу можна розрахувати стандартним чином

∂βTαβ = Φk,α,β
∂L

∂Φk,β

+ Φk,α∂β
∂L

∂Φk,β

− ∂αL. (2.5)

Обчислюючи похiднi ∂αL з урахуванням рiвнянь (2.2), пiсля замiни порядку

диференцiювання, Φk,α,β = Φk,β,α, отримаємо добре вiдоме рiвняння непе-

рервностi тензора енергiї-iмпульсу (закон збереження енергiї i iмпульсу)

[229]

∂βTαβ = 0. (2.6)

В iнтеґральному виглядi рiвняння (2.6) при α = 0 вiдповiдають балансу енер-

гiї E =
∫
D dxT00,

dE
dt

= −
∮

∂D

Sidfi, (2.7)

яке означає, що енергiя змiнюється завдяки потоку крiзь межу системи,

Si = T0i. Просторовi компоненти iнтеґрального рiвняння, яке вiдповiдає (2.6),

дають рiвняння ньютонового типу— рiвняння балансу сил

dP

dt
= F reg, F reg

i = −
∮

∂D

Πijdfj, Πij = Lδij − Φk,i
∂L

∂Φk,j

. (2.8)
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Нагадаємо, що для розрахунку рiвнянь (2.6)–(2.8), необхiдно, щоб другi по-

хiднi будь-яких компонент поля комутували мiж собою, [∂α, ∂β]Φk = 0. Це

стандартне припущення, яке добре працює для гладких розподiлiв поля Φ.

Однак для польових систем, що мають топологiчно нетривiальнi солiтоннi

розв’язки, це припущення може не виконуватися.

Мабуть найбiльш вiдомим прикладом подiбної сингулярностi є фазова син-

гулярнiсть [230], яка може вiдбуватися в рiзноманiтних фiзичних системах.

В свiтловiй хвилi, фазова сингулярнiсть вiдома пiд назвою оптичний вихор

[132]; це сингулярне явище зумовило виникнення сингулярної оптики [131].

В фiзицi конденсованого середовища добре вiдомим прикладом фазової син-

гулярностi є 2D квантовi системи Хола [231], в яких застосовуються пiдхiд

Черна—Саймонса за допомогою сингулярного калiбрувального перетворення

фази хвильової функцiї. В простiшому випадку одного електрона, це перетво-

рення можна подати у виглядi ψ → φ·ψ, де φ = e−i arg(z−z0), та z ∈ C— точка в

площинi XY. Це приводить до додаткового магнiтного поля Черна—Саймонса

з векторним потенцiалом (або зв’язанiстю Берi , див. [185]) A = i∇φ, що має

сингулярнiсть при z = z0 завдяки багатозначностi функцiї arg z. Вiдповiдний

магнiтний потiк не зникає при z0, а саме B = ∇ ×∇φ = 2πδ(z − z0)ez, де

δ(z)—дельта функцiя Дiрака, ez — орт в напрямку, перпендукулярному до

площини XY. Аналогiчна ситуацiя має мiсце для ефекту Ааронова—Бома,

де фазу Берi φ можна iнтерпретувати як фазу Ааронова—Бома [185]. Син-

гулярний розподiл поля з’являється для 2D солiтонiв в магнетиках, де вну-

триплощинний (азимутальний) кут намагнiченостi описується багатозначною

функцiєю,

φ = q arg(z − z0), q ∈ Z, (2.9a)

де цiле q — π1-топологiчний заряд, завихренiсть. При цьому позаплощинний
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(полярний) кут намагнiченостi описується однозначною функцiєю

θ = θ(z − z0). (2.9b)

Для солiтонiв Белавiна—Полякова цей розподiл має вигляд (1.24b), для пре-

цесiйних солiтонiв — (1.34), для вихорiв — (1.51). При цьому другi похiднi по-

льової змiнної φ не комутують мiж собою,

εij∂i∂jφ(z) = 2πqδ(z − z0), (2.10)

це питання докладно обговорюється в роботi [98]. Отже векторний потенцiал

мiстить струну Дiрака уздовж деякого напрямку (в нашому випадку струна

перетинає площину XY в точцi z0), що порушує iнварiантiсть системи вiдно-

сно поворотiв [223].

Розрахуємо рiвняння для тензора енергiї-моменту, яке буде справджува-

тися також i для сингулярних полiв. Простi розрахунки з урахуванням (2.2),

(2.4) та (2.5) приводять до узагальненого рiвняння неперервностi тензора

енергiї-iмпульсу :

∂βTαβ =
∂L

∂Φk,β

(
Φk,α,β − Φk,β,α

)
. (2.11)

В загальному випадку iснує ненульовий потiк енергiї-iмпульсу, тому зако-

ни збереження для енергiї та iмпульсу в загальному випадку порушуються.

Схожа картина, коли тензор енергiї-iмпульсу не може бути поданий у кова-

рiантному виглядi, має мiсце в загальнiй теорiї вiдносностi [229]. В динамiцi

рiдини такi сингулярностi є вiдомими для вихорiв [126, 127]. Нижче ми обго-

воримо декiлька прикладiв у фiзицi конденсованого середовища, зокрема, у

магнетизмi, де подiбнi сингулярностi пов’язано з гiроскопiчною динамiкою

топологiчних збуджень.

Використовуючи (2.11) можемо знайти рiвняння балансу енергiї у виглядi

dE
dt

= −
∮

∂D

Sidfi +

∫

D

∂L

∂Φk,i

(
Φk,i,0 − Φk,0,i

)
dx. (2.12)
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Енергiя системи змiнюється не лише завдяки потоку крiзь межу, як в (2.6).

Другий доданок в правiй частинi цього рiвняння вiдповiдає змiнi енергiї за

рахунок сингулярностi поля.

Просторовi компоненти iнтнеґральної форми рiвняння (2.11) можна пода-

ти у ньютоновому виглядi, аналогiчному до (2.8), так званому узагальненому

рiвнянню балансу сил

dP

dt
= F , F = F reg + F sing. (2.13a)

Однак, при цьому сила має два внески: один з них, F reg може бути поданий

у виглядi потоку тензора напружень Πij, див. (2.8). Додаткова сингулярна

сила

F sing
i =

∫

D

∂L

∂Φk,β

(
Φk,β,i − Φk,i,β

)
dx (2.13b)

з’являється лише тодi, коли розподiл поля має сингулярностi, тобто коли

похiднi вектора Φ не є гладкими в D.

Якщо розподiл поля Φ(x, t) є вiдомим, тодi рiвняння (2.13a) описує ефе-

ктивнi рiвняння руху системи як цiлого. Такий пiдхiд є добре вiдомим для

опису динамiки регулярних полiв [13, 14]. Присутнiсть сили F sing зумовлена

додатковим потоком крiзь область сингулярностi поля.

Обговоримо вибiр можливих кандидатiв на ефекти додаткової сили F sing.

Явний вигляд цiєї сили (2.13b) показує, що вона вiдсутня для 1D систем,

де [∂0, ∂1]Φk = 0. Саме тому для опису динамiки 1D магнiтних солiтонiв

можливо користуватися стандартним рiвнянням (2.8) балансу сил [12, 13].

Ефекти сингулярної сили F sing слiд очiкувати для систем, в яких лагран-

жiан мiстить непотенцiальнi члени, тому що енергiя має бути скiнченою. По-

дiбнi властивостi мають гiроскопiчнi системи. Отже, для опису гiроскопiчної

динамiки систем iз сiнгулярними топологiчними солiтонами необхiдно кори-

стуватися узагальненим рiвнянням балансу сил (2.13a) з урахуванням сингу-
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лярної сили F sing.

2.1.2. Гiроскопiчнi системи. Нагадаємо основнi властивостi гiроско-

пiчних систем.

2.1.2.1. Гiроскопiчнi системи класичної механiки. Почнемо с гi-

роскопiчних систем класичної механiки в рамках лагранжевого формалiзму.

Розглянемо механiчну систему, що має функцiю Лагранжа у виглядi L(qi; q̇i),

де qi та q̇i ≡ dqi/dt—це, вiдповiдно, узагальненi координати та швидкостi. В

нерелятивiстському наближеннi функцiю Лагранжа можна розвинути у сте-

пеневий ряд за узагальненими швидкостями q̇i, обмежуючись першими трьо-

ма доданками:

L ≈ −U(qi) + Ai(qk)q̇i +
1

2
Mij(qk)q̇iq̇j ≡ −U(qi) + G(qi; q̇i) + T (qi; q̇i). (2.14)

Тут U —потенцiальна енергiя, G— гiроскопiчний доданок та T —кiнетична

енергiя. Перш за все, зазначимо, що гiроскопiчний доданок є завжди вiдсу-

тнiм для 1D систем: його завжди можна подати як повну часову похiдну вiд

деякої функцiї qi.

Як найпростiший приклад гiроскопiчної системи розглянемо вiльний рух

механiчної частинки в 2D системi, використовуючи перетворення до неiнер-

цiальної системи, що обертається в площинi. В лабораторнiй системi коор-

динат функцiя Лагранжа має простiший вигляд L = (ẋ2
1 + ẋ2

2)/2. Завдяки

перетворенню ẋi = q̇i + εijqj, яке описує поворот уздовж осi ez, з’являється

гiроскопiчний доданок в функцiї Лагранжа, G = −εijqiq̇j. В цьому найпростi-

шому прикладi гiроскопiчний доданок зумовлює добре вiдому силу Корiолiса

FC
i = −εij q̇j.

Iншим прикладом є рух зарядженої частинки у зовнiшньому магнiтному

полi з векторним потенцiалом A i скалярним U . Для такої системи функцiя
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Лагранжа матиме вигляд L = v2/2 + A · v − U . Узагальнений iмпульс для

такої системи P = v + A. Рiвняння Ньютона dP /dt = F ≡ −∇U приймає

вигляд
dv

dt
= F − dA

dt
. (2.15)

Останнiй доданок можна iнтерпретувати як силу Лоренца

F L ≡ −dA

dt
= v ×B, B = ∇×A. (2.16)

З метою подальшого узагальнення на польовi системи наведемо лагран-

жеви рiвняння для системи (2.14). Канонiчний iмпульс Pi , ∂L/∂q̇i = Ai+πi,

де πi = Mij q̇j — звичайний iмпульс частинки [229]. Вiдповiднi рiвняння руху

можна подати у виглядi

π̇i = Gij q̇j +
1

2

∂Mij

∂qj
q̇iq̇j − ∂U

∂qj
. (2.17)

Перший доданок в правiй частинi — гiросила F
(g)
i = Gij q̇j, яка дiє на рухому

частинку перпендикулярно до її швидкостi; Gij = Aj ,i−Ai,j — антисиметрiй-

ний гiроскопiчний тензор. Приклади гiроскопiчних сил в класичнiй механiки

є сили Корiолiса, Лоренца, Магнуса.

Якщо в системi кiнетична енергiя вiдсутня, матимемо випадок суто гi-

роскопiчної механiчної системи, L = G − U , динамiка якої має наступний

вигляд:

Gij q̇j − ∂U

∂qj
= 0. (2.18)

Ми побачимо нижче, що схожi рiвняння руху описують ефективну динамi-

ку магнiтних солiтонiв (так званi рiвняння Тiля [232]); в гiдродинамiчних

системах аналогiчнi рiвняння є вiдомими пiд назвою рiвнянь Кiрхгофа [233].

Зазначимо, що компоненти iмпульсу частинки π мають ненульовi дужки

Пуассона для гiроскопiчних систем,

{
πi, πj

}
= −Gij, (2.19)
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що узагальнює добре вiдомi спiввiдношення для зарядженої частинки в ма-

гнiтному полi,
{
π1, π2

}
= −B3, див. [234]. Розглянемо калiбрувальне пере-

творення Ai → Ai + ∂iφ(qk). Вiдповiдна поправка до гiроскопiчного тензору

Ggauge
ij = [∂i, ∂j]φ зникає для регулярного калiбрувального перетворення, як

це i має бути. Однак, вона дає нетривiальний результат при сингулярному

перетвореннi. Наприклад, в 2D випадку, перетворення φ = arg(z−z0) змiнює

гiроскопiчний тензор наступним чином, Ggauge
ij = 2πεijδ(z − z0).

Важливi застосування подiбних сингулярних перетворень з’являються в

квантовому ефектi Хола, див. [231]. Розглянемо калiбрувальне перетворення

векторного потенцiалу за допомогою функцiї φ = i
∏

j exp[−i arg(z − zj)], де

zj описують положення електронiв в площинi XY. При цьому з’являється

додаткове сингулярне магнiтне поле з iнтенсивнiстю Bgauge = 2πn(z)ez, де

n(z) =
∑

j δ(z − zj)— густина електронного газу.

2.1.2.2. Гiроскопiчнi системи в теорiї поля. Розглянемо класичну

польову систему, динамiка якої має суто гiроскопiчнi властивостi. Лагранжiан

такої системи можна побудувати, проводячи узагальнення функцiї Лагранжа

механiчної гiроскопiчної системи

L
(
Φk; Φk,α

)
= G−H ≡ Ak(Φ)Φk,0 −H. (2.20)

Вважатимемо, що «гамiльтонiан» H є регулярною функцiєю Φ та Φ,i, то-

му всi особливостi можуть з’явитися лише завдяки гiроскопiчному доданку

G = AkΦk,0. Така форма лагранжiану вiдповiдає системi з регулярною гiро-

скопiчної матрицею, властивостi якої було систематично дослiджено в роботi

[235] з використанням теорiї колективних змiнних для гамiльтонової системи

iз зв’язками в рамках класичної механiки.

Рiвняння Ейлера—Лагранжа для такої системи мають вигляд, пор. (2.18),

GklΦl,0 =
δH

δΦk
, (2.21)
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де антисиметричний гiроскопiчний тензор Gkl = ∂Al/∂Φk − ∂Ak/∂Φl.

Перейдемо до розрахунку iнтеґральних рiвнянь ньютонового типу в формi

(2.13a). Польовий iмпульс системи (2.20) має гiроскопiчну природу,

P ≡ P (g) = −
∫

D

Ak∇Φk. (2.22)

Почнемо з аналiзу регулярного розподiлу поля, коли dP (g)/dt = F reg,

див. (2.8). Вважаючи, що розподiл поля також описується локалiзованими

функцiями, запишемо ньютонове рiвняння у формi умови балансу сил:

F (g) + F reg(H) = 0, F
reg(H)
i =

∮

∂D

dfj

(
Hδij − Φk,i

∂H

∂Φk,j

)
. (2.23)

В цьому рiвняннi величина

F (g) = −dP (g)

dt
(2.24)

є «внутрiшньою» гiроскопiчною силою, яка дiє на систему разом iз зовнi-

шньою силою F reg(H). Гiросилу в такому виглядi було запропоновано в роботi

[220] та використано пiсля цього для опису динамiки регулярних полiв, для

огляду див. [14].

Картина принципово змiнюється, якщо прийняти до уваги, що в системi

можуть бути присутнi сингулярнi розподiли полiв, наприклад, 2D топологiчнi

солiтони. Перепишемо рiвняння балансу сил (2.13a), вiдокремлюючи гiроско-

пiчний внесок:

dP (g)

dt
= F reg(g) + F reg(H) + F sing(g), (2.25a)

F
reg(g)
i = −

∮

∂D

dfiAkΦk,0, (2.25b)

F
sing(g)
i =

∫

D

dxAk

(
Φk,0,i − Φk,i,0

)
. (2.25c)
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Для того, щоб придати ньютонову рiвнянню (2.25a) вигляд балансу сил (2.23),

визначимо гiроскопiчну силу наступним чином:

F (g) = −dP (g)

dt
+ F reg(g) + F sing(g). (2.26)

Це означення гiросили вiдрiзняється вiд звичайного (2.24). Зазначимо, що

використовуючи калiбрувальне перетворення Ak → Ak − Aground
k можливо

компенсувати ефект F reg(g). Однак присутнiсть сингулярної сили (2.25c) по-

рушує просте спiввiдношення (2.24). Бiльш того, ми побачимо нижче в (2.51),

що для магнiтних систем гiросила та сингулярна мають одне й те ж значення,
∣∣F (g)

∣∣ =
∣∣F sing

∣∣.
Досить громiздке спiввiдношення (2.26) можна подати в компактному ви-

глядi

F
(g)
i =

∫

D

dxGklΦk,0Φl,i, (2.27)

яке може бути використано для опису як локалiзованих топологiчних солiто-

нiв [14, 220, 227, 232, 236], так i нелокалiзованих вихорiв [16, 141, 225, 226].

Цi результати можна узагальнити на випадок систем, що мають як кiне-

тичнi, так i гiроскопiчнi властивостi. Так для системи, що описується лагран-

жiаном

L = G + L(0),

узагальнення рiвняння балансу сил матиме вигляд

dP (0)

dt
= F (0) + F (g), F

(0)
i = −

∮

∂D

dfj

(
L(0)δij − Φk,i

∂L(0)

∂Φk,j

)
, (2.28)

де ми вiдокремили в загальному лагранжiану гiроскопiчний доданок G. При

цьому ми вважали, що L(0) не мiстить сингулярностей. Доцiльно згадати про

аналогiю з рiвняннями руху зарядженої частинки в магнiтному полi, див.

рiвняння (2.15). Сила Лоренца F L = −dA/dt, див. (2.16), є окремим випад-

ком гiроскопiчної сили, по аналогiї до спiввiдношення F (g) = −dP (g)/dt, див.
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(2.24). Зазначимо, що знак «мiнус» завжди з’являється в гiросилi, тому що

внутрiшнi гiроскопiчнi властивостi системи як цiлого (в прикладi (2.15) си-

стема складається з частинки та електромагнiтного поля) iнтерпретуються

як додаткова сила, що дiє на частинку.

2.1.2.3. Пiдхiд Тiля та ефективний лагранжiан. Розглянемо ди-

намiку гiроскопiчної системи, що описується лагранжiаном (2.20), викори-

стовуючи метод колективних змiнних. Спосiб опису системи за допомогою

колективних змiнних становиться важливим в нелiнiйних теорiях поля, коли

розподiл поля має добре визначенi частинкоподiбнi властивостi. Якщо си-

стема припускає розв’язок у виглядi бiжучих хвиль —модель бiжучої хвилi

(travelling wave ansatz, TWA),

ΦTWA
k (x, t) = Φk (x−X(t)) , (2.29)

гiроскопiчна сила (2.27) матиме вигляд

F
(g)
i = GijẊj. (2.30a)

В цьому виразi гiроскопичний тензор

Gij =

∫

D

dxGklΦk,iΦl,j (2.30b)

узагальнує вираз для гiроскопичного тензору, отриманого Тiлем в роботi [232]

на випадок загальних гiроскопiчних систем. Тодi умова балансу сил набуває

вигляду рiвнянь Тiля [232]

GijẊj + Fi(X) = 0, F ≡ F reg(H) = −∂H

∂X
, (2.31)

де H =
∫
D Hdx. Зазначимо, що рiвняння Тiля можна отримати з ефектив-

ного лагранжiану

Leff =
1

2
GijXiẊj −H, Gij =

∫

D

dx

(
∂Al

∂Φk
− ∂Ak

∂Φl

)
Φk,iΦl,j. (2.32)
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Узагальнення рiвнянь Тiля (2.31) в пiдходi колективних змiнних можна

зробити також у випадку, коли не iснує точного розв’язка у виглядi бiжучих

хвиль. В основi пiдходу лежить узагальнена модель бiжучої хвилi [16, 237]

Φk(x, t) = Φk

(
x−X(t), ∂0X(t), ∂2

0X(t), . . . , ∂n
0 X(t)

)
. (2.33)

Використання цiєї моделi приводить до рiвняння руху— звичайного диферен-

цiального рiвняння (n + 1)-го порядку:

n+1∑

k=1

Gk
ij∂

k
0Xj + Fi(X) = 0. (2.34)

Рiвняння Тiля (2.31) вiдповiдає випадку, коли n = 0 та G1
ij = Gij.

Iнший спосiб узагальнення з’являється, коли стають важливими внутрi-

шнi ступенi вiльностi. Наприклад, в пiдходi Райса [238] для 1D моделi Клейн—

Ґордона ширина кiнку стає другою колективною змiнною разом з положен-

ням центра кiнку. В §2.2.3.2 ми обговоримо узагальнення такого пiдходу на

випадок 2D солiтонiв i вихорiв. У зв’язку з цим виникає потреба отрима-

ти ефективнi рiвняння безпосередньо з мiкроскопiчного лагранжiану (2.20) з

використанням моделi бiжучої хвилi (2.29).

Визначимо ефективний лагранжiан гiроскопiчної системи наступним чи-

ном:

Leff =

∫

D

L
(
ΦTWA

k ; Φk
TWA
,α

)
dx. (2.35)

Не важко переконатися в тому, що ефективний iмпульс P eff = ∂Leff/∂Ẋ спiв-

падає зi стандартним польовим iмпульсом P , див. (2.22). Аналогiчним чином

можна обчислити ефективну силу ∂Leff/∂X, яка спiвпадає з регулярною си-

лою F reg. Отже ефективнi рiвняння Ейлера—Лагранжа набувають вигляд

сингулярної умови балансу сил (2.13), яку можна записати в наступному ви-
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глядi

d

dt

∂Leff

∂Ẋ
− ∂Leff

∂X
= F sing, F sing

i = Ẋj

∫

D

Ak

(
Φk,i,j − Φk,j,i

)
dx. (2.36)

Таким чином, стандартний опис за допомогою ефективного лагранжiану є

адекватним лише за умови, коли сингулярнi сили є вiдсутнiми.

Розглянемо ситуацiю, коли можна уникнути труднощiв, пов’язаних з син-

гулярною силою. Калiбрувальне перетворення Ak → Ak +∂f(Φ)/∂Φk змiнює

гiроскопiчний тензор на величину

Ggauge
kl =

∂2f

∂Φk∂Φl
− ∂2f

∂Φk∂Φl
. (2.37)

Якщо функцiя f(Φ) є достатньо гладкою (другi похiднi комутують), то ка-

лiбрувальне перетворення не змiнює рiвняння (2.21). Однак при цьому може

виникнути невизначенiсть в визначеннi канонiчного iмпульсу. При такому ка-

лiбрувальному перетвореннi iмпульс змiнюється на величину

P gauge = −
∫

D

∂f

∂Φk
∇Φkdx,

яка може бути не коректно визначеною для сингулярних розподiлiв полiв

[129, 223]. Якщо Ak(Φ(x)) приймає значення Asing
k = Ak(Φ(x0)) в сингулярнiй

точцi x0 поля Φ, то пiсля калiбрувального перетворення Ak → Ak − Asing
k

лагранжiан (2.20) не буде мати сингулярностей. Тодi можна користуватися

пiдходом з наступним ефективним лагранжiаном

Leff =

∫

D

[(
Ak − Asing

k

)
ΦTWA

k,0 −H
]
dx,

d

dt

∂Leff

∂Ẋ
− ∂Leff

∂X
= 0. (2.38)

Такий пiдхiд можливо узагальнити на випадок, коли поле Φ має декiлька

сингулярних точок xn, але з однаковою поведiнкою, Asing
k = Ak(Φ(xn)). Для

iлюстрацiї цього пiдходу (2.38) буде побудовано нижче ефективний лагран-

жiан для динамiки магнiтних вихорiв, див. (2.55).
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2.2. Ефективнi рiвняння руху магнiтних солiтонiв в

двовимiрних магнетиках

Застосуємо тепер отриманi результати до динамiки 2D магнiтних солiтонiв

та вихорiв, структуру яких було вивчено в першому роздiлi. Нагадаємо, що в

континуальному наближеннi динамiку гейзенбергiвських магнетикiв можна

описати в термiнах одиничного векторного параметра порядку (1.59), який,

зазвичай, параметризується двома кутами. Отже, динамiку такого магнетика

можна описати за допомогою двокомпонентного поля Φ = {θ; φ}.
Почнемо з випадку феромагнетика, динамiка якого описується рiвняння-

ми Ландау—Лiфшиця (1.6). Обираючи m ≡ cos θ як канонiчний iмпульс для

азимутального кута φ, запишемо рiвняння Ландау—Лiфшиця у виглядi

φ̇ =
δH

δm
, ṁ = −δH

δφ
, (2.39)

де H = (gµB/}MS)E, пор. (1.6). Зазначимо, що хоча m та φ утворюють ка-

нонiчну пару, цi змiннi не є гарно визначеними [129]: азимутальний кут φ є

невизначеним при m = ±1.

В лагранжевому пiдходi рiвняння (2.39) можна отримати з функцiоналу

L[π, φ] = (gµB/}MS)L, пор. (1.7),

L = −
∫

d2x
(
C −m

)
∂0φ−H, (2.40)

де C —довiльна стала [141]. Зазвичай обирають C = 1 для того, щоб по-

збутися впливу основного стану (який вiдповiдає θ = 0 для легкоосьових

магнетикiв). Тодi стандартне означення iмпульсу феромагнетика має вигляд

P =

∫
d2x(1−m)∇φ. (2.41)

Зазначимо, що саме це означення iмпульсу було причиною тривалої диску-

сiї в лiтературi [16, 98, 223–226]. Дужка Пуассона мiж двома компонентами
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iмпульсу (2.41) приймає ненульовi значення для топологiчно нетривiальних

розв’язкiв,
{
P1, P2

}
= 4πQ. (2.42)

В цьому виразi Q— топологiчний iнварiант (iндекс Понтрягiна), див. (1.19):

Q =
1

4π

∫
Qd2x, Q = εijm,iφ,j, (1.19′)

а величина Q— топологiчна густина. Нагадаємо, що аналогiчне спiввiдно-

шення для Пуассона з’являлося для механiчної гiроскопiчної системи, див.

(2.19).

Основна критика означення iмпульсу (2.41) пов’язана з питанням його

збереження. Як було показано Халдейном [223], iмпульс (2.41) не може збе-

рiгатися для сингулярного розподiлу поля. Причина сингулярностi полягає в

сингулярностi лагранжiану в деякiй точцi. Для того, щоб виявити цю сингу-

лярнiсть, перепишемо лагранжiан (2.40) в позначеннях розмiрної величини—

намагнiченостi M = MSn, без додаткового зв’язку M 2 = const [239]

L = A · ∂0M −H, A =
[n0 ×M ]

MS(MS + n0 ·M)
. (2.43)

Формально динамiчна частина лагранжiану (2.43) спiвпадає з лагранжiаном

зарядженої частинки з координатою M та швидкiстю ∂0M , яка знаходиться

в магнiтному полi з векторним потенцiалом A [239]. Можна побачити, що A

мiстить сингулярнiсть уздовж лiнiї n0 ·M = −MS. Вектор магнiтної iндукцiї

вiдповiдного магнiтного поля B = ∇M × A = −M/M 3
S, що збiгається з

магнiтною iндукцiєю монополя Дiрака. Отже, векторний потенцiал A мiстить

струну уздовж напрямку n0, що порушує поворотну iнварiантнiсть моделi

[223].

Завдяки тому, що лагранжiан (2.40) мiстить сингулярнiсть, стандартний

iмпульс (2.41) не є добре визначеним [223, 224], бiльш того, вiн не зберiгається.

За цiєю причиною Папанiколау i Томарас [98] запропонували iнше означення
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iмпульсу, яке пов’язано лише з топологiчними властивостями феромагнетика

(1.19′),

PPT
i = εij

∫
d2xxjQ. (2.44)

Iмпульс (2.44) є аналогом гiдродинамiчного iмпульсу, який зазвичай визна-

чають як лiнiйний момент локальної завихреностi та використовується для

опису динамiки гiдродинамiчних вихорiв [127].

Дужка Пуассона для iмпульсу (2.44) приймає ненульове значення, так са-

мо, як i для стандартного iмпульсу, див. (2.42):
{
PPT

1 , PPT
2

}
= 4πQ. Перева-

гою використання iмпульсу P PT є те, що вiн зберiгається для локалiзованого

розподiлу намагнiченостi [98].

В роботi [98] стверджується, що iмпульс P PT є генератором трансляцiй.

Однак, як було показано в [226], дужка Пуассона мiж P PT та будь-яких глад-

ким функцiоналом F [φ(x), π(x)] має вигляд

{
PPT

i , F
}

= −
∫
d2x

(
φ,i

δF

δφ
+ π,i

δF

δπ

)
+ εijεkl

∫
d2xxjφ,k,l

δF

δφ
. (2.45)

Тому, P PT визначає iстинний функцiонал iмпульсу лише у випадку, коли

останнiй доданок в (2.45) зникає. За симетрiйними властивостями цей дода-

нок має зникати, тому що антисиметричний тензор εkl спрощується iз симе-

тричним φ,k,l. Однак такi симетрийнi аргументи справджуються лише для

регулярних розподiлiв поля.

Для 2D магнiтних солiтонiв, де внутриплощинний кут φ є багатозначною

функцiєю (2.9a), виникають сингулярностi — другi похiднi вiд φ не комуту-

ють, див. (2.10). Тодi останнiй доданок в спiввiдношеннi (2.45) набуває вигля-

ду 2πqεijxjδF/δφ
∣∣∣
z=z0

. В загальному випадку цей вираз не дорiвнює нулевi,

тому iмпульс P PT не є генератором трансляцiй.

Iмпульс P PT не описує iндивiдуальну динамiку солiтона. З використанням

алгебри iмпульсу P PT в роботi [98] було показано, що iзольована топологiчна

структура не може рухатися за вiдсутнiстю зовнiшнього поля: солiтон з q 6= 0
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завжди пiннiнгується в деякiй точцi площини XY; можливо збудити рух ли-

ше системи з таких солiтонiв [240]. Це не заперечує ротацiйний рух солiтона;

однак, центр солiтонної орбiти є нерухомим [98]. В цьому контекстi нагада-

ємо про аналогiю з циклотронним рухом електрона: координата електрона

змiнюється при русi електрона уздовж циклотронної орбiти, його звичайний

iмпульс також змiнюється, однак їх комбiнацiя, положення ведучого центра

орбiти [241], зберiгається. Саме положення ведучого центра орбiти вiдповiдає

iмпульсу P PT, див. [98].

Слiд також зазначити, що iмпульс P PT не забезпечує iнформацiю про iн-

дивiдуальну динамiку солiтона. В той же час стандартне означення iмпульсу

дає таку можливiсть, тому що стандартний iмпульс пов’язано з гiроскопi-

чною силою (2.26) i залежить вiд миттєвого положення X(t), див. (2.30a). Як

ми побачимо нижче в §2.2.2, iндивiдуальна динамiка солiтона є можливою в

легкоосьових магнетиках завдяки збудженню внутрiшнiх мод. Наявнiсть цi-

єї динамiки пiдтверждується спiн-ґратковим моделюванням, див. §2.2.2 i не

може бути пояснена в пiдходi, заснованому на використаннi iмпульсу P PT.

Тому ми повертаємось до стандартно визначеного iмпульсу (2.41). По-

чнемо з аналiзу локалiзованих розподiлiв намагнiченостi, якi вiдповiдають

магнiтним скiрмiонам. Обговоримо проблему збереження iмпульсу (2.41) за

вiдсутнiстю зовнiшнього впливу, коли F reg = 0. Використовуючи рiвняння

балансу сил (2.25), отримаємо

dP
(g)
i

dt
= F sing

i =

∫

D

d2x(m− 1) (φ,0,i − φ,i,0) . (2.46)

Повний iмпульс зберiгається лише за умови F sing = 0. Однак сингулярна сила

не зникає навiть для простiшого випадку руху солiтона в наближеннi Тiля

(2.9):

F sing
i = εijΓẊj, Γ = −4πQ, (2.47)
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Табл. 2.1. Гiроскопiчнi коефiцiєнти для декiлькох типiв магнетикiв: 1) легкоосьовий (ЛО)

та iзотропний ФМ [13]; 2) легкоплощинний (ЛП) ФМ в перпендикулярному полi h = H/Ha

[141, 242]; 3) легкоплощинний АФМ в перпендикульрному полi H [243, 244].

Вид магнетика Вид дефекта A(θ) G

1) ЛО ФМ солiтон }Sa−2
0 (1− cos θ) −4πQ}S/a2

0

2) ЛП ФМ вихор }Sa−2
0 · (h− cos θ) −2πq(p− h)}S/a2

0

3) ЛП АФМ вихор −(gH/c2) · cos2 θ 2πQ · (gH/c2)

де вважатиме, що в центрi солiтона m = −1. Пiдрахуємо гiросилу F (g), що

дiє на солiтон з боку середовища. Використовуючи (2.30), ми можемо подати

гiросилу у виглядi F
(g)
i = εijGẊj, де гiроскопiчна стала G = 4πQ. Отже,

гiросила зумовлена сингулярнiстю поля намагнiченостi та G = −Γ.

Ми розглянули вище випадок магнiтного скiрмiону. Можливо узагальнити

результати на рiзнi 2D топологiчнi дефекти. Розглянемо випадок одноосних

2D магнетикiв, гiроскопiчнi властивостi яких можна описати наступним до-

данком в лагранжiанi: G = A(θ)∂0φ. Явний вигляд функцiї A(θ) залежить

вiд типу магнетика, див. Табл. 2.1, де ми зазначили лише моделi, що мають

гiроскопiчнi властивостi.

Найпростiшим статичним нелiнiйним збудженням в 2D магнетиках є со-

лiтон для iзотропного i легкоосьового магнетика та вихор для легкоплощин-

ного магнетика. Структура рiзноманiтних топологiчних дефектiв може бути

описана розподiлом намагнiченостi (2.9). Для стандартних моделей гейзен-

бергiвських магнетикiв всi просторовi похiднi ∂L/∂φ,i зникають в точцi син-

гулярностi z0, яка є центром дефекту; це узгоджується з наведеними вище

аргументами, що густина енергiї має бути скiнченою. Отже лише доданок з

часовими похiдними може впливати на картину. Сингулярна сила має вигляд,
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пор. (2.25c),

F sing
i =

∫

D

d2xA(θ) (φ,0,i − φ,i,0) . (2.48)

Для стацiонарного руху, який можна описати моделлю Тiля (2.29), ця сингу-

лярна сила має вигляд

F sing
i = εijΓẊj, Γ = 2πQA(z → z0). (2.49)

Гiроскопична сила (2.30a) визначається гiроскопiчним тензором (2.30b)

F
(g)
i = εijGẊj, G = 2πQ

[
A(z →∞)− A(z → z0)

]
. (2.50)

На перший погляд гiроскопiчна стала визначається лише топологiчними вла-

стивостями: G = −4πQ · }S/a2
0 для солiтонiв в iзотропних i легкоосьових

магнетиках та G = −2πpq ·}S/a2
0 для вихорiв в легкоплощинних магнетиках,

див. Табл. 2.1. Однак, якщо ми включимо зовнiшнє магнiтне поле, гiроскопi-

чна стала G стає неперервною функцiєю магнiтного поля, а саме G ∝ (p−h)

у випадку ФМ у конуснiй фазi та G ∝ H у випадку АФМ, див. Табл.2.1.

В загальному випадку, гiроскопiчна сила визначається не лише розподiлом

поля в центрi сингулярностi, а й розподiлом поля на вiддалi вiд неї. Однак гi-

роскопiчний член A можна нормувати на основний стан, A → A−A(z →∞).

Остаточно, гiросила набуває вигляду

F (g) = −F sing. (2.51)

Ми отримали досить важливе спiввiдношення мiж гiроскопiчною та сингу-

лярною силами, яке сприяє уникненню суперечностi мiж рiзноманiтними пiд-

ходами в дослiдженнi гiроскопiчних властивостей 2D магнiтних солiтонiв та

вихорiв [16, 98, 141, 226, 245].

Обговоримо можливiсть застосування методу ефективного лагранжiану,

з використанням колективних змiнних, для опису динамiки магнiтних ви-

хорiв. Зазвичай, лагранжiан феромагнетика обирають у виглядi (2.40), де
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C = cos θ(∞). Для легкоплощинного ФМ C = 0, тому L = G−H; при цьому

гiроскопiчний член i польовий iмпульс мають, вiдповiдно, наступний вигляд:

G =

∫
d2x cos θ∂0φ, P (g) = −

∫
d2x cos θ∇φ. (2.52)

Зв’язок мiж гiросилою та iмпульсом, згiдно з (2.26), визначається не лише

часовою похiдною вiд iмпульсу, але й двома силами. Сила F reg(g) = 0, тому що

ми нормували польовий iмпульс P (g) на його значення на вiддалi вiд центра

вихору. Сила F sing(g), згiдно з (2.51), протилежна до шуканої гiросили. Отже,

остаточно матимемо

F (g) = −1

2

dP (g)

dt
. (2.53)

Формально це спiввiдношення в двiчi вiдрiзняється вiд стандартного виразу

(2.24), що також було приводом для суперечок в означеннi гiросили [225, 245].

Розглянемо вихор в круговому 2D магнетику радiуса L. Добре вiдомо [16],

що вихор в такий системi обертається навколо центру завдяки балансу гiро-

скопiчної сили та взаємодiєю з межею (сила зображення). Для опису руху

вихору в наближеннi Тiля, необхiдно розрахувати балан сил з використа-

нням моделi бiжучої хвилi (2.29). Розрахунки показують, що гiроскопiчний

доданок (2.52) зникає пiсля iнтеґрування, тому ефективний лагранжiан не мi-

стить гiроскопiчний доданок, L = −H. В цьому можна переконатися, якщо

звернути увагу, що гiроскопiчний доданок G в (2.52) з точнiстю до множника

спiвпадає з гiроскопiчним доданком G2 з формули (А.8), розрахунок якого

приводить до результату G2 = 0, див. (А.10). Отже, рiвняння Ейлера—Ла-

гранжа для ефективного лагранжiану не можуть забезпечити добре вiдоме

обертання вихору. Причина пов’язана зi впливом сингулярної сили: рiвняння

руху для ефективного лагранжiану мають мiстити додатковий доданок F sing,

див. (2.36). Ми обчислили цю силу вище— вона протилежна до гiроскопiчної

сили, див. (2.51).
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В деяких випадках можливо уникнути впливу сингулярностi та побудува-

ти лагранжiан безпосередньо iнгеґруванням польового лагранжiану. Це мо-

жна зробити формально за схемою, яку описано вище в (2.38). Проте, щоб

наочно прослiдкувати за сингулярнiстю, розглянемо калiбрувальне перетво-

рення cos θ → cos θ + const в моделi (2.52). Завдяки цьому перетворенню

лагранжiан змiнюється на величину

Lgauge = const

∫

D

d2x ∂0φ, (2.54)

яка не повинна впливати на рiвняння Ейлера—Лагранжа. Однак функцiя φ

не є диференцiйовною скрiзь в C, отже iнтеґрал не зникає. По сутi, (2.54) —

це фаза Берi (геометрична фаза), яка приймає ненульовий вигляд лише для

топологiчно нетривiальних розв’язкiв. Використовуючи модель бiжучої хвилi

(2.29) для iнтеґрала (2.54) матимемо: Lgauge = const πqεijXiẊj. Використову-

ючи сингулярне калiбрувальне перетворення, ми можемо позбутися ефектiв

сингулярної сили, якщо за допомогою цього перетворення ми компенсуємо

сингулярнiсть. У випадку вихорiв з полярнiстю p (див. Табл. 2.1), можемо

обрати регулярний ефективний лагранжiан

Leff =

∫

D

d2x
{[

cos θTWA − p
]
∂0φ

TWA −H
}

. (2.55)

Бiльш загально, регулярний гiроскопiчний доданок для 2D магнiтної системи

можна подати у виглядi, пор. (2.38)

G =
[
A

(
θTWA(z)

)− A
(
θTWA(z0)

)]
∂0φ

TWA. (2.56)

Слiд зазначити, що така проста картина справджується лише тодi, коли усi

сингулярностi мають однакову поведiнку, тобто коли поле θ приймає одна-

ковi значення в усiх сингулярних точках. Така умова може порушуватися,

наприклад, для системи з двома вихорами, що мають протилежнi полярностi
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[141]. В цьому випадку необхiдно приймати до уваги сингулярнi ефекти та

описувати систему на основi ефективних рiвнянь (2.36).

Таким чином, ми побудували рiвняння руху, що встановлює зв’язок мiж

польовим iмпульсом i силою для класичних польових систем, яке можна вико-

ристовувати для опису динамiки сингулярних об’єктiв, таких як топологiчнi

дефекти. Це рiвняння руху є наслiдком бiльш загальної проблеми нековарi-

антностi тензора енергiї-iмпульсу (2.11). Одним з добре вiдомих прикладiв

такої проблеми є загальна теорiя вiдносностi, де тензор енергiї-iмпульсу гра-

вiтацiйного поля не може бути подано у коварiантному виглядi [229]. Iнший

приклад— це гiдродинамiка, де лагранжев принцип порушується в ефектив-

нiй теорiї [127]. В фiзицi конденсованого стану, зокрема, в магнетизмi, ця

нелокальнiсть веде до проблеми в визначеннi iмпульсу. Причина подiбних

парадоксiв пов’язана з тим, що опис системи багатьох тiл в термiнах декiль-

кох полiв є завжди наближеним, див. обговорення в книзi [129, глава 6]. Вище

ми не розробляли мiкроскопiчну теорiю. Однак ми показали, як i в яких саме

випадках можна розв’язати проблему в межах узагальненого рiвняння непе-

рервностi тензора енергiї-iмпульсу (2.11). Ми довели, що додатково до ре-

гулярної сили з’являється також сингулярна сила (2.13b). Ефекти цiєї сили

є важливими для гiроскопiчних систем. Розглянувши гiроскопiчну динамiку

класичних полiв з топологiчними дефектами, ми знайшли зв’язок (2.26) мiж

гiроскопiчною силою, сингулярною силою та швидкiстю змiни канонiчного iм-

пульсу. Цей пiдхiд було застосовано для опису 2D гiроскопiчних дефектiв (со-

лiтонiв i вихорiв) в двовимiрних магнетиках. Важливе спiввiдношення iснує

мiж гiросилою та сингулярною силою (2.51): гiроскопiчнi властивостi зумов-

лено сингулярнiстю в розподiлi поля. Це пояснює розбiжностi в рiзноманi-

тних пiдходах до проблеми гiроскопiчної динамiки [16, 98, 225, 226, 245, 246].

Використовуючи ефекти сингулярної сили ми також обговорили можливiсть

використання пiдходу ефективного лагранжiану з використанням методу ко-
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лективних координат, який було застосовано для опису динамiки магнiтних

вихорiв.

2.2.1. Динамiка солiтона в iзотропному магнетику. Перейдемо до

опису динамiки солiтонiв в конкретних моделях магнетикiв. В багатьох ви-

падках складну нелiнiйну задачу про динамiку солiтонiв можна звести до

задачi про малi коливання намагнiченостi на фонi нерухомого солiтона, тоб-

то до задачi про солiтон-магнонну взаємодiю, яку ми докладно розглянули в

роздiлi 1. Для цього буде використано результати аналiзу задачi розсiяння ма-

гнонiв на солiтонi: ми безпосередньо використаємо данi розсiяння для розра-

хунку власних магнонних мод в обмеженому магнетику, що мiстить солiтон.

Така задача є важливою для багатьох застосувань. По-перше, її розв’язок

можливо використати для аналiтичного опису даних чисельного моделюва-

ння руху солiтонiв, якi завжди виконують для системи скiнчених розмiрiв.

Зокрема, на цiй основi була описана динамiка вихору в легкоплощинному ФМ

та встановлено неньютоновi рiвняння руху, що мiстять третi похiднi за часом

вiд координати вихору [16, 29, 237]. По-друге, як вже було зазначено вище,

цей розрахунок безпосередньо може бути застосований для опису власних

мод для малої частинки магнетика, що знаходиться в вихровому станi [247].

Почнемо з моделi iзотропного магнетика. Розглянемо коливання намагнi-

ченостi в круговому магнетику, що має радiус L i солiтон, який розташовано в

центрi системи. Задачу про малi коливання намагнiченостi на фонi солiтона

Белавiна—Полякова було докладно розглянуто в §1.2.2. Лiнеаризованi рiв-

няння для малих вiдхилень вiдносно положення солiтона утворюють низку

спектральних задач для рiвнянь виду рiвнянь Шредiнгера (1.136) для пар-

цiальних хвиль для парцiальних хвиль з певним значенням азимутального

квантового числа m, якi описуються власними функцiями—магнонними ам-

плiтудами uκm. Ми обговоримо як випадок межових умов Дiрiхле (фiксованi



176

умови), що вiдповiдають фiксованому значенню намагнiченостi на межi,

uκm(r)
∣∣∣
r=L

= 0, (2.57a)

так i умови Неймана (вiльнi умови)

∂

∂r
uκm(r)

∣∣∣
r=L

= 0, (2.57b)

що моделюють випадок вiльної межi. Узагальнення цих результатiв на випа-

док мiшаних межових умов є тривiальним i ми не будемо його обговорювати.

Магнонний спектр в такий системi є дискретним. За вiдсутнiстю солiтонiв

власнi хвильовi числа km,i = jm,i/L, де jm,i —це i–й нуль функцiї Бесселя

Jm(•) або її похiдної для випадкiв (2.57a) i (2.57b), вiдповiдно.

Для магнетика, що мiстить БП-солiтон при досить великих значеннях k

можна нехтувати локалiзованою частиною функцiї та записати

Jn(kL) + σ(k)Nn(kL) = 0. (2.58)

Тодi слiд очiкувати аналогичну поведiнку k = j/L, де величина j знаходи-

ться мiж значеннями вiдповiдного кореня функцiї Бесселя та Неймана, або

їх похiдних.

Однак, при m ∈ (−q; q], тобто для випадку нульових мод, симетрiя задачi

є бiльш високою (вiдновлюється масштабна iнварiантiсть). Тому слiд очiкува-

ти виникнення голдстоунових мод. В необмеженому магнетику частоти голд-

стоунових мод є нульовими, однак за наявнiстю межi вони виявляють себе як

моди iз аномально малою частотою, kL ¿ 1. Зокрема, такi голдстоунови мо-

ди виникають для вихору в легкоплощинному ФМ при |m| = 1, що вiдповiдає

його трансляцiйному руху. Для цiєї моди k ∼ l0/L
2 ¿ 1/L. Оскiльки в цьому

випадку розв’язок наближався до (1.242a′) з експоненцiйною точнiстю вже

при r > l0, то iснування голдстоунової моди повнiстю визначалося матрицею

розсiяння.
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У випадку БП-солiтона при аналiзi голдстоунової моди не достатньо обме-

житися розв’язком у виглядi (1.149), яке вiдповiдає задачi розсiяння, необ-

хiдно також враховувати також внесок вiд локалiзованої частини розв’язку.

Вiдповiдний розрахунок є досить громiздким, тому при дослiдженнi голдсто-

унових мод зручно виходити з отриманих довгохвильових асимптотик, якi

можна застосовувати при r ¿ 1/k, тобто при kr < kL ¿ 1. Саме ця область

є актуальною при аналiзу голдстоунових мод. Зазначимо, що для модифi-

кованої задачi голдстоуновi моди вiдсутнi: в довгохвильових асимптотиках

(1.151a) малий параметр є вiдсутнiм, тому межова умова ũκm = 0 приведе

лише до розв’язку k ∼ 1/L.

Для аналiзу голдстоунової моди зручно повернутися до початкової задачi

для функцiї uκm. В зазначеному дiапазону k для знаходження uκm природно ви-

користовувати наближення (1.151b). Проведений за допомогою нього аналiз

свiдчить, що голдстоунова мода виникає лише в областi iснування локальних

мод. Для випадку межових умов Дiрiхле спектр мод, знайдений за умовами

(2.57a), має наступний вигляд

kL =





2q

√
1 + n

q − n
· sin (πn/q)

π
·
(

R

L

)n

, −q + 1 ≤ m ≤ q
√

2

ln (L/R)
, m = −q + 1

, (2.59)

тут R—радiус БП-солiтона. Для вiльних межових умов ситуацiя є бiльш

складною. Зокрема, розв’язок (1.151b) не припускає стани з kL ¿ 1 для

межових умов Неймана. Однак в цьому випадку розв’язок можна побудувати,

якщо розглянути цилiндричнi функцiї уявного аргументу, що приводить до

спiввiдношення ω = Dk2 < 0 для випадку ФМ, або ω2 < 0 для АФМ. Нижче

ми обговоримо фiзичний змiст вiд’ємних значень ω та ω2.

Наступнi коренi рiвняння вже вiдповiдають умовi kL ∼ 1. Для них k2 >

0 при будь-яких межових умовах. Завдяки тому, що k ∼ 1/L та R ¿ L,

величина r/R на межi є досить великою, значення kpL близько до величини
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вiдповiдного нуля функцiї Бесселя jp ≡ jq+1,p, де Jq+1(jp) = 0, або нуля її

похiдної j′p, де Jq+1(j
′
p) = 0, для випадку фiксованих та вiльних межових

умов, вiдповiдно:

kpL = jp +
2q

kL

Jq(jp)

J′q+1(jp)

(
R

L

)2q

, (2.60a)

kpL = j′p +
2q

kL

(R/L)2q

J′′q+1(j
′
p)

[
2q + 1

kL
Jq(j

′
p)− J′q(j

′
p)

]
. (2.60b)
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Рис. 2.1. Амплiтуда трансляцiйної

моди для БП-солiтона (2.61) (без-

перервна лiнiя) в порiвняннi з ви-

глядом для похiдної (2.62) (штрихо-

ва лiнiя). На вставцi — збiльшена ча-

стина поблизу центра солiтона.

Таким чином, спектр власних частот ма-

лої частинки магнетика в неоднорiдному ста-

нi мiстить аномально малi частоти, якi ма-

ють проявитися в магнiтному резонансi для

зразкiв, що мiстять такi частинки, напри-

клад, ферорiдин, гранульованих магнетикiв.

Результати можуть бути також використанi

для аналiзу власного спектра i побудовi рiв-

нянь руху вихорiв в ФМ [16, 29], див. §2.2.3.

Окрiм зазначеного стану iз аномально ма-

лою частотою (голдстоунової моди) спектр

магнонних станiв в обмеженому магнетику

мiстить дискретний набiр зеєманових дубле-

тiв iз хвильовими числами, близькими за по-

рядком до вiльних станiв.

Обговоримо, якi рiвняння руху мають мiсце при врахуваннi лише найниж-

чого (голдстоунового) власного значення. Для цього розглянемо найбiльш

цiкавий випадок m = 1, який вiдповiдає трансляцiйному руху БП-солiтона.

Нижче ми покажемо, що параметри голдстоунової моди можна безпосере-

дньо зв’язати з рiвняннями руху солiтона. Параметри так званої трансляцiй-

ної голдстоунової моди можна отримати безпосередньо, виходячи з точного
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розв’язку (1.148), який ми запишемо у виглядi [248]

u1(r) = Jq+1(kr) +
Jq(kr)

k(r/R)q

dθBP(r)

dr
. (2.61)

В цьому виразi ми врахували, що

− dθBP(r)

dr
=

q sin θBP(r)

r
=

2qRqrq−1

R2q + r2q
. (2.62)

На вiддалi вiд солiтона ця функцiя поводить себе так само, як функцiя Бессе-

ля, але поблизу областi локалiзацiї солiтона вона майже спiвпадає з функцiєю

dθBP(r)/dr = −2R/(R2 + r2) в солiтонi (тут ми поклали q = 1, див. Рис. 2.1).

В областi kR ¿ 1 цей розв’язок має вигляд

u1(r) ∝ rq+1
[
1− 4q(q + 1)

(kr)2 · 1

(r/R)2q + 1

]
, (2.63)

звiдки матиме для фiксованих межових умов

k2 =
4q(q + 1)

L2 ·
(

R

L

)2q

. (2.64)

Для вiльних межових умов розв’язок матиме той самий вигляд, але з вiд’єм-

ним k2. Той факт, що величина k2 < 0 i в розв’язок входять функцiї Бесселя

уявного аргументу, не дає суперечностi, тому що розглядатиме цей розв’язок

в областi |k| . 1/L, де експоненцiйне зростання функцiї In(z) ∝ ez при z À 1

не вiдбувається.

Для АФМ iснують двi частоти, що вiдповiдають трансляцiйнiй голдстоу-

новiй модi. На мовi ефективних рiвнянь руху для координати центра солiтона

X двi частоти — це власнi числа рiвнянь другого порядку. Подiбне рiвняння—

рiвняння Ньютона, що описує лоренц-iнварiантну динамiку солiтона (2.1) iз

масою M? = E0/c
2 пiд дiєю сили зображення Fe = κX. Прiрiвнюючи частоту

голдстоунової магнонної моди ω2
0 = c2k2, де k визначено згiдно з (2.64) iз

частотою ефективного руху солiтона ω2 = −κ/M?, знаходимо явний вигляд

для зовнiшньої сили

F ext = ∓15πq2(q + 1)AR2qX

L2(q+1) , (2.65)
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де знак «+» вiдповiдає межовим умовам Дiрiхле, знак «−»— умовам Нейма-

на. Це вiдповiдає простiй картинi, згiдно з якою сила F ext —це сила зображе-

ння, яка дає на солiтон за рахунок наявностi межi. Оскiльки магнiтнi вихори

взаємодiють як 2D заряди, а БП-солiтон iз q = 1—це вихровий диполь, солi-

тони з певним q > 1 можна уявити як 2q-мультиполь. Врахування наступних

значень kn,i при i > 0 також можна пояснити на основi ефективних рiвнянь

руху для X. При цьому з’являється iєрархiя ефективних рiвнянь руху, що

мiстить лише парнi похiднi за часом. Коефiцiєнти при цих вищих похiдних

розбiгаються при L → ∞. Зокрема, при врахуваннi лише однiєї вищої моди

достатньо записати рiвняння четвертого порядку, що мiстить додатково ви-

щий iнерцiйний доданок у виглядi M4d
4X/dt4, див. деталi в [248]. При цьому

«вища маса» M4 = E0L
2/c 4j2 розбiгається iз зростанням розмiру системи L

[248].

Перейдемо до розгляду феромагнетика. Зазвичай, динамiку ФМ описують

в рамках рiвняння Тiля (2.31):

G

[
dX

dt
× ez

]
= F ext, (2.66)

де G— гiроскопiчна стала, див. Табл.2.1. Цьому рiвнянню вiдповiдає одна

власна частота трансляцiйної голдстоунової моди. Частота цiєї моди для ФМ,

згiдно до (2.64), має вигляд

ω0 = ±4q(q + 1)D
L2 ·

(
R

L

)2q

, (2.67)

де знаки (+) та (−) вiдповiдають межовим умовам Дiрiхле та Неймана. Ми

бачимо, що збудження голдстоунової моди у ФМ вiдповiдає круговiй динамiцi

солiтона з частотою ω0 ∝ 1/L2.

Збудження наступної трансляцiйної моди веде до появи iнерцiйного до-

данка в рiвняннях руху солiтона:

M?
d2X

dt2
+ G

[
dX

dt
× ez

]
= F ext. (2.68)
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Частота другої трансляцiйної моди, згiдно до (2.60), визначається виразом

ωDirichlet
1 = D (j/L)2 ωNeumann

1 = −D (j′/L)
2
. (2.69)

Вважаючи, що ω0 ¿ ω1, цi коренi легко порiвняти з двома частотами, що

виникають при розв’язуваннi рiвняння (2.68). Дiйсно, в цьому випадку ω0 ≈
−α/(GLp), що в точностi дає значення частоти (2.67). Для другої частоти

маємо ω1 ≈ −G/M . Цю частоту можна прирiвняти з (2.69), якщо припустити,

що

M? = −4πqA

D2 ·
(

L

j

)2

або M? =
4πqA

D2 ·
(

L

j′

)2

(2.70)

вiдповiдно, для фiксованих або вiльних межових умов. Таким чином, як i для

вихору, динамiка з частотою ω1 визначається всiєю областю магнетика. Цей

iнерцiйний коефiцiєнт M? є нелокальним, бо вiн залежить вiд межових умов

i розбiгається при L → ∞. Ця розбiжнiсть Mє загальною властивiстю 2D

магнетикiв з безщiлинним законом дисперсiї.

Для БП-солiтона в ФМ динамiка є суто нелокальною— коефiцiєнт M? є

розбiжним при L →∞. Нелокальнiсть з’являється вже при врахуваннi другої

похiдної, тобто в звичайних рiвняннях ньютонового типу— ефективна маса

M? є розбiжною як L2. Слiд зазначити також, що скiнчене значення маси

солiтона, M ∝ 1/|K|, де K—константа ефективної анiзотропiї (1.5), яке було

отримано в [220] для легкоосьового магнетика, не суперечить знайденiй за-

лежностi M? ∝ L2 для iзотропного ФМ. Дiйсно, в легкоосьовому магнетику

щiлина спектра магнонiв не дорiвнює нулевi i виникає типовий масштаб дов-

жини—магнiтна довжина l0 = a0/
√

2|K|. Звiдки при замiнi L → l0 в (2.70)

отримаємо такий само результат, як i в [220], M? ∝ l20 ∝ 1/|K|.
Врахування наступних мод при описi руху солiтона веде до появи нового

нелокального доданку: «вищої гiросили» G3
[
d3X/dt3 × ez

]
, де коефiцiєнт з

G3 є розбiжним iз зростанням розмiрiв системи, G3 ∝ L2 [248].
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Таким чином можна зробити висновок про адекватний опис динамiки со-

лiтона в iзотропному магнетику як цiлого на основi даних лiнiйної задачi про

малi коливання на фонi солiтона. При цьому динамiчнi коефiцiєнти в рiвнян-

нях руху можна виразити через данi солiтон-магнонного розсiяння. Збудже-

ння вищих мод, що виникають при русi солiтона, приводить до нелокальних

динамiчних коефiцiєнтiв в рiвняннях руху. При цьому виникає iєрархiя рiв-

нянь руху: для АФМ виникають рiвняння лише парного порядку, а для ФМ—

непарного порядку.

2.2.2. Динамiка прецесiйного солiтона. Перейдемо до аналiзу ди-

намiки прецесiйних солiтонiв в легкоосьових магнетиках. Властивостi двови-

мiрних прецесiйних солiтонiв вивчено досить докладно, див. §1.1.2.2, i також

оглядовi роботи [12–14]. Однак до теперiшнього часу майже нiчого не вiдомо

про закономiрностi поступового руху солiтонiв, тобто рух прецесiйних солi-

тонiв як цiлого. Як вже було зазначено вище, подiбна проблема iснує i для

iнших 2D нелiнiйних станiв з нетривiальною топологiєю, наприклад, солiто-

нiв Белавiна—Полякова i магнiтних вихорiв. Зокрема, динамiка БП-солiтонiв

в iзотропному ФМ визначається рiвняннями ньютонова типа, що мiстять до-

датково гiросилу, див. (2.68). Важливо, що динамiка такого солiтона є нело-

кальною— ефективна маса солiтона (2.70) є залежною вiд розмiрiв системи,

M? ∝ L2. Для прецесiйних солiтонiв питання про можливiсть опису дина-

мiки динамiки з використанням рiвнянь типу рiвнянь Ньютона iз скiнченим

значенням ефективної маси до цього часу є вiдкритим. Зокрема, в роботах

[98, 240, 249] стверджувалося, що можлива лише безiнерцiйна динамiка лока-

лiзованого солiтона, «вморожуваного» в зовнiшнiй спiновий потiк.

На перший погляд, цю проблему можна досить просто розв’язати з вико-

ристанням адiабатичної теорiї збурень [3]. На цiй основi було описано динамi-

ку одновимiрних солiтонiв, що знаходяться пiд впливом збурень, якi повiльно
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Рис. 2.2. Внутриплощинний розподiл спiнiв для прецесiйного солiтона з R = 5l0, який

розташовано в точцi X0 = 26.3 + i25.0. Кривi вiдповiдають контуру Sz = 0 (θ = π/2):

суцiльна крива — для симетричного солiтона, штрихова — для деформованого.

змiнюються в просторi i часi. Однак придатнiсть цього методу до 2D топологi-

чних солiтонiв обмежується тим фактом, що завдяки нетривiальнiй топологiї

розподiлу намагнiченостi в солiтонi його динамiка як точкового об’єкта має

гiроскопiчнi властивостi. Отже, слiд очiкувати, що найпростiше ефективне

рiвняння руху для координати X центра солiтона, яке враховує iнерцiйнi ефе-

кти, має вигляд (2.68). В цьому рiвняннi iнерцiйний доданок M?
d2X

dt2
врiвно-

важується гiроскопiчною силою G

[
dX

dt
× ez

]
i зовнiшньою силою F ext. Вва-

жаючи, що вiдхилення вiд положення рiвноваги є незначними, F ext ≈ −kX,

ефективнi рiвняння (2.68) можна розв’язати у гармонiчному наближеннi, в

результатi матиме

ω0,1 =
G

2M?
±

√
G2

4M 2
?

+
k

M?
. (2.71)

Для локалiзованих солiтонiв взаємодiя солiтона з межею (або мiж двома солi-

тонами) має експоненцiйне затухання вигляду exp(−L
√

1− Ωp), див. (1.42);
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тут Ωp безрозмiрна частота прецесiї солiтона, див. (1.194), L—розмiр системи.

Отже для системи досить великого розмiру величною k/M? можна нехтувати:

M?
d2X

dt2
+ G

[
dX

dt
× ez

]
= 0. (2.72)

Характеристичнi розв’язки цього рiвняння забезпечують двi частоти:

ω(1) = 0, ω(2) =
G

M?
. (2.73)

Навiть у вiдсутностi зовнiшньої сили солiтон може рухатись завдяки конку-

ренцiї iнерцiйних ефектiв та гiросили. Саме завдяки наявностi цього «швид-

кого» руху, який є аналогом ларморової прецесiї зарядженої частинки в ма-

гнiтному полi, умова повiльностi змiни намагнiченостi не виконується i адiа-

батична теорiя збурень [3] не є застосовною до цiєї задачi.

Для аналiзу динамiки солiтона ми можемо використати iнший пiдхiд, за-

снований на використаннi задачi про малi коливання намагнiченостi на фонi

солiтона, як це було зроблено в §2.2.1 при дослiдженнi динамiки БП-солiтона

в iзотропному магнетику. Нагадаємо, що iдея пiдходу полягає в тому, щоб до-

слiдити повний набiр магнонних мод i вiдокремити ти з них, якi можуть бути

зв’язанi iз сувом солiтона як цiлого, а пiсля того порiвняти частоти цих мод

з власними частотами (2.73). Таким чином ми перевiримо рiвняння Ньютона

i розрахуємо ефективну масу солiтона M?.

Вище, в §1.2.3 ми розв’язали задачу солiтон-магнонної взаємодiї для пре-

цесiйного солiтона i показали, що солiтон має цiлу низку суто внутрiшнiх ло-

кальних мод. Нас цiкавлять двi трансляцiйнi моди, якi характеризують рух

солiтона як цiлого. Частоти (2.73), по сутi, описують рух центра солiтона.

При цьому нульова частота ω(1) вiдповiдає нульовiй голдстоуновiй трансля-

цiйнiй модi з m = 1, див. (1.201). Ця мода описує зсув солiтона, тобто має

розв’язок X = const. Ненульова частота ω(2) = G/M? вiдповiдає ненульовiй

трансляцiйнiй модi, див. Рис. 1.12. Обговоримо зв’язок цих частот з часто-
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тами малих осциляцiй um та vm, див. (1.73). З цiєю метою запишемо вираз

для компонент намагнiченостi в лабораторнiй системi вiдлiку:

mx + imy =
[
sin θps + cos θps

∑
m

(um + vm) cos(mχ + Ωmt) (2.74)

+ i
∑
m

(um − vm) sin(mχ + Ωmt)
]
· eiqχ+iΩpt, (2.75)

mz = cos θps − sin θps
∑
m

(um + vm) cos(mχ + Ωmt). (2.76)

Тут Ωm —частота магнонних мод в системi координат, що обертається, с. 55.

З цього виразу ми бачимо, що внутриплощиннi компоненти не мiстять простої

залежностi вiд частоти, вони включають комбiнацiї Ωm ± Ωp. В той же час,

позаплощинна компонента, mz, залежить лише вiд частоти Ωm в системi коор-

динат, що обертається. При феномонологiчному описi ефективну координату

солiтона X введемо як координату центра мас z-компоненти намагнiченостi,

X(t) = X(t) + iY (t):

X(t) =
S

Na2

∫
d2x r (1− cos θ) . (2.77)

Таким чином, саме частоти в системi координат, що обертається з частотою

прецесiї солiтона, є вiдповiдними за колективний рух солiтона. Вони є тими

частотами локальних мод, якi ми пiдрахували вище в §1.2.3.1.

Використовуючи (2.77) як координату солiтона X(t), шукатиме шляхи,

як збудити внутрiшню трансляцiйну моду солiтона з метою збудження руху

солiтона як цiлого. Для реалiзацiї цiєї iдеї пiдрахуємо швидкiсть солiтона.

Вiдповiдно до (2.77) швидкiсть солiтона матиме вигляд

dXi

dt
=

S

Na2

∫
d2x xi sin θ∂tθ =

1

}N

∫
d2x xi

δE

δφ
,

де ми використали рiвняння Ландау—Лiфшиця (1.6). Обчислюючи функцiо-

нальну похiдну функцiоналу енергiї та iнтеґруючи частинами з використан-
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Рис. 2.3. Траєкторiя руху прецесiйного солiтона з початковим радiусом R = 4.87 та по-

чатковою частотою Ωp = 0.2. Початкове положення X0 + iY0 вiдповiдає центра солiтона з

Рис. 2.2.

ням тотожностi

xi∇ · (sin2 θ∇φ
)

= ∇ · (xi sin
2 θ∇φ

)− sin2 θ∂iφ,

отримаємо швидкiсть солiтона у виглядi

dX

dt
=

2πl0JS2

}N

∞∫

0

ρdρ
〈
sin2 θ∇ρφ

〉
. (2.78)

Тут введено осереднення
〈
F (•, χ)

〉 ≡ (1/2π)
∫2π

0 F (•, χ)dχ. Використовуючи

метод парцiальних хвиль iз застосуванням u–v перетворення (1.73), можемо

обчислити середнє значення в (2.78):

〈
sin2 θ∇ρφ

〉
=

∑
m

Am

{
sin2 θps

[
um − vm

sin θps

]′ 〈
sin Φmeiχ

〉

+
i

ρ
[(um + vm) sin 2θps + m(um − vm) sin θps]

〈
cos Φmeiχ

〉}
.

Пiсля осереднення з використанням виразу
〈
cos Φmeiχ

〉
=

δ|m|,1
2

eimωmt,
〈
sin Φmeiχ

〉
=

imδ|m|,1
2

eimωmt, (2.79)
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обчислимо швидкiсть солiтона у виглядi:

dX

dt
=

iω0l0N2

2N

(
A1C1e

iω1t + A−1C−1e
−iω−1t

)
, (2.80)

де константи Cm визначаються структурою нерухомого солiтона,

Cm =

∞∫

0

dρ

{
ρm sin2 θps

[
um − vm

sin θps

]′
+ (um + vm) sin 2θps

+ m(um − vm) sin θps

}
.

Використовуючи рiвнiсть

ρ sin2 θps

[
um − vm

sin θps

]′
= [ρ(um − vm) sin θps]

′

− (um − vm) sin θps − 2ρ(um − vm) cos θpsθ
′
ps,

пiсля iнтеґрування першого доданка частинами, перепишемо Cm у виглядi

Cm = 2

∞∫

0

ρdρ

{
sin θps

ρ
(um + vm)−mθ′ps(um − vm)

}

= −2

∞∫

0

ρdρ cos θps

{
(1 + m)

(
umu1 − vmv1

)
− (1−m)

(
umv1 − vmu1

)}
.

(2.81)

В цьому виразi мода m = 1—нульова трансляцiйна мода (1.201). Простi роз-

рахунку з врахуванням явного вигляду для власних функцiй (1.201) приво-

дить до висновку, що C1 = 0, отже рух солiтона в однорiднiй системi, тобто

при вiдсутностi зовнiшньої сили, пов’язано лише з ненульовою трансляцiйною

модою модою, m = −1:

X(t) = Rorbe
−iω−1t, Rorb =

|A−1| |C−1|N2l0
2NΩ−1

,

C−1 = 4

∞∫

0

ρdρ cos θps(ρ)
[
u−1(ρ)v1(ρ)− v−1(ρ)u1(ρ)

]
.

(2.82)
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Однак, тiльки збудження системи, яке має симетрiю моди з m = −1 може

привести до руху солiтона як цiлого. Найпростiшим шляхом збудити таку

моду є деформацiя солiтона, що має форму таку саму, як i локальнi мода

m = −1, але iз скiнченою амплiтудою деформацiї A−1. Нижче ми перевiримо

цей спосiб збудження динамiки солiтона.

Обговоримо зв’язок мiж динамiкою центра солiтона X(t), яке приводить

до орбiтального руху (2.82), з динамiкою специфiчної координати солiтона,

введеною Папанiколау i Томарасом [98] як перший момент топологiчної гу-

стини Q, див. (2.44):

R =

∫
d2xrQ∫
d2xQ . (2.83)

Ця величина характеризує ведучий центр солiтонної орбiти. Використовуючи

розклад на парцiальнi хвилi, можемо подати топологiчну густинуQ у виглядi:

Q =− sin θps θ
′
ps

l20ρ
− 1

l20ρ

∑
m

Am cos Φm

[
(u′m + v′m) sin θps

+ (um + vm) cos θpsθ
′
ps + m(um − vm)θ′ps

]
.

Проводячи усереднення лiнiйного моменту (2.83) з врахуванням (2.79), отри-

маємо R(t) в наступному виглядi

R(t) = l0A1C
?
1 + l0A1C

?
−1 exp (−iω−1t) , (2.84)

де сталу C?
m можна порахувати наступним чином:

C?
m =

1

4

∞∫

0

ρdρ

{
(1 + m)

(
umu1 − vmv1

)
− (1−m)

(
umv1 − vmu1

)}
.

Використовуючи явний вигляд для нульової моди (1.73) з m = 1, можемо

пiдрахувати, що C?
1 = −1, тобто внесок цiєї моди зводиться лише до зсуву

солiтона. Для моди з m = +1 можна подати сталу C?
−1 у виглядi

C?
−1 =

1

2

∞∫

0

ρdρ
(
u−1v1 − v−1u1

)
.
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Цей iнтеґрал зникає завдяки симетрiї спектральної задачi (1.193). Конкретнi-

ше, прямi розрахунки показали, що

Ωm+Ω−m

(
umv−m−vmu−m

)
= ∇·

(
um∇v−m+vm∇u−m−u−m∇vm−v−m∇um

)

для будь-яких m. Праву частину записано в формi повної дивергенцiї, тому

вона не дає внесок до iнтеґралу:

∞∫

0

ρdρ (umv−m − vmu−m) = 0.

Таким чином, константа C?
−1 = 0, тому остаточно можна подати вiдучий

центр солiтонної орбiти у виглядi

R(t) = −A1l0ex = const. (2.85)
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Рис. 2.4. Частота орбiтального руху як

функцiя частоти прецесiї солiтона. Сим-

воли вiдповiдають результатам спiн-ґра-

ткового моделювання; крива — частотi

власної соди з m = −1, розрахованої в

межах континуальної теорiї.

Фiзична картина при цьому схожа на

рух електрона в магнiтному полi: еле-

ктрон рухає уздовж ларморової орбiти,

при цьому dX/dt не зберiгається. Пов-

ний iмпульс P також не зберiгається.

Однак їх комбiнацiя, що визначає вiд-

учий центр орбiти R, зберiгає своє по-

ложення.

Для перевiрки аналiтичної теорiї ми

провели чисельне спiн-ґраткове моде-

лювання динамiки прецесiйного солiто-

на. Чисельно ми iнтеґрували дискре-

тнi рiвняння Ландау—Лiфшиця—Гiль-

берта (1.45) на двовимiрнiй спiновiй ґратцi розмiру L × L, використовуючи

метод Рунге—Кутта. Деталi цього моделювання пояснено в §1.1.2.2. Як вже
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було пояснено вище, для того, щоб змусити солiтон рухатися, ми маємо по-

рушити його симетрiю. Ми зробили це за допомогою початкової деформацiї

форми солiтона. Конкретнiше, ми обрали елiптичну деформацiю солiтона,

яка вiдповiдає формi внутрiшньої парцiальної хвилi з азимутальним кванто-

вим числом m = −1, тобто ненульовiй трансляцiйнiй модi. При чисельному

iнтеґруваннi рiвнянь (1.45) ми використовували наступнi початковi умови:

θ = θps(ρ) + A[u−1(ρ) + v−1(ρ)] cos χ,

φ = ϕ0 + χ− A

sin θps
[u−1(ρ)− v−1(ρ)] sin χ.

(2.86)

Для задання початкового розподiлу позаплощинної структури солiтона θps(ρ)

ми використовували наближену формулу (1.44). Функцiї u−1(ρ) i v−1(ρ) ми

розраховували чисельно, розв’язуючи спектральну задачу (1.193) двопараме-

тричним методом стрiльби, так само, як описано в §1.2.3.1. Параметр A— ам-

плiтуда власної моди, яка характеризує величину деформацiї солiтона. Поча-

тковий розподiл спiнiв, що вiдповiдає рiвнянню (2.86), зображено на Рис. 2.2;

можна побачити, що цей розподiл, вiдповiдає елiптичнiй деформацiї солiтона.

При моделюваннi ми розраховували положення центра солiтона X(t) =
(
X(t), Y (t)

)
:

X(t) =

∑
n

rn [S − Sz
n(t)]

∑
n

[S − Sz
n(t)]

. (2.87)

Цей вираз для X є дискретним аналогом(2.77); величина rn = (xn, yn)—

точка площини.

Чисельно ми знайшли, що пiсля того, як виключили тертя, солiтон дуже

швидко виходить на кругову траєкторiю, див. Рис. 2.4. В результатi отрима-

ємо круговий рух солiтона iз сталою частотою Ωorb. При малих деформацiях

солiтона, радiус орбiти є пропорцiйним до початкової деформацiї. Ми бачимо,

що ефекти кругового орбiтального руху i збудження моди з m = −1 iденти-

чнi в цьому випадку. Згiдно з даними моделювання частота орбiтального руху
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солiтона вiдповiдає частотi локальної моди

Ωorb = Ωm=−1. (2.88)

Нагадаємо, що частоти Ωorb, Ωp i Ωm — безрозмiрнi частоти, якi нормовано на

ω0, див. (1.194). Радiус солiтона R— в одиницях магнiтної довжини l0.
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Рис. 2.5. Радiус орбiти прецесiйного солiто-

на як функцiя амплiтуди деформацiї A, див.

(2.86): символи— результат спiн-ґраткового

моделювання, безперервна лiнiя — пряма, що

вiдповiдає лiнiйному режиму. Параметри со-

лiтона: початковий радiус R = 4.87l0, поча-

ткова частота прецесiї Ωp = 0.2.

Така картина орбiтального руху

(2.88) справджується лише в певнiй

областi деформацiй для усiх радiусiв

солiтона, див. Рис. 2.4. При бiльших

деформацiях, з’являється нелiнiйний

режим, який добре видно на Рис. 2.5.

Поява такого точного кругово-

го руху, що характеризується лише

однiєю частотою, не залежно вiд ра-

дiуса орбiти (навiть в нелiнiйному ре-

жимi!), дає можливiсть прийти до ви-

сновку, що ми отримали перше спо-

стереження в чисельних експеримен-

тах чисто гiротропного руху. Отже,

ми можемо тепер стверджувати, що

рух прецесiйного солiтона можна описати ефективними рiвняннями руху для

положення солiтона, яке має вигляд рiвняння Ньютона для частинки з до-

бре визначеною ефективною масою M? пiд впливом гiросили. Це рiвняння

має вигляд (2.72). Як ми вже зазначали вище, це рiвняння має два розв’язки

(2.73). Розв’язок з нульовою частотою, ω(1) = 0, вiдповiдає трансляцiйнiй модi

з m = +1 та має вигляд X = const. Другий розв’язок з частотою ω(2) вiд-

повiдає ненульовiй трансляцiйнiй модi та описує орбiтальний рух солiтона з

частотою Ωorb = G/M?. Отже, ми маємо можливiсть розрахувати ефективну
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маси солiтона, використовуючи умову iдентичностi частот (2.88).
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Рис. 2.6. Залежнiсть маси прецесiйного со-

лiтона вiд радiусу на основi чисельних да-

них для частоти ненульової трансляцiйної

моди. Безперервна крива — результат чисель-

ного iнтеґрування з використанням (2.89).

Штриховi кривi — асимптотики (2.90)

Чисельно ми перевiрили зале-

жнiсть частоти орбiти вiд радiусу со-

лiтона. Для солiтонiв великого радi-

усу Ωorb ≈ 2R3 ця залежнiсть добре

узгоджується з результатом (1.209d)

для локальних мод. Для солiтонiв

малого радiусу, частота орбiтально-

го руху наближається до межi непе-

рервного спектра в системi коорди-

нат, що обертається з частотою пре-

цесiї, Ωorb ≈ 1−Ωp, що узгоджується

з результатом (1.213) для локальних

мод. Частота орбiтального руху пря-

мує до нуля в граничному випадку

R → 0.

Використовуючи данi про частоту локальної моди Ωm=−1 ми можемо пiд-

рахувати ефективну масу солiтона

M? =
G

Ωm=−1
= M0F

(
N

N2

)
, M0 =

G

ω0
, (2.89)

де M0 — характеристичне значення ефективної маси, введене в роботi [220].

Функцiя F (•) = 1/Ωm=−1(•) залежить вiд розмiру солiтона. З використанням

(1.209d) та (1.41) ми можемо знайти асимптотичну поведiнку для F (x):

F (x) =





ln

(
8

eγx

)
коли x ¿ 1,

1
2x

3/2 коли x À 1.

(2.90)

Маса солiтона розбiгається в граничних випадках R → 0 та R →∞. Зазначи-

мо, що для солiтонiв великого радiусу маса зростає швидкiше нiж для ширини
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доменної стiнки, для якої вона пропорцiйна радiусу R. В цьому граничному

випадку M? = M0R
3/2, що узгоджується з результатами роботи [220] i також

з нашими чисельними даними, див. Рис. 2.6. В граничному випадку солiтонiв

малого радiусу, R ¿ 1, для маси можемо отримати оцiнку

M? =
M0

1− Ωp
=

4πA

D2 · ρ?
2, R ¿ 1, (2.91)

де величина ρ? = 1/
√

1− Ωp характеризує масштаб експоненцiйного спада-

ння вдалi вiд солiтона, див. (1.40). Цей результат узгоджується з виразом

(2.70) для маси БП-солiтона в iзотропному магнетику, якщо замiнити типо-

вий масштаб довжини ρ? розмiром системи L.

Як можна побачити з Рис. 2.6, маса набуває мiнiмального значення Mc ≈
3.51M0 для солiтона з Rc ≈ 0.547. Саме солiтон з такими параметрами має

найбiльшу мобiльнiсть.

2.2.3. Динамiка вихору. Дослiдження динамiки солiтоноподiбних збу-

джень у двовимiрних гейзенбергiвських магнетикiв почалися з вивчення ево-

люцiї вихорiв в ФМ. Незважаючи на те, що цi дослiдження тривають бiля

30 рокiв, проблему не можна вважати повнiстю закритою, див. для огляду

[16]. Для опису трансляцiйної динамiки вихору використовуватиме данi про

спектр мод з |m| = 1. Такий пiдхiд було вперше застосовано в [215], де було

розраховано ефективну масу вихору в 2D лекгоплощинному магнетику, ви-

ходячи з даних про спектр власних мод в обмеженому магнетику. Значного

прогресу було досягнуто в [29]. Специфiчна структура трансляцiйної голд-

стоунової моди з ω ∝ 1/L2, i поява дублетiв з середньою частотою ω ∝ 1/L

та малим розщепленням приводять до iєрархiї неньютонових рiвнянь для ко-

ординати центра вихору X(t), що мають непарний порядок старшої похiдної.

Такi рiвняння обговорювалися ранiше в [237], з використанням феноменоло-

гiчного пiдходу на основi узагальненої моделi бiжучих хвиль (2.33), див. для
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огляду [16].

Слiд зазначити, що магнонний спектр в легкоплощинному магнетику є

безактивацiйним. В результатi частота можливого гiроскопiчного руху ωL =

G/M? лежить в магнонному континуумi. Отже рух вихору зумовлює збу-

дження магнонiв. Для обмеженої системи слiд очiкувати, що завдяки випро-

мiнюванню магнонiв, їх вiдбиттю вiд межi системи i зворотному впливу на

вихор в системi встановлюється динамiчний стан магнетика, що мiстить як

рухомий вихор, так i коливання намагнiченостi, якi зв’язано з рухом вихору.

Таку складну динамiку було знайдено при чисельному моделюваннi вихорiв в

легкоплощинному ФМ [16, 237]. Ларморова динамiка вихрового центру вияв-

ляється зв’язною з магнонною хмарою, що має масштаби всього магнетика.

Таким чином, виникає ситуацiя, яка вже обговорювалася вище: положення

центра вихору вiдiграє роль колективної змiнної, що описує рух магнонної

хмари. Тому вiдповiднi рiвняння руху є нелокальними, що приводить до роз-

бiжностi динамiчних коефiцiєнтiв в граничному випадку L → ∞. Аналiти-

чний опис складної динамiки вихору побудовано Ковальовим i Мертенсом

[216] на основi аналiзу законiв руху солiтона при взаємодiї iз магнонною хма-

рою.

Розглянемо бiльш детально, як можна використати розв’язок задачi розсi-

яння для вихорiв, знайдений в §1.2.4 для опису динамiки вихору. Нагадаємо,

що в довгохвильовому наближеннi (κ ≡ kl0 ¿ 1), розв’язок задачi розсiян-

ня має вигляд (1.257). Використовуючи асимптотичний вигляд цилiндричних

функцiй при малих значеннях аргументу та межовi умови (2.57), отримаємо

для кругової системи радiусу L власнi частоти у виглядi

ωm=−1 = ±cl0
L2 (2.92)

де знак «плюс» вiдповiдає межовiй умовi Дiрiхле, знак «мiнус» — умовi Не-

ймана. Цей результат узгоджується з вiдповiддю (2.67), яку ми отримали для
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iзотропного ФМ. Частота ω ∝ 1/L2 вiдповiдає гiроскопiчному руху вихору

пiд впливом сили зображення, що дiє завдяки впливу межi системи. Така ди-

намiка описується рiвняннями Тiля (2.66). Для немалих вiдхилень вихору вiд

центра системи лiнiйний аналiз розсiяння на нерухомому вихорi вже потре-

бує уточнення. Нелiнiйнiсть, яка при цьому з’являється, вiдповiдає взаємодiї

вихору з його зображенням. Вiдповiдне узагальнення буде дано нижче.
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Рис. 2.7. Типова траєкторiя руху ви-

хору в легкоплощинному ферома-

гнетику. Параметри: ∆ω = 1.5ω0,

L = 20a, див. (2.96).

Зараз обговоримо вплив вищих трансля-

цiйних мод на характер динамiки вихору.

Спектр трансляцiйних мод (|m| = 1) кру-

гового гейзенбергiвського ФМ складається з

низькочастотної голдстоунової моди з часто-

тою ω ∝ 1/L2, див. (2.92) та низки дублетiв

з m = ±1 . Нижньому дублету вiдповiдають

частоти ω1 = −ω̄ + ∆ω та ω2 = ω̄ + ∆ω, де

величина ω0 ≤ ∆ω ¿ ω̄ ∝ 1/L. Цю картину

отримано з даних чисельного моделювання

магнонних мод на фонi вихору в дискретної

моделi магнетика [16, 29, 215, 237] та аналi-

тично, виходячи з даних розсiяння [29] та на

основi аналiзу балансу кутового моменту для вихору та спiнової хвилi [216].

Присутнiсть цих трьох мод спостерiгалася при чисельному моделюваннi ди-

намiки вихору. При цьому вищi дублети, зазвичай, не проявлялися [16]. Рух

вихору з врахуванням лише цих трьох частот може бути описано рiвнянням

G3

[
d3X

dt3
× ez

]
+ M

d2X

dt2
+ G

[
dX

dt
× ez

]
= F ext, (2.93)

в якому гiростала G i ефективна маса M? є обмеженими. Порiвнюючи частоти

мод з коренями рiвняння (2.93) отримаємо значення для сталої G3 «вищої
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гiросили» [29]:

G3 ∝ 1

ω̄2 ∝
(

L

l0

)2

. (2.94)

Загальний розв’язок рiвняння (2.93) з початковими умовами

X
∣∣∣
t=0

= ae0,
dX

dt

∣∣∣
t=0

= 0,
d2X

dt2

∣∣∣
t=0

= 0 (2.95)

можна подати у виглядi

X(t) = A0 cos ω0t + A1 cos(ω1t + ϕ1) + A2 cos(ω2t + ϕ2),

Y (t) = A0 sin ω0t + A1 sin(ω1t + ϕ1) + A2 sin(ω2t + ϕ2).
(2.96a)

Тодi для початкових умов ϕ1 = ϕ2 = ϕ3, в лiнiйному за ω0/ω̄ наближеннi

матиме

A0 ≈ a, A1 ≈ −A2 ≈ aω0

2ω̄
. (2.96b)

Явний вигляд траєкторiї подано на Рис. 2.7. Форма цiєї траєкторiї майже

спiвпадає з формою траєкторiї, яку спостерiгали при чисельному моделюван-

нi [16].

2.2.3.1. Метод ефективного лагранжiану в динамицi вихору. Ви-

ще для побудови ефективних рiвнянь руху ми використовували аналогiю мiж

ефективними рiвняннями для колективної змiнної, що є лiнiйними диферен-

цiальними рiвняннями та задачею про лiнiйнi коливання намагнiченостi на

фонi вихору, тобто задачу про вихро-магногнне розсiяння. При такому пiдходi

ми спрощували польовi рiвняння (проводячи лiнеаризацiю), а потiм набли-

жено (в довгохвильовому наближеннi) розв’язували задачу розсiяння. Не-

долiком цього методу є те, що вiн може описати лише динамiку систему в

лiнiйному наближеннi.

Iнший пiдхiд до тiєї самої задачi, тобто до побудови ефективних рiвнянь

для колективної змiнної, координати вихору X, полягає в наближеному варi-

ацiйному пiдходi — методi ефективного лагранжiану. При цьому використову-

ють наперед заданий пробний розподiл намагнiченостi, що мiстить варiацiйнi
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параметри. Найпростiшим пробним розподiлом є модель бiжучої хвилi (2.29),

що приводить до рiвнянь Тiля (2.31). Бiльш складною є узагальнена модель

бiжучої хвилi (2.33), яка дозволяє прийти до iєрархiї рiвнянь тiльового ви-

гляду (2.34). Перевагою методу ефективного лагранжiану є те, що вiн при-

датний як для лiнiйної динамiки системи, так i для нелiнiйної. Ми побачимо,

що метод ефективного лагранжiану працює також для систем з дисипацiєю.

Цей метод буде застосовано для аналiзу руху вихору пiд дiєю зовнiшнього

магнiтного поля.

Розглянемо динамiку гейзенбергiвського ФМ в рамках рiвнянь Ландау—

Лiфшиця—Гiльберта, пор. (1.45), якi ми запишемо для зручностi в безрозмiр-

ному виглядi

sin θ∂τφ =
δE

δφ
+ αG∂τθ,

− sin θ∂τθ =
δE

δθ
+ αG sin2 θ∂τφ.

(2.97)

Тут i надалi в цьому пiдроздiлi ми використовуватимемо безрозмiрнi позна-

чення: τ = ω0t— безрозмiрний час, ξ = r/l0 — безрозмiрна координата на

площинi, αG — стала релаксацiї. Цi рiвняння можна отримати варiацiйно як

рiвняння Ейлера—Лагранжа—Рауса для наступних лагранжiану L, енергiї E

та дисипативної функцiї F:

L =
1

π

∫
d2ξ cos θ∂τφ− E, (2.98a)

E =
1

2π

∫
d2ξ

[
(∇θ)2 + sin2 θ(∇φ)2 + cos2 θ

]
, (2.98b)

F =
αG

2π

∫
d2ξ

[
(∂τθ)

2 + sin2 θ(∂τφ)2] , (2.98c)

де все функцiонали нормувано на величину πA (тут A— обмiнний iнтеґрал).

Застосуємо тепер (2.98) для побудови ефективних лагранжевих рiвнянь.

Надалi все залежить вiд того, наскiльки вдало обрано модель. Почнемо само

з вибору моделi, що описує вихор. Найпростiшою моделлю, як ми вже зазна-
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чали, є модель бiжучої хвилi. Для поля намагнiченостi, що описується двома

кутами θ i φ як функцiями точки площини z = x + iy та часу t, динамiчний

розподiл намагнiченостi для вихору, який розташовано в точцi Z = X + iY

має вигляд

θ(z, t) = θv(z − Z(t)), φ(z, t) = φv(z − Z(t)), (2.99)

де θv(z) i φv(z) описують структуру нерухомого вихору (1.51):

θv(z) = θv(|z|), φv(z) = ϕ0 + q arg z. (2.100)

Такий пiдхiд є дуже плiдним, див. для огляду [16]. Однак вiн не враховує

обмеженiсть системи. На вiдмiну вiн локалiзованих солiтонiв в легоосьових

магнетиках, роль межi для вихорiв є принциповою.

Для спрощення задачi розглянемо випадок планарного вихору, для яко-

го актуальним є лише внутриплощинний розподiл спiнiв. В цьому випад-

ку статичнi рiвняння Ландау—Лiфшиця набувають форму рiвнянь Лапласа,

∇2φv = 0 всюди, крiм точки знаходження центра вихору (точки сингулярно-

стi). В необмеженiй системi розв’язок рiвняння Лапласа має вигляд (2.100). В

обмеженiй системi маємо крайовi задачi Дiрiхле або Неймана. Для кругової

системи радiуса L межовi умови цих задач мають вигляд:

φ
∣∣∣
|z|=L

= ϕ0 + q arg z (умови Дiрiхле),

∂φ

∂|z|
∣∣∣
|z|=L

= 0 (умови Неймана).
(2.101)

Для розв’язку цiєї задачi можна використовувати метод зображень [250], за

аналогiєю до того, що використовується в електростатицi [251]. Розв’язок цiєї

задачi матиме вигляд

φ(z, t) = ϕ0 + q arg(z − Z) + qI arg(z − ZI)− qI arg Z. (2.102)

В цьому виразi вихрове зображення розташовано в точцi ZI = ZL2/|Z|2,
величина заряду зображення qI = q у випадку задачi Дiрiхле та qI = −q
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для задачi Неймана. Останнiй доданок, який є сталою, додано для того, щоб

задовольнити коректну поведiнку при L → ∞. Для статичної конфiгурацiї

цей доданок впливає лише на вибiр сталої ϕ0, проте наявнiсть цього доданка

є принциповою для опису динамiки, коли Z = Z(t) [216].

Перейдемо до розгляду динамiчної задачi. Слiд очiкувати, що при неве-

ликих швидкостях руху вихорiв метод зображень є застосовним. Наскiльки

нам вiдомо, в електродинамiцi метод зображень не застосується для опису

руху зарядiв в обмежених системах. Причина полягає в лоренц-iнварiантно-

стi рiвнянь електродинамiки, якi можуть порушуватися при використання

метода зображень: швидкiсть електричного заряду зображення, на вiдмiну

вiд швидкостi самого заряду, може бути скiль завгодно великою.

Вважаючи, що позаплощинна структура вихору не змiнюється при йо-

го русi, використовуватимемо наступну модель вихору зображення (image

vortex ansatz, IVA)

cos θIVA = p cos θv
(
z − Z(t)

)
, (2.103a)

φIVA = ϕ0 + q arg
(
z − Z(t)

)
+ qI arg

(
z − ZI(t)

)− qI arg Z(t). (2.103b)

В цiй формулi θv описує структуру нерухомого вихору (1.51b) з полярнiстю

p = +1.

Оскiльки розподiл намагнiченостi в вихорi вже обрано, тепер ми в змозi

перейти до обрахунку ефективного лагранжiану. Згiдно до (2.55) ми обираємо

регулярний ефективний лагранжiан у виглядi

Leff =

∫
d2x

[
cos θIVA − p

]
∂tφ

IVA − E[θIVA, φIVA]. (2.104)

Нагадаємо, що при виборi явного вигляду лагранжiану є певна вiльнiсть: ла-

гранжiан означений з точнiстю до калiбрувального перетворення (2.54), яке

не впливає на польовi рiвняння. Однак, як ми показали вище, див. (2.36),

ефективнi рiвняння мають звичайний лагранжев вигляд лише за умови вiд-
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Рис. 2.8. Траєкторiя вихору в гейзенбергiвському ФМ при t ∈ (0; 104). Тертя з коефiцiєнтом

αG = 0.01 було вимкнено при t = 1600. Вихор з q = p = 1 почав рухатися з точки

Z = 20.5a0 + i23.5a0 на ґратцi радiуса L = 20a0 ≈ 11.3. «Чисту» кругову траєкторiю

без спiнових хвиль було отримано за цим методом. При усiх моделюваннях вважалося,

коефiцiєнт анiзотропiї δ = 0.08.

сутностi сингулярної сили. Наявнiсть доданка з множником p в ефективному

лагранжiанi (2.104) забезпечує вiдсутнiсть ефекту сингулярної сили.

Пiдставляючи модель вихору зображення (2.103) до лагранжiану (2.98a),

отримаємо ефективний лагранжiан (див. додаток А.1):

L = −pR2Φ̇− ln
L2 −R2

L
, (2.105)

де R i Φ—полярнi координати центра вихору Z = X + iY = R exp(iΦ).

Аналогiчним чином дисипативна функцiя

F = ηGẊ2 = ηG

(
Ṙ2 + R2Φ̇2

)
, ηG =

αG

2
(ln L + C1) , (2.106)

де стала C1 ≈ 2.31—константа, яка походить з розподiлу θ; вона пiдрахована

в додатку А.1, див. (А.18). Залежнiсть дисипативної сталої ηG вiд ln L було

вперше знайдено в роботi [140].

Тепер ми можемо порахувати ефективнi рiвняння Ейлера—Лагранжа—
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Рауса
∂L

∂Xi
− d

dτ

(
∂L

∂Ẋi

)
=

∂F

∂Ẋi

, Xi = {R, Φ} . (2.107)

Остаточно матиме рiвняння

pΦ̇ + ηG
Ṙ

R
=

1

L2 −R2 , (2.108a)

Ṙ

R
= ηGΦ̇. (2.108b)

В векторних позначеннях ця система— добре вiдоми рiвняння Тiля [140, 141]

G
[
ez × Ẋ

]
− 2πηGẊ − 2πX

L2 −X2 = 0. (2.109)

Зазначимо, що за вiдсутнiстю тертя (αG = 0) на вихор дiють двi радiальнi

сили (гiросила та кулонова сила), якi компенсують одна одну, що забезпе-

чує орбiтальний рух вихору уздовж кола. В цьому випадку радiус вихору не

визначений (визначається початковими умовами). Використовуючи (2.108)

можемо розрахувати частоту цього кругового руху уздовж орбiти певного

радiусу R, див. огляд [16]:

Ω(R) =
p

L2 −R2 . (2.110)

Зазначимо, що цей вираз узагальнює вiдповiдь ω ∝ 1/L2, яку ми отримали

ранiше, виходячи з аналiза малих коливань на фону вихору, див. (2.92).

Якщо в системi присутнє тертя, з’являється додаткова незкомпенсована

сила. В результатi траєкторiї є незамкненими. Цi траєкторiї матимуть вигляд

логарифмiчної спiралi, див. (2.108b):

Φ− Φ0 =
1

ηG
ln

R

R0
, (2.111)

де R0 та Φ0 — сталi. Ми розглядаємо систему з неймановими межовими умо-

вами, для якої центр є нестiйким: вихор розкручується пiд час руху уздовж

спiралi i наприкiнцi залишає систему.
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Для перевiрки теоретичних передбачень попереднього пункту ми моде-

лювали еволюцiю дискретних рiвняння Ландау—Лiфшиця—Гiльберта (1.45).

Чисельно ми iнтегрували рiвняння (1.45) по квадратнiй ґратцi розмiру (2L)2,

використовуючи метод Рунге—Кутта четвертого порядку з часовим шагом

0.01, вважаючи межу системи вiльною, що вiдповiдає межовим умовам Не-

ймана. В усiх випадках вихор було початково розташовано бiля центра кру-

гової системи, поле та релаксацiя включались адiабатично за час бiля 100.

Подальшi деталi моделювання описано роботi [217].
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Рис. 2.9. Азимутальний кут Φ положення ви-

хору як функцiя логарифму радiуса положе-

ння R для чотирьох рiзних значень αG. Радi-

ус системи L = 20a0 ≈ 11.3.

При моделюваннi вважалось, що

J = S = 1. В усiх випадках стала

анiзотропiї δ = 0.08, що вiдповiдає

магнiтнiй довжинi l0 ≈ 1.77a0. Роз-

мiри системи змiнювались в дiапазо-

нi L ∈ [20a0; 100a0]. Для спрощення

ми також зафiксували релаксацiйну

сталу αG = 0.01 в (1.45).

За вiдсутнiстю тертя вихор має

рухатись уздовж кругової траєкторiї

з круговою частотою (2.110). Вико-

ристовуючи (2.103) при t = 0 як по-

чатковi умови, ми можемо «пiдготувати» круговi траєкторiї будь-якого ра-

дiусу, прикладаючи тертя. Останнє вбиває усi спiновi хвилi, що виникають

завдяки неточностi початкових умов i рухає вихор уздовж спiральної трає-

кторiї (2.111). Коли ми досягли обраного радiусу, ми адiабатично вимикали

тертя за час, бiльший нiж 100 (1/αG). Пiсля цього вихор рухається завжди

по колу. Такий сценарiй показано на Рис. 2.8.

Проаналiзуємо тепер спiральнi траєкторiї, що мають з’являтися за наяв-

нiстю тертя. На Рис. 2.9 зображено кут повороту Φ (в радiанах) як функцiю
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логарифму радiусу R для чотирьох значень коефiцiєнтiв тертя αG. При цьому

з початку вихор завжди знаходився в одному й тому мiсцi ґратки (Φ0 = π/2,

R0 = 3a0). Поведiнку, яку ми отримали за даними спiн-ґраткового моделю-

вання зображено на Рис. 2.9 безперервними кривими. Штриховi лiнiї вiдпо-

вiдають аналiтичнiй залежностi (2.111). Зазначимо, що наявнiсть сталої C1

важлива для того, щоб отримати кiлькiсну узгодженiсть мiж даними, тому

що вiдповiдний доданок має такий само порядок як i ln L.

2.2.3.2. Динамiка вихору пiд впливом змiнного магнiтного поля.

Граничний цикл. Вище ми розглядали вiльну динамiку вихору в кру-

говому магнетику. Такий вихор за вiдсутнiстю тертя рухається по колу iз

частотою Ω = p/(L2−R2). При наявностi тертя траєкторiя має вигляд спiра-

лi (2.111). При цьому у випадку вiльних межових умов вихор розкручується

i з часом залишає систему. Всi цi результати описано в межах стандартних

рiвнянь Тiля (2.109). При цьому вихор розглядається як жорстке частинкопо-

дiбне збудження, що не має внутрiшнiх ступенiв вiльностi. Це є стандартним

пiдходом до динамiки вихорiв, див. оглядову роботу [16]. Однак нещодавнi

експериментальнi i теоретичнi дослiдження [29, 144, 216, 217, 252–255] ви-

свiтили явища, якi не можна пояснити такою простою картиною. Одним з

вражаючих прикладiв є явище перемикання полярностi вихору [144, 217, 252–

255], де принциповим є зв’язок мiж рухом вихору i осциляцiями його осердя.

Iнший приклад— циклоiдальнi осциляцiї вихору навколо його середнього ру-

ху, якi ми розглядали вище, див. Рис. 2.7. Останнi, як ми бачили, можна

пояснити збудженням вищих магнонних мод спецiального вигляду (трансля-

цiйних азимутальних мод), врахування яких приводить до iєрархiї рiвнянь

руху, що мiстять вищi похiднi, див. (2.93). Динамiчнi коефiцiєнти при цьому

є нелокальними.

Таким чином iснують явища, де внутрiшня динамiка вихору вiдiграє прин-
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ципову роль. Одна з перших спроб врахувати внутрiшню структуру вихору

була зроблена в роботi [256], де було показано, що варiацiя вихрового осердя

пов’язана з положенням вихору, пояснюючи рух вихрової пари крiзь межу

мiж двома матерiалами з рiзними сталими анiзотропiї. Важливу роль в цьо-

му напрямку вiдiграли роботи [144, 217, 255], де було показано, що внутрiшнi

ступенi вiльностi є принциповими для пояснення явища перевороту намагнi-

ченостi (перемикання полярностi), пiд впливом зовнiшнього магнiтного поля,

яке рiвномiрно обертається в площинi магнетика.

Нижче ми покажемо, що перiодична накачка змiнним магнiтним полем

разом з тертям може стабiлiзувати вихор в обмеженiй системi. При цьому в

системi з’являється незгасаюча динамiка вихору— граничний цикл, що iснує

завдяки взаємовпливу динамiки вихору як цiлого i внутрiшнiх мод магнети-

ка. Отже важливо включити внутрiшнi моди в теорiю колективних змiнних.

Такий пiдхiд можна розглядати як перше узагальнення на динамiку вихорiв

одновимiрної теорiї колективних змiнних для кiнкiв рiвняння Клейна—Ґордо-

на, яку запропоновано Райсом [238, 257, 258], де ширина кiнку розглядалася

як колективна змiнна разом з положенням кiнку.

Розглядатиме двовимiрний легкоплощинний магнетик з енергiєю (2.98b),

що знаходиться в зовнiшньому магнiтному полi

B(t) = (B cos ωt; B sin ωt; 0) , (2.112)

яке є просторово однорiдним та обертається в площинi магнетика XY . Енер-

гiя взаємодiї з полем— зееманова енергiя з густиною −γB ·M . Вiдповiдний

доданок в енергiї (нормований на πA) має вигляд

V = − b

π

∫
d2ξ sin θ cos(φ− ντ), (2.113)

де введено безрозмiрна амплiтуда магнiтного поля b = γB/ω0 та безрозмiрна

частота ν = ω/ω0; γ = 2µB/}— гiромагнiтне спiввiдношення.
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Рiвняння Ландау—Лiфшиця—Гiльберта мають вигляд (2.97). У вiдсутно-

стi магнiтного поля основним станом системи є однорiдна легка площина,

θ0 = π/2 i φ = const. Поле суттєво змiнює фiзичну картину: спiни починають

однорiдно обертатись в площинi, φ = ϕ + ντ . Така прецесiя веде до динамi-

чної появи z–компоненти намагнiченостi, θ0 6= π/2. З рiвнянь (2.97) бачимо,

що рiвноважнi значення θ i φ задовольняють наступнi рiвняння,

(
1− ν

cos θ

)2
+ α2

Gν2 =
b2

sin2 θ
, (2.114a)

− b sin φ− αGν sin θ = 0, (2.114b)

отже такий стан може iснувати лише при b ≥ αGν (в iншому випадку iснує

лише основний стан з θ0 = π/2 та φ = const). Вважаючи, що cos θ ¿ 1,

отримаємо

cos θ ≈ ν

1−
√

b2 − α2
Gν2

, φ = ντ + π + arcsin
αGν sin θ

b
. (2.115)

Слiд зазначити, що величина позаплощинної компоненти намагнiченостi cos θ

є пропорцiйною до частоти поля ν, тому її знак є важливим. Нижче ми обго-

воримо роль цього однорiдного розв’язку на динамiку вихору.

Виходячи з в рiвнянь Ландау—Лiфшиця—Гiльберта можемо пiдрахувати

також баланс енергiї:

dE

dτ
= −2F −W, W =

∫
d2ξ

(
m · db

dτ

)
, (2.116)

де m— одиничний вектор намагнiченостi. Формально, рiвняння (2.114) ма-

ють два розв’язки. Легко переконатися в тому, що лише для розв’язку (2.115)

виконується спiввiдношення балансу енергiї (2.116), тобто енергiя E стабiлi-

зується.

Для опису динамiки вихору пiд впливом магнiтного поля скористаємось

методом колективних змiнних в рамках ефективного лагранжевого пiдходу
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Рис. 2.10. Двi траєкторiї вихору за даними спiн-ґраткового моделювання на ґратцi з ра-

дiусом L = 78a0 ≈ 44, пiд впливом магнiтного поля (2.112) з параметрами ν = 0.125

та b = 0.002. Для цього поля усi траєкторiї досягають граничного циклу незалежно вiд

початкових умов (вважаючи, однак, що вихор розташовано не надто близько до межi).

(2.107). Обраховуючи зееманову енергiю (2.113) з використанням моделi ви-

хору зображення (2.103), матимемо (див. додаток А.2):

V (τ) ≈ bRL cos(Φ− ντ). (2.117)

При цьому в ефективних рiвняння руху Тiля (2.109) з’являється ще один

доданок— сила взаємодiї вихору з магнiтним полем. В результатi ефективнi

рiвняння мають вигляд

G
[
ez × Ẋ

]
− 2πηGẊ − 2πX

L2 −X2 + F Z = 0,

F Z = − bL

2R
{X cos(Φ− ντ) + [X × ez] sin(Φ− ντ)} .

(2.118)

При цьому спiввiдношення для балансу енергiї (2.116) має вигляд:

dE

dτ
= −πηGẊ2 + πbνRL sin (Φ− ντ) . (2.119)

Зазначимо, що в системi може iснувати енергетично рiвноважний стан,
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при якому енергiя, що накачується в систему завдяки магнiтному полю, пов-

нiстю компенсується втратами на тертя. Такий баланс енергiї може вiдбува-

тися лише за умови

Ω ≡ Φ̇ = ν, (2.120)

що вiдповiдає стацiонарному руху вихору уздовж кола з частотою накачки.

Радiус такого орбiтального руху є знов довiльним.

Перейдемо до перевiрки результатiв, отриманих в рамках стандартного

рiвняння Тiля, за допомогою чисельного моделювання. Чисельно ми iнтеґру-

вали дискретнi спiн-ґратковi рiвняння Ландау—Лiфшиця—Гiльберта (1.45) з

гамiльтонiаном

H = −J

2

∑

(n,n′)

(Sn · Sn′ − δSz
nSz

n′)− γB
∑

n

(Sx
n cos ωt + Sy

n sin ωt) (2.121)

за методом, описаним вище в попередньому пiдпунктi.

Для дослiдження динамiки вихору в зовнiшньому полi ми використовува-

ли пiдхiд моделювання роботи [217], де розглядалося питання перемикання

намагнiченостi, що має мiсце при νp < 0. Зараз ми розглядатиме вихори з

полярнiстю p = 1 у випадку ν > 0, при якому перемикання не вiдбувається.

Для спрощення ми зафiксуємо коефiцiєнт тертя αG = 0.01 в рiвняннях

(1.45) та змiнюємо лише параметри (b, ν, L). Ми перевiрили, що ефекти, про

якi йдеться в цьому пiдпунктi, мають мiсце в iнтервалi анiзотропiй i коефi-

цiєнтiв тертя навколо цих значень. Обираючи комбiнацiю параметрiв (ν,b)

поля, радiуса L системи та коефiцiєнт тертя αG, ми спостерiгали при мо-

делюваннi, що вихор або втiкає з системи крiзь її межу, або залишається в

серединi назавжди. В останньому випадку вихор може досягти граничного

циклу для широкого iнтервалу параметрiв магнiтного поля. На Рис. 2.10 по-

казано двi траєкторiї вихору, якi отримано за даними моделювання при двох

рiзних початкових умовах. Ми бачимо, що в обох випадках вихор досягає тiєї
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самої граничної траєкторiї — кругового граничного циклу. Якщо цей грани-

чний цикл iснує, то вiн досягається незалежно вiд початкового положення

вихору. Iншими словами, вихор не пам’ятає свого початкового положення.

: escaped : limit cycle : confined
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0.1 0.30.2

Field frequency (ν)
F

ie
ld

 a
m

p
li

tu
d

e 
(b

)

Рис. 2.11. Дiаграма типiв траєкторiй вихо-

ру в площинi параметрiв (ν, b) в областi ν ∈
(0; 0.3) та b ∈ (0; 0.033). Радiус системи L =

36a0 ≈ 20. Термiн “confined” (втiкає) означає,

що граничний цикл не досягається, хоча ви-

хор залишається в системi пiд час спостере-

ження τ . 6400.

Для свого iснування граничний

цикл потребує як присутностi зовнi-

шнього поля, так i дисипацiї в си-

стемi. Для фiксованої частоти нака-

чки ν та розмiрiв системи L, грани-

чний цикл вiдсутнiй, якщо напруже-

нiсть поля b недостатньо сильна. В

цьому випадку дисипативнi процеси

домiнують, що веде до анiгiляцiї ви-

хору: вихор залишає систему, рухаю-

чись уздовж спiралi. В протилежно-

му випадку, якщо напруженiсть b ду-

же сильна в порiвняннi з його часто-

тою ν, вихор також залишає систе-

му: ситуацiя аналогiчна руху вихору

в зовнiшньому квазiстатичному полi, що виштовхує вихор з магнетика. Якщо

ж обидва параметри (напруженiсть i частота) дуже великi, поле руйнує ви-

хор, утворюючи спiнови хвилi; також новi вихори можуть утворюватися на

межi. Для сильних полiв можуть виникати траєкторiї, що мають вигляд хао-

тичного руху. Зазначимо, для того, щоб визначити граничний цикл, значення

сталої тертя не є таким вирiшальним, як параметри поля. Наприклад, збiль-

шуючи коефiцiєнт тертя в п’ять разiв (з величини αG = 0.002 до 0.01) ми

отримали граничний цикл, який майже не вiдрiзняється вiд того, який по-

казано на Рис. 2.10, змiнюється лише час, за який вiн досягається. Тут слiд

зазначити, що в системi вiдсутнє резонансне поглинання енергiї в змiнному
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полi, на вiдмiну вiд передбачень роботи [259]. Поле лише керує рухом вихору:

вихор обертається з частотою Ω, яка завжди менша за частоту накачки ω.

Всi зазначенi екстремальнi випадки накладають обмеження на область па-

раметрiв, де з’являються круговi граничнi траєкторiї. На Рис. 2.11 показано

площину параметрiв (ν, b) для системи радiусом L = 36a i також зазначено,

за яких умов вихор втiкає з системи, за яких досягає граничної траєкторiя, а

за яких вихор залишається в системi без утворення граничного циклу. Анало-

гiчно до того, як i при дослiдженнi явища перемикання в [217], в системi було

знайдено «вiкна», тобто подiї, якi не очiкуються в данiй областi параметрiв,

наприклад, точка (ν = 0.1, b = 0.02) на дiаграмi. Бiльш детальний аналiз

областi, що мiстять «вiкно» виявляє аналогiчну поведiнку. Також ми спо-

стерiгали, що вихор є чутливим до малих вiдхилень параметрiв поля, тобто

поведiнка не завжди є монотонною, див., наприклад, уздовж лiнiї b = 0.025

при збiльшенi частоти.

При збiльшеннi L також з’являються «вiкна», де не iснують граничнi ци-

кли. Наприклад, для системи з L = 36a0, ν = 0.1, b = 0.02 вихор втiкає з си-

стеми, однак при L = 24a0, 30a0, з одного боку, i при L = 42a0, 48a0, 54a0, · · · ,
з iншого боку, вихор досягає граничного циклу.

Надалi розглядатиме властивостi граничного циклу. На Рис. 2.12 зобра-

жено залежностi радiусу вихрової орбiти R та кутової частоти Ω як функцiй

радiусу системи L для фiксованої частоти накачки ν = 0.094 та чотирьох

амплiтуд b. Лiнiйну залежнiсть радiуса орбiти R вiд оберненого радiусу 1/L

дуже чiтко видно з Рис. 2.12, а для усiєї областi L ∈ [11; 56]. На Рис. 2.12, б

зображено частоту Ω вихрового орбiтального руху як функцiю 1/L. Зале-

жнiсть виглядає лiнiйною при L > 30, але не при менших L, що пiдкреслює

вплив розмiрних ефектiв. На обох рисунках є вiдсутнi точки при L = 20 та

b = 0.0187: при цих параметрах вихор утiкає з системи.

Для системи заданого розмiру L властивостi граничного циклу залежать
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Рис. 2.12. Параметри граничного циклу при динамiцi вихору як функцiя оберненого ра-

дiусу системи 1/L для кругової системи при фiксованiй частотi накачки ν = 0.094 та

декiлькох значень амплiтуди поля b за даними спiн-ґраткового моделювання (символи).
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Рис. 2.13. Параметри граничного циклу при динамiцi вихору як функцiя частоти ν для

кругової системи радiусу L = 36a0 ≈ 20 для декiлькох значень амплiтуди поля b за даними

спiн-ґраткового моделювання (символи).
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Рис. 2.14. Два типи вихрових траєкторiй, коли вихор залишається в системi, але траєкторiї

не є круговими; це має мiсце при досить великих значеннях амплiтуд та частот магнiтного

поля. На Рис. (а) траєкторiя є перiодичною. Траєкторiя на Рис. (б ) виглядає хаотичною.

вiд частоти поля ν та його амплiтуди b. На Рис. 2.13, а зображено радiус

R граничного циклу як функцiю оберненої частоти 1/ν поля накачки. Для

великих частот можна побачити, що цей радiус прямує до сталої величини,

що пропорцiйна амплiтудi поля b. Для низьких частот радiус рiзко зростає.

В цьому випадку тертя вiдiграє бiльш значну роль, нiж у випадках, якi ми

розглядали вище.

На Рис. 2.13, б зображено частоту Ω орбiтального руху вихору як функцiю

частоти накачки ν для чотирьох рiзних значень амплiтуди поля b. Дiагональ,

яку показано в верхньому лiвому кутi вiдображає той факт, що Ω < ν.

Хоча бiльшiсть траєкторiй, що збiгаються до граничного циклу, мають

вигляд кругових траєкторiй, в декiлькох випадках ми отримали граничнi ци-

кли, що не є круговими, як показано на Рис. 2.14, а. В системi також можуть

реалiзуватися хаотичнi траєкторiї, див. Рис. 2.14, б .

Перейдемо до аналiтичного опису динамiки вихору пiд впливом змiнного
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магнiтного поля. Наведений вище аналiтичний опис в межах пiдходу Тiля по-

казує, що вихор пiд впливом магнiтного поля може рухатися лише з частотою

накачки: Ω = ν, див. (2.120). Отже стандартний пiдхiд Тiля не може забез-

печити круговий рух вихору з частотою Ω < ν, який ми спостерiгали при

чисельному моделюваннi. Бiльш того, в пiдходi Тiля радiус орбiтального ру-

ху визначається початковими умовами, тобто в системi вiдсутнiй граничний

цикл.

Причиною того, що пiдхiд Тiля не є адекватним, полягає в збудженнi зав-

дяки полю симетричної моди з m = 0, динамiка якої може бути зв’язаною iз

трансляцiйною (або азимутальною) модою, для якої |m| = 1 [144, 217, 252,

255]. Завдяки незгасаючий накачцi система переходить в нелiнiйний режим i

взаємодiя мiж рiзними модами стає вирiшальною. Таким чином, некоректно

описувати вихор як жорстку частинку (що вiдповiдає наближенню трансля-

цiйної моди) — необхiдно враховувати також внутрiшню динамiку системи як

цiлого.

Отже, нам потрiбно узагальнити метод колективних змiнних. Новий пiд-

хiд має враховувати внутрiшнi ступенi вiльностi системи. Завдяки тому, що

магнiтне поле змiнює z-складову намагнiченостi i зумовлює новий основний

стан, природно включити в поле m додаткову ступiнь вiльностi. Для того, щоб

внутриплощинний розподiл намагнiченостi також був узгоджений з новим

основним станом (2.115) ми додали до поля φ, див. (2.103b), додаткову фазу

Ψ(τ), яка залежить вiд часу. Фаза Ψ(τ) описує однорiдну прецесiю спiнiв;

її можна розглядати як узагальнення довiльної сталої ϕ0 у виразi (2.103b).

Однак ця стала фаза є важливою, якщо в системi присутнє магнiтне поле в

площинi магнетика: воно руйнує ротацiйну симетрiю в XY площинi [260].

Таким чином ми обрали нову двопараметричну модель вихору зображе-
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ння

cos θ(z, τ) = p cos θv

( |z − Z(τ)|
l(τ)

)
, (2.122a)

φ(z, τ) = arg
(
z − Z(τ)

)
− arg

(
z − ZI(τ)

)

+ arg Z(τ) + Ψ(τ), (2.122b)

яка дає можливiсть описати структуру рухомого вихору так само, як i в моде-

лi вихору зображення (2.103), але додатково включаючи додатково прецесiю

спiнiв як цiле, завдяки залежностi вiд часу фази Ψ(τ) та динамiку вихрового

осердя завдяки залежностi ширинi осердя вiд часу, l(τ). Останнє дозволяє

змiну z-складової намагнiченостi

M(τ) =
1

π

∫
d2x cos θ(z, τ) = M0l

2(τ), (2.123)

яку зв’язано з повною кiлькiстю «спiнових вiдхилень» або «магнонiв», зв’я-

заних у вихорi [12, 13]. Тут M0

M0 = 2

∞∫

0

ρdρ cos θv(ρ) ≈ 2.75 (2.124)

характеризує типову кiлькiсть магнонiв, зв’язаних у статичному вихорi (1.55).

Зазначимо, що за вiдсутнiстю дисипацiї та магнiтного поля величина M збе-

рiгається, див. (1.55). Поле збуджує внутрiшню динамiку, змiнюючи кiлькiсть

зв’язаних магнонiв та повну намагнiченiсть M .

Для побудови ефективних рiвнянь руху використовуватиме пiдхiд ефе-

ктивного лагранжiану за схемою, яку описано вище. Однак, крiм «вихро-

вих координат» {R, Φ}, ми розглядаємо також двi «внутрiшнi координати»

{M, Ψ}. Отже тепер матиме чотири колективних змiнних

Xi = {R(τ), Φ(τ),M(τ), Ψ(τ)} . (2.125)

Ефективнi лагранжевi рiвняння можна отримати, якщо пiдставити двопара-

метричну модель вихору зображення (2.122) в регулярний лагранжiан (2.104).
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Рис. 2.15. Двi траєкторiї вихору за результатами чисельного iнтеґрування рiвнянь (2.128)

при рiзних початкових умовах. Безперервна крива —R(0) = a0, Φ(0) = 5π/4, Ψ(0) = π/4.

Пунктирна крива —R(0) = 10a0, Φ(0) = 5π/4, Ψ(0) = π/4. Iншi параметри: b = 0.002,

ν = 0.125, αG = 0.01 та δ = 0.08. Радiус системи L = 78a0 ≈ 44.

Обчислюючи вiдповiднi iнтеґрали (деталi див. в додатку А.2), матимемо (на-

гадаємо, що ми розглядатиме випадок вихору з p = +1):

L = MΨ̇−R2Φ̇− ln
L2 −R2

L
+

1

2

(
ln

M

M0
− M

M0

)

− bLRf
(

R
L

)
cos(Φ + Ψ− ντ).

(2.126)

В цьому ефективному лагранжiанi змiннi M та Ψ є спряженими одна до одної,

це ще раз пояснює, чому їх необхiдно вводити разом.

Аналогiчним чином можемо обчислити дисипативну функцiю

F =
αG

2

[ (
Ṙ2 + R2Φ̇2

) (
C1 +

1

2
ln(L2 −R2)− 1

2
ln

M

M0

)

+ Ψ̇2
(

L2 − M

M0

)
+ 2R2Φ̇Ψ̇ +

C2Ṁ
2

MM0

]
,

(2.127)

де сталi C1 i C2 введено, вiдповiдно, в (А.18) i (А.28). На пiдставi лагранжевих
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рiвнянь (2.107) матимемо для системи змiнних (2.125)

Ṙ =
αGR

2

[
Φ̇

(
C1 +

1

2
ln(L2 −R2)− 1

2
ln

M

M0

)
+ Ψ̇

]

− bL

2
f

(
R
L

)
sin

(
Φ + Ψ− ντ

)
, (2.128a)

Φ̇ =
1

L2 −R2 −
αGṘ

2R

(
C1 +

1

2
ln(L2 −R2)− 1

2
ln

M

M0

)

− bL

2R
g

(
R
L

)
cos

(
Φ + Ψ− ντ

)
, (2.128b)

Ṁ = −αG

[
R2Φ̇ + Ψ̇

(
L2 − M

M0

)]
+ bLRf

(
R
L

)
sin

(
Φ + Ψ− ντ

)
, (2.128c)

Ψ̇ =
1

2

(
1

M0
− 1

M

)
+ αGC2

Ṁ

MM0
. (2.128d)
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Рис. 2.16. Три типи траєкторiй в пло-

щинi параметрiв (ν, b), якi розраховано

за результатами чисельного iнтеґруван-

ня ефективних рiвнянь (2.128). Параме-

три системи: αG = 0.01, δ = 0.08, розмiр

системи L = 36a0 ≈ 20.

Для того, щоб проiнтеґрувати чи-

сельно систему диференцiальних рiв-

нянь (2.128), необхiдно на кожному кро-

цi розв’язувати алгебраїчну систему. Ми

використовували програмне забезпече-

ння Maple [261], що включає зазначе-

нi можливостi. Система рiвнянь (2.128)

описує основнi властивостi динамiки ви-

хорiв, яку ми спостерiгали при моде-

люваннi та описує круговий граничний

цикл для траєкторiй вихрового центра,

див. Рис. 2.15. Зазначиом, що рiвняння

(2.128a) та (2.128b) зводяться до рiвнянь

Тiля, записаних для координат вихору (R, Φ) у випадку, коли нехтуємо M

та Ψ; в цьому випадку iснування стабiльних замкнених орбiти не можливо.

Граничний цикл є можливим тiльки, якщо включити до розгляду внутрiшнi

ступенi вiльностi (M, Ψ).

Ефективна модель забезпечує iснування рiзних типiв траєкторiй, див. Рис. 2.16.
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Рис. 2.17. Радiус граничного циклу R як функцiя розмiру системи L, розрахований як

розв’язок рiвнянь (2.128) для магнiтних полей з ν = 0.06 та декiлькох значень амплiтуди

поля.

Вихровi траєкторiї утворюють граничний цикл лише при b . ν/2 (область

“Limit cycle”). Якщо напруженiсть магнiтного поля вище зазначеного кри-

тичного значення, вихор залишає систему (область “Escape”). Модель не мi-

стить нижнього граничного значення для iснування граничного циклу. Але

на Рис. 2.16 штриховою лiнiєю ми зобразили криву, що вiдповiдає умовi, при

який радiус орбiти може стати меншим за сталу ґратки (нижня область). В

цьому випадку принциповими стають дискретнi ефекти, тому модель пере-

стає бути адекватною.

На Рис. 2.17 показано залежнiсть радiуса граничного циклу R вiд розмiру

системи L, яку знайдено за результатами чисельного iнтеґрування рiвнянь

(2.128). Зазначимо лiнiйну залежнiсть R ∝ L, схожу на ту, що ми отримали

при чисельному моделюваннi, див. Рис. 2.12, а.

Для аналiтичного аналiзу моделi ми спростимо її, вважаючи, що вихрова

орбiта знаходиться на вiддалi вiд межi системи, тобто що R ¿ L та повна

z-складова намагнiченостi слабко змiнюється, N ≡ (M −M0)/M0 ¿ 1. Тодi

можемо отримати спрощенi вирази для ефективного лагранжiану та дисипа-
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тивної функцiї:

L = M0NΨ̇−R2Φ̇ +
R2

L2 −
N 2

4
− bRL cos ∆, (2.129a)

F = ηG

(
Ṙ2 + R2Φ̇2

)
+ αG

L2

2
Ψ̇2 + αGR2Φ̇Ψ̇, (2.129b)

де ∆ ≡ Φ + Ψ− ντ та ηG була визначена в (2.106).

На пiдставi (2.129) отримаємо лагранжевi рiвняння:

Ṙ = ηGRΦ̇− bL

2
sin ∆ + αG

R

2
Ψ̇, (2.130a)

Φ̇ =
1

L2 − ηG
Ṙ

R
− bL

2R
cos ∆, (2.130b)

M0Ṅ = −αGL2Ψ̇ + bRL sin ∆− αGR2Φ̇, (2.130c)

2M0Ψ̇ = N, (2.130d)

Ця система рiвнянь описує два демпфованих зв’язаних осцилятора з перi-

одичною накачкою, яки описуються двома двiйками змiнних, (R, Φ) i (N, Ψ).

Пiд впливом накачки осцилятори можуть синхронiзуватися та утворити гра-

ничний цикл. Чисельний аналiз рiвнянь (2.130) показав наявнiсть трьох рi-

зних типiв поведiнки вiд b для фiксованих значень ν. Ми обрали ν = 0.06.

Для малих значень b = 3 · 10−4, фаза ∆ збiльшується лiнiйно з часом, N

осцилює i R зростає дуже повiльно без стабiлiзацiї. Коли амплiтуда зростає

i досягає b = 0.12, фаза ∆ прямує до −π, величина N стає вiд’ємною та по-

вертається до 0, радiус R необмежено зростає. Для b = 3 · 10−4, величина N

прямує до додатної сталої, ∆ прямує до π, члени в Ṙ збалансовано та маємо

граничний цикл. Можна побачити, що динамiка двiйки (N, Ψ) є швидкою з

типовим часом релаксацiї бiля 1/αGL2. В той же час динамiка двiйки (R, Φ) є

повiльною та залежить вiд початкового положення R0. Граничний цикл iснує

при R0 < 0.6L, зовнi цiєї областi R необмежено зростає.

У випадку, коли розв’язок системи рiвнянь (2.130) утворює граничний
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цикл, матимемо

Ṙ = Ṅ = 0, Φ̇ ≡ Ω = const, Ψ̇ = ν − Ω. (2.131)

В цьому випадку матимемо наступнi три алгебраїчних рiвняння

2R(ν + AΩ) = bL sin ∆, (2.132a)

αGL(ν − Ω) = bR sin ∆, (2.132b)

−2RΩ = bL cos ∆, (2.132c)

де A = C1 − 1 + ln L. Виключаючи sin ∆ з перших двох рiвнянь, отримаємо

вираз для частоти руху вихору

Ω ≈ ν

1 + AR2/L2 . (2.133a)

Тепер виключаючи члени з синусом та косинусом з (2.132a) та (2.132c), отри-

маємо R ≈ bL/2Ω. Комбiнуючи з (2.133a) отримаємо

Ω ≈ ν +
√

ν2 − Ab2

2
. (2.133b)

Це значення менше нiж частота накачки ν у вiдповiдностi до результатiв

моделювання. Однак, ця величина не є пропорцiйною до 1/L як це було при

моделюваннi. Для радiуса граничного циклу остаточно матимемо

R ≈ bL

ν +
√

ν2 − Ab2
≈ bL

2ν
. (2.133c)

Радiус вихрової орбiти R лiнiйно залежить вiд розмiрiв системи у вiдповiдно-

стi до результатiв моделювання. Також ця формула вiдображає залежнiсть

R ∝ 1/ν, яку ми також спостерiгали при моделюваннi.

Область параметрiв, при який iснує граничний цикл, можна оцiнити з

умови R < L, що приводить до b < 2ν. Однак, iснує бiльш суворi обмеження

на граничний цикл. Розв’язок (2.133b) є дiйснозначним лише за умови ν2 −
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Рис. 2.18. Iзолiнiї позаплощинної компоненти намагнiченостi вихору в рiзни моменти часу

для системи з L = 24a0.

Ab2 > 0. Iнший граничний випадок для параметрiв можна отримати з умови

Rl0 > a0 (коли важливими є ефекти дискретностi). Отже, область параметрiв,

для якої може iснувати граничнi цикли, можна оцiнити наступним чином:

2a

l0L
<

b

ν
< κ, (2.134)

де κ = 1/
√

A = 1/
√

C1 − 1 + ln L.

Для параметрiв, якi ми розглядали на Рис. 2.16, величина κ ≈ 0.48, отже

оцiнка (2.134) узгоджується з граничним значенням b ≈ ν/2.

З наведеного виразу можна оцiнити величину Ψ̇ при русi уздовж граничної

траєкторiї

Ψ̇ ≈ ν −√ν2 − Ab2

2
, (2.135)

яка свiдчить, що змiна намагнiченостi N = 2M0Ψ̇ завдяки внутрiшнiм коор-

динатам є малою. Проте наявнiсть цiєї змiнної є принциповою для iснування

граничного циклу.
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Рис. 2.19. Часова еволюцiя поля φ спiнiв всерединi та назовнi вихрової орбiти для вихору,

що досягає кругового граничного циклу. Параметри ν = 0.1, b = 0.02 та L = 48a0 ≈
27. Всерединi орбiти зображено спiни, що знаходяться в точках (25a0, 25a0), (27a0, 25a0),

(29a0, 25a0). Назовнi — в точках (31a0, 25a0), (33a0, 25a0), (47a0, 25a0).

Подальшi узагальнення методу колективних змiнних пов’язано з уточнен-

ням моделi (2.122). Слiд зазначити, що позаплощинна структура вихору, що

описується змiнною θ, має, згiдно до (2.122) радiальну симетрiю вiдносно ло-

кального положення центра вихору. Така ситуацiя є типовою при вiдсутностi

поля, див. Рис. 2.18, а. Однак результати моделювання при наявностi поля

свiдчать про асиметрiю позаплощинної структури вихору, див. Рис. 2.18, б .

Iзолiнiї θ = const мають форму елiпсiв, що обертається разом з вихром, збе-

рiгаючи свою форму. Вiдповiдне узагальнення, яке наведено в додатку А.3,

не приводить до суттєвої змiни картини. Функцiональнi залежностi i основiнi

висновки теорiї залишаються такими само, як i ранiше, див. формули (2.133);

змiнюються лише чисельнi стали, пор. (2.133) i (А.39).

Iнший спосiб зрозумiти динамiку вихору полягає в аналiзi руху iндивiду-

альних спiнiв. При чисельному спiн-ґратковому моделюваннi ми слiдкували

за компонентами кожного спiну для спостереження їх часової еволюцiї. Ми

розглядали досить широкий часовий iнтервал так, що вихор досягав грани-
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чного циклу. При аналiзi Фур’є спектра z-складової iндивiдуальних спiнiв ми

спостерiгали появу пiкiв з частотою граничного циклу Ω. Кожного разу, коли

центр вихору проходить бiля спiнiв, спiни вiдхиляються вiд свого положен-

ня. Поведiнку φ(τ) для декiлькох спiнiв зображено на Рис. 2.19. Коли вихор

досягає граничного циклу, тобто при t > 500, спiни починають поводити-

ся по-рiзному в залежностi вiд того, в серединi, чи назовнi вихрової орбiти.

Всерединi, залежнiсть φ(τ) є досить регулярною та лiнiйно зростає з часом

як φ ≈ ϕ0 + ντ . Така поведiнка спостерiгається на трьох верхнiх кривих на

Рис. 2.19 при τ > 500 (тобто пiсля того, як вихор досяг граничного циклу).

Назовнi орбiти поведiнка φ не є такою регулярною, див. три нижнiх кривi на

Рис. 2.19. Фур’є спектр залежностi φ(τ) мiстить основну частоту ω−Ω разом

з додатковими пiками на частотах ω ± nΩ, де n ∈ N.
Покажемо, наскiльки така поведiнка узгоджується з описаним методом

колективних змiнних. Вважатиме, що вихор вже досяг граничної траєкторiї,

тому колективнi змiннi Φ та Ψ задовольняють спiввiдношення (2.131). Вiд-

повiдно до моделi (2.122b), при русi вихору по граничному циклу динамiчна

змiнна φ має вигляд

φ(z, τ) = ϕ0 + ντ + arg
(
z − Z(τ)

)
− arg

(
z − ZI(τ)

)
. (2.136)

Розглядатиме вихор, розташований далеко вiд межi, тобто при R ¿ L. Тодi

радiус траєкторiї зображення вихору RI = L2/R À L, тому для будь-яких

|z| < L останнiй доданок в (2.136) матиме вигляд arg(z − ZI(τ)) ≈ π + Φ(τ),

отже

φ(z, τ) = ϕ̃0 + (ν − Ω)τ + arg
(
z − Z(τ)

)
. (2.137)

Якщо розглядатиме спiн, який розташовано на вiдстанi |z| > R, останнiй

доданок в (2.137) описує лише малi осциляцiї на фонi залежностi φ(z, τ) =

ϕ̃0 +(ν−Ω)τ . В той же час для спiнiв всерединi, тобто при |z| < R, цей дода-

нок є вирiшальним. Розглянемо граничний випадок спiну, який розташовано
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поблизу центра системи. Тодi arg(z − Z(τ)) ≈ π + Φ(τ), тодi спiввiдношення

(2.137) можна спростити як φ(z, τ) = ϕ0 + ντ . Отже, можна добре простежи-

ти два основних режими в динамiцi внутриплощинної компоненти спiнiв i цi

режими пiдтверджуються даними моделювання, див. Рис. 2.19.

2.3. Основнi результати роздiлу

В цьому роздiлi побудовано ефективнi рiвняння руху двовимiрних тополо-

гiчних солiтонiв в рiзноманiтних магнетиках. Основнi результати полягають

в наступному.

1) Узагальнено рiвняння неперервностi для тензору енергiї-iмпульсу в кла-

сичнiй теорiї поля на випадок систем з топологiчними дефектами:

1.a) Для польових систем, що мають сингулярностi, стандартне спiввiд-

ношення мiж польовим iмпульсом i силою має включати також дода-

ткову сингулярну силу. Цей пiдхiд застосовано для аналiзу гiроскопi-

чних систем з топологiчними дефектами, де встановлено зв’язок мiж

гiроскопiчною силою, сингулярною силою i часовою похiдною стан-

дартного польового iмпульсу.

1.b) Знайдено умови застосуваннi пiдходу ефективного лагранжiану для

гiроскопiчних систем i запропоновано метод побудови регулярного

лагражiану для гiроскопiчної системи.

1.c) Розроблений пiдхiд застосовано для опису гiроскопiчних властиво-

стей двовимiрних магнiтних солiтонiв i вихорiв. Доведено, що гiро-

скопiчнi властивостi зумовлено сингулярностями в розподiлу поля,

що розв’язує стародавнi суперечностi при визначенi зв’язку мiж iм-

пульсом i гiроскопiчними силами.
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2) Встановлено закономiрностi динамiки прецесiйних солiтонiв в легкоосьо-

вих магнетиках:

2.a) Передбачено iснування гiроскопiчного руху прецесiйного солiтона зав-

дяки збудженню внутрiшньої суто локальної моди. Запропоновано

спосiб збудження такого руху, який дозволив вперше спостерiгати (в

чисельних експериментах) суто гiроскопiчний рух.

2.b) Дослiджено iнерцiйнi властивостi солiтона, знайдено його ефективну

масу.

Усi результати аналiтичної теорiї перевiрено i пiдтверджено прямим спiн-

ґратковими моделюванням динамiки прецесiйних солiтонiв в 2D магнети-

ку.

3) Побудовано теорiю динамiки вихору в гейзенбергiвському магнетику скiн-

чених розмiрiв пiд впливом змiнного магнiтного поля, що обертається в

площинi магнетика.

3.a) Запропоновано метод регулярного ефективного лагранжiану для опи-

су динамiки вихорiв в методi колективних змiнних. За допомогою ме-

тоду показано, що у вiдсутньому полi вихор вихор рухається уздовж

спiралi.

3.b) Передбачено за допомогою чисельного спiн-ґраткового моделювання

iснування граничного циклу в динамiцi вихору пiд впливом змiнного

магнiтного поля. Показано, що подiбна динамiка вихору не може бути

описана стандартними рiвняннями Тiля.

3.c) Розроблено новий метод колективних змiнних, який включає дода-

тково до трансляцiйних ступенiв вiльностi (координат центра вихору)

також внутрiшнi ступенi вiльностi. Метод дозволяє кiлькiсно описати
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параметри кругового граничного циклу, радiус якого є прямо пропор-

цiйним до розмiру системи i амплiтудi магнiтного поля та обернено

пропорцiйним до частоти поля.

Наскiльки нам вiдомо, це перша спроба показати, що в 2D магнiтних си-

стемах взаємодiя мiж внутрiшнiми та зовнiшнiми ступенями вiльностi може

призвести до появи стабiльних траєкторiй. Нова модель описує функцiональ-

ну залежнiсть R ∝ bL/ν, див. (2.133c). Ми сподiваємось, що новий метод

колективних змiнних носить досить загальний характер та може бути засто-

сований до самоузгодженого опису динамiки 2D нелiнiйних збуджень, зокре-

ма топологiчних солiтонiв в 2D магнетиках. Проведенi дослiдження мають

практичне застосування в наномагнетизмi. Як вiдомо, вихори зумовлюють

гiстерезиснi властивостi в магнiтних наноструктурах, якщо характерний роз-

мiр наночастинки перевищує однодоменний радiус [33]. Стандартно в експе-

риментах дослiджуються статичнi гiстерезиснi властивостi, тобто вимiрюють

залежнiсть Mx(Hx), див. [262–265]. Поле насичення в такому статичному ре-

жимi порядку ω0/γ (в безрозмiрних одиницях b ∼ 1). Ми розглянули динамi-

чнi властивостi вихорiв пiд впливом змiнного поля, що зумовлює динамiчний

гiстерезис, Mx(b). Типовi значення поля насичення, тобто поля, при якому

вихор залишає систему, легко оцiнити на пiдставi (2.134). Типовi значення

поля анiгiляцiї b ∼ κν ¿ 1 значно меншi за аналогiчнi значення для ста-

тичного режиму. Для наноточки з пермалою (Py, Ni80Fe20) [262, 265] типовi

поля анiгiляцiї вихору b ∼ ν/
√

ln L− 1 мають порядок десяткiв ерстед.
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РОЗДIЛ 3

ДИНАМIКА ВИХОРIВ У МАГНIТОМ’ЯКИХ

НАНОЧАСТИНКАХ

В цьому роздiлi, який написано за матерiалами робiт [49, 51, 52, 59–63], до-

слiджується статику i динамiку магнiтних вихорiв в феромагнiтних наноча-

стинках: дисках i кiльцях. Особливу увагу придiлено питанням керування

динамiкою вихорiв за допомогою магнiтних полiв i електричних струмiв.

В останнє десятирiччя спостерiгається значене зростання iнтересу до ви-

вчення статичних та динамiчних властивостей магнiтних частинок наноме-

трового розмiру. Цей iнтерес зумовлено як незвичайними фiзичними власти-

востями об’єктiв, так i рiзноманiтними практичними застосуваннями [28, 30,

31].

Завдяки нещодавнiм досягненням нанотехнологiї та комп’ютерної технi-

ки було з’ясовано, що розподiл намагнiченостi в наночастинках може бути

неоднорiдним, якщо характерний розмiр частинки перевищує деякий кри-

тичний розмiр, що становить для типових магнiтом’яких матерiалiв 10 нм

[28]. Наприклад, в частинках прямокутної форми в залежностi вiд спiввiд-

ношення параметрiв сторiн можуть iснувати таки стани як «зiгненi» стани

(buckling states), «квiткоподiбнi» стани (flower states), «яблукоподiбнi» стани

(apple states), «листяподiбнi» стани (leaf states) та iн. [266–268]. В частинках,

що мають форму дискiв, можуть з’являтися C-стани, S-стани, вихровi стани

[28, 33, 34, 269–272], крайовi дробовi вихровi стани та iн. [273, 274].

В попереднiх роздiлах ми докладно розглядали рiзноманiтнi властиво-

стi вихорiв у гейзенбергiвських магнетиках. В таких магнетиках вихори є

нелiнiйними збудженнями, що можуть iснувати в системi разом з лiнiйни-

ми, магнонами. Принциповою вiдмiною вихорiв в наномагнетиках вiд гейзен-

бергiвських є те, що вихори в наночастинках можуть утворювати основний
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стан завдяки конкуренцiї обмiнної взаємодiї i магнiто-дипольної взаємодiї

[28]. Утворюючи топологiчно нетривiальний основний стан нанодиску, вихор

характеризується двома топологiчними характеристиками. Перша, це поляр-

нiсть вихору [140, 141], вона має сенс напрямку намагнiченостi вихрового

осердя (вниз чи вгору), так само, як i полярнiсть вихорiв у гейзенбергiвських

магнетиках. Друга характеристика, це кiральнiсть вихору, що має сенс на-

прямку намагнiченостi на межi диску (за годинниковою стрiлкою чи про-

ти неї). В цьому роздiлi ми використовуємо термiн «кiральнiсть вихору» C

у зазначеному сенсi, що є найбiльш поширеним пiдходом в лiтературi, див.

[31, 37, 275–318] та [319, p.143]. Таке поняття кiральностi вихору не пов’язано

безпосередньо з руйнуванням дзеркальної симетрiї, як прийнято при озна-

ченнi кiральностi в теорiї груп та фiзицi елементарних частинок. Саме тому

пiд кiральностю вихору iнодi розумiють π2 топологiчний заряд (1.19) — iндекс

Понтрягiна Q [320, 321]. Завдяки наявностi двох топологiчно стiйких характе-

ристик з вихорем можна зв’язати два незалежних бiти iнформацiї, полярнiсть

i кiральнiсть. Отже вихровий стан наномагнетикiв привертає зараз увагу все

бiльшої кiлькостi дослiдникiв та iнженерiв, завдяки перспективним застосу-

ванням як у пристрiях високошвидкiсткої оперативної магнiтної пам’ятi та

високоємним накопичувачам надвисокої щiльностi, так i мiнiатюрних датчи-

ках [30, 33]. Для цього необхiдно контролювати перемикання намагнiченостi

намагнiченостi — процес, в якому вихори грають значну роль [322].

Зазначений iнтерес до вихрового стану постiйно пiдтримується та стиму-

люється суттєвим прогресом в експериментальнiй технiцi. Перш за все це

методики, що забезпечують значну просторову роздiльну здатнiсть i дозво-

ляють спостерiгати структуру вихору, зокрема його осердя та деякi квазi-

статичнi явища, як, наприклад, квазiстатичне перемикання намагнiченостi.

Серед типових методик вимiрювання слiд згадати магнiтосилову мiкроскопiю

(див. застосування для пермалою в роботах [254, 262, 267, 270, 288, 323–325]
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та полiкристаличного кобальту в роботах [253, 263, 264]), спiн-поляризовану

скануючу тунельну мiкроскопiю [272], магнiторезистивну [287, 311, 326, 327]

та мiкрохолову мiкроскопiю [294, 297], лоренцеву трансмiсiйну електронну

мiкроскопiю [253, 254, 265, 328, 329], технiку магнiто-оптичного ефекту Кер-

ра (MOKE) [262, 283, 289, 330–333], фотоелектронну емiсiйну мiкроскопiю

[286, 320], скануючу електронну мiкроскопiю iз спiн-поляризованим аналiзом

[334]. Для досягнення надвисокої часової роздiльної здатностi використову-

ють таки методики, як дослiдження за брiллюенiвським розсiянням спiно-

вих хвиль [325, 335, 336], кєрровою мiкроскопiєю високої часової здатностi

[280, 324, 325], фазочутливою технiкою перетворення Фур’є [337], рентгенiв-

ською технiкою (в комбiнацiї iз ефектом рентгенiвського магнiтного кругово-

го дiхроiзму, XMCD) [34, 320, 338–340] i технiкою мiкро-SQUID [341, 342].

Зазначенi експерименти вiдкривають дверi для безпосереднiх теоретичних

дослiджень вихорiв у феромагнiтних матерiалах, нацiлених на те, щоб зрозу-

мiти взаємодiю мезоскопiчних нелiнiйних колективних збуджень i геометри-

чних зв’язкiв, таких як форма, розмiр i межовi умови в iнтерфейсах [28].

Перспективним об’єктом дослiджень наномагнетизму, де актуальна наяв-

нiсть магнiтних вихорiв, є штучнi двовимiрнi масиви наночастинок, якi яв-

ляють собою приклад систем частинок з виключно магнiто-дипольною взає-

модiєю мiж рiзними частинками. На вiдмiну вiд квазiдвовимiрних кристалiв,

масиви наноточок є суто двовимiрними системами, вивчення яких має зна-

чний iнтерес з погляду фундаментальної фiзики низьковимiрних магнетикiв

[30, 343]. Для таких масивiв наночастинок виникають магноннi моди коле-

ктивних коливань, що мають незвичнi властивостi [344].
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3.1. Структура вихорiв в наночастинках

Магнiтнi властивостi наночастинок добре описується наближенням макро-

спiну (теорiя Стонера—Вольфарта) [345] лише, якщо розмiр частинки a за

порядком не бiльший за типову обмiнну довжину

` =

√
A

4πM 2
S

, (3.1)

яка становить бiля 5÷ 10 нм для типових магнiтом’яких матерiалiв [28] (A—

обмiнна стала, MS —намагнiченiсть насичення). При збiльшеннi розмiрiв ча-

стинки основний стан перестає бути квазiоднорiдним (слiд зауважити, що

однодоменний стан може бути однорiдним лише для тiла у формi елiпсої-

да [346]). В магнетиках виникають доменнi структури, характерний розмiр в

яких визначається магнiтною довжиною l0 =
√

A/K, де K — стала одноiон-

ної анiзотропiї. Магнiтна анiзотропiя є причиною появи доменної структуру

в масивних зразках. В малих частинках магнiтом’яких матерiалiв з малим

фактором якостi Q = K/4πM 2
S ¿ 1 переважним механiзмом виникнення до-

менної структури виявляється магнiто-дипольна взаємодiя [28, 32]. Неоднорi-

днi стани в таких магнетиках, зокрема, доменна структура, визначаються, в

першу чергу, формою магнетика. Причиною появи таких станiв є анiзотропiї

форми, що зумовлена магнiто-дипольної взаємодiєю [32].

На мiкроскопiчному рiвнi магнiто-дипольну взаємодiю можна описати га-

мiльтонiаном [346]

Hd =
D

2

∑
n,m
n6=m

[
Sn · Sm

r3
nm

− 3
(Sn · rnm) (Sm · rnm)

r5
nm

]
. (3.2)

Тут Sn ≡ (Sx
n, Sy

n, Sz
n)—класичний вектор спiну фiксованої довжини S, що

знаходиться у вузлi n = (nx, ny, nz) тривимiрної ґратки. Пiдсумовування ве-

деться по всьому магнетику (n,m) та rmn ≡ rn−rm. Параметр D = µ2
Bg2 —

iнтенсивнiсть магнiто-дипольної взаємодiї i g —це фактор Ланде.
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На феноменологичному рiвнi гамiльтонiану (3.2) вiдповiдає енергiя [346,

347]

E = −1

2

∫
d3x

{
βijMi(r)Mj(r) +

4π

3
M 2(r) + M (r) ·Hms

}
. (3.3)

Перший доданок зумовлено дискретною природою ґратки; вiн визначає анiзо-

тропiю, тому його завжди можна врахувати разом iз однойонною та обмiнною

анiзотропiями в коефiцiєнтi ефективної анiзотропiї K, див. (1.5). Другий до-

данок— iзотропний внесок. Найбiльший iнтерес пов’язано з третiм доданком.

Поле Hms —магнiтостатичне поле, яке створюється намагнiченiстю зразка

M . Це поле задовольняє магнiтостатичним рiвнянням Максвелла [27, 28, 32,

346, 347] 



∇×Hms = 0,

∇ ·Hms = −4π∇ ·M .
(3.4)

Енергiя магнiтостатичного поля

Ems = −1

2

∫

зразок

M(r) ·Hmsd3x =
1

8π

∫

весь простiр

(Hms)2 d3x. (3.5)

Загальний розв’язок магнiтостатичної задачi знаходиться за допомогою

магнiтостатичного потенцiалу: Hms = −∇Φms. Джерером магнiтостатичного

поля є магнiтостатичнi заряди— об’ємнi λms i поверхневi σms:

λms , −∇ ·m, σms , m · n, m ≡ M

MS
. (3.6)

Тодi магнiтостатичний потенцiал i енергiя мають, вiдповiдно, вигляд

Φms(r) =

∫

V

dr′
λms(r′)
|r − r′| +

∫

S

dS ′
σms(r′)
|r − r′| , (3.7a)

Ems = M 2
S

∫

V

drλms(r)Φms(r) +

∫

S

dSσms(r)Φms(r). (3.7b)



230

Повна енергiя наномагнетика складається з обмiнної енергiї, енергiї анi-

зотропiї, магнiтостатичної енергiї та зеєманової енергiї при наявностi зов-

нiшнього поля. Надалi ми нехтуємо енергiєю анiзотропiї, що є адекватним

наближенням для магнiтом’яких матерiалiв.

3.1.1. Вихор в нанодиску. Перейдемо до розгляду станiв намагнiче-

ностi в магнiтному диску, що має радiус L та товщину h. Якщо геометричнi

розмiри досить мали, то основний стан може бути близьким до однорiдного.

Вважаючи для спрощення розподiл намагнiченостi суто однорiдним, отри-

маємо, що енергiя диска повнiстю визначається магнiтостатичною енергiєю

поверхневих зарядiв:

Ems =
1

2

∫

S

∫

S′

(M · dS)(M ′ · dS′)
|r − r′| . (3.8)

Тодi для диску, який однорiдно намагнiчено в площинi зразка уздовж вiсi x,

для енергiї (3.8), нормованої на величину πL2hM 2
S матимемо:

Wms =
ε

π

∫

S

∫

S′

ρdχdζρ′dχ′dζ ′ cos χ cos χ′√
ρ2 + ρ′2 − 2ρρ′ cos(χ− χ′) + 4ε2(ζ − ζ ′)2

, (3.9)

де (ρ, χ, ζ)—цилiндричнi координати, ρ—радiус, який нормовано на радiус

диска L, величина ζ —координатi уздовж товщини диску, яку нормовано на

h. Тут введено аспектне вiдношення

ε =
h

2L
. (3.10)

Прямий розрахунок дозволяє знайти явний вигляд для енергiї диску [348,

349]:

Wms
x = 2πNx, Nx =

2

3πε

[
ε2

m
K(m) +

1− ε2

m
E(m)− 1

]
, m =

1√
1 + ε2

. (3.11)

Тут K(•) i E(•)—повнi елiптичнi iнтеґрали першого та другого роду [350],

Nx —фактор розмагнiчування.
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Якщо диск намагнiчено однорiдно уздовж осi z, то, скориставшись спiв-

вiдношеннями мiж факторами розмагнiчування [346]

Nx + Ny + Nz = 1, (3.12)

матиме, що Wms
z = 2π − 2Wms

x . Звiдси матиме добре вiдомо критичне значе-

ння, при якому вiдбувається перехiд мiж двома однорiдними станами [349]:

Wms
x (εc) =

2π

3
=⇒ εc ≈ 0.906. (3.13)

При ε < εc стiйким є стан, однорiдно намагнiчений в площинi диску (легко-

площинний стан). В протилежному випадку ε > εc реалiзується стан типу

легка вiсь, в якому намагнiченiсть спрямована уздовж осi цилiндру [349].

Вище було проведено енергетичний аналiз для дискiв в однорiдному станi.

Слiд зазначити, що, строго кажучи, в дисках однорiдний стан не є основним.

Завдяки неелiптичностi частинки поле квазiоднорiдного стану викривляється

поблизу краю, формуючи «квiткоподiбнi» (flower) або «цибулеподiбнi» (oni-

on) стани [28]. Iз збiльшенням розмiру система може переходити в суттєво

неоднорiдний вихровий стан [28]. Такий перехiд вiд квазiоднорiдного до ви-

хрового стану може реалiзуватися, наприклад, крiзь промiжний C-стан [351].

Для вихрового розподiлу намагнiченостi

cos θ = p cos θv(r), φ = Cπ/2 + χ, (3.14)

пор. (1.51). Тут p—полярнiсть вихору, C—його кiральнiсть. Функцiя θv(r)

описує позаплощинну складову намагнiченостi в вихорi з p = +1. Схоже до

вихорiв у гейзенберговських магнетиках, функцiя cos θv(r) є експоненцiйно

локалiзованою в околi центра вихору, визначаючи параметри його осердя.

Зазначимо, що на вiдмiну вiд гейзенбергiвських магнетикiв, де внутрипло-

щинний кут φ визначений з точнiстю до довiльної фази ϕ0, в диску з магнiто-

дипольною взаємодiєю ця фаза має бути ϕ0 = ±π/2, для того, щоб намагнi-

ченiсть була паралельна до межi (вiдсутнiсть поверхневих зарядiв).
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Для вихрового розподiлу намагнiченостi (3.14) обмiнна енергiя

W ex =
4π`2

L2

1∫

0

ρdρ

[
θ′(ρ)

2
+

sin2 θ(ρ)

ρ2

]
. (3.15)

Для вихрового розподiлу (3.14) об’ємнi магiтостатичнi заряди i поверхневi

заряди бiчної поверхнi є вiдсутнiми [28, 91]. Отже магнiтостатична енергiя

для вихрового розподiлу (3.14) зумовлена лише поверхневими зарядами на

основах диску [247, 269]

σms
face = p cos θv(ρ). (3.16)

Магнiтостатичну енергiю можна подати у виглядi [352]

Wms =

1∫

0

ρdρ

1∫

0

ρ′dρ′σms
face(ρ)σms

face(ρ
′)K(ρ, ρ′), (3.17a)

K(ρ, ρ′) =
2π

ε

∞∫

0

dx
(
1− e−2εx

)
J0(ρx)J0(ρ

′x). (3.17b)

Розподiл позаплощинної компоненти намагнiченостi можна знайти, мiнiмiзу-

ючи повну енергiю W ex+Wms. В результатi отримаємо iнтеґро-диференцiалье

рiвняння, пор. (1.51b):

d2θv
dρ2 +

1

ρ

dθv
dρ

− sin θv cos θv
ρ2 +

L2

4π`2 sin θv

1∫

0

ρ′dρ′ cos θv(ρ
′)K(ρ, ρ′) = 0, (3.18)

розв’язок якого, в загальному випадку, можна знайти лише чисельно. В гра-

ничному випадку тонкого диску (ε ¿ 1), ядро iнтеґрування пертворюється

на локальне K(ρ, ρ′) = 2πδ(ρ− ρ′)/ρ [353], отже

Wms = 4π

1∫

0

ρdρ cos2 θv(ρ), (3.19)

що збiгається з виразом для енергiї легкоплощиної анiзотропiї, пор. з вира-

зом Wa у формулi (1.4). При цьому структура вихору наближено описується
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рiвняннями [352]

d2θv
dρ2 +

1

ρ

dθv
dρ

+ sin θv cos θv

[(
L

`

)2

− 1

ρ2

]
= 0, (3.20)

яке з точнiстю до позначень спiвпадає з рiвнянням (1.51b). Ми бачимо, що

магнiтостатична взаємодiя зумовлює у випадку тонких магнетикiв ефективну

легкоплощинну анiзотропiю у вiдповiдностi до висновкiв [354]. Це означає, що

структура осердя статичного вихору у тонкому магнетику скiнчених розмiрiв

iз врахуванням магнiто-дипольної взаємодiя дуже схожа на структуру осердя

вихору в нескiнченому гейзенбергiвському магнетику.

Обговоримо поведiнку розподiлу θv(ρ). Замiсть чисельного розв’язування

рiвняння, для подальшого аналiзу корисне наближене знаходження структу-

ри вихору на основi варiацiйного пiдходу. При цьому використовують певну

модель, яка описує форму вихрового осердя i мiстить варiацiйнi параметри.

В результатi варiацiйна задача зводиться до системи алгебраїчних рiвнянь

для варiацiйних параметрiв. Iснує декiлька добре вiдомих моделей для опису

структури статичного вихору в диску. Найпростiшою для аналiтичних розра-

хункiв є модель Ааронi [349]: позаплощинна структура має ненульовий вигляд

лише всерединi вихрового осердя, коли ρ < ρc. При цьому cos θv = 1− ρ2/ρc
2.

Слiд зазначити, що модель Ааронi не задовольняє, навiть наближено, рiвня-

ння (3.20). Бiльш реалiстичною є модель Усова [247, 269], згiдно з якою роз-

подiл намагнiченостi всерединi вихрового осердя, при ρ < ρc, розглядається

в обмiнному наближеннi, тобто має структуру солiтона Белавiна—Полякова

(1.24b), а зовнi осердя позаплощинна компонента вiдсутня:

cos θv(ρ) =





ρc
2−ρ2

ρc
2+ρ2 , коли ρ < ρc,

1, коли ρ < ρc.
(3.21)

В моделi Усова, а також її модифiкацiях [353, 355–357], магнiтостатична вза-

ємодiя входила лише неявно за допомогою варiацiйного параметра ρc (для
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Рис. 3.1. Структура вихрового осердя в нанодиску. Штриховi кривi — аналiтичнi кривi з

використанням моделей: 1) Усова (3.21), 2) Фельдткеллера (3.22) та 3) Хьолiнгера (3.23),

деталi моделей див. у текстi. Безперервнi кривi — результати чисельного моделювання: 4)

мiкромагнiтного моделювання (OOMMF) для пермалоєвого диску дiаметром 2L = 200 нм,

завтовшки h = 20 нм (аспектне вiднощшення ε = 0.1); 5) дискретного спiн-ґраткового

моделювання (SLASI) з параметрами 2L = 100a0, h = 10a0, ` = 2.65a0 (ε = 0.1).
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тонких дискiв ρc ≈ 2 [269]). Слiд зазначити, що ця модель мiстить сингуляр-

нiсть при ρ = ρc. Зазначенi недолiки вiдсутнi в моделi моделi Фельдткеллера,

яку запропонували Фельдткеллер i Томас в 1965 роцi для опису тонкої стру-

ктури блохiвської лiнiї в пермалоєвому диску [352]. Згiдно з цiєю моделлю

позаплощинна структура вихру описується гаусовим законом

cos θv(ρ) = exp

(
−ρ2L2

ρc`2

)
, (3.22)

де ρc є варiацiйним параметром. В граничному випадку `/L → 0 та ε → 0

задачу можна розв’язати аналiтично, ρc =
√

2 [352]. Вiдхилення у розпо-

дiлi θ(ρ) вiд легкоплощинної моделi вiдбуваються завдяки скiнченiй товщинi

зразка; при цьому структура вихору описується рiвнянням (3.18). В розподiлi

з’являється область з cos θv < 0 (магнiтостатичне гало) [358]. Найпростiша

модель, що припускає iснування гало, це модель Хьолiнгера [359]

cos θv(ρ) = C exp
(−ρ2L2/2`2) + (1− C) exp

(−ρ2L2/8`2) . (3.23)

Подальшi узагальнення можна знайти в [28, с. 265]. Порiвняння зазначених

моделей з даними мiкромагнiтного i спiн-ґраткового моделювання наведено

на Рис. 3.1.

Для мiкромагнiтного моделювання було використано загальнодоступний

пакет тривимiрного мiкромагнiтного моделювання OOMMF [360]. При моде-

люваннi ми використовували наступнi матерiальнi параметри для пермалою:

A = 1.3×10−6 ерг/см (в системi СI ASI = 1.3×10−11 Дж/м), MS = 8.6×102 Гс

(MSI
S = 8.6 × 105 А/м), коефiцiєнт релаксацiї αG = 0.006, анiзотропiєю ми

знехтували. Цi параметри вiдповiдають обмiннiй довжинi ` =
√

A/4πM 2
S ≈

5.3 нм (`SI =
√

A/µ0M 2
S). Комiрки розбиття обирались кубiчними (2 нм).

Для спiн-ґраткового моделювання ми використовували спецiально розро-

блений пакет дискретного моделювання на спiновiй ґратцi (SLASI). Параме-

три моделювання i сам пакет детально описаний в Додатку Б.
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Структура вихрового осердя за даними чисельного моделювання, знайде-

на за допомогою пакетiв OOMMF та SLASI, узгоджується з великою точнiстю.

Невеликi розбiжностi виникають лише в областi магнiтостатичного гало, див.

вставку на Рис. 3.1. Причина розбiжностi пов’язана з тим, що при однако-

вих аспектних вiдношеннях (ε = 0.1) при рiзних типах моделювання було

використано рiзнi вiдноснi розмiри L/`.

Для подальших розрахункiв ми зупинимось на моделi Фельдткеллера (3.22).

Причина використання саме цiєї моделi пов’язана як з її простотою, так i мо-

жливiстю її подальшого використання для аналiзу вихорiв у кiльцях, див.

нижче §3.1.2. Для аналiтичних розрахункiв використовуватимемо локальний

пiдхiд (3.19). Прямий розрахунок, аналогiчний до розрахунку енергiї вихору

в гейзенбергiвському магнетику (1.57), приводить до повної енергiї непланар-

ного вихору у виглядi

W =
2π`2

L2

[
γ − ξ2

2
− Ei(−ξ) + ln ξ + ξ ln

(
eξ − 1

)−
eξ∫

1

ln(t− 1)

t
dt

]
+ 2π

1− e−ξ

ξ
.

(3.24)

Тут ξ = 2L2/ρ2
c`

2, величина γ ' 0.577— стала Ейлера; Ei(•)— iнтегральна

експонента [350]. Величина варiацiйного параметра ρc може бути знайдена

мiнiмiзацiєю енергiї (3.24) за ρc. В результатi отримаємо трансцендентне рiв-

няння для ρc(L/`). В граничному випадку L À `, його можна розв’язати

аналiтично, що приводить до результату Фельдткеллера ρc(∞) =
√

2. Тепер

ми можемо порiвняти енергiю вихрового стану (3.24) з енергiями однорiдних

станiв: легкоплощинного Wms
x , див. (3.11) та легкоосьового Wms

z . В резуль-

татi порiвняння знаходимо енергетично вигiдний основний стан при заданих

геометричних параметрах системи.

Результати розрахункiв подано на Рис. 3.2 у виглядi фазової дiаграми ма-

гнiтних основних станiв для диску. Зазначимо властивостi фазової дiаграми.
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Рис. 3.2. Фазова дiаграма магнiтних станiв для диску. Символи— результати моделюва-

ння: ¥ вiдповiдає однорiдному стану типу легка площина, ¨— однорiдному стану типу

легка вiсь, •— вихровому стану (непланарний вихор). Безперервна крива вiдповiдає те-

оретичному розрахунку меж фаз в рамках локального пiдходу (3.19), штриховi кривi —

нелокального пiдходу (3.17a). Заштрихована область на Рис. (а) вiдповiдає параметрам

дискiв, для яких спостерiгався ефект переходу з однорiдного стану в вихровий при пере-

магнiчування перпендикулярним полем.
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Основним станом дуже тонкого диску малих розмiрiв є однорiдна легка пло-

щина. При збiльшеннi товщини вiдбувається перехiд до однорiдно намагнiче-

ного стану уздовж осi цилiндру, якщо дiаметр диску є досить малим. Цi два

стани роздiленi мiж собою прямою h = 2Lεc [349]. При збiльшеннi розмiрiв

вiдбувається перехiд до вихрового стану. На Рис. 3.2 ми подали результати те-

оретичних розрахункiв: як в рамках локального пiдходу, так i нелокального.

Крiм того, ми провели два типи моделювання. По-перше, ми використовува-

ли загальнодоступний пакет 3D мiкромагнiтного моделювання OOMMF [360].

По-друге, ми використали спецiально розроблений нами пакет дискретного

спiн-ґраткового моделювання SLASI, який описано в Додатку Б. Нашi аналi-

тичнi i чисельнi результати добре узгоджуються мiж собою та вiдповiдають

ранiше отриманим теоретичним [355, 356] i експериментальним даним [361].

Зазначимо, що розбiжностi мiж двома теоретичними пiдходами виникають

при досить великих товщинах диску. Причина полягає в тому, що варiацiй-

ний пiдхiд локальної моделi завжди дає оцiнку енергiї зверху. Розрахунок в

рамках нелокальної моделi дозволяє знайти (чисельно) залежнiсть товщини

вихрового осердя вiд товщини диску. Аналiз показує, що ця залежнiсть може

бути досить добре описана залежнiстю

ρc(h) ≈
√

2 3
√

1 + ch/`, c ≈ 0.39, (3.25)

у вiдповiдностi до результатiв [269].

Особливий iнтерес на фазовiй дiаграмi становить потрiйна точка, що вiд-

повiдає перетину трьох фаз. Зокрема, вона забезпечує iнформацiю про мiнi-

мальний можливий розмiр частинки у вихровому станi. Задачу знаходження

потрiйної точки для диску бiло розв’язано в роботах [357, 362, 363] з вико-

ристанням технiки масштабування. Вона характеризується наступними па-

раметрами: R(tr) ≈ 3.73` та h(tr) ≈ 6.76`. Для пермалоєвого диску матимемо

мiнiмальний дiаметр частинки бiля 40 нм.
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(а). Однодоменний стан (б ). Вихровий стан

Рис. 3.3. Експериментально вимiрянi гiстерезиснi кривi для двох наномагнетикiв за даними

роботи [262]: (а) — пермагiчування однодоменного стану (дiаметр диску 100 нм, товщина

10 нм), (б ) — пермагiчування вихрового стану (дiаметр диску 300 нм, товщина 10 нм).

Схематично показано також намагнiченiсть всерединi диску.

Необхiдно зазначити, що всi розрахунки фазової дiаграми було проведено

з урахуванням лише енергiї основних станiв. Однак межi фаз можуть бути

не чiткими завдяки областi стабiльностi фаз. Лiнiї стабiльностi завдяки зсу-

ву вихору було розраховано в роботах [269, 353, 364]. Магнiтна бiстабiльнiсть

однодоменного в вихрового станiв була дослiджена теоретично i експеримен-

тально в роботi [365], зумовлюючi скiнчену ширину фазових меж.

3.1.1.1. Вихор у сталому поперечному полi. Перемикання по-

лярностi. Перемагнiчування наночастинок, що знаходяться в вихровому

станi, в зовнiшньому магнiтному полi дослiджено досить докладно в остан-

нi роки [28, 31]. Перемагнiчування супроводжується магнiтним гiстерезисом,

який суттєво вiдрiзняється вiд класичних механiзмiв. Нагадаємо, що в ба-

гатодоменних магнетиках гiстерезис зумовлено, в основному, гальмуванням

доменних стiнок на дефектах [366]. В протилежному випадку однодоменних

стонерових частинок [345] гiстерезис зумовлено полями анiзотропiї [28, 32].
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Перемагнiчування в магнiтом’яких магнетиках субмiкронного дiапазону по-

в’язано з так званими конфiгурацiйним гiстерезисом, коли однонапрямленi

процеси перемагнiчування зумовлено топологiєю зразка [28].

Порiвняння кривих перемагнiчування для однодоменного та вихрового

станiв подано на Рис. 3.3. В малих (однодоменних( частинках перемагничу-

вання однодоменного стану вiдбувається майже безгiстерезiсним чином, див.

Рис. 3.3, а. Iз збiльшенням дiаметра частинки система переходить в вихро-

вий стан. Перемагнiчування вихрового стану супроводжується рухом вихо-

ру в площинi диску перпендукулярно до прикладеного поля. При деякому

критичному полi вiдбувається знищення вихору i система переходить в на-

сичений стан. При зменшенi поля для утворення вихору системi потрiбно

подолати енергетичний бар’єр, в результатi поле утворення вихору вiдрiзня-

ється вiд поля знищення, що i зумовлює гiстерезис, див. Рис. 3.3, б . Теорiя

перемагнiчування вихору в поздовжньому магнiтному полi [322, 364] добре

узгоджується з експериментальними даними [262, 323, 367], для огляду див.

[31].

Розглянемо питання про перемагнiчування частинки у вихровому станi

за допомогою поперечного поля B = 4πMSbez. Вiдомо, що вихори в легко-

площинних гейзенбергiвських магнетиках пiд впливом такого поля можуть

мiняти свою полярнiсть. Поле знiмає виродженiсть за напрямком полярностi:

вихори, полярнiсть яких спрямована уздовж поля (легкi вихори) є енергети-

чно вiгоднiшими за вихори, що мають полярнiсть проти поля (важкi вихори)

[91, 145, 242]. В роботi [145] було доведено нестiйкiсть важких вихорiв, в робо-

тi [368] було дослiджено ефект перемикання полярностi чисельно за методом

Монте—Карло. Однак подiбнi висновки було зроблено без врахування магнi-

то-дипольної взаємодiї.

Ефект перемикання полярностi вихору в нанодисках спостерiгався експе-

риментально [341] та пiдтвердився мiкромагнiтнми моделюваннями [369] для
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досить товстих дискiв (завтовшки 50 нм при обмiннiй довжинi ` ∼ 5.3 нм).

Згiдно з даними моделювання [369] характерний механiзм перемикання по-

лярностi пов’язано з виникненням точки Блоха в центрi вихору, характер-

ний розмiр якої становить rBP ∼ 20 нм. Слiд зазначити, що подiбна картина

з утворенням блохової точки вiдбувається при квантовому тунелюваннi ви-

хорiв в АФМ [96, 370]. В нанодисках, товщини яких меншi за rBP, наведений

механiзм перемикання намагнiченостi перестає працювати.

Розглянемо поведiнку диску в магнiтному полi i з’ясуємо механiзми пере-

магнiчування вихрового стану в такому диску. Почнемо аналiз з однорiдного

стану. За вiдсутнiстю поля однорiдний стан тонкого диску— рiвномiрно на-

магнiчена легка площина θh = π/2. Енергiя цього стану визначається лише

фактором розмагнiчування Nx, див. (3.11). В зовнiшньому полi намагнiче-

нiсть повертається в напрямку поля i становить деякий кут θh 6= π/2. Енергiя

такого стану визначається виразом

Wx = 2πNz cos θh + 2πNx sin2 θh − 4πb cos θh. (3.26)

Для аксiально-симетричної системи Nz = 1− 2Nx. Мiнiмiзуючи енергiю вiд-

носно θh, знаходимо

cos θh =
b

bh
, Wx = 2π

(
Nx − b2

bh

)
, bh = Nz −Nx. (3.27)

Величина bh вiдповiдає полю насичення, при якому система переходить у

стан iз θh = 0. Для перевiрки результатiв ми провели мiкромагнiтнi моделю-

вання для нанодиску з пермалою (деталi моделювання див. на с. 235), див.

криву 1 на Рис. 3.4: при моделюваннi ми отримали значення bh ≈ 0.08, що

узгоджується з теоретичною оцiнкою bh ≈ 0.11.

Перейдемо до розгляду вихрового стану (3.14). За вiдсутнiстю поля стру-

ктура вихрового осердя добре описується моделлю Фельдткеллера (3.22). На-

явнiсть поля змiнює основний стан, яким тепер є конусний стан iз рiвнова-
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жним значенням θ0, яке в загальному випадку не збiгається iз θh. Модель

Фельдткеллера може бути узагальнена для адекватного опису вихору у ко-

нуснiй фазi,

cos θ(r) = cos θv (κρ) (p− cos θ0) + cos θ0,

cos θv(x) = exp(−x2), κ ≡ L

ρc`
.

(3.28)

Повна енергiя такого диску, з використанням енергiї зееманової взаємодiї,

матиме вигляд (розрахунок проведено Кравчуком В. П. i наводиться в данiй

роботi з iлюстративною метою):

W =
4π`2

L2

κ∫

0

dx

{
η2 cos2 θv(x)θ

′2
v (x)

sin2 θ0 + η cos θv(x) [2 cos θv + η cos θv(x)]

+
sin2 θ0 + η cos θv(x) [2 cos θv + η cos θv(x)]

x2

}
+ 2πNz cos2 θ0

− 4πb cos θ0 +
4πη2C1

κ2 +
8πηC2

κ2 (cos θ0 − b),

C1 =

κ∫

0

cos2θv(x)xdx, C2 =

κ∫

0

cos θv(x)xdx, η = p− cos θ0.

(3.29)

Розрахунок за формулою (3.29) можна провести лише чисельно. Лише в гра-

ничному випадку, коли поле вiдсутнє, модель можна проаналiзувати аналi-

тично, див. (3.24).

Ранiше ми показали, що в залежностi вiд геометричних параметрiв ди-

ску, система може знаходитися в трьох станах: двох однорiдних (легка вiсь

та легка площина) i вихровий стан, якi чiтко вiдокремлюються межами роз-

подiлу фаз, див. Рис. 3.2. Наявнiсть поля приводить до зсуву межi переходу

з однорiдного стану в вихровий. Причина полягає в тому, що енергiя одно-

рiдного стану квадратично зменшується iз зростанням поля, ∆Wx ∝ −b2,

див. (3.27). В той же час енергiя вихрового стану змiнюється повiльнiше, за

лiнiйним законом ∆W ∼ −b, див. (3.29). Природно припустити, що при де-
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якому критичному значеннi bhv буде вiдбуватися перехiд з однорiдного стану

в вихровий. Розрахунок свiдчить, що такий перехiд вiдсутнiй для надто тон-

ких дискiв, див. криву 1 на Рис. 3.4. Перехiд стає можливим при збiльшенi

товщини, див. криву 2 на Рис. 3.4.
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Рис. 3.4. Залежнiсть намагнiченостi уздовж

поля вiд iнтенсивностi поля для нанодискiв

за даними мiкромагнiтного моделювання для

дискiв з пермаллою завтовшки 20 нм. Крива

1 вiдповiдає дiаметру 30 нм, крива 2 — 50 нм,

крива 3 — 100 нм.

Порiвнюючи енергiї однорiдних

станiв та вихрового, можемо побуду-

вати фазову дiаграму рiвноважних

станiв магнетика, так само як i ра-

нiше. Результати моделювань пода-

но на Рис. 3.2, де додатково до за-

значених ранiше результатiв показа-

но область параметрiв, для яких ха-

рактерним є перехiд iз однорiдно-

го стану в вихрове при перемагнi-

чуванi перпендикулярним полем (за-

штрихована область на Рис. 3.2). Те-

оретичний розрахунок, проведений

при параметрах диска, зазначених на

Рис. 3.4 (крива 2), приводить до значення bhv ≈ 0.19, яке близько до резуль-

татiв моделювання bhv ≈ 0.24.

Розглянемо тепер перехiд з вихрового стану у стан насичення, що характе-

ризується величиною поля насичення bv (при цьому у вiдсутностi поля диск

мiг знаходитися як в вихровому станi, так i в однорiдному). Обмежимося при

цьому випадком κ ≡ L/ρc` À 1, що вiдповiдає досить великому радiусу ди-

ска в порiвняннi з обмiнною довжиною. Тодi, вважаючи що при при переходi

в стан насичення cos θ0 ≈ 1 пiсля мiнiмiзацiї енергiї (3.29) за параметрами



244

(а). b = 0 (б ). b = −0.05 (в). b = −0.15

Рис. 3.5. Енергiя диска (3.33) для рiзних значень зовнiшнього поля b. Розрахунок проведе-

но для радiуса вiдсiчки lcut/ρc` = 1/5.3. Для заданих параметрiв перемикання полярностi

вiдбувається при b ≈ −0.12.

cos θ0 та ρc, отримаємо

ρc =
L

`
f(x), x ≡ 1 +

(1−Nz)L
2

`2 , bv =

√
1− 1

ρ2
c

. (3.30)

Тут функцiя f(x) задано в неявному виглядi як 2 ln f +1/f 2 = x, де f ∈ (0; 1)

та x ∈ (0;∞). Таким чином, в обмеженому диску перехiд в стан насичення

вiдбувається при скiнченому радiусу осердя ρc, який визначається виразом

(3.30) i прямує до нескiнченостi при ε → 0. Енергiю диска у вихровому станi

можна подати у виглядi, аналогiчному до (3.26) при замiнi Nx → Nv ≈
2(`/L)2 ln(L/ρc`). При цьому рiвноважне значення намагнiченостi на вiддалi

визначається виразом

cos θ0 =
b

bv
, bh = Nz −Nv. (3.31)

На Рис. 3.4 крива 2 вiдповiдає переходу в стан насичення з вихрового стану.

При цьому теоретичне значення bv ≈ 0.305 знаходиться у вiдповiдностi до

даних моделювання bv ≈ 0.32. Аналогiчний розрахунок для диска, який з

початку був у вихровому станi, дає bv ≈ 0.615, що узгоджується з даними

моделювання bv ≈ 0.61, див. криву 3 на Рис. 3.4.



245

Перейдемо до дослiдження процесу перемикання полярностi вихору. На-

гадаємо, що у вiдсутностi поля вихори з протилежними полярностями ма-

ють однакову енергiю. Поле знiмає виродженiсть за напрямком полярно-

стi [91, 242]. При цьому в континуальнiй моделi важкi вихори вiддiленi вiд

легких нескiнченим енергетичним бар’ром, отже перемикання не можливо.

Однак в реальнiй дискретнiй системi полярнiсть не є топологiчним iнварiан-

том. Зокрема, вiдомо, що перемикання можливо пiд дiєю змiнного магнiтного

поля [144, 217, 255]. Нестiйкiсть важких вихорiв в дискретнiй ґратцi була до-

слiджена в [145]. Ефекти дискретностi автори [145] врахували в моделi дода-

тковими доданками з вищими просторовими похiдними. Нестiйкiсть вихорiв

приводить до ефектiв перемикання полярностi, що супроводжується гiстере-

зiсом, який спостерiгався при чисельному моделюваннi в гейзенбергiвському

магнетику [368].
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Рис. 3.6. Критичне поле перемикан-

ня полярностi вихору в залежностi

вiд радiусу вiдсiчки ρc.

Для того, щоб описати ефект перемикан-

ня полярностi вихору нам потрiбно дозволи-

ти змiнюватися намагнiченостi в центра ви-

хору. Вважатиме, що cos θ(0) = µ ∈ [−1; 1].

Для спрощення аналiзу розглядатиме тон-

кий диск. Тодi рiвноважне значення намагнi-

ченостi на вiддалi вiд центру диску cos θ0 =

b, див. (3.31). Отже ми узагальнимо модель

(3.28) наступним чином

cos θ(r) = cos θv (κρ) (µ− b) + b,

cos θv(x) = exp(−x2), κ ≡ L

ρc`
.

(3.32)

Врахуємо ефекти дискретностi до аналогiї до того, як ми описували в роздiлi

§1.1.2.3 перехiд мiж непланарними i планарними вихорами при змiнi коефi-

цiєнту анiзотропiї. Iдея полягає в урахуваннi дискретностi за допомогою вве-
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дення радiуса вiдсiчки lcut (який має порядок сталої ґратки a0). Вважаючи,

що структура позаплощинної компоненти осердя вихору cos θv локалiзована,

спрямуємо межi iнтеґрування в iнтеґралi енергiї до нескiнченостi. Тодi мати-

мемо енергiю такого вихрового стану з точнiстю до сталої, пор.(1.57)

W =
4π`2

L2 − (lcut)2

[
(1− b2) ln

L

lcut
+ E

]
− 2πb2,

E =

∞∫

lcut/ρc`

xdx

{
ρ2

cν
2 cos2 θv(x)− ν cos θv(x)

x2

[
ν cos θv(x) + 2b

]

+
ν2θ

′2
v (x) sin2 θv(x)

1− b2 − 2bν cos θv(x)− ν2 cos θ2
v(x)

}
, ν = µ− b.

(3.33)

На Рис. 3.5 подано результати розрахункiв енергiї (3.33) як функцiї двох

варiацiйних параметрiв µ i ρc. У вiдсутностi поля енергiя має вигляд двохям-

ного потенцiалу, що забезпечує однаковi енергiї для вихорiв з µ ≈ ±1, див.

Рис. 3.5, а. В зовнiшньому полi вихори вiдокремлюються на легкi i важкi.

Вважаючи, що при вiдсутньому полi вихор мав полярнiсть p = +1, отримає-

мо, що при b < 0 вихори з p = +1 є важкими, а вихори з p = −1—легкими.

Цi вихори вiдокремлюються скiнченим бар’єром, див. Рис. 3.5, б . При пiдси-

леннi поля величина бар’єра зменшується i при деякому критичному значеннi

b = bs, вiдбувається перемикання, див. Рис. 3.5, в.

Зазначимо також, що залишкова намагнiченiсть при гiстерезiсi зумовлена

лише намагнiченiстю вихрового осердя

Mr =
MS

πR2

∫
d2x cos θ(r)

∣∣
b=0 ' 2MS

`2

R2 . (3.34)

Для аналiтичного аналiзу залежностi радiуса осердя вiд поля перепишемо

вираз для енергiї (3.33) у виглядi

E = 2

e−ξ∫

0

t ln tdt

(t− 1−h
ν )(t + 1+h

ν )
− bνE1(ξ)− ν2

2
E1(2ξ) +

1

4
ν2ρ2

ce
−2ξ, (3.35)



247

де введено позначення ξ =
(

lcut

ρc`

)2
. Цей вираз є узагальненням формул (1.57) i

(3.24). Тут E1(x)— iнтеґральна показникова функцiя. Завдяки тому, що зна-

чення lcut близько до сталої ґратки a0, величина ξ буде близькою до нуля, що

дає можливiсть використовувати асимптотичну оцiнку:

E ∼ const +

(
bν +

ν2

2

)
ln ξ +

ν2a2
0

4`2ξ
. (3.36)

Значення ρc, що мiнiмiзує енергiю, матиме оцiнку для нескiнченно тонких

дискiв:

ρc =

√
2
µ + b

µ− b
. (3.37)

Величина критичного поля суттєво залежить вiд радiуса вiдсiчки λ ≡ lcut/`,

див. Рис. 3.6. При деякому критичному значеннi λc критичне значення поля

обертається в нуль, що вiдповiдає переходу мiж непланарним i планарним

вихорем, λc ≈ 0.288, див. (1.58).

Наведенi теоретичнi розрахунки якiсно узгоджуються з даними мiкрома-

гнiтного моделювання, див. Рис. 3.4. Однак, слiд зазначити, що iснує розбi-

жнiсть мiж результатом bs ≈ 0.35 (данi моделювання) та теоретичним роз-

рахунком bs ≈ 0.6. Причина полягає в тому, що при моделювання радiусом

вiдсiчки був крок просторової дискретизацiї, який за рахунок обмежень об-

числювальної технiки був в декiлька разiв бiльше, нiж мiжатомна вiдстань.

Данi для петлi гiстерезиса (крива 3 на Рис. 3.4) досить добре узгоджуються

з результатами експериментiв [341].

Таким чином, ми бачимо що процес перемикання в тонких дисках може

суттєво вiдрiзнятися вiд тих, що вiдбуваються у товстих дисках. При перема-

гнiчуваннi таких дискiв полярнiсть вихору перемикається, але без утворення

точки Блоха: перемикання здiйснюється за рахунок переходу вiд непланар-

них вихорiв у планарнi.
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3.1.2. Вихор у нанокiльцi. Фазовi переходи. Перейдемо до розгля-

ду структури рiвноважних станiв намагнiченостi у кiльцях. Перехiд вiд ди-

ску до кiльця змiнює топологiю системи, що приводить до можливостi появи

рiзноманiтних магнiтних конфiгурацiй в кiльцях, iснування яких було забо-

ронено для однозв’язної областi, див. для огляду [343]. Зокрема, в кiльцях ре-

алiзується суто планарний вихровий стан, де розподiл намагнiченостi взагалi

не мiстить позаплощинної складової [343]. Такий вихор має меншу енергiю,

нiж непланарний вихор в диску, вiн не має магнiтостатичних зарядiв, тому

може забезпечити бiльш стабiльний бiт iнформацiї нiж вихор у диску. Окрiм

того зазначимо, що в кiльцi з планарним вихорем можна пов’язати лише один

бiт iнформацiї (кiральнiсть). Непланарний вихор в диску може зберiгати два

бiти: полярнiсть i кiральнiсть.

h

Sin

ε=h/2L              υ=Lin/L

L in L

Sout

Рис. 3.7. Умовнi позначення для

кiльця.

Виникає питання про характер переходу

в розподiлi намагнiченостi вiд непланарно-

го до планарного вихору при змiнi тополо-

гiї вiд однозв’язного диску до двохзв’язно-

го кiльця. Заздалегiдь не очевидно, вiдбува-

ється це стрибкоподiбно, як змiна топологiї,

чи неперервно, тобто з утворенням деякого

промiжного вихрового стану. Ми покажемо

в цьому пунктi, що перехiд здiйснюється не-

перервно: в кiльцi з досить малим отвором

може iснувати промiжний вихор, що мiстить позаплощинну компоненту на-

магнiченостi, але на внутрiшнiй поверхнi кiльця намагнiченiсть складає пев-

ний кут з його площиною. Ми побачимо, що наявнiсть отвору дає можливiсть

iснувати вихровому стану в кiльцях, що мають менший дiаметр в порiвняннi

з дисками.

Розглядатиме магнiтне кiльце iз зовнiшнiм радiусом L, внутрiшнiм Lin
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та товщиною h. При цьому використовуватиме позначення для аспектного

вiдношення ε = h/2L та вiдношення радiусiв υ = Lin/L. При малих геоме-

тричних розмiрах основний стан може бути однорiдним, який має енергiю

(3.9), де S позначатиме як внутрiшню, так i зовнiшню бiчнi поверхнi. Роз-

раховуючи енергiю так само, як i для диска, див. (3.11), отримаємо енергiю

кiльця, яке однорiдно намагнiчено уздовж осi x, у наступному виглядi

Wms
x = E(1, 1)− 2υE(1, υ) + υ2E(υ, υ), (3.38a)

E(ρ, ρ′) =
ε

π

2π∫

0

dχ′
1∫

0

dζ

1∫

0

dζ ′
2π∫

0

dχ
cos χ cos χ′√

ρ2 + ρ′2 − 2ρρ′ cos(χ− χ′) + 4ε2(ζ − ζ ′)2
.

Прямi розрахунки дозволяють отримати явний вигляд для енергiї:

E(ρ, ρ) =
4ρ

3ε

{
1

m

[
ε2

ρ2K(m) +

(
1− ε2

ρ2

)
E(m)

]
− 1

}
, (3.38b)

E(1, υ) =

√
1 + υ2

2ε
I(m1)−

√
1 + υ2 + 4ε2

2ε
I(m2) +

4ε

m2
√

υ

[
K(m2)− E(m2)

]

+
4εm2(1−m2

1)

m2
1
√

υ

[
K(m2)− Π(m2

1,m2)
]
, (3.38c)

I(x) =
8
√

1− x2/2

3x2

[
1− x2

1− x2/2
K(x)− E(x)

]
, (3.38d)

m =
1√

1 + ε2/ρ2
, m1 =

2
√

υ

1 + υ
, m2 =

2
√

υ√
(1 + υ)2 + 4ε2

. (3.38e)

Тут Π(•)—повний елiптичний iнтеґрал третього роду [350].

Перше за все зазначимо, що у випадку граничному υ → 0, матимемо ви-

раз для енергiї диска (3.11). Для розрахунку енергiї кiльця, яке намагнiчено

однорiдно уздовж напрямку z, скориставшись спiввiдношенням мiж фактора-

ми розмагнiчування (3.12), отримаємо 2W x
MS+W z

MS = 2π(1−υ2), де множник

(1−υ2) з’явився завдяки обраному нормуванню енергiї. Межа розподiлу мiж

двома однорiдними станами вiдбувається за умови W x
MS = W z

MS, звiдки

W x
MS(εc, υ) =

2π

3
(1− υ2). (3.39)
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Чисельний розв’язок цього рiвняння подано на Рис. 3.8. Наближено цей розв’я-

зок можна описати асимптотично коректним виразом

εapproxc (υ) = ε0
1− υ2

1− υ2 + 2υ2ε0
, (3.40)

який збiгається з чисельними результатами з точнiстю 6×10−3, див. Рис. 3.8.
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Рис. 3.8. Критична крива для одно-

рiдно намагнiченого кiльця. Безпе-

рервна крива — чисельний розв’язок

рiвняння (3.39), штрихова крива —

наближення (3.40).

Переходимо до аналiзу вихрових станiв,

що мають загальний вигляд (3.14). При цьо-

му обмiнна енергiя вихору має вигляд (3.15),

а його магнiтостатична енергiя — (3.17). Для

конкретного розрахунку енергiї вихору ми

маємо конкретизувати залежнiсть θ(ρ). При

варiацiйному пiдходу ми маємо обрати пев-

ну пробну функцiю. Для аналiзу вихрово-

го стану в диску ми обрали модель Фельд-

ткеллера (3.22), де позаплощинна структу-

ра вихору описується гаусовою залежнiстю

cos θ = e−(ρL/ρc`)2. При цьому в центрi диска

намагнiченiсть перпендикулярна до його площини, cos θ = ±1. Для того,

щоб мати змогу описати розподiл намагнiченостi в дисках, де вихори можуть

бути як планарними, так i непланарними, ми пропонуємо наступну двохпа-

раметричну модель

cos θ(r) = µ exp

[
−

(
ρL

ρc`

)2
]

, (3.41)

пор. (3.32). Тут параметр µ характеризує амплiтуду вихору. Типова шири-

на осердя вихору визначається параметром ρc. Перевага цiєї моделi полягає

в можливостi описати рiзнi вихорiв: непланарного вихору при µ = ±1 та

планарного при µ = 0. У випадку µ ∈ (0, 1) матиме новий тип вихрового
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розв’язку — промiжний вихор (intermediate vortex). Тому надалi називатиме

(3.41) моделлю промiжного вихору.

Для перевiрки вибору моделi (3.41) ми провели мiкромагнiтне моделю-

вання структури вихрового осердя, див. Рис. 3.9, а. Результати моделювань

пiдтвердили вибiр моделi промiжного вихору: при малих отворах профiль

майже спiвпадає з профiлем непланарного вихру. Але при збiльшеннi розмi-

ру внутрiшнього отвору амплiтуда в центрi швидко спадає.

Як i ранiше при розгляду дискiв, для аналiтичних розрахункiв використо-

вуватимемо замiсть повної нелокальної моделi магнiтостатичної енергiї (3.17)

локальне наближення (3.19), що виконується при розглядi тонкого магнетику.

Тодi для повної енергiї кiльця отримаємо, аналогiчно до (3.24)

W =
4π`2

L2

L
`ρc∫

Lin
`ρc

xdx

[
1

x2 + µ2e−2x2

(
4x2

1− µ2e−2x2 −
1

x2 + ρ2
c

)]
. (3.42a)

Прямий розрахунок дозволяє обчислити цю енергiю у виглядi

W =
2π`2

L2

[
I(

ξin
)− I(

ξ
)]

, ξin =
2(Lin)2

`2ρ2 , ξ =
2L2

`2ρ2
c

,

I(ξ) =
ξ2

2
+

ρ2
cµ

2

2
e−ξ + µ2Ei(−ξ) +

eξ/µ2∫

1

ln(t− 1)

t
dt− ln ξ − ξ ln

(
eξ

µ2 − 1

)
.

(3.42b)

В граничному випадку Lin → 0 енергiя (3.42) перетворюється на енергiю

непланарного вихру у диску (3.24). У випадку, коли внутрiшнiй отвiр до-

сить великий реалiзується суто планарний вихровий розв’язок з µ = 0, для

якого енергiя визначатиметься виключно обмiнним внеском (3.15) та набуває

просту форму

WIPV =
4π`2

L2 ln
L

Lin . (3.43)
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(б ). Амплiтуда вихору на внутрiшнiй по-

верхнi кiльця.

Рис. 3.9. Амплiтуда вихору в кiльцi: (а) — данi мiкромагнiтного моделювання для профiлю

вихрової структури при рiзних радiусах отвору, (б ) — амплiтуда вихору на поверхнi отво-

ру. Символи вiдповiдають результатам мiромагнiтного моделювання, безперервна крива —

теоретичним розрахункам, штрихова — наближенню (3.45).

Мiнiмiзуючи енергiю (3.42) за варiацiйними параметрами µ та ρc, отрима-

ємо систему рiвнянь для знаходження їх рiвноважних значень. Аналiз свiд-

чить, що при L > 3` резiльтат майже (з точнiстю 1 × 10−4) не залежить вiд

зовнiшнього розмiру системи L. Тому можемо продовжувати розрахунки в

наближеннi L → ∞. Результати подано на Рис. 3.9, б . Як теоретичнi, так i

чисельнi розрахунки свiдчать, що амплiтуда µ майже не залежить вiд розмiру

отвору, якщо вiн досить малий. Але амплiтуда рiзко обривається при певному

критичному значеннi Lin
c . Критичне значення, яке ми отримали при моделю-

ваннi (бiля 2 нм) вiдрiзняється вiд теоретичних результатiв Lin
c = 1.6 нм (див.

нижче). Ця розбiжнiсть пов’язана з вибором локальної моделi магнiтостати-

чної взаємодiї (3.19). Зазначимо, що чисельний розрахунок за допопомогою

нелокальної взаємодiї приводить до значення Lin
c = 1.94 нм, яке узгоджує-

ться з даними моделювання. Цi розрахунки очевидним чином узагальнюють

формули (3.17), який було отримано для диску. Зазначимо, що в реальних
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дискретних спiнових системах вихрова амплiтуда завжди менша за одиницю

завдяки ефектам дискретностi [143]; це означає, що внутрiшнiй отвiр не може

бути меншим за сталу ґратки a0. В цьому контекстi отриманi результати, що

описують перехiд мiж непланарними i планарими вихорами в кiльцях близькi

до результатiв по переходу мiж непланарними i планарними вихорами в гей-

зенбергiвських магнетиках, пор. модель (1.56). В останнiх роль внутрiшнього

радiуса кiльця вiдiграє стала ґратки.

Для аналiтичного розрахунку критичного радiуса отвору Lin
c , який вiдпо-

вiдає переходу промiжного вихору в планарний, розкладемо енергiю вихору

(3.42a) в ряд Маклорена за параметром µ:

W ≈ µ2

2
C1(ρc) +

µ4

4
C2(ρc), (3.44)

C1(ρc) =
8π`2

L2

∞∫

Lin
ρc`

dx xe−2x2

(
4x2 − 1

x2 + ρ2
c

)
, C2(ρc) =

64π`2

L2

∞∫

Lin
ρc`

dx x3e−4x2

.

Можна побачити, що C2 приймає завжди додатнi значення, отже вихровий

розв’язок з µ 6= 0 може iснувати лише при C1 < 0. Це вiдповiдає випадку

двохямного потенцiалу з мiнiмумами при µ2 = |C1|/C2. Суто планарному

вихору з µ = 0 вiдповiдає C1 > 0. Отже критичнi значення можна знайти з

умови C1 = 0, звiдки знаходимо Lin
c ≈ 0.3`. В околi критичної точки вихрова

амплiтуда має залежнiсть µ ∝
√

Lin
c − Lin. Цей результат можна узагальнити

i використовувати функцiю

µapprox =

√
1− Lin/Lin

c

(1− Lin/`)3 , (3.45)

яка узгоджується з чисельним розв’язком з точнiстю 9× 10−3 в усiй областi

параметрiв, див. Рис. 3.9, б .

Таким чином, ми бачимо, що в магнiтному кiльцi можуть реалiзуватися

наступнi основнi магнiтнi стани: два однорiдних (легка вiсь та легка площи-

на) та два неоднорiдних (планарний вихор та промiжний вихор). Енергетична
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Рис. 3.10. Фазова дiаграма магнiтних станiв для кiльця (результати отримано за даними

моделювання). Символи— результати моделювання: ¥ вiдповiдає однорiдному стану типу

легка площина, ¨— однорiдному стану типу легка вiсь,
⊙

— стану типу планарний вихор,

N— стану типу промiжний вихор. Безперервна крива вiдповiдає теоретичному розрахун-

ку меж фаз в рамках локального пiдходу (3.19), штриховi кривi — нелокального пiдходу

(3.17a).

вигiднiсть певного стану визначається порiвнянням вiдповiдних енергiй. Ре-

зультати представлено на Рис. 3.10. В порiвняння до випадку диска, фазова

дiаграма якого розглядалась вище i мала три фази, див. Рис. 3.2 у кiльцях

з малим отвором спiвiснують чотири фази, див. Рис. 3.10, а. Двi однорiднi

вiдокремленi мiж собою вiдрiзком прямої h = 2Rεc(υ), де залежнiсть εc(υ) за-

дано формулою (3.40), див. також Рис. 3.8. Таки однорiднi стани є вигiдними,

якщо геометричнi розмiри системи досить мали. При збiльшеннi дiаметра вiд-

бувається перехiд до вихрового стану. Якщо внутрiшнiй отвiр кiльця досить

малий, то йдеться про промiжний вихровий стан. Теоретичний розрахунок

межi мiж промiжним вихровим станом i суто планарним вихровим станом

показано на Рис. 3.10, а штриховою лiнiєю.
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Представляє практичний iнтерес питання про мiнiмальний розмiр кiльця,

що може знаходиться в вихровому станi. Вiдповiдь на це питання дає аналiз

потрiйної точки фазової дiаграми. Обмежимося аналiзом потрiйної точки для

випадку, коли в системi спiвiснують три фази, тому що саме в цьому випадку

маємо менший розмiр кiльця, пор. Рис. 3.10, а i Рис. 3.10, б . Тодi потрiйна

точка визначатиметься простим спiввiдношенням WIPV = 2π
3 (1−υ2), де енер-

гiя планарного вихору визначається виразом (3.43). Елементарнi розрахунки

дозволяють знайти явний вигляд для параметрiв потрiйної точки:

L(tr)(υ) = `

√√√√ 6

1− υ2 ln
1

υ
, h(tr)(υ) = 2L(tr)(υ)εc(υ), υ > υ0, (3.46)

де залежнiсть εc(υ) описується спiввiдношенням (3.40). Аналiз показує, що та-

ка проста залежнiсть справджується при υ > υ0 ≈ 0.077. При υ & 0.5 можна

наближено використовувати граничну залежнiсть при υ → 1 (цi розрахун-

ки проведено Кравчуком В. П. i наводяться в данiй роботi з iлюстративною

метою):

L(tr)(υ) = `
√

3

[
1 +

1− υ

2

]
, h(tr)(υ) = 2`

√
3(1− υ), υ → 1. (3.47)

Отже в граничному випадку υ → 1 матимемо L(tr)(1) = `
√

3, що дає оцiнку

знизу для радiуса кiльця, яке знаходиться в вихровому станi. Наприклад, для

пермалою це дає оцiнку бiля 9 нм. При цьому товщина кiльця h(tr) → 0. Слiд

зазначити, що лiнiйна залежнiсть h(tr)(υ) ∝ (1 − υ) була нещодавно також

знайдена в роботi [363].

Наприкiнцi цього пункту зазначимо, що висновки щодо фазових дiаграм

базувалися на розрахунку енергiї основних станiв. Однак межi вiдокремлення

фаз можуть бути не дуже чiткими завдяки можливiй нестабiльностi. Зокре-

ма, нестабiльнiсть по вiдношенню до зсуву вихору було дослiджено для ди-

скiв в [269, 353]. Ефекти магнiтної бiстабiльностi дослiджувалися теоретично
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i експериментально в [365], що приводить до скiнченої ширини меж фазо-

вої дiаграми. Межi стабiльностi фаз також залежать вiд крайової шорсткостi

дискiв i кiлець [371].

Динамiчнi ефекти в нанокiльцях, зокрема, спектр магнонних мод в при-

сутностi планарного вихору, проблеми вихро-магнонної взаємодiї дослiджу-

валися в роботах [372, 373].

3.2. Керування динамiкою вихорiв у наномагнетиках

за допомогою полiв та струмiв

Перейдемо до розгляду динамiки вихорiв у наномагнетиках. Зазвичай ди-

намiчний опис проводиться в рамках пiдходу Тiля [232], докладно розгляну-

тому в роздiлi §2.1.2.3.

3.2.1. Гiроскопична динамiка вихору. Почнемо з опису гiроскопi-

чної динамiки вихору. В простiшому виглядi ефективнi рiвняння руху вихо-

ру — це рiвняння Тiля (2.31) для колективної змiнної X(t), яка описує центр

вихору:

G
[
ez × Ẋ

]
− 2πηGẊ + F ext(X) = 0, (3.48)

де точка позначає диференцiювання за безрозмiрним часом τ = ω0t, див.

(2.97). В цьому рiвняннi перший доданок— гiросила, пор. (2.30), G = 4πQ =

2πpq —нормована гiроскопiчна стала, пор. Табл. 2.1. Другий доданок— диси-

пативна сила, див. (2.109), величина ηG —дисипативна стала (2.106). Остан-

нiй доданок— зовнiшня сила F ext визначається, згiдно з (2.31), через повну

енергiю системи. Слiд нагадати, що рiвняння Тiля у формi (3.48) було введе-

но Хубером [140] для опису вихорiв у двовимiрних магнетиках. Їх застосов-

нiсть обмежується моделлю бiжучої хвилi (2.99), де вихор розглядається як

жорсткий об’єкт, що рухається без змiни форми. Крiм того вважається, що
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структура розподiлу намагнiченостi не залежить вiд поперечної z координа-

ти i рiвняння (3.48) нормовано на товщину системи, яка має бути сталою.

Якщо позначити через E повну енергiю системи, яку нормовано на величину

4πM 2
Sh (де h— товщина магнетика), то ефективна сила F ext, що дiє на вихор,

матиме вигляд F ext = −∇XE.

В гейзенбергiвських магнетиках сила F ext зумовлена обмiнною взаємодiєю

вихору з межею:

Eex = −πh`2 ln
(
1− s2) , s ≡ |X|

L
. (3.49)

При малих вiдхиленнях вихору вiд центра диска s ¿ 1 матимемо параболiчне

наближення Eex ≈ πh`2s2, тому повертальна сила F ex = −kexR з kex =

2π(`/L)2. Ця сила зумовлює гiрацiю вихору з частотою Ωex = kex/|G| =

`2/L2. При довiльних вiдхиленнях матимемо

Ωex =
L2

|G|∂sE
ex =

(
`

L

)2
1

1− s2 . (3.50)

Цей результат було отримано без врахування магнiтостатичної взаємодiї. Ниж-

че ми побачимо, що остання може суттєво впливати на частоту гiрацiї вихо-

ру. Бiльше того, нижче буде показано, що в магнетиках скiнченої товщини

обмiнною частотою (3.50) можна нехтувати, бо вона мiстить малий параметр

(`/L)2.

Для обрахунку магнiтостатичної енергiї необхiдно зробити певнi припу-

щення щодо структури рухомого вихору, тобто який виведено iз стану рiвно-

ваги. Якщо вважати, що вихор рухається без змiни форми, структуру вихору

можна описати в межах моделi бiжучої хвилi (2.99):

θ(z, t) = θv(z − Z(t)), φ(z, t) = Cπ/2 + arg(z − Z(t)). (3.51)

При цьому в системi з’являються додатковi магнiтостатичнi заряди на бiчних

поверхнях диску [374]. Обираючи при цьому структуру вихрового осердя в
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обмiнному наближеннi, а зовнi — вiдповiдне меронне [137] продовження, що

має лише внутриплощиннi складовi намагнiченостi (схоже до моделi Усова

(3.21)), Метлов [374] побудував так звану жорстку модель вихору. Викори-

стовуючи комплексний параметр порядку (1.20), цей розв’язок має вигляд:

R(z, z̄) =





f(z), коли |f(z)| < 1,
√

f(z)
f(z)

, коли |f(z)| ≥ 1.
(3.52a)

f(z) =
i(z − Z)

ρcL
. (3.52b)

Магнiтостатична енергiя поверхневих зарядiв в рамках цiєї моделi приводить

до ефективної сили, яку було пораховано в [375–377].

Слiд зазначити, що поява поверхневих зарядiв енергетично не вигiдна.

Згiдно до (3.5) магнiтостатичне поле завжди збiльшує енергiю магнетика.

Отже енергетично вигiдною з погляду магнiтостатики є така конфiгурацiя

поля намагнiченостi, яке забезпечує повнiстю вiдсутнє поле розмагнiчування,

що можливо лише при вiдсутнiх об’ємних i поверхневих магнiтостатичних

зарядах (3.6), тобто λms = σms = 0. В цьому полягає так званий принцип

вiдсутностi магнiтних полюсiв [378].

Вiдповiдну безполюсну модель було запропоновано Метловим [379] з ви-

користанням розв’язку меронного типу (3.52a). В комплексних позначеннях

(1.20), розв’язок Метлова набуває форму (3.52a), де функцiя f(z) матиме

наступний вигляд:

f(z) =
i

ρcL

[
z − 1

2

(
Z − Z̄

z2

L2

)]
. (3.53)

Магнiтостатична енергiя в цiй моделi пов’язана з об’ємними зарядами [355].

Розглянемо ще одну модель, яка забезпечує вiдсутнiсть поверхневих заря-
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дiв —модель вихору зображення:

cos θIVA = p cos θv
(
z − Z(t)

)
, (3.54a)

φIVA = Cπ/2 + arg
(
z − Z(t)

)
+ arg

(
z − ZI(t)

)− arg Z(t). (3.54b)

Подiбну модель ми вже розглядали при дослiдженнi динамiки гейзенбергiв-

ських вихорiв в круговiй системi, див. (2.103). В цiй формулi θv описує стру-

ктуру нерухомого вихору з поляризацiєю p = +1. Нагадаємо, що наявнiсть

вихору зображення iз завихренiстю qI = +1 забезпечує фiксованi межовi

умови. Разом з вибором початкової фази ϕ0 = Cπ/2 це вiдповiдає вiдсутностi

поверхневих зарядiв.

Незважаючи на деталi моделей кожна з них забезпечує лiнiйний вiдгук

F ext = −kX. При вiдсутностi дисипацiї магнiтостатична сила може компен-

сувати гiросилу. В результатi вiдбувається гiрацiя вихору з частотою ΩG =

k/|G|. Такий гiроскопiчний рух можна збудити експериментально резонан-

сними методами [34, 290, 320, 324, 340, 381–383].

Порiвняння частот, знайдених за двома зазначеними моделями подано на

Рис. 3.11. Штриховою лiнiєю 1) позначено результати розрахункiв в межах

жорсткої моделi Метлова (3.52) за даними роботи [377]. Данi розрахункiв

можна екстраполювати на випадок малих аспектних вiдношень; при цьому

данi наближено можна описати лiнiйною залежнiстю Ω ≈ 2.991ε. Штриховою

лiнiєю 2) на Рис. 3.11 позначено результати розрахункiв роботи [377] в межах

безполюсної моделi Метлова (3.53): при малих аспектних вiдношеннях маємо

лiнiйну залежнiсть Ω ≈ 0.3543ε.

Для вибору моделi потрiбно порiвняти результати розрахункiв частоти з

даними незалежних розрахункiв iншими способами. Такий альтернативний

пiдхiд запропонували Iванов i Заспель в роботах [380, 381, 384, 385]. Iдея

цього пiдходу полягає в порiвняннi задачi про гiроскопiчний рух вихорiв i

задачi про малi коливання магнонiв на фонi вихору. Таку аналогiю ми вже
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Рис. 3.11. Нормована частота Ω гiроскопiчного руху вихору в нанодиску в залежностi

вiд аспектного вiдношення ε = h/2L. Штриховi лiнiї — значення частоти з використанням

моделей Метлова за даними роботи [377]: крива 1) вiдповiдає жорсткiй моделi (3.52), кри-

ва 2) — безполюснiй моделi (3.53). Безперервна лiнiя 3) — теоретичний розрахунок (3.62)

в рамках моделi вихору зображення. Пунктирна лiнiя 4) — теоретичне значення частоти

в асимптотичному наближеннi (3.64). Штрих-пунктирна лiнiя 5) — розрахунок магнонної

частоти гiроскопiчної моди за даними роботи [380], 6) — за даними роботи [381]. Безперерв-

на лiнiя 7) — розрахунок за даними мiкромагнiтного моделювання (деталi див. на с. 235).

Символи 8) — експериментальнi результати за даними роботи [324], символи 9) — експери-

ментальнi результати за даними роботи [381]. Символи 10) — експериментальнi результати

за даними роботи [300].
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використовували для гейзенбергiвських магнетикiв в роздiлi 2. Зокрема, для

знаходження гiрочастоти вихору в гейзенбергiвському магнетику ми викори-

стовували модель вихору зображення (2.110). Це значення спiвпадало з ча-

стотою власної трансляцiйної моди (2.92), яке ми знайшли на основi аналiзу

задачi вихро-магнонного розсiяння.

Зазначену аналогiю можна використовувати для розрахунку гiрочастоти

в магнетиках з магнiто-дипольною взаємодiєю. Як вже було з’ясовано вище,

в тонких наномагнетиках магнiтостатична взаємодiя поверхневих магнiтних

зарядiв основ диску зводиться до локальної взаємодiї — ефективної анiзотро-

пiї типу легка площина (3.19). Магнiтостатичнi заряди бiчної поверхнi зумов-

люють ефективнi умови Дiрiхле (2.101). Схожа ситуацiя має мiсце i в динамi-

чному випадку при розглядi малих коливань намагнiченостi на фонi вихору.

Для магнонної амплiтуди u(ρ), див. (1.73), матимемо у випадку скiнченої

товщини ефективнi мiшанi межовi умови [384], див. також [380, 381, 385]:

L
du(ρ)

dρ

∣∣∣∣∣
ρ=L

+ κu(ρ)

∣∣∣∣∣
ρ=L

= 0, κ =
ε

π

(
L

`

)2

ln (2/ε) . (3.55)

Перший доданок має обмiнну природу та вiдповiдає межовим умовам Ра-

до—Вертмана [386], див. також [387]. Наявнiсть другого доданка пов’язана з

магнiто-дипольною взаємодiю, що зумовлює пiнiннг намагнiченостi на межi

[388] у вiдповiдностi до принципу вiдсутностi магнiтних полюсiв, див. с. 258.

Аналогiчнi мiшанi межовi умови було отримано також в роботах [387, 389].

Стала пiннiнгу κ залежить вiд аспектного вiдношення ε та вiдносного роз-

мiру системи L/`. Зробимо оцiнку для сталої пiннiнгу, використовуючи кри-

терiй [355] для межi вiдокремлення однодоменного i вихрового стану L/` =

1/(8πkh/`), де k ≈ 0.088. Звiдси для сталої пiннiнгу κ матимемо оцiнку знизу:

κ > κc =
1

16π2k
ln

2

ε
≈ 0.23 ln

2

ε
. (3.56)

Для дуже тонких дискiв (ε < 0.023) критичне значення сталої пiннiнгу κc > 1
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та виконуються ефективнi умови Дiрiхле. Подальший розвиток пiдходу ма-

гнонних мод, зокрема розрахунки власних частот для не малих аспектних

вiдношень дискiв див. в роботах [390, 391].

Таким чином, ми бачимо, що поверхневi магнiтостатичнi заряди зумовлю-

ють локальнi магнiтостатичнi поля. Нелокальним залишається вплив об’єм-

них зарядiв, внесок яких можна розрахувати за теорiєю збурень [380]. Резуль-

тати розрахункiв подано на Рис. 3.11, де штрих-пунктирною лiнiєю 5) показа-

но розрахунок магнонної частоти гiроскопiчної моди за даними роботи [380].

Аналогiчний розрахунок за даними роботи [381] показано штрих-пунктирною

лiнiєю 6). Слiд зазначити, що крива 5) вiдповiдає асимптотичному розрахун-

ку в наближеннi Ω ¿ 1. При малих аспектних вiдношеннях крива 5) забезпе-

чує лiнiйну залежнiсть Ω ≈ 0.350ε, крива 6) — лiнiйну залежнiсть Ω ≈ 0.301ε.

Порiвняння з розрахунками за моделями Метлова свiдчить, що безполюсна

модель забезпечує при малих аспектних вiдношеннях результати, близькi до

даних розрахункiв власних мод. Для того, щоб зробити остаточнi висновки на

користь тiєї, чи iншої моделi, слiд порiвняти результати розрахункiв з експе-

риментальними даними i даними мiкромагнiтного моделювання. Результати

порiвняння наведено на Рис. 3.11. Кривою 7) на цьому рисунку позначено

розрахунок частоти за даними мiкромагнiтного моделювання, яке ми прово-

дили з параметрами пермалою, деталi див. на с. 235. Символами 8) на цьому

рисунку позначено експериментальнi результати частот магнонних мод, що

виникають в нанодиску у вихровому станi роботи, за даними роботи [324].

Експерименти проводились за допомогою керровської мiкроскопiї з високою

часовою роздiльної здатнiстю на пермалоєвих зразках цилiндричної форми

дiаметром вiд 500 нм до 2000 нм та товщиною 60 нм. Символами 9) позначено

аналогiчнi експерименти в зразках з товщиною 50 нм за даними роботи [381].

Символами 10) позначено XMCD експериментальнi результати за даними ро-

боти [300]. Пермалоєви зразки мали форму дискiв дiаметром вiд 4300 нм до
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6300 нм та товщиною 30 нм. Експериментальнi данi при малих аспектних вiд-

ношеннях добре апроксимуються лiнiйною залежнiстю Ω ≈ 0.353ε. Цi данi

добре узгоджуються з безполюсною моделлю Метлова, з вiдносною помил-

кою бiля 3.6%. При цьому жорстка модель Метлова передбачає якiсно також

лiнiйну залежнiсть, але кiлькiсно дає результат в 8.5 разiв бiльший. Таким

чином, безполюсна модель Метлова (3.53) при малих аспектних вiдношеннях

забезпечує адекватний модельний опис [377]. Експериментальнi данi узгоджу-

ються також з результатами мiкромагнiтного моделювання [360], яке було

проведено для дискiв з параметрами пермалою, див. криву 6) на Рис. 3.11.

Для теоретичного аналiзу замiсть моделi Метлова ми використовуватиме-

мо бiльш загальну модель вихору зображення (3.54). Спiльною рисою обох

моделей є вiдсутнiсть магнiтостатичних зарядiв на бiчнiй поверхнi. При цьо-

му в безполюснiй моделi Метлова позаплощинна структура вихору (вихрове

осердя) мало форму солiтона Белавiна—Полякова, на межi осердя розподiл

був сингулярним, див. дискусiю в §3.1.1. Бiльш адекватним є вибiр осердя

в моделi Фельдткеллера (3.22). Перевагою моделi вихору зображення є те,

що бiльшiсть розрахункiв розрахункiв можна провести взагалi не конкрети-

зуючи форму вихрового осердя. З iншого боку, на вiдмiну вiд пiдходу задачi

розсiяння, де усi розрахунки було проведено для нерухомого вихору, що зна-

ходиться в центрi диску, модель вихору зображення ми застосовуватимемо

також для рухомого вихору, який виведено з центра диска.

Для розрахунку гiроскопiчної частоти використовуватимемо модель ви-

хору зображення (3.54). При цьому обмiнна енергiя матимемо вигляд (3.49),

що зумовлює внесок у частоту (3.50), який має порядок (`/L)2. Перейдемо

до розрахунку магнiтостатичної енергiї (3.7b). Як ми вже з’ясували вище,

поверхневi заряди бiчної поверхнi є вiдсутними. Поверхневi заряди основ ци-

лiндру не залежать вiд положення вихору, див. (3.16).

Розглянемо вихор, що знаходиться в певний момент часу в точцi Z =
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X + iY = ReiΦ. Використовуючи безрозмiрнi координати

ξ =
|z|
L

, ζ =
x3

h
, χ = arg z, s =

R

L
(3.57)

та нехтуючи внеском позаплощинної компоненти вихору, пiдрахуємо густи-

ну об’ємних магнiтостатичних зарядiв (3.6) з використанням моделi вихору

зображення (3.54b):

λms =
2Cs

L
Λ(ξ, s, χ), (3.58a)

де функцiя Λ(ξ, s, χ) має вигляд

Λ(ξ, s, χ) =
ξ sin χ√

s2 + ξ2 − 2sξ cos χ
√

1 + s2ξ2 − 2sξ cos χ
. (3.58b)

Магнiтостатична енергiя (3.7b) набуває форму

Ems =
1

8π

∫
dr

∫
dr′λ

ms(r)λms(r′)
|r − r′| =

πs2h2

L3 Ξ(ε, s), (3.59a)

Ξ(ε, s) =
1

π2

1∫

0

dζ

1∫

0

dξ

1∫

0

dξ′
2π∫

0

dχ

2π∫

0

dψ
ξξ′(1− ζ) Λ(ξ, s, χ)Λ(ξ′, s, χ + ψ)√

ξ2 + ξ′2 − 2ξξ′ cos ψ + 4ε2ζ2
. (3.59b)

Почнемо з випадку малих вiдхилень вихору вiд центра (s → 0). Тодi мо-

жемо обмежитись граничним випадком Ξ(ε, 0), що приводить до результату

Метлова i Гуслiєнко [355]

Ξ(ε, 0) =

∞∫

0

dxg(ε, x)




1∫

0

ξdξJ1(xξ)




2

, g(ε, x) =
2εx− 1 + e−2εx

2x2ε2 . (3.60)

Отже при малих зсувах матимемо гармонiчний закон Ems = khR2/2, тому

повертальна сила

Fms = −kR, k = 4πεΞ(ε, 0). (3.61)

Частота гiрацiї вихору в цьому наближеннi

Ω(ε) =
k

|G| = 2εΞ(ε, 0). (3.62)
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Графiк залежностi (3.62) показано кривою 3) на Рис. 3.11. Цей результат

добре узгоджується з експериментальними даними i даними мiкромагнiтного

моделювання, див. Рис. 3.11.

У випадку малих товщин, ε → 0, залежнiсть (3.62) можна проаналiзувати

аналiтично. Функцiя Ξ(ε, 0) в граничному випадку ε = 0 приймає значення

Ξ(0, 0) =

∞∫

0

dk




1∫

0

ξdξJ1(kξ)




2

=
2

3π
(2G− 1) (3.63)

де G ≈ 0.916— стала Каталана [392]; при розрахунку ми використовували

умову lim
ε→0

g(ε, k) = 1. Вiдповiдно до (3.62), гiрочастота

Ω0 = 2εΞ(0, 0) =
4ε

3π
(2G− 1) ≈ 0.3531ε. (3.64)

Аналiтичний результат для гiрочастоти (3.64) був отриманий Кравчуком В. П.

i наводиться в данiй роботi з iлюстративною метою. Залежнiсть (3.64) пока-

зано лiнiєю 4) на Рис. 3.11. Цей результат добре узгоджується з наближеною

залежнiстю Ω0 ≈ 10ε/(9π) ≈ 0.3537ε, яку отримано в роботi [300]. Отже ми

бачимо, що у випадку малих товщин (ε → 0) аналiтичний результат (3.64)

найбiльш точно вiдповiдає експериментальним даним роботи [300], див. сим-

воли 10) на Рис. 3.11, згiдно з якими при малих ε гiрочастота Ω ≈ 0.353ε.

У випадку не малих вiдхилень вихору можна використовувати загальну

залежнiсть (3.59), за допомогою якої отримаємо для гiрочастоти вираз

Ω(ε, s) = 2ε
[
Ξ(ε, s) +

s

2
∂sΞ(ε, s)

]
. (3.65)

Пiдставляючи в цей вираз значення Ξ(ε, s) з (3.59b), можемо розрахувати гi-

рочастоти в широкому дiапазонi аспектних вiдношень та зсувiв вихору. Вiд-

повiднi залежностi гiрочастоти вiд зсувiв подано на Рис. 3.12. Зазначимо, що

при ε → 0 значення частоти, див. криву 1), можна апроксимувати з досить
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вiд вiдносного вiдхилення вихору s ≡ R/L. Безперервна крива 1) — розрахунок частоти за

формулами (3.65), (3.59b) при ε = 0, штрихова крива 2) — наближена залежнiсть (3.66).

Безперервна крива 3) — розрахунок частоти при ε = 0.025. Символи 4) — значення частоти

при ε = 0.025 за даними моделювання (SLASI) на спiновiй ґратцi розмiром 2L = 40a0,

h = a0 та ` = 1.4a0. Безперервна крива 5) — розрахунок частоти при ε = 0.1. Символи 6) —

значення частоти при ε = 0.1 за даними моделювання (SLASI) на спiновiй ґратцi розмiром

2L = 50a0, h = 5a0 та ` = 1.3a0.



267

високою точнiстю [1.2% в iнтервалi s ∈ (0; 0.5)] наступною залежнiстю

Ω(ε → 0, s) ≈ 4ε

3π

2G− 1

1− (s/2)2 . (3.66)

Для перевiрки залежностi Ω(s) ми провели спiн-ґратковi моделювання, див.

символи 4) i 6) на Рис. 3.12. Деталi моделювання описано в Додатку Б. При

моделюваннi ми не мали можливостi розглядати граничний випадок ε → 0.

Для порiвняння даних моделювання з модельним розрахунком було проведе-

но також розрахунок за формулами (3.65), (3.59b) при параметрах моделю-

вання, ε = 0.025, див. криву 3) i ε = 0.1, див. криву 5). Як свiдчить аналiз,

модель вихору зображення досить добре описує данi чисельного моделюван-

ня при s < 0.5. При бiльших вiдхиленнях модель вихору зображення пере-

стає бути адекватною. Це пов’язано з суттєвою деформацiєю позаплощинної

складової намагнiченостi при значних вiдхиленнях вихору вiд центру: появою

провалу намагнiченостi i, як наслiдок, змiною полярностi вихору.

3.2.2. Динамiка вихору пiд впливом змiнного магнiтного поля.

Перемикання полярностi вихору. З явищем перемикання полярностi

вихору ми вже зустрiчалися вище в §3.1.1.1, коли розглядали поведiнку вихо-

ру у сталому поперечному магнiтному полi B⊥. Нагадаємо, що типовi поля,

якi необхiдно прикласти для того, щоб перемкнути полярнiсть вихору ста-

новлять бiля 1.5πMS, див. Рис. 3.4. Для типових магнiтом’яких матерiалiв

це вiдповiдає досить сильним полям: 330 ÷ 400 мТ. Однак, ми вже бачили

в §2.2.3.2 при аналiзi динамiки вихорiв в гейзенбергiвських магнетиках скiн-

чених розмiрiв, що типовi значення полiв можна суттєво зменшити, якщо

розглядати динамiку вихору в змiнному полi, див. також [144, 217, 252, 255].

Розглянемо наномагнетик у формi диску, що знаходиться у змiнному ма-

гнiтному полi B(t) = (B cos ωt; B sin ωt; 0), яке рiвномiрно обертається в пло-

щинi магнетика з круговою частотою ω, див. (2.112). Фiзична iдея є дуже про-
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Рис. 3.13. Позаплощинна повна намагнiченiсть в залежностi вiд частоти ν = ω/ω0 поля.

Символами показано данi моделювання: квадрати— для однорiдного стану (дiаметр диску

80 нм, товщина 2 нм), кружечкi — для вихрового стану (дiаметр диску 132 нм, товщина

20 нм). В обох випадках напруженiсть поля B = 50 мТ. Лiнiєю показано лiнiйну залежнiсть

cos θ = Ω.

стою. Розглянемо магнетика в рухомiй системi координат, яка обертається з

частотою ω разом iз полем. В цiй системi координат замiсть поля, що обертає-

ться, матимемо статичне поле B в площинi магнетика. Вiдповiдно до теореми

Лармора з’являється також ефективне поперечне поле B⊥ = }ω/(gµB). Отже

проблема перемикання полярностi в змiнному полi зводиться до аналогiчної

проблеми в присутностi двох сталих полiв. Ця iдея добре працює для гей-

зенбергiвських магнетикiв, де динамiчна картина перемикання має майже

однаковий вигляд у змiнному i вiдповiдному сталому полях [217]. Почнемо

саме з перевiрки цiєї аналогiї для нанодиску.

Якщо диск знаходився в однорiдному станi, то можна припустити, що по-

ле має привести до однорiдної прецесiї намагнiченостi з частотою поля. Так

само, як i для гейзенбергiвських магнетикiв, роль змiнного поля має зводи-

тись до появи ефективного поперечного поля B⊥. Це має приводити до змiни

основного стану cos θ = }ω/(4πgµB), φ = ωt, пор. (2.115). Така лiнiйна зале-

жнiсть добре спостерiгається при чисельному моделюваннi, яке ми провели
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Рис. 3.14. Траєкторiя вихору в нанодиску (232 нм дiаметром та 20 нм товщиною) за даними

мiкромагнiтного моделювання: товста лiнiя — без поля, тонка лiнiя — в присутностi поля,

що обертається в площинi магнетика. В обох випадках частота поля ω = 10 ГГц.

з використанням системи 3D мiкромагнiтного моделювання OOMMF [360],

див. Рис. 3.13. При моделюваннi використовували параметри пермалоя, див.

на 235.

Перейдемо до розгляду вихрового стану. Для дослiдження динамiки вихо-

ру ми провели мiкромагнiтне моделювання рiвнянь Ландау—Лiфшиця—Гiль-

берта для пермалоєвого диску дiаметром 2L = 132 нм i товщиною h = 20 нм.

Данi мiкромагнiтного моделювання свiдчать, що повна z-ова складова нама-

гнiченостi майже не змiнюється пiд впливом поля, див. Рис. 3.13. Причина

полягає в тому, що прецесiя спiнiв, φ = ωt, яка є вигiдною для однорiдного

стану, перестає бути такою для вихрового. Як ми з’ясували вище, магнiто-

статична взаємодiя приводить в тонких дисках до фiксованих межових умов,

що пов’язано з принципом вiдсутностi магнiтних полюсiв, див. с. 258. Бiльш

загально, при скiнчених товщинах матиме мiшанi умови типу (3.55).

Динамiка вихору має гiроскопiчну природу. Рух вихору можна описати в

наближеннi Тiля рiвняннями (3.48). Для того, щоб з’ясувати роль магнiтно-
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го поля розглянемо динамiку вихору, який початково виведено iз положення

рiвноваги (центр диску). При цьому вихор з полярнiстю p = +1 починає руха-

тись проти годинникової стрiлки за спiраллю, див. Рис. 3.14. В зовнiшньому

полi вихор рух стає складнiшим. По-перше, рух має гiроскопiчну складову,

так саме, як i при вiдсутньому полi; цей рух має напрямок на Рис. 3.14 про-

ти годинникової стрiлки. По-друге, завдяки полю з’являються циклоїдальнi

осциляцiї за напрямком обертання поля (за годинниковою стрiлкою в нашому

випадку, коли ω < 0). При малих амплiтудах поля обидва ефекти приводять

до середнього руху проти годинникової стрiлки, див. Рис. 3.14, а. Однак при

збiльшеннi амплiтуди поля середнiй рух може змiнити свiй напрямок, див.

Рис. 3.14, б .

Динамiчнi рiвняння, що описують рух вихору у полi мають вигляд, див.

(3.48):

G
[
ez × Ẋ

]
− 2πηGẊ − 2πΩ(ε, s)X + F Z = 0. (3.67a)

В цьому рiвняння точка позначає диференцiювання за безрозмiрним часом

τ = ω0t, див. (2.97); G = 4πQ = 2πpq —нормована гiроскопiчна стала, пор.

Табл. 2.1; ηG —дисипативна стала (2.106). Магнiтостатична взаємодiя зумов-

лює третiй доданок, в якому частота Ω(ε, s) визначається згiдно з (3.65).

Останнiй доданок— сила взаємодiї iз зовнiшнiм полем. Цю силу ми вже об-

числювали вище для гейзенбергiвських магнетикiв, див. (2.118):

F Z = −bπL

R
{X cos(Φ− ντ) + [X × ez] sin(Φ− ντ)} , b =

B

4πMS
, ν =

ω

ω0
.

(3.67b)

В динамiцi вихору iснує декiлька режимiв. В областi частот близьких до

гiрочастоти (ω & Ω ∼ 1.26 ГГц) спостерiгається фiнiтний рух вихору навколо

центра уздовж складних траєкторiй, див. Рис. 3.15, а. При великих частотах

(ω À Ω) в системi з’являється гранична траєкторiя, що близька до кругової,

див. Рис. 3.15, в. Частота руху уздовж цiєї траєкторiї визначається гiроча-
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Рис. 3.15. Траєкторiї вихору i фур’є спектр координати вихору X(t) для рiзних частот

за даними моделювання в нанодиску (232 нм дiаметром та 20 нм товщиною). Амплiтуди

поля в усiх випадках 20 мТ.
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без перемикання; ¨ вiдповiдає процесам багаторазового перемикання.

стотою, див. Рис. 3.15, г.

Однонапрямлене перемикання полярностi вихору спостерiгається в певнiй

областi параметрiв (ω, b), з типовими значеннями частоти поля бiля 10 ГГц

та амплiтудами поля бiля 20 мТ, див. Рис. 3.16. Слiд зазначити, що ця дiагра-

ма перемикання суттєво вiдрiзняється вiд дiаграми перемикання полярностi

в гейзенбергiвських магнетиках, де дiя змiнного поля зводиться, фактично,

до ефективного поперечного сталого поля B⊥, тому перемикання полярностi

характеризується в основному пороговою кривою Bcr(ω). В гейзенбергiвських

магнетиках перемикання, в принципi, може мати мiсце для будь-яких частот

ω, що перевищують певне порогове значення [217, 252]. В наночастинцi пере-

микання полярностi вихору вiдбувається виключно в досить вузькiй областi

частот i амплiтуд. Якщо iнтенсивнiсть поля не достатньо висока, вихор руха-

ється без перемикання. В протилежному випадку вiдбувається багатократне

перемикання, схоже до [393, 394]. Якщо частоти поля дуже малi або дуже

великi, перемикання також не вiдбувається. Таким чином, контрольоване пе-

ремикання полярностi вихору може бути реалiзоване експериментально лише
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в достатньо вузькiй областi параметрiв, див. кружечки на Рис. 3.16.

Табл. 3.1. Топологiчнi характеристики об’є-

ктiв, що виникають в задачi про перемикання

полярностi.

Вихор q p Q

Початковий вихор 1 1 1
2

Новий вихор 1 −1 −1
2

Новий антивихор −1 −1 1
2

Механiзм перемикання полярно-

стi вихору пiд впливом змiнного ма-

гнiтного поля носить досить загаль-

ний характер i притаманний для ди-

намiчного перемикання. Цей меха-

нiзм суттєво вiдрiзняється вiд пере-

микання на нерухомому вихорi, на-

приклад пiд впливом сталого перпен-

дикулярного магнiтного поля, див.

§3.1.1.1 та перемикання полярностi

запiннiнгованого вихору на дефектi [395]. Механiзм динамiчного перемика-

ння i вперше був запропонований в работi [34] для пояснення перемикання

полярностi пiд впливом iмпульсного поля. Принципово вiн такий самий для

багатьох систем, де має мiсце перемикання полярностi [34, 37, 310, 393, 394,

396, 397]. Пiд дiєю поля накачки початковий вихор, який розташовано в цен-

трi диску, починає рухатися, як описано вище. Рухаючись, вихор збуджує

спiновi хвилi [398]. В основному, збуджуються моди двох видiв: симетрична

(m = 0) та азимутальна (|m| = 1) [144, 217, 252, 255]. Завдяки безперервнiй

накачцi система переходить в нелiнiйний режим: амплiтуда азимутальної мо-

ди зростає та з’являється провал (dip) в позаплощинному розподiлi намагнi-

ченостi бiля вихору, див. Рис. 3.17, а. Коли амплiтуда цього провалу досягає

мiнiмуму cos θ = −1, див. Рис. 3.17, б , в системi народжується локалiзоване

збудження— вихрова пара, що складається з нового вихору та нового анти-

вихору. Топологiчнi характеристики цих трьох об’єктiв наведено в Табл. 3.1.

Усi цi об’єкти рухаються уздовж досить складних траєкторiй, див. верхнiй ря-

док на Рис. 3.17. Напрямок руху партнерiв визначається конкуренцiєю мiж

гiроскопiчним рухом та зовнiшнiми силами, що складаються iз магнiтостати-
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Рис. 3.17. Процес перемикання полярностi вихору пiд впливом поля, що обертається. Кри-

ва (OV)— траєкторiя початкового вихору (original vortex), крива (NV)— траєкторiя ново-

го вихору (new vortex), крива (NA)— траєкторiя нового антивихору (new avtivortex). Данi

отримано за допомогою мiкромагнiтного моделювання для пермалоєвого диску (132 нм

дiаметром та 20 нм товщиною) пiд дiєю поля амплiтудою B = 70 мТ, що обертається в

площинi з частотою ω = 10 ГГц.

чної сили Fms, накачкою F Z , див. (3.67b) та взаємодiєю з партнерами F int
i .

Магнiтостатичну силу для задачi трьох тiл можна порахувати, узагальню-

ючи модель вихору зображення на декiлька вихорiв. Нагадаємо, що розподiл

внутриплощинної складової намагнiченостi φ визначався за допомогою дода-

ткового вихору зображення, наявнiсть якого забезпечувала межовi умови Дi-

рiхле для поля φ, див. (3.54b). Узагальненням на довiльну непарну кiлькiсть

вихорiв та антивихорiв є наступна модель зображень для системи вихорiв

φ =
2N+1∑

i=1

C
π

2
+ qi

{
arg

[
ζ − Zi(t)

]
+ arg

[
ζ − ZI

i (t)
]− arg Zi(t)

}
,

2N+1∑

i=1

qi = 1.

(3.68)

Магнiтостатична сила в цiй моделi виникає за рахунок об’ємних магнiтоста-

тичних зарядiв λms = −∇ · m, може бути порахована так само, як i для

моделi вихору зображення, див. (3.61). В тих самих наближеннях матиме

для системи трьох тiл

Fms
i ≈ −Ωqi

∑

j

qjXj, (3.69)
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де qi = ±1— завихренiсть i-го вихору (антивихору). Сила взаємодiя F int мiж

вихорами визначається, в основному, обмiнною взаємодiєю, що має вигляд 2D

закону Кулона, пор. (3.49):

F int
i ≈

∑

j 6=i

qiqj
Xi −Xj

|Xi −Xj|2
. (3.70)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

-1.0

-0.5
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1)

Рис. 3.18. Динамiка трьох тiл в рамках рiв-

нянь (3.71) для системи з L/` = 20, α = 0.01,

b = 0.02, ν = 1 та Ω = 0.0287. Початковий ви-

хор (крива 1) знаходився в точцi (1, 0)`, анти-

вихор (крива 2) — в (2, 0)`, новий вихор (кри-

ва 3) — в точцi (2.5, 0)`.

Внутрiшня гiросила, що дiє на но-

вий вихор i антивихор, визначає їх

початковi швидкостi при утвореннi

з провалу в розподiлi намагнiчено-

стi. При цьому початковi швидко-

стi орiєнтованi перпендикулярно до

швидкостi провалу та мають проти-

лежнi напрямки. При цьому антиви-

хор набуває швидкiсть в напрямку

центра диску, де знаходиться поча-

тковий вихор. Народжена пара ви-

хор-антивихор є топологiчно тривi-

альною (Q = 0), яка здiйснює кельвi-

новий рух [399]. Така кельвiнова пара

стикається з початковим вихорем. Якщо пара народжується далеко вiд поча-

ткового вихору, то процес розсiяння є напiвпружнiм; новонароджена пара не

знищується завдяки зiткненню. В обмiнному наближеннi така пара виживає,

але розсiюється на певний кут [400, 401]. Завдяки додатковим силам (нака-

чцi, тертю та магнiтостатичнiй взаємодiї), справжнiй рух є бiльш складним;

кельвiнова пара може остаточно знищити сама себе, див. Рис. 3.17, в.

Iнший механiзм зiткнень має мiсце, коли пара народжується поблизу поча-

ткового вихору. Тодi антивихор може бути захоплений початковим вихорем та

має мiсце анiгiляцiя, див. Рис. 3.17, г. Процес зiткнення є суттєво не пружнiм.



276

 100

 150

 200

 250

 300

 350

 20  30  40  50  60  70  80  90  100
S

w
itc

hi
ng

 ti
m

e 
(p

s)
Field amplitude, B (mT)

ω=10 GHz
ω=12 GHz
ω=14 GHz

Рис. 3.19. Час перемикання полярностi для рiзних параметрiв полiв за даними моделюва-

ння диску з пермалоя (2L = 132 нм, h = 20 нм).

Протягом зiткнення, початковий вихор та антивихор утворюють топологiчно

нетривiальну пару (Q = −1), яка здiйснює круговий рух навколо деякого

центра орбiт [402]. Цей «обертальний вихровий диполь» [402] утворює лока-

лiзований скiрмiон (солiтон Белавiна—Полякова [17]), який є стабiльним в

континуальному наближеннi. В дискретнiй ґратковiй системi радiус солiто-

на, тобто вiдстань мiж вихорем та антивихорем, швидко зменшується майже

без втрат енергiї. Коли радiус солiтона наближається до сталої ґратки, вiдбу-

вається топологiчно заборонена аннiгiляцiя пари [402], що супроводжується

сильним випромiнюванням спiнових хвиль завдяки змiнi топологiчних вла-

стивостей системи [403, 404].

Задача трьох тiл може бути аналiтично описана в наближеннi Тiля з ви-

користанням моделi зображень для системи вихорiв (3.68):

2Qi

[
ez × Ẋ

]
− ηGẊ −Ω(ε, s)qi

∑
j

qjXj +
∑

j 6=i

Xi −Xj

|Xi −Xj|2 +
F Z

i

2π
= 0, (3.71)

де i = 1, 2, 3. В цьому виразi F Z
i — сила взаємодiї з магнiтним полем (3.67b).

Слiд зазначити, що задачу трьох тiл в обмiнному наближеннi розв’язано до-

кладно в [400].

Система рiвнянь (3.71) описує основнi властивостi динамiки трьох тiл, якi
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спостерiгалися при чисельному моделюваннi. Протягом руху початковий ви-

хор i антивихор утворюють обертальний диполь, що узгоджується з виснов-

ками робiт [400–402], див. Рис. 3.18. Вiдстань в цьому диполю швидко прямує

до нуля. Пiсля цього новонароджений вихор рухається уздовж спiралевiдної

траєкторiї до центра за годинниковою стрiлкою. Час, за який вiдбувається

перемикання полярностi, становить сотнi пiкосекунд. Вiн може бути зменше-

ний при використаннi бiльш потужних полiв, див. Рис. 3.19.

Передбаченi ефекти вихрової динамiки, зокрема, явище перемикання по-

лярностi вихору пiд впливом змiнного магнiтного поля, що обертається в пло-

щинi магнетика, спостерiгали нещодавно в роботi [36] на пермалоєвих зразках

за методами скануючої рентгенiвської мiкроскопiї високої часової роздiльної

здатностi.

3.2.3. Керування кiральнiстю вихору за допомогою магнiтного

поля. Вище ми дослiджували рiзнi аспекти динамiки вихору в наномагне-

тиках. При цьому ми докладно розглянули проблему керування лише однiєї

з топологiчних характеристик вихору— його полярнiстю, яка має сенс на-

прямку намагнiченостi вихрового осердя (вниз чи вгору). Друга характери-

стика, це кiральнiсть вихору, яка має сенс напрямку намагнiченостi на межi

диску (за годинниковою стрiлкою чи проти неї). Обговорення самого термi-

ну «кiральнiсть» див. на с.226. Завдяки наявностi двох топологiчно стiйких

характеристик з вихорем можна зв’язати два незалежних бiти iнформацiї,

полярнiсть i кiральнiсть.

В звичайних експериментах з магнiтним полем, яке прикладене в площинi

зразка, та кругового нанодиску, кiральнiсть вихру не вдається контролювати

завдяки високiй симетрiї системи [328]. Однак, добре вiдомо, що кiрально-

стю можна контролювати в асиметричних зразках, наприклад, при введеннi

плоского краю у круговому диску [311, 329], кiльцях з асиметричним вну-
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трiшнiм отвором [291], наноточках елiптичної форми [280, 309]. В кругових

наноточках перемикання кiральностi можливо пiд дiєю перпендикулярно-

го магнiтного поля великої iнтенсивностi (∼ 5 кЕ) [359]. Нещодавно, в роботi

[314] було показано, що вихрову кiральнiсть можна перемикати за допомогою

електричного струму певної амплiтуди, полярностi та тривалостi в компози-

тнiй структурi з двох рiзних магнiтних шарiв, кожен з яких знаходиться у

вихровому станi.

Рис. 3.20. Схематичний вигляд

структури. За допомогою ма-

ски утворюється неоднорiдне

магнiтне поле, що руйнує симе-

трiю та вiдокремлює один з на-

прямкiв кiральностi.

Нижче ми покажемо, як можна перемикати

кiральнiсть вихрового стану в наночастинцi за

допомогою iмпульсу магнiтного поля. Ми роз-

глядаємо круговий диск, що знаходиться у ви-

хровому станi, див. Рис. 3.20. Магнiтне поле при-

кладається в площинi зразка, що зумовлює рух

вихору вiд центра системи. Якщо iнтенсивнiсть

сталого магнiтного поля перевищує деяке кри-

тичне значення ban, вихор анiгiлює, в результатi

вихровий стан перетворюється на монодоменний

[28]. Пiсля виключення поля вихор входить до

системи, однак його кiральнiсть може бути як за

годинниковою стрiлкою, так i проти [328]. Для

керування кiральнiстю створеного вихору потрi-

бно подолати симетрiю по вiдношенню до кiраль-

ностi. Ми пропонуємо зробити це за допомогою неоднорiдного поля, яке може

бути реалiзовано за допомогою маски, що захищає частину диску вiд впливу

поля, див. Рис. 3.20.

Зазвичай кiральнiсть вводять як сенс розвороту намагнiченостi: за годин-

никовою стрiлкою, або проти неї навколо деякого напрямку N . Для того,

щоб описати кiральнiсть як неперервну характеристику, ми визначимо її на-
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Рис. 3.21. Часова еволюцiя кiральностi при перемиканнi за даними SLASI моделювання для

магнiтного поля з амплiтудою b = 0.2 та тривалiстю τ = 480: (а) — кiральнiсть як фун-

кцiя часу, (б )-(е) — моментальнi знiмки, що iлюструють розподiл намагнiченостi в площинi

зразка на рiзних етапах вихрової динамiки.
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ступним чином:

C =
1

℘

∫

σ

[∇×m] · dσ =
1

℘

∫

∂σ

m · dr, (3.72)

де σ = σeN —поверхнiсть, що ортогональна до вектора eN , та ℘—довжина

контуру, що охоплює поверхнiсть σ. Для частинки у формi диску з радiусом

L та планарним розподiлом намагнiченостi, що описується кутовою змiнною

φ = arg(mx + imy), кiральнiсть визначається iнтеґралом C = 1
2π

∫2π

0 sin(φ −
χ)dχ навколо кола радiуса L, де χ—полярний кут в площинi диску. Тодi

внутриплощинний розподiл намагнiченостi для вихрового стану нанодиску

визначається за формулою φ = χ + Cπ/2, що вiдповiдає означенню (3.14).

Фiзична iдея перемикання кiральностi є дуже простою. В зовнiшньому ста-

лому магнiтному полi B (надалi ми використовуватиме нормоване значення

b , B/4πMS), що перевищує поле анiгiляцiї ban, но менше за поле насичен-

ня bsat, з’являється монодоменний стан. Однак, якщо поле b є неоднорiдним,

цей монодоменний стан може мати ненульову кiральнiсть. Обираючи певну

симетрiю в розпродiлi поля, можна створити цiй промiжний стан з певною

ненульовою кiральнiстю. Пiсля цього, якщо поле вимкнути, в системi виникає

вихор з наперед заданою кiральнiстю.

Для вивчення динамiки вихору, ми провели дискретне спiн-ґраткове моде-

лювання, деталi якого описано в додатку Б. При моделюваннi ми використо-

вували наступнi параметри системи: дiаметр 2L = 50, товщина h = 10. Iншi

параметри: ` = 1.33, αG = 0.01. При моделюваннi ми прикладали неоднорiдне

магнiтне поле уздовж вiсi x, що мало форму b(x, y) = bΘ(ξ − x)Θ(ξ − y), де

Θ(x)—функцiя Хевiсайда. Ми обирали ξ/(2L) = 0.85. Таке поле може бути

реалiзовано за допомогою маски, що покриває частину диску, див. Рис. 3.20.

Часову еволюцiю кiральностi подано на Рис. 3.21, а (тут i надалi викори-

стано безрозмiрний час τ = ω0t). Початково кiральнiсть була рiвна C = −1

(проти годинникової стрiлки), див. Рис. 3.21, б . Пiд дiєю зовнiшнього по-
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Рис. 3.22. Часова залежнiсть кiральностi вихору для рiзних амплiтуд поля: (а) без пере-

микання, (б )-(г) при перемиканнi. Перемикання вiдбувається, коли амплiтуда поля пере-

вищує критичне значення binhoman ∼ 0.163, але менша за поле насичення binhomsat ∼ 2.7.

ля вихор починає рухатись вiд центра диска в напрямку до його пiвнiчного

полюса, що супроводжується зменшенням абсолютного значення кiральностi,

див. Рис. 3.21, в. Наступний монодоменний стан подано на Рис. 3.21, г. Вихор

вже вiдсутнiй, але повна кiральнiсть приймає ненульове (додатне) значення

завдяки впливу маски. Пiсля того, як поле вимкнено, новий вихор входить до

системи з боку пiвденного полюса з наперед заданою (додатною) кiральнiстю,

див. Рис. 3.21, д . Цей вихор досить швидко рухається в напрямку до центра

диска, та нарештi кiральнiсть набуває значення C = +1 (за годинниковою

стрiлкою), див. Рис. 3.21, е. Процес перемикання має мiсце в досить широко-

му iнтервалi параметрiв iмпульсу поля b ∈ (
binhoman ; binhomsat

)
, див. Рис. 3.22.

Використовуючи типовi параметри для пермалоєвих дискiв, можна оцiни-

ти, що обмiнна довжина ` = 5.3 нм, що вiдповiдає частинцi з 2L = 200 нм та

h = 40 нм. Типова одиниця часу 1/ω0 = 50 пс та одиниця поля 4πMS = 10 кЕ.

Критичне значення амплiтуди поля binhoman ∼ 0.163 становить бiля 1.63 кЕ та

типове значення часу перемикання τoff ∼ 150— бiля 7 нс. Згiдно з результа-

тами моделювання однорiдне поле насичення (без маски) bhomsat ∼ 0.065, що

вiдповiдає 650 Е. Для критичного поля матимемо binhoman ∼ 2.5bhomsat . Критичне
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значення binhoman залежить вiд форми та площi маски. Слiд зазначити, що кри-

тичне поле binhoman збiльшується при збiльшеннi площi маски, тому ми намагає-

мося зменшити площу. Однак, кiральнiсть промiжного монодоменного стану

є нульовою при вiдсутнiй масцi. Отже, потрiбно оптимiзувати параметри ма-

ски. При моделюваннi ми використовували ξ = 0.85, що вiдповiдає площi

маски бiля 10%. Ми також провели чисельне моделювання для квадратної

геометрiї зразка, що має магнiтну структуру Ландау. Обираючи приблизно

таку ж саму площу зразка та маски (ми провели моделювання для квадра-

тної призми 44× 44× 10 з маскою, що має площу бiля 10%), ми знайшли, що

binhoman ∼ 0.16 для випадку квадратної частинки.

Зазначимо, що перемикання кiральностi було ранiше дослiджено Хьолiн-

гером та iн. [359] при збудженнi iмпульсом перпендикулярного магнiтного

поля з iнтенсивнiстю бiля Bsw ∼ 5 кЕ та тривалiстю бiля 40 пс. Використо-

вуючи параметри для поля насичення Bsat ∼ 190 Е [359], можна оцiнити, що

Bsw ∼ 26Bsat. Таким чином, можна очiкувати, що перемикання кiральностi

при використаннi маски вiдбувається при полях, що на порядок меншi за ти,

що було запропоновано в роботi [359].

3.2.4. Динамiка вихору пiд впливом спiнового струму. Керува-

ння магнiтними нелiнiйними структурами (доменними стiнками i вихорами)

за допомогою електричних струмiв представляє особливий iнтерес для засто-

сувань у спiнтроницi [31, 405–408]. Ефект спiнового крутильного моменту

(spin–torwue effect, ST) було запропоновано в 1996 роцi незалежно Слончев-

ським [409] i Берже [410]. Протягом останнього десятирiччя цей ефект було

перевiрено експериментально в рiзноманiтних магнiтних системах [37, 277,

294, 340, 411–426].

Це вiдкриває шлях до нових магнiтних пристроїв, де iнформацiя зберi-

гається з використанням магнiтних ступенiв вiльностi, але запис i читання
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Рис. 3.23. Схематичний вигляд гетероструктур: (а) — струм протiкає в площинi зразка

(CIP), (б ) — струм протiкає перпендикулярно до площинi зразка (CPP).

вiдбуваються за рахунок електричних ступенiв вiльностi [427, 428]. Керова-

ний струмом рух доменних стiнок вивчався теоретично в серiї пiонерських

робiт Берже [429–431]. Нещодавно iнтерес був поновлений роботах [432, 433].

При цьому суттєвими є два механiзми: перший— це передача iмпульсу зав-

дяки вiдбиванню електронiв провiдностi, другий— це передача спiну завдяки

повороту магнiтного моменту в доменнiй стiнцi. Перший з механiзмiв є пере-

важним для тонких доменних стiнок, другий— для товстих. Огляд останнiх

фiзичних дослiджень ефекту спiнового крутильного моменту див. в оглядо-

вих роботах [434, 435].

Iснує два основних види гетероструктур, де спостерiгався ефект спiново-

го крутильного моменту [406]. По-перше, це структури, де струм протiкає

в площинi зразка (current–in–plane, CIP), див. Рис. 3.23, а В такiй структу-

рi як поляризатор, так i сенсор є намагнiченими в площинi. По-друге, це

структури, де струм протiкає перпендикулярно до площини зразка (current–

perpendicular–to–the–plane, CPP), див. Рис. 3.23, б . Нижче ми розглядатиме

CPP-структуру, яка вважається бiльш ефективною для явищ перемикання

[425].

Нещодавно ефект спiнового крутильного моменту спостерiгався в нано-
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частинках, що знаходяться в вихровому станi. Зокрема, круговий рух вихо-

ру може бути збуджений сталим [426] або змiнним [340] спiн-поляризованим

струмом.

Добре вiдомо [409], що ефект спiнового крутильного моменту зумовлює

спiнову прецесiю для однорiдно намагнiченої частинки. Ми покажемо, що

схожа картина вiдбувається для гейзенбергiвського магнетика, де спiновий

струм, ортогональний до зразка (CPP-структура), в основному дiє як ефе-

ктивне статичне магнiтне поле, також ортогональне до поверхнi магнетика.

Такий струм приводить до перемикання полярностi вихору. Надалi буде з’я-

совано роль магнiто-дипольної взаємодiї, яка суттєво змiнює фiзичну картину

вихрової динамiки.

Рис. 3.24. Схематичний вигляд ге-

тероструктури для дослiдження ди-

намiки вихору пiд впливом електри-

чного струму.

Розглянемо CPP-гетероструктуру [436,

437], в якiй намагнiченiсть поляризатора

спрямована уздовж z (див. Рис. 3.24). Еле-

ктричний струм впорскується в поляриза-

тор (виготовлений з магнiтожорсткого мате-

рiалу), де вiн поляризується в напрямку σ

(колiнеарно до z в нашому випадку). Сен-

сор — тонкий диск (з магнiтом’якого матерi-

алу), що знаходиться в вихровому станi. Два

магнiтних шари (поляризатор i сенсор) вiд-

окремлюються тонким немагнiтним шаром

(спейсер), товщина якого набагато менша за

спiнову дифузiйну довжину [436, 438], тому

спiнова поляризацiя струму зберiгається, коли вiн потрапляє в сенсор.

Спiнову динамiку систему можна описати дискретним аналогом рiвнянь

Ландау—Лiфшиця—Гiльберта (1.45) з додатковим доданком Слончевського—
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Берже [409, 410]:

dSn

dt
= −1

}

[
Sn × ∂H

∂Sn

]
+

αG

S

[
Sn × dSn

dt

]
+ Tn, (3.73a)

де Sn, як i в попереднiх роздiлах, це класичний вектор спiну фiксованої

довжини S, який задано на вузлi n тривiмiрної кубiчної ґратки. Додатково

до стандартного рiвняння (1.45) в рiвняннi Ландау—Лiфшиця—Гiльберта—

Слончевського (3.73) з’являється крутильний момент Слончевського—Бер-

же Tn. Якщо струм тече перпендикулярно до площини сенсора (товщина

якого h), що характеризується одиничним вектором спiнової поляризацiї σ,

спiновий крутильний момент має вигляд:

Tn =
jA/}

S + BSn · σ
[
Sn ×

[
Sn × σ

]]
, (3.73b)

A =
4η

3/2
sp

3(1 + ηsp)3 − 16η
3/2
sp

, B =
(1 + ηsp)

3

3(1 + ηsp)3 − 16η
3/2
sp

. (3.73c)

В цьому виразi j = Je/Jp —нормований спiновий струм, Je — густина електри-

чного струму, Jp = µ0M
2
S |e|h/~, e— заряд електрону, µ0 —магнiтна прони-

кнiсть вакууму та ηsp ∈ (0; 1)— ступiнь спiнової поляризацiї.

При континуальному описi спiнову динамiку магнетика опишемо за допо-

могою одиничного вектора намагнiченостi (середнього спiну)

〈Sn〉 = (sin θ cos φ, sin θ sin φ, cos θ) .

В кутових позначеннях континуальна версiя рiвнянь (3.73) має вигляд

sin θ∂τφ = −δE

δθ
− αG∂τθ, (3.74a)

− sin θ∂τθ = −δE

δφ
− αG sin2 θ∂τφ +

κ sin2 θ

1 + Bσ cos θ
. (3.74b)

В цiй формулi i нижче в цьому пунктi ми використовуємо наступнi безроз-

мiрнi змiннi:

τ = ω0t, ξ =
r

`
, E =

E

4πM 2
S

, κ =
jσA
ω0

, ω0 = 4πγMS. (3.75)



286

Слiд зазначити, що ми дослiджуємо вплив лише однорiдного спiнового кру-

тильного моменту T ∝ j · m. Такий пiдхiд працює, якщо намагнiченiсть

не змiнюється в напрямку поширення струму (`|∂zm| ¿ 1), що має сенс

при перпендикулярних струмiв i тонких дискiв. Однак, якщо струм спрямо-

вано в площинi зразка, з’являється неоднорiдний спiновий крутильний мо-

мент T ∝ (j ·∇)m [439], який зумовлює iнший механiзм вихрової динамiки

[37, 38, 292, 440, 441].

Розглянемо магнiтний диск дiаметром 2L та товщиною h. Почнемо наш

розгляд з гейзенберговського магнетика, тобто без врахування магнiто-ди-

польної взаємодiї. Для дослiдження динамiки вихору розглядаємо гейзенбер-

гiвський магнетик з анiзотропiєю типу «легка площина», енергiя якого E має

вигляд (2.98b). Обговоримо стацiонарнi розв’язкi рiвняннь (3.74) за вiдсутнi-

стю вихорiв. В монодоменному станi при вiдсутностi струму намагнiченiсть

однорiдно розподiлена в площинi xy. Аналiз рiвнянь (3.74) показує, що струм

зумовлює появу позаплощинної намагнiченостi

cos θ0 =
σ

2B




√
1 +

4jAB`2

αG
− 1


 ≈ κ

αG
, Ω0 ≡ ∂τφ = cos θ0, (3.76)

де внутриплощинна компонента φ обертається навколо осi z з частотою Ω0.

Завдяки тому, що | cos θ0| < 1, цей стан iснує лише при невеликих значеннях

струму: цей стан є лiнiйно стабiльним для |jA`2 − αGB| < αG. Разом з цим

станом в системi завжди є стацiонарнi точки θ0 = 0 (вiдповiдно, θ0 = π), якi

стабiльнi при jA`2 − αGB > αG (вiдповiдно, jA`2 − αGB > −αG).

Для гейзенберговського кругового магнетика у вихровому станi струм ве-

де до стацiонарного стану, де на звичайний вихровий розподiл φ = ϕ0 + χ

накладається прецесiя спiнiв (3.76). В результатi утворюється обертальний

вихор:

cos θ = cos θ(ρ), φ = ϕ0 + χ + Ω0τ + ψ(ρ), (3.77)
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де ρ та χ—полярнi координати в площинi xy. Пiдставляючи розподiл (3.77)

в динамiчнi рiвняння (3.74), отримаємо для функцiй θ i ψ:

∇2
ρθ + sin θ (cos θ − cos θ0)− sin θ cos θ

[
1

ρ2 + (∂ρψ)2
]

= 0,

∇2
ρψ + 2 ctg θ ∂ρθ∂ρψ + αGB cos θ0

cos θ − cos θ0

σ + B cos θ
= 0.

(3.78)

Отже, пiд дiєю струму азимутальний кут φ набуває додаткову залежнiсть ψ

вiд радiальної координати ρ, яка близька до αGB cos θ0. Однак при слабкому

тертi (αG ¿ 1) та малих коефiцiєнтах спiнової поляризацiї ця додаткова за-

лежнiсть не змiнює суттєво просторовий розподiл cos θ. В цьому наближеннi

в системi координат, яка обертається з частотою Ω0, змiнна φ замiняється на

φ̃ = φ + Ω0τ . Рiвняння (3.74) набувають вигляд звичайних рiвнянь Ландау—

Лiфшиця—Гiльберта без крутильного моменту Слончевського—Берже. Отже

випадку спiновий струм є еквiвалентним до ефективного сталого магнiтно-

го поля уздовж важкої осi z. Енергiя системи в рухомiй системi координат

набуває вигляд:

Ẽ = E−
∫

Ω0 cos θ dr. (3.79)

В результатi система зводиться до вихору у конусному станi. Основнi вла-

стивостi перемагнiчування вихору у конусному станi ми розглядали вище

в §3.1.1.1. Нагадаємо, що пiд дiєю перпендикулярного магнiтного поля, в

системi знiмається виродженiсть за напрямком полярностi вихору. Вихори,

якi поляризованi уздовж поля (легкi вихори) стають енергетично бiльш ви-

гiдними нiж вихори, яки поляризованi проти напрямку поля (важкi вихо-

ри). Аналiтичний опис явища перемикання полярностi в такий системi ми

побудували з використанням двохпараметричної моделi (3.32), де параметр

b = cos θ0 ≈ κ/αG.

Розрахунки в межах моделi (3.33) дозволяють визначити параметри, за

яких вiдбувається перемикання полярностi. Для системи з ` ≈ 2.89a0, пере-
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микання вiдбувається, якщо cos θ0 ≈ −0.47.
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Рис. 3.25. Амплiтуда Sz(t) в центрi вихору за

даними спiн-ґраткового моделювання. Пара-

метри моделювання: L = 200a0, ηsp = 0.25,

αG = 0.01, δ = 0.03; час вiдкладено в одини-

цях }/J . Критичний струм j ≈ −0.0033.

Для перевiрки аналiтичних пе-

редбачень, ми провели чисельне мо-

делювання динамiки спiнiв на двови-

мiрнiй ґратцi. Чисельно ми iнтнеґру-

вали дискретнi (спiн-ґратковi) рiвня-

ння Ландау—Лiфшиця—Гiльберта—

Слончевського (3.73) з гейзенбергiв-

ським гамiльтонiаном (1.1) на ква-

дратнiй ґратцi розмiром 2L × 2L,

використовуючи метод Рунге—Кутта

четвертого порядку з часовим шагом

0.01. Спiнова система була обмеже-

на круговою межею радiусом L. При

моделюваннi ми використовувати наступнi параметри: стала легкоплощинної

анiзотропiї δ = 0.03, що вiдповiдає типовiй довжинi `/a0 = 2.89, стала тертя

αG = 0.01. Ми розглядали системи в дiапазонi розмiрiв 2L/a0 ∈ (40, 200).

Моделювання пiдтвердило наявнiсть перемикання полярностi мiж важки-

ми i легкими вихорами. Слiд зазначити, що перемикання вiдбувається акси-

ально симетричним чином. Типовi картини перемикання подано на Рис. 3.25.

Значення критичного струму j ≈ −0.0033, який ми знайшли при моделю-

ваннi, добре узгоджуються з розрахунками континуальної моделi: критичне

значення cos θ0 ≈ −0.47 вiдповiдає критичному струму j ≈ −0.00332.

Перейдемо до розгляду наномагнетика з урахуванням магнiто-дипольної

взаємодiї. Зазначимо, що остання суттєво не впливає на однорiдний стан.

Аналогiчно до впливу змiнного магнiтного поля, що обертається в площинi

магнетика, див. §3.2.2, струм веде до виходу спiнiв iз площини i однорiдної

їх прецесiї (3.76) також при наявностi магнiто-дипольної взаємодiї. При цьо-
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Рис. 3.26. Граничний цикл в динамiцi вихору пiд дiєю струму за даними SLASI моделювань.

Параметри: j = −0.055, що вiдповiдає до κ = −0.015, 2L = 50a0, h = 5a0, ` = 1.3a0,

αG = 0.01, σ = −1, ηsp = 0.26.

му, так само як i §3.2.2, вплив струму суттєво iнший для вихрового стану.

Поява обертального вихору стає не вигiдною: останнiй постiйно генерував би

поверхневi магнiтостатичнi заряди на бiчнiй поверхнi зразка.

Для аналiтичного опису динамiки вихору пiд впливом спiн-поляризовано-

го струму розглядатиме пiдхiд Тiля з використанням моделi вихору зобра-

ження (3.54). Для побудови ефективних рiвнянь руху помножимо рiвняння

(3.74a) на ∇θ, рiвняння (3.74b) на ∇φ, пiдсумуємо вирази та проiнтеґруємо

результат за об’ємом. В результатi отримаємо рiвняння балансу сил у виглядi,

близькому до (3.67):

G
[
ez × Ẋ

]
− 2πηGẊ − 2πΩ(ε, s)X + F ST = 0. (3.80a)

Останнiй доданок в цьому рiвняннi — нова сила, яка зумовлена дiєю спiнового

крутильного моменту. Ця сила спiнового крутильного моменту (spin torque,

ST) має наступний вигляд:

F ST = −κ
∫

d2x
sin2 θ

1 + Bσ cos θ
∇φ. (3.80b)

Для аналiтичних розрахункiв будемо нехтувати доданком з B у знаменнику.
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Тодi розрахунок на основi моделi (3.54) приводить до наступного вигляду

сили [310, 385]:

F ST ≈ −κ
∫

d2x∇φ = −πκq [X × ez] , (3.80c)

де положення вихору X вiдраховується вiд центра диска. Аналогичний вираз

для сили F ST ≈ −κ ∫
d2x∇φ було знайдено також в [442]. Векторне рiвняння

(3.80) можна подати також у скалярнiй формi

Φ̇ = pΩ(ε, s)− 2πηG
Ṙ

R
,

Ṙ

R
= −ηGpΦ̇− 1

2
κp. (3.81)

За вiдсутнiстю струму вихор завжди знаходиться в центрi диску, утворю-

ючi основний стан системи. Стабiльнiсть цiєї точки забезпечується тертям.

Однак, втрати енергiї на тертя можуть бути компенсованi накачкою завдяки

спiновому струму, див. нижче. З рiвнянь (3.81) легко побачити, що положе-

ння вихору в центрi системи може бути не стiйким, якщо pκ < 0. Спiновий

струм збуджує рух вихору уздовж спiралi, яке в результатi веде до появи

кругового граничного циклу Z(τ) = R exp(iωτ) з частотою

ω = pΩ(ε, s) = − κ
2ηG

. (3.82)

Значення критичного струму можна легко оцiнити:

κcr = 2ηGΩ(ε), jcr =
2ηGΩ(ε)ω0

A , (3.83)

де Ω(ε) = Ω(ε, s = 0), див. (3.62). Рух вихору уздовж спiралi можна збу-

дити за умов |j| > jcr та pjσ < 0. Зазначимо, що для малих аспектних

вiдношень ε ≡ h/2L ¿ 1 можна користуватися наближенням Ω(ε) ≈ Ω0 =

4ε (2G− 1) /(3π), див. (3.64), звiдки

jcr ≈ 5ω0αh

9πAL
ln

L

`
=

8εηGω0 (2G− 1)

3πA . (3.84)

Радiус граничного циклу R = Ls знаходимо, розв’язуючи рiвняння

Ω(ε, s)

Ω(ε)
=
|j|
jcr

. (3.85)
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Рис. 3.27. Граничний цикл при рiзних струмах за даними SLASI моделювання. Параметри

моделювання: 2L = 50a0, h = 5a0, ` = 1.3a0, αG = 0.01, σ = −1, ηsp = 0.26. Рис. (а) —

залежнiсть частоти орбiтального руху вiд радiуса орбiти (символи). Безперервною кри-

вою показано аналiтичний розрахунок частоти гiроскопiчного руху за формулами (3.65),

(3.59b) при ε = 0.1. Рис. (б ) — залежнiсть радiусу граничного циклу вiд величини струму.

Символи— данi моделювання: • для оригiнальної системи та N—для системи з B = 0;

безперервна крива — аналiтична залежнiсть (3.86); штрихов-пунктирна крива — аналiти-

чний результат [385].

В граничному випадку надто тонких дискiв можна скористатися наближеною

залежнiстю (3.66), звiдки

R = 2L

√
1− jcr

|j| . (3.86)

Зазначимо, що схожу порогову залежнiсть було отримано нещодавно в роботi

[385]: R = 0.153L
√

(j − jc)/jc. Iснування граничної кругової траєкторiї пiд

дiєю струму пiдтвердились експериментально [442].

Для перевiрки аналiтичних передбачень порогового характеру динамiки

вихору ми провели дискретнi спiн-ґратковi моделювання рiвнянь Ландау—

Лiфшиця—Гiльберта—Слончевського (3.73) з гамiльтонiаном, що мiстить як

обмiнну взаємодiю, так i магнiто-дипольну взаємодiю, деталi див. в Додатку

Б. При моделюваннi ми спостерiгали, що при однаковому напрямку полярно-
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(а). τ = 0 (б ). τ = 870 (в). τ = 876 (г). τ = 878 (д ). τ = 1082

Рис. 3.28. Часова еволюцiя вихору при перемиканнi полярностi пiд дiєю спiн-поляризова-

ного струму за даними SLASI моделювання: верхнiй рядок вiдповiдає розподiлу z- компо-

ненти спiнiв, нижнiй рядок— внутриплощинному розподiлу спiнiв в околi вихрового осер-

дя. Iзоповерхнi Sx = 0 (чорна крива) та Sy = 0 (помаранчева крива) зображено для визна-

чення положень вихорiв та антивихору. Параметри моделювання: 2L = 100a0, h = 10a0,

` = 2.65a0, αG = 0.01, σ = +1, ηsp = 0.26, j = −0.1.

стi вихору та поляризацiї струму (jσp > 0) вихор не залишає центра диска.

Однак при jσp < 0 (p = +1, σ = +1 та j < 0 а нашому випадку) ви-

хор пiд дiєю струму починає рухатися вiд центра уздовж спiралi. Цей тип

руху зумовлений гiроскопiчною силою. Знак π2-топологiчного заряду Q (iн-

дексу Понтрягiна (1.19)) визначає напрямок руху вихору: за годинниковою

стрiлкою у випадку p = +1. Пiд дiєю струму вихор рухає уздовж спiральної

траєкторiї, починаючи з центра системи i досягаючи граничної траєкторiї,

яка являє собою круговий граничний цикл. див. Рис. 3.26. Рух вихору може

бути збуджений лише за умови, що струм перевищує критичне значення jcr,

див. Рис. 3.27. Чисельно ми знайшли, що порогове значення jcr = 0.0165, що

вiдповiдає κcr = 7.94 × 10−4. Це добре узгоджується з нашим теоретичними

результатом κcr = 7.96× 10−4, який отримали на пiдставi (3.83).

Радiус вихрової траєкторiї збiльшується з пiдсиленням струму у вiдпо-

вiдностi до (3.86). При деякому значеннi радiус траєкторiї набуває значення,

близьке до радiуса системи L, тому динамiка вихору перестає бути локаль-
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Рис. 3.29. Динамiка вихору при перемиканнi полярностi пiд дiєю спiн-поляризованого стру-

му за даними SLASI моделювання. Параметри аналогiчнi до Рис. 3.28. Безперервна крива

вiдповiдає траєкторiї вихору до перемикання (p > 0), штрихова крива — пiсля перемикан-

ня (p < 0).

ною. Це приводить до перемикання полярностi вихору.

Процес перемикання детально показано на Рис. 3.28. Загальний сценарiй

дуже схожий на той, що описує перемикання пiд дiєю змiнного магнiтного по-

ля, який ми докладно розглядали в §3.2.2. Пiд дiєю спiн-поляризованого стру-

му вихор, який з початку знаходився в центрi диску, див. Рис. 3.28, а, починає

рухатися уздовж спiралi за годинниковою стрiлкою, див. Рис. 3.29, а. Рухо-

мий вихор збуджує азимутальну магнонну моду (трансляцiйну з |m| = 1).

При цьому з’являється провал в розподiлi позаплощинної компоненти спi-

нiв, який розташовано за напрямком до центра диска, див. Рис. 3.28, б .

Коли вихор рухається вiд центра, амплiтуда провалу зростає. Якщо струм

настiлькi сильний, що амплiтуда провалу досягає мiнiмуму (θ = π), в систе-

мi народжується пара, що складається з нового вихору i антивихору, див.

Рис. 3.28, в. Нагадаємо, що причина, за якою новонароджений вихор вiд-

штовхує антивихор, має топологiчну причину. Гiроскопiчна сила залежить
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Рис. 3.30. Чисельний розв’язок рiвнянь (3.71′) для системи 2L = 100a0, ` = 2.65a0,

αG = 0.01, κ = −0.027 та Ω = 0.0287. Початковий вихор було розташовано в (−36a0, 0),

антивихор— в (−34.5a0, 0), та новий вихор— в (−33a0, 0): (а) — траєкторiя новонародже-

ного вихору, (б ) — вiдстань мiж початковим вихорем на новим антивихорем, тобто радiус

вихрового диполю Rdipole = |RV −RAV |) як функцiя безрозмiрного часу τ .

вiд повного топологiчного заряду Q. Ця сила зумовлює рух за годинниковою

стрiлкою для початкового вихору (Q = 1/2) та новонародженого антивихо-

ру (Q = 1/2), при цьому новонароджений вихор рухає проти годинникової

стрiлки (Q = −1/2), див. Табл. 3.1. Сила притягання мiж початковим ви-

хорем та новим антивихорем зумовлює їх зв’язування i веде, в результатi

до їх анiгiляцiї, див. Рис. 3.28, г. В результатi новий вихор вiдокремлюється

вiд пари вихор-антивихор та швидко прямує до центра, див. Рис. 3.28, д та

Рис. 3.29, а.

Нещодавно явище перемикання полярностi в системi, яку ми розглядаємо,

було пiдтверджено також мiкромагнiтним моделюванням [310].

Виникаюча при перемиканнi полярностi задача трьох тiл (початковий ви-

хор – новий вихор – новий антивихор), вже розглядалася вище при дослi-

дженнi перемикання пiд дiєю обертального магнiтного поля. Аналогiчно до
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(3.71) можемо описати еволюцiю трьох тiл в наближеннi Тiля:

2Qi

[
ez × Ẋ

]
−ηGẊ−Ω(ε, s)qi

∑
j

qjXj +
∑

j 6=i

Xi −Xj

|Xi −Xj|2 +
F ST

i

2π
= 0, (3.71′)

де F ST
i — сила спiнового крутильного моменту (3.80c).
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Рис. 3.31. Час перемикання поляр-

ностi для рiзних струмiв за дани-

ми моделювання. Параметри анало-

гiчнi до Рис. 3.28.

Система рiвнянь (3.71′) описує основнi

властивостi спiнової динамiки, яку ми спо-

стерiгали при моделюваннi. На Рис. 3.30 по-

дано чисельний розв’язок рiвнянь (3.71′) з

використанням параметрiв, близьких до тих,

що отримали при спiн-ґратковому моделю-

ваннi. В процесi еволюцiї початковий вихор

i новий антивихор утворюють обертальний

диполь, пор. Рис. 3.18. Вiдстань мiж поча-

тковим вихорем та антивихорем швидко пря-

мує до нуля; типовий час життя пари ∆τ ∼
10, див. Рис. 3.30, а, що добре узгоджується за даними моделювання, див.

Рис. 3.28. Новонароджений вихор досить швидко рухається до центра диска

уздовж спiралi в напрямку проти годинникової стрiлки, див. Рис. 3.30, б .

Процес перемикання полярностi вихору має пороговий характер. Переми-

кання вiдбувається, коли |j| > jsw. За даними моделювання jsw ∼ 0.0102,

див. Рис. 3.31. При пiдсиленi струму час перемикання суттєво зменшується.

Використовуючi параметри пермалоя, можна оцiнити, що одиницею часу є

1/ω0 = 50 пс. Тодi критичний струм має порядок 0.1 А/мкм2 для нанодиску

20 нм завтовшки. Повний струм, який протiкає крiзь диск дiаметром 200 нм

становлює бiля 10 мА.

Передбаченi ефекти динамiки вихору пiд впливом спiн-поляризованого

струму нещодавно пiдтвердились експериментально. Зокрема, к роботi [442]

було показано, що пiд дiєю струму виникають високоаплiтуднi круговi осци-
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ляцiї вихрового руху, що узгоджується з появою граничного циклу. Крiм того,

експеримент пiдтвердив лiнiйну залежнiсть (3.85) частоти орбiтального руху

вихору вiд величини спiн-поляризованого струму. В роботi [37] було експери-

ментально пiдтверджено, що спiн-поляризованим струмом можна перемика-

ти полярнiсть вихору. Слiд зазначити, що при цьому використовували CIP-

гетероструктуру де струм спрямовано в площинi зразка. В системi з’явля-

ється неоднорiдний спiновий крутильний момент T ∝ (j · ∇)m [439, 443].

Мiкромагнiтне моделювання динамiки вихорiв в використанням зазначеного

механiзму, було проведено нещодавно в роботах [339, 397, 441, 444].

3.3. Основнi результати роздiлу

В цьому роздiлi дослiджено рiзноманiтнi аспекти статики i динамiки ви-

хорiв у магнетиках з магнiто-дипольною взаємодiєю. Основнi результати по-

лягають в наступному.

1) Розглянуто процес перемагнiчування нанодискiв у вихровому станi пiд

впливом сталого поперечного магнiтного поля.

1.a) Показано, що перемагнiчування нанодиску в вихровому станi має гi-

стерезисний характер i супроводжується ефектом перемикання по-

лярностi вихору.

1.b) На вiдмiну вiд товстих дискiв, де перемикання супроводжується утво-

ренням точки Блоха [369], перемагнiчування тонких дискiв вiдбува-

ється з утворенням планарного вихору. Запропоновано просту варiа-

цiйну модель, що дозволяє кiлькiсно описати картину перемикання.

2) Проведено детальний опис рiвноважних станiв у магнiтних нанокiльцях.
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2.a) В залежностi вiд геометричних i матерiальних параметрiв основними

станами в нанокiльцях є наступнi конфiгурацiї намагнiченостi (магнi-

тнi фази): двi однорiднi фази (легкоплощинна i легкоосьова) та двi

вихровi фази (планарний вихор та непланарний вихор). Передбачено

iснування нового основного стану в кiльцях з малим отвором (поряд-

ку обмiнної довжини) — промiжного вихору, для якого кут нахилу

намагнiченостi на внутрiшнiй поверхнi кiльця залежить вiд розмiру

отвору.

2.b) Знайдено аналiтичну форму для енергiї однорiдних станiв нанокiль-

ця, за допомогою якої описано магнiтнi фазовi переходи.

2.c) Запропоновано просту аналiтичну модель для опису структури на-

магнiченостi в трьох вихрових станах. Модель використано для роз-

рахунку енергiї рiзних вихрових станiв i побудовано фазови дiаграми

рiвноважних станiв для кiльця, якi узгоджуються iз фазовими дiа-

грамами, знайденими при мiкромагнiтному моделюваннi.

3) Проведено аналiтичний опис гiроскопiчного руху вихору в нанодиску: зна-

йдено аналiтично та пiдтверджено моделюванням залежнiсть частоти гi-

роскопiчного руху вихору залежить вiд його положення.

Усi зазначенi аналiтичнi результати пiдтверджено мiкромагнiтним моде-

люванням з параметрами типових магнiтом’яких матерiалiв (зазвичай,

пермалой).

4) Запропоновано метод швидкого перемикання кiральностю вихору в магнi-

тному нанодиску за допомогою iмпульсного магнiтного поля.

4.a) Зазвичай, кiральнiсть вихрового стану буває за годинниковою стрiл-

кою, чи проти неї. Ми пропонуємо розглядати кiральнiсть як непе-

рервну характеристику i пропонуємо означення для неї. Такий опис
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кiральностi дає можливiсть контролювати процес перемикання: клю-

човим моментом є промiжний стан з ненульовою кiральнiстю.

4.b) На вiдмiну вiд ранiше проведених дослiджень по керуванню кiраль-

ностю, показано, що перемикання кiральностю можна спостерiгати в

суто круговiй наночастинцi. При цьому для порушення симетрiї за-

пропоновано використання маски, яка зумовлює неоднорiдний вплив

поля на диск.

Усi отриманi результати пiдтверджено спiн-ґратковим моделюванням. Вста-

новлено параметри систем для експериментального спостереження явища

перемикання кiральностi. Для порушення симетрiї, яке є необхiдним для

керування кiральностю, ми запропонували використання маски. Iнша мо-

жливiсть досягти ту саму мету — пристрiй за типом пам’ятi з магнiтним

осердям (magnetic core memory), де неоднорiднi поля створюються еле-

ктричними струмами.

5) Встановлено закономiрностi динамiки вихору в тонкому магнiтному диску

пiд впливом сталого спiн-поляризованого струму.

5.a) В гейзенбергiвському феромагнетику спiновий струм дiє як ефектив-

не стале магнiтне поле, що є перпендикулярним до площини магне-

тика, пiд дiєю якого утворюється ротацiйний вихор. Запропоновано

просту аналiтичну картину для опису явища перемикання полярностi

такого вихору, яке вiдбувається з утворенням тимчасового планарно-

го вихору.

5.b) В наномагнетиках з магнiто-дипольною взаємодiєю спiн-поляризова-

ний струм пороговим чином зумовлює перемикання полярностi вихо-

ру, яке вiдбувається з утворенням тимчасової пари вихор-антивихор.
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В роботi [37] було експериментально пiдтверджено можливiсть перемика-

ння полярнiстю за допомогою спiн-поляризованого струму.

6) Встановлено загальнi закономiрностi явища перемикання полярностi вихо-

ру в феромагнiтному нанодиску пiд впливом сталого спiн-поляризованого

струму, або змiнного магнiтного поля. Побудовано аналiтичний опис яви-

ща перемикання полярностi, ключовим моментом є утворення i знищення

пари вихор-антивихор.

Явище перемикання полярностi вихору пiд впливом змiнного магнiтно-

го поля, що обертається в площинi магнетика, нещодавно спостерiгали в

наночастинках пермалою [36] за методами скануючої рентгенiвської мi-

кроскопiї високої часової роздiльної здатностi.

Механiзм перемикання полярностi вихору з утворенням, а потiм i знищен-

ням, пари вихор-антивихор, носить дуже загальний характер. Принципово

вiн такий самий для багатьох систем, де має мiсце перемикання поляр-

ностi. Зокрема, перемикання за зазначеним механiзмом може зумовлено

iмпульсом магнiтного поля [34, 393, 396], змiнним полем лiнiйної [394],

або кругової поляризацiї [36], електричним струмом в площинi магнетика

[37, 339, 397, 441, 444] та перпендикулярним струмом [310, 442].
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ВИСНОВКИ

Одним з приоритетних напрямкiв сучасної фiзики конденсованого середо-

вища є дослiдження нелiнiйних явищ в низьковимiрних магнiтовпорядкова-

них системах — одновимiрних та двовимiрних магнетиках. Особливiстю цих

систем є принципова роль суттєво нелiнiйних елементарних збуджень (ма-

гнiтних солiтонiв) в динамiцi та термодинамiцi магнетикiв. В двовимiрних

магнетиках такими нелiнiйними елементарними збудженнями є двовимiрнi

магнiтнi солiтони i вихори. К серединi 80-х рокiв XX ст. було дослiджено до-

сить повно статику 2D магнiтних солiтонiв. Проблеми динамiки 2D солiтонiв

було дослiджено значно менш повно.

В останнi десять рокiв iнтерес до 2D магнiтних солiтонiв (i, в першу чергу,

вихорiв) значно пiдсилився у зв’язку iз появою магнiтних наночастинок та їх

суперструктур. Сучаснi нанотехнологiї забезпечують можливостями не лише

виготовляти таки структури, а також активно контролювати та керувати

цими нелiнiйними наносистемами. Важливе мiсце серед наносистем займають

частинки магнiтом’яких матерiалiв, зокрема магнiтнi диски субмiкронного

розмiру, основним станом в яких може бути 2D магнiтний солiтон (вихор).

Завдяки топологiчним властивостям магнiтний вихор забезпечує стабiльний

бiт iнформацiї з розмiрами порядку 100 нм.

Цим i визначається спрямованiсть проведених в данiй роботi дослiджень

динамiки двовимiрних магнiтних солiтонiв i вихорiв. Нижче наведено основнi

результати, якi було отримано в дисертацiйнiй роботi.

1) Дослiджено квантово-механiчну проблему розсiяння на 2D потенцiалах,

що мають обернено-квадратичнi сингулярностi. Виявилося, що для таких

потенцiалiв стандартнi висновки теорiї розсiяння, такi як зв’язок мiж кiль-

кiстю зв’язаних станiв i фазовим зсувом (теорема Левiнсона) не виконую-



301

ться в звичайному виглядi i потребують узагальнення. Проведене в роботi

узагальнення теореми Левiнсона показало, що кiлькiсть зв’язаних станiв

для певної парцiальної хвилi пов’язана не лише з повним фазовим зсувом,

але також iз iнтенсивнiстю сингулярностей. Цi результати було застосо-

вано для опису розсiяння у магнiтному полi Ааронова—Бома. Зокрема,

доведено, що левiнсонове спiввiдношення визначається додатково магнi-

тним потоком АБ-поля. При розсiяннi на сингулярних потенцiалах за-

пропоновано загальний розв’язок задачi розсiяння в короткохвильовому

наближеннi.

2) Встановлено загальнi закономiрностi взаємодiї 2D магнiтних солiтонiв (ви-

хорiв) у гейзенбергiвських магнетиках iз магнонами. Показано, що задачу

солiтон-магнонного розсiяння можна описати за допомогою комплексного

хвильового рiвняння. Зокрема, у випадку гейзенбергiвських феромагне-

тикiв взаємодiя солiтонiв iз магнонами описується узагальненим рiвнян-

ням Шредiнгера. Запропоновано методи розв’язування задачi розсiяння.

При описi солiтон-магнонної взаємодiї виявилося, що двовимiрний солi-

тон (вихор) завдяки своїм топологiчним властивостям утворює ефективне

далекодiюче магнiтне поле. Цей характер взаємодiї принципово змiнює

характер розсiяння, яке зумовлює процес розсiяння магнонiв як розсiян-

ня Ааронова—Бома. При цьому ефективне магнiтне поле дiє на магнони

аналогично до того, як дiє магнiтне поле на електрон, приводячи до зе-

еманового розщеплення магнонних енергетичних станiв з протилежними

значеннями азимутального квантового числа. Виявилося, що борнове на-

ближення, яким зазвичай користуються для опису солiтон-магнонної вза-

ємодiї, не є придатним для опису розсiяння магнонiв на 2D топологiчному

солiтонi (вихорi). Тому було розроблено пiдхiд солiтонної теорiї збурень,

який вирiшує задачу розсiяння в довгохвильовому наближеннi.
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3) Проведено узагальнення солiтонної феноменологiї на випадок 2D систем,

зокрема, запропоновано метод розрахунку густини магнонних станiв на

2D топологiчному солiтонi. Для двовимiрного топологiчного солiтону в

рiзноманiтних iзотропних магнетиках знайдено квантову поправку (енер-

гiю Казiмiра) до класичної енергiї солiтону. Аналiз свiдчить, що кван-

това поправка порушує масштабну iнварiантнiсть системи та зумовлює

нестабiльнiсть солiтонних розв’язкiв в iзотропних магнетиках (ФМ, АФМ

i ФiМ). Показано, що з урахуванням квантової поправки багатосолiтон-

ним розв’язкам енергетично вигiдно розбитися на декiлька односолiтон-

них розв’язкiв.

4) Проведено дослiдження динамiки прецесiйного солiтону в легкоосьовому

магнетику, зокрема, розв’язано задачу взаємодiї магнонiв з прецесiйним

солiтоном. Запропоновано наближенi способи опису структури прецесiй-

ного солiтона довiльного радiусу. Цiлу низку результатiв континуальної

теорiї було перевiрено i пiдтверджено за допомогою спiн-ґраткових моде-

лювань на 2D спiновiй ґратцi для слабко анiзотропних феромагнетикiв.

Важливим результатом є передбачення iснування низки суто локальних

мод для прецесiйних солiтонiв великого радiусу. Показано, що при змен-

шеннi радiусу спектр мод суттєво змiнюється: всi локальнi моди окрiм

однiєї залишають область дискретного спектра та перетворюються на ква-

зiлокальнi. Запропоновано метод розрахунку власних частот локальних

мод. Наявнiсть локальних мод приводить до бiфуркацiї картини розсi-

яння. При цьому для солiтонiв малого радiусу залишається лише одна

трансляцiйна мода з ненульовою частотою. Запропоновано варiацiйний

метод знаходження частоти моди для солiтона малого радiусу. Локальнi

моди можуть бути спостереженi експериментально за допомогою солiтон-

ного магнiтного резонансу аналогiчно до того, як це було зроблено для
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одновимiрних систем. Збудження локальних мод може бути використано

для того, щоб зумовити орбiтальний рух прецесiйного солiтона як цiлого.

Такий механiзм був реалiзований при чисельному моделюваннi. Запропо-

новано спосiб збудження такого руху, який дозволив вперше спостерiгати

(в чисельних експериментах) суто гiроскопiчний рух. Також було дослi-

джено iнерцiйнi властивостi солiтона, знайдено його ефективну масу. Усi

результати аналiтичної теорiї перевiрено i пiдтверджено прямим спiн-ґра-

тковими моделюванням динамiки прецесiйних солiтонiв в 2D магнетику.

5) Встановлено закономiрностi взаємодiї магнонiв з вихорами в легкопло-

щинних феромагнетиках. При цьому показано, що топологичнi власти-

востi вихору зумовлюють зееманове розщеплення спектра магнонних мод.

Передбачено, що в короткохвильовому наближеннi амплiтуда розсiяння

магнонiв має сингулярностi. Таку поведiнку зумовлено АБ-розсiянням на

вихорi завдяки сингулярному характеру ефективного магнiтного поля в

центрi вихору. Всi данi вихро-магнонного розсiяння перевiрено i пiдтвер-

джено чисельно, як в рамках континуальної теорiї, так i за допомогою

прямої чисельної дiагоналiзацiї дискретної спiн-ґраткової системи.

6) Для класичних польових систем узагальнено рiвняння неперервностi для

тензору енергiї-iмпульсу на випадок систем з топологiчними дефектами.

Для таких систем доведено, що стандартне спiввiдношення мiж польовим

iмпульсом i силою має включати також додаткову сингулярну силу. Цей

пiдхiд застосовано для аналiзу гiроскопiчних систем з топологiчними де-

фектами, де встановлено зв’язок мiж гiроскопiчною силою, сингулярною

силою i часовою похiдною стандартного польового iмпульсу. Цей пiдхiд бу-

ло застосовано для опису 2D гiроскопiчних дефектiв (солiтонiв i вихорiв) в

двовимiрних магнетиках. Важливе спiввiдношення iснує мiж гiросилою та

сингулярною силою: гiроскопiчнi властивостi зумовлено сингулярнiстю в
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розподiлi поля. Це пояснює розбiжностi в рiзноманiтних пiдходах до про-

блеми гiроскопiчної динамiки. Використовуючи ефекти сингулярної сили

було знайдено умови застосування пiдходу ефективного лагранжiану з ви-

користанням методу колективних координат, який було застосовано для

опису динамiки магнiтних вихорiв.

7) Проведено дослiдження динамiки вихору в гейзенбергiвському ферома-

гнетику скiнчених розмiрiв (магнiтному диску) пiд впливом змiнного ма-

гнiтного поля, що обертається в площинi магнетика. Запропоновано метод

регулярного ефективного лагранжiану для опису динамiки вихорiв в мето-

дi колективних змiнних. За допомогою методу показано, що у вiдсутньому

полi вихор вихор рухається уздовж спiралi. За допомогою чисельного спiн-

ґраткового моделювання було передбачено iснування граничного циклу в

динамiцi вихору пiд впливом змiнного магнiтного поля. Показано, що подi-

бна динамiка вихору не може бути описана стандартними рiвняннями Тi-

ля. Тому було розроблено новий метод колективних змiнних, який включає

додатково до трансляцiйних ступенiв вiльностi (координат центра вихору)

також внутрiшнi ступенi вiльностi. Метод дозволяє кiлькiсно описати па-

раметри кругового граничного циклу, радiус якого є прямо пропорцiйним

до розмiру системи i амплiтудi магнiтного поля та обернено пропорцiйним

до частоти поля. Цей новий метод колективних змiнних носить досить за-

гальний характер та може бути застосований до самоузгодженого опису

динамiки 2D нелiнiйних збуджень, зокрема топологiчних солiтонiв в 2D

магнетиках.

8) Проведено дослiдження перемагнiчування феромагнiтних нанодискiв у

вихровому станi пiд впливом сталого поперечного магнiтного поля. По-

казано, що перемагнiчування супроводжується ефектом перемикання по-

лярностi вихору. На вiдмiну вiд товстих дискiв, де перемикання супрово-
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джується утворенням точки Блоха, перемагнiчування тонких дискiв вiд-

бувається з утворенням планарного вихору. Для аналiтичного опису бiло

запропоновано просту варiацiйну модель.

9) Дослiджено рiвноважнi стани розподiлу намагнiченостi в феромагнiтних

нанокiльцях. При цьому в залежностi вiд геометричних i матерiальних

параметрiв основними станами в нанокiльцях є наступнi конфiгурацiї на-

магнiченостi: двi квазiоднорiднi та двi вихровi. Передбачено iснування но-

вого основного стану в кiльцях з отвором порядку обмiнної довжини, так

званого промiжного вихору. Цей стан характеризується кутом нахилу на-

магнiченостi на внутрiшнiй поверхнi кiльця, який залежить вiд розмiру

отвору. Для енергiї однорiдних станiв нанокiльця знайдено енергiї та за-

пропоновано просту модель для опису неоднорiдних станiв, за допомогою

яких вперше розраховано рiвноважнi стани для кiльця. Модель викори-

стано для розрахунку енергiї рiзних вихрових станiв i побудовано фазови

дiаграми рiвноважних станiв для кiльця, якi узгоджуються iз фазовими

дiаграмами, знайденими при мiкромагнiтному моделюваннi.

10) Описано гiроскопiчний рух вихору в нанодиску: знайдено аналiтично та

пiдтверджено моделюванням залежнiсть частоти гiроскопiчного руху ви-

хору залежить вiд його положення. Результати пiдтверджено мiкромагнi-

тним моделюванням з параметрами.

11) Дослiджено питання контрольованого перемикання кiральностi вихору в

магнiтному нанодиску за допомогою iмпульсного магнiтного поля. Зазви-

чай, кiральнiсть вихрового стану буває за годинниковою стрiлкою, чи про-

ти неї. Запропоновано розглядати кiральнiсть як неперервну характери-

стику i наведено означення для неї. Такий опис кiральностi дає можли-

вiсть контролювати процес перемикання: ключовим моментом є промi-
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жний стан з ненульовою кiральнiстю. На вiдмiну вiд ранiше проведених

дослiджень по керуванню кiральностю, показано, що перемикання кiраль-

ностю можна спостерiгати в суто круговiй наночастинцi. При цьому для

порушення симетрiї запропоновано використання маски, яка зумовлює не-

однорiдний вплив поля на диск. Усi отриманi результати пiдтверджено за-

пропонованим спiн-ґратковим моделюванням. Встановлено параметри си-

стем для експериментального спостереження явища перемикання кiраль-

ностi. Для порушення симетрiї, яке є необхiдним для керування кiраль-

ностю, ми запропонували використання маски. Iнша можливiсть досягти

ту саму мету — пристрiй за типом пам’ятi з магнiтним осердям (magnetic

core memory), де неоднорiднi поля створюються електричними струмами.

12) Дослiджено закономiрностi динамiки вихору в тонкому магнiтному диску

пiд впливом сталого спiн-поляризованого струму. Встановлено. що в гей-

зенбергiвському феромагнетику спiновий струм дiє як ефективне стале

магнiтне поле, що є перпендикулярним до площини магнетика, пiд дiєю

якого утворюється ротацiйний вихор. Запропоновано просту аналiтичну

картину для опису явища перемикання полярностi такого вихору, яке вiд-

бувається з утворенням тимчасового планарного вихору. Вперше показа-

но, що в наномагнетиках з магнiто-дипольною взаємодiєю спiн-поляризо-

ваний струм пороговим чином зумовлює перемикання полярностi вихору,

яке вiдбувається з утворенням тимчасової пари вихор-антивихор. Можли-

вiсть перемикання полярнiстю за допомогою спiн-поляризованого струму

було нещодавно пiдтверджено експериментально [37].

13) Дослiджено загальнi закономiрностi явища перемикання полярностi вихо-

ру в феромагнiтному нанодиску пiд впливом сталого спiн-поляризованого

струму, або змiнного магнiтного поля. Побудовано аналiтичний опис яви-

ща перемикання полярностi, ключовим моментом є утворення i знищення
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пари вихор-антивихор. Нещодавно явище перемикання полярностi вихору

пiд впливом змiнного магнiтного поля, що обертається в площинi магнети-

ка, було пiдтверджено експериментально [36]. Слiд зазначити, що механiзм

перемикання полярностi вихору з утворенням, а потiм i знищенням, пари

вихор-антивихор, носить дуже загальний характер. Принципово вiн такий

самий для багатьох систем, де має мiсце перемикання полярностi.

Отриманi в роботi результати можуть бути використанi для постановки

та iнтерпретацiї експериментальних дослiджень динамiчних характеристик

квазiдвовимiрних магнетикiв, для розробки i розрахунку нових приладiв на-

ноелектронiки, зокрема пристроїв високошвидкiсткої оперативної магнiтної

пам’ятi, високоємними накопичувачами надвисокої щiльностi, мiнiатюрних

магнiтними датчиками.
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ДОДАТОК А

ЕФЕКТИВНI РIВНЯННЯ ДИНАМIКИ

ВИХОРУ В ГЕЙЗЕНБЕРГIВСЬКОМУ

МАГНЕТИКУ
В цьому додатку, який написано за матерiалами робiт [42, 43, 46] наводиться

виведення ефективних рiвнянь руху вихору в гейзенбергiвському круговому

магнетику пiд дiєю зовнiшнього магнiтного поля, яке рiвномiрно обертається

в площинi магнетика.
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Рис. А.1. Рухома система коорди-

нат, яка центрована на вихору з ко-

ординатою Z = X + iY = R exp(iΦ).

Для розрахунку ефективних лагранже-

вих рiвнянь зручно ввести локальну системи

координат, яка обертається разом з вихорем:

x−X(τ) = ρ cos χ, y − Y (τ) = ρ sin χ.

(А.1)

Дивлячись з цiєї точки, вiдстань до кругової

межi системи змiнюється як функцiя азиму-

тального кута χ, див. Рис. А.1. Тодi кожен з

iнтеґралiв по областi |z| < L можна обраху-

вати наступним чином

∫

|z|<L

f(ρ, α)d2ξ =
〈
F (α)

〉
, F (α) = 2π

σ(α)∫

0

f(ρ, α)ρdρ, (А.2)

де кут α = χ− Φ (див. Рис. А.1) визначається за теоремою косинусiв

σ(α) = −s cos α +
√

1− s2 sin2 α, s ≡ R

L
, (А.3)

а усереднення проводиться згiдно з правилом

〈
F (α)

〉
=

1

2π

2π∫

0

F (α)dα. (А.4)
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Ми також маємо певнi спiввiдношення мiж ортами:

eρ = ex cos χ + ey sin χ, (А.5a)

eχ = − ex sin χ + ey cos χ, (А.5b)

eR = ex cos Φ + ey sin Φ, (А.5c)

eΦ = − ex sin Φ + ey cos Φ. (А.5d)

А.1. Ефективнi лагранжеви рiвняння за вiдсутнiстю

поля

Для розрахунку ефективного лагранжiану використовуватимемо регуляр-

ний ефективний лагранжiан (2.104), який запишемо як

Leff = G− E, G =

∫
d2ξ [cos θ − p] φ̇. (А.6)

Розглядатиме випадок динамiки вихору з q = 1 та межовими умовами Не-

ймана. Тодi, згiдно з моделлю вихору зображення (2.103)

φ(z, τ) = χ− χI + Φ + ϕ0,

де враховано, що зображення qI = −1. Пiдрахуємо часовi похiдну в рухомiй

системi (А.1):

χ̇ =
Ṙ

ρ
sin α− RΦ̇

ρ
cos α.

χ̇I = −L2ρṘ

R2ρ2
I

sin α +
L2Φ̇

Rρ2
I

√
ρ2

I − ρ2 sin2 α.

В цих формулах вiдстань до вихору зображення ρI = |z − ZI(τ)|, його кутова

координата χI = arg (z − ZI(τ)). В основному наближенню за s ¿ 1, вираз

для χ̇I можна спростити, отже матиме

φ̇ =
(
Ṙ sin α−RΦ̇ cos α

) (
1

ρ
+

ρ

L2

)
. (А.7)
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Гiроскопичний доданок G в ефективному лагранжiанi

G = G1 + G2,

G1 =− p

π

∫
d2ξφ̇ = −2pLṘ

〈
[σ(α)− 1/3] sin α

〉
+ 2pLRΦ̇

〈
[σ(α)− 1/3] cos α

〉
,

G2 =
1

π

∫
d2ξ cos θφ̇ = k0Ṙ

〈
sin α

〉− k0RΦ̇
〈
cos α

〉
,

(А.8)

де стала k0 = 2
∞∫
0

cos θ(ρ)dρ ≈ 2.676. Пiсля усереднення з урахуванням вира-

зiв 〈
σ(α) sin α

〉
= 0,

〈
σ(α) cos α

〉
= −s

2
, (А.9)

отримаємо гiроскопiчний доданок у виглядi

G1 = −pR2Φ̇, G2 = 0, (А.10)

i остаточно, G = −pR2Φ̇.

Перейдемо до розрахунку енергiї (2.98b), переписавши її у виглядi E =

E1 + E2 + E3, де:

E1 =
1

2π

∫
d2ξ(∇θ)2 = k1 ≡

∞∫

0

θv
′2(ρ)ρdρ, (А.11a)

E2 =
1

2π

∫
d2ξ sin2 θv(∇φ)2 ≈ ln

L2 −R2

L
, (А.11b)

E3 =
1

2π

∫
d2ξ cos2 θv =

1

2
. (А.11c)

В цьому виразi для обчислення взаємодiї вихору з його зображенням E2 ми ви-

користовували розрахунок, наведений в роботi [216] — розрахунок енергiї 2D

кулонової взаємодiї заряду та його зображення. При обчисленнi останнього

анiзотропного доданку E3 було використано спiввiдношення
∞∫
0

cos θv
2(ρ)ρdρ =

1/2, див. [242].
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Пiдрахуємо ефективну дисипативну функцiю, див. (2.98c), яку запишемо

у виглядi F = F1 + F2:

F1 =
αG

2π

∫
d2ξθ̇2, F2 =

αG

2π

∫
d2ξ sin2 θφ̇2. (А.12)

Часову похiдну вiд полярного кута θ можна пiдрахувати в рухомiй системi

координат (А.1), використовуючи модель (2.103)

θ̇ = −θ′v
(
Ṙ cos α + RΦ̇ sin α

)
. (А.13)

Розраховуючи iнтеґрал F1 з урахуванням (А.13), матимемо:

F1 =
αG

2
k1

(
Ṙ2 + R2Φ̇2

)
. (А.14)

Аналогiчним чином можемо пiдрахувати F2, обираючи φ̇ з (А.7),

F2 = αG

(
Ṙ2

〈
(k2 + ln σ) sin2 α

〉
+ R2Φ̇2

〈
(k2 + ln σ) cos2 α

〉

−RṘΦ̇
〈
(k2 + ln σ) sin 2α

〉)
,

k2 =
5

4
+

1∫

0

sin2 θv(ρ)

ρ
dρ−

∞∫

1

cos2 θv(ρ)

ρ
dρ.

(А.15)

Пiсля усереднення з урахуванням спiввiдношень
〈
sin2α ln σ(α)

〉
=

〈
cos2α ln σ(α)

〉

=
1

2

〈
ln σ(α)

〉
=

1

4
ln

(
L2 −R2) (А.16)

маємо остаточно дисипативну функцiю у виглядi

F =
αG

2

[
C1 +

1

2
ln(L2 −R2)

] (
Ṙ2 + R2Φ̇2

)
. (А.17)

В цьому виразi константа C1 = k1 + k2,

C1 =
5

4
+

1∫

0

sin2 θv(ρ)

ρ
dρ−

∞∫

1

cos2 θv(ρ)

ρ
dρ +

∞∫

0

θv
′2(ρ)ρdρ ≈ 2.31. (А.18)

вважаючi, що вихор не пiдходить дуже близько до межi системи, тобто R ¿
L, отримаємо дисипативну функцiю у виглядi (2.106).
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А.2. Ефективнi лагранжеви рiвняння пiд впливом

магнiтного поля, що рiвномiрно обертається в

площинi

Перш за все пiдрахуємо зееманову енергiю для стандартного руху вихору з

використанням моделi вихору зображення. Пiдставляючи (2.103) в вираз для

зееманової енергiї (2.113), пiсля обрахунку iнтеґралiв отримаємо ефективну

енергiю у вигляд

V (τ) = −b
〈[

σ2(χ− Φ)− c1
]
cos(φ− ντ)

〉
= bRLf

(
R
L

)
cos (Φ− ντ) , (А.19)

де усереднення проводиться згiдно з (А.4) та

f(x) =
4

3π

[
E(x)

(
1

x2 + 1

)
−K(x)

(
1

x2 − 1

)]
. (А.20)

Тут E(x) i K(x)— елiптичнi iнтеґрали. Коли вихор знаходиться далеко вiд

межi, можна скористатися розвиненням в ряд, f(x) ≈ 1− x2/8. В основному

наближенi це приводить до зееманової енергiї у виглядi (2.117). Вiдповiдна

магнiтна сила

Fh = −∇RV = eR bLg
(

R
L

)
cos (Φ− ντ)

− eχ bRLf
(

R
L

)
sin (Φ− ντ) ,

(А.21)

де функцiя g(x) визначається наступним чином:

g(x) , f(x) + xf ′(x) =
4

3π

[
K(x)

(
1

x2 − 1

)
− E(x)

(
1

x2 − 2

)]
. (А.22)

У випадку x ¿ 1 маємо наступне розвинення, g(x) ≈ 1− 3x2/8.

Пiдрахуємо тепер цю ж енергiю, використовуючи двопараметричну мо-

дель вихору зображення (2.122). Обраховуючи зееманову енергiю за такою ж

схемою, отримаємо, аналогiчно до (А.19)

V (τ) = bRLf
(

R
L

)
cos (Φ + Ψ− ντ) . (А.23)



314

Окрiм цього безпосереднього впливу на систему, магнiтне поле також змiнює

гiрочлен в ефективному лагранжiану та енергiю системи. Цi змiни зумов-

лено внутрiшнiми ступенями вiльностi завдяки залежностi l(τ), та завдяки

однорiдної спiнової прецесiї завдяки Ψ(τ). Це не впливає на гiрочлен G1, що

має такий само вигляд як i в (А.10), однак з’являється внесок G2 = MΨ̇.

Цей доданок можна легко знайти з урахуванням спiввiдношень для часових

похiдних:

φ̇ = Ψ̇ +
(
Ṙ sin α−RΦ̇ cos α

)(
1

ρ
+

ρ

L2

)
. (А.24)

Повну енергiю можна записати у виглядi E = E1 + E2 + E3 + V , де перший

доданок E1 має вигляд такий само вигляд (А.11a), як i при вiдсутньому полi.

Залежнiсть вiд поля з’являється завдяки l(τ) в рештi доданкiв:

E2 =
1

2π

∫
d2ξ sin2 θv(∇φ)2 ≈ ln

L2 −R2

l(τ)L
, (А.25a)

E3 =
1

2π

∫
d2ξ cos2 θv =

l2(τ)

2
. (А.25b)

Комбiнуючи усi члени лагранжiану та опускаючи сталий доданок. Оста-

точно отримаємо ефективний лагранжiан у виглядi (2.126).

Перейдемо до обрахунку дисипативної функцiї, що мiстить два динамi-

чних внески. Перший— завдяки часовiй залежностi θ, пор. (А.13):

θ̇ = − θ′v
l(τ)

(
Ṁ

2M
ρ + Ṙ cos α + RΦ̇ sin α

)
. (А.26)

Розрахунок F1 можна провести аналогiчно до розрахунку (А.14):

F1 =
αG

2

(
k1Ṙ

2 + k1R
2Φ̇2 +

C2Ṁ
2

MM0

)
, (А.27)

C2 =
1

2

∞∫

0

θ′2v (ρ)ρ3dρ ≈ 0.48. (А.28)
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Для розрахунку другого доданка F2 використаємо вираз для φ̇ з формули

(А.24). В результатi отримаємо

F2 =
αG

2

{ (
Ṙ2 + R2Φ̇2

) [
k2 +

1

2
ln

L2 −R2

l2(τ)

]
+ Ψ̇2 [

L2 − l2(τ)
]
+ 2R2Φ̇Ψ̇

}
.

(А.29)

Повна ефективна дисипативна функцiя F = F1 + F2 приймає остаточно ви-

гляд (2.127).

А.3. Асиметрична модель

Згiдно з даними моделювань, розподiл намагнiченостi у вихорi перестає

бути аксiально симетричним за наявнiстю магнiтного поля, див. Рис. 2.18.

Отже нам потрiбно узагальнити аксiально симетричну модель (2.122). Про-

понуємо нову асиметричну модель у виглядi

cos θ(z, τ) = p cos θv

(|z − Z(τ)|
l(τ, α)

)
, (А.30a)

φ(z, τ) = α + Φ(τ) + Ψ(τ), (А.30b)

де кут α = arg
(
z − Z(τ)

) − arg
(
z − ZI(τ)

)
характеризує полярний кут вiд-

носно центра вихору в системi координат, що обертається разом з вихром,

див. Рис. А.1. За умов, що вихор розташовано на вiдстанi R ¿ L, кутова

змiнна зображення вихору майже не змiнюється, arg
(
z − ZI(τ)

) ≈ Φ. Тодi,

якщо ввести локальнi полярнi координати (А.1), кутова змiнну α ≈ χ − Φ.

Залежнiсть l(τ, α) ми обираємо у виглядi

l(τ, α) =
1

1− A(t) cos α
, (А.31)

який забезпечує спостережувану елiптичну деформацiю осердя вихору (див.

Рис. 2.18, б ) та вiдповiдає збудженню азимутальної моди, тому що при A ¿ 1
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коливання θ наближено описуються залежнiстю θ ≈ θ(ρ) + Af(ρ) cos α, пор.

(2.86).

Асиметричнi коливання осердя вихору (А.31) енергетично вигiднiшi за

однорiднi l(τ). Динамiчна змiнна A(τ) пов’язана з повною кiлькiстю зв’яза-

них магнонiв, пор. (2.123):

N(τ) =
1

πJS2

∫
d2ξ cos θ(z, τ) =

M0

(1− A2)3/2 , (А.32)

де M0 ≈ 2.75, див. (2.124).

Проводячи розрахунку за тiєю ж схемою, що i в Додатку А.2, отримаємо

ефективний лагранжiан i дисипативну функцiю у виглядi

L =
M0Ψ̇− 1/2

(1− A2)3/2 −R2Φ̇− k0RΦ̇

A

(
1√

1− A2
− 1

)
−

− ln

[
A2(L2 −R2)

2L
(
1−√1− A2

)
]
− bLR cos ∆, (А.33)

F ≈ αG

2

[(
Ṙ2 + R2Φ̇2

)
ln L + L2Ψ̇2 + 2R2Φ̇Ψ̇+ (А.34)

+ C3ṘȦ + 2C2

(
Ȧ2 + A2Φ̇2

)]
, (А.35)

де сталi k0 i C3 визначаються наступним чином

k0 = 2

∞∫

0

cos θvdρ ≈ 2.676, C3 = 2

∞∫

0

θ′2v ρ2dρ ≈ 1.372. (А.36)

Ефективнi рiвняння руху можна отримати з лагранжiану на пiдставi лагран-

жевих рiвнянь (2.107). Повна система ефективних рiвнянь досить громiздка,

тому ми приведемо в подальшому лише її спрощенний вигляд. По-перше вва-

жатимемо, що вихор завжди знаходиться далеко вiд межi, R ¿ L. По-дру-

ге, вважатимемо, що ступiнь елiптичної деформацiї осердя вихору незначна,

тобто A ¿ 1. При зазначених припущеннях лагранжiан системи (А.33) та
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дисипативна функцiя (А.34) набувають форму:

L =
A2

2

(
3M0Ψ̇− 1

)
−R2Φ̇ +

R2

L2 −
k0RAΦ̇

2
− bRL cos ∆, (А.37a)

F = ηG

(
Ṙ2 + R2Φ̇2

)
+ αG

L2

2
Ψ̇2 + αGR2Φ̇Ψ̇. (А.37b)

На основi (А.37) обчислимо ефективнi рiвняння, що мають досить просту

форму:
(

1 +
k0A

4R

)
Ṙ = ηGRΦ̇− bL

2
sin ∆ + αG

R

2
Ψ̇− k0Ȧ

4
, (А.38a)

(
1 +

k0A

4R

)
Φ̇ =

1

L2 − ηG
Ṙ

R
− bL

2R
cos ∆, (А.38b)

3M0AȦ = −αGL2Ψ̇ + bRL sin ∆− αGR2Φ̇, (А.38c)

3M0Ψ̇ = 1 +
k0RΦ̇

2A
, (А.38d)

Аналогiчно до (2.130) система рiвнянь (А.38) описує два демпфованих

зв’язаних осцилятора з перiодичною накачкою, яки описуються двома двiй-

ками змiнних, (R, Φ) i (A, Ψ). Так само, як i при виведеннi (2.133) отримаємо

граничний цикл за параметрами

Ω ≈ ν +
√

ν2 − Cb2

2
, (А.39a)

R ≈ bL

ν +
√

ν2 − Cb2
≈ bL

2ν
, (А.39b)

C = ln L− 1. (А.39c)

Функцiонально спiввiдношення (А.39) мають такий само вигляд, як i (2.133),

вiдрiзняючись лише значенням сталої (А.39c).
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ДОДАТОК Б

СПIН–ҐРАТКОВI МОДЕЛЮВАННЯ

В цьому додатку, який написано за матерiалами роботи [63] наводиться метод

спiн-ґраткового моделювання, придатний для моделювання спiнової динамi-

ки в тонких магнетиках з урахуванням магнiто-дипольної взаємодiї.

Розглядатимемо феромагнiтну систему, гамiльтонiан якої складається з

iзотропного обмiну, пор. (1.1)

Hex = −J

2

∑

(n,n′)

Sn · Sn′ (Б.1)

та магнiто-дипольної взаємодiї (3.2). Основним припущенням є те, що ґратко-

вi спiни Sn залежать лише вiд координат x та y. Такий плоско-паралельний

розподiл спiнiв є адекватним для тонких зразкiв сталої товщини h = Nza0,

(a0 — стала ґратки) та наночастинок за малим аспектним спiввiдношенням.

Обмiнна енергiя може бути подана як сума внутриплощинного Hintra
ex та мiж-

площинного Hinter
ex обмiнiв:

Hintra
ex =− (Nz + 1)J

2

∑

ν,ν ′
SνSν′,

Hinter
ex =−NzJ

∑
ν

(Sν)2 = −NzNxNyJS2.

(Б.2)

Тут i надалi по тексту цього додатку грецькi iндекси ν = (nx, ny) вiдповiда-

ють XY компонентам вектора n = (nx, ny, nz). Легко побачити, що мiжпло-

щинний обмiн еквiвалентний до одноiонної анiзотропiї. Цей доданок дорiвнює

сталiй, тому надалi їм знехтувано.

Розглянемо магнiто-дипольну взаємодiю Hd. Використовуючи позначення

xnm

a0
= nx −mx,

ynm

a0
= ny −my,

znm

a0
= nz −mz,

ρνµ =
√

x2
nm + y2

nm, rnm =
√

ρ2
νµ + z2

nm,
(Б.3)
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можна переписати енергiю у виглядi:

Hd =
D

2

∑
n,m

rnm 6=0

{
(Sn · Sm)

r3
nm

− 3Sz
nSz

mz2
nm

r5
nm

− 6

r5
nm

Sz
nznm (Sx

mxnm + Sy
mynm)

− 3

r5
nm

(Sx
nxnm + Sy

nynm) (Sx
mxnm + Sy

mynm)

}
= D

∑
ν,µ

ρνµ 6=0

{
Sz

νSz
µKz(ρνµ)

+
(
Sx

νSx
µ + Sy

νSy
µ

)
K1(ρνµ)− (Sx

νxνµ + Sy
νyνµ)

(
Sx

µxνµ + Sy
µyνµ

)
K2(ρνµ)

}
.

(Б.4)

Тут було використано спiввiдношення xnm = xνµ, ynm = yνµ та основне

припущення, що намагнiченiсть не залежить вiд координати z: Sn = Sν ,

Sm = Sµ. Це дозволяє звести пiдсумовування до пiдсумовування за 2D ґра-

ткою. Ядра K1, K2 i Kz мiстять iнформацiю про початкову тривимiрну стру-

ктуру нашої системи,

K1(s) =
1

2

∑
nz,mz

1

(s2 + z2
nm)3/2 , K2(s) =

3

2

∑
nz,mz

1

(s2 + z2
nm)5/2 ,

Kz(s) =
1

2

∑
nz,mz

s2 − 2z2
nm

(s2 + z2
nm)5/2 .

(Б.5a)

Приймаючи до уваги, що

Sx
νSx

µx2
νµ + Sy

νSy
µy2

νµ = 1
2ρ

2
νµ

(
Sx

νSx
µ + Sy

νSy
µ

)
+ 1

2

(
x2

νµ − y2
νµ

) (
Sx

νSx
µ − Sy

νSy
µ

)
,

можемо переписати магнiто-дипольну енергiю в бiльш симетричному виглядi:

Hd = −D

2

∑
ν,µ

ρνµ 6=0

{
Kz(ρνµ)

(
Sν · Sµ − 3Sz

νSz
µ

)
+ K2(ρνµ)

(
x2

νµ − y2
νµ

) (
Sx

νSx
µ

− Sy
νSy

µ

)
+ 2K2(ρνµ)xνµyνµ

(
Sx

νSy
µ + Sy

νSx
µ

)
}

. (Б.5b)
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Повний гамiльтонiан H = Hex +Hd можемо остаточно подати у виглядi

H = −(Nz + 1)J

2

∑

ν,ν ′
SνSν′ − D

2

∑
ν,µ

ρνµ 6=0

{
Kz(ρνµ)

(
Sν · Sµ − 3Sz

νSz
µ

)

+ K2(ρνµ)
(
x2

νµ − y2
νµ

) (
Sx

νSx
µ − Sy

νSy
µ

)

+ 2K2(ρνµ)xνµyνµ

(
Sx

νSy
µ + Sy

νSx
µ

)
}

.

(Б.6a)

Для чисельного розв’язування рiвнянь спiнової динамiки ми розробили

програмний пакет дискретного спiн-ґраткнового моделювання (SLASI). Спi-

нову динамiку моделювали за допомогою дискретної версiї рiвнянь Ландау—

Лифшиця– Гiльберта (1.45):

dSn

dt
= −1

}

[
Sn × ∂H

∂Sn

]
+

αG

S

[
Sn × dSn

dt

]
(Б.6b)

з гамiльтонiаном (Б.6a).

Рiвняння (Б.6) ми розглядали на двовимiрнiй ґратцi розмiру (2L)2. При

цьому ми вважали, що розподiл спiнiв є плоско-паралельним уздовж осi z.

Кожна ґратка була обмежена колом радiуса L, на який спiни розглядалися

вiльними. Ми iнтеґрували дискретнi рiвняння (Б.6), використовуючи метод

Рунге-Кутта четвертого порядку з кроком часової змiнної ∆t, який типово

складав 0.01/Nz.

Рiвняння (Б.6) — звичайнi диференцiальнi рiвняння, отже для їх розв’язу-

вання необхiдно задати початковий розподiл спiнiв. При розглядi вихрового

стану ми, зазвичай, використовували пробний розподiл в моделi Фельдткел-

лера (3.22). Для адаптацiї пробного розв’язку до ґратки, необхiдно забезпечи-

ти затухання початкових помилок в пробної функцiї. Фактично, використову-

ючи (3.22) як початкову умову, ми збуджуємо в системi також магнони, яких

потрiбно позбутися. З цiєю метою ми розглядали передемпфований режим,

коли стала гiльбертова тертя αG . 0.5 значно перевищує номiнальне значен-

ня αG ∼ 0.005÷0.01. Система швидко релаксує до основного вихрового стану,
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який вже адаптовано до ґратки. Пiсля цього ми адiабатично зменшували ко-

ефiцiєнт тертя до його номiнального значення. Структура вихору, знайдена

за допомогою спiн-ґраткового моделювання, узгоджується з результатами мi-

кромагнiтного моделювання, див. Рис. 3.1.

Пакет моделювання SLASI було використано для знаходження структу-

ри вихрового осердя в спiновiй системi у формi диску, див. Рис. 3.1. За до-

помогою цього пакету було проведено низку моделювань для знаходження

основного стану частинки у формi диску. Вiдповiднi фазовi дiаграми, див.

Рис. 3.2, б , дуже добре узгоджується з проведеним мiкромагнiтним моде-

люванням, див. Рис. 3.2, а. Детальне обговорення надано в §3.1.1. В §3.2.1

ми використовували цей пакет для знаходження гiрочастоти вихору, який

виведено з центра диска, див. Рис. 3.12. За допомогою моделювання SLASI в

§3.2.3 було дослiджено явище перемикання кiральностi вихору, див. Рис. 3.21.

В §3.2.4 ми використали спiн-ґратковi моделювання для дослiдження динамi-

ки вихору пiд впливом спiн-поляризованого струму, див. Рис. 3.27, Рис. 3.26,

Рис. 3.28 та Рис. 3.28.

Слiд вiдзначити принципову вiдмiннiсть спiн-ґраткових моделювань вiд

мiкромагнiтних моделювань. При моделюваннях на спiновiй ґратцi розв’я-

зуються ґратковi дискретнi рiвняння Ландау—Лiфшиця—Гiльберта. Дискре-

тнiсть в цих рiвняннях є природною i пов’язана з дискретнiстю ґратки. При

мiкромагнiтному моделюваннi проводиться штучна дискретизацiя контину-

альних рiвнянь Ландау—Лiфшиця—Гiльберта. Похибки дискретизацiї, що ви-

никають при цьому. не мають безпосереднього вiдношення до ґраткової стру-

ктури системи. Тому слiд очiкувати, що при розглядi суто дискретних ефе-

ктiв, зокрема, ефектiв перемикання полярностi вихору (явище, яке заперечу-

ється в неперервнiй системi), моделювання на спiновiй ґратцi є бiльш адеква-

тним.
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M. Gouvêa, F. G. Mertens, A. R. Bishop, G. M. Wysin // J. Phys.— 1990. —

Vol. C 2, no. 7. — Pp. 1853–1868.

[261] MapleSoft. http://www.maplesoft.com.

 http://www.maplesoft.com�


353

[262] Single–domain circular nanomagnets / R. P. Cowburn, D. K. Koltsov,

A. O. Adeyeye, M. E. W. andD. M. Tricker // Phys. Rev. Lett.— 1999. —

Vol. 83, no. 5. — P. 1042.

[263] Fernandez A., Cerjan C. J. Nucleation and annihilation of magnetic vortices

in submicron–scale Co dots // J. Appl. Phys.— 2000. — Vol. 87, no. 3. —

Pp. 1395–1401.

[264] Size and thickness dependencies of magnetization reversal in Co dot arrays /

A. Lebib, S. P. Li, M. Natali, Y. Chen // J. Appl. Phys.— 2001. — Vol. 89,

no. 7. — Pp. 3892–3896.

[265] Stability of magnetic vortices in flat submicron permalloy cylinders /

M. Schneider, H. Hoffmann, S. Otto et al. // J. Appl. Phys.— 2002. —

Vol. 92, no. 3. — Pp. 1466–1472.

[266] Usov N. A., Peschany S. E. Modeling of equilibrium magnetization

structures in fine ferromagnetic particles with uniaxial anisotropy //

J. Magn. Magn. Mater.— 1992. — Vol. 110. — Pp. L1–L5.

[267] Cowburn R. P., Adeyeye A. O., Welland M. E. Configurational anisotropy

in nanomagnets // Phys. Rev. Lett.— 1998. — Vol. 81, no. 24. — Pp. 5414–

5417.

[268] Иванов Б. А., Тартаковская Е. В. Новые микромагныитные состояния

магнитных наночастиц с формой, близкой к кубической // ЖЭТФ. —

2004. — Т. 125, № 5. — С. 159–171.

[269] Усов Н., Песчаный С. Е. Вихревое распределение намагниченности в

тонком ферромагнитном цилиндре // Физ. Мет. Металлов.— 1994. —

Т. 78. — С. 13–24.



354

[270] Magnetic vortex core observation in circular dots of permalloy / T. Shinjo,

T. Okuno, R. Hassdorf et al. // Science. — 2000. — Vol. 289, no. 5481. —

Pp. 930–932.

[271] Miltat J., Thiaville A. Ferromagnetism: Vortex cores-smaller than small //

Science. — 2002. — Vol. 298, no. 5593. — P. 555.

[272] Direct Observation of Internal Spin Structure of Magnetic Vortex Cores /

A. Wachowiak, J. Wiebe, M. Bode et al. // Science. — 2002. — Vol. 298, no.

5593. — Pp. 577–580.

[273] Kireev V. E., Ivanov B. A. Inhomogeneous states in a small magnetic di-

sk with single-ion surface anisotropy // Phys. Rev. B. — 2003. — Vol. 68,

no. 10. — P. 104428.

[274] Tchernyshyov O., Chern G.-W. Fractional vortices and composite domain

walls in flat nanomagnets // Phys. Rev. Lett.— 2005. — Vol. 95, no. 19. —

P. 197204.

[275] Pokhil T., Song D., Nowak J. Spin wortex states and hysteretic properties of

submicron size NiFe elements // J. Appl. Phys.— 2000. — Vol. 87, no. 9. —

Pp. 6319–6321.

[276] Ternovsky V., Luk’yanchuk B., Wang J. Remanent states of small

ferromagnetic cylinder // JETP Lett.— 2001. — June. — Vol. 73, no. 12. —

Pp. 661–665.

[277] Koo H., Krafft C., Gomez R. D. Current–controlled bi–stable domain confi-

gurations in Ni81Fe19 elements: an approach to magnetic memory devi-

ces // Appl. Phys. Lett.— 2002. — Vol. 81. — Pp. 862–864.



355

[278] Correlated magnetic vortex chains in mesoscopic cobalt dot arrays /

M. Natali, I. L. Prejbeanu, A. Lebib et al. // Phys. Rev. Lett.— 2002. —

Apr. — Vol. 88, no. 15. — P. 157203.

[279] Shibata J., Shigeto K., Otani Y. Dynamics of magnetostatically coupled

vortices in magnetic nanodisks // Phys. Rev. B. — 2003. — Vol. 67, no. 22. —

P. 224404.

[280] Magnetization reversal via single and double vortex states in submicron

permalloy ellipses / P. Vavassori, N. Zaluzec, V. Metlushko et al. // Phys.

Rev. B. — 2004. — Vol. 69, no. 21. — P. 214404.

[281] Shibata J., Otani Y. Magnetic vortex dynamics in a two–dimensional square

lattice of ferromagnetic nanodisks // Phys. Rev. B. — 2004. — Vol. 70,

no. 1. — P. 012404.

[282] Shibata J., Shigeto K., Otani Y. Dynamics of nano-scale magnetic vortices

in ferromagnetic dot arrays // J. Magn. Magn. Mater.— 2004. —May. —

Vol. 272-276, no. Part 3. — Pp. 1688–1689.

[283] Correlated vortex chiralities in interacting permalloy dot patterns /

M. Natali, A. Popa, U. Ebels et al. // J. Appl. Phys.— 2004. — Vol. 96,

no. 8. — Pp. 4334–4341.

[284] Spin excitations of nanometric cylindrical dots in vortex and saturated

magnetic states / L. Giovannini, F. Montoncello, F. Nizzoli et al. // Phys.

Rev. B. — 2004. — Vol. 70, no. 17. — P. 172404.

[285] Three-dimensional magnetic-flux-closure patterns in mesoscopic fe islands /

R. Hertel, O. Fruchart, S. Cherifi et al. // Phys. Rev. B. — 2005. — Vol. 72,

no. 21. — P. 214409.



356

[286] Vortex-chirality control in mesoscopic disk magnets observed by

photoelectron emission microscopy / T. Taniuchi, M. Oshima, H. Akinaga,

K. Ono // J. Appl. Phys.— 2005. — Vol. 97, no. 10. — P. 10J904.

[287] Magnetoresistance of single magnetic vortices / P. Vavassori, M. Grimsdi-

tch, V. Metlushko et al. // Appl. Phys. Lett.— 2005. — Vol. 86, no. 7. —

P. 072507.

[288] Soliton-pair dynamics in patterned ferromagnetic ellipses / K. S. Buchanan,

P. E. Roy, M. Grimsditch et al. // Nat Phys. — 2005. —December. — Vol. 1,

no. 3. — Pp. 172–176.

[289] Control of magnetic vortex chirality in square ring micromagnets / A. Libal,

M. Grimsditch, V. Metlushko et al. // J. Appl. Phys.— 2005. — Vol. 98,

no. 8. — P. 083904.

[290] Park J. P., Crowell P. A. Interactions of spin waves with a magnetic

vortex // Phys. Rev. Lett.— 2005. — Vol. 95, no. 16. — P. 167201.

[291] Precise control of the vortex chirality in magnetic nano-rings with

deliberately introduced asymmetry / A. Subramani, D. Geerpuram,

V. Baskaran et al. // Physica C: Superconductivity. — 2006. —May. — Vol.

437-438. — Pp. 293–298.

[292] Current-induced magnetic vortex motion by spin-transfer torque / J. Shi-

bata, Y. Nakatani, G. Tatara et al. // Phys. Rev. B. — 2006. — Vol. 73,

no. 2. — P. 020403.

[293] Jung W., Castano F. J., Ross C. A. Vortex chirality in exchange-biased

elliptical magnetic rings // Phys. Rev. Lett.— 2006. — Vol. 97, no. 24. —

P. 247209.



357

[294] Ishida T., Kimura T., Otani Y. Current-induced vortex displacement and

annihilation in a single permalloy disk // Phys. Rev. B. — 2006. — Vol. 74,

no. 1. — P. 014424.

[295] Li J., Rau C. Three-dimensional, spin-resolved structure of magnetic vortex

and antivortex states in patterned co films using scanning ion microscopy

with polarization analysis // Phys. Rev. Lett.— 2006. — Vol. 97, no. 10. —

P. 107201.

[296] Spin-wave modes in a cobalt square vortex: Micromagnetic simulations /

M. Yan, G. Leaf, H. Kaper et al. // Phys. Rev. B. — 2006. — Vol. 73,

no. 1. — P. 014425.

[297] Huang Y. S., Wang C. C., Adeyeye A. O. Determination of vortex chirality

using planar hall effect // J. Appl. Phys.— 2006. — Vol. 100, no. 1. —

P. 013909.

[298] He J., Li Z., Zhang S. Current-driven vortex domain wall dynamics by

micromagnetic simulations // Phys. Rev. B. — 2006. — Vol. 73, no. 18. —

P. 184408.

[299] Guslienko K. Y., Hoffmann A. Field evolution of tilted vortex cores in

exchange-biased ferromagnetic dots // Phys. Rev. Lett.— 2006. — Vol. 97,

no. 10. — P. 107203.

[300] Magnetic vortex core dynamics in cylindrical ferromagnetic dots /

K. Y. Guslienko, X. F. Han, D. J. Keavney et al. // Phys. Rev. Lett.—

2006. — Vol. 96, no. 6. — P. 067205.

[301] Guslienko K. Y. Low-frequency vortex dynamic susceptibility and relaxati-

on in mesoscopic ferromagnetic dots // Appl. Phys. Lett.— 2006. — Vol. 89,

no. 2. — P. 022510.



358

[302] Compton R. L., Crowell P. A. Dynamics of a pinned magnetic vortex //

Phys. Rev. Lett.— 2006. — Vol. 97, no. 13. — P. 137202.

[303] Chern G.-W., Youk H., Tchernyshyov O. Topological defects in flat

nanomagnets: the magnetostatic limit // J. Appl. Phys.— 2006. — Vol. 99,

no. 8. — P. 08Q505.

[304] Magnetic-field tunability of the vortex translational mode in micron-

sized permalloy ellipses: experiment and micromagnetic modeling /

K. S. Buchanan, P. E. Roy, M. Grimsditch et al. // Phys. Rev. B. — 2006. —

Vol. 74, no. 6. — P. 064404.

[305] Vortex dynamics in patterned ferromagnetic ellipses / K. S. Buchanan,

P. E. Roy, F. Y. Fradin et al. // J. Appl. Phys.— 2006. — Vol. 99, no. 8. —

P. 08C707.

[306] Current-induced vortex-vortex switching in a nanopillar comprising two co

nano-rings / T. Yang, A. Hirohata, M. Hara et al. // Appl. Phys. Lett.—

2007. — Vol. 90, no. 9. — P. 092505.

[307] Effect of a magnetic field pulse on ultrafast magnetization reversal in a

submicron elliptical permalloy thin film / Q. F. Xiao, B. C. Choi, J. Rudge

et al. // J. Appl. Phys.— 2007. — Vol. 101, no. 2. — P. 024306.

[308] Wang H., Campbell C. E. Spin dynamics of a magnetic antivortex: Mi-

cromagnetic simulations // Phys. Rev. B. — 2007. — Vol. 76, no. 22. —

P. 220407.

[309] Mfm probe control of magnetic vortex chirality in elliptical co nanoparti-

cles / V. Mironov, B. Gribkov, A. Fraerman et al. // J. Magn. Magn.

Mater.— 2007. —May. — Vol. 312, no. 1. — Pp. 153–157.



359

[310] Liu Y., He H., Zhang Z. Spin-torque-driven vortex dynamics in a spin-valve

pillar with a perpendicular polarizer // Appl. Phys. Lett.— 2007. — Vol. 91,

no. 24. — P. 242501.

[311] Vortex motion in chilarity-controlled pair of magnetic disks / T. Kimura,

Y. Otani, H. Masaki et al. // Appl. Phys. Lett.— 2007. — Vol. 90, no. 13. —

P. 132501.

[312] Guslienko K. Y., Hoffmann A. Vortex magnetization reversal in double-

layer ferromagnetic/antiferromagnetic dots // J. Appl. Phys.— 2007. — Vol.

101, no. 9. — P. 093901.

[313] Giovannini L., Montoncello F., Nizzoli F. Effect of interdot coupling on

spin-wave modes in nanoparticle arrays // Phys. Rev. B. — 2007. — Vol. 75,

no. 2. — P. 024416.

[314] Spin-current pulse induced switching of vortex chirality in permalloy/cu/co

nanopillars / B. C. Choi, J. Rudge, E. Girgis et al. // Appl. Phys. Lett.—

2007. — Vol. 91, no. 2. — P. 022501.

[315] Chien C. L., Zhu F. Q., Zhu J.-G. Patterned nanomagnets // Physics

Today. — 2007. — Vol. June. — Pp. 40–45.

[316] Driven dynamic mode splitting of the magnetic vortex translational

resonance / K. S. Buchanan, M. Grimsditch, F. Y. Fradin et al. // Phys.

Rev. Lett.— 2007. — Vol. 99, no. 26. — P. 267201.

[317] Current- and field-driven magnetic antivortices / A. Drews, B. Krüger,
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R. Hŏllinger, T. Haug et al. // Phys. Rev. Lett.— 2004. —August. — Vol. 93,

no. 7. — P. 077207.

[338] Advances in nanomagnetism via x-ray techniques / G. Srajer, L. Lewis,

S. Bader et al. // J. Magn. Magn. Mater.— 2006. —December. — Vol. 307,

no. 1. — Pp. 1–31.

[339] Direct observation of spin-torque driven magnetization reversal through

nonuniform modes / J. P. Strachan, V. Chembrolu, Y. Acremann et al. //

Phys. Rev. Lett.— 2008. — Vol. 100, no. 24. — P. 247201.

[340] Time-resolved x-ray microscopy of spin-torque-induced magnetic vortex
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dünnen ferromagnetischenSchichten // Zeitschrift für Physik B Condensed

Matter. — 1965. — July. — Vol. 4, no. 1. — Pp. 8–14.

[353] Guslienko K. Y., Novosad V. Vortex state stability in soft magnetic cylindri-

cal nanodots // J. Appl. Phys.— 2004. — Vol. 96, no. 8. — Pp. 4451–4455.

[354] Gioia G., James R. D. Micromagnetics of very thin films // Proc. R. Soc.

Lond. A. — 1997. — January. — Vol. 453, no. 1956. — Pp. 213–223.

[355] Metlov K. L., Guslienko K. Y. Stability of magnetic vortex in soft magnetic

nano-sized circular cylinder // J. Magn. Magn. Mater.— 2002. —April. —

Vol. 242-245, no. Part 2. — Pp. 1015–1017.

[356] Transition from single-domain to vortex state in soft magnetic cylindrical

nanodots / W. Scholz, K. Y. Guslienko, V. Novosad et al. // J. Magn.

Magn. Mater.— 2003. —October. — Vol. 266, no. 1-2. — Pp. 155–163.

[357] Scaling relations for magnetic nanoparticles / P. Landeros, J. Escrig,

D. Altbir et al. // Phys. Rev. B. — 2005. — Vol. 71, no. 9. — P. 094435.

[358] Ha J. K., Hertel R., Kirschner J. Micromagnetic study of magnetic confi-

gurations in submicron permalloy disks // Phys. Rev. B. — 2003. — Jun. —

Vol. 67, no. 22. — P. 224432.
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