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Гіроскопічна 
. . 

динаМІка ВИХОРІВ на сферичній 

повеРХНІ 

М. І. Слоitка, В. П. Кравчук, Д. Д. Шека 

Магиітnий вихор утворюс ОСnО6n'ІІЙ етап в uа}!О'ч,астиnх;ах магuітом'я

х;ого матеріалу при розмірах nор.ядr;,у сотЄ'!!?І uанометрів. Збуд:ж;енuя гіросr;,о

nі'mої дuиамі'іu вихору дозвол.яє 'К:еруваrrш процесами nере.ми'К:аnuя nол.ярності 

вихору з nерсnе'К:тиво1О застосуваuuя в nадшвидr;,і'u магnітnій оперативній па

м 'яті. Теорети'Чuий розрахуuо1С гіРОС1Соnі'Ч1-tOЇ диnамі1Си вихору иа сфери'тій 

nовеРХ}Іі свід'Чиm:ь, ЩО гіРО'Іастота в магиети1Сах сфери'Чної форми менша за 

'Частоту в дис1СУ. Проведено аналіз зале;}/сності гіроч.астnоти від асnе1Стного 

відношеu1tя. А}tаліти'Чні розраХУU1Си niJmBepiJ;J/ceuo npoвeдeи'lLМи мі1Сромагиі
тnими модеЛ1Оваnuями. 

Вступ _ _ __ 0 _______________ • ________ __ _ 

Завдяки сучасним досягненням в нанотехнології стало можливим виготов

лення різноманітних низьковимірних діелектричних, металевих та напівпровід

никових систем скла,цної геометрії. Одним з таких перспективних об'єктів є ма

гнітні <ІаСТИНКИ нанометрового розміру. Розподіл намагніченості в наночастин

ках може бути неоднорідним, якщо характерний розмір частинки перевищує 

деякий критичний розмір, що становить ДЛЯ типових магнітом'яких матеріалів 

10 нм. Завдяки нетривіальним топологічним влаСТИБОСТЯМ і І:Іелінійному хара

ктеру взаємодії, еволюція неоднорідних станів в наномагнетиках - це динаміка 

неодновимірних топологічних солітонів, зокрема, вихорів. Нещодавні прямі екс

перименталJ.Jlі спостереження вихорів в таких системах доводять, що вихори 

можуть бути переважним енергетичним станом в таких наноелементах. Саме 

магнітні вихори забезпечують стабільний запис інформації (біт) при розмірах 
порядку 100 нм. Магнітні наночастинки у вихровому стані та їх структури є 
дуже перспективними кандидатами для носіїв накопичувальної пам'яті високої 

щільності, оперативної пам'яті високої llПIидкості і мініатюрних датчиках. 

В останні роки поширився інтерес до поведінки топологічних дефектів, 

зокрема, вихорів, па кривих поверхнях. Вихори являють собою найпростішу 

«внутрішньо-поверхневу!> топологічну структуру на поверхні, що має неперерв

ний розподіл параметра порядку, такий розподіл характеризується завихрені

стю. Вихори на кривих поверхнях досліджувались в тонких шарах надтекучих 

рідин і надпровідників [1, 2]. В магнетиках вихори мають більш скла,цну то
пологічну структуру та характеризуютьсн додатково полнрністю - напрнмком 

намагпіченос;ті в вихровому осерді (вгору чи вниз). Одним з наслідків скла,цні

шої топології є поява гіроскопічної сили, що залежить як від завихреності, так 

і полнриості і завжди діє на рухомий магнітний вихор. Зв'язок між полярністlО 

вихору та l'іроскопі'нrоІО силою дає змогу ефективно перемикати полярність ви

хору зБУДЖСI[ЩIМ l'іРОС 1(Оl1ічної динаміки вихору [31. Зараз запропоновано різні 
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шляхи керуванням процесу перемикання полярності: як за допомогою різнома

нітних магнітних полів, так і за допомогою електричних струмів [4]. 
Метою досліджень даної роботи був вплив кривизни поверхні на гіроско

пічну динаміку магнітного вихору. 

Гіроскопічний рух вихору на сферичній поверхні: теорія та моделювання 

Розглянемо магнітом'який наномагнетик, що має форму напівсферичного 

шару (<<магнітна шапка,»). Відомо, завдяки конкуренції обмінної та магнітоди

ПОJIЬНОЇ взаємодії основний стан такого магнетика є вихровим, якщо розміри 

перевищують декілька десятків нанометрів [5]. Отже розглядатиме вихровий 

стан магнітної шапки. В рівноваж!юму стані вихор розташований ІІа вершині 

шапки, тобто в центрі напівсферичної поверхні. 

Якщо ЗОВllішнім впливом відхилити вихор з центру, він почне рухатись. 

При незначних відхиленнях (в гармонічному наближенні) можна вважати, що 

вихор буде рухатися не змінюючи с:вою форму. Гіроскопічну динаміку вихору 

можна описати в підході моделі біжучої хвилі, коли намагніченість т(т, t) = 
m (1' - X(t)), де колективна змінна X(t) - координата центра вихору. Еволюція 
вихору як цілого визначається рівняннями Тіля [4]: . 

сіХ дЕ 
-хс - - = о. 
dt дХ 

(1) 

Тут перший доданок описує гіроскопічну силу, G __ о гіроскопічний вектор, дру
гий ДОД8Jнок - зовнішня сила, що діє на вихор під впливом енергії Е(Х) . В 

гармонічному наближенні Е = kX2/2 і баланс сил результує в гіроскопічному 
русі вихору з частотою n = k/IGI . 

Основним зовнішнім чинником, що діє на вихор магнітом'якому нанома

гнетику є магнітостатична взаємодія . Дослідження були проведен і раніше для · 

магнетика у формі диску (R- paдiyc, fl - товщина). ТеореТИЧНl розрахунки 

в наближенні малого аспектного відношення (є = IІI R) свідчать про ліній
ну залежнісТ!, гіРО~ІаСТОТИ від аспектного відношення: Пdіsk ;:::: Сdіskl!оє, де 

Cdisk;:::: 0.17б5 , частота ПО = 47Г"{Ms ("{-гіромагнітне ві/\ношення, MS-Ha

магніченість насичення). Результати аналітичних розрахунків гірочастоти з [4] 
добре узгоджуються з даними мікромагнітного моделювання, див . Рис. 1. 

Розрахунок гірочастоти для напівсфери проводився в підході рівнянь Ті

ля (1) з використанням гармонічного наближення для магfІітостати<пюї енергії. 
При цьому основний внесок ДО маг:нітостатичної енергії зумовлений об 'ємними 

магнітостатичними зарядами, що з'являються при відхиленні вихору від цен

тру системи в точку Х = (-Оо ,Хо) . Густина об'ємних магнітостатичних зарядів 

л(1') = -V· т(1') ;:::: fJosinxlr. Тут використано сферичні координати (1', 79,х) 
для радіус-вектора Т. РозрахУJ:ЮК магнітостатичної енергії для вихору па сфе
ричній шапці в гармонічному наближенні приводить до наступної залежності: 

де Ссарs ;:::: 0.1233. (2) 
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Рис . 1. Залежність гіроскопічної частоти [J від аспектного відпошешІЯ є для дисків 
(сині криві) та для напівсфер (червоні криві). Штрихові лінії відповідають теорети

чним розрахункам (див. текст), символи - даним мікромагнітних моделювань. Пара
метри моделювань зазначен і в тексті . 

в результаті баланс сил (1) дозволяє визначити частоту гіроскопічного руху 

ВИХОРУ 

(3) 

Для перевірки розрахункі в було проведено мікромагаітні МОД~~Іовання з 
використанням пакету MAGP AR з використанням параметрів перм алою 1 . Чисель
но проводилось інтегрування мікромагнітних рівнянь Ландау-Ліфшиця-Гіль
берта в широкому діапазоні є = 0.05 -;- 0.25 (R = 100 -;- 150нм та І! = 5 -;- 25нм) . 
Початково :;)а допомогою релаксаційної процедури стан иамагніченості було зре
лаксовано ,цо вихрового . Потім імпульсом поля Б цдqщипі основи півсфери ви
хор було відхилено від центру. Після цього вихор починав рухатися уздовж 

спі рал і (гіроскопічний рух з урахування!>.! тер'l'Я) до центру. Проводячи Фур'є
аналіз коливань намагніченості було визначено основну (гіроскопіЧІіУ) частоту 
РУХУ вихору ДЛЯ різних аспеКТІіИХ відношень. Результати моделювань подано 
на Рис. 1. Також для поріВІіЯНПЯ ааведено теореТИЧfIИЙ асимптотичний розра
хунок (3) . Результати розрахунків добре УЗГОДЖУЮТЬСЯ з даними моделювання. 

1 Моделювання нроводились з викорис'ганням пакету MAGPAR версії 0.9 http : //www .magpar. 
net/ З параметрами пермалою: обмінна стала А = 1.05 * 10- 11J/m, намагніченіо'ь насичення 
Ms = 1.0Т, стала релаксації СІ< = 0.01 . Розмір елементарної комірки вибирався змінним: в 
області знахоюкення центру вихору комірка мала розмір 2нм, за її межами - 15нм. 

111 



Висновки 

в роботі проведено дослідження гіроскопічного руху вихору в наночастин

ках сферичної форми, зокрема, знайдено залежність гірочастоти від аспектного 

відношення частинки. Дані розрахунків свідчать про те, що частоти менші за 

відповідні значення для дисків: &lcaps/&ldisk ~ 0.699 при є « 1. Аналітичні за
лежності добре узгоджуються з даними мікромагнітних моделювань лише при 

невеликих аспектних відношеннях. Це пов'язано з тим, що теоретичні (лінійні) 

залежності - асимптотики, що справджуються в граничному випадку маJJИХ Є . 

Планується розвинути теорію на випадок більших аспектних відношень. Окрім 

того, важливим питанням € поведінка магнітного . вихору на сфер;';чt!ЇЙ' шапці 
при довільному куті зрізу (не лише півсфери, а довільний сфеРИЧFlИЙ cer'MeHT). 
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