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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Iндукованi перiодичнi структури широко роз-
повсюдженi в природi i вiдiграють фундаментальну роль в рiзноманiтних
фiзичних системах при переходi вiд одного однорiдного стану до iншого,
крiм того, утворення перiодичних структур є, зазвичай, наслiдком само-
органiзацiї речовини. Одним з яскравих прикладiв такої самоорганiзацiї
є утворення перiодичних вихрових структур в надпровiдниках II роду,
Бозе—Ейнштейнiвському конденсатi, надплинному гелiї. В магнiтних се-
редовищах також дуже часто зустрiчаються iндукованi перiодичнi стру-
ктури в розподiлi намагнiченостi, як наприклад, смуговi домени, ґратки
цилiндричних магнiтних доменiв, поперечно-вузловi доменнi стiнки. Цi
перiодичнi структури виникають зазвичай при конкуренцiї близькодiю-
чої обмiнної та далекодiючої магнiтодипольної взаємодiй i є стацiонарни-
ми магнiтними утвореннями.

Запропонований в роботi метод отримання iндукованих перiодичних
магнiтних структур за рахунок впливу лише спiн-поляризованого стру-
му є новим. Дослiдження iндукованих струмом перiодичних структур в
феромагнетиках має як фундаментальну, так i прикладну цiннiсть. Фун-

даментальним є питання виникнення, стiйкостi та форми перiодичних
структур рiзних типiв та симетрiй. Практична цiннiсть даних дослiджень
пов’язана з можливiстю використання iндукованих магнонних кристалiв
в якостi елементу спiнових фiльтрiв в субтерагерцовому дiапазонi. В ро-
ботi запропоновано методики зменшення густини струму, що необхiдна
для утворення перiодичних структур, та дослiджено вплив струм-iндуко-
ваного магнiтного поля на процес їх утворення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацiйна робота виконувалась на кафедрi математики та теорети-
чної радiофiзики факультету радiофiзики, електронiки та комп’ютерних
систем Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка.
Дослiдження над дисертацiйною роботою були складовою наведених ниж-
че наукових проектiв:

1. науковий проект «Динамiка солiтонiв i вихорiв у наномагнетиках»,
пiдтриманий науково-дослiдною роботою МОН України (держав-
ний реєстрацiйний номер 0108U005929, термiн виконання 2010)
[виконавець робiт за проектом];

2. науковi дослiдження за держбюджетною темою КНУ № 11ДФ052-
06 «Надшвидкi явища в динамiцi магнiтних вихорiв в наночастин-
ках» (державний реєстрацiйний номер 0111U008886, термiн вико-
нання 2011) [виконавець робiт за проектом];
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3. науковий проект «Динамiка топологiчних збурень в наномагне-
тиках зi складною геометрiєю» (державний реєстрацiйний номер
0113U007543, термiн виконання 2013) [виконавець робiт за прое-
ктом];

4. науковий проект «Vortex-Antivortex Superlattices Induced by Spin-
Polarized Current in Ferromagnetic Stripes», пiдтриманий Bavari-
an Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe
(BAYHOST) (термiн виконання 2013) [науковий керiвник проекту];

5. науковий проект «Micromagnetic calculations of the dynamics of a
vortex pair in a spherical cap», пiдтриманий Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) (реєстрацiйний номер проекту MA 5144/3-1, тер-
мiн виконання 2013) [виконавець робiт за проектом];

6. науковий проект «Periodic Magnetization Structures Induced by a
Spin-Polarized Current in Ferromagnetic Stripes», пiдтриманий Ger-
man Academic Exchange Service (Deutsche Akademische Austauschdi-
enst Dienst, DAAD) (реєстрацiйний номер проекту 91530886-FSK,
термiн виконання 2014) [науковий керiвник проекту].

Мета i задачi дослiдження. Метою даної дисертацiйної роботи
є теоретичне дослiдження впливу спiн-поляризованого струму на про-
цес насичення тонких феромагнiтних зразкiв рiзної форми та чисельне
вивчення струм-iндукованих перiодичних структур намагнiченостi в цих
зразках. Крiм того, ставиться задача дослiдити вплив додаткових магнi-
тних полiв на процеси насичення та утворення перiодичних структур у
феромагнетиках пiд дiєю спiн-поляризованого струму.

Об’єктом дослiдження є неоднорiднiсть розподiлiв намагнiченостi, що
виникає в субмiкронних феромагнiтних зразках за рахунок конкуренцiї
мiж обмiнною, магнiтодипольною взаємодiями та спiновим крутильним
моментом.

Предметом дослiдження є стацiонарнi розподiли намагнiченостi у тон-
ких наномагнетиках скiнченних розмiрiв та рiзних форм.

Методи дослiдження. Всi аналiтичнi розрахунки виконанi в рам-
ках феноменологiчної моделi Ландау—Лiфшиця—Гiльберта—Слончевсько-
го—Берже з урахуванням магнiтостатичної взаємодiї. Для дослiдження
процесу насичення використовується представлення Гольштейна—Прiма-
кова та лiнiйний аналiз нестiйкостi. Для опису стацiонарної динамiки пе-
рiодичних структур намагнiченостi використовуються iнтеграли руху та
метод колективних змiнних. Усi аналiтичнi розрахунки перевiряються за
допомогою комп’ютерних моделювань, що проводились у загальнодосту-
пному пакетi мiкромагнiтних моделювань OOMMF (Object Oriented Mi-
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cromagnetic Framework).

Наукова новизна одержаних результатiв полягає у якiсно ново-
му методi утворення перiодичних структур намагнiченостi за допомогою
спiн-поляризованого струму, а також в дослiдженнi умов виникнення, ха-
рактеристик та властивостей цих станiв. Оригiнальнi результати є насту-
пними:

1. Передбачено утворення перiодичних станiв намагнiченостi пiд дi-
єю поперечного спiн-поляризованого струму.

2. Вперше визначено областi параметрiв iснування кристалiчних, рiд-
ких i газоподiбних вихор-антивихрових фаз в плiвках пiд дiєю спiн-
поляризованого струму. Описано область iснування вихор-анти-
вихрових кристалiв в рамках лiнiйного аналiзу.

3. За допомогою методiв колективних змiнних та iнтегралiв руху
вперше описано динамiку регулярних структур.

4. Визначено вплив розмiрних ефектiв на утворення перiодичних стру-
ктур, iндукованих спiн-поляризованим струмом.

5. Передбачено режим «жорсткого насичення» плiвки пiд впливом
спiн-поляризованого струму у присутностi поперечного магнiтного
поля.

6. Встановлено iснування неоднорiдного стану насичення в наносмуж-
ках пiд впливом iндукованого струмом магнiтного поля.

Практичне значення одержаних результатiв полягає в можли-
востi використання результатiв дисертацiйної роботи для постановки та
iнтерпретацiї експериментальних дослiджень впливу поперечного спiн-
поляризованого струму на феромагнiтнi зразки. Крiм того, результати,
отриманi в данiй дисертацiйнiй роботi, вже використовуються iншими ав-
торами при проектуваннi магнонних кристалiв, як елементiв фiльтрiв спi-
нових хвиль.

Особистий внесок здобувача. Автор безпосередньо брав участь
в постановцi задачi, розробцi прийомiв та методiв розв’язку, проведеннi
розрахункiв та написаннi статей. Основнi результати, якi складають змiст
дисертацiйної роботи, були отриманi особисто здобувачем, а саме:

1. Передбачено iснування вихрових кристалiв в феромагнiтних плiв-
ках пiд дiєю спiн-поляризованого струму. Дано теоретичний опис
регулярних структур в нанодисках за допомогою метода колектив-
них змiнних. Проведено чисельнi моделювання структур намагнi-
ченостi, аналiз критичної поведiнки та чисельне дослiдження стiй-
костi структур. Опублiковано в [1].
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2. Дано детальний аналiз процесу утворення вихор-антивихрових кри-
сталiв, що передує насиченню. Проведено теоретичний лiнiйний
аналiз критичної поведiнки та виконано його перевiрку мiкрома-
гнiтними моделюваннями. Проведено чисельний аналiз фазових
переходiв. Опублiковано в [2].

3. Виконано чисельне дослiдження ролi розмiрних ефектiв в процесi
утворення перiодичних структур в нанодротах пiд дiєю спiн-по-
ляризованого струму. Дано опис перiодичних доменних структур,
передбачено утворення гiстерезису в процесi насичення. Опублi-
ковано в [3].

4. Проведено дослiдження рiзноманiтних перiодичних структур на-
магнiченостi в наносмужках пiд дiєю спiн-поляризованого струму
за допомогою мiкромагнiтних моделювань. Виконано аналiтичне
дослiдження впливу спiн-поляризованого струму на вузькi нано-
смужки. Опублiковано в [4].

5. Дано теоретичний опис впливу поперечного магнiтного поля на
процес насичення феромагнiтної плiвки пiд дiєю спiн-поляризова-
ного струму. Зроблено розрахунок критичного струму, що забез-
печує режим «жорсткого насичення», та перевiрено результати за
допомогою мiкромагнiтних моделювань. Опублiковано в [5].

Усi результати чисельних розрахункiв були також отриманi особисто ав-
тором.

Апробацiя роботи. Основнi результати дисертацiї доповiдались та
обговорювались на семiнарi кафедри математики та теоретичної радiофi-
зики Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, на
семiнарi вiддiлу квантової електронiки Iнституту теоретичної фiзики iм.
Боголюбова, Київ; на семiнарi кафедри теоретичної фiзики Байройтсько-
го унiверситету (Universität Bayreuth) та Iнститутi iнтегровних нанонаук
(Institute for Integrative Nanosciences, Leibniz-Institut für Festkörper- und
Werkstoffforschung Dresden), Нiмеччина; а також були представленi на:

1. Young Scientists’ Conference «Low Temperature Physics» (Kharkiv,
Ukraine, June 6-10, 2011).

2. XI International Young Scientists’ Conference on Applied Physics (Ky-
iv, Ukraine, June 15-18, 2011).

3. VII International Conference «Electronics and applied physics» (Kyiv,
Ukraine, October 19-22, 2011).

4. Young Scientists Conference «Modern Problems of Theoretical Physi-
cs» (Kyiv, Ukraine, December 21-23, 2011).

5. Young Scientists’ Conference «Low Temperature Physics» (Kharkiv,
Ukraine, May 14-18, 2012).
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6. International Workshop “Domain microstructure and dynamics in mag-
netic elements” (Heraklion, Crete, April 8—11, 2013).

7. 4th International Conference of Young Scientists “Low Temperature
Physics” (Kharkiv, Ukraine, June 3-7, 2013).

8. International Conference “Problems of Theoretical Physics” (Kiev, Uk-
raine, December 24-27, 2013).

9. V International Conference for Young Scientists “Low Temperature
Physics” (Kharkiv, Ukraine, June 2-6, 2014).

10. Humboldt Kolleg “The Education and Science and their Role in Social
and Industrial Progress of Society” (Kyiv, Ukraine, June 12–14, 2014).

11. I Young Scientists Conference “Problems of Theoretical Physics” (Kyiv,
Ukraine, November 25-27, 2014).

Публiкацiї. За результатами дослiдження опублiковано 16 науко-
вих праць загальним обсягом 4,7 д.а. (з них 3,3 д.а. належать особисто
автору), у тому числi 5 наукових статей, опублiкованих у фахових ви-
даннях (3,7 д. а., з них 2,3 д.а. — належать автору), серед яких одна
у фаховому виданнi України [5] (Український фiзичний журнал, Impact
factor 0,18; входить до наукометричної бази даних) i чотири в iноземних
наукових фахових виданнях [1–4] (Physical Review B, Impact factor 3,664;
Applied Physics Letters, Impact factor 3,515; входять до наукометричної
бази даних), та 11 матерiалiв i тез доповiдей на мiжнародних наукових
конференцiях [6–16].

Структура дисертацiйної роботи. Робота складається зi вступу,
чотирьох роздiлiв, висновкiв та списку використаної лiтератури. Робота
викладена на 127 сторiнках машинописного тексту, iз них 98 сторiнок
основного тексту, зi списком джерел, обсяг роботи складає 146 сторiнки.
Робота мiстить 37 iлюстрацiй, з яких 16 займають окремi сторiнки.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ

У вступi дисертацiйної роботи розглядається актуальнiсть теми ро-
боти, зформовано мету та задачi дослiдження, продемонстровано зв’язок
дисертацiйної роботи з науковими програмами та темами, представлено
наукове та практичне значення роботи i отриманих результатiв, визначено
особистий внесок здобувача. Поданi вiдомостi про апробацiю результатiв
дисертацiйної роботи та список опублiкованих праць. Крiм того, у вступi
подано iнформацiю про об’єм, структуру та змiст дисертацiйної роботи.

В Роздiлi 1, що має оглядовий характер, наводиться огляд основ-
них теоретичних положень та результатiв в галузi наномагнетизму, якi
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використовувались в подальшому дослiдженнi iндукованих перiодичних
магнiтних структур. Перша його частина (пiдроздiл 1.1) присвячена
розгляду загальних принципiв наномагнетизму — роздiлу фiзики, який
вивчає магнiтнi властивостi об’єктiв, що мають принаймнi один вимiр в
нанометровому масштабi. Вiдтак, до областi дослiджень наномагнети-

зму входять iзольованi магнiтнi частинки, нанодиски, нанодроти, нано-
смужки, тонкi магнiтнi плiвки, гетероструктури та макроскопiчнi об’є-
кти, що складаються з масивiв наночастинок. Основним рiвнянням для
дослiджень в галузi наномагнетизму є феноменологiчне рiвняння Лан-
дау—Лiфшиця ∂m/∂t = −γ [m×Heff ], де вектор m(r, t) = M(r, t)/Ms

— нормований на намагнiченiсть насичення Ms магнiтний момент одини-
цi об’єму M , вектор Heff — ефективне магнiтне поле, що задається як
варiацiйна похiдна загальної енергiї по намагнiченостi Heff = −δE/δM .
Рiвняння Ландау—Лiфшиця описує прецесiю вектора намагнiченостi m
навколо напрямку дiї ефективного поля Heff , при чому величина вектора
m залишається постiйною i її зручно описувати сферичною системою ко-
ординат m = (sin θ cosφ, sin θ sinφ, cos θ). Загальна енергiя магнiтом’якого
феромагнетику, що був основним об’єктом дослiдження в дисертацiйнiй
роботi, складається з двох основних частин: енергiї обмiнної та магнiто-
статичної взаємодiй. Завдяки конкуренцiї цих двох взаємодiй, в залежно-
стi вiд розмiрiв i форми феромагнетика, в ньому можуть утворюватись
рiзноманiтнi топологiчно нетривiальнi розподiли намагнiченостi: магнi-

тнi доменнi стiнки, вихори та антивихори, а також, перiодичнi магнiтнi

структури, стислому огляду яких був присвячений пiдроздiл 1.2.
В пiдроздiлi 1.3 представлено теоретичний огляд ефекту переносу

спiнового крутильного моменту, що виникає при проходженнi електри-
чного струму через багатошарову магнiтну гетероструктуру, що у най-
простiшому виглядi складається з двох феромагнiтних шарiв, роздiлених
немагнiтним провiдником. Завдяки спiн-залежному розсiянню, електро-
ни при проходженнi через перший феромагнiтний шар, що зазвичай ство-
рюється достатньо товстим, отримують вибраний напрямок поляризацiї
спiну. Завдяки збереженню спiнового крутильного моменту та релаксацiї
зi змiною напрямку спiну, при потрапляннi спiн-поляризованих електро-
нiв до наступного феромагнiтного шару, вiдбувається поворот магнiтних
моментiв феромагнетика, що описується рiвнянням Ландау—Лiфшиця—
Гiльберта—Слончевського—Берже:

∂m

∂t
= −γ [m×Heff ] + α

[

m× ∂m

∂t

]

− γjǫ[m× [m× p]], (1)

де α — стала релаксацiї, j = J/J0 — нормована густина струму J0 =
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4πM2
s |e|h/~, e — заряд електрона, h — товщина зразка та ~ — стала План-

ка, J — густина струму, при цьому ε = ηΛ2/
[(

Λ2+1
)

+
(

Λ2− 1
)(

m ·p
)]

—
це функцiя ефективностi передачi спiнового крутильного моменту, де p

— вектор спiнової поляризацiї в струмi при його розповсюдженнi вздовж
нормалi до площини наномагнетику, η — ступiнь спiнової поляризацiї, а
параметр Λ описує втрати мiж немагнiтною пiдкладкою та зразком.

В Роздiлi 2 наведено оригiнальнi результати дослiдження процесу
насичення та утворення двовимiрних перiодичних структур в магнiто-
м’яких нанодисках та плiвках пiд дiєю поперечного спiн-поляризованого
струму з напрямком поляризацiї вздовж вiсi ez. Зокрема, в пiдроздi-
лi 2.1, для випадку феромагнiтних нанодискiв за допомогою комп’ютер-
них експериментiв проаналiзовано перехiд вiд вихрового стану, що є ста-
цiонарним станом в нанодиску за вiдсутностi впливу струму, до стану

насичення пiд дiєю спiн-поляризованого струму. В ходi даного дослiдже-
ння продемонстровано наявнiсть двох критичних густин струму: Jc, за
якої вихровий розподiл в нанодиску ставав нестiйким, i густини струму
насичення Js, при набуттi якої феромагнiтний зразок переходив до стану
насичення, за якого всi вектори намагнiченостi були спрямованi вздовж
напрямку спiнової поляризацiї струму. Для випадку промiжних густин
струму було вiдмiчено появу рiзноманiтних двовимiрних вихор-антиви-
хрових структур, серед яких можна видiлити наступнi стани намагнiче-
ностi: кристалiчний стан, що утворювався безпосередньо перед станом
насичення i мав симетрiю c4, за якої вихори та антивихори мали шахо-
вий порядок, див. Рис. 1; рiдинний стан, що виникав пiсля кристалiчного
стану при зменшеннi густини прикладеного спiн-поляризованого струму i
характеризувався виникненням дефектiв i дислокацiй у вихор-антивихро-
вих надґратках; газовий стан, який з’являвся у системi пiсля рiдинного
стану при зменшеннi густини струму i вiдрiзнявся хаотичною динамiкою,
за якої вiдбувалось постiйне народження i анiгiляцiя вихор-антивихрових
пар. Також слiд вiдзначити появу «розрiджених» кристалiчних структур
рiзної симетрiї (c2, c3, c4 та кiльце) на межi мiж вихровим та газовим

станами. Проте, незважаючи на стiйкiсть цих перiодичних структур до
локальних iмпульсiв магнiтного поля, їх поява i тип залежали вiд методу
дослiдження впливу спiн-поляризованого струму.

Через те, що перiодичнi вихор-антивихровi кристали виникали безпо-
середньо перед станом насичення, в пiдроздiлi 2.2 було проведено ана-
лiтичне дослiдження нестiйкостi цього стану в нескiнченних плiвках за
допомогою рiвняння (1) та класичного аналогу представлення Гольштей-
на—Примакова ψ = (mx + imy)/

√
1 +mz. У результатi було з’ясовано,

що при зменшеннi густини спiн-поляризованого струму нижче Js, стан
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(a) (b)

Рис. 1. (a) Центральна частина роз-
подiлу намагнiченостi вихор-антиви-
хрової надґратки для пермалоєвого
диску (D = 350 нм та h = 20 нм)
пiд дiєю струму з густиною J = 32×
1012 A/м2. (b) Схематичне зображе-
ння надґратки, де мiсця розташуван-
ня вихорiв та антивихорiв позначено,
вiдповiдно, та .

насичення руйнується завдяки виникненню магнонного збурення:

ψ̂(k, t) = Ψ(k)ez(k)t, z(k) = − jη
2

+ κ̃(k), (2)

де ψ̂(k) є Фур’є образом функцiї ψ, а функцiя κ̃(k) має вигляд:

κ̃(k) =

√

(1− ℓ2k2)

(

ℓ2k2 +
hk − 1 + exp(−hk)

hk
− 1

)

, (3)

де ℓ — це обмiнна довжин. Вираз (3) є немонотонною функцiєю вiд хви-
левого числа k, що роздiляє областi стiйкостi та нестiйкостi стану наси-
чення. Коли функцiя κ̃(k) набуває свого максимального значення, вона
тим самим визначає струм насичення нескiнченної феромагнiтної плiвки:

dκ̃(k)

dk

∣

∣

∣

∣

k=K

= 0, κs = max
k

κ̃(k) ≡ κ̃(K), Js =
2M2

s e

η~
hκs. (4)

Аналiз залежностi (4) дозволив встановити залежнiсть густини струму
насичення вiд товщини плiвки, що добре узгоджувалась з результатами
мiкромагнiтного моделювання.

Оскiльки перiодичнi вихор-антивихровi структури були стiйкими до
локальних iмпульсiв магнiтного поля i iснували впродовж всього часу
дiї спiн-поляризованого струму на нанодиски, в пiдроздiлi 2.3 за до-
помогою iнтегралiв руху та методу колективних змiнних записано зако-
ни збереження для двовимiрних перiодичних вихор-антивихрових стру-
ктур. Вiдтак, було встановлено, що сумарна завихренiсть всiх вихорiв,
антивихорiв та напiвсолiтонiв на межi системи має бути рiвна одиницi
N
∑

k=1

qk = 1, як i для випадку стацiонарного вихрового розподiлу (q = 1);
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система має обертатись як єдине цiле, з постiйною кутовою частотою
∂Φk/∂t = const; має виконуватись умова на розташування квазiчасти-
нок, згiдно з якої аналог моменту iнерцiї всiєї системи має бути рiвним

нулю
N
∑

k=1

qk(Rk/L)
2 = 0, де (Rk,Φk) — полярнi координати, пов’язанi з k-

тою частинкою, а L — це радiус зразка. Отриманi аналiтичнi результати
добре узгоджувались з результатами мiкромагнiтного моделювання.

В Роздiлi 3 на прикладi магнiтних нанодротiв та наносмужок з’ясо-
вано вплив розмiрних ефектiв на утворення перiодичних структур в на-
номагнетиках пiд дiєю поперечного спiн-поляризованого струму вздовж
вiсi ez . В пiдроздiлi 3.1 представлено результати по дослiдженню впливу
поперечного спiн-поляризованого струму на магнiтнi нанодроти з квадра-
тним поперечним перерiзом. У вiдповiдностi до проведених мiкромагнi-
тних моделювань було встановлено, що аналогiчно до випадку магнiтних
нанодискiв, iснує двi критичнi густини спiн-поляризованого струму: Jc
та Js. Вiдтак, за густин струму J < Jc основним станом в системi був
однорiдний розподiл намагнiченостi в площинi x0y (площина перпенди-
кулярна до поляризацiї струму). При прикладаннi спiн-поляризованого
струму вектори намагнiченостi здiйснювали поворот на кут φ, що зростав
при збiльшеннi густини струму, набуваючи свого максимального значення
φ = −π/4 при J = Jc, пiсля чого однорiдний стан в площинi руйнувався.
Коли до нанодроту була прикладена густина струму, що перевищувала
Js, система переходила до стану насичення. Мiж струмами Jc та Js для
випадку тонких нанодротiв в системi утворювався стан з перiодичними

доменними стiнками, а для випадку товстих нанодротiв в системi мав
мiсце гiстерезис за струмом мiж двома основними станами намагнiче-
ностi: однорiдним станом в площинi x0y та станом насичення.

У пiдроздiлi 3.2 розглядався вплив спiн-поляризованого струму на
тонкi магнiтнi наносмужки, в залежностi вiд ширини яких утворювались
рiзноманiтнi перiодичнi стани намагнiченостi: для найбiльш вузьких сму-
жок iснував одновимiрний стан з перiодичними доменними стiнками, що
був аналогiчний до розглянутих попередньо в нанодротах, а для найбiльш
широких наносмужок з’являвся кристалiчний стан, що був аналогiчним
до вихор-антивихрових надґраток, що спостерiгались у випадку магнi-
тних нанодискiв в Роздiлi 2. В той же час, для смужок з промiжними ши-
ринами утворювались перiодичнi структури рiзних типiв: антивихровий

ромбiчний стан, що складався з ланцюжка антивихорiв вздовж середини
наносмужки та напiввихорiв на її межах; стан з поперечно-вузловими

доменними стiнками, що складався з ланцюжка вихорiв та антивихорiв,
якi чергувались в серединi смужки; вихровий ромбiчний стан, в якому,
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аналогiчно до антивихрового ромбiчного стану, iснував центральний лан-
цюжок з вихорiв, що був оточений напiвантивихорами на краю смужки.
Крiм того, безпосередньо перед станом насичення у випадку наносмужок
в залежностi вiд ширини смужки утворювались стани з поперечними

доменними стiнками та повздовжнiми доменними стiнками. В рамках
даного дослiдження, також були зробленi аналiтичнi розрахунки зале-
жностi густин критичного струму Jc та струму насичення Js вiд ширини
для випадку вузьких наносмужок. Отриманi аналiтичнi результати добре
узгоджувались з результатами мiкромагнiтного моделювання.

Роздiл 4 був присвячений питанню впливу зовнiшнiх магнiтних полiв
на процес насичення та утворення перiодичних магнiтних структур в на-
номагнетиках. В пiдроздiлi 4.1 було проведено дослiдження впливу ста-
лого магнiтного поля, що прикладалось паралельно та антипаралельно до
напрямку спiнового струму та його поляризацiї вздовж осi ez . В резуль-
татi проведених чисельних експериментiв було встановлено, що у випадку
однакових напрямкiв спiнової поляризацiї струму та зовнiшнього магнi-
тного поля, струм насичення Js в системi зменшується при збiльшеннi
величини зовнiшнього магнiтного поля i прямує до нуля при наближеннi
до величини поля насичення. В ходi даного процесу було вiдзначено, що
стала ґратки вихор-антивихрових кристалiв, якi виникали безпосередньо
перед станом насичення, збiльшувалась при збiльшеннi величини зовнi-
шнього магнiтного поля, тобто вихор-антивихровий кристал ставав все
бiльш «розрiдженим». При прикладаннi магнiтного поля в протилежному
напрямку — антипаралельно спiн-поляризованому струму, густина стру-
му насичення Js в системi збiльшувалась, а перiод кристалiчних структур
зменшувався. Подальше аналiтичне дослiдження нестiйкостi стану наси-
чення пiдтвердило цi результати з великою точнiстю i дозволило вста-
новити, що при будь-якiй величинi прикладеного поля, струм насичен-
ня не мiг перевищувати деякого критичного значення, яке ми назвали
струмом «жорсткого насичення». При прикладаннi струму бiльшого за
струм «жорсткого насичення» стан насичення неможливо було зруйнува-
ти, прикладаючи поперечне зовнiшнє магнiтне поле як завгодно великої
величини.

В пiдроздiлi 4.2 дослiджено одночасний вплив спiн-поляризовано-
го струму та струм-iндукованого магнiтного поля на перiодичнi магнi-
тнi структури в наносмужках рiзної ширини. Вiдтак, було встановлено,
що бiльшiсть перiодичних структур, що спостерiгались ранiше, з’явля-
лись i в данiй системi, не зважаючи на додатковий вплив поля Ерстеда.
Проте, завдяки конкуренцiї даного магнiтного поля та дiї ефекту пере-
дачi спiнового крутильного моменту на розподiл намагнiченостi в систе-
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мi замiсть стану насичення з’являвся неоднорiдний стацiонарний стан —
повздовжня доменна стiнка, форма якої не змiнювалась при збiльшеннi
густини струму. Аналiтичне дослiдження даного стану, пiдтвердило цей
факт, оскiльки як i струм-iндуковане магнiтне поле, так i крутильний мо-
мент лiнiйно пропорцiйнi до густини прикладеного струму, завдяки чому
форма повздовжньої доменної стiнки залежала лише вiд матерiальних та
геометричних параметрiв зразка: θ ≈ 2h/(ηs0)y, де s0 = Φ0/(πBs) — ефе-
ктивна площа взаємодiї, Φ0 = ℏπc/|e| — квант магнiтного потоку, а Bs —
величина iндукцiї магнiтного поля насичення нескiнченної феромагнiтної
плiвки. Всi аналiтичнi результати, що були отриманi в пiдроздiлi, добре
узгоджувались з результатами мiкромагнiтних моделювань.

ВИСНОВКИ

В дисертацiйнiй роботi проведено теоретичне дослiдження впливу по-
перечного спiн-поляризованого струму на феромагнiтнi наночастинки рi-
зної форми та розмiрiв. Дане дослiдження засновано на феноменологi-
чнiй моделi Ландау—Лiфшиця—Слончевського—Берже. Основнi резуль-
тати дисертацiйної роботи:

1. Встановлено утворення перiодичних станiв намагнiченостi, iндуко-
ваних поперечним спiн-поляризованим струмом в наномагнетиках;

2. Визначено областi iснування кристалiчних, рiдких i газоподiбних
станiв вихор-антивихрових структур в нанодисках пiд дiєю спiн-
поляризованого струму;

3. За допомогою класичного аналогу представлення Гольштейна—
Примакова було створено лiнiйну теорiю нестiйкостi стану насиче-
ння нескiнченної феромагнiтної плiвки по вiдношенню до дiї спiн-
поляризованого струму та встановлено залежнiсть струму насиче-
ння вiд товщини плiвки;

4. Виявлено закони збереження для регулярних двовимiрних вихор-
антивихрових структур в нанодисках;

5. Передбачено утворення перiодичних доменних стiнок в тонких ма-
гнiтних нанодротах з квадратним поперечним перерiзом пiд дiєю
спiн-поляризованого струму;

6. В товстих магнiтних нанодротах встановлено iснування гiстере-
зису за струмом мiж двома однорiдними станами намагнiченостi:
станом з розподiлом намагнiченостi в площинi, перпендикулярнiй
до напрямку поляризацiї струму, i станом насичення;

7. Передбачено iснування перiодичних магнiтних структур в магнi-
том’яких наносмужках, тип яких та симетрiя залежали вiд шири-
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ни зразка;

8. Вперше встановлено зменшення (збiльшення) струму насичення
при одночаснiй дiї паралельно (антипаралельно) направлених спi-
нової поляризацiї струму та сталого зовнiшнього магнiтного поля;

9. Передбачено iснування струму «жорсткого насичення» у феро-
магнiтних плiвках. При прикладаннi струму бiльшого за струм
«жорсткого насичення», стан насичення плiвки неможливо було
зруйнувати жодним поперечним магнiтним полем;

10. Встановлено збiльшення (зменшення) перiоду вихор-антивихрових
кристалiв, iндукованих спiн-поляризованим струмом, при дiї па-
ралельно (антипаралельно) спрямованого зовнiшнього магнiтного
поля по вiдношенню до напрямку дiї спiнового струму;

11. Передбачено утворення неоднорiдного стацiонарного стану з однi-

єю доменною стiнкою замiсть стану насичення в наносмужках при
одночасному впливi спiн-поляризованого струму та поля Ерстеда.
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АНОТАЦIЯ

Волков О. М. Перiодичнi структури намагнiченостi, iндуко-
ванi спiн-поляризованими струмом в наномагнетиках – Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-матема-
тичних наук за спецiальнiстю 01.04.02 – теоретична фiзика. – Iнститут
теоретичної фiзики iм. М. М. Боголюбова НАН України, Київ, 2015.

Використовуючи феноменологiчну модель Ландау—Лiфшиця—Гiльбер-
та—Слончевського—Берже, теоретично передбачено утворення стiйких пе-
рiодичних магнiтних структур в тонких наномагнетиках пiд дiєю спiн-
поляризованого струму. Створено лiнiйну теорiю нестiйкостi стану наси-
чення нескiнченної феромагнiтної плiвки та встановлено залежнiсть гу-
стини струму насичення вiд її товщини. Виявлено закони збереження для
регулярних структур, iндукованих струмом у магнiтних нанодисках. До-
слiджено вплив розмiрних ефектiв та зовнiшнiх магнiтних полiв на процес
насичення та утворення перiодичних структур намагнiченостi пiд дiєю
спiн-поляризованого струму.

Ключовi слова: наномагнетик, перiодичнi магнiтнi структури, спiн-по-
ляризований струм.

АННОТАЦИЯ

Волков А. М. Периодические структуры намагниченности,
индуцированные спин-поляризованным током в наномагнетиках
– Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата физико-матема-
тических наук по специальности 01.04.02 – теоретическая физика. – Ин-
ститут теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова НАН Украины, Киев,
2015. Используя феноменологическую модель Ландау—Лифшиця—Гиль-

берта—Слончевського—Берже, теоретически предсказано образование ус-
тойчиых периодических магнитных структур в тонких наномагнетиках
под действием спин-поляризованного тока. Создано линейную теорию
неустойчивости состояния насыщения бесконечной ферромагнитной плен-
ки и определена зависимость плотности тока насыщения от её толщины.
Обнаружены законы сохранения для регулярных структур, индуцирован-
ных током. Исследовано влияние размерных эффектов и внешних магнит-
ных полей на процесс насыщения и образования периодических структур
намагниченности под действием спин-поляризованного тока.

Ключевые слова: наномагнетик, периодические магнитные структу-
ры, спин-поляризованый ток.
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ABSTRACT

Volkov O. M. Periodical magnetization structures induced by

spin-polarized current in nanomagnets. – Manuscript.

Thesis for the Doctor of Philosophy degree (Candidate of science in Physics
and Mathematics) in speciality 01.04.02 – theoretical physics. – Bogolyubov
Institute for Theoretical Physics of the National Academy of Sciences of
Ukraine, Kyiv, 2015.

An appearance of stable periodical magnetization structures is predicted
theoretically and verified by computer simulations in thin nanomagnets within
the phenomenological Landau–Lifshitz model with an additional Slonzewski–
Berger term, which describes an influence of spin-transfer torque on magnetic
moments. It is established the existence of two critical currents: a saturation
current Js and a critical current Jc when a vortex distribution in nanodisk be-
come unstable. It is shown that different vortex-antivortex structures appear
between vortex and saturated states (weak and strong spin-current densities
J , respectively) in nanodisks. Their structure is strongly depend on the value
of J . The following magnetization states are established between Jc and Js
(in the order of decreasing of J): (i) The vortex-antivortex crystal state with
the square lattice rotating bodily around the disk center. (ii) Fluid-like state

which can be considered as the crystal melting process and breaking of a
long-range order. (iii) Gas-like state characterizing by a chaotic motion of
the vortex-antivortex pairs.

A linear instability of the saturation state is investigated by a classical ana-
logue of the Holstein–Primakoff representation for the case of infinite magnetic
film. The dependence of the Js on film thickness is investigated both analyt-
ically and numerically. A collective variables method and integrals of motion
are used for the investigation of magnetization dynamics. Conservation laws
are established for the case of the two-dimensional periodical magnetization
structures in magnetic nanodisk.

An influence of boundary effects on saturation process is investigated for
magnetic nanowires and nanostripes. Contrary to the case of films, no dynam-
ical states appear in the nanowire with a square cross-section, only stationary
states exist for the whole range of current densities. For the current absence
the wire is magnetized uniformly along its axis. With the current increas-
ing the magnetization uniformly deflects from the wire axis. The deflection
takes place within the plane perpendicular to the current direction and the
deflection angle increase up to the value π/4 with the current increasing. For
the large current densities the saturated state appears. The wire thickness
is a crucial parameter for the behavior of wire magnetization: the periodical
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domain walls appear for small thicknesses and a hysteresis loop appear for
thick wires.

In the case of magnetic nanostripes it is investigated numerically that the
saturation current Js(w) is a nonmonotonic function of the stripe width w.
The dependence Js(w) tends to zero in the limit case of very narrow stripes
w → 0. With the width increasing Js(w) rapidly reaches its maximum value
and then it demonstrates decaying oscillations which asymptotically approach
the limit value Jfilm

s as w → ∞, where Jfilm
s is the saturation value for an

infinite film of the given thickness. The saturation process is accomplished by
appearance of stable periodic structures, the type of which changes with the
stripe width w: one-dimensional periodical domain walls for narrow stripes,
vortex-antivortex crystal for wide stripes and cross-tie and diamond states for
the intermediate range of widths.

An influence of additional external magnetic field is investigated analyt-
ically and numerically. It is established that a perpendicular magnetic field
drastically changes the process of saturation of magnetic films under the ac-
tion of spin-polarized current. It is shown that the saturation current Js is
decreased (increased) in the case of a co-directed (oppositely directed) mag-
netic field and a polarization of spin-current. There exists the critical current
Jrigid
s > Js, which provides the “rigid” saturation, namely the saturated state

that is stable with respect to the transverse magnetic field of any amplitude
and direction. The critical current Jrigid is determined only by material pa-
rameters (saturation magnetization) and the film thickness. It is established
that the magnetic field changes the constant of vortex-antivortex lattice as,
which appears in the pre-saturated regime: as infinitely increase if the ap-
proach the saturation value, and as decrease if the field is increased in the
opposite direction.

The influence of Ørsted field on magnetic nanostripes is investigated ana-
lytically and numerically. It is established that Ørsted field does not destroy
periodical magnetization structures induced by the spin-polarized current, e.g.
vortex-antivortex crystal, cross-tie domain wall and vortex diamond stated.
However, the action of the Ørsted field disables the saturation state for the
strong currents: a stationary state with a single longitudinal domain wall ap-
pear instead. This domain wall appears as a result of competition between
the Ørsted field and the spin-transfer torque in magnetic nanostripes. It is
shown both numerically and analytically that shape of the single longitudinal
domain wall remains constant with the current increasing and it depends only
on geometrical and material parameters of the sample.

Key words: nanomagnetic, magnetic vortex and antivortex, domain wall,
spin-polarized current.
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