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ТЕРМIНIВ
𝐴

обмiнна стала, стор. 17

𝑀

магнiтний момент одиницi об’єму або намагнiченiсть, стор. 17

𝑀𝑠

намагнiченiсть насичення, стор. 17

ℓ

обмiнна довжина, стор. 17

Py

пермалой, сплав нiкелю (Ni) та залiза (Fe), що для випадку концентрацiй Ni81 та Fe19 має наступнi магнiтнi параметри [1]: обмiнна стала
𝐴 = 1.3 × 10−11 Дж/м, намагнiченiсть насичення 𝑀𝑠 = 8.6 × 105 А/м,
природнiй коефiцiєнт затухання 𝛼 = 0.01, анiзотропiя є малою i зазвичай не враховується. Для цих матерiальних параметрiв обмiнна
довжина рiвна ℓ = 5.3 нм, а поле насичення нескiнченної пермалоєвої
плiвки 𝐵𝑠 = 1.081 Т, стор. 17

ЦМД цилiндричний магнiтний домен, стор. 4
ГМО

гiгантський магнетоопiр, стор. 5

Ni

нiкель, має наступнi матерiальнi параметри [1]: намагнiченiсть насичення 𝑀𝑠 = 4.85 × 105 А/м, обмiнна стала 𝐴 = 3.4 × 10−12 Дж/м,
стала кубiчної анiзотропiї 𝐾2 = −5.7 × 103 Дж/м3 , обмiнна довжина ℓ = 4.8 нм, поле насичення нескiнченної нiкелевої плiвки
𝐵𝑠 = 0.609 Т, стор. 115

3

ВСТУП
Herr Gott ist raffiniert, aber boshaft ist er nicht.

Господь Бог винахiдливий, але не зловмисний.
Альберт Ейнштейн
Розвиток цифрових технологiй висуває багато вимог до запам’ятовуючих пристроїв, зокрема: високу щiльнiсть запису та швидкодiю, термостабiльнiсть та енергонезалежнiсть. Одним з напрямкiв науки, що забезпечив виконання усiх цих умов
є фiзика магнетизму, а саме наномагнетизм [2]. Даний роздiл фiзики вивчає магнiтнi властивостi об’єктiв, що мають принаймнi один вимiр в нанометровому
масштабi [3]. Вiдтак, до областi дослiджень наномагнетизму входять iзольованi
магнiтнi частинки, нанодиски, нанодроти, наносмужки, тонкi магнiтнi плiвки, гетероструктури та макроскопiчнi об’єкти, що складаються з масивiв наночастинок.
Зокрема, завдяки розвитку наномагнетизму стало можливим створення наступних запам’ятовуючих пристроїв: пам’ятi на магнiтних осердях (англ. magnetic
core memory), що зберiгала iнформацiю у виглядi напрямку намагнiченостi в невеликому феритовому кiльцi i використовувалась з 1950-их i до 1970-их [4]; пам’ять
на цилiндричних магнiтних доменах (ЦМД, англ. bubble memory), в якiй iнформацiя зберiгалась у ЦМД, що утворювались у феромагнiтних плiвках i рухались
пiд дiєю зовнiшнього магнiтного поля вздовж лiнiй зчитування, iснувала з 1960их i до 1980-их [5]; пам’ять на магнiтних стрiчках (англ. magnetic tape), в якiй
iнформацiя зберiгається шляхом змiни напрямку намагнiченостi в феромагнiтнiй
смужцi, була створена в 1930-их роках й використовується досi, як пристрiй для
резервного зберiгання iнформацiї; пам’ять на магнiтних дисках (HDD — англ.
hard disk drive), з’явилась в 1956 роцi i сьогоднi є широко розповсюдженим типом
пам’ятi, в якiй iнформацiя записується шляхом змiни напрямку намагнiченостi
однорiдних областей — магнiтних доменах [4]. Областi з рiзними напрямками
4
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намагнiченостi роздiленi при цьому перехiдною областю — доменною стiнкою, в
якiй напрямок намагнiченостi змiнюється неперервно мiж двома доменами. Важливо також вiдмiтити, що, зазвичай, в бiльшостi вищезазначених приладах запам’ятовування утворювались перiодичнi магнiтнi структури через сильний вплив
магнiтостатичної взаємодiї. Природа та конкретний вигляд перiодичних магнiтних
структур будуть обговорюватись в пiдроздiлi 1.2.
Великий вплив на розвиток магнiтної пам’ятi здiйснило вiдкриття в 1987 роцi
гiгантського магнетоопору (ГМО, GMR — англ. giant magnetoresistance) Фертом
та Грюнбергом [6, 7], за що вони i були удостоєнi Нобелiвської премiї у 2007 роцi. Вiдкриття даного ефекту стало важливим, як для експериментальної фiзики
та прикладних галузей, оскiльки дозволило безпосередньо вiдтворювати розподiл
намагнiченостi в феромагнетиках шляхом вимiрювань опору гетероструктур, так
i для теоретичної фiзики, оскiльки яскраво демонструвало спiн-залежне розсiяння
електронiв. Вiдкриття ГМО зумовило пiдвищення чутливостi магнiтних сенсорiв
у пам’ятi на магнiтних дисках i, як наслiдок, збiльшення густини запису iнформацiї на одиницю площi [4]. Також ГМО дозволив створити магнiторезистивну
оперативну пам’ять (MRAM — англ. magnetoresistive random-access memory),
яка є повнiстю енергонезалежною, на вiдмiну вiд бiльш поширеної динамiчної
оперативної пам’ятi (DRAM — англ. dynamic random access memory). Магнiторезистивна оперативна пам’ять вперше з’явилась в 1990-их i розвивається досi.
Носiєм iнформацiї в такiй пам’ятi вже є не перiодична магнiтна структура, а окремi стовпчастi магнiтнi гетероструктури, основними елементами яких є однорiдно
намагнiченi феромагнiтнi частинки нанометрового розмiру [2, 8, 9]. В даних частинках не вiдбувається розбиття на доменнi областi через сильний вплив обмiнної
взаємодiї, що, у випадку феромагнетикiв, намагається зорiєнтувати всi вектори
намагнiченостi паралельно один одному, i такi феромагнiтнi частинки знаходяться в однодоменному станi. Магнiтний стан заданої частинки здiйснюється за
допомогою двох лiнiй запису, що перпендикулярнi одна однiй. При проходженнi
iмпульсiв струму через такi лiнiї навколо неї виникає колове поле Ерстеда, яке i
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зумовлює змiну напрямку намагнiченостi в феромагнiтнi частинцi, що i фiксується за допомогою ГМО. Незважаючи на використання малих носiїв iнформацiї
та iснування передумов для збiльшення щiльностi запису, близьке розташування
магнiтних елементiв один до одного є неприйнятним через вплив поля Ерстеда на
сусiднi комiрки пам’ятi [10].
В 1996 роцi Слончевський та Берже передбачили, що струм, проходячи через магнiтну гетероструктуру в CPP-геометрiї (вiд англ. Current perpendicular to
plane — геометрiя гетероструктури, за якої електричний струм пропускається перпендикулярно до площини плiвки феромагнетика) може створювати направлену
дiю на намагнiченiсть в магнiтному шарi через ефект передачi спiнового крутильного моменту (в англомовнiй лiтературi spin-torque-transfer torque) [11, 12].
Подальше експериментальне пiдтвердження цього ефекту [13–15] та узагальнення результату, отриманим Слончевським та Берже, для випадку пропускання
струму в CIP-геометрiї (вiд англ. Current in plane — геометрiя гетероструктури, в
якiй електричний струм пропускається вздовж площини плiвки феромагнетика)
Базалiєм у 1998 роцi [16] та Жангом з Лi у 2004 [17] дозволило створити новий
роздiл фiзики, що має назву спiнтронiка i вивчає процеси переносу спiнового
крутильного моменту за допомогою електричного струму в твердих тiлах [18–20].
Спiнтронiка, як новий роздiл фiзики, динамiчно розвивається останнiм часом,
оскiльки при використаннi ефекту передачi спiнового крутильного моменту стало
можливим застосування багатошарових магнiтних структур в якостi: генератора
електричних сигналiв, завдяки чому вони отримали назву наноосцилятори [21–
23]; елементу запису iнформацiї в наступному поколiннi MRAM, що отримала
назву магнiторезистивної оперативної пам’ятi на ефектi переносу спiнового
крутильного моменту (STT-MRAM — англ. spin-torque-transfer magnetoresistive
random-access memory), де магнiтний стан вже змiнюється без участi поля Ерстеда [10, 14], логiчних елементiв, iнформацiю в яких переносять магнiтнi доменнi стiнки [24–28]. Розвиток цих прикладних напрямкiв використання спiнтронiки
[29] супроводжується також i широким теоретичним дослiдженням впливу спiн-
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поляризованого струму на розподiли намагнiченостi у феромагнетиках, зокрема:
рух доменної стiнки [27, 30–35], перемикання станiв магнiтних наночастинок в
однодоменному [36–38] та вихровому станах [39–42]. Однак в той же час залишалось невирiшеним питання можливостi створення перiодичних структур пiд дiєю
спiн-поляризованого струму.
Актуальнiсть теми. Iндукованi перiодичнi структури широко розповсюдженi 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 самоорганiзацiї речовини. Так, одним з
яскравих прикладiв такої самоорганiзацiї є утворення перiодичних вихрових структур в надпровiдниках II роду [43], Бозе—Ейнштейнiвському конденсатi [44], надплинному гелiї [45, 46]. В магнiтних середовищах також дуже часто зустрiчаються
перiодичнi структури, як наприклад, смуговi домени [47–49], ґратки цилiндричних
магнiтних доменiв [5, 50], поперечно-вузловi доменнi стiнки [51–54]. Цi перiодичнi
структури виникають зазвичай при конкуренцiї близькодiйної обмiнної та далекодiйної магнiтостатичної взаємодiй i є стацiонарними магнiтними утвореннями.
Запропонований в роботi метод отримання iндукованих перiодичних магнiтних структур за рахунок впливу лише спiн-поляризованого струму є новим. Дослiдження iндукованих струмом перiодичних структур в феромагнетиках має як
фундаментальну, так i прикладну цiннiсть. Фундаментальним 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 [55]. В роботi запропоновано методики зменшення густини струму,
що необхiдна для утворення перiодичних структур, та дослiджено вплив струмiндукованого магнiтного поля на процес їх утворення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацiйна робота виконувалась на кафедрi математики та теоретичної радiофiзики
факультету радiофiзики, електронiки та комп’ютерних систем Київського нацiо-
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нального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Дослiдження над дисертацiйною
роботою були складовою наведених нижче наукових проектiв:
1. науковий проект «Динамiка солiтонiв i вихорiв у наномагнетиках», пiдтриманий науково-дослiдною роботою МОН України (державний 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 наночастинках» (державний
реєстрацiйний номер 0111U008886, термiн виконання 2011) [виконавець робiт
за проектом];
3. науковий проект «Динамiка топологiчних збурень в наномагнетиках зi складною геометрiєю» (державний реєстрацiйний номер 0113U007543, термiн виконання 2013) [виконавець робiт за проектом];
4. науковий проект «Vortex-Antivortex Superlattices Induced by Spin-Polarized
Current in Ferromagnetic Stripes», пiдтриманий Bavarian 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 Forschungsgemeinschaft (DFG) (реєстрацiйний номер проекту MA 5144/3-1, термiн виконання 2013) [виконавець
робiт за проектом];
6. науковий проект «Periodic Magnetization Structures Induced by a Spin-Polarized
Current in Ferromagnetic Stripes», пiдтриманий German Academic Exchange
Service (Deutsche Akademische Austauschdienst Dienst, DAAD) (реєстрацiйний номер проекту 91530886-FSK, термiн виконання 2014) [науковий керiвник проекту].
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Мета i завдання дослiдження. Метою даної дисертацiйної роботи є теоретичне дослiдження впливу спiн-поляризованого струму на процес насичення тонких феромагнiтних зразкiв рiзної форми та чисельне вивчення струм-iндукованих
перiодичних структур намагнiченостi в цих зразках. Крiм того, ставиться задача
дослiдити вплив додаткових магнiтних 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 тонких наномагнетиках скiнченних розмiрiв та рiзних форм.
Методи дослiдження. Всi аналiтичнi розрахунки виконанi в рамках феноменологiчної моделi Ландау—Лiфшиця—Гiльберта—Слончевського—Берже з урахуванням магнiтостатичної взаємодiї, див. роздiл 1.1. Для дослiдження процесу насичення використовується представлення Гольштейна—Прiмакова [56, 57] та лiнiйний аналiз нестiйкостi. Для опису стацiонарних перiодичних станiв намагнiченостi використовуються методи колективних змiнних [58, 59] та методу iнтегралiв
руху [60, 61]. Усi аналiтичнi розрахунки перевiряються за допомогою комп’ютерних моделювань, що проводились у загальнодоступному пакетi мiкромагнiтних
моделювань OOMMF (Object Oriented Micromagnetic Framework) [62, 63].
Наукова новизна одержаних результатiв полягає у якiсно новому методi
утворення перiодичних структур намагнiченостi за допомогою спiн-поляризованого струму, а також в дослiдженнi умов виникнення, характеристик та властивостей цих станiв. Оригiнальнi результати є наступними:
1. Передбачено утворення перiодичних станiв намагнiченостi пiд дiєю поперечного спiн-поляризованого струму.
2. Вперше визначено областi параметрiв iснування кристалiчних, рiдких i газоподiбних вихор-антивихрових фаз в плiвках пiд дiєю спiн-поляризованого
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струму. Описано область iснування вихор-антивихрових 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 структур,
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 наносмужках пiд
впливом iндукованого струмом магнiтного поля.
Практичне значення одержаних результатiв полягає в можливостi використання 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 при проектуваннi магнонних кристалiв, як елементiв фiльтрiв
спiнових хвиль [55].
Особистий внесок здобувача. Автор безпосередньо приймав 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 плiвках пiд дiєю спiн-поляризованого струму. Дано теоретичний опис регулярних структур в нанодисках за допомогою метода колективних змiнних. Проведено
чисельнi моделювання структур намагнiченостi, аналiз критичної поведiнки та чисельне дослiдження стiйкостi структур. Опублiковано в [64].
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2. Дано детальний аналiз процесу утворення вихор-антивихрових кристалiв,
що передує насиченню. Проведено теоретичний лiнiйний аналiз критичної
поведiнки та виконано його перевiрку мiкромагнiтними моделюваннями. Проведено чисельний аналiз фазових переходiв. Опублiковано в [65].
3. Виконано чисельне дослiдження ролi розмiрних ефектiв в процесi утворення перiодичних структур в нанодротах пiд дiєю спiн-поляризованого струму.
Дано опис перiодичних доменних структур, передбачено утворення гiстерезису в процесi насичення. Опублiковано в [66].
4. Проведено дослiдження рiзноманiтних перiодичних структур намагнiченостi в наносмужках пiд дiєю спiн-поляризованого струму за допомогою мiкромагнiтних моделювань. Виконано аналiтичне дослiдження впливу спiнполяризованого струму на вузькi наносмужки. Опублiковано в [67].
5. Дано теоретичний опис впливу поперечного магнiтного поля на процес насичення феромагнiтної плiвки пiд дiєю спiн-поляризованого струму. Зроблено
розрахунок критичного струму, що забезпечує режим «жорсткого насичення», та перевiрено результати за допомогою мiкромагнiтних моделювань.
Опублiковано в [68].
Усi результати чисельних розрахункiв були також отриманi особисто автором.
Апробацiя результатiв дисертацiї. Основнi результати дисертацiї доповiдались та обговорювались на семiнарi кафедри математики та теоретичної радiофiзики Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, на семiнарi
вiддiлу квантової електронiки Iнституту теоретичної фiзики iм. Боголюбова, Київ;
на семiнарi кафедри теоретичної фiзики Байройтського унiверситету (Universität
Bayreuth) та Iнститутi iнтегровних нанонаук (Institute for Integrative Nanosciences,
Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden), Нiмеччина; а також були представленi на:
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1. Young Scientists’ Conference «Low Temperature Physics» (Kharkiv, Ukraine,
June 6-10, 2011).
2. XI International Young Scientists’ Conference on Applied Physics (Kyiv, 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 Physics» (Kyiv,
Ukraine, December 21-23, 2011).
5. Young Scientists’ Conference «Low Temperature Physics» (Kharkiv, Ukraine,
May 14-18, 2012).
6. International Workshop “Domain microstructure and dynamics in magnetic 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, Ukraine, 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 наукових праць
загальним обсягом 4,7 д.а. (з них 3,3 д.а. належать особисто автору), у тому числi
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5 наукових статей, опублiкованих у фахових виданнях (3,7 д. а., з них 2,3 д.а.
— належать автору), серед яких одна у фаховому виданнi України [68] (Український фiзичний журнал, Impact factor 0,18; входить до наукометричної бази даних) i чотири в iноземних наукових фахових виданнях [64–67] (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 [69–79].
Структура та об’єм дисертацiї. 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.
В Роздiлi 1 даної роботи наводиться огляд основних теоретичних положень
та результатiв в галузi наномагнетизму, якi використовувались в подальшому дослiдженнi перiодичних магнiтних структур, що виникають в магнiтом’яких феромагнетиках. Перша його частина (пiдроздiл 1.1) присвячена розгляду загальних
принципiв наномагнетизму, в якiй дається феноменологiчний опис моделi ЛандауЛiфшиця. В другiй частинi (пiдроздiл 1.2) розглядаються основнi одновимiрнi i
двовимiрнi магнiтнi структури в феромагнетиках, такi як, доменнi стiнки, магнiтнi вихори та антивихори, а також перiодичнi магнiтнi утворення, до складу
яких вони входять: системи доменних стiнок, ЦМД, поперечно-вузловi доменнi
стiнки та структури намагнiченостi з ромбiчним станом. В третiй частинi даного
роздiлу (пiдроздiл 1.3) представлено теоретичний огляд ефекту переносу спiнового крутильного моменту, в рамках моделi Слончевського—Берже, що виникає
при проходженнi поперечного електричного струму через багатошарову магнiтну
гетероструктуру.
В Роздiлi 2 наведено оригiнальнi результати дослiдження процесу насичення
та утворення двовимiрних перiодичних структур в магнiтом’яких нанодисках та
плiвках пiд дiєю спiн-поляризованого струму. В першiй частинi (пiдроздiл 2.1)
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наведено результати мiкромагнiтних моделювань по впливу спiн-поляризованого
струму на процес насичення феромагнiтних нанодискiв, вiдтак, класифiковано
рiзноманiтнi стани намагнiченостi, якi виникають в системi перед станом насичення, проаналiзовано їх тип та проведено дослiдження їх стiйкостi до дiї iмпульсiв
локального магнiтного поля. В другiй частинi (пiдроздiл 2.2), використовуючи
класичний аналог представлення Гольштейна—Примакова, було побудовано лiнiйний аналiз нестiйкостi стану насичення нескiнченної феромагнiтної плiвки i
проаналiзовано, як впливає товщина плiвки на струм насичення. В третiй частинi даного роздiлу (пiдроздiл 2.3), виходячи з методiв колективних змiнних та
iнтегралiв руху, записано закони збереження для двовимiрних перiодичних вихорантивихрових структур.
В Роздiлi 3 представлене дослiдження ролi розмiрних ефектiв на процес насичення та утворення перiодичних структур на прикладi магнiтних нанодротiв та
наносмужок пiд дiєю спiн-поляризованого струму. В першiй частинi (пiдроздiл 3.1)
представлено результати дослiдження впливу поперечного спiн-поляризованого
струму на магнiтнi нанодроти з квадратним поперечним перерiзом, у вiдповiдностi до яких було встановлено, що, в залежностi вiд поперечних розмiрiв, в системi
перед станом насичення може виникати: стан з перiодичними доменними стiнками, для випадку вузьких нанодротiв, або гiстерезис за струмом мiж однорiдним
станом намагнiченостi в площинi 𝑥0𝑦 та станом насичення для випадку товстих
нанодротiв. В другiй частинi (пiдроздiл 3.2) представленi результати дослiдження
процесу насичення в наносмужках рiзних розмiрiв пiд дiєю спiн-поляризованого
струму. Вiдтак, було встановлено, що в залежностi вiд ширини смужки в магнiтнiй системi можуть виникати як одновимiрнi, так i двовимiрнi перiодичнi структури намагнiченостi. Також в данiй частинi наведено аналiтичнi розрахунки для
критичного струму руйнування однорiдного стану в площинi смужки та струму
насичення для випадку вузьких наносмужок.
Роздiл 4 присвячено питанню впливу зовнiшнiх магнiтних полiв на процес
насичення та утворення перiодичних магнiтних структур в наномагнетиках. В
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першiй частинi (пiдроздiл 4.1) наведено результати чисельного експерименту по
одночасному впливу спiн-поляризованого струму та сталого зовнiшнього магнiтного поля, направленого перпендикулярно до площини зразка. В цьому роздiлi
також наведено лiнiйний аналiз нестiйкостi стану насичення по вiдношенню до
прикладеного струму та магнiтного поля, для двох можливих випадкiв їх конфiгурацiй, i проаналiзовано вплив зовнiшнього поля на перiодичнi вихор-антивихровi
надґратки. В другiй частинi даного роздiлу (пiдроздiл 4.2) дослiджено одночасний вплив спiн-поляризованого струму та струм-iндукованого магнiтного поля
на перiодичнi магнiтнi структури в наносмужках. Вiдтак, було встановлено, що
замiсть стану насичення утворюється новий стацiонарний стан — стан з однiєю
повздовжньою доменною стiнкою та приведено теоретичний опис цього стану.
У Висновках 4.3 в стислiй формi наводяться результати даної дисертацiйної
роботи.

Роздiл 1
ПЕРIОДИЧНI СТРУКТУРИ В
НАНОМАГНЕТИКАХ
Даний роздiл є оглядом лiтератури i має за мету пояснити основи наномагнетизму.
У даному роздiлi розглянуто фундаментальнi магнiтнi взаємодiї, що характернi для
магнiтом’яких феромагнетикiв, i описано основнi перiодичнi структури, що мають
мiсце в наномагнетиках рiзної форми. Також, у цьому роздiлi розглянуто дiю спiнполяризованого струму та ефект переносу спiнового крутильного моменту в рамках
моделi Слончевського—Берже.

Iндукованi перiодичнi структури, як вже вiдмiчалось у вступi, часто виникають в природi при переходi вiд одного стацiонарного стану системи до iншого. Наприклад, одним з таких прикладiв є утворення комiрок Релея-Бенара — впорядкованих конвективних валiв цилiндричної чи гексагональної форми у тонкому шарi
в’язкої рiдини з вертикальним градiєнтом температури. Iншим яскравим прикладом перiодичних структур є вихровi структури. Найчастiше їх можна побачити
у рiдинах, зокрема, один з перших, хто дослiдив вихровi структури у рiдинах,
був Вiльям Томсон, лорд Кельвiн [80]. Вихровi структури були також знайденi i
в квантовомеханiчних системах, що обертаються, таких як надплинний гелiй [45]
та Бозе—Ейнштейнiвському конденсатi [44] за низьких температур. В таких системах, при обертаннi частинки по коловiй орбiтi, її довжина має бути кратною
довжинi хвилi де Бройля 𝜆 = 2𝜋~/𝑝, де ~ — стала Планка, i є правилом квантування Бора. На вiдмiну вiд звичайної рiдини, яка при обертаннi в цилiндричнiй
посудинi буде обертатись як єдине цiле, в квантовомеханiчнiй системi така динамiка є неможливою через правило квантування Бора. У зв’язку з цим в системi
виникають квантовi вихори, що утворюють надґратки. Варто також зазначити,
що в надплинному гелiї та Бозе—Ейнштейнiвському конденсатi вихровi кристали
мають трикутну ґратку i при збiльшеннi швидкостi обертання кiлькiсть вихорiв
у нiй зростає.
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Утворення рiзноманiтних перiодичних структур притаманно також i магнiтним середовищам, де можуть утворюватись, в залежностi вiд розмiрiв та матерiальних параметрiв феромагнетика: перiодичнi доменнi стiнки, системи ЦМД,
смуговi магнiтнi домени, скiрмiоннi надґратки, поперечно-вузловi доменнi стiнки
та структури намагнiченостi з ромбiчним станом, про що детальнiше буде йтись в
пiдроздiлi 1.2. Зокрема, в магiнтом’яких феромагнетиках, де є конкуренцiя близькодiйної, але сильної, обмiнної та далекодiйної, але слабкої, магнiтостатичної взаємодiй, виникає характерна довжина
√︃
ℓ=

𝐴
,
4𝜋𝑀𝑠2

(1.1)

що має назву обмiнної довжини i залежить лише вiд матерiальних параметрiв, де
𝐴 — обмiнна стала , 𝑀 — це магнiтний момент одиницi об’єму або намагнiченiсть
з |𝑀 | = 𝑀𝑠 . Для феромагнiтних матерiалiв значення обмiнної довжини зазвичай
не перевищує декiлькох десяткiв нанометрiв, так для пермалою (Py, сплав нiкеля та залiза) вона складає ℓ = 5.3 нм. Даний матерiал є магнiтом’яким i часто
використовується в експериментах, оскiльки його анiзотропiя є досить малою i результуючий розподiл намагнiченостi в зразку визначається лише його розмiрами
та формою, що є наслiдком нелокальностi магнiтостатичної взаємодiї. В результатi цього феромагнетики з рiзними розмiрами мають рiзнi магнiтнi властивостi:
зразки з розмiрами до десятка нанометрiв знаходяться в однодоменному станi,
коли всi магнiтнi моменти зорiєнтованi паралельно один одному через значний
вплив обмiнної взаємодiї [81], за якої такий розподiл намагнiченостi є енергетично
вигiдним. В зразках з розмiрами бiльше декiлькох мiкрометрiв вже вiдбувається
розбиття на магнiтнi домени — областi з однорiдною намагнiченiстю [48]. Орiєнтацiя магнiтних моментiв в сусiднiх доменах є зазвичай протилежною, оскiльки така
конфiгурацiя мiнiмiзує енергiю магнiтостатичної взаємодiї. У феромагнетиках з
промiжними розмiрами, якi мають назву наномагнетики, основний стан намагнiченостi визначається їх формою i може бути суттєво неоднорiдним, як можна
бачити з Рис. 1.1, де схематично зображенi можливi розподiли намагнiченостi.
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«S» стан

Ромбiчний стан

«C» стан

Квiтковий стан

Стан Ландау

Антивихровий стан

Поперечно-вузлова доменна стiнка Вихровий стан

Рис. 1.1: Схематичне зображення розподiлiв намагнiченостi в тонких наномагнетиках в залежностi вiд їх форми та розмiрiв. Векторами схематично позначено
розподiли намагнiченостi в площинi феромагнетика,

— магнiтнi вихори,

—

антивихори.
Роздiл фiзики, що вивчає магнiтнi властивостi об’єктiв, що мають принаймнi один
вимiр в нанометровому масштабi, має назву наномагнетизм [2, 3, 82]. Вiдтак, до
областi дослiджень наномагнетизму входять iзольованi магнiтнi частинки, нанодиски, нанодроти, наносмужки, тонкi магнiтнi плiвки, гетероструктури та макроскопiчнi об’єкти, що складаються з масивiв наночастинок.

1.1

Феноменологiчна модель феромагнетика

Початок мiкромагнетизму був покладений на початку ХХ-го столiття, як мiсток мiж квантовою механiкою та електродинамiкою для пояснення магнiтних
властивостей речовини [83]. Так в 1907 роцi Вейсс вперше пояснив виникнення феромагнетизму за допомогою так званого молекулярного поля i передбачив
утворення в феромагнетику магнiтних доменiв. Перше пiдтвердження iснування магнiтних доменiв було зроблено в 1919 роцi Баркгаузеном, що спостерiгав
стрибкоподiбну змiну намагнiченостi феромагнетика при його перемагнiчуваннi,
внаслiдок змiни напрямкiв намагнiченостi деякої групи доменiв (стрибки Баркгаузена). Пiзнiше, в 1928 роцi Гейзенберг i Дiрак, виходячи з основ квантової механiки, пояснили виникнення магнiтного впорядкування в речовинi. В 1931 роцi
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Бiттер вперше вiзуально спостерiгав магнiтнi домени за допомогою методу, що пiзнiше отримав його iм’я [84]. А в 1932 роцi Блохом було встановлено, що внаслiдок
обмiнної взаємодiї межа роздiлу мiж двома магнiтними доменами є скiнченної ширини. В 1935 роцi Ландау i Лiфшиць, записавши феноменологiчне рiвняння руху
намагнiченостi, яке зараз носить їхнi iмена, описали змiну напрямку намагнiченостi в доменнiй стiнцi пiд дiєю зовнiшнього магнiтного поля [85]. Бiльш повний
опис цього явища був даний в 1940-их роках Брауном, який дослiдив динамiку
доменiв при перемагнiчуваннi феромагнiтних зразкiв [86, 87]. Надалi новий роздiл фiзики привертав до себе все бiльше уваги завдяки роботам видатних вчених:
Дьорiнга, Кiттеля, Нееля, Ааронi, Ахiєзера, Бар’яхтара, Слончевського та iнших,
забезпечуючи подальше зростання iнтересу дослiдникiв до мiкромагнетизму. З
розвитком експериментальних методiв створення та дослiдженням феромагнiтних
частинок нанометрових розмiрiв став очевидним суттєвий вплив розмiрних ефектiв на магнiтнi властивостi таких частинок. Завдяки цьому почали казати про
новий роздiл фiзики — наномагнетизм, що вивчає властивостi наномагнетикiв
— феромагнiтних частинок, що мають принаймнi один вимiр в нанометровому
масштабi [2, 3, 82].
1.1.1

Обмiнна взаємодiя

Обмiнна взаємодiя є поправкою до кулонiвської взаємодiї двох iдентичних заряджених частинок зi спiном, за рахунок принципу Паулi. В класичному наближеннi обмiнна взаємодiя описується гамiльтонiаном Гайзенберга [57, 60, 83]:
Hex = −2

∑︁

J𝑖𝑗 (𝑟𝑖𝑗 ) 𝑠𝑖 · 𝑠𝑗 ,

(1.2)

𝑖̸=𝑗

де 𝑠𝑖 та 𝑠𝑗 – класичнi спiни атомiв в 𝑖-му та 𝑗-му вузлах, J𝑖𝑗 (𝑟𝑖𝑗 ) – деяка функцiя
вiд радiус-вектора 𝑟𝑖𝑗 , що з’єднує 𝑖-й та 𝑗-й вузли (𝑟𝑖𝑗 = 𝑟𝑖 − 𝑟𝑗 ). Ця функцiя
носить назву обмiнного iнтеграла 𝑖-го та 𝑗-го атомiв i вона експоненцiйно спадає
зi збiльшенням вiдстанi мiж атомами, оскiльки задається величиною перекриття
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хвильових функцiй цих атомiв. Пiдсумовування в формулi (1.2) вiдбувається лише
по сусiднiм атомам через швидке спадання функцiї J𝑖𝑗 (𝑟𝑖𝑗 ) з вiдстанню.
Для випадку кубiчного кристалу та малих вiдхилень мiж напрямками спiнiв у
сусiднiх атомах, виходячи з гамiльтонiану (1.2), можна записати вираз для енергiї
неоднорiдного обмiну, яку зазвичай в наномагетизмi називають обмiнною енергiєю [57, 60, 83]:

Z
d𝑟 𝑊ex ,

𝐸ex =

]︁
𝐴 [︁
2
2
2
𝑊ex =
(∇𝑚𝑥 ) + (∇𝑚𝑦 ) + (∇𝑚𝑧 ) ,
2

(1.3)

𝑉

де 𝑊ex являє собою макроскопiчну густину обмiнної енергiї феромагнетика об’ємом 𝑉 , 𝑚(𝑟) = 𝑀 (𝑟)/𝑀𝑠 — одиничний вектор, що задає напрямок намагнiченостi, 𝐴 = J0 𝑀𝑠2 /(𝑁 2 𝑔 2 𝜇2B 𝑎), де J0 — значення обмiнного iнтегралу для випадку двох сусiднiх атомiв, 𝑔 — фактор Ланде, 𝜇B = 𝑒~/(2𝑚𝑒 𝑐) — магнетон
Бора, 𝑎 — стала кристалiчної ґратки, 𝑁 — кiлькiсть атомiв в одиницi об’єму.
Числовi значення обмiнної константи 𝐴 для рiзних феромагнiтних речовин [1]:
𝐴 = 16.6×10−12 Дж/м (Fe, залiзо), 6.8×10−12 Дж/м (Ni, нiкель), 20.6×10−12 Дж/м
(Co, кобальт), 13 × 10−12 Дж/м (Ni81 Fe19 , Py, пермалой).
Оскiльки, за скiнченних температур значення намагнiченостi насичення 𝑀𝑠
вважається константою, часто буває зручно використати властивiсть, |𝑚| = 1 i
перейти до сферичних координат, пов’язаних з вектором намагнiченостi 𝑚:
𝑚 = (sin 𝜃 cos 𝜑, sin 𝜃 sin 𝜑, cos 𝜃) .

(1.4)

Завдяки цьому отримаємо вираз для густини обмiнної енергiї в координатах (𝜃,𝜑):
]︁
𝐴 [︁
2
2
2
𝑊ex =
(∇𝜃) + sin 𝜃 (∇𝜑) .
(1.5)
2
Важливо також вiдмiтити основну властивiсть обмiнної взаємодiї — iзотропнiсть. Так, як видно з (1.3) та (1.5), обмiнна енергiя не змiниться, якщо повернути всi вектори намагнiченостi на однаковий кут. У зв’язку з цим обмiнна взаємодiя хоч i є найбiльш сильною в феромагнетику, але вона не фiксує напрямок
магнiтних моментiв. Їх напрямок визначається бiльш слабкими релятивiстськими
взаємодiями, до яких вiдноситься магнiтостатична взаємодiя.
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1.1.2

Магнiтостатична взаємодiя

Обмiнна взаємодiя є найбiльш сильною, але не єдиною взаємодiєю мiж магнiтними атомами феромагнетика. Разом з нею має мiсце магнiтна взаємодiя мiж
магнiтними моментами атомiв i взаємодiя мiж магнiтними моментами та електричним полем кристалiчної ґратки. Цi взаємодiї є релятивiстськими i тому їх енергiї
є слабшими за енергiю обмiнної взаємодiї 𝐸ex , складаючи за порядком величи(︀ )︀2
ни 𝑣𝑐e 𝐸ex , де 𝑣e – величина швидкостi руху електронiв у атомi. Проте, в той
же час, релятивiстськi взаємодiї визначають вибраний напрямок намагнiченостi
в кристалi i створюють статичну рiвновагу у системi спiнiв феромагнетика [57].
Магнiтодипольна взаємодiя описується гамiльтонiаном [57, 60, 83]
∑︁ 1 {︀
}︀
2
Hms = 2𝜇2B
(𝑠
𝑠
)
𝑟
−
3
(𝑠
𝑟
)
(𝑠
𝑟
)
,
𝑖 𝑗
𝑖 𝑖𝑗
𝑗 𝑖𝑗
𝑖𝑗
𝑟𝑖𝑗5

(1.6)

𝑖̸=𝑗

i визначає магнiтну взаємодiю атомiв мiж один одним.
З точнiстю до константи та анiзотропного доданку, гамiльтонiану (1.6) можна поставити у вiдповiднiсть макроскопiчну енергiю магнiтостатичної взаємодiї [83, 88]:
𝐸ms

Z
1
=−
d𝑟 𝑀 (𝑟) 𝐻 (𝑚) (𝑟)
2

(1.7)

𝑉

де 𝐻

(𝑚)

— магнiтостатичне поле, що створене намагнiченiстю 𝑀 . Дане поле за-

довольняє рiвнянням магнiтостатики
⎧
⎨ ∇ × 𝐻 (𝑚) = 0,
⎩ ∇ · (𝐻 (𝑚) + 4𝜋𝑀 ) = 0,

(1.8)

а також умовам неперервностi на поверхнi феромагнетика
(︁
)︁
(︁
)︁
(𝑚)
(𝑚)
(𝑚)
(𝑚)
𝐻(𝑜𝑢𝑡) − 𝐻(𝑖𝑛) = 4𝜋𝑀𝑠 𝑚𝑛 ,
𝐻(𝑜𝑢𝑡) − 𝐻(𝑖𝑛) = 0,
𝑛

(1.9)

𝑡

де iндекси 𝑛 та 𝑡 позначають, вiдповiдно, нормальнi та тангенцiйнi до поверхнi
складовi векторiв. Розв’язок рiвнянь магнiтостатики (1.8) з межовими умовами
(1.9) зручно представити в наступному виглядi:
𝐻 (𝑚) (𝑟) = −∇Φ (𝑟) ,

(1.10)
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де Φ (𝑟) — магнiтостатичний потенцiал, що визначається формулою:
Z
Z
′
𝜆(𝑟
)
𝜎 (𝑟 ′ )
′
Φ (𝑟) = − d𝑟
+ d𝑆
,
|𝑟 − 𝑟 ′ |
|𝑟 − 𝑟 ′ |
𝑉

(1.11)

𝑆

де 𝑆 — площа поверхнi феромагнетика, величини 𝜆(𝑟 ′ ) = div𝑀 (𝑟 ′ ) та 𝜎(𝑟 ′ ) = 𝑛 ·
𝑀 (𝑟 ′ ) мають змiст об’ємної та поверхневої густини фiктивного магнiтного заряду,
вiдповiдно. Пiдставляючи тепер вираз (1.10) до (1.7) та провiвши iнтегрування
частинами, отримуємо остаточний вираз для магнiтостатичної енергiї:
⎛
⎞
Z
Z
𝑀𝑠 ⎝
𝐸ms =
d𝑟 𝜆(𝑟)Φ(𝑟) + d𝑆 𝜎(𝑟)Φ(𝑟)⎠ .
2
𝑉

(1.12)

𝑆

У випадку однорiдно намагнiченого зразка магнiтостатичне поле 𝐻 (𝑚) , що
виникає всерединi нього, не обов’язково є однорiдним. Однак, якщо зразок має
форму елiпсоїда або його поверхня вiдповiдає поверхнi другої степенi, то поле
𝐻 (𝑚) є однорiдним i може бути записано наступним чином [89]:
^ · 𝑀,
𝐻 (𝑚) = −𝑁

(1.13)

^ — є тензором, компоненти якого мають назву коефiцiєнтiв розмагнiчування
де 𝑁
i визначаються конкретною формою зразка. Пiдставляючи тепер вираз (1.13) до
(1.7), отримаємо за умови однорiдної намагнiченостi [89]:
𝐸ms = 2𝜋𝑉 𝑀𝑠2 (𝑁𝑥 𝑚2𝑥 + 𝑁𝑦 𝑚2𝑦 + 𝑁𝑧 𝑚2𝑧 ).

(1.14)

Варто вiдмiтити, що даний вираз являє собою ефективну анiзотропiю форми
зразка.
1.1.3

Енергiя магнiтної анiзотропiї

В твердому тiлi кожен атом кристалу знаходиться в деякому сумарному електричному полi, що створюється усiма iншими атомами кристалiчної ґратки. Загальна симетрiя та величина даного сумарного електричного поля в загальному
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випадку визначається типом атомiв та шляхом їх впорядкування в кристалiчнiй
ґратцi. Як вже вiдзначалось ранiше, взаємодiя магнiтних моментiв атомiв в твердому тiлi з електричним полем кристалiчної ґратки є релятивiстською взаємодiєю.
Гамiльтонiан цiєї взаємодiї, що має назву спiн-орбiтальної, можна представити в
наступному виглядi [57]:
Hsl =

∑︁

𝑠𝑘 · 𝐴 𝑘 ,

𝐴𝑘 = −2𝜇B 𝐻𝑘 ,

(1.15)

𝑘

де 𝐻𝑘 — магнiтне поле, що дiє на на 𝑘-тий атом при русi його в електричному полi
𝐸𝑘 кристалiчної ґратки. Якщо 𝑘-тий атом рухається зi швидкiстю 𝑣𝑘 , то маємо
𝐻𝑘 = (𝑣𝑘 ×𝐸𝑘 )/𝑐. При переходi до моделi Гайзенберга, всi оператори швидкостей у
(1.15) замiнюються операторами, побудованими зi спiнов частинок, завдяки чому
отримуємо вираз [57]:
Hsl = 2𝜇B

∑︁

𝐾𝛼𝛾 (𝑟𝑖𝑘 )𝑠𝑖𝛼 𝑠𝑘𝛾 ,

(1.16)

𝑖𝑘

де 𝐾𝛼𝛾 є компонентами тензора другого рангу. Переходячи тепер вiд спiнiв до намагнiченостi, отримаємо наступний вираз для макроскопiчної енергiї спiн-орбiтальної
взаємодiї, яку зазвичай в наномагнетизмi називають енергiєю магнiтної анiзотропiї [57]:
Z
𝐸an =

d𝑟 𝑊an ,

𝑊an

1
= 𝐾𝑖𝑘 𝑀𝑖 𝑀𝑘 ,
2

Z
𝐾𝑖𝑘 =

𝑉

d𝑟 𝑖𝑘 (𝑟).

(1.17)

𝑉

При феноменологiчному описi феромагнетика, функцiю 𝑊an (𝑀 ) зазвичай записують як розклад в ряд за степенями вiд компонент вектора намагнiченостi 𝑀
i зберiгають лише першi декiлька членiв, компоненти яких є iнварiантними вiдносно елементiв симетрiї кристалу. Варто зазначити, що до даного розкладу в
ряд входять лише парнi степенi компонент 𝑀 , оскiльки вектор намагнiченостi
𝑀 змiнює свiй знак при операцiї обертаннi часу (𝑡 → −𝑡).
Для одновiсних кристалiв густину енергiї анiзотропiї можна записати у такому
виглядi:
𝑊an =

𝐾 2
𝐾
(𝑚𝑥 + 𝑚2𝑦 ) =
sin2 𝜃
2
2

(1.18)
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або ж в еквiвалентному виглядi:
𝑊an = −

𝐾 2
𝐾
𝑚𝑧 = − cos2 𝜃,
2
2

(1.19)

де вiсь симетрiї кристалу вибрана вздовж 𝑒𝑧 , 𝐾 — коефiцiєнт одновiсної анiзотропiї. Якщо 𝐾 > 0, то енергiя анiзотропiї буде мiнiмальною при намагнiченi вздовж
осi 𝑒𝑧 , завдяки чому ця вiсь буде напрямком легкого намагнiчування, а про такий
феромагнетик кажуть, що вiн вiдноситься до типу «легка вiсь». Якщо ж 𝐾 < 0, то
напрям легкого намагнiчування лежить у площинi 𝑥0𝑦 (що є базисною площиною
кристалу), а про такий феромагнетик кажуть, що вiн вiдноситься до типу «легка
площина». Вираз (1.18) є iзотропним в площинi 𝑥0𝑦, але ця iзотропiя руйнується
при врахуваннi членiв вищих порядкiв в розкладi.
При розрахунку густини енергiї магнiтної анiзотропiї кристалiв з кубiчною
симетрiєю (Fe, Ni, Fe3 O4 ) потрiбно враховувати не лише протилежнi напрямки
намагнiчування, а й еквiвалентнi напрямки уздовж рiзних кристалографiчних
осей 𝑒𝑥 , 𝑒𝑦 та 𝑒𝑧 . Єдина комбiнацiя другого порядку, яка задовольняє цим умовам,
є 𝑚2𝑥 +𝑚2𝑦 +𝑚2𝑧 = 1. Тому першим незникаючим членом в розкладi густини енергiї
магнiтної анiзотропiї кубiчного кристалу є доданки четвертого порядку:
[︀
]︀
𝑊an = 𝐾2 𝑚2𝑥 𝑚2𝑦 + 𝑚2𝑥 𝑚2𝑧 + 𝑚2𝑦 𝑚2𝑧 + 𝐾3 𝑚2𝑥 𝑚2𝑦 𝑚2𝑧 ,

(1.20)

де 𝐾2 та 𝐾3 є константами анiзотропiї для другого та третього порядкiв в розкладi.
1.1.4

Взаємодiя iз зовнiшнiм магнiтним полем

Пiд впливом магнiтного поля магнiтнi моменти феромагнетика намагаються
зорiєнтуватись вздовж напрямку дiї магнiтного поля. В результатi їх взаємодiї
виникає енергiя зеєманiвської взаємодiї [57, 60, 83]:
Z
𝐸z = d𝑟 𝑊z ,
𝑊z = −𝑀 · 𝐵 (𝑒𝑥𝑡) = −𝑀𝑠 𝑚 · 𝐵 (𝑒𝑥𝑡) ,

(1.21)

𝑉

де 𝑊z — густина енергiї зееманiвської взаємодiї, 𝐵 (𝑒𝑥𝑡) — це iндукцiя зовнiшнього
магнiтного поля, що прикладається до феромагнетика.
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У випадку тонких, в порiвняннi з обмiнною довжиною, феромагнiтних плiвок, коли намагнiченiсть вздовж товщi зразка не змiнюється (𝑀 (𝑟) ̸= 𝑓 (𝑧)), ми
можемо перейти вiд розгляду тривимiрного феромагнетика до випадку двовимiрного. Завдяки цьому ми можемо проводити iнтегрування в усiх зазначених вище
виразах для енергiї лише за двома основними координатами: 𝑥 та 𝑦 i вважати
феромагнетик двовимiрним.
1.1.5

Рiвняння руху для намагнiченостi

Починаючи з класичних механiчних рiвнянь для обертального руху твердого
тiла, 𝑑𝐿/𝑑𝑡 = ℳ, де 𝐿 — це кутовий момент i ℳ — це обертальний момент
сил, що дiють на тiло, i, користуючись магнiто-механiчною аналогiєю, Ландау i
Лiфшиць запропонували феноменологiчне рiвняння руху вектора намагнiченостi
пiд дiєю деякого ефективного поля [83, 85]:
𝜕𝑀
= −𝛾 [𝑀 × 𝐻eff ]
𝜕𝑡

(1.22)

де 𝛾 = 𝑔|𝑒|/(2𝑚𝑒 𝑐) — це константа гiромагнiтного вiдношення для магнiтного атома, 𝐻eff — ефективне поле, яке задається як варiацiйна похiдна загальної енергiї
по намагнiченостi [83, 85]:
1 𝛿𝐸
.
(1.23)
𝑀𝑠 𝛿𝑚
Рiвняння (1.22) описує прецесiю вектора намагнiченостi 𝑀 з частотою 𝜔 = 𝛾𝐻eff
𝐻eff = −

навколо напрямку дiї ефективного поля. Для подальшого розгляду рiвняння (1.22)
зручно перейти до сферичних координат, пов’язаних з вектором намагнiченостi,
скористатись представленням (1.4). В результатi для випадку магнiтом’якого феромагнетика з урахуванням лише енергiй обмiнної (1.3) та магнiтостатичної взаємодiй (1.7), виходячи з рiвняння (1.22), отримаємо систему з двох диференцiйних
рiвнянь:
⎧
[︂
]︂
𝛿𝐸ms
𝜕𝜑
𝛾
⎪
⎪
2
⎪
⎨ sin 𝜃 𝜕𝑡 = 𝑀 −𝐴Δ𝜃 + 𝐴 sin 𝜃 cos 𝜃(∇𝜑) + 𝛿𝜃 ,
𝑠
[︂
]︂
⎪
𝜕𝜃
𝛾
𝛿𝐸ms
⎪
2
⎪
=
−𝐴∇(sin 𝜃∇𝜑) +
.
⎩ − sin 𝜃
𝜕𝑡
𝑀𝑠
𝛿𝜑

(1.24)
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Системi рiвнянь (1.24) можна поставити у вiдповiднiсть функцiю Лагранжа [60,
61, 90, 91]:

Z

𝑀𝑠
ℒ=−
𝛾

d𝑟 cos 𝜃

𝜕𝜑
− 𝐸.
𝜕𝑡

(1.25)

𝑉

У випадку однорiдного магнетика рiвняння (1.24) завжди мають два iнтеграли
руху: загальну енергiю 𝐸 та повний iмпульс поля намагнiченостi [61, 91]:
Z
Z
𝛿ℒ
𝑀𝑠
𝒫 = − d𝑟 (︁ )︁ ∇𝜑 =
d𝑟 cos 𝜃∇𝜑.
𝜕𝜑
𝛾
𝛿 𝜕𝑡
𝑉
𝑉

(1.26)

Якщо магнетик є iзотропним та однорiдним, то для магнiтних збуджень у
ньому буде зберiгатись i повний момент iмпульсу поля намагнiченостi [61, 91]:
Z
Z
𝛿ℒ
𝑀𝑠
𝒥 = − d𝑟 (︁ )︁ [𝑟 × ∇𝜑] =
d𝑟 cos 𝜃 [𝑟 × ∇𝜑] .
(1.27)
𝜕𝜑
𝛾
𝛿 𝜕𝑡
𝑉
𝑉
Рiвняння (1.22) є бездисипативним, що загалом, не вiдповiдає динамiцi магнiтних моментiв в твердому тiлi, де при вiдхиленнi вектору намагнiченостi 𝑀 вiд
напрямку дiї ефективного поля 𝐻eff виникає не тiльки прецесiйний рух, а й наближення 𝑀 до 𝐻eff . Орiєнтацiя вектору намагнiченостi 𝑀 за напрямком дiї ефективного поля 𝐻eff пов’язана виключно з релятивiстськими взаємодiями. Оскiльки вони є набагато слабшими за обмiнну взаємодiю, то коефiцiєнт при [𝑀 × 𝐻eff ]
є незмiнним i можна просто додати деякий член, що буде обумовлювати наближення 𝑀 до 𝐻eff . В простiшому випадку дисипацiю можна врахувати, ввiвши
дисипативну функцiю [60]:
𝛼
ℱ=
2𝛾

Z

(︂
d𝑟

𝜕𝑀
𝜕𝑡

)︂2
,

(1.28)

𝑉

де 𝛼 – дисипативною сталою. В результатi рiвняння (1.22) модифiкується наступним чином [60, 92]
[︂
]︂
𝜕𝑀
𝛼
𝜕𝑀
= −𝛾[𝑀 × 𝐻eff ] +
𝑀×
.
𝜕𝑡
𝑀𝑠
𝜕𝑡

(1.29)

Дане рiвняння було запропоновано Гiльбертом в 1959 роцi [92]. Але ще в 1935 роцi
Ландау та Лiфшиць запропонували рiвняння руху намагнiченостi з урахуванням
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дисипацiї [60, 85]:
𝜕𝑀
𝛼′
′
= −𝛾 [𝑀 × 𝐻eff ] −
[𝑀 × [𝑀 × 𝐻eff ]] ,
𝜕𝑡
𝑀𝑠

(1.30)

що при
𝛾′ =

𝛾
,
1 + 𝛼2

𝛼′ =

𝛾𝛼
,
1 + 𝛼2

(1.31)

стає еквiвалентним до рiвняння (1.29).
Оскiльки основне припущення феноменологiчної теорiї мiкромагнетизму полягає у незмiнностi величини вектора намагнiченостi, то для зручностi записiв
та аналiтичних розрахункiв надалi будемо користуватись, аналогiчним до (1.29),
рiвнянням, записаним для нормованих величин:
[︂
]︂
𝛿ℰ
˙ = 𝑚×
˙ ,
𝑚
+ 𝛼 [𝑚 × 𝑚]
𝛿𝑚

(1.32)

де враховано перехiд ℰ = 𝐸/(4𝜋𝑀𝑠2 ) i крапка над вектором намагнiченостi позначає диференцiювання за часом 𝜏 = 𝑡/(4𝜋𝛾𝑀𝑠 ).

1.2

Перiодичнi магнiтнi структури

В пiдроздiлi 1.1.1, було зазначено, що енергiя обмiнної взаємодiї є iзотропною
по вiдношенню до однорiдного повороту всiх векторiв намагнiченостi на сталий
кут. На противагу їй, енергiї магнiтостатичної взаємодiї (пiдроздiл 1.1.2) та магнiтної анiзотропiї (пiдроздiл 1.1.3) залежать вiд напрямку намагнiченостi, симетрiї
кристалу та його форми. Завдяки конкуренцiї цих взаємодiй у наномагнетиках часто утворюються iндукованi перiодичнi стани намагнiченостi, якi можна роздiлити
на три великих класи: одно-,дво- та тривимiрнi перiодичнi структури. Оскiльки
в рамках даного дисертацiйного дослiдження нас цiкавили лише одновимiрнi та
двовимiрнi магнiтнi стани намагнiченостi, зосередимось на них бiльш детально.
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Рис. 1.2: Злiва показано схематичне зображення легковiсного феромагнiтного паралелепiпеду з двома рiзними однорiдними областями намагнiченостi на кiнцях
(чорнi стрiлки). Справа показано промiжний шар, де утворюється доменна стiнка Блоха, розподiл намагнiченостi та залежнiсть компонент енергiї у ньому вiд
довжини [88].
1.2.1

Одновимiрнi структури

Iсторично склалось, що, через вiдносно великi розмiри, найпершими експериментально [84] та теоретично [85] дослiдженими перiодичними структурами стали
магнiтнi домени, тобто локалiзованi однорiдно намагнiченi областi феромагнетику. Мiж двома такими областями не iснує рiзкої межi, навпаки, мiж ними завжди
iснує певна область — доменна стiнка, в якiй вiдбувається поступова змiна напрямку вектора намагнiченостi вiд одного магнiтного домену до iншого.
Однiєю з найпростiших доменних стiнок, що утворюється в феромагнiтних
наночастинках, є доменна стiнка Блоха, що зображена на Рис. 1.2. Для пояснення її утворення розглянемо легковiсний феромагнiтний паралелепiпед, на кiнцях якого розташовано два магнiтних домени, див. Рис. 1.2. В доменнiй стiнцi
Блоха вектори намагнiченостi здiйснюють поворот в площинi стiнки, завдяки чо-
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му в системi не виникають об’ємнi магнiтостатичнi заряди, оскiльки ∇ · 𝑚 =
𝜕𝑚𝑥 /𝜕𝑥 + 𝜕𝑚𝑦 /𝜕𝑥 + 𝜕𝑚𝑧 /𝜕𝑥 = 0. Внеском поверхневих магнiтостатичних зарядiв, якi виникають вздовж доменної межi, можна знехтувати через невелику
площу цiєї областi в порiвняннi з загальною площею феромагнетика. В результатi загальна енергiя системи буде складатись лише з внескiв енергiй обмiнної
взаємодiї та магнiтної анiзотропiї [48, 85, 88, 89]:
[︃ (︂ )︂
]︃
Z𝐿
2
𝑆
𝜕𝜃
𝐸=
d𝑥 𝐴
+ 𝐾 sin2 𝜃 ,
2
𝜕𝑥

(1.33)

−𝐿

де 𝑆 — площа феромагнiтного паралелепiпеду в площинi 𝑦0𝑧. В виразi (1.33) було
прийнято, що константа легковiсної анiзотропiї 𝐾 > 0, завдяки чому напрямки
намагнiченостi 𝜃 = 0 та 𝜃 = 𝜋 в серединi магнiтних доменiв є енергетично еквiвалентними. При цьому поворот вектора намагнiченостi в серединi доменної стiнки
також має подвiйне виродження за напрямком: 𝜑 = ±𝜋/2. Для пошуку стацiонарного вигляду доменної стiнки достатньо мiнiмiзувати iнтеграл (1.33), прирiвнявши
варiацiйну похiдну до нуля, в результатi отримаємо [48, 85, 88, 89]:
𝜕 2𝜃
𝜕 sin2 𝜃
− 2𝐴 2 = 0.
(1.34)
𝐾
𝜕𝜃
𝜕𝑥
√︀
Оскiльки 𝐾 sin2 𝜃 = 𝐴(𝜕𝜃/𝜕𝑥)2 , 𝜕𝜃/𝜕𝑥 = 𝐾/𝐴 sin 𝜃, то розв’язок рiвняння (1.34)
буде мати наступний вигляд [48, 85, 88, 89]:
(︁
)︁
−(𝑥−𝑥0 )/𝑙𝑑
𝜃 = 2 arcctg 𝑒
,
де 𝑥0 – положення доменної стiнки, а 𝑙𝑑 =

(1.35)

√︀
𝐴/𝐾 — магнiтна довжина.

У випадку доменної стiнки Нееля, при переходi через доменну межу, вектори
намагнiченостi залишаються в площинi феромагнiтного паралелепiпеду 𝜑 = 0.
Оскiльки за такого розподiлу намагнiченостi виникають об’ємнi магнiтостатичнi
заряди, доменна стiнка Нееля має бiльшу енергiю анiж стiнка Блоха. Завдяки
цьому доменнi стiнки Нееля iснують в плiвках, товщина яких менша за довжину
доменної стiнки. Для Py товщина переходу вiд доменної стiнки Нееля до Блоха
рiвна бiля 60 нм [88].
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При розглядi тонких феромагнiтних нанодротiв та наносмужок було також виявлено утворення доменних стiнок типу head-to-head та tail-to-tail, що виникали
мiж двома магнiтними доменами, в яких вектори намагнiченостi були спрямованi до та вiд доменної стiнки, вiдповiдно [93–95]. Так, для випадку дуже довгого
цилiндричного нанодроту, спрямованого вздовж вiсi 𝑒𝑧 , доменнi стiнки мали наступний розподiл намагнiченостi [96]:
(︁

−(𝑧−𝑧0)

𝜃 = 2 arcctg 𝑒

√

𝑁𝑥𝑦 /ℓ

)︁

,

(1.36)

де 𝑁𝑥𝑦 = 𝑁𝑥 = 𝑁𝑦 — коефiцiєнт розмагнiчування для нанодроту.
Варто також зазначити, що через конкуренцiю магнiтної анiзотропiї та магнiтостатичної взаємодiї у випадку великих феромагнiтних плiвок можуть утворюватись одновимiрнi перiодичнi магнiтнi структури — смуговi магнiтнi домени [97, 98], див. Рис. 1.3.
1.2.2

Двовимiрнi структури

В феромагнiтних плiвках з легковiсною магнiтною анiзотропiєю, крiм смугових магнiтних доменiв, можуть утворюватись також й iншi типи доменних стiнок. Так, при прикладаннi до такого феромагнетика зi смуговими доменами серiї
iмпульсiв магнiтного поля в напрямку перпендикулярному до площини феромагнетика, див. Рис. 1.3 а, б, в, в ньому можуть виникнути бiльш складнi перiодичнi
структури, якi вже будуть двовимiрними, – ЦМД [5].
Система з ЦМД має трикутну симетрiю, при цьому всi ЦМД мають однаковий
напрямок намагнiченостi, див. Рис. 1.3. У вiдповiдностi до цього при прикладаннi
зовнiшнього магнiтного поля в напрямку, що протилежний до напрямку намагнiченостi всерединi доменiв, їх розмiри зменшуються i, вiдповiдно, зростає область,
що намагнiчена за полем, див. Рис. 1.3 г. У випадку однакового напрямку зовнiшнього магнiтного поля та напрямку намагнiченостi всерединi доменiв їх розмiр
збiльшується, i в системi утворюється стiльникова структура, див. Рис. 1.3 е.
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Рис. 1.3: Рисунок (а) позначає схематичне зображення смугових доменiв. Рисунки
(б) та (в) зображують утворення ЦМД зi смугових доменiв за наявностi зовнiшнього магнiтного поля. Рисунок (г) зображує вигляд системи ЦМД трикутної
симетрiї за вiдсутностi магнiтного поля. Рисунки (д) i (е) демонструють еволюцiю
ЦМД пiд дiєю магнiтних полiв рiзного напрямку. [5].
Двовимiрнi перiодичнi магнiтнi структури з’являються i в гелiомагнiтних речовинах, де iснує сильна взаємодiя Дзялошинського-Морiї [99]. Зокрема, завдяки
конкуренцiї мiж нею та обмiнної взаємодiєю, утворюються одновимiрнi перiодичнi
структури —гелiкоїдальнi магнiтнi домени та двовимiрнi перiодичнi структури —
скiрмiоннi надґратки, що мають трикутну симетрiю. Цi структури були передбаченi теоретично [100–102] та спостерiгались експериментально за крiогенних [103–
105], низьких [106, 107] та кiмнатних температур [108, 109].
Двовимiрнi перiодичнi структури намагнiченостi також виникають i в магнiтом’яких наномагнетиках, зокрема, поперечно-вузлова доменна стiнка (в англомовнiй лiтературi cross-tie domain wall) [51, 53, 110, 111] та вихровий ромбiчний
стан (в англомовнiй лiтературi vortex diamond state) [95, 112, 113], див. Рис. 1.1.
Обидвi цi перiодичнi структури складаються з ланцюжкiв магнiтних вихорiв та
антивихорiв, але у випадку поперечно-вузлової доменної стiнки вихори та антивихори чергуються вздовж ланцюжка в центрi наномагнетика, а у випадку ромбiчного стану в центрi феромагнiтної частинки iснує ланцюжок з вихорiв, а на
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її межi виникають напiвсолiтони або буджуми [114]. Варто вiдмiтити, що обидва
цi стани спостерiгалися у прямокутних [95, 115–117] та елiптичних наночастинках [113], а також у мезоскопiчних структурах складної форми [118].
У вiдповiдностi до експериментiв з наночастинками магнiтнi вихори та антивихори по одинцi є основними станами вiдповiдно, у тонких магнiтом’яких цилiндричних [119–121] та астроїдальних [53] наномагнетиках, див. Рис. 1.1. Поява
магнiтних вихорiв та антивихорiв є наслiдком конкуренцiї обмiнної та магнiтостатичної взаємодiй. Розподiли намагнiченостi вихорiв та антивихорiв мають як
внутрiшньоплощинну компоненту намагнiченостi, яка своїм розподiлом повторює
контури наномагнетика, так i позаплощинну компоненту в центрi зразка, що є
локалiзованою i має назву осердя (в англомовнiй лiтературi core) вихору чи антивихору, див. Рис. 1.1. Вiдтак у випадку статичного вихрового розподiлу в магнiтнiй системi вiдсутнi об’ємнi та поверхневi (на межi диску) магнiтостатичнi заряди. У випадку магнiтного антивихору, за рахунок складностi геометрiї, в системi
все ж залишаються як об’ємнi, так i поверхневi магнiтостатичнi заряди. Статичнi вихровий та антивихровий розподiли намагнiченостi описуються наступним
чином [61, 122, 123]:
𝜋
𝜑 = 𝑞𝜒 + C ,
2

cos 𝜃 = 𝑝𝑚𝑧 (𝜌),

(1.37)

де (𝜌,𝜒,𝑧) — цилiндричнi координати, що пов’язанi з центром наночастинки (𝑥 =
𝜌 cos 𝜒, 𝑦 = 𝜌 sin 𝜒). Величина 𝑞 має назву завихреностi (в англомовнiй лiтературi
vorticity) i в загальному випадку є цiлим числом, що визначає скiльки обертiв зробить вектор намагнiченостi в площинi наномагнетика при обходi по колу навколо
центру вихору або антивихору. Вiдповiдно, 𝑞 = +1 вiдповiдає випадку магнiтного
вихору (Рис. 1.4, а), а 𝑞 = −1 — антивихору (Рис. 1.4, b). Коефiцiєнт C має назву хiральностi (в англомовнiй лiтературi chirality) i визначає напрямок повороту
векторiв намагнiченостi в площинi наномагнетика: за годинниковою стрiлкою чи
проти неї. Вираз 𝑚𝑧 (𝜌) у (1.37) — це позаплощинна компонента, яка з’являється
в центрi вихору або антивихору i спрямована перпендикулярно до наночастинки,
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Рис. 1.4: Схематичне зображення вихрового (а) та антивихрового (b) розподiлiв
намагнiченостi в площинi феромагнетика, де синi стрiлки позначають напрямки
векторiв намагнiченостi. (c) Позаплощинна компонента магнiтного вихору 𝑚𝑧 (синя суцiльна лiнiя, результати моделювання у пакетi OOMMF) та її апроксимацiя
гаусiаною для цилiндричного зразка дiаметром 𝐷 = 204 нм i висотою ℎ = 5 нм.
набуваючи максимального значення 𝑚𝑧 (0) = 1 в центрi i швидко спадаючи до
мiнiмального свого значення 𝑚𝑧 (𝐿) = 0 на межi, де 𝐿 — розмiр зразка. Варто зазначити, що через нелокальну природу магнiтостатичної взаємодiї, знайти точний
аналiтичний вигляд позаплощинної компоненти 𝑚𝑧 (𝜌) не вдається навiть для випадку магнiтного вихору [122–124]. Через це iснують рiзноманiтнi апроксимацiї
для 𝑚𝑧 (𝜌) [122, 125, 126], але зазвичай для опису позаплощинної компоненти користуються гаусiаною 𝑚𝑧 (𝜌) = exp(−𝜌2 /(2ℓ2 )) [122], див. Рис. 1.4 (a). Величина
𝑝 = ±1 має назву полярностi (в англомовнiй лiтературi polarity) i визначає, куди
будуть спрямованi вектори намагнiченостi в осердi: вгору 𝑝 = +1 чи вниз 𝑝 = −1.
Магнiтний вихор та антивихор є топологiчними солiтонами, оскiльки їх не
можна перевести до однорiдного стану системи за допомогою неперервної деформацiї поля намагнiченостi [61]. Вiдтак, для опису топологiчних властивостей вихорiв та антивихорiв вводять топологiчний заряд або iндекс Понтрягiна [61, 123],
що набуває значення 𝑄 = 𝑞𝑝/2. У вiдповiдностi до цього за умови однакових
полярностей для магнiтного вихору 𝑄 = +1/2, а для антивихору — 𝑄 = −1/2.
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1.3

Вплив переданого спiнового крутильного моменту на
динамiку магнiтної системи

Важливим внеском до розвитку наномагнетизму та спiнтронiки стало вiдкриття ефекту ГМО [6, 7] та ефекту передачi спiнового крутильного моменту [11, 12],
оскiльки перший ефект дозволив ефективно визначати стан намагнiченостi у магнiтнiй системi, а другий — ефективно керувати ним [18–20, 88, 127–129]. Ефект передачi спiнового крутильного моменту з’являється у магнiтних гетероструктурах,
де виникає спiн-поляризований струм, який пiсля утворення в одному феромагнiтному шарi здiйснює вплив на подальшi магнiтнi шари, що роздiленi немагнiтним
провiдником [130].
Спiн-поляризований струм виникає в магнiтовпорядкованих матерiалах при
взаємодiї електронiв провiдностi та електронiв, що вiдповiдають за магнiтнi властивостi системи. Зокрема, в перехiдних металах з частково заповненою 3𝑑-орбiталлю (Fe, Co, Ni), за рахунок обмiнної взаємодiї, виникає енергетичне розщеплення 3𝑑-зони, вiдтак, зони електронiв зi спiнами ↑ та ↓ заповненi неоднаково i мають
рiзну густину станiв 𝑁 (𝐸) на рiвнi Фермi 𝐸𝐹 [4, 88, 127, 131]. З iншої сторони в феромагнiтних металах перехiдної групи iснує сильна гiбридизацiя мiж 𝑑 та 𝑠−𝑝 орбiталями сусiднiх атомiв, якi приймають участь в провiдностi [4, 88, 127, 129, 131–
133]. Завдяки цьому частина електронiв провiдностi набуває вибраної спiнової поляризацiї, що визначається напрямком намагнiченостi у першому феромагнiтному
шарi, який називають «поляризатором» (в англомовнiй лiтературi polarizer).
Пiсля проходження через «поляризатор» спiн-поляризованi електрони потрапляють до тонкого шару немагнiтного провiдника, який називають «прошарком»
(в англомовнiй лiтературi spacer), оскiльки вiн потрiбен для просторового роздiлення феромагнiтних шарiв. Iснує три основнi механiзми розповсюдження електронiв через «прошарок»: балiстичний, тунелювання та дифузiйний [4, 88, 127, 131].
Важливо вiдмiтити, що балiстичний механiзм реалiзується зазвичай у випадку
крiогенних температур або надтонких нанодротах [88], тунелювання — при поши-
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реннi через надтонкi плiвки дiелектрику (тунельний бар’єр) [88], а дифузiйний —
у випадку кiмнатних температур [4, 88, 127, 129, 131, 133]. Експериментально було
виявлено, що у всiх даних механiзмах довжина шляху 𝑙𝑠 , яку проходить електрон
без змiни напрямку своєї спiнової поляризацiї в немагнiтному провiднику, складає
за величиною сотнi нм i зазвичай на декiлька порядкiв перевищує шлях 𝜆, який
проходить електрон без розсiяння, що становить одиницi нм [4, 88, 127–129, 131].
Завдяки цьому можливо здiйснювати передачу спiн-поляризованих електронiв через «прошарок» до iншого феромагнiтного шару, який називають «зразком», тому
що у ньому дослiджують вплив спiн-поляризованого струму.
При потрапляннi спiн-поляризованих електронiв на межу роздiлу мiж «прошарком» та «зразком» частина з них вiдбивається, а iнша взаємодiє з магнiтними
моментами «зразка». У зв’язку з тим, що на вiдмiну вiд електричних зарядiв,
для яких виконується закон збереження загального заряду, спiновий крутильний
момент поглинається кристалiчною ґраткою «зразка», за рахунок спiн-залежного
розсiяння, нерiвноважної обмiнної взаємодiї (в англомовнiй лiтературi nonequilibrium exchange interaction або NEXI) та iнших процесiв в кристалiчнiй ґратцi [4, 88, 127–129, 131]. Завдяки цьому виникає передача спiнового крутильного
моменту до «зразка». Ефект передачi спiнового крутильного моменту до тонких
феромагнiтних шарiв був передбачений в 1996 роцi незалежно Слончевським [11]
та Берже [12], якi модифiкували рiвняння Ландау—Лiфшиця—Гiльберта (1.32),
врахувавши однорiдну релаксацiю переданих спiнiв через дисипативноподiбний
доданок (в англомовнiй лiтературi damping-like term) [4, 88, 127–129, 131]:
[︂
]︂
𝛿ℰ
˙ = 𝑚×
˙ − 𝑗𝜀[𝑚 × [𝑚 × 𝑝]],
𝑚
+ 𝛼 [𝑚 × 𝑚]
(1.38)
𝛿𝑚
де 𝑗 = 𝐽/𝐽0 — нормована густина струму, 𝐽0 = 4𝜋𝑀𝑠2 |𝑒|ℎ/~, 𝑒 — заряд електрона, ℎ — товщина зразка та ~ — стала Планка, 𝐽 — густина струму, при цьому
[︀(︀
)︀ (︀
)︀(︀
)︀]︀
𝜀 = 𝜂Λ2 / Λ2 + 1 + Λ2 − 1 𝑚 · 𝑝 – це функцiя ефективностi передачi спiнового моменту, де 𝑝 — вектор спiнової поляризацiї в струмi при його розповсюдженнi
вздовж нормалi до площини нанодиску, 𝜂 — ступiнь спiнової поляризацiї, а пара-
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метр Λ описує втрати мiж пiдкладкою та зразком.
Перше експериментальне пiдтвердження впливу спiн-поляризованого струму
на феромагнетик з’явились в 1998 роцi [13]. Подальшi експериментальнi роботи з багатошаровими структурами [134, 135] встановили можливiсть використання спiн-поляризованого струму для створення: наноосциляторiв — генераторiв електричних сигналiв з гiгарцовою частотою [21–23]; генераторiв спiнових
хвиль [136]; елементiв запису iнформацiї без використання Ерстедового поля [10,
14]; цифрових елементiв, заснованих на динамiцi доменної стiнки [27, 28, 30–
35, 137–139] та магнiтних вихорiв [39–42].
Незважаючи на простоту створення спiн-поляризованого струму в багатошарових стовпчастих структурах, такий метод завжди буде супроводжуватись появою поля Ерстеда та Джоулевого тепла, що може впливати на розподiл намагнiченостi в «зразку». Однак, iснують методи створення чисто спiнового струму без
зарядової компоненти: геометричне роздiлення областi з зарядовим та спiновим
струмом за допомогою нелокальної спiнової iнжекцiї [140–145] та використання
спiн-орбiтальної взаємодiї на межi роздiлу мiж феромагнетиком та немагнiтним
матерiалом з сильною спiн-орбiтальною взаємодiєю [35, 142, 146].

1.4

Заключнi висновки до роздiлу

Керованi спiн-поляризованим струмом наномагнетики є перспективним об’єктом для створення нових цифрових приладiв, таких, як елементи пам’ятi, наноосцилятори, лiнiї затримки та логiчних елементiв, що заснованi на русi доменних
стiнок. Але помiж цим є досi недослiдженi питання переходу системи до стану
насичення пiд дiєю спiн-поляризованого струму. Крiм того, на сьогоднi недослiджено питання можливостi утворення спiн-iндукованих перiодичних структур та
результатiв одночасного впливу спiн-поляризованого струму та зовнiшнього магнiтного поля на процес насичення.

Роздiл 2
IНДУКОВАНI ДВОВИМIРНI МАГНIТНI
СТРУКТУРИ У ФЕРОМАГНЕТИКАХ
В даному роздiлi, який написано за матерiалами робiт [64, 65], дослiджується вплив
спiнового струму на тонкi магнiтом’якi наноплiвки. Напрямок струму та його поляризацiя були однаковi i спрямованi перпендикулярно до площини феромагнетика,
вздовж вiсi 𝑒𝑧 . В рамках даного роздiлу дослiджується перехiд наномагнетика до
стану насичення пiд дiєю спiнового струму та утворення перiодичних двовимiрних
вихор-антвиихрових структур в ходi даного процесу. За допомогою класичного аналогу представлення Гольштейна—Примакова побудовано лiнiйну теорiю нестiйкостi
стану насичення для нескiнченної феромагнiтної плiвки i дослiджено залежнiсть густини струму насичення вiд товщини плiвки. Використовуючи iнтеграли руху для
цилiндричних нанномагнетикiв, було отримано закони збереження для перiодичних
магнiтних вихор-антивихрових структур.

У Роздiлi 1 було вiдзначено, що iндукованi перiодичнi структури часто виникають в системах, як перехiдний стан мiж двома однорiдними станами, пiд дiєю
деякого зовнiшнього впливу. Яскравим прикладом таких систем, де утворюються
iндукованi перiодичнi структури, є надпровiдники II роду, де вони носять назву вихорiв Абрикосова [43]. Вiдтак, на вiдмiну вiд надпровiдникiв I роду, якi є
абсолютними дiамагнетиками у вiдповiдностi до ефекту Мейснера, в надпровiдниках II роду пiд дiєю магнiтного поля вiдбувається часткове проникнення поля
у надпровiдник. При цьому цилiндрична область, куди проникло поле, втрачає
надпровiднi властивостi i називається «осердям» вихору. Назва вихор зумовлена тим, що навколо «осердя» в надпровiднiй фазi протiкають циклiчнi струми,
магнiтне поле яких протилежне за напрямком полю у вихорi й компенсує його
на вiддалi вiд серцевини, в результатi чого, напруженiсть магнiтного поля спадає експоненцiйно при проникненнi вглиб надпровiдника. Варто вiдзначити, що
магнiтний потiк, який проходить через один вихор, є величиною сталою i назива-
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Рис. 2.1: Надґратка вихорiв Абрикосова в надпровiднику II роду 𝑁 𝑏𝑆𝑒2 , що була
отримана методом скануючої тунельної мiкроскопiї [43].
ється «квантом магнiтного потоку» Φ0 = 𝜋~𝑐/𝑒, а система вихорiв Абрикосова в
однорiдному плiвковому надпровiднику без дефектiв утворює трикутну надґратку, див. Рис. 2.1, перiод якої зменшується зi збiльшенням магнiтного поля аж
поки весь надпровiдник не перейде до нормальної фази.
Аналогiчний перехiд мiж двома стацiонарними станами можна спостерiгати у
випадку дуже великих тонких магнiтом’яких феромагнiтних плiвках. Вiдтак, за
вiдсутностi зовнiшнього впливу на плiвку в нiй iснує лише один стацiонарний стан,
за якого всi вектори намагнiченостi знаходяться в площинi феромагнетика. Коли
ж дана плiвка знаходиться в складi багатошарової магнiтної гетероструктури, що
схематично зображена на Рис.2.2, i через неї проходить спiн-поляризований струм
великої густини, утворюється iнший стацiонарний стан системи — стан насичення,
за якого всi магнiтнi моменти орiєнтуються вздовж напрямку спiнової поляризацiї. Проводячи аналогiю з надпровiдниками II роду, можна очiкувати на утворення промiжних перiодичних станiв намагнiченостi мiж цими двома стацiонарними
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Рис. 2.2: Схематичне зображення тришарової магнiтної структури, що використовується для створення спiн-поляризованого струму в CPP геометрiї.
станами. Дослiдженню рiзноманiтних станiв намагнiченостi, що утворюються в
феромагнiтнiй плiвцi пiд дiєю спiн-поляризованого, i присвячений даний роздiл
дисертацiйної роботи.
В ходi дослiдження впливу поперечного спiнового струму на магнiтом’якi iзотропнi наномагнетики нами було встановлено утворення двовимiрних перiодичних
вихор-антивихрових структур, як перехiдного стану мiж двома стацiонарними
станами наномагнетика: вихровим (у випадку магнiтних нанодискiв) та станом
насичення. В рамках даного дослiдження було використано феноменологiчну модель магнiтом’якого феромагнетика, що була описана в пiдроздiлi 1.1. На магнiтом’який феромагнетик дiяв поперечний спiн-поляризований струм за механiзмом
Слончевського—Берже, що був описаний в пiдроздiлi 1.3. Варто вiдзначити, що в
даному дослiдженнi ми не враховуємо вплив струм-iндукованого магнiтного поля,
оскiльки, як зазначалось в пiдроздiлi 1.3, iснують рiзноманiтнi методи створення
спiнового струму без зарядової компоненти.
Дослiдження впливу спiн-поляризованого струму на тонкi магнiтом’якi феромагнiтнi плiвки ми розпочнемо з чисельних експериментiв, методицi та результатам яких присвячений пiдроздiл 2.1. Оскiльки двовимiрнi перiодичнi магнi-
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тнi структури виникали безпосередньо перед станом насичення,то, використовуючи класичний аналог представлення Гольштейна—Примакова, було проведено
теоретичне дослiдження нестiйкостi стану насичення до утворення перiодичних
структур. Опис та результати цього дослiдження в рамках лiнiйного аналiзу нестiйкостi представленi у пiдроздiлi 2.2. Питання впливу невеликих густин спiнполяризованого струму на магнiтнi нанодиски та утворення розрiджених вихорантивихрових кристалiв розглянуто в пiдроздiлi 2.3. Зокрема, у цьому пiдроздiлi з
iнтегралiв руху отриманi закони збереження для перiодичних магнiтних структур
в нанодисках.

2.1

Чисельний експеримент по впливу поперечного
спiн-поляризованого струму на магнiтнi плiвки

Комп’ютерний експеримент був заснований на чисельному розв’язку рiвняння Ландау-Лiфшиця з урахуванням дисипативного доданку в формi Гiльберта та
доданку Слончевського-Берже (1.38). Для чисельних експериментiв був використаний вiдкритий пакет мiкромагнiтних моделювань OOMMF [62], в якому проводились моделювання впливу поперечного спiн-поляризованого струму на феромагнiтнi нанодиски. Останнi були вибранi об’єктом дослiдження через неможливiсть дослiдити чисельно процес насичення феромагнiтних плiвок нескiнченного
розмiру i через великий iнтерес до практичного використання магнiтних нанодискiв в якостi магнiтних сенсорiв та комiрок запису iнформацiї. Для мiкромагнiтних моделювань використовувались нанодиски з матерiальними параметрами
Py товщиною ℎ та дiаметром 𝐷, геометричнi розмiри яких змiнювались у межах
ℎ ∈ [0.5; 20] нм та 𝐷 ∈ [99; 450] нм, вiдповiдно.
За вiдсутностi струму в зразках з ℎ < 5 нм основним станом намагнiченостi був
квазiоднорiдний розподiл в площинi зразка, а для зразкiв з ℎ ≥ 5 нм — вихровий
розподiл. У вiдповiдностi до розмiрiв нанодиску для мiкромагнiтних моделювань
елементарнi комiрки мали наступнi розмiри 3 × 3 × ℎ нм3 . Спiн-поляризований

41
струм в комп’ютерних моделюваннях мав наступнi параметри: напрямок спiнової
поляризацiї спiвпадає з напрямком 𝑝 = 𝑒𝑧 , тобто спiн-поляризований струм мав
додатнiй напрямок спiнової поляризацiї, ступiнь спiнової поляризацiї складав 𝜂 =
0.4 та параметр невiдповiдностi зразка та немагнiтної пiдкладинки був обраний
Λ = 2, крiм тих моделювань, якi були побудованi для дослiдження поведiнки
системи вiд цього параметру.
За вiдсутностi струму основним магнiтним станом в нанодисках був вихровий
стан, що був розглянутий в пiдроздiлi 1.2.2. Перш за все було дослiджено, як
змiнюється вихровий стан 𝜃𝑣 , 𝜑𝑣 пiд дiєю спiн-поляризованого струму. Вiдтак,
пiсля прикладання струму, густина якого збiльшувалась дуже повiльно крок за
кроком з повною релаксацiєю на кожному кроцi, було виявлено, що магнiтний
вихор в широкому дiапазонi струмiв (𝐽 < 𝐽𝑐 ) залишається нерухомим в центрi
диску з незмiнною позаплощинною компонентою намагнiченостi (𝜃 ≃ 𝜃𝑣 ). В той
же час внутрiшньоплощинна компонента змiнювалась 𝜑 = 𝜑𝑣 + 𝜙(𝑟), зазнаючи
деформацiї 𝜙(𝑟), див. Рис. 2.3 (a). Було встановлено, що функцiя деформацiї 𝜙(𝑟)
є немонотонною функцiєю вiдстанi 𝑟, див. Рис. 2.3 (b), а її амплiтуда залежить
вiд густини прикладеного струму 𝐽, див. Рис. 2.3 (c).
Наявнiсть деформацiї 𝜙(𝑟) у внутрiшньоплощинному розподiлi вихору свiдчить про те, що в системi з’явились об’ємнi магнiтостатичнi заряди i, як результат,
вiдбулось зростання магнiтостатичної енергiї. Збiльшення її вкладу до загальної
енергiї призводить до того, що вихор у центрi нанодиску перестає бути стiйким
стацiонарним станом i, втрачаючи стiйкiсть за деякого критичного значення густини струму 𝐽 = 𝐽𝑐 , виходить з центру диску, рухаючись по спiральнiй траєкторiї. При цьому було виявлено, що критична густина струму 𝐽𝑐 є зростаючою
функцiєю, що залежить вiд товщини диску та його дiаметру, як зображено на
Рис. 2.4.
Рух вихору по спiральнiй траєкторiї супроводжувався iнтенсивною генерацiєю
магнонiв, якi в свою чергу i призводили до народження вихор-антивихрових пар.
Зазвичай рух вихорiв та антивихорiв при цьому був хаотичним та не регулярним,

42

(a)

J = 0 A/m2

J = 7·1012 A/m2
1

mz

-1
(b)

(c)

φ (rad)

r (nm)
50

100

- 0.1
- 0.2

150

1

12

J = 2·10 A/m

2

3

4

5

6

Jc

- 0.3
J = 5·1012 A/m2

2

- 0.4
- 0.5

- 0.6

- 0.6
J = 7·1012 A/m2

7

- 0.2

- 0.5

- 0.7

2

J (1012 A/m2 )

- 0.1

- 0.3
- 0.4

φmin , φedge (rad)

1

- 0.7

Рис. 2.3: Вплив спiн-поляризованого струму на вихровий розподiл в зразку дiаметром 𝐷 = 350 нм та товщиною ℎ = 20 нм. Рисунок (a) демонструє деформацiю
внутрiшньоплощинної компоненти вихору пiд дiєю спiн-поляризованого струму,
де червоним позначено позаплощинну компоненту намагнiченостi. Рисунок (b)
показує просторову структуру функцiї деформацiї 𝜙(𝑟) для рiзних густин струму. Положення точок екстремуму функцiї 𝜙(𝑟) для рiзних густин струму позначено пунктирною лiнiєю. На рисунку (c) зображено залежностi 𝜙𝑚𝑖𝑛 (𝑗) та 𝜙𝑒𝑑𝑔𝑒 (𝑗),
де 𝜙𝑚𝑖𝑛 (𝑗) позначає залежнiсть мiнiмального значення функцiї 𝜙(𝑟) вiд густини
струму, а 𝜙𝑒𝑑𝑔𝑒 (𝑗) позначає залежнiсть значення 𝜙(𝑟) на межi зразка.
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Рис. 2.4: Залежнiсть критичного струму 𝐽𝑐 вiд товщини зразка ℎ для рiзних дiаметрiв диску. На вставках зображенi структури, що виникають в диску з дiаметром
𝐷 = 250 нм та товщиною ℎ = 15 нм для рiзних густин струму: 𝐽 = 5.75 × 1012
А/м2 . 𝐽𝑐 (для правого нижнього рисунку), 𝐽 = 6 × 1012 А/м2 & 𝐽𝑐 (для лiвого
верхнього рисунку). Червоним позначено позаплощинну компоненту намагнiченостi, а стрiлками — розподiл намагнiченостi в площинi зразка.
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i за своєю природою нагадував магнонний газ, тому даний режим був названий
газовим станом. В той же час, для деяких густин спiн-поляризованого струму,
що знаходились поблизу до критичного значення 𝐽𝑐 , могли утворюватись стiйкi та
регулярнi структури з вихорiв та антивихорiв, наприклад, перiодична структура,
що зображена в верхньому лiвому кутi Рис. 2.4, для диску дiаметром 𝐷 = 250 нм,
товщиною ℎ = 15 нм та густини струму 𝐽 = 6 × 1012 А/м2 .
Пiсля цього були проведенi дослiдження, у яких спiн-поляризований струм
прикладався ударним чином, тобто в початковий момент часу комп’ютерних моделювань на зразок починав дiяти постiйний струм заданої густини. У випадку, коли
густина струму була значною i перевищувала деяке критичне значення 𝐽 > 𝐽𝑠 ,
основним станом намагнiченостi в системi був стан насичення, а густина струму 𝐽𝑠 мала назву струму насичення. У даному станi всi вектори намагнiченостi
були зорiєнтованi вздовж напрямку дiї струму та спiнової поляризацiї 𝑝, так що
усереднена по всьому об’єму компонента намагнiченостi ⟨𝑚𝑧 ⟩ > 0.9999. Остання
нерiвнiсть слугувала критерiєм для роздiлення стану насичення та iнших станiв
намагнiченостi, якi утворювались в системi.
У випадку, коли густина прикладеного струму виявлялась меншою нiж струм
насичення 𝐽 . 𝐽𝑠 , в системi утворювались стiйкi вихор-антивихровi надґратки
квадратної симетрiї, Рис. 2.5 (a). При цьому в початковий момент часу моделювань навколо початкового магнiтного вихору виникали коловi доменнi стiнки,
кiлькiсть яких залежала вiд густини струму, руйнування яких з часом i призводило до утворення вихор-антивихрових пар, з яких i формувались надґратки.
Користуючись властивiстю магнiтних вихорiв та антивихорiв, за якої в їх центрi присутня тiльки позаплощинна компонента намагнiченостi 𝑚𝑐𝑜𝑟𝑒
= 1, та за
𝑧
допомогою методу перетину iзолiнiй 𝑚𝑥 = 0 та 𝑚𝑦 = 0 [147], можна було знайти
координати усiх магнiтних квазiчастинок. Для визначення їх типу та роздiлення було розраховано, як змiнюється розподiл намагнiченостi навколо центральної
частинки квазiчастинки. У вiдповiдностi до цього були знайденi всi координати
вихорiв та антивихорiв, що позначенi на Рис. 2.5 (b) та (c), вiдповiдно,

та .
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Рис. 2.5: Розподiл намагнiченостi вихор-антивихрової надґратки, який отримано з моделювань для пермалоєвого диску дiаметром 𝐷 = 350 нм та товщиною
ℎ = 20 нм пiд дiєю спiнового струму з густиною 𝐽 = 32 × 1012 A/м2 . Рисунок (a)
демонструє позаплощинну компоненту намагнiченностi 𝑚𝑧 в структурi; (b) зображує бiльш детально центральну частину диску: напрямок векторiв вiдповiдає внутрiшньоплощинному розподiлу, а червоним показана компонента 𝑚𝑧 . Надґратка
бiльш наочно продемонстрована на рисунку (c), де мiсця розташування вихорiв
та антивихорiв позначено, вiдповiдно,

та .

Як можна бачити з Рис. 2.5 (b) та (c), вихор-антивихровi надґратки мали симетрiю 𝑐4 , тобто, магнiтнi вихори та антивихори утворювали шаховий порядок в
магнiтнiй системi, вiдповiдно до чого можна було зробити висновок, що в системi
був наявний кристалiчний стан. Розрахувавши тепер вiдстанi мiж вихорами та
антивихорами, була отримана залежнiсть сталої ґратки 𝑎𝑆 вiд густини прикладеного струму 𝑎𝑆 = 𝑓 (𝐽), див. Рис. 2.6. Як можна бачити з Рис. 2.6, стала надґратки
𝑎𝑆 поступово збiльшується зi зменшенням густини прикладеного струму. Варто
зазначити, що ми не можемо визначити 𝑎𝑆 в безпосереднiй близькостi вiд струму насичення, оскiльки компоненти намагнiченостi 𝑚𝑥 та 𝑚𝑦 були дуже малими.
Отримана залежнiсть 𝑎𝑆 (𝐽) не є гладкою через сильний вплив межi на форму
вихор-антивихрової надґратки, що проявлялась у тому, що за певних значень
струму вiдбувалась перебудова кристалiчної структури i новi вихор-антивихровi
пари з’являлись в системi.
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Рис. 2.6: Залежнiсть сталої надґратки 𝑎𝑆 , що отримана з моделювань, вiд величини прикладеної густини струму для пермалоєвого нанодиску дiаметром 𝐷 =
350 нм та товщиною ℎ = 20 нм.
При прикладаннi до зразка струму ще меншої густини стала ґратки 𝑎𝑆 збiльшувалась, i у магнiтних вихор-антивихрових кристалах починали виникати дефекти та дислокацiї, що рухались в серединi системи. Даний процес нагадував
«плавлення» вихор-антивихрового кристалу, завдяки чому загальна динамiка магнiтної системи нагадувала динамiку рiдини, тому надалi ми будемо називати стан
з даною динамiкою рiдинним станом магнiтної системи.
Для роздiлення кристалiчної та рiдинної фази були проведенi додатковi моделювання для феромагнiтного нанодиску з дiаметром 𝐷 = 350 нм та товщиною
ℎ = 20 нм, до якого безпосередньо прикладався спiн-поляризований струм заданої густини. Початковим станом у нанодиску даної товщини, як i ранiше, був
вихровий розподiл. Було встановлено, що пiсля декiлькох наносекунд дiї спiнполяризованого струму i в залежностi вiд його густини, в системi формувався
або рiдинний, або кристалiчний стан. Фур’є спектри для типових кристалiчних та
рiдинних станiв показанi на Рис. 2.7. Як можна бачити з Рис. 2.7 (a), у випадку
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Рис. 2.7: Двовимiрний Фур’є спектр для кристалiчної (a) та рiдинної (b) структури. Рисунки (a) та (b) демонструють результат Фур’є перетворення функцiї
𝑚𝑧 (𝑥,𝑦) − ⟨𝑚𝑧 ⟩, де ⟨𝑚𝑧 ⟩ — усереднена по всьому об’єму позаплощинна компонента намагнiченостi 𝑚𝑧 . Вставка (b) була отримана при густинi спiнового струму
𝐽 = 25 × 1012 A/м2 .
вихор-антивихрового кристалiчного стану в системi формується чотири вузьких
максимуми, що яскраво свiдчило про те, що вихор-антивихровi надґратки мали
симетрiю 𝑐4 . У випадку ж рiдинного стану, див. Рис. 2.7 (b), Фур’є спектр мав
один широкий максимум, що був якiсною ознакою руйнування далекого порядку
в магнiтнiй системi i переходу її до бiльш невпорядкованої динамiки.
Для запису кiлькiсного критерiю роздiлення кристалiчного та рiдинного станiв була здiйснена серiя моделювань для густин струмiв в iнтервалi 𝐽 ∈ [𝐽𝑠 /2, 𝐽𝑠 ]
з кроком по струму Δ𝐽 = 0.5 × 1012 𝐴/𝑚2 . Вiдтак, для кожного значення густини струму дослiджувалась динамiка магнiтної системи протягом 30 нс для того,
щоб в системi встигли зникнути всi перехiднi процеси пiсля прикладання струму (бiля однiєї нс) i встановились вихор-антивихровi структури. Починаючи з 2
нс, через кожний промiжок часу Δ𝑡 = 0.2 нс зберiгався розподiл намагнiченостi
зразка, у якому методом перетину iзолiнiй знаходились усi координати вихорiв та
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антивихорiв [147]. Для уникнення впливу крайових ефектiв на межi диску всi розрахунки координат вихорiв та антивихорiв були зробленi лише для центральної
областi диску з радiусом, що складав половину радiусу диску. З отриманої сукупностi координат вихорiв та антивихорiв визначались всi вiдстанi мiж сусiднiми
квазiчастинками, тобто були знайденi всi сталi надґратки 𝑎𝑆 , що надалi вносились
до гiстограми розподiлу всiх отриманих вiдстаней мiж вихорами та антивихорами у заданому розподiлi намагнiченостi в даний момент часу. Проводячи надалi
пiдсумовування всiх одержаних гiстограм за часом та роблячи їх усереднення за
числом, була отримана загальна усереднена гiстограма вiдстаней для кожного
випадку заданої густини спiнового струму.
Два приклади таких усереднених гiстограм, для випадку кристалiчного та рiдинного станiв, зображенi на Рис. 2.8 (a) та (b), вiдповiдно. Як можна бачити, у
випадку кристалiчного стану, отриманого за густини струму 𝐽 = 32 × 1012 A/м2 ,
усереднена гiстограма є вужчою в порiвняннi з гiстограмою, отриманою для рiдинного стану за густини струму 𝐽 = 25×1012 A/м2 . Обидвi цi гiстограми можуть
]︀
[︀
бути добре апроксимованi розподiлом Гауса 𝑓 (𝑥) ∝ exp −(𝑥 − 𝑥0 )2 /𝜎 2 , де 𝑓 (𝑥)
— це кiлькiсть вихор-антивихрових вiдстаней, що потрапляють в iнтервал по вiдстаням [𝑥, 𝑥 + Δ𝑥], в якому Δ𝑥 = 1 нм — це ширина прямокутника в гiстограмi.
Одна з важливих характеристик, яку можна отримати з гiстограми, є залежнiсть 𝜎 вiд густини прикладеного струму 𝐽. Дана залежнiсть 𝜎(𝐽) дозволяє роздiлити кристалiчну та рiдинну фази: для кристалiчної фази параметр 𝜎 є малим
(рiвний декiльком нанометрам) i слабко залежить вiд значення густини струму 𝐽;
на противагу цьому, для рiдинної фази параметр 𝜎 є значним i швидко зростає зi
зменшенням 𝐽. Для визначення критичного струму переходу мiж кристалiчною
та рiдинною фазою 𝐽𝑓 𝑐 була використана апроксимацiя залежностi 𝜎(𝐽) функцiєю
𝜎 = (𝑎𝐽 + 𝑏)𝜃(−𝐽 + 𝐽𝑓 𝑐 ) + (𝑎𝐽𝑓 𝑐 + 𝑏)𝜃(𝐽 − 𝐽𝑓 𝑐 ), де 𝜃(𝑥) — це функцiя Хевiсайда, а
𝑎, 𝑏 — це параметри апроксимацiї, див. Рис. 2.8.
Пiсля цього було дослiджено, як впливає параметр Λ на процес насичення та
утворення перiодичних структур. Як можна бачити з Рис. 2.9, при змiнi пара-
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Рис. 2.8: Критерiй роздiлення рiдинної та кристалiчної фази. Злiва показанi розподiли вiдстаней мiж найближчими парами сусiдiв вихор-антивихор та вiдповiдна
апроксимацiя розподiлiв функцiєю Гауса (червона крива). Верхня гiстограма вiдповiдає рiдиннiй фазi, нижня – кристалiчнiй. Справа показана залежнiсть напiвширини вiдповiдного розподiлу вiд густини прикладеного спiнового струму. Всi
результати були отриманi для нанодиску дiаметром 𝐷 = 350 нм та товщиною
ℎ = 20 нм, i Λ = 2.

50
J (1012 A/м2)
55
Стан насичення

50
45
40
35
30

●
●

Вихор-антивихровий кристал

●●
●●
●
●●●

●

●

●

●

25

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

Рідинний стан
0

2

4

6

8

10

Λ

Рис. 2.9: Фазова дiаграма феромагнiтної плiвки товщиною ℎ = 20 нм, що знаходиться перед станом насичення. Струм переходу вiд кристалiчної до рiдинної фази
𝐽𝑓 𝑐 визначався з результатiв мiкромагнiтних моделювань, якi позначенi чорними
дисками, червоною кривою позначена вiдповiдна апроксимацiя (2.1).
метру Λ в межах iнтервалу Λ ∈ [1; 10] струм насичення залишався постiйним i
не змiнювався зi змiною Λ. Разом з цим, область утворення кристалiчних структур суттєво залежала вiд параметру Λ, при чому вiдповiдна залежнiсть струму
переходу вiд кристалiчного до рiдинного стану 𝐽𝑓 𝑐 була апроксимована функцiєю:
𝐽𝑓 𝑐 = √

𝛽
+ 𝐽𝑓0𝑐 ,
2
Λ −1

(2.1)

де 𝛽 ≈ 7.78 × 1012 А/м2 , а 𝐽𝑓0𝑐 ≈ 25.92 × 1012 А/м2 — це критичний струм переходу
вiд кристалiчного до рiдинного стану для випадку Λ → ∞. Варто вiдзначити,
що для випадку Λ = 1 кристалiчнi вихор-антивихровi надґратки не виникали i
перед станом насичення iснував лише рiдинний стан, див. Рис. 2.9. У вiдповiдностi до цього, при зростаннi параметра Λ область iснування вихор-антивихрових
кристалiв швидко зростала i переставала змiнюватись при Λ > 4, див. Рис. 2.9.
При подальшому зменшеннi густини спiнового струму рiдинна фаза ставала
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все бiльш «розрiдженою» по вiдношенню до вихорiв та антивихорiв. Їх динамiка ставала все бiльш хаотичною з постiйним утворенням та анiгiляцiєю вихорантивихрових пар, що свiдчило про перехiд магнiтної системи до газового стану,
який згадувався вище.
Для бiльш детального дослiдження перiодичних магнiтних структур в нанодисках рiзної товщини ми використовували два основнi методи:
1. В першому методi спiн-поляризований струм заданої густини ударним чином прикладався до нанодиску. Коли густина прикладеного струму вже перевищувала перше критичне значення 𝐽𝑐 , в системi утворювались коловi доменнi стiнки, при руйнуваннi яких в системi з’являлись вихор-антивихровi
пари. Пiсля проходження всiх перехiдних процесiв система переходила до
свого нового стану. При цьому всi можливi стани системи було класифiковано i показано на Рис. 2.10, для фазової дiаграми (1) при номiнальнiй
дисипацiї (𝛼 = 0.01) i для (3) — за вiдсутностi дисипацiї (𝛼 = 0);
2. У другому методi — нанодиск спочатку знаходився в станi насичення пiд
дiєю сильного магнiтного поля, яке було направлено перпендикулярно до
площини зразка. Пiсля цього спiновий струм заданої густини прикладався до зразка, а магнiтне поле адiабатично зменшувалося до нуля: 𝐵 =
𝑒−𝑡/𝑇 [𝐵𝑠 𝑒𝑧 + 𝐵add (𝑟,𝑡)], де 𝐵𝑠 — магнiтна iндукцiя поля насичення. Час 𝑇
обирався набагато бiльшим за час дисипацiї спiнових хвиль для формування нового стану, додаткове поле 𝐵add (𝑟,𝑡) (|𝐵add | ≪ 𝐵0 ) було потрiбно, щоб
унеможливити потрапляння системи до метастабiльних станiв рiвноваги. В
результатi, за допомогою даного методу, були отриманi фазовi дiаграми для
рiзних товщин нанодискiв (Рис. 2.10) при номiнальному коефiцiєнтi релаксацiї (𝛼 = 0.01) i для товщини ℎ = 20 нм — за вiдсутностi релаксацiї (3).
За результатами всiх проведених моделювань були отриманi фазовi дiаграми станiв намагнiченостi в нанодиску, для випадку рiзних товщин та методiв
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Рис. 2.10: Фазова дiаграма залежностi утворення структур в залежностi вiд товщини зразка та прикладеної густини спiн-поляризованого струму для двох рiзних
методiв отримання перiодичних структур за наявностi i вiдсутностi дисипацiї. Зразок мав дiаметр 𝐷 = 350 нм та товщини ℎ = 5, 10, 15 та 20 нм.
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дослiдження як за наявностi дисипацiї, так i за її вiдсутностi, що були класифiкованi та вказанi на фазовiй дiаграмi, Рис. 2.10. Отриманi стани класифiкуються у наступнi групи: v — статичний деформований магнiтний вихор, отриманий
для 𝐽 = 4 × 1012 А/м2 ; c2 — перiодична структура з вихорiв та антивихорiв,
що мала симетрiю c2 i була отримана за густини спiн-поляризованого струму
𝐽 = 5.5 × 1012 А/м2 ; c3 — вихор-антивихрова надґратка з симетрiєю c3 , отриманою для 𝐽 = 7 × 1012 А/м2 ; r — перiодична вихор-антивихрова структура з
кiльцевою симетрiєю, що була одержана для густини спiн-поляризованого струму
𝐽 = 8 × 1012 А/м2 ; c4 (av) — вихор-антивихрова надґратка симетрiї c4 з центральним антивихором, що була одержана для 𝐽 = 5.5×1012 А/м2 у випадку вiдсутностi
дисипацiї 𝛼 = 0; g — приклад розподiлу намагнiченостi для газоподiбного стану,
що був одержаний для густини струму 𝐽 = 15 × 1012 А/м2 ; f — рiдинний стан в
динамiцi намагнiченостi зi знайденими координатами вихорiв та антивихорiв, де
вихори позначенi

, а антивихори —

, що був одержаний для густини струму

𝐽 = 15 × 1012 А/м2 ; c4 — розподiл намагнiченостi i координати вихорi та антивихорiв для кристалiчного стану, який був знайдений для 𝐽 = 36 × 1012 А/м2 .
Важливо вiдмiтити, що кристалiчнi структури виникали зокрема й при вiдсутностi дисипацiї (𝛼 = 0), при цьому густини струмiв їхнього iснування слабко
залежали вiд коефiцiєнту дисипацiї. Але на вiдмiну вiд цього пороговi значення та
iнтервали iснування регулярних структур з кiлькома вихор-антивихровими парами залежали як вiд коефiцiєнту дисипацiї, так i вiд методу їх отримання, див.
Рис. 2.10. Важливою властивiстю отриманих перiодичних вихор-антивихрових
структур є те, що загальна завихреннiсть в системi при утвореннi перiодичних
∑︀
структур рiвна 𝑞 = 𝑁
𝑖=1 𝑞𝑖 = 1, де 𝑁 — загальне число частинок, для вихорiв
𝑞𝑖 = +1, для антивихорiв — 𝑞𝑖 = −1. При цьому враховувались i напiвсолiтони
або буджуми [114], що виникають на межi нанодиску i, в залежностi вiд розподiлу
намагнiченостi, можуть бути або напiввихори з 𝑞𝑖 = +1/2, або напiвантивихори
з 𝑞𝑖 = −1/2. В результатi, отримаємо, що загальна завихреннiсть однакова для
всiх перiодичних структур i рiвна +1, як у випадку одного вихору. Також ва-
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жливо вiдмiтити, що пiсля утворення, перiодичнi структури обертались як єдине
цiле навколо центру нанодиску з частотою, що була значно нижчою за частоту
гiромагнiтного руху одного магнiтного вихору [123, 148, 149].
В описаних вище результатах моделювань залишилось невисвiтленим питання
стiйкостi регулярних вихор-антивихрових структур. Для дослiдження цього питання був використаний зразок дiаметром 𝐷 = 250 нм та товщиною ℎ = 20 нм,
в якому пiд дiєю спiн-поляризованого струму було сформовано «розрiджену» надґратку симетрiї 𝑐4. Пiсля того, як була сформована дана структура, зразок роздiлили на двi областi: перша область являла собою коло з дiаметром 100 нм, що
була створена навколо центрального вихору; до другої ж областi увiйшла вся iнша
частина зразка. Всi вектори намагнiченостi, що потрапили до другої областi, були програмно зафiксованi, при цьому властивостi першої областi не були змiненi
i вона залишалась «вiльною», див. Рис. 2.11 (a). На наступному кроцi до першої
областi з центральним вихором було прикладено зростаюче магнiтне поле вздовж
вiсi абсцис (час зростання був 𝑡 = 0.75 нс, максимум амплiтуди магнiтного поля
склав 150 мТ). У результатi дiї магнiтного поля вихор вiдхилявся вiд свого початкового положення i рухався перпендикулярно до напрямку дiї магнiтного поля.
Пiсля того, як магнiтне поле переставало дiяти на центральну область, зафiксована область знiмалась i система поверталась до звичайних умов. В результатi
таких дiй було встановлено, що вихор повертався до свого початкового положення за короткий час (бiля 60 пс), пiсля чого вся структура загалом продовжувала
обертатись, як єдине цiле, див. Рис. 2.11 (b). Подiбним чином було перевiрено на
стабiльнiсть i один з сусiднiх антивихорiв, див. Рис. 2.11 (c) та (d).
За схожою схемою були перевiренi i вихор-антивихровi структури iнших симетрiй (𝑐2 ,𝑐3 ,𝑟), якi також виявились стiйкими до дiї магнiтних iмпульсiв. Таким
чином можна зробити висновок, що вихор-антивихровi структури є локально стiйкими i лише сильне магнiтне поле може зруйнувати їх.
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Рис. 2.11: Перевiрка стiйкостi перiодичних структур в нанодиску дiаметром 𝐷 =
250 нм та товщиною ℎ = 20 нм. Верхнiй ряд iлюструє стiйкiсть центрального
вихору, а нижнiй — сусiднього антивихору. Вихори та антивихори позначено, вiдповiдно,

та . У лiвiй колонцi зображено темним кольором зафiксованi областi,

свiтлим — вiльнi. Iмпульс магнiтного поля прикладався до вiльної областi впродовж часу 𝑡 = 0.75 нс, вiдповiдно до вихору (а) та антивихору (с). У правiй колонцi зображено траєкторiї руху вихорiв та антивихорiв, стрiлка вказує на напрямок
обертання структури.
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2.2

Аналiз утворення кристалiчних структур бiля стану
насичення

З’ясуємо тепер питання стiйкостi насиченого стану по вiдношенню до утворення кристалiчних структур у феромагнiтних наноплiвках пiд дiєю спiн-поляризованого струму. В даному дослiдженнi будемо користуватись нормованим рiвнянням
руху намагнiченостi пiд дiєю поперечного спiнового струму без врахування дисипацiї (1.38) та розглянемо нескiнченний феромагнiтний зразок товщиною ℎ,
що намагнiчений однорiдно вздовж своєї товщини. За такої постановки зручно
користуватись декартовою системою координат (𝑥,𝑦,𝑧), в якiй орт 𝑒𝑧 спрямований вздовж товщини зразка i паралельно до напрямку поляризацiї струму 𝑝, а
𝜌 = (𝑥,𝑦) є радiус-вектором в площинi зразка.
Оскiльки далi ми будемо аналiзувати нестiйкiсть стану насичення, тому для
подальшого аналiтичного аналiзу зручно скористатись класичним аналогом представлення Гольштейна—Примакова [57] i ввести наступну комплексну функцiю:
𝑚𝑥 + 𝑖𝑚𝑦
𝜓= √
.
1 + 𝑚𝑧

(2.2)

Компоненти намагнiченостi при цьому можуть бути записанi наступним чином:
√︂
1
1
𝑚𝑥 = √ (𝜓 + 𝜓 * ) 1 − |𝜓|2 ,
(2.3a)
2
2
√︂
1
1
𝑚𝑦 = √ (𝜓 − 𝜓 * ) 1 − |𝜓|2 ,
(2.3b)
2
𝑖 2
𝑚𝑧 = 1 − |𝜓|2 ,

(2.3c)

де 𝜓 * — комплексно спряжена функцiя до 𝜓. Пiдставляючи тепер вирази (2.3) до
(1.38), отримаємо рiвняння руху у 𝜓-представленнi:
1 − 12 |𝜓|2
𝛿ℰ
˙
𝑖𝜓 = − * − 𝑖𝜅𝜓
,
𝛿𝜓
1 − 2𝜉 |𝜓|2
де 𝜅 = 𝑗𝜂/2 — перенормований струм, a 𝜉 = 1 − Λ−2 .

(2.4)
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За вiдсутностi струму (𝜅 = 0) у вiдповiдностi до (1.3) та (2.8), (2.9), (2.10),
(2.11) в системi буде утворюватись просторово однорiдний розподiл намагнiченостi в площинi 𝑥0𝑦, що є найбiльш енергетично вигiдним для магнiтом’яких плiвок.
З iншого боку, як видно з рiвняння (2.4), коли величина 𝜅 є позитивною i значною,
основним станом системи є стан з 𝜓 = 0, тобто це означає, що система знаходиться у станi насичення i всi вектори намагнiченостi зорiєнтованi вздовж вiсi 𝑒𝑧 .
Звiдси можна зробити висновок, що в данiй системi має iснувати деяке критичне значення 𝜅𝑠 нижче якого стан насичення перестає бути стiйким. В той же
час, бiля порогу насичення позаплощинна компонента намагнiченостi близька до
одиницi 𝑚𝑧 . 1, що еквiвалентно умовi |𝜓| ≪ 1. Завдяки цьому ми можемо дослiдити лiнiйну нестiйкiсть стану насичення, розклавши всi компоненти вектора
намагнiченостi в ряд, обмежившись лише членами другого порядку:
𝜓 + 𝜓*
√
+ 𝒪(|𝜓|3 )
2
𝜓 − 𝜓*
𝑚𝑦 = √ + 𝒪(|𝜓|3 )
𝑖 2
𝑚𝑥 =

(2.5)

𝑚𝑧 = 1 − |𝜓|2 .
У результатi розкладу остаточне рiвняння руху для 𝜓 (2.4) буде мати наступний
вигляд:
𝛿ℰ
− 𝑖𝜅𝜓.
(2.6)
𝛿𝜓 *
Запишемо тепер вираз для обмiнної енергiї, скориставшись 𝜓-представленням
𝑖𝜓˙ = −

та виразом (1.3). Врахувавши, що вздовж товщини феромагнiтної плiвки намагнiченiсть не змiнюється, отримаємо наступний вираз для гармонiчної складової
обмiнної енергiї:

Z

𝜕𝜓 𝜕𝜓 * 𝜕𝜓 𝜕𝜓 *
2
ℰex = ℓ ℎ d𝜌
+
𝜕𝑥 𝜕𝑥
𝜕𝑦 𝜕𝑦
[︂

]︂
(2.7)

𝑆

де враховано нормування ℰex = 𝐸ex /(4𝜋𝑀𝑠2 ) та вiдкинуто члени вищого порядку
вiдносно 𝜓.
Вираз для магнiтостатичної енергiї можна отримати, якщо пiдставити вираз
для магнiтостатичного потенцiалу (1.11) до (1.12) та зробивши вiдповiдне норму-
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вання, маємо:
S
V
VS
ℰms = ℰms
+ ℰms
+ ℰms
,

(2.8)

S
де ℰms
є поверхневою компонентою магнiтостатичної енергiї
Z
Z
′
′
1
′ (𝑚(𝑟) · 𝑛)(𝑚(𝑟 ) · 𝑛 )
S
d𝜌 d𝜌
,
ℰms =
8𝜋
|𝑟 − 𝑟 ′ |
𝑆

(2.9)

𝑆

де 𝑟 = (𝑥,𝑦,𝑧), 𝑛 — одиничний вектор нормалi, направлений до площини зразка 𝑆,
що являє собою загальну поверхню пластини (верхню та нижню частини загалом).
V
— об’ємна частина магнiтостатичної енергiї:
ℰms
Z
Z
1
(∇ · 𝑚(𝑟))(∇′ · 𝑚(𝑟 ′ ))
V
ℰms
=
d𝑟 d𝑟 ′
,
8𝜋
|𝑟 − 𝑟 ′ |

(2.10)

𝑉

𝑉

VS
— це енергiя взаємодiї об’ємних та поверхневих магнiтостатичних зарядiв:
а ℰms
Z
Z
1
(𝑚(𝑟) · 𝑛)(∇′ · 𝑚(𝑟 ′ ))
VS
ℰms
=−
d𝜌 d𝑟 ′
.
(2.11)
4𝜋
|𝑟 − 𝑟 ′ |
𝑆

𝑉

Користуючись нашим припущенням, що розподiл намагнiченостi зразка не
змiнюється вздовж вiсi 𝑒𝑧 , отримаємо зникнення останнього члена в магнiтостатичнiй енергiї ℰVS = 0. Крiм того, ми можемо тепер записати поверхневий внесок
в магнiтостатичну енергiю (2.9) в наступному виглядi:
(︃
)︃
Z
Z
1
1
1
S
ℰms
=
d𝜌 d𝜌′ 𝑚𝑧 (𝜌)𝑚𝑧 (𝜌′ )
− √︀
.
4𝜋
|𝜌 − 𝜌′ |
|𝜌 − 𝜌′ |2 + ℎ2
𝑆

(2.12)

𝑆

Використовуючи тепер вирази для 𝜓-представлення (2.5) до (2.10), отримаємо
наступний вираз для гармонiчної складової об’ємної частини магнiтостатичної
енергiї:
V
ℰms

1
=
8𝜋

Z
𝑆

*

Z

{︂ [︂
′
𝜕𝜓(𝜌) 𝜕𝜓 * (𝜌′ ) 𝜕𝜓 * (𝜌) 𝜕𝜓(𝜌′ )
′ 1 𝜕𝜓(𝜌) 𝜕𝜓(𝜌 )
d𝜌 d𝜌
+
+
+
2
𝜕𝑥
𝜕𝑥′
𝜕𝑥
𝜕𝑥′
𝜕𝑥
𝜕𝑥′
𝑆
*

𝜕𝜓 (𝜌) 𝜕𝜓 (𝜌′ ) 𝜕𝜓(𝜌) 𝜕𝜓(𝜌′ ) 𝜕𝜓(𝜌) 𝜕𝜓 * (𝜌′ ) 𝜕𝜓 * (𝜌) 𝜕𝜓(𝜌′ )
+
−
+
+
−
𝜕𝑥
𝜕𝑥′
𝜕𝑦
𝜕𝑦 ′
𝜕𝑦
𝜕𝑦 ′
𝜕𝑦
𝜕𝑦 ′
]︂
[︂
𝜕𝜓 * (𝜌) 𝜕𝜓 * (𝜌′ )
𝑖 𝜕𝜓(𝜌) 𝜕𝜓(𝜌′ ) 𝜕𝜓(𝜌) 𝜕𝜓 * (𝜌′ ) 𝜕𝜓 * (𝜌) 𝜕𝜓(𝜌′ )
−
−
+
−
−
𝜕𝑦
𝜕𝑦 ′
2
𝜕𝑦
𝜕𝑥′
𝜕𝑦
𝜕𝑥′
𝜕𝑦
𝜕𝑥′
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𝜕𝜓 * (𝜌) 𝜕𝜓(* 𝜌′ ) 𝜕𝜓(𝜌) 𝜕𝜓(𝜌′ ) 𝜕𝜓(𝜌) 𝜕𝜓 * (𝜌′ ) 𝜕𝜓 * (𝜌) 𝜕𝜓(𝜌′ )
−
+
−
+
−
𝜕𝑦
𝜕𝑥′
𝜕𝑥
𝜕𝑦 ′
𝜕𝑥
𝜕𝑦 ′
𝜕𝑥
𝜕𝑦 ′
]︂}︂ Zℎ Zℎ
𝜕𝜓 * (𝜌) 𝜕𝜓 * (𝜌′ )
1
′ √︀
−
.
(2.13)
d𝑧
d𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦 ′
|𝜌 − 𝜌′ |2 + (𝑧 − 𝑧 ′ )2
0

0

Роблячи те саме, знаходимо вираз для гармонiчної частини поверхневої магнiтостатичної енергiї (2.12):
[︃
]︃
Z
Z
[︀
]︀
1
1
1
S
√︀
d𝜌 d𝜌′ |𝜓(𝜌)|2 + |𝜓(𝜌′ )|2
−
ℰms
=−
.
4𝜋
|𝜌 − 𝜌′ |
|𝜌 − 𝜌′ |2 + ℎ2
𝑆

(2.14)

𝑆

Треба зазначити, що вираз (2.14) записаний з точнiстю до незалежної вiд 𝜓 нескiнченної константи, яка зникне при варiюваннi енергiї.
Далi ми будемо розглядати стiйкiсть стану насичення по вiдношенню до утворення магнонiв, у зв’язку з цим зручно перейти до простору хвильових векторiв,
використавши двовимiрне перетворення Фур’є:
Z
1
^
𝜓(𝑘)
=
d𝜌 𝜓(𝜌)𝑒−𝑖𝑘𝜌 ,
2𝜋
R2
Z
1
𝑖𝑘𝜌
^
d𝑘 𝜓(𝑘)𝑒
,
𝜓(𝜌) =
2𝜋

(2.15a)
(2.15b)

𝑄

та умову нормування:

Z
𝑒𝑖𝑘𝜌 d𝜌 = 4𝜋 2 𝛿(𝑘),

(2.16)

𝑆

де 𝑘 = (𝑘𝑥 ,𝑘𝑦 ) — двовимiрний хвильовий вектор. При цьому потрiбно зазначити,
що для Фур’є перетворення (2.15) важлива наступна рiвнiсть:
*
^
𝜓^* (−𝑘) = (𝜓(𝑘))
,

(2.17)

оскiльки зв’язок 𝑓^(𝑘) = (𝑓^(−𝑘))* має мiсце тiльки для дiйсних функцiй 𝑓 (𝜌) i не
може бути використаний тут.
Використовуючи тепер вирази для Фур’є перетворення (2.15), (2.16) та властивiсть (2.17), отримаємо наступний вираз для обмiнної енергiї (2.7):
Z
2
^
ℰex = ℓ2 ℎ d𝑘 𝑘 2 |𝜓(𝑘)|
,
𝑄

(2.18)
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де 𝑘 = |𝑘|. Аналогiчно отримаємо вирази для об’ємної частини магнiтостатичної
енергiї (2.13):
V
ℰms

Z
]︁
[︁
1
2 ^
2 ^
2
^
=
d𝑘 𝑘 |𝜓(𝑘)| + (𝑘𝑥 − 𝑖𝑘𝑦 ) 𝜓(𝑘)𝜓(−𝑘) + 𝑐.𝑐. B(𝑘),
4

(2.19)

𝑄

де B(𝑘) визначається наступним чином
1
B(𝑘) =
4𝜋

Z

Zℎ

Zℎ

d𝑎 𝑒−𝑖𝑎𝑘 d𝑧 d𝑧 ′ √︀
0

𝐴

0

1
𝑎2 + (𝑧 − 𝑧 ′ )2

=

𝑘ℎ − 1 + 𝑒−𝑘ℎ
,
𝑘3

(2.20)

де була виконана замiна 𝜌′ = 𝑎+𝜌 та 𝑎 = 𝑎(sin 𝜒, cos 𝜒). При цьому в розрахунках
останнього виразу було використано наступнi формули:
Zℎ

Zℎ
d𝑧 d𝑧 ′ √︀

0

0

Zℎ

ℎ−𝑧
= 2 d𝑧 √
,
𝑎2 + 𝑧 2
𝑎2 + (𝑧 − 𝑧 ′ )2
1

0

2𝜋
Z

∞
Z

d𝜒 𝑒

−𝑖𝑎(𝑘𝑥 cos 𝜒+𝑘𝑦 sin 𝜒)

= 2𝜋𝐽0 (𝑎𝑘),

0

0

𝑎𝐽0 (𝑎𝑘)
𝑒−𝑘𝑧
d𝑎 √
,
=
𝑘
𝑎2 + 𝑧 2

де 𝐽0 (𝑥) — це функцiя Бесселя нульового порядку. Зробивши подiбнi розрахунки
для поверхневої частини магнiтостатичної енергiї (2.14), маємо:
Z
S
2
^
ℰms = ℎ d𝑘 |𝜓(𝑘)|

(2.21)

𝑄
V
S
+ ℰms
матиме
В результатi загальна енергiя феромагнiтної плiвки ℰ = ℰex + ℰms

наступний вигляд:
Z

{︂[︂

]︂
1
2
^
ℰ = ℎ d𝑘 ℓ 𝑘 − 1 + ℬ(ℎ𝑘) |𝜓(𝑘)|
+
2
𝑄
[︂
]︂}︂
(𝑘𝑥 − 𝑖𝑘𝑦 )2 ^
1
^
𝜓(𝑘)𝜓(−𝑘)
+ 𝑐.𝑐. ,
+ ℬ(ℎ𝑘)
2
4
𝑘
𝜉 − 1 + 𝑒−𝜉
ℬ(𝜉) =
.
𝜉
2 2

(2.22)

Пiдставивши тепер вираз (2.22) до рiвняння руху (2.6) та врахувавши (2.17),
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^
отримаємо систему рiвнянь вiдносно 𝜓(𝑘)
та 𝜓^* (−𝑘):
⎧
(︁
)︁
(𝑘𝑥 + 𝑖 𝑘𝑦 )2
ℬ(ℎ𝑘)
⎪
˙
2
2
⎪
^
^
⎨ 𝑖𝜓(𝑘) = ℓ 𝑘 − 1 +
− 𝑖𝜅 𝜓(𝑘) +
ℬ(ℎ𝑘)𝜓^* (−𝑘) ,
2
2
2𝑘
(︁
)︁
⎪
ℬ(ℎ𝑘)
(𝑘𝑥 − 𝑖 𝑘𝑦 )2
⎪
*
^
^
⎩ −𝑖𝜓^˙ * (−𝑘) = ℓ2 𝑘 2 − 1 +
+ 𝑖𝜅 𝜓 (−𝑘) +
ℬ(ℎ𝑘)𝜓(𝑘).
2
2𝑘 2
(2.23)
Розв’язок даної системи рiвнянь (2.23) може бути представлений в наступному
виглядi:
^
𝜓(𝑘,𝑡)
= Ψ+ (𝑘)𝑒𝑧+ (𝑘)𝑡 ,

𝜓^* (−𝑘,𝑡) = Ψ− (𝑘)𝑒𝑧− (𝑘)𝑡 ,

(2.24)

де Ψ± (𝑘) — це незалежна вiд часу амплiтуда, а аргумент експоненти може бути
поданий у виглядi
𝑧± (𝑘) = −𝜅 ± 𝜅
˜ (𝑘),

(2.25)

де функцiя 𝜅
˜ (𝑘) має вигляд:
𝜅
˜ (𝑘) =

√︀
(1 − ℓ2 𝑘 2 ) (ℓ2 𝑘 2 + ℬ(ℎ𝑘) − 1).

(2.26)

Перш за все треба вiдзначити, що доки 𝜅 > 0, у вiдповiдностi до (2.25), спiновий струм грає роль ефективного згасання в системi, завдяки чому можна було знехтувати природнiм згасанням у початковому рiвняннi Ландау-ЛiфшицяСлончевського (1.38).
Функцiя 𝜅
˜ (𝑘) є немонотонною функцiєю, яка досягає свого максимального значення 𝜅𝑠 при 𝑘 = 𝐾:
⃒
𝑑˜
𝜅(𝑘) ⃒⃒
=0
𝑑𝑘 ⃒𝑘=𝐾

𝜅𝑠 = max 𝜅
˜ (𝑘) ≡ 𝜅
˜ (𝐾).
𝑘

(2.27)

Типовий вигляд функцiї 𝜅
˜ (𝑘) та областi стiйкостi та нестiйкостi стану насичення
представлений на Рис. 2.12 (a).
У випадку великої густини струму, коли 𝜅 > 𝜅𝑠 , дiйсна частина функцiї 𝑧± (𝑘)
є завжди менше нуля Re 𝑧± (𝑘) < 0 для всiх значень хвильового вектора 𝑘. Вiдтак,
стан насичення 𝑚𝑧 = 1 є стацiонарним станом системи i стiйким по вiдношенню
до магнонних збурень. Однак, коли густина прикладеного спiн-поляризованого
струму виявляється меншою за деяке критичне значення 𝜅 . 𝜅𝑠 , стан насичення
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Рис. 2.12: (а) Дiаграма стiйкостi стану насичення у нескiнченнiй феромагнiтнiй
плiвцi пiд дiєю спiн-поляризованого струму. Область нестiйкостi вiдповiдає зафарбованiй областi i визначається з умови 𝜅 < 𝜅
˜ (𝑘ℓ), де нормована густина струму 𝜅
вiдповiдає дiйсному значенню 𝐽. Максимум залежностi 𝐽(𝑘ℓ), що позначено точкою, дозволяє визначити максимальну густину струму насичення нескiнченної
плiвки 𝐽𝑠 i хвильовий вектор магнонiв 𝐾, на якому розвивається нестiйкiсть стану
насичення. (b) Дiаграми нестiйкостi стану насичення для випадку феромагнiтних
плiвок рiзної товщини.
є лiнiйно нестiйким по вiдношенню до магнонних мод з хвильовим вектором 𝐾.
Вiдповiднi областi нестiйкостi для рiзних товщин феромагнiтної плiвки зображенi
на Рис. 2.12 (b), як зафарбованi областi. Для кожної товщини крива 𝜅 = 𝜅
˜ (𝑘), так
само як i вiдповiдне значення густини струму 𝐽(𝑘), роздiляє стiйкий та нестiйкий
режими i має максимум, що визначає струм насичення 𝐽𝑠 для заданої товщини
плiвки, за якого стан насичення ще залишається стiйким. Вiдповiдне значення
критичного струму, при якому утворюється стан насичення, визначається наступним чином:
2𝑀𝑠2 𝑒
𝐽𝑠 =
ℎ𝜅𝑠 .
𝜂~

(2.28)

Як можна бачити з Рис. 2.12 струм насичення 𝐽𝑠 збiльшується зi збiльшенням тов-
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Рис. 2.13: Залежнiсть струму насичення 𝐽𝑠 вiд товщини плiвки. Суцiльна лiнiя
вiдповiдає теоретичнiй залежностi (2.28), а точки – результатам мiкромагнiтних
моделювань для нанодискiв з рiзним дiаметром 𝐷, штрихована лiнiя – асимптотика для випадку ℎ ≪ ℓ.
щини зразка. В результатi чого можна побудувати вiдповiдну залежнiсть густини
струму насичення вiд товщини плiвки, див. Рис. 2.13.
Використовуючи (2.26) та (2.28), можна знайти наступнi асимптотичнi залежностi: 𝐽𝑠 ≈ ℎ2 |𝑒|𝑀𝑠2 /(2𝜂~ℓ) для ℎ ≪ ℓ та 𝐽𝑠 ≈ ℎ|𝑒|𝑀𝑠2 /(𝜂~) для випадку
ℎ ≫ ℓ, але остання залежнiсть виходить за рамки розглянутих товщин плiвок,
оскiльки ми цiкавимось лише випадком вiдносно тонких феромагнiтних плiвок.
На Рис. 2.13 також представленi результати мiкромагнiтного моделювання для
нанодискiв рiзного дiаметру i, як можна бачити, зi збiльшенням розмiрiв дослiджуваної наночастинки вiдбувається краще узгодження значень густини струму
насичення, отриманих з мiкромагнiтних моделювань, та теоретичною залежнiстю
(2.28), що пояснюється тим, що теорiя побудована для нескiнченної феромагнiтної
плiвки.
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𝑅𝑘

Рис. 2.14: Схематичне зображення вихор-антивихрової структури симетрiєю c3 з
усiма магнiтними квазiчастинками:

— вихори (𝑞 = +1),

— антивихори (𝑞 =

−1),

— напiвантивихори (𝑞 = −1/2).

2.3

Аналiз перiодичних вихор-антивихрових структур у
магнiтних нанодисках

Як було показано в роздiлi 2.1, при вивченнi впливу спiн-поляризованого струму на вихровий розподiл у нанодиску, в системi iснує двi критичнi густини струму:
струм руйнування вихрового стану 𝐽𝑐 та струм насичення 𝐽𝑠 . У випадку, коли прикладений спiн-поляризований струм менше першого критичного струму 𝐽 < 𝐽𝑐 ,
стацiонарним станом в системi є деформований вихровий розподiл, коли ж густина струму перевищує струм насичення 𝐽 > 𝐽𝑠 , основним станом в системi є
стан насичення, коли всi вектори намагнiченостi спрямованi вздовж напрямку дiї
струму. Для промiжних густин струму 𝐽𝑐 < 𝐽 < 𝐽𝑠 в нанодискових системах були
виявленi динамiчнi перiодичнi вихор-антивихровi структури.
Як було показано в роздiлi 2.1, вихор-антивихровi структури є стiйкими по вiд-
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ношенню до зовнiшнiх впливiв i iснують в системi достатньо довго, завдяки цьому
можна зробити висновок, що данi структури є стацiонарними станами системи.
У вiдповiдностi до роботи [150], для тонких феромагнiтних цилiндрiв, розподiл
намагнiченостi в яких не залежить вiд товщини зразка, за вiдсутностi зовнiшнього впливу iснує два iнтеграли руху: загальна енергiя та момент iмпульсу, що має
вигляд:

Z
𝒥 =

d𝑟(cos 𝜃 − 1)(1 − 𝜕𝜒 𝜑).

(2.29)

𝑉

Перепишемо бездисипативний варiант рiвняння Ландау-Лiфшиця-Слончевського
(1.38) в сферичних координатах (𝜃,𝜑), що пов’язанi з вектором намагнiченостi у
вiдповiдностi до виразу (1.4):
⎧
⎪
˙ = − 𝛿ℰ ,
⎪
𝜑
⎨
𝛿Π
⎪
1 − Π2
𝛿ℰ
⎪
⎩ Π̇ =
+ 𝑗𝜂
.
𝛿𝜑
(1 + Λ−2 ) + (1 − Λ−2 )Π

(2.30)

де Π = cos 𝜃 = 𝑚𝑧 . В результатi з системи рiвнянь (2.30) можна отримати вирази
для змiни загальної енергiї та моменту з часом:
Z
˙
ℰ̇ = −𝑗 d𝑟 𝜀 sin2 𝜃𝜑,
Z

(2.31)

𝑉

𝒥˙ = 𝑗 d𝑟 𝜀 sin2 𝜃(1 − 𝜕𝜒 𝜑).

(2.32)

𝑉

Скористаємось методом колективних змiнних для опису вихор-антивихрових структур:
𝑁
∑︁
(︀
)︀
𝑚𝑧 = cos 𝜃 =
𝑓 |𝑧 − 𝑍𝑘 | ,

де 𝑧 = 𝑟𝑒𝑖𝜒 та 𝑍𝑘 = 𝑅𝑘 𝑒

𝜑=

𝑘=1
𝑖Φ𝑘

𝑁
∑︁

(︀
)︀
𝑞𝑘 arg 𝑧 − 𝑍𝑘 ,

(2.33)

𝑘=1

, а (𝑅𝑘 ,Φ𝑘 ) — полярнi координати, пов’язанi з k-тою

частинкою. Пiдставляючи вирази (2.33) до рiвнянь (2.31) та (2.32), отримаємо:
𝒥˙ ≈ −𝑗𝜉𝒥 ,

𝒥 ≈ 𝜋ℎ

∑︁
𝑘

ℰ̇ ≈ −𝜋ℎ𝑗𝜉

∑︁
𝑘

𝑞𝑘 𝑅𝑘2 Φ̇𝑘 ,

𝑞𝑘 𝑅𝑘2

+ 𝒮ℎ(1 −

∑︁

𝑞𝑘 ),

(2.34a)

𝑘

(2.34b)
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де 𝜉 = 𝜂Λ2

⧸︀ (︀ 2
)︀
Λ + 1 . Слiд зазначити, що вирази (2.34) є справедливими лише

за умови достатньо великих вiдстаней мiж вихорами та антивихорами, коли ще
вiдбувається перекриття їх осердь i можна використовувати метод колективних
змiнних (2.33).
За стацiонарних умов, коли ℰ̇ = 0 та 𝒥˙ = 0, одержимо закони збереження для
вихор-антивихрових структур:
𝑞≡

𝑁
∑︁
𝑘=1

𝑞𝑘 = 1,

𝑁
∑︁

𝑞𝑘 𝑅𝑘2 = 0,

Φ̇𝑘 = Ω = const.

(2.35)

𝑘=1

Зокрема пiд час утворення структур 𝒥 = 𝒥0 exp(−𝑡/𝑡0 ), де 𝑡0 = (𝜉𝑗)−1 – характерний час утворення. Системи з загальною завихреннiстю 𝑞 = 1 мають лiнiйну
залежнiсть мiж енергiєю та моментом ℰ = Ω𝒥 . Для всiх регулярних структур, що
були отриманi пiд час моделювань, закони збереження виконувались з великою
точнiстю: сума всiх завихринностей для вихорiв, антивихорiв та крайових напiв∑︀
вихорiв i напiвантивихорiв дає 𝑁
𝑘=1 𝑞𝑘 = 1; система оберталась, як єдине цiле, з
постiйною кутовою частотою Φ̇𝑘 = const; виконувалась умова на розташування
∑︀
2
−2
квазiчастинок 𝑁
𝑘=1 𝑞𝑘 (𝑅𝑘 /𝐿) < 10 , де 𝐿 – це радiус зразка.

2.4

Заключнi висновки до роздiлу

В даному роздiлi було дослiджено процес утворення двовимiрних перiодичних
магнiтних структур пiд дiєю поперечного спiн-поляризованого струму у тонких
магнiтних нанодисках. За допомогою проведених комп’ютерних експериментiв було встановлено, що мiж двома стацiонарними станами магнiтної системи: вихровим станом, за вiдсутностi або при малих густинах спiн-поляризованого струму,
та станом насичення, за великих густин струму, iснує велике рiзноманiття динамiчних вихор-антивихрових структур. Аналiзуючи динамiку цих структур при
рiзних густинах прикладеного струму, слiд видiлити три основнi областi: область
з хаотичною динамiкою вихор-антивихрових пар, що iснує бiля стацiонарного вихрового стану i яку ми назвали газовим станом магнiтної системи; область по-
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чатку кристалiзацiї, яку ми назвали рiдинним станом магнiтної системи, оскiльки з вихорiв та антивихорiв починає утворюватись надґратка, що має дефекти
i дислокацiї; i власне, сам кристалiчний стан — область повної кристалiзацiї
вихор-антивихрової надґратки, у якiй магнiтнi квазiчастинки формують двовимiрний кристал з квадратною симетрiєю i яка утворюється перед станом насичення. Також нами було виявлено невеликi областi утворення розрiджених вихорантивихрових надґраток рiзної симетрiї бiля стацiонарного вихрового стану. Усi
перiодичнi структури, що були отриманi в рамках комп’ютерного експерименту,
виявились стiйкими до локальних iмпульсiв магнiтного поля.
Крiм того, оскiльки кристалiчний стан утворювався безпосередньо перед станом насичення, було проведено аналiз лiнiйної нестiйкостi стану насичення для
нескiнченної феромагнiтної плiвки. У результатi проведеного дослiдження було
встановлено, за якого хвилевого вектора магнонного збурення виникає нестiйкiсть
i як залежить густина струму насичення вiд товщини плiвки (2.28). Крiм того,
оскiльки вихор-антивихровi перiодичнi структури були стiйкими та iснували без
змiни в феромагнiтному нанодиску протягом всього часу дiї спiн-поляризованого
струму, нами були встановленi закони збереження для даних структур (2.35).
Стисло оригiнальнi результати роздiлу можна сформулювати наступним чином:
1. Передбачено iснування перiодичних магнiтних структур перед станом насичення у тонких феромагнiтних зразках пiд дiєю поперечного спiн-поляризованого струму;
2. Проведено класифiкацiю та опис усiх отриманих структур намагнiченостi в
залежностi вiд прикладеної густини спiн-поляризованого струму;
3. Створено лiнiйну теорiю нестiйкостi насиченого стану для випадку нескiнченної феромагнiтної плiвки пiд дiєю спiн-поляризованого струму та встановлено вигляд аналiтичної залежностi струму насичення вiд товщини плiвки;
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4. Отримано закони збереження для вихор-антивихрових перiодичних магнiтних структур у феромагнiтних нанодисках пiд дiєю спiнового струму.
Всi аналiтичнi результати, що були отриманi у даному дослiдженнi, чудово
узгоджувались з результатами комп’ютерного експерименту.

Роздiл 3
IНДУКОВАНI ОДНОВИМIРНI ПЕРIОДИЧНI
СТРУКТУРИ В НАНОМАГНЕТИКАХ
В цьому роздiлi розглядається вплив поперечного спiн-поляризованого струму на тонкi магнiтнi нанодроти та наносмужки. Напрямок поляризацiї спiнового струму був
направлений вздовж вiсi 𝑒𝑧 , детальна геометрiя системи зображена на Рис. 3.2. В рамках даного роздiлу розглядаються питання впливу геометричних розмiрiв та форми
феромагнетика на утворення перiодичних структур, iндукованих спiн-поляризованим
струмом. За допомогою мiкромагнiтних моделювань магнiтних нанодротiв з квадратним поперечним перерiзом пiд дiєю спiн-поляризованого струму було встановлено,
що у випадку малих товщин в системi утворюються перiодичнi магнiтнi доменнi стiнки. Коли ж поперечнi розмiри нанодротiв перевищували деякий критичний розмiр,
в системi виникав гiстерезис за струмом мiж двома стацiонарними станами: однорiдним станом в площинi, перпендикулярнiй до напрямку поляризацiї струму, та станом
насичення. В рамках даного роздiлу також дослiджено вплив ширини магнiтної наносмужки на тип iндукованих перiодичних структур та проведено теоретичний аналiз
залежностi критичного струму та струму насичення вiд ширини для випадку вузьких
наносмужок. Результати, отриманi в даному роздiлi, опублiкованi в роботах [66, 67].

Вплив розмiрних ефектiв на утворення перiодичних структур являє собою цiкаву i фундаментальну проблему, оскiльки дозволяє спостерiгати одновимiрнi перiодичнi структури та дослiдити перехiд мiж станами рiзної симетрiї. Зокрема,
при вивченнi впливу розмiрних ефектiв на утворення iндукованих перiодичних
структур в надпровiдниках II роду було встановлено, що при обмеженнi надпровiдника вздовж однiєї з просторових осей iснує багатоступiнчастий перехiд вiд
надпровiдного стану до стану зi звичайною провiднiстю [151], див. Рис. 3.1.
У випадку, коли прикладене магнiтне поле менше деякого критичного значення 𝐵0 , воно не проникає в надпровiдник, що вiдповiдає областi «I» на Рис. 3.1
i є фазою Мейснера. При значеннях магнiтного поля 𝐵 & 𝐵0 воно поступово
починає проникати в надпровiдник i у ньому, на межi зразка, формується ви69
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Рис. 3.1: Схематичне зображення рiзних режимiв в тонкому надпровiднику II
роду, як залежнiсть струму вiд магнiтного поля. Синiм позначено стан надпровiдностi, а червоним – звичайний провiдний стан [151].
хор Абрикосова, область «II». Коли ж поле продовжує зростати, в системi виникає одновимiрний ланцюг з вихорiв Абрикосова, при цьому за умови збiльшення
амплiтуди зовнiшнього магнiтного поля кiлькiсть вихорiв Абрикосова всерединi
надпровiдника поступово зростає, що вiдповiдає областi «III» на фазовiй дiаграмi станiв Рис. 3.1. Даний процес завершується тим, що посерединi, вздовж всього
надпровiдника, виникає область зi звичайною провiднiстю, в той же час, коли на
краях нанодроту зберiгається надпровiдний стан, область «IV» на Рис. 3.1. При
подальшому збiльшеннi амплiтуди магнiтного поля область з нормальною провiднiстю розширюється, доки весь зразок не переходить до стану з нормальною
провiднiстю, область «V».
У вiдповiдностi до аналогiї мiж перiодичними структурами у надпровiдниках
другого роду, iндукованими зовнiшнiм магнiтним полем та магнiтними структурами в тонких феромагнiтних зразках, iндукованими спiн-поляризованим струмом,
можна очiкувати утворення одновимiрних магнiтних структур у тонких феромагнiтних нанодротах та наносмужках пiд дiєю поперечного спiн-поляризованого
струму. Для даного дослiдження була використана нанодротова тришарова ма-
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Рис. 3.2: Схематичне зображення геометрiї зразка. Довгий магнiтний нанодрiт
(w) з квадратним поперечним перерiзом знаходиться пiд дiєю поперечного спiнполяризованого струму, електрони в якому набувають вибраної спiнової поляризацiї при проходженнi через феромагнiтний поляризацiйний шар (p). Даний шар
являє собою жорсткий феромагнетик, намагнiченим вздовж вiсi 𝑒𝑧 i вiдокремлений вiд iншого магнiтного шару тонким немагнiтним провiдником (s).
гнiтна гетероструктура, Рис. 3.2, подiбна до тiєї, що була використана в роздiлi 2.
В ходi проведених чисельних дослiджень по впливу спiн-поляризованого струму
на феромагнiтнi нанодроти з квадратним поперечним перерiзом було встановлено,
що мiж однорiдним станом намагнiченостi вздовж нанодрота та станом насичення, замiсть двовимiрних вихор-антивихрових кристалiв, якi мали мiсце у випадку феромагнiтних плiвок, утворюються одновимiрнi перiодичнi магнiтнi доменнi
структури. Данi структури виникають лише у випадку тонких феромагнiтних нанодротiв, у випадку ж широких нанодротiв було зафiксовано появу гiстерезису
за струмом мiж двома стацiонарними станами. Постановка та результати проведеного чисельного дослiдження впливу спiн-поляризовного струму на магнiтнi
нанодроти представленi в пiдроздiлi 3.1.
У пiдроздiлi 3.2 розглядається питання впливу розмiрних ефектiв на процес
насичення та утворення перiодичних магнiтних структур у магнiтом’яких наносмужках. Вiдтак, в даному пiдроздiлi буде пророблено чисельний та аналiтичний
аналiз впливу ширини магнiтної наносмужки на тип та симетрiю перiодичних
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магнiтних структур, що утворюються пiд дiєю спiн-поляризованого струму мiж
двома стацiонарними магнiтними станами: станом з однорiдним розподiлом намагнiченостi вздовж наносмужки та станом насичення.

3.1

Дослiдження впливу спiн-поляризованого струму на
магнiтнi нанодроти

У вiдповiдностi до геометрiї зразка, що зображений на Рис. 3.2, комп’ютернi
експерименти по моделюванню впливу спiн-поляризованого струму на магнiтний
нанодрiт були заснованi на чисельному розв’язку рiвняннi Ландау—Лiфшиця з
додатковим членом Слончевського—Берже (1.38). Магнiтний нанодрiт мав квадратний поперечний перерiз, тобто його товщина ℎ була рiвна його ширинi 𝑤. У
всiх чисельних моделюваннях нанодрiт мав довжину 𝐿 = 1 мкм, що була набагато бiльшою за його поперечнi розмiри 𝐿 ≫ ℎ, завдяки чому магнiтну систему
можна було вважати одновимiрною i не використовувати розбиття на елементарнi
комiрки вздовж ширини та товщини при проведеннi мiкромагнiтних моделювань
в пакетi OOMMF [62]. Крiм того, оскiльки повздовжнi розмiри нанодроту перевищували розмiри поперечного перерiзу, за вiдсутностi спiн-поляризованого струму,
нанодрiт знаходився в основному станi — однорiдно намагнiченому вздовж вiсi 𝑒𝑥 ,
Рис. 3.2. Даний стан був початковим станом для всiх комп’ютерних експериментiв.
В моделюваннях використовувалися нанодроти з поперечним перерiзом ℎ, що
змiнювались в межах вiд 1 до 20 нм, з кроком в 1 нм та з матерiальними параметрами Py, при чому затуханням було знехтувано 𝛼 = 0. Ступiнь поляризацiї
струму 𝜂 = 0.4 та параметр Λ = 2 було зафiксовано для всiх моделювань. В ходi
дослiдження було зроблено два типи моделювань: з вiльними та перiодичними
межовими умовами вздовж вiсi 𝑒𝑥 . Для кожного типу моделювань дослiджувалась змiна розподiлу намагнiченостi у двох режимах: при адiабатичному зростаннi
густини струму вiд нуля до деякого максимально значення, коли система вже переходила у стан насичення, за якого усi вектори намагнiченостi були зорiєнтованi
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Рис. 3.3: Фазова дiаграма станiв пермалоєвого нанодроту з поперечним розмiром ℎ̃ = ℎ/ℓ пiд дiєю спiн-поляризованого струму. Рисунок (a) позначає область
I, що вiдповiдає однорiдному розподiлу намагнiченостi в площинi 𝑥0𝑦, область
II — виникненню перiодичних доменних стiнок в нанодротi, область III — стану
насичення, що схематично зображений на рисунку (b), область I-III — виникненню гiстерезису. Iндекси , ,

вiдповiдають результатам моделювань, проведених

по дослiдженню впливу спiн-поляризованого струму на магнiтнi нанодроти з перiодичними межовими умовами, а iндекси , ,
межовими умовами, при чому iндекси
вань критичному струму 𝐽𝑐 , iндекси

та
та

— моделюванням з вiльними

вiдповiдають отриманому з моделю— струму насичення 𝐽𝑠 , отриманому

для випадку зростаючого струму, а iндекси

та

— для випадку спадаючого

струму. Значення кривих 1, 1′ , 1′′ та 2 пояснено на стор. 78.
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Рис. 3.4: Компоненти намагнiченостi в залежностi вiд густини нормованого прикладеного струму κ = 2𝑗𝜂/(1 + Λ−2 ). Рисунки (a) та (и) вiдповiдають нанодротам
з ℎ = 5 нм та ℎ = 15 нм, вiдповiдно. Результати мiкромагнiтних моделювань
представлено суцiльними лiнiями для рiзних поперечних розмiрiв нанодроту: товстi кривi вiдповiдають випадку моделювань з перiодичними межовими умовами
вздовж вiсi 𝑒𝑥 , а тонкi кривi — випадку моделювань з вiльними межовими умовами. Штрихова лiнiя позначає аналiтичну залежнiсть змiни компоненти намагнiченостi 𝑚𝑦 при збiльшеннi густини струму 𝐽, у вiдповiдностi до (3.2). Пунктирнi
лiнiї позначають перехiд вiд одного стацiонарного стану до iншого при переходi
через критичнi струми κ𝑐 та κ𝑠 .
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вздовж напрямку дiї струму; та при адiабатичному зменшеннi густини струму
вiд максимального значення i до нуля. Ступiнь поляризацiї струму 𝜂 = 0.4 та
параметр Λ = 2 було зафiксовано для всiх моделювань.
В результатi проведених комп’ютерних моделювань було отримано фазову дiаграму станiв намагнiченостi, що зображена на Рис. 3.3. За вiдсутностi струму
зразок знаходиться в стацiонарному станi з однорiдним розподiлом намагнiченостi вздовж вiсi 𝑒𝑥 . Коли на нанодрiт починає дiяти спiн-поляризований струм,
вектори намагнiченостi однорiдно змiнюють свiй нахил в площинi зразка на кут
Φ по вiдношенню до вiсi 𝑒𝑥 , див. Рис. 3.3 (a). При цьому кут вiдхилення Φ зростає
при збiльшеннi густини струму неперервно до межi, коли вiн стане рiвним максимальному куту вiдхилення Φ𝑚𝑎𝑥 = 𝜋/4 за критичної густини 𝐽𝑐 . При перевищеннi
даного критичного струму система переходить до нового стану намагнiченостi.
Описаний режим вiдповiдає областi «I» та областi гiстерезису «I-III» на фазовiй дiаграмi станiв, див. Рис. 3.3 та Рис. 3.4.
При подальшому збiльшеннi густини струму однорiдний стан намагнiченостi
в площинi нанодроту стає нестiйким i зразок переходить до iншого стацiонарного стану, конкретний вигляд якого залежить вiд поперечного розмiру зразка ℎ.
Вiдтак, якщо ℎ не перевищує деякого критичного значення ℎ𝑐 , наступним стацiонарним станом у нанодротi є стан з перiодичними магнiтними доменами, роздiленими доменними стiнками, розподiл намагнiченостi в яких зображено на Рис. 3.5.
Дана область на фазовiй дiаграмi станiв вiдповiдає областi «II», див. Рис. 3.3 та
Рис. 3.4.
При подальшому збiльшеннi густини спiн-поляризованого струму i досягненнi значення струму насичення 𝐽𝑠 , для даної товщини, перiодичнi доменнi стiнки
зливаються i утворюють стан насичення, що має позначення «III» на фазовiй
дiаграмi станiв на Рис. 3.3 (b) i Рис. 3.4.
У випадку, коли товщина нанодроту ℎ перевищує деяке критичне значення ℎ𝑐 ,
а густина струму — 𝐽𝑐 , розподiл намагнiченостi в системi швидко переходить до
стану насичення без утворення перiодичних доменних структур, як можна бачити
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Рис. 3.5: Розподiл намагнiченостi в станi з перiодичними доменними стiнками,
що утворився для нанодроту з довжиною 𝐿 = 1 мкм та поперечним розмiром
ℎ = 5 нм для випадку ℎ < ℎ𝑐 . Даний розподiл приведено для невеликої частини
нанодроту, довжиною 170 нм, при цьому суцiльна, штрихована та пунктирна лiнiї
вiдповiдають розподiлам компонент намагнiченостi 𝑚𝑧 , 𝑚𝑦 та 𝑚𝑥 , вiдповiдно.
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з Рис. 3.4 (b). В той же час в моделюваннях, в яких густина спiн-поляризованого
струму адiабатично зменшувалась, стан насичення залишався стiйким до тих пiр,
доки густина струму не ставала меншою нiж струм насичення 𝐽𝑠 . У вiдповiдностi
з цим дана область гiстерезису на фазовiй дiаграмi позначена «I-III», Рис. 3.3.
Подальшi аналiтичнi результати в пiдроздiлi 3.1 були вперше отриманi В. П. Кравчуком в роботi [66] i наводяться тут лише з iлюстративною метою. Вiдтак, при
дослiдженнi нестiйкостi однорiдного стану в площинi 𝑥0𝑦 нанодроту, за допомогою
класичного аналогу представлення Гольштейна—Примакова—Тяблiкова [152], було виявлено, що стацiонарний стан в площинi пiд дiєю спiн-поляризованого струму
зазнає однорiдного повороту:
⎧
⎨ cos Θ = 0,

(3.1a)

⎩ sin Φ cos Φ = −κ,
2𝜂
κ=𝑗
,
1 + Λ−2

(3.1b)

де 𝑗 — це нормована густина спiнового струму, а (Θ,Φ) — сферична система координат, що описує розподiл намагнiченостi в нанодротi, 𝜂 — ступiнь спiнової
поляризацiї, а параметр Λ описує втрати мiж пiдкладкою та зразком. У вiдповiдностi до системи рiвнянь (3.1), декартовi компоненти намагнiченостi змiнюються
наступним чином:
[︃

√

4κ 2

]︃ 21

1−
,
2
[︃
]︃ 12
√
2
1 − 1 − 4κ
𝑚𝑦 (κ) = sin Φ(κ) = −
≈ −κ, для κ ≪ 1,
2

𝑚𝑥 (κ) = cos Φ(κ) =

𝑚𝑧 = 0,

1+

(3.2a)

(3.2b)
(3.2c)

у вiдповiдностi до чого можна зробити висновок, що розв’язки (3.1) та (3.2) є
стiйкими лише для iнтервалу струмiв 0 ≤ κ ≤ 1/2, що вiдповiдає змiнi куту Φ
в межах −𝜋/4 ≤ Φ ≤ 0 i повнiстю узгоджується з результатами комп’ютерного
моделювання, див. Рис. 3.4. Вiдповiдна критична густина критичного струму руй-
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нування однорiдного стану намагнiченостi в площинi 𝑥0𝑦 має наступний вигляд:
)︀
𝜋𝑀𝑠2 |𝑒|ℎ (︀
𝐽𝑐 =
1 + Λ−2 .
~𝜂

(3.3)

Як можна бачити, критичний струм 𝐽𝑐 має лiнiйну залежнiсть вiд поперечних
розмiрiв нанодоту ℎ, а змiна параметру Λ призводить лише до змiни куту нахилу
цiєї кривої, див. Рис. 3.3, крива 1 вiдповiдає Λ = 2, 1′ для Λ = 1 i 1′′ для Λ → ∞.
Аналiз нестiйкостi стану насичення по вiдношенню до дiї спiн-поляризованого
струму дозволив встановити нормовану густину спiнового струму, за якого розвивається магнонна нестiйкiсть стану насичення:
√︁
κ̃(𝑘) = 9𝑔 2 (𝑘) − [ℓ2 𝑘 2 − 𝑔(𝑘) − 2𝑔(0)]2 ,
(3.4)
[︁ (︁ )︁
(︁ )︁
]︁
1
𝑘ℎ
𝑘ℎ
1
де 𝑔(𝑘) ≈ 2 𝐼1 √𝜋 𝐾1 √𝜋 − 3 , а 𝐼1 (𝑥) та 𝐾1 (𝑥) — це модифiкованi функцiї
Бесселя першого (функцiя Iнфельда) та другого роду (функцiя Макдональда),
вiдповiдно. Як i у випадку розглянутого в пiдроздiлi 2.2 лiнiйного аналiзу нестiйкостi стану насичення, спiн-поляризований струм грає роль ефективного затухання. Коли густина прикладеного струму κ перевищує κ̃(𝑘), стан насичення залишається стiйким, однак, якщо вона виявляється меншою за κ̃(𝑘), стан насичення
Θ = 0 є лiнiйно нестiйким до малих вiдхилень. Мiнiмальний струм, пiд дiєю якого
стан насичення ще залишається стiйким, спостерiгається при κ𝑠 = max𝑘 κ̃(𝑘) або
у фiзичних одиницях:
𝐽𝑠 =

8𝜋𝑀𝑠2 |𝑒|ℎ
max κ̃(𝑘).
𝑘
~𝜂

(3.5)

Залежнiсть струму насичення (3.5) вiд товщини дроту ℎ показана на Рис. 3.3
лiнiєю 2 . Залежнiсть 𝐽𝑠 (ℎ) є нелiнiйною через залежнiсть κ̃(ℎ), як можна бачити
з (3.4).
Важливо зазначити, що утворення перiодичних доменних стiнок залежить вiд
параметру Λ. При цьому струм насичення 𝐽𝑠 , на вiдмiну вiд критичного струму
𝐽𝑐 , не залежить вiд Λ. Порiвнюючи тепер (3.5) та (3.3) видно, що для Λ = 1 (мiнiмально можливе значення) лiнiя 𝐽𝑐 (ℎ) є дотичною до кривої 𝐽𝑠 (ℎ) в точцi ℎ = 0,
як видно по лiнiї 1’ на Рис. 3.3. В цьому випадку 𝐽𝑐 (ℎ) > 𝐽𝑠 (ℎ), це означає, що
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стан насичення, який виникає при перевищенi струму 𝐽𝑐 , залишається стiйким i
доменна структура не з’являється. Коли ж параметр Λ > 1 нахил лiнiї 𝐽𝑐 (ℎ) зменшується i точка перетину залежностей 𝐽𝑐 (ℎ) та 𝐽𝑠 (ℎ) визначає критичну товщину
ℎ𝑐 :
𝐽𝑐 (ℎ𝑐 ) = 𝐽𝑠 (ℎ𝑐 )

(3.6)

таким чином для ℎ < ℎ𝑐 стан насичення є нестiйким для випадку густин струмiв
𝐽 < 𝐽𝑠 i перiодичнi доменнi стiнки виникають в iнтервалi 𝐽𝑐 < 𝐽 < 𝐽𝑠 .
Для ℎ > ℎ𝑐 маємо 𝐽𝑐 (ℎ) > 𝐽𝑠 (ℎ), у вiдповiдностi до чого з’являється гiстерезис
за струмом: коли струм зростає вiд нуля до критичного значення 𝐽𝑐 , стацiонарний
стан (3.1) стає нестiйким i система переходить до стану насичення; при русi в
протилежному напрямку, тобто при зменшеннi густини струму вiд максимального
до нуля, стан насичення залишається стiйким доки не досягне 𝐽𝑠 < 𝐽𝑐 . Таким
чином при адiабатичному зростаннi струму стан насичення залежить вiд товщини
нанодроту:
𝐽𝑠𝑎𝑡 =

⎧
⎨𝐽𝑠 , ℎ < ℎ𝑐 ,

(3.7)

⎩𝐽 , ℎ > ℎ .
𝑐
𝑐
Критична товщина ℎ𝑐 визначається з умови (3.6) i залежить вiд параметра Λ.
≈
Коли Λ зростає, величина ℎ𝑐 асимптотично досягає максимальної величини ℎmax
𝑐
2.303ℓ, як видно з лiнiї 1′′ на Рис. 2.10. Для мiнiмально можливого значення Λ = 1
критична товщина ℎ𝑐 = 0.
Отриманi аналiтичнi результати гарно узгоджуються з результатами мiкромагнiтних моделювань, як можна бачити по Рис. 3.3 та 3.4.

3.2

Розмiрнi ефекти та перiодичнi магнiтнi структури в
наносмужках пiд дiєю спiн-поляризованого струму

В даному пiдроздiлi розглянуто питання впливу поперечного спiнового струму
на феромагнiтнi наносмужки в рамках дослiдження розмiрних ефектiв, що пов’язанi з впливом ширини смужки на процес насичення та утворення перiодичних
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Рис. 3.6: Схематичне зображення тришарової магнiтної наносмужки, що складається з поляризатора, немагнiтної пiдкладки i магнiтного зразка. Через дану
гетероструктуру проходить спiн-поляризований струм, електрони в якому рухаються перпендикулярно до площини смужки, як показано червоною стрiлкою, i
мають поляризацiю вздовж вiсi 𝑒𝑧 , чорна стрiлка.
магнiтних структур. Вiдтак в дослiдженнi було використано тришарову магнiтну
структуру, що зображена на Рис. 3.6, довжиною 𝐿 = 1 мкм та з шириною, що
змiнювалась в межах 𝑤 ∈ [0.5; 100] нм. Спiновий струм з поляризацiєю 𝑝 = 𝑒𝑧
був прикладений вздовж вiсi 𝑧^ в напрямку, перпендикулярному площинi стрiчки,
Рис. 3.6.
Для даного дослiдження ми використовували пакет мiкромагнiтного симулятора OOMMF [62, 63] та матерiальнi параметри Py за вiдсутностi затуханням
𝛼 = 0. Довжина наносмужки була рiвна 𝐿 = 1 мкм, а її ширина змiнювалась з
кроком Δ𝑤 = 0.5 нм для випадку вузьких смужок (0.5 ≤ 𝑤 ≤ 5 нм) i Δ𝑤 = 1 нм
для всiх iнших випадкiв (5 < 𝑤 ≤ 100 нм). Товщина смужки була рiвна ℎ=5, 10
та 15 нм, вiдповiдно, для кожної серiї моделювань. Розмiри елементарної комiрки
в моделюваннях склав 3 × 𝑋 × ℎ нм, де 𝑋 змiнюється в межах вiд 0.5 до 3 нм,
в залежностi вiд ширини смужки. Ступiнь поляризацiї струму 𝜂 = 0.4 та параметр Λ = 2 було зафiксовано для всiх моделювань. Початковим станом для всiх
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комп’ютерних експериментiв був однорiдний стан намагнiченостi вздовж смужки
(вздовж вiсi 𝑒𝑥 ), що є дуже близьким до основного стану намагнiченостi довгої
смужки. Для розгляду всiх можливих станiв намагнiченостi в системi ми розглядали дiю адiабатично зростаючого струму у вiдповiдностi до закону: 𝐽 = 𝑡 Δ𝐽/Δ𝑡,
де Δ𝐽 = 1011 𝑍 A/м2 i Δ𝑡 = 1 нс.
Всi можливi стани намагнiченостi, якi утворилися пiд дiєю спiнового струму,
можуть бути узагальненi у виглядi фазової дiаграми, що зображена на Рис. 3.7 .
На Рис. 3.7 чорнi точки позначають перехiд вiд одного стану намагнiченостi до
iншого, що були пронумерованi наступним чином: 1 — стан насичення, що схематично зображений на Рис. 3.7 (a); 2 — однорiдний стан намагнiченостi в площинi плiвки, зображений на Рис. 3.7 (b); 3 — однорiдний позаплощинний стан,
що зображений на Рис. 3.7 (c); 4 — стан з перiодичними доменними стiнками,
розподiл намагнiченостi якого зображений на Рис. 3.7 (d) для наступних параметрiв 𝑤 = 9 нм, 𝐽 = 12×1012 A/м2 ; 5 — антивихровий ромбiчний стан, що зображений на Рис. 3.7 (e) для наступних параметрiв 𝑤 = 22 нм, 𝐽 = 7.5 × 1012 A/м2 ;
6 — стан з повздовжнiми доменними стiнками; 7 — стан з поперечними

доменними стiнками; 8 — стан з поперечно-вузловою доменною стiнкою, розподiл намагнiченостi якого зображений на Рис. 3.7 (f) для наступних параметрiв
𝑤 = 28 нм, 𝐽 = 7.5 × 1012 A/м2 ; 9 — вихровий ромбiчний стан, що зображений
на Рис. 3.7 (g) для параметрiв 𝑤 = 40 нм, 𝐽 = 11.25 × 1012 A/м2 ; 10 — кристалiчний стан, розподiл намагнiченостi якого зображений на Рис. 3.7 (h) для
параметрiв 𝑤 = 52 нм, 𝐽 = 14 × 1012 A/м2 ; 11 — газовий стан.
Перш за все треба вiдмiтити iснування двох критичних струмiв, вiдповiдно,
струму насичення 𝐽𝑠 (𝑤), що є мiнiмальним струмом, за якого смужка знаходиться
в станi насичення, див. Рис. 3.7 (a); i критичного струму 𝐽𝑐 (𝑤), що є найбiльшим
струмом, за якого однорiдний стан в площинi зразка є стiйким, див. Рис. 3.7 (b).
Для струмiв 𝐽 < 𝐽𝑐 наносмужка намагнiчена однорiдно в площинi 𝑥0𝑦 (перпендикулярно до напрямку дiї струму) пiд кутом 𝜑 = 𝜑(𝐽) до вiсi 𝑒𝑥 . Поява даного
стану вже вiдзначалась в Роздiлi 3, де вiн спостерiгався в магнiтних нанодротах

82
з квадратним поперечним перерiзом.
Для вибраної товщини зразка густина струму насичення 𝐽𝑠 (𝑤) є немонотонною функцiєю вiд ширини зразка 𝑤. Залежнiсть 𝐽𝑠 (𝑤) прямує до нуля у граничному випадку дуже вузьких смужок 𝑤 → 0. На противагу цьому, у випадку коли
ширина смужки 𝑤 зростає, значення густини спiнового струму насичення 𝐽𝑠 (𝑤)
швидко досягає свого максимуму. При подальному збiльшенню ширини смужки,
𝐽𝑠 (𝑤) асимптотично прямує до граничної величини 𝐽𝑠film при 𝑤 → ∞, де 𝐽𝑠film – це
струм насичення для нескiнченної плiвки заданої товщини, див. Рис. 3.7.
Залежнiсть критичного струму 𝐽𝑐 (𝑤) для випадку вузьких смужок подiбна до
описаної залежностi струму насичення 𝐽𝑠 (𝑤), за винятком лише того, що 𝐽𝑐 (𝑤) <
𝐽𝑠 (𝑤). Однак в той же час, пiсля досягнення свого максимального значення, функцiя 𝐽𝑐 (𝑤) починає монотонно спадати до нуля при збiльшеннi ширини зразка 𝑤,
див. Рис. 3.7.
З проведених комп’ютерних моделювань було встановлено, що у випадку, коли до феромагнiтної наносмужки прикладений спiновий струм, густина якого має
промiжне значення мiж двома критичними струмами 𝐽𝑐 < 𝐽 < 𝐽𝑠 , в магнiтнiй
системi можуть утворюватись рiзноманiтнi перiодичнi структури, тип яких є залежним вiд товщини смужки 𝑤. У вiдповiдностi до цього можна видiлити двi
характернi ширини: 𝑤1 ≈ ℎ та 𝑤2 ≈ 2ℎ. Для випадку ширин, що меншi за 𝑤1 , наносмужка залишається однорiдно намагнiченою для будь-якого значення прикладеного струму, тобто перехiд вiд однорiдного стану в площинi зразка до стану насичення вiдбувається з утворенням промiжного однорiдного розподiлу з ненульовою
позаплощинною компонентою ⟨𝑚𝑧 ⟩ ̸= 0, див. Рис. 2.10 (c). Було також встановлено, що цей процес є неперервним для вузьких смужок, при 𝑤/ℎ < 𝜉𝑐 ≈ 0.457,
i стрибкоподiбним для широких смужок 𝑤/ℎ > 𝜉𝑐 , де 𝜉𝑐 — критичне аспектне
вiдношення, що буде знайдене нижче з аналiтичних мiркувань.
Основною властивiстю смужок з промiжними ширинами 𝑤1 < 𝑤 < 𝑤2 є те,
що критичний струм майже спiвпадає зi струмом насичення 𝐽𝑐 ≈ 𝐽𝑠 , тобто вiдбувається рiзкий перехiд вiд однорiдного стану з нахиленим внутрiшньоплощинним
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Рис. 3.7: Фазова дiаграма станiв намагнiченостi, що утворюються в наносмужках в залежностi вiд її ширини 𝑤 пiд дiєю спiнового струму 𝐽. Довжина смужки
𝐿 = 1 мкм та товщина ℎ = 10 нм були зафiксованi. Всi зображенi областi з рiзними станами намагнiченостi було класифiковано i пронумеровано, див. стор. 81.
Лiнiя

позначає струм насичення 𝐽𝑠 ,

— критичний струм 𝐽𝑐 при переходi вiд

однорiдного стану в площинi наносмужки до iншого стану,
насичення 𝐽𝑠film для нескiнченної пластини товщиною ℎ. Лiнiї

— значення струму
,

та

по-

значають аналiтично знайденi струми 𝐽˜𝑐 , 𝐽˜𝑠 та 𝐽˜𝑐′ , вiдповiдно до формул (3.12),
(3.14) та (3.15). Iндекси , ,

та

демонструють позицiї вихорiв, антивихорiв,

напiввихорiв та напiвантивихорiв, вiдповiдно.
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розподiлом з ⟨𝑚𝑧 ⟩ = 0 до стану насичення з ⟨𝑚𝑧 ⟩ = 1. Для випадку 𝑤 > 𝑤2 перехiд
вiд одного стану до iншого є багаторiвневим процесом, пiд час якого утворюються
рiзноманiтнi перiодичнi структури. Вiдтак було встановлено, що для феромагнiтних смужок з ширинами, що є близькими за значеннями до 𝑤1 та 𝑤2 , тобто,
iншими словами, у випадку 𝐽𝑠 (𝑤) ' 𝐽𝑐 (𝑤), з’являються стiйкi перiодичнi структури. Для 𝑤 ≈ 𝑤1 утворюються одновимiрнi доменнi структури, див. Рис. 3.7 (d),
що спiвпадають з попередньо отриманими результатами для магнiтних нанодротiв у пiдроздiлi 3.1. У випадку, коли 𝑤 ≈ 𝑤2 , була знайдена iнша перiодична
структура — антивихровий ромбiчний стан, що зображений на Рис. 3.7 (e). Дана
перiодична структура має центральний ланцюжок антивихорiв, що вишикувались
вздовж середини наносмужки, i два ланцюжки межових солiтонiв — напiввихорiв,
що знаходяться вздовж країв смужки.
Розглянемо тепер поведiнку магнiтної системи для бiльш широких смужок
𝑤 > 𝑤2 . Розпочнемо з розгляду станiв намагнiченостi, що утворюються безпосередньо перед станом насичення, коли 𝐽 / 𝐽𝑠 . В цьому випадку було отримано два рiзних типи стiйких станiв: стан з повздовжнiми доменними стiнками (область 6 на
Рис. 3.7) та стан з поперечними доменними стiнками (область 7 на Рис. 3.7). Перший стан з’являється вiдразу пiд «пагорбами» в залежностi 𝐽𝑠 (𝑤) i представляє
собою групу паралельних доменних стiнок Блоха, розташованих вздовж смужки.
Варто вiдмiтити, що зi збiльшенням ширини наносмужки зростає число доменних
стiнок, що утворюються в нiй перед станом насичення. Другий стан з’являється
пiд «долинами» в залежностi 𝐽𝑠 (𝑤) i являє собою систему перiодичних доменних
стiнок Блоха, зорiєнтованих перпендикулярно до смужки (паралельно вiсi 𝑒𝑦 ).
При менших густинах прикладеного спiн-поляризованого струму виникають
iншi перiодичнi структури намагнiченостi, тип яких залежить вiд ширини смужки: для найбiльш вузьких смужок з 𝑤 & 𝑤2 утворюється поперечно-вузлова доменна стiнка, див. Рис. 3.7 (f), що складається з ланцюжка вихорiв та антивихорiв
i була розглянута в пiдроздiлi 1.2. У випадку бiльш широких смужок з’являється
вихровий ромбiчний стан, який є подiбним до вже розглянутого вище антивихро-
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вого ромбiчного стану з тiєю рiзницею, що тепер посерединi наносмужки розташованi магнiтнi вихори, а на межi — напiвантивихори, див. Рис. 3.7 (g).
У випадку широких смужок в системi утворюється кристалiчний стан, див.
Рис. 3.7 (h), що складається з магнiтних вихорiв та антивихорiв i є подiбним до
того, що був отриманий в нанодисках перед станом насичення в роздiлi 2. Однак,
на противагу нанодискам, де всi перiодичнi структури обертались, у випадку наносмужок всi отриманi перiодичнi структури були статичними. Слiд також вiдзначити, що в системi iнодi виникають дефекти в перiодичних структурах у виглядi
вакансiй або включень вихорi або антивихорiв.
Зi зменшенням густини струму, у випадку широких смужок, виникає також
динамiчний стан хаотичного руху вихорiв та антивихорiв, область 11 на Рис. 3.7,
який подiбний «газовому» стану, отриманому в нанодисках.
Проведемо тепер аналiтичну оцiнку верхньої межi критичної густини струму
𝐽𝑐 , а також струму насичення 𝐽𝑠 у випадку вузьких смужок. Для цього розглянемо однорiдно намагнiчену смужку пiд дiєю спiн-поляризованого струму, використавши для цього рiвняння Ландау—Лiфшиця—Гiльберта—Слончевського—Берже (1.38), без врахування дисипацiї в системi. Оскiльки наносмужка намагнiчена однорiдно, загальна енергiя системи буде складатись лише з магнiтостатичної
енергiї i може бути представлена у формi (1.14):
ℰ = ℰms =

)︀
𝑉 (︀
𝑁𝑥 𝑚2𝑥 + 𝑁𝑦 𝑚2𝑦 + 𝑁𝑧 𝑚2𝑧 ,
2

(3.8)

де 𝑉 — це об’єм зразка i 𝑁𝑖 , 𝑖 = (𝑥,𝑦,𝑧) — коефiцiєнти розмагнiчування, що
визначаються розмiрами смужки, що має форму паралелепiпеду [153]:
{︂
3
3
3
+ 𝑙𝑎𝑐
+ 𝑙𝑏𝑐
𝑐 (𝑙𝑎𝑐 + 𝑙𝑏𝑐 ) 𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑐2
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−
+
+
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3𝑉
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)︂
)︂
(︂ )︂
(︂
(︂
𝑎2 − 𝑐 2
𝑎𝑏
𝑏 2 − 𝑐2
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𝑙−𝑏
+
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+ 2 arctg
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𝑙+𝑎
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𝑙+𝑏
𝑐𝑙
(︂
)︂
(︂
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(︂
)︂
(︂
)︂}︂
𝑏
𝑙𝑎𝑏 + 𝑎
𝑎
𝑙𝑎𝑏 + 𝑏
𝑐
𝑙𝑎𝑐 − 𝑎
𝑐
𝑙𝑏𝑐 − 𝑏
+ ln
+ ln
+ ln
+ ln
, (3.9)
2𝑐
𝑙𝑎𝑏 − 𝑎
2𝑐
𝑙𝑎𝑏 − 𝑏
2𝑏
𝑙𝑎𝑐 + 𝑎
2𝑎
𝑙𝑏𝑐 + 𝑏
де (𝑎,𝑏,𝑐) позначає, вiдповiдно, повздовжнi та поперечнi розмiри паралелепiпеду
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√
вздовж вiсi 𝑒𝑥 , 𝑉 = 𝑎𝑏𝑐 — об’єм паралелепiпеду, 𝑙 = 𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 — головна гi√︀
потенуза, 𝑙𝑖𝑗 = 𝑖2 + 𝑗 2 , (𝑖,𝑗) = (𝑥,𝑦,𝑧) — гiпотенузи на вiдповiдних поверхнях
паралелепiпеду. Коефiцiєнти 𝑁𝑥 та 𝑁𝑦 знаходяться аналогiчним чином при пiдстановцi замiсть (𝑎,𝑏,𝑐) вiдповiдних лiнiйних розмiрiв паралелепiпеду. Для довгих
смужок 𝑁𝑥 ≪ 1, завдяки чому цим коефiцiєнтом можна знехтувати, однак ми
будемо зберiгати 𝑁𝑥 для бiльшої загальностi нашого розгляду.
Шукаючи стацiонарний однорiдний розв’язок, ми пiдставляємо вираз для магнiтостатичної енергiї (3.8) до рiвняння (1.38), в результатi отримаємо наступну
систему рiвнянь
(𝑁𝑧 − 𝑁𝑦 ) 𝑚𝑦 𝑚𝑧 − 𝑗𝜀(𝑚𝑧 )𝑚𝑥 𝑚𝑧 = 0,

(3.10a)

(𝑁𝑥 − 𝑁𝑧 ) 𝑚𝑥 𝑚𝑧 − 𝑗𝜀(𝑚𝑧 )𝑚𝑦 𝑚𝑧 = 0,
(︀
)︀
(𝑁𝑦 − 𝑛𝑥 ) 𝑚𝑥 𝑚𝑦 − 𝑗𝜀(𝑚𝑧 ) 𝑚2𝑧 − 1 = 0.

(3.10b)
(3.10c)

Легко бачити, що система рiвнянь (3.10) має розв’язок 𝑚𝑧 = 0, що вiдповiдає
розподiлу намагнiченостi в площинi магнiтної наносмужки. Даний розв’язок перетворює перших два рiвняння (3.10a) та (3.10b) на тотожностi, а останнє рiвняння
(3.10c) дозволяє нам розрахувати напрямок внутрiшньоплощинного розподiлу намагнiченостi:
sin(2𝜑) = −𝐽/𝐽˜𝑐 ,

(3.11)

де враховано, що 𝜑 = arctg(𝑚𝑦 /𝑚𝑥 ) — це кут, на який намагнiченiсть повернута
по вiдношенню до вiсi 𝑒𝑥 , а
(1 + Λ−2 )(𝑁𝑦 − 𝑁𝑥 )
˜
,
𝐽𝑐 = 𝐽0
2𝜂

(3.12)

є найбiльшим струмом, за якого iснує стан намагнiченостi з внутрiшньоплощинним розподiлом. Критичний струм 𝐽˜𝑐 залежить вiд розмiрiв смужки, оскiльки
геометричнi параметри були закладенi в коефiцiєнти розмагнiчування 𝑁𝑦 та 𝑁𝑥 ,
згiдно з (3.9). Вiдповiднi залежностi 𝐽˜𝑐 (𝑤) показанi на Рис. 3.7 товстими та пунктирними лiнiями. Як можна бачити 𝐽𝑐 = 𝐽˜𝑐 для вузьких смужок 𝜉𝑐 ℎ . 𝑤 ≤ ℎ,
доки для iнших значень ширини 𝐽𝑐 < 𝐽˜𝑐 . Це означає, що для широкого дiапазону
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ширин 𝑤 нестiйкiсть однорiдного стану з внутрiшньоплощинним розподiлом виникає для густин струмiв менших нiж 𝐽˜𝑐 , що може розглядатися як верхня межа
iснування однорiдного стану з розподiлом в площинi зразка.
Система рiвнянь (3.10) також має розв’язок з ненульовою позаплощинною компонентою 𝑚𝑧 ̸= 0:
[︂
]︂
1
𝐽
−2
𝑚𝑧 =
2 −1−Λ
,
1 − Λ−2 𝐽˜𝑠
√︁
𝑚𝑦
= (𝑁𝑧 − 𝑁𝑥 )/(𝑁𝑦 − 𝑁𝑧 ),
tg 𝜑 =
𝑚𝑥

(3.13a)
(3.13b)

де
√︁
2𝐽0
˜
𝐽𝑠 =
(𝑁𝑦 − 𝑁𝑧 ) (𝑁𝑧 − 𝑁𝑥 )
(3.14)
𝑃
є струмом переходу до стану насичення 𝑚𝑧 = 1. Залежнiсть 𝐽˜𝑠 показана на Рис. 3.7
чорною суцiльною лiнiєю i демонструє гарне узгодження з результатами моделювання для смужок 𝑤 < ℎ.
Iнший граничний випадок 𝑚𝑧 → 0 визначає струм
𝐽˜𝑐′ = 𝐽˜𝑠 (1 + Λ−2 )/2,

(3.15)

що вiдокремлює внутрiшньоплощинний та позаплощинний однорiднi стани i вiдповiдає пунктирнiй лiнiї на Рис. 3.7. Рiвнiсть струмiв 𝐽˜𝑐′ = 𝐽˜𝑐 еквiвалентна умовi
𝑁𝑧 = 1/3 i визначає критичне аспектне вiдношення 𝑤/ℎ = 𝜉𝑐 ≈ 0.457, що роздiляє
неперервний та стрибкоподiбний перехiд до стану насичення.
Важливо вiдзначити, що розв’язок (3.13) потребує умови 𝑁𝑦 > 𝑁𝑧 для випадку
довгих наносмужок (𝑁𝑥 ≪ 1), завдяки чому однорiдний позаплощинний стан
намагнiченостi можливий лише для нанодротiв з 𝑤 < ℎ.

3.3

Заключнi висновки до роздiлу

В цьому роздiлi було дослiджено вплив спiн-поляризованого струму на тонкi магнiтом’якi нанодроти та наносмужки квадратного та прямокутного поперечного перерiзу, вiдповiдно. В рамках даного дослiдження за допомогою ком-
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п’ютерного експерименту було встановлено, що внаслiдок дiї спiн-поляризованого
струму на феромагнетик утворюється два однорiдних стацiонарних стана: стан
з однорiдним розподiлом намагнiченостi в площинi для випадку малої густини
спiн-поляризованого струму, i стан насичення для випадку великої густини прикладеного струму. При цьому, стан з однорiдним розподiлом в площинi зразка за
вiдсутностi прикладеного спiн-поляризованого струму мав розподiл намагнiченостi вздовж нанодроту (наносмужки). Коли ж починав дiяти струм, всi магнiтнi
моменти повертались в площинi зразка на сталий кут, величина якого збiльшувалась зi зростанням густини спiн-поляризованого струму. Зростання кута нахилу
векторiв намагнiченостi призводило до зростання енергiї магнiтостатичної взаємодiї i, як наслiдок, появи нестiйкостi однорiдного стану намагнiченостi в площинi зразка. Максимальна густина спiн-поляризованого струму, за якої однорiдний
стан в площинi — стiйкий, є критичний струм 𝐽𝑐 , а мiнiмальний струм, за якого
нанодрiт (наносмужка) має стiйкий стан насичення, є струмом насичення 𝐽𝑠 .
Завдяки iснуванню нестiйкостi мiж двома однорiдними станами могли виникати перiодичнi магнiтнi структури рiзної симетрiї, тип яких залежить вiд форми
та поперечних розмiрiв зразка. Вiдтак, у випадку вузьких магнiтних нанодротiв з
квадратним поперечним перерiзом мiж двома однорiдними станами утворювався
стан з перiодичними доменними стiнками, а у випадку товстих нанодротiв виникала область гiстерезису за струмом, де в залежностi вiд того зростала густина струму чи зменшувалась, утворювався або однорiдний внутрiшньоплощинний
стан, або стан насичення.
Для випадку наносмужок було дослiджено вплив розмiрних ефектiв на процес
насичення та утворення перiодичних структур пiд дiєю спiн-поляризованого струму. Вiдтак, у даному випадку також було встановлено утворення двох однорiдних
стацiонарних станiв намагнiченостi: стан насичення i стан з внутрiшньоплощинним розподiлом, мiж якими виникали перiодичнi магнiтнi структури. Важливо
вiдмiтити, що залежностi густини критичного струму 𝐽𝑐 (𝑤) та густини струму
насичення 𝐽𝑠 (𝑤) були суттєво нелiнiйними, вiдповiдно, критичний струм 𝐽𝑐 до-
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сягав свого максимального значення, пiсля чого асимптотично спадав до нуля
зi збiльшенням ширини, а струм насичення 𝐽𝑠 мав осциляцiї в залежностi i, зi
збiльшенням ширини смужки, його значення наближалось до струму насичення
нескiнченної феромагнiтної плiвки такої ж товщини 𝐽𝑠𝑓 𝑖𝑙𝑚 .
Тип перiодичних структур, якi виникали мiж двома однорiдними станами в
наносмужцi, суттєво залежав вiд ширини зразка 𝑤 при сталостi iнших геометричних розмiрiв смужки (𝐿 та ℎ): для вузьких смужок з 𝑤 ≃ ℎ в системi утворювався стан з перiодичними доменними стiнками, аналогiчний випадку нанодротiв;
для наносмужок з 𝑤 ≃ 2ℎ мав мiсце антивихровий ромбiчний стан, в якому
магнiтнi антивихори вишикувались вздовж центральної лiнiї наносмужки, а на її
межi були розташованi ланцюжки напiввихорiв. При подальшому зростаннi ширини зразка в системi утворювались поперечно-вузловi доменнi стiнки, в яких
вздовж центральної лiнiї був ланцюжок з вихорiв та антивихорiв. Для бiльш широких смужок виникав вихровий ромбiчний стан, що був аналогiчний до антивихрового ромбiчного стану, при замiнi вихорiв на антивихори, а напiввихорiв на
напiвантивихори. В найбiльш широких смужках утворювались двовимiрнi вихорантивихровi кристали, що були подiбнi отриманим кристалiчним ґраткам для
випадку нанодискiв пiд дiєю спiн-поляризованого струму.
Важливо вiдмiтити, що безпосередньо перед струмом насичення 𝐽𝑠 в наносмужцi виникали перiодичнi доменнi стiнки, зокрема, пiд локальними максимумами в залежностi 𝐽𝑠 (𝑤) виникали перiодичнi повздовжнi доменнi стiнки, а пiд
мiнiмумами — перiодичнi поперечнi доменнi стiнки. Також слiд зауважити, що
на вiдмiну вiд перiодичних структур в нанодисках, якi обертались, всi перiодичнi структури, що були отриманi для наносмужок, були статичними, а єдиним
динамiчним станом в системi був «газовий» стан для широких смужок. Варто
вiдзначити, що на вiдмiну вiд одновимiрних дротiв, де iснували лише стацiонарнi
стани намагнiченостi, у наносмужках був можливий динамiчний стан (газоподiбна
фаза).
В рамках аналiтичного дослiдження впливу спiн-поляризованого струму для
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випадку вузьких магнiтом’яких наносмужок були зробленi розрахунки залежностi струму насичення 𝐽˜𝑠 та критичних струмiв 𝐽˜𝑐 та 𝐽˜𝑐′ , в залежностi вiд ширини
смужки, вiдповiдно до формул (3.14), (3.12) та (3.15). Варто вiдмiтити добре узгодження отриманих аналiтичних результатiв з чисельним експериментом.
Стисло оригiнальнi результати роздiлу можна сформулювати наступним чином:
1. Передбачено iснування перiодичних доменних стiнок перед станом насичення у тонких феромагнiтних нанодротах з квадратним поперечним перерiзом
пiд дiєю поперечного спiн-поляризованого струму.
2. В товстих магнiтних нанодротах передбачено iснування гiстерезису за струмом мiж двома однорiдними станами: станом з внутрiшньоплощинним розподiлом намагнiченостi i станом насичення.
3. Для випадку наносмужок рiзної ширини було чисельно i аналiтично дослiджено вплив розмiрних ефектiв на процес насичення пiд дiєю поперечного
спiн-поляризованого струму.
4. Передбачено iснування рiзноманiтних перiодичних магнiтних структур в магнiтом’яких наносмужках, тип яких та симетрiя залежали вiд ширини зразка.

Роздiл 4
ВПЛИВ МАГНIТНОГО ПОЛЯ НА
IНДУКОВАНI ПЕРIОДИЧНI СТРУКТУРИ
В даному роздiлi, який написано за матерiалами робiт [68, 154], дослiджується одночасний вплив зовнiшнього магнiтного поля та поперечного спiнового струму на тонкi
магнiтом’якi наноплiвки та наносмужки. Напрямок поширення електронiв у струмi
та його спiнова поляризацiя були однаковi i спрямованi перпендикулярно до площини феромагнетика, тобто, вздовж вiсi 𝑒𝑧 . В рамках даного дослiдження розглядається вплив сталого однорiдного магнiтного поля, що паралельне до напрямку спiнової
поляризацiї струму, на процес насичення феромагнiтних нанодискiв пiд дiєю спiнполяризованого струму. Побудовано лiнiйну теорiю нестiйкостi стану насичення для
нескiнченної феромагнiтної плiвки при використаннi класичного аналогу представлення Гольштейна—Примакова. Чисельно та аналiтично дослiджено одночасний вплив
струм-iндукованого магнiтного поля та спiнового струму на процес насичення та утворення перiодичних структур в магнiтом’яких наносмужках.

В роздiлах 2 та 3, було продемонстровано утворення перiодичних магнiтних
структур пiд дiєю спiн-поляризованого струму у феромагнiтних плiвках та наносмужках, вiдповiдно. Але, в той же час, як було передбачено з аналiтичних розрахункiв та пiдтверджено результатами комп’ютерних моделювань, для отримання перiодичних структур необхiдно використовувати спiн-поляризований струм
великої густини (𝐽 & 1012 А/м2 ). Даний недолiк може бути скомпенсований доданням сталого зовнiшнього магнiтного поля, спрямованого в напрямку дiї струму,
див. Рис. 4.1. Вiдтак, в пiдроздiлi 4.1 розглядається одночасний вплив спiнового струму та сталого зовнiшнього магнiтного поля на феромагнiтнi нанодиски та
наноплiвки. В рамках даного дослiдження ми за допомогою комп’ютерних моделювань дослiджуємо вплив зовнiшнього магнiтного поля та спiн-поляризованого
струму на процес насичення та утворення перiодичних магнiтних структур у феромагнiтних нанодисках. Зокрема було встановлено, що магнiтне поле, яке має
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Рис. 4.1: Схематичне зображення тришарової магнiтної гетероструктури, яка знаходиться пiд одночасною дiєю поперечного зовнiшнього магнiтного поля, що позначено синьою стрiлкою, i спiн-поляризованого струму, електрони в якому рухаються перпендикулярно до площини зразка, як показано червоною стрiлкою, i
мають поляризацiю вздовж вiсi 𝑒𝑧 , бiла стрiлка.
той самий напрямок, що i напрям дiї спiн-поляризованого струму та його поляризацiя, призводить до зменшення густини струму насичення, а отже i густин
струму, необхiдних для появи перiодичних структур. На противагу цьому, дiя магнiтного поля, що спрямоване антипаралельно напрямку дiї спiнового струму та
поляризацiї, призводить до збiльшення густини струму насичення. У вiдповiдностi з цим, ми аналiтично вивчаємо питання лiнiйної нестiйкостi стану насичення
у випадку одночасної дiї спiн-поляризованого струму та зовнiшнього магнiтного
поля на нескiнченнi феромагнiтнi наноплiвки.
Iншим важливим питанням дослiдження впливу магнiтного поля на процес насичення та утворення перiодичних магнiтних структур пiд дiєю спiн-поляризованого струму є питання впливу струм-iндукованого магнiтного поля або поля Ерстеда. Вiдтак, використання магнiтної гетероструктури для створення спiн-поляризованого струму з електричного завжди супроводжується виникненням поля
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Ерстеда, що є суттєво неоднорiдним i може призвести до руйнування перiодичних
магнiтних структур. У зв’язку з цим в пiдроздiлi 4.2 розглядається вплив поля
Ерстеда на стани намагнiченостi, що утворюються в феромагнiтних наносмужках
рiзної довжини пiд дiєю спiн-поляризованого струму. Зокрема, в пiдроздiлi 4.2 буде показано, що врахування впливу поля Ерстеда на феромагнiтнi наносмужки
призводить до появи всiх основних перiодичних структур: перiодичних доменних стiнок, поперечно-вузлових доменних стiнок, вихрового ромбiчного стану та
вихор-антивихрових надґраток. В той же час, через нелокальну природу, поле
Ерстеда руйнує стан насичення i призводить до виникнення нового стацiонарного
стану — однiєї поздовжньої доменною стiнкою, що була дослiджена чисельно i
аналiтично.

4.1

Спiльний вплив поперечного магнiтного поля та
спiн-поляризованого струму на магнiтнi плiвки

Для дослiдження одночасного впливу спiн-поляризованого струму та сталого
однорiдного магнiтного поля на перiодичнi структури та процес насичення нами знову була використана модель тришарової магнiтної гетероструктури з вертикально спрямованим спiновим струмом та зовнiшнiм магнiтним полем, див.
Рис. 4.1. Для комп’ютерних експериментiв був використаний пакет мiкромагнiтних моделювань OOMMF [62], де дослiджувались феромагнiтнi диски субмiкронного розмiру з матерiальними параметрами Py.
У моделюваннях застосовувався поперечний до площини зразка спiновий струм
з додатнiм напрямком спiнової поляризацiї 𝑝 = +1, ступiнь спiнової поляризацiї
складав 𝜂 = 0.4, та параметр невiдповiдностi зразка та немагнiтної пiдкладинки
Λ був рiвний 2 в усiх моделюваннях.
Мiкромагнiтнi моделювання проводились на дисках з дiаметром 𝐷 = 350 нм
та товщиною ℎ = 20 нм i ℎ = 10 нм, вiдповiдно. Розмiр елементарної комiрки
в моделюваннях складав 3 × 3 × ℎ нм. За вiдсутностi впливу на зразок магнi-
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тного поля та струму основним станом намагнiченостi в системi був вихровий
розподiл. Iндукцiя магнiтного поля та струм змiнювалось з часом за законами
𝐵(𝑡) = 𝐵0 (1 − 𝑒−𝑡/Δ𝑡 ) та 𝐽(𝑡) = 𝑡Δ𝐽/Δ𝑡, вiдповiдно, де 𝐵0 — це амплiтуда прикладеного магнiтного поля, що змiнювалась в iнтервалi 𝐵0 ∈ [−4,0.95] Т з кроком
Δ𝐵0 = 0.05 Т, а Δ𝑡 = 1 нс, Δ𝐽 = 1011 А/м2 — це вiдповiднi кроки змiни у
часi та за струмом, при чому останнiй зростав вiд нульового значення i до максимального, що вiдповiдало струму насичення. Дане повiльне зростання струму
та магнiтного поля дозволяє уникнути iнтенсивної магнонної динамiки у системi,
i в той же час дослiдити процес утворення перiодичних магнiтних структур та
переходу системи до стану насичення. Критерiєм набуття феромагнетика стану
насичення була використана наступна умова: ⟨𝑀𝑧 ⟩ /𝑀𝑠 > 0.999999, де ⟨𝑀𝑧 ⟩ — це
усереднена намагнiченiсть вздовж вiсi 𝑒𝑧 .
В результатi проведених мiкромагнiтних моделювань було дослiджено утворення перед станом насичення вихор-антивихрових кристалiчних структур, подiбних тим, якi виникали у випадку вiдсутностi магнiтного поля. При цьому
було встановлено, що, у випадку спiвнаправленої дiї магнiтного поля та спiнполяризованого струму, струм насичення зменшується зi збiльшенням величини
прикладеного магнiтного поля, див. Рис. 4.3. Дане зменшення вiдбувається доти, доки амплiтуда iндукцiї магнiтного поля не досягне значення поля насичення
𝑏 = 𝐵/𝐵𝑠 ≈ 1, яке у випадку диску скiнченних розмiрiв є дещо меншим за iндукцiю магнiтного поля насичення нескiнченної плiвки, що у випадку Py рiвне
𝐵𝑠 = 1.081 Т.
У випадку протилежних напрямкiв дiї спiн-поляризованого струму та зовнiшнього магнiтного поля струм насичення починає зростати зi збiльшенням амплiтуди прикладеного магнiтного поля, асимптотично наближаючись до деякого
максимального значення при 𝑏 → ∞, див. Рис. 4.3.
Виконаємо тепер аналiтичне дослiдження стiйкостi стану насичення по вiдношенню до прикладеного спiн-поляризованого струму та зовнiшнього магнiтного
поля, для цього скористаємось рiвнянням Ландау—Лiфшиця—Гiльберта—Слон-
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чевського—Берже (1.38) та розглянемо нескiнченний магнiтом’який зразок товщиною ℎ, що намагнiчений однорiдно вздовж своєї товщини. У випадку наявностi
зовнiшнього магнiтного поля загальна енергiя системи 𝐸 = 𝐸ex + 𝐸d + 𝐸z тепер
мiстить член, що враховує взаємодiю вектора намагнiченостi з зовнiшнiм магнiтним полем (1.21). Скориставшись тепер 𝜓-представленням (2.5) та врахувавши,
що магнiтне поле направлене поперечно до площини плiвки, отримаємо вираз для
енергiї зеемана:

Z
ℰz = 𝑏ℎ d𝜌 |𝜓|2 ,

(4.1)

𝑆

що записаний без врахування нескiнченно великої константи, що не залежить вiд
функцiї 𝜓 i зникне при варiюваннi загальної енергiї в рiвняннi (1.38).
Скориставшись формулами для Фур’є перетворення (2.15), отримуємо:
Z
2
^
ℰz = 𝑏ℎ d𝑘 |𝜓(𝑘)|
.
(4.2)
𝑄

Враховуючи тепер внески обмiнної (2.18), магнiтостатичних (2.19), (2.21) та
зееманiвської (4.2) складових до загальної енергiї, остаточно будемо мати:

Z

{︂[︂
]︂
1
2 2
2
^
ℰ = ℎ d𝑘 ℓ 𝑘 + 𝑏 − 1 + ℬ(ℎ𝑘) |𝜓(𝑘)|
+
2
𝑄

[︂
]︂}︂
1
(𝑘𝑥 − 𝑖𝑘𝑦 )2 ^
^
ℬ(ℎ𝑘)
𝜓(𝑘)𝜓(−𝑘)
+ 𝑐.𝑐. .
4
𝑘2

(4.3)

Пiдставивши тепер вираз (4.3) до рiвняння руху (2.6), отримаємо нову систему
^
рiвнянь вiдносно 𝜓(𝑘)
та 𝜓^* (−𝑘):
⎧
)︁
(︁
ℬ(ℎ𝑘)
(𝑘𝑥 + 𝑖 𝑘𝑦 )2
⎪
˙
2
2
⎪
^
^
⎨ 𝑖𝜓(𝑘) = ℓ 𝑘 + 𝑏 − 1 +
− 𝑖𝜅 𝜓(𝑘) +
ℬ(ℎ𝑘)𝜓^* (−𝑘) ,
2
2
2𝑘
(︁
)︁
⎪
ℬ(ℎ𝑘)
(𝑘𝑥 − 𝑖 𝑘𝑦 )2
⎪
*
^
^
⎩ −𝑖𝜓^˙ * (−𝑘) = ℓ2 𝑘 2 + 𝑏 − 1 +
+ 𝑖𝜅 𝜓 (−𝑘) +
ℬ(ℎ𝑘)𝜓(𝑘),
2
2𝑘 2
(4.4)
^
розв’язок якої знов будемо шукати у виглядi (2.24): 𝜓(𝑘,𝑡)
= Ψ+ (𝑘)𝑒𝑧+ (𝑘)𝑡 , 𝜓^* (−𝑘,𝑡) =
Ψ− (𝑘)𝑒𝑧− (𝑘)𝑡 , де Ψ± (𝑘) це незалежна вiд часу амплiтуда, а аргумент експоненти
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Рис. 4.2: Дiаграми нестiйкостi стану насичення для нескiнченної феромагнiтної
плiвки пiд дiєю поперечного спiн-поляризованого струму та зовнiшнього магнiтного поля, перпендикулярного до площини плiвки. Областi нестiйкостi показанi
зафарбованими, а 𝑏 — нормована iндукцiя прикладеного магнiтного поля.
має вигляд 𝑧± (𝑘) = −𝜅 ± 𝜅
˜ (𝑘), де функцiя 𝜅
˜ (𝑘) має вигляд:
𝜅
˜ (𝑘) =

√︀

(1 − 𝑏 − ℓ2 𝑘 2 ) (ℓ2 𝑘 2 + ℬ(ℎ𝑘) + 𝑏 − 1).

(4.5)

Як можна бачити розв’язок (4.5) переходить в розв’язок (2.26) у випадку вiдсутностi зовнiшнього магнiтного поля 𝑏 = 0. У вiдповiдностi до (2.24) можна
зробити висновок, що коли функцiя 𝜅
˜ (𝑘) — комплексна, стан насичення феромагнiтної плiвки завжди є стiйким, якщо ж значення 𝜅
˜ (𝑘) є дiйсним, тодi ми маємо
два рiзних випадки: для сильних струмiв, коли 𝜅 > 𝜅
˜ , ми маємо Re 𝑧(𝑘) < 0 i тодi
стацiонарним станом системи є стан насичення 𝑚𝑧 = 1; а для менших значень
струму, коли 𝜅 < 𝜅
˜ , розвивається нестiйкiсть стану насичення. Як можна бачити,
функцiя 𝜅 = 𝜅
˜ (𝑘) роздiляє областi стiйкостi i нестiйкостi стану насичення. див.
Рис. 4.2, вона є немонотонною i набуває максимального значення 𝜅𝑠 при деякому
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Рис. 4.3: Залежнiсть нормованого струму насичення 𝜅𝑠 = 𝜂𝐽𝑠 /(2𝐽0 ) вiд нормованої
величини iндукцiї прикладеного магнiтного поля 𝑏. Суцiльнi кривi вiдповiдають
аналiтичному розв’язку (4.5) та (4.6) (кривi 1 та 2 вiдповiдають зразкам з рiзною
товщиною: ℎ = 20 нм та ℎ = 10 нм, вiдповiдно), а точки рiзної форми вiдповiдають
результатам мiкромагнiтного моделювання. Штрих-пунктирнi лiнiї демонструють
асимптотичну залежнiсть (4.8a), а штрихованi лiнiї вiдповiдають асимптотичним
залежностям (4.8b). Червоними стрiлками позначено напрямок поляризацiї спiнполяризованого струму, а синiми — напрямок дiї магнiтного поля. Область, що
зафарбована зеленим, позначає стан «жорсткого насичення».
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хвилевому векторi 𝑘 = 𝐾:
⃒
𝑑˜
𝜅(𝑘) ⃒⃒
= 0,
𝑑𝑘 ⃒𝑘=𝐾

𝜅𝑠 = max 𝜅
˜ (𝑘) ≡ 𝜅
˜ (𝐾).
𝑘

(4.6)

Таким чином, значення 𝜅𝑠 визначає найменший струм, при якому стан насичення
залишається стiйким — струм насичення:
𝐽𝑠 = 2

𝐽0
𝜅
˜𝑠.
𝜂

(4.7)

Областi нестiйкостi, якi визначаються з умови 𝜅
˜ ∈ R+ та 𝜅 < 𝜅𝑠 , показанi на Рис. 4.2 зафарбованими областями. Максимальнi значення на зображених
залежностях визначають струм насичення 𝜅
˜ 𝑠 для заданої величини зовнiшнього магнiтного поля 𝑏. Залежнiсть 𝜅𝑠 (𝑏) показана на Рис. 4.3 суцiльними лiнiями.
Як можна бачити, для 𝑏 > 1 феромагнiтна плiвка знаходиться в станi насичення за вiдсутностi спiн-поляризованого струму, оскiльки величина магнiтного поля
перевищує поле насичення. Аналiз (4.5) та (4.6) дозволяє отримати наступнi асимптотичнi поведiнки:
√︂ (︂
)︂3/4
ℎ 1−𝑏
,
𝜅𝑠 ≈
ℓ
3
𝜅𝑠 ≈

1
2ℓ
− √︀ ,
2 ℎ |𝑏|

𝑏 → 1,
𝑏 → −∞.

(4.8a)
(4.8b)

Вiдповiдно до (4.8b) струм насичення обмежений зверху 𝜅𝑠 < 1/2 для будь-яких
значень величини нормованого магнiтного поля 𝑏. Це означає, що для струму
𝜅 > 1/2 стан насичення буде зберiгатись для будь-якого значення поперечного
магнiтного поля. Iншими словами, якщо прикладено струм 𝜅 > 1/2, то змiнити стан намагнiченостi неможливо за будь-якого (навiть нескiнченного) значення
поперечного магнiтного поля, у зв’язку з чим даний стан був названий станом
«жорсткого насичення», див. Рис. 4.3.
Струм «жорсткого насичення», для якого 𝜅rigid
= 1/2, має розмiрну форму:
𝑠
𝐽𝑠rigid

4𝜋𝑀𝑠2 |𝑒|ℎ 𝐽0
=
= .
~𝜂
𝜂

(4.9)
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Рис. 4.4: Залежнiсть перiоду сталої надґратки 𝑎
˜𝑠 , що з’являється перед станом насичення, вiд величини прикладеного магнiтного поля. Результати, отриманi завдяки мiкромагнiтним моделюванням, мають позначення:
кристалiчнi структури;

— вихор-антивихровi

— рiдинна фаза. Вставки А та В демонструють розподiл

намагнiченостi в надґратках для випадку вiд’ємного (антипаралельного вiсi 𝑒𝑧 )
та позитивного (паралельного вiсi 𝑒𝑧 ) магнiтних полiв, вiдповiдно. Розмiр зображеної областi складає 50 × 50 нм, магнiтнi вихори позначенi , а антивихори —
.
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Таким чином, струм 𝐽𝑠rigid визначається тiльки матерiальними параметрами (намагнiченiсть насичення) i товщиною зразка. Для випадку пермалоєвої плiвки
товщиною ℎ = 20 нм i ступiнню спiнової поляризацiї 𝜂 = 0.4 вираз (4.9) дає
𝐽𝑠rigid = 70.6 × 1012 A/м2 . У вiдповiдностi з цим, фiзичний змiст значення 𝐽0 —
мiнiмальна густина струму, за якої вiдбувається жорстке насичення, при повнiй
спiновiй поляризацiї струму 𝜂 = 1. Крiм того, важливо вiдмiтити добрий збiг
результатiв аналiтичного аналiзу нестiйкостi стану насичення та результатiв комп’ютерних експериментiв, див. Рис. 4.3.
Як було вже встановлено в роздiлi 2, вихор-антивихровi надґратки виникають
безпосередньо перед станом насичення, у вiдповiдностi з цим виникає питання, як
буде впливати зовнiшнє магнiтне поле на перiод надґратки. Згiдно з результатами
проведених мiкромагнiтних моделювань було встановлено, що у випадку, коли магнiтне поле спрямовано паралельно до напрямку дiї спiн-поляризованого струму,
вихор-антивихровi надґратки перед станом насичення стають бiльш розрiдженими у порiвняннi з випадком вiдсутностi зовнiшнього магнiтного поля, див. Рис. 4.4.
У випадку, коли зовнiшне магнiтне поле направлене антипаралельно до спiнового струму, вiдстань мiж вихорами та антивихорами в кристалiчних надґратках
𝑎𝑠 стає меншою, нiж у випадку вiдсутностi струму, що свiдчить про те що вихорантивихрова надґратка стає бiльш компактною, див. Рис. 4.4. Згiдно з проведеним
лiнiйним аналiзом було визначено, що нестiйкiсть стану насичення з’являється
при зменшеннi густини спiн-поляризованого струму нижче струму насичення 𝐽𝑠 i
нестiйкiсть проявляється в появi магнонних мод з хвильовим вектором 𝐾 та довжиною хвилi 𝑎
˜𝑠 = 2𝜋/𝐾, див. Рис. 4.4. У вiдповiдностi з цим, з Рис. 4.4 можна
бачити, що лiнiйна теорiя визначає лише деяку максимально можливу величину
вiдстанi мiж вихорами та антивихорами 𝑎
˜𝑠 в перiодичних структурах, що, в той
же час, добре узгоджується з результатами комп’ютерного експерименту.
Виходячи з невеликої рiзницi мiж теоретично передбаченим значенням вихорантивихрової вiдстанi 𝑎
˜𝑠 та результатами моделювань 𝑎𝑠 i скориставшись формулами (4.5) та (4.6), можна записати асимптотичнi залежностi 𝑎𝑠 ∼ 1/(1 − 𝑏) для
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√︀
𝑏 → 1 i 𝑎𝑠 ∼ 1/ |𝑏| для 𝑏 → −∞.

4.2

Вплив Ерстедового поля на процес насичення
феромагнiтних наносмужок

В усiх попереднiх роздiлах, де розглядалось питання впливу спiн-поляризованого струму на тонкi феромагнiтнi зразки, як приклад розглядались тришаровi
магнiтнi структури, через якi пропускався електричний струм, що набував спiнової поляризацiї. При цьому залишалось поза увагою питання утворення поля
Ерстеда, що завжди виникає при проходженнi електричного струму через провiдник i розподiл якого залежить вiд поперечного перерiзу провiдника. В даному
роздiлi буде дослiджено, як впливає одночасна дiя спiн-поляризованого струму та
струм-iндукованого магнiтного поля на феромагнiтнi наносмужки рiзної ширини.
Для цього розглянемо феромагнiтну наносмужку товщиною ℎ = 5 нм, довжиною
𝐿 = 1 мкм та з шириною, що змiнювалась в межах 1 ≤ 𝑤 ≤ 100 нм. Спiновий
струм з поляризацiєю 𝑝 = 𝑒𝑧 прикладено вздовж вiсi 𝑒𝑧 в напрямку, перпендикулярному площинi стрiчки, детальна геометрiя системи зображена на Рис. 4.5.
Для даного дослiдження ми використовували пакет мiкромагнiтного моделювання OOMMF [62, 63] та матерiальнi параметри Py. Довжина наносмужки була
рiвна 𝐿 = 1 мкм, а її ширина змiнювалась в межах 𝑤 ∈ [1; 100] нм з кроком
Δ𝑤 = 1 нм для всiх ширин зразкiв. Товщина смужки була рiвна ℎ = 5 нм. Розмiри елементарної комiрки в моделюваннях складали 3×𝑋 ×ℎ нм3 , де 𝑋 змiнюється
в межах вiд 0.5 до 3 нм в залежностi вiд ширини смужки. Ступiнь поляризацiї
струму 𝜂 = 0.4 та параметр Λ = 2 було зафiксовано для всiх моделювань. Початковим станом для всiх моделювань був однорiдний стан намагнiченостi вздовж
смужки (вздовж вiсi 𝑒𝑥 ), що є дуже близьким до основного стану намагнiченостi довгої смужки. Для розгляду всiх можливих станiв намагнiченостi в системi
ми розглядали дiю адiабатично зростаючого струму у вiдповiдностi до закону:
𝐽 = 𝑡 Δ𝐽/Δ𝑡, де змiна густини струму складала Δ𝐽 = 1011 𝐴/м2 , а змiна за
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Рис. 4.5: Схематичне зображення тришарової магнiтної структури, на якiй зеленою стрiлкою позначено напрямок потоку електронiв, а бiлими та червоними
стрiлками, вiдповiдно, позначено напрямок намагнiченостi поляризатора та просторовий розподiл поля Ерстеда в серединi структури.
часом була рiвна Δ𝑡 = 1 нс.
При дослiдженнi було виконано два типи мiкромагнiтних моделювань. В першому типi ми розглядали скiнчений зразок пiд дiєю спiнового струму без врахування поля Ерстеда. В результатi проведених мiкромагнiтних моделювань було
отримано такi ж стани намагнiченостi, як i у випадку бiльш товстих смужок, що
були розглянутi в пiдроздiлi 3.2, див. Рис. 3.7 та Рис. 4.6 (а). Але через зменшення товщини зразка з ℎ = 10 нм до ℎ = 5 нм, густини струмiв, що були необхiднi
для утворення перiодичних структур намагнiченостi, для випадку тонкої смужки
виявились втричi меншi нiж для випадку бiльш товстої наносмужки.
Також в рамках моделювань першого типу були додатково проведенi моделювання для наносмужок з перiодичними межовими умовами вздовж її довжини,
тобто був розглянутий квазi-нескiнченний випадок з замкненими межами вздовж
вiсi 𝑒𝑥 . При цьому було виявлено, що густини струмiв та областi утворення перiодичних структур на фазових дiаграмах станiв для випадку скiнченого та квазi-
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нескiнченного випадкiв спiвпали з великою точнiстю, з чого можна було зробити
висновок, що наносмужки довжиною 𝐿 = 1 мкм є достатньо великими, щоб узагальнити отриману фазову дiаграму Рис. 4.6 (а) для випадку довших смужок.
В другому типi мiкромагнiтних моделювань ми розглядали квазi-нескiнченну
феромагнiтну смужку пiд одночасним впливом спiнового струму та поля Ерстеда,
яке створювалось при проходженнi електричного струму частинок через смужкову гетероструктуру, див. Рис. 4.5. В даному випадку просторовий розподiл iндукцiї магнiтного поля Ерстеда мав наступний вигляд:
𝐵(𝐽,𝑟) =

4𝜋
𝐽𝑦𝑒𝑥 ,
𝑐

(4.10)

де 𝑐 — швидкiсть свiтла, 𝐽 — густина прикладеного електричного струму. Всi розподiли намагнiченостi, що утворювались в даних мiкрмоагнiтних моделюваннях,
представленi на Рис. 4.6 (b).
На Рис. 4.6 чорнi точки позначають перехiд вiд одного стану намагнiченостi
до iншого, а отриманi стани намагнiченостi було класифiковано i пронумеровано:
1 — стан насичення, що схематично зображений на Рис. 4.6 (c); 2 — однорi-

дний стан намагнiченостi в площинi плiвки, зображений на Рис. 4.6 (d); 3 —
однорiдний позаплощинний стан, що зображений на Рис. 4.6 (e); 4 — стан з
однiєю поздовжньою доменною стiнкою, зображений схематично на Рис. 4.6 (f);
5 — стан з двома поздовжнiми доменними стiнками; 6 — стан з трьома

поздовжнiми доменними стiнками; 7 — стан з чотирма поздовжнiми доменними стiнками; 8 — стан з п’ятьма поздовжнiми доменними стiнками; 9 —
стан з поперечними доменними стiнками; 10 — стан з перiодичними доменними стiнками; 11 — антивихровий ромбiчний стан; 12 — поперечно-вузлова
доменна стiнка; 13 — вихровий ромбiчний стан; 14 — кристалiчний стан; 15 —
газовий стан.
Порiвнюючи двi фазовi дiаграми станiв на Рис. 4.6, можна дiйти висновку, що
вплив магнiтного поля є незначним для випадку вузьких стрiчок та для низьких густин струмiв. Цей факт випливає з просторового розподiлу поля Ерстеда,
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Рис. 4.6: Фазова дiаграма станiв намагнiченостi для Py наносмужок рiзної ширини пiд дiєю спiн-поляризованого струму, за умови: (а) вiдсутностi поля Ерстеда; (b) наявностi поля Ерстеда та перiодичних межових умов. Довжина смужки
𝐿 = 1 мкм i товщина ℎ = 5 нм залишались незмiнними для всiх моделювань. Всi
зображенi областi з рiзними станами намагнiченостi було класифiковано i пронумеровано, див. стор. 103.
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максимум якого пропорцiйний до густини прикладеного струму 𝐵𝑚𝑎𝑥 ∝ 𝐽𝑤/2. В
даному випадку утворюються однаковi стани намагнiченостi, що i у випадку моделювань без врахування поля Ерстеда: однорiдний стан намагнiченостi в площинi
наносмужки за малих густин струму, область 2 на фазових дiаграмах Рис. 4.6;
однорiдний позаплощинний стан для вузьких смужок та при бiльших густинах
струму, область 3 ; перiодичнi доменнi стiнки, область 10 . Однак, при подальшому зростаннi густини прикладеного струму з’являється важлива вiдмiннiсть мiж
двома фазовими дiаграмами станiв намагнiченостi — у випадку наявностi поля
Ерстеда, феромагнiтна наносмужка вже не набуває стану насичення — замiсть
нього в системi утворюється стан з однiєю доменною стiнкою, що розташована
вздовж всiєї смужки, що схематично зображена на Рис. 4.6 (f) i вiдповiдає областi
4 на Рис. 4.6 (b). Даний стан виникає завдяки конкуренцiї взаємодiй магнiтного

моменту зi спiновим-крутильним моментом та полем Ерстеда, оскiльки обидва цi
ефекти лiнiйно пропорцiйнi густинi прикладеного струму. Бiльш детально даний
стан намагнiченостi буде розглянутий нижче, на стор. 113.
Для ширших феромагнiтних смужок та промiжних густин струму спостерiгались хаотичний режим (область 15 ) та стiйкi перiодичнi структури в обох типах
моделювань: з та без поля Ерстеда. Однак, цi стани дещо вiдрiзнялись для рiзних
типiв моделювань:
1. Вихор-антивихровi кристалiчнi структури (область 14 ), поперечно-вузловi
доменнi стiнки (область 12 ) i вихровий ромбiчний стан (область 13 ) залишались стiйкими в обох випадках моделювань, хоча в смужках пiд дiєю
магнiтного поля Ерстеда вони зазнавали деформацiї;
2. Область 11 з антивихровими ромбiчними станами та область 9 з поперечними магнiтними доменами зникають при одночасному впливi поля Ерстеда та спiнового струму;
3. За вiдсутностi магнiтного поля область 4 на фазовiй дiаграмi, що мiстить
одну поздовжню доменну стiнку, є досить вузькою i виникає безпосередньо
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перед станом насичення (область 1 ), див. область 4 на Рис. 4.6 (а). На
вiдмiну вiд цього, у випадку наявностi поля Ерстеда, подiбна доменна стiнка
виникає для смужок всiх ширин, область 4 на Рис. 4.6 (b);
4. Областi 5 , 6 , 7 , 8 , що мають число поздовжнiх доменних стiнок бiльше
за одну, також значно зросли пiд дiєю струм-iндукованого струму в порiвняннi з випадком без поля.
Для вiдокремлення областей з поздовжнiми доменними стiнками та вихорантивихровими перiодичними структурами було зручно використати двовимiрне
перетворення Фур’є для позаплощинної компоненти:
𝐹𝑧2𝐷 (𝑘𝑗 )

𝑁𝑥𝑦
1 ∑︁
=
[𝑚𝑧 (𝜌𝑖 ) − ⟨𝑚𝑧 ⟩] 𝑒−𝑖𝑘𝑗 𝜌𝑖 ,
𝑁𝑥𝑦 𝑖=1

(4.11)

де 𝑁𝑥𝑦 — загальне число комiрок мiкромагнiтного моделювання в областi застосування перетворення Фур’є, 𝜌𝑖 = (𝑥𝑖 ,𝑦𝑖 ) — двовимiрний радiус вектор, що позначає
∑︀𝑁𝑥𝑦
𝑖-ту комiрку, ⟨𝑚𝑧 ⟩ = 𝑁1𝑥𝑦 𝑖=1
𝑚𝑧 (𝜌𝑖 ) — усереднена за числом позаплощинна компонента намагнiченостi, 𝑘𝑗 = (𝑘𝑗𝑥 ,𝑘𝑗𝑦 ) — двовимiрний хвильовий вектор. Як видно з
Рис. 4.7 (a), вплив поля Ерстеда дещо деформує кристалiчний стан на бiчних областях наносмужки, що, в свою чергу, призводить до появи додаткових максимумiв
у Фур’є спектрi. У випадку появи станiв намагнiченостi з поздовжнiми доменними
стiнками максимуми для компонент 𝑘𝑥 зникають зi спектру, див. Рис. 4.7 (b). Завдяки цьому було зроблено роздiлення двовимiрних та одновимiрних перiодичних
станiв намагнiченостi на фазових дiаграмах Рис. 4.6.
В той же час, дана методика не дозволяє роздiлити перiодичнi стани намагнiченостi з рiзною кiлькiстю поздовжнiх доменних стiнок, якi спостерiгались у
моделюваннях. Для їх роздiлення були побудованi розподiли позаплощинної компоненти 𝑚𝑧 вздовж ширини смужки, кiлькiсть максимумiв яких вiдповiдала кiлькостi доменних стiнок в системi, див. рисунки (a),(b) та (c) на Рис. 4.8.
На наступному кроцi дослiдження впливу поля Ерстеда на перiодичнi структури пiд дiєю спiн-поляризованого струму була побудована залежнiсть усере-
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Рис. 4.7: Розподiл намагнiченостi та двовимiрний спектр Фур’є для наносмужки
шириною 𝑤 = 93 нм з кристалiчним станом (a) та станом з п’ятьма поздовжнiми
доменними стiнками (b), що спостерiгались в зразку при 𝐽 = 6 × 1012 A/м2 та
𝐽 = 7 × 1012 A/м2 , вiдповiдно. Компоненти векторiв 𝑘𝑥 та 𝑘𝑦 вимiрюються в
одиницях 2𝜋/ℓ.
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Рис. 4.8: Залежнiсть усередненої позаплощинної компоненти намагнiченостi ⟨𝑚𝑧 ⟩
вiд густини прикладеного струму у випадку квазi-нескiнченної наносмужки шириною 𝑤 = 93 нм. Нижнi вставки (a), (b) та (c) демонструють розподiл позаплощинної компоненти намагнiченостi в залежностi вiд ширини смужки для п’яти(𝐽 =
7 × 1012 A/m2 ), трьох (𝐽 = 12.5 × 1012 A/m2 ) та однiєї (𝐽 = 15 × 1012 A/m2 )
поздовжнiх магнiтних доменiв.
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дненої позаплощинної компоненти ⟨𝑚𝑧 ⟩ вiд густини струму для смужки шириною
𝑤 = 93 нм, див. Рис. 4.8. Областi з рiзними розподiлами намагнiченостi показанi
в порядку їх виникнення при зростаннi густини струму вiд нульового значення:
область 2 вiдповiдає статичному однорiдному стану намагнiченостi в площинi
наносмужки, тобто ⟨𝑚𝑧 ⟩ = 0; область 15 вiдповiдає хаотичнiй динамiцi вихорантивихрового газу i приводить до заземленостi в компонентi ⟨𝑚𝑧 ⟩, однак, в той
же самий час, її значення зростає зi збiльшенням густини струму; область 14 вiдповiдає утворенню вихор-антивихрових кристалiв, при цьому залежнiсть ⟨𝑚𝑧 ⟩ вiд
𝐽 стає гладкою, але немонотонною. Поява максимумiв в данiй областi вiдповiдає
перебудовi вихор-антивихрових надґраток при збiльшеннi густини струму; областi 8 , 6 та 4 вiдповiдають станам з п’ятьма, трьома та однiєю поздовжнiми
доменними стiнками, вiдповiдно. Як можна бачити з Рис. 4.8, залежнiсть ⟨𝑚𝑧 ⟩ вiд
𝐽 досягає свого максимуму в областi з п’ятьма доменними стiнками, пiсля чого
вона плавно зменшується зi збiльшенням густини струму. В ходi даного процесу
кiлькiсть доменних стiнок в системi зменшується до однiєї. Це вiдбувається внаслiдок сильного впливу на розподiл намагнiченостi поля Ерстеда, яке стало значним при збiльшеннi густини струму. В результатi цього у феромагнiтнiй системi
утворюється стан 4 з однiєю поздовжньою доменною стiнкою, що має наступнi
властивостi:
1. В площинi феромагнетика всi магнiтнi моменти орiєнтуються перпендикулярно до напрямку магнiтного поля, як показано на вставцi (b) Рис. 4.9;
2. Профiль iндукованої доменної стiнки описується косинусом по вiдношенню
до центра смужки, див. Рис. 4.9 (b), на вiдмiну вiд звичайних доменних стiнок типу head-to-head чи tail-to-tail, форма яких описується гiперболiчним
секансом, у вiдповiдностi до (1.36);
3. Напiвширина iндукованої доменної стiнки Δ𝑤 визначається шириною феромагнiтної смужки i не залежить вiд матерiальних параметрiв зразка, як це
є у випадку звичайних доменних стiнок;
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Рис. 4.9: Залежнiсть ширини доменної стiнки Δ𝑤 вiд густини прикладеного струму у випадку квазi-нескiнченої смужки шириною 𝑤 = 93 нм при одночасному
впливi спiн-поляризованого струму та магнiтного поля Ерстеда. Вставка (a) демонструє розподiл намагнiченостi в центральнiй областi наносмужки з розмiрами
100 × 93 нм2 . Вставка (b) зображує залежнiсть позаплощинної компоненти намагнiченостi 𝑚𝑧 вiд ширини смужки для густини струму 𝐽 = 250 × 1012 A/м2 , де
показана схема визначення ширини доменної стiнки Δ𝑤.
4. При великих густинах прикладеного струму форма iндукованої доменної
стiнки стає «замороженою», iнакше кажучи, вона є незмiнною при подальшому збiльшеннi густини струму.
Щоб продемонструвати останню властивiсть, ми побудували залежнiсть напiвширини доменної стiнки Δ𝑤 вiд густини струму для феромагнiтної наносмужки
шириною 𝑤 = 93 нм, див. Рис. 4.9. Як можна бачити, дана залежнiсть має деяку горизонтальну асимптотику, що означає, що за нескiнченно великої густини
струму форма iндукованої доменної стiнки є незмiнною.
Максимум залежностi на Рис. 4.9 пояснюється впливом межових ефектiв, що
з’являються при конкуренцiї магнiтостатичної взаємодiї зi струм-iндукованим ма-
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гнiтним полем та переданим спiновим-крутильним моментом на межi наносмужки. Вплив межових ефектiв проявляється бiльш сильно при розглядi одночасного впливу спiн-поляризованого струму та поля Ерстеда на феромагнiтну смужку
скiнченного розмiру. Для розрахунку просторового розподiлу струм-iндукованого
магнiтного поля у прямокутному зразку скористаємось законом Био-Савара-Лапласа:

Z
1
𝐽 × (𝑟 − 𝑟 ′ )
𝐵(𝐽,𝑟) =
d𝑟 ′
,
𝑐
|𝑟 − 𝑟 ′ |3

(4.12)

𝑉

(︀
де 𝐽 — густина прикладеного зарядового струму, |𝑟 − 𝑟 ′ | = (𝑥 − 𝑥′ )2 + (𝑦 −
)︀1/2
𝑦 ′ )2 + (𝑧 − 𝑧 ′ )2
, де 𝑟 = (𝑥,𝑦,𝑧) та 𝑟 ′ = (𝑥′ ,𝑦 ′ ,𝑧 ′ ). Iнтегруючи по всьому об’єму
𝑥′ ∈ (− 𝐿2 , 𝐿2 ), 𝑦 ′ ∈ (− 𝑤2 , 𝑤2 ) i 𝑧 ′ ∈ (−∞,∞) та беручи до уваги, що зарядовий струм
протiкає через феромагнiтну смужку в напрямку −𝑒𝑧 , а електрони рухаються
в протилежному напрямку, отримаємо вираз для iндукцiї магнiтного поля, що
зручно записати у виглядi комплексного вектора 𝐵 = 𝐵𝑥 + 𝑖𝐵𝑦 :
{︃
}︃
4
∑︁
2𝐽
𝐵(𝐽,𝑟) =
2𝜋𝑦 +
(−1)𝑘 𝜉𝑘* ln(𝜉𝑘* )
𝑐

(4.13)

𝑘=1

{︀
де ln(𝜉𝑘 ) = ln |𝜉𝑘 | + 𝑖 arg(𝜉𝑘 ) – комплексний логарифм, i 𝜉1 = (𝑥 + 𝐿2 ) + 𝑖(𝑦 − 𝑤2 );
}︀
𝜉2 = (𝑥 − 𝐿2 ) + 𝑖(𝑦 − 𝑤2 ); 𝜉3 = (𝑥 − 𝐿2 ) + 𝑖(𝑦 + 𝑤2 ); 𝜉4 = (𝑥 + 𝐿2 ) + 𝑖(𝑦 + 𝑤2 ) .
Вираз для магнiтної iндукцiї поля Ерстеда (4.13) вiдповiдає просторовому розподiлу, що зображений на Рис. 4.10 (a), i, як можна бачити, його центральна частина має таку саму конфiгурацiю, як i у випадку нескiнченної смужки, але, в
той же час, iншi частини даного розподiлу є абсолютно вiдмiнними вiд випадку
нескiнченної смужки.
В результатi проведених мiкромагнiтних моделювань по дослiдженню впливу
межових ефектiв на утворення перiодичних структур була отримана фазова дiаграма станiв намагнiченостi, що зображена на Рис. 4.10 (b). Як можна бачити,
вплив поля Ерстеда на вузькi наносмужки та за малих густин струму є незначним i областi на фазовiй дiаграмi, що вiдповiдають цим випадкам, залишаються
незмiнними в порiвняннi з попереднiми типами моделювань. Також був знайде-
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Рис. 4.10: (a) Просторовий розподiл магнiтної iндукцiї поля Ерстеда для феромагнiтної наносмужки скiнченої довжини. (b) Фазова дiаграма станiв намагнiченостi
для Py наносмужок скiнченої довжини пiд дiєю спiн-поляризованого струму та
поля Ерстеда в залежностi вiд ширини 𝑤. Всi стани намагнiченостi мають таку
ж нумерацiю, як i на Рис. 4.6: 2 — однорiдний стан намагнiченостi в площинi
плiвки, зображений на Рис. 4.6 (d); 3 — однорiдний позаплощинний стан, що
зображений на Рис. 4.6 (e); 4 — стан з однiєю поздовжньою доменною стiнкою,
зображений схематично на Рис. 4.6 (f); 10 — стан з перiодичними доменними стiнками; 12 — поперечно-вузлова доменна стiнка; 13 — вихровий ромбiчний стан;
14 — кристалiчний стан; 15 — газовий стан.
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ний стан з однiєю доменною стiнкою замiсть стану насичення, як i у випадку
моделювань квазi-нескiнченної смужки, але на вiдмiну вiд останньої стани намагнiченостi з декiлькома поздовжнiми доменними стiнками перестають iснувати i
замiсть них утворюються поперечно-вузловi доменнi стiнки, див. Рис. 4.10 (b). Це
вiдбувається через те, що просторовий розподiл поля Ерстеда для смужки скiнченої довжини зумовлює виникнення сильних межових ефектiв при вiддаленi вiд
її центру. Данi межовi ефекти вiдiграють ключову роль при переходi вiд одного
стану намагнiченостi до iншого. Але в той же час, вихор-антивихровi кристали
(область 14 ), поперечно-вузловi доменнi стiнки (область 12 ) та вихровi ромбiчнi
стани (область 13 ) залишаються стiйкими в системi, хоча i зазнають деформацiй.
Покажемо тепер аналiтично, що вплив спiн-поляризованого струму на нескiнченну феромагнiтну смужку зумовлює появу в системi поздовжньої доменної стiнки, замiсть стану насичення. Для якiсного пояснення даного ефекту будемо використовувати запис енергiї магнiтостатичної взаємодiї через коефiцiєнти розмагнiчування (3.8), в результатi загальна енергiя магнiтом’якого феромагнетика пiд
дiєю поля Ерстеда має наступний вигляд:
Z {︂
[︀
]︀
1
ℰ=
d𝑟 ℓ2 (∇𝜃)2 + sin2 𝜃(∇𝜑)2 + 𝑁𝑥 sin2 𝜃 cos2 𝜑 + 𝑁𝑦 sin2 𝜃 sin2 𝜑+
2
𝑉
}︂
𝑦ℎ
2
+𝑁𝑧 cos 𝜃 − 2𝑗 sin 𝜃 cos 𝜑 ,
𝑠0

(4.14)

де 𝑠0 = Φ0 /(𝜋𝐵𝑠 ) — ефективна площа взаємодiї, Φ0 = }𝜋𝑐/|𝑒| — квант магнiтного потоку, а 𝐵𝑠 — величина iндукцiї магнiтного поля насичення нескiнченної
феромагнiтної плiвки. Варто вiдмiтити, що значення ефективної площi взаємодiї
𝑠0 ≈ 6.09 × 102 нм2 має той самий порядок, що i площа поперечного перерiзу
смужки. Пiдставляючи вираз для енергiї (4.14) до рiвняння (1.38) без врахування
дисипацiї та розглядаючи лише стацiонарний випадок, маємо систему рiвнянь:
[︂
]︂
(︀ 2
)︀ 𝑁𝑥 − 𝑁𝑦
𝑦ℎ
𝛽1 sin 𝜃
2
2
ℓ ∇ sin 𝜃∇𝜑 +
sin 𝜃 sin 2𝜑 − 𝑗 sin 𝜃
sin 𝜑 +
= 0,
2
𝑠0
1 + 𝛽2 cos 𝜃
(4.15a)
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Рис. 4.11: Залежнiсть напрямку намагнiченостi для стану з однiєю поздовжньої
доменною стiнкою в координатах 𝜃 та 𝜑 — рисунки (a) та (b), вiдповiдно. Чорними
лiнiями позначено аналiтичнi розв’язки для 𝜃 та 𝜑, у вiдповiдностi до (4.16a)
та (4.16b), а точками — результати мiкромагнiтних моделювань для Py зразка
шириною 𝑤 = 93 нм.
]︀
sin 2𝜃 [︀
𝑦ℎ
𝑁𝑧 − 𝑁𝑥 − 𝑁𝑦 − ℓ2 (∇𝜑)2 + 𝑗 cos 𝜃 cos 𝜑 = 0,
2
𝑠0
[︀
]︀
[︀
]︀
[︀
]︀
де 𝛽1 = 𝜂Λ2 / Λ2 + 1 та 𝛽2 = Λ2 − 1 / Λ2 + 1 .
ℓ2 Δ𝜃 +

(4.15b)

Для випадку великих густин прикладеного струму 𝑘𝑝 ,𝑘𝑎 ≪ 𝑗𝑦ℎ/𝑠0 система
(4.15) має розв’язок у лiнiйнiй апроксимацiї:
ℎ2
𝑦,
𝑠0 𝜂
𝜋
𝜑≈− .
2

𝜃≈

(4.16a)
(4.16b)

При цьому варто вiдзначити, що лiнiйна апроксимацiя у (4.16) працює добре для
всiх величин 𝑦 ∈ (0,𝑤/2) за умови
(︀
)︀
𝑤2 ℎ2 1 − 𝛽2 − 2𝛽22
𝐶=
≪ 1.
24𝛽12 𝑠20

(4.17)

Це означає, що крiм лiнiйного, всiма iншими членами розкладу можна знехтувати,
вiдтак, для матерiальних та геометричних параметрiв Py наносмужки шириною
𝑤 = 93 нм 𝐶 ≈ 0.08 ≪ 1, лiнiйна залежнiсть (4.16) працює добре для всього
дiапазону значень 𝑦 ∈ (0,𝑤/2).
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Варто вiдзначити, що розв’язок (4.16) випливає з конкуренцiї мiж дiєю спiнового крутильного моменту, переданого спiновим струмом магнiтним моментам,
та впливом поля Ерстеда, що намагається зорiєнтувати вектори намагнiченостi у
вiдповiдностi до свого просторового розподiлу (4.10). Завдяки тому, що i величина
переданого спiнового крутильного моменту, i iндукцiя струм-iндукованого магнiтного поля лiнiйно пропорцiйнi до густини прикладеного струму, розв’язок (4.16)
мiстить у собi лише геометричнi та матерiальнi параметри зразка i не включає
в себе густину струму, що був прикладений. Це означає, що для великих густин
струму в системi утворюється «заморожена» поздовжня доменна стiнка, форма
якої не залежить вiд густини прикладеного струму. Як можна бачити з Рис. 4.11,
аналiтичний розв’язок (4.16) добре узгоджується з результатами моделювань для
великих густин струму.
Важливо вiдмiтити, що, у вiдповiдностi до результатiв проведених дослiджень
по утворенню перiодичних станiв намагнiченостi пiд дiєю спiн-поляризованого
струму, останнi виникали безпосередньо перед станом насичення 𝐽𝑠 ∝ ℎ𝑀𝑠2 у наномагнетиках. Завдяки цьому можна досягти суттєвого зменшення густини спiнполяризованого струму, яка необхiдна для їх утворення, як при зменшеннi товщини наномагнетика, так i при використаннi феромагнiтних матерiалiв з меншою
намагнiченiстю насичення. Вiдтак, було проведено додатковi мiкромагнiтнi моделювання одночасного впливу спiн-поляризованого струму та поля Ерстеда, на
Ni наносмужки рiзної ширини. Всi отриманi в даному дослiдженнi розподiли намагнiченостi були проаналiзованi i представленi у виглядi фазової дiаграми на
Рис. 4.12.
Як можна бачити з Рис. 4.12, завдяки тому, що в моделюваннях був використаний феромагнетик з величиною намагнiченостi насичення, яка є меншою в
1.77 рази нiж намагнiченiсть насичення Py, вдалось зменшити густину струму 𝐽𝑠
в 3 рази. Тим самим було досягнуто зменшення й iнших густин струму, якi були
необхiднi для утворення iндукованих перiодичних структур.
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Рис. 4.12: Фазова дiаграма станiв намагнiченостi для Ni наносмужок рiзної ширини. Всi стани намагнiченостi мають таку ж нумерацiю, як i на Рис. 4.6: 2 —
однорiдний стан намагнiченостi в площинi плiвки, зображений на Рис. 4.6 (d);
3 — однорiдний позаплощинний стан, що зображений на Рис. 4.6 (e); 4 — стан

з однiєю поздовжньою доменною стiнкою, зображений схематично на Рис. 4.6 (f);
5 — стан з двома поздовжнiми доменними стiнками; 6 — стан з трьома поздов-

жнiми доменними стiнками; 8 — стан з п’ятьма поздовжнiми доменними стiнками; 10 — стан з перiодичними доменними стiнками; 12 — поперечно-вузлова
доменна стiнка; 13 — вихровий ромбiчний стан; 14 — кристалiчний стан; 15 —
газовий стан.
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4.3

Заключнi висновки до роздiлу

В даному роздiлi було дослiджено процес насичення та утворення перiодичних магнiтних структур у феромагнiтних наноплiвках при одночасному впливi
спiн-поляризованого струму та зовнiшнього магнiтного поля для випадку рiзних
конфiгурацiй останнього. В рамках даного дослiдження на першому кроцi було
встановлено, як впливає стале зовнiшнє магнiтне поле, що направлене перпендикулярно до площини наномагнетика, на процес насичення феромагнiтних нанодискiв та утворення перiодичних структур пiд дiєю спiн-поляризованого струму.
Вiдтак, за допомогою комп’ютерних моделювань було встановлено, що у випадку
спiвнаправленої дiї магнiтного поля та спiн-поляризованого струму стан насичення в системi з’являється за менших густин струму, нiж у випадку вiдсутностi
магнiтного поля, i прямує до нуля при збiльшеннi величини магнiтного поля до
поля насичення. Крiм того, було встановлено, що за такої конфiгурацiї магнiтного
поля та спiнового струму, вiдстань мiж вихорами та антивихорами в кристалiчних
структурах зростала у порiвнянi з випадком без магнiтного поля.
У випадку ж, коли напрямок магнiтного поля був антипаралельний до напрямку дiї спiн-поляризованого струму, густина струму насичення ставала бiльшою нiж для випадку моделювань без зовнiшнього магнiтного поля. В той же
час, було встановлено, що за такої конфiгурацiї поля i струму, вихор-антивихровi
надґратки ставали бiльш компактними i їх перiод зменшувався.
В рамках даного дослiдження було проведено теоретичний аналiз нестiйкостi
стану насичення пiд дiєю спiн-поляризованого струму та постiйного магнiтного
поля для випадку тонкої нескiнченної феромагнiтної плiвки. У результатi проведеного дослiдження була встановлена повна вiдповiднiсть з результатами мiкромагнiтних моделювань: струм насичення зменшується для випадку спiвнаправленої дiї спiн-поляризованого струму та зовнiшнього магнiтного поля i зростає
для випадку протилежно направлених струму i поля. З отриманих аналiтичної
залежностi густини струму насичення вiд зовнiшнього магнiтного поля було вста-
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новлено наявнiсть струму «жорсткого насичення». При набуттi даного струму
систему вже неможливо було вивести зi стану насичення, прикладаючи зовнiшнє
поперечне магнiтне поле довiльної величини.
З проведеного аналiтичного дослiдження було також визначено хвильовий вектор магнонiв 𝐾, на якому починає розвиватись нестiйкiсть при досягненнi густини струму насичення за даної конфiгурацiї i величини зовнiшнього магнiтного
поля. У вiдповiдностi до цього, було проаналiзовано теоретичну змiну перiоду
вихор-антивихрових надґраток при змiнi величини зовнiшнього магнiтного поля
i було встановлено повне узгодження з результатами мiкромагнiтного моделювання.
На другому кроцi дослiдження впливу зовнiшнього магнiтного поля на перiодичнi стани в мiкромагнiтнiй системi, що утворенi спiн-поляризованим струмом, було дослiджено вплив неоднорiдного струм-iндукованого магнiтного поля.
В рамках даного дослiдження було проведено серiї мiкромагнiтних моделювань
по впливу поля Ерстеда на перiодичнi стани намагнiченостi на прикладi феромагнiтних наносмужок рiзної ширини. Було побудовано фазовi дiаграми станiв
намагнiченостi i виявлено, що за малих густин прикладеного струму або малих
ширин феромагнiтної наносмужки в системi виникали тi самi стани намагнiченостi, що i для випадку вiдсутностi поля Ерстеда, а саме: стан з однорiдним розподiлом намагнiченостi в площинi зразка, стан з однорiдним позаплощинним
розподiлом, стан з перiодичними доменними стiнками. Але в той же час, для
випадку значних густин струму, завдяки конкуренцiї дiї ефекту передачi спiнового крутильного моменту i впливу поля Ерстеда, зникає стан насичення. Замiсть
даного стану утворювався новий стацiонарний стан з однiєю поздовжньою доменною стiнкою, форма якої переставала змiнюватись при збiльшеннi густини
прикладеного магнiтного поля, завдяки чому дана доменна стiнка ставала «замороженою». Аналiтичний аналiз даного стану показав залежнiсть форми доменної
стiнки лише вiд матерiальних та геометричних параметрiв наносмужки, що повнiстю узгоджується з результатами комп’ютерного експерименту.
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Для випадку промiжних густин прикладеного струму в системi виникали перiодичнi структури, що спостерiгались ранiше для випадку лише впливу спiнполяризованого струму на феромагнiтну наносмужку: поперечно-вузлова доменна
стiнка, вихровий ромбiчний стан та вихор-антивихровий кристалiчний стан.
Однак варто вiдмiтити, що завдяки додатковому впливу струм-iндукованого магнiтного поля, данi стани намагнiченостi зазнавали деформацiї, у зв’язку з чим,
областi їх виникнення на фазовiй дiаграмi змiнювались у порiвняннi з випадком
дослiдження впливу спiн-поляризованого струму на феромагнiтну наносмужку
без врахування поля Ерстеда, а деякi перiодичнi стани намагнiченостi, такi як
антивихровий ромбiчний стан та поперечнi доменнi стiнки, зникли.
До головних результатiв даного роздiлу слiд вiднести наступне:
1. Встановлено зменшення (збiльшення) струму насичення при одночаснiй дiї
паралельно (антипаралельно) направлених напрямку дiї спiн-поляризованого струму та сталого зовнiшнього магнiтного поля.
2. Передбачено iснування струму «жорсткого насичення», при досягненнi
якого систему вже неможливо вивести зi стану насичення, прикладаючи
поперечне магнiтне поле довiльної величини.
3. Встановлено збiльшення (зменшення) перiоду вихор-антивихрових кристалiв, iндукованих спiн-поляризованим струмом, при дiї паралельно (антипаралельно) спрямованого зовнiшнього магнiтного поля по вiдношенню до
напрямку дiї спiнового струму.
4. Передбачено iснування неоднорiдного стацiонарного стану з однiєю доменною стiнкою замiсть стану насичення в наносмужках при одночасному впливi спiн-поляризованого струму та iндукованого струмом магнiтного
поля.
5. Встановлено iснування всiх основних перiодичних структур намагнiченостi
у наносмужках при одночаснiй дiї спiнового струму та поля Ерстеда: стан
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з перiодичними доменними стiнками, поперечно-вузлова доменна стiнка,
вихровий ромбiчний стан та вихор-антивихровий кристалiчний стан.

ВИСНОВКИ
В дисертацiйнiй роботi проведено теоретичне дослiдження впливу поперечного спiн-поляризованого струму на феромагнiтнi наночастинки рiзної форми та
розмiрiв. Дане дослiдження засновано на феноменологiчнiй моделi Ландау—Лiфшиця з урахуванням дiї додаткового спiнового крутильного моменту за механiзмом Слончевського—Берже. Зокрема, для випадку феромагнiтних нанодискiв
за допомогою комп’ютерних експериментiв проаналiзовано перехiд вiд вихрового
стану, що є основним станом за вiдсутностi впливу струму, до стану насичення
пiд дiєю спiн-поляризованого струму. В ходi даного дослiдження 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 поляризацiї струму. Для випадку
промiжних густин струму було вiдмiчено появу рiзноманiтних двовимiрних вихорантивихрових структур, серед яких можна видiлити наступнi стани намагнiченостi: кристалiчний стан, що утворювався безпосередньо перед станом насичення
i мав симетрiю 𝑐4 , за якої вихори та антивихори мали шаховий порядок; рiдинний
стан, що виникав замiсть кристалiчного стану при зменшеннi густини прикладеного спiн-поляризованого струму i характеризувався виникненням дефектiв i
дислокацiй у вихор-антивихрових надґратках; газовий стан, який з’являвся у системi замiсть рiдинного стану при зменшеннi густини струму i вiдрiзнявся хаотичною динамiкою вихорiв та антивихорiв, 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 способу прикладення спiн-поляризованого струму.
Через те, що перiодичнi вихор-антивихровi кристали виникали безпосередньо
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перед станом насичення, було проведено аналiтичне дослiдження нестiйкостi цього стану за допомогою класичного аналогу представлення Гольштейна—Примакова в нескiнченних плiвках. У результатi було з’ясовано, що при зменшеннi густини
спiн-поляризованого струму нижче струму насичення 𝐽𝑠 , стан насичення руйнується завдяки виникненню магнонного збурення, хвилевий вектор якого залежить
вiд товщини зразка. Аналiз даної залежностi дозволив встановити залежнiсть
струму насичення вiд товщини плiвки, що добре узгоджувалась з результатами
комп’ютерного моделювання.
Оскiльки перiодичнi вихор-антивихровi структури були стiйкими до локальних
iмпульсiв магнiтного поля i iснували впродовж всього часу дiї спiн-поляризованого
струму на нанодиски, то, виходячи з iнтегралiв руху для аксiально симетричних
систем та методу колективних змiнних, було встановлено закони збереження для
перiодичних структур: сумарна завихренiсть всiх вихорiв, антивихорiв та напiвсолiтонiв на межi системи має бути рiвна одиницi, як i для випадку стацiонарного
вихрового розподiлу (𝑞 = 1); система має обертатись як єдине цiле, з постiйною
кутовою частотою; має виконуватись умова на розташування квазiчастинок, згiдно з якої аналог моменту iнерцiї всiєї системи має бути рiвним нулю.
На прикладi магнiтних нанодротiв та наносмужок з’ясовано вплив розмiрних ефектiв на утворення перiодичних структур в наномагнетиках пiд дiєю спiнполяризованого струму вздовж вiсi 𝑒𝑧 . Було визначено, що як у випадку магнiтних нанодротiв з квадратним поперечним перерiзом, так i у випадку наносмужок,
iснує двi критичнi густини спiн-поляризованого струму: струм 𝐽𝑐 , за якого в системi руйнується однорiдний розподiл намагнiченостi в площинi, перпендикулярнiй
до напрямку струму, що є основним станом для випадку малих густин струму,
i струм насичення 𝐽𝑠 , при набуттi якого система переходить до стану насичення. Вiдтак, мiж цими двома струмами 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 намагнiченостi: однорiдним станом в площинi 𝑥0𝑦 та станом насичення.
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У випадку тонких магнiтних наносмужок в залежностi вiд ширини утворювались рiзноманiтнi перiодичнi стани намагнiченостi мiж однорiдним станом в
площинi 𝑥0𝑦 та станом насичення: для найбiльш вузьких смужок iснував одновимiрний стан з перiодичними доменними стiнками, що спiвпадав з розглянутими
попередньо нанодротами, а для найбiльш широких наносмужок з’являвся кристалiчний стан, що був аналогiчним до вихор-антивихрових надґраток, що спостерiгались у випадку магнiтних нанодискiв. В той же час, для смужок з промiжними
ширинами 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 вихорiв та антивихорiв, якi чергувались вздовж ланцюжка в серединi смужки; вихровий ромбiчний стан, в якому, аналогiчно до антивихрового
ромбiчного стану, iснував центральний ланцюжок з вихорiв, що оточений напiвантивихорами на краю смужки. Крiм того, безпосередньо перед станом насичення у випадку наносмужок в залежностi вiд ширини смужки утворювались стан
з поперечними доменними стiнками та поздовжнiми доменними стiнками. В
рамках даного дослiдження також були зробленi аналiтичнi розрахунки залежностi густин критичного струму 𝐽𝑐 та струму насичення 𝐽𝑠 вiд ширини для випадку
вузьких наносмужок, що добре узгоджувались з результатами мiкромагнiтного
моделювання.
Наступним важливим питанням стало дослiдження впливу зовнiшнього магнiтного поля на процес насичення та утворення перiодичних магнiтних структур в
наномагнетиках. Спочатку було проведено дослiдження впливу сталого магнiтного поля, що прикладалось до магнiтних нанодискiв паралельно та антипаралельно
до напрямку спiнового струму та його поляризацiї вздовж вiсi 𝑒𝑧 . В результатi
проведених чисельних експериментiв було встановлено, що у випадку однакових
напрямкiв спiн-поляризованого струму та зовнiшнього магнiтного поля, струм насичення 𝐽𝑠 в системi зменшувався при збiльшеннi величини зовнiшнього магнiтного поля i прямував до нуля при наближеннi до величини поля насичення. В ходi
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даного процесу було вiдзначено, що стала ґратки вихор-антивихрових кристалiв,
якi виникали безпосередньо перед станом насичення, збiльшувалась при збiльшеннi величини зовнiшнього магнiтного поля, тобто вихор-антивихровий кристал
ставав все бiльш «розрiдженим». При прикладаннi магнiтного поля в протилежному напрямку — антипаралельно спiн-поляризованому струму, густина струму
насичення 𝐽𝑠 в системi збiльшувалась, а перiод кристалiчних структур зменшувався. Подальший аналiтичний аналiз нестiйкостi стану насичення пiдтвердив цi
результати з великою точнiстю i дозволив проаналiзувати асимптотичне поводження залежностi густини струму насичення вiд величини зовнiшнього магнiтного
поля, завдяки чому було передбачено iснування струму «жорсткого насичення». При прикладаннi даного струму до феромагнiтного зразка стан насичення
не можна було зруйнувати, прикладаючи поперечне зовнiшнє магнiтне поле як
завгодно великої величини.
Наступним кроком даного дослiдження стало вивчення впливу струм-iндукованого магнiтного поля на процес насичення феромагнiтних наносмужок рiзної
ширини. Вiдтак, було встановлено, що бiльшiсть перiодичних структур, що спостерiгались ранiше, з’являлись i в данiй системi, незважаючи на додатковий вплив
поля Ерстеда. Проте, завдяки конкуренцiї даного магнiтного поля та дiї ефекту
передачi спiнового крутильного моменту на розподiл намагнiченостi, замiсть стану насичення в данiй системi з’являвся неоднорiдний стацiонарний стан — поздовжня доменна стiнка, форма якого не змiнювалась при збiльшеннi густини
струму. Аналiтичне дослiдження даного стану пiдтвердило цей факт, оскiльки
як i струм-iндуковане магнiтне поле, так i крутильний момент, що був переданий спiновим струмом векторам намагнiченостi, лiнiйно пропорцiйнi до густини
прикладеного струму. Завдяки цьому форма поздовжньої доменної стiнки залежала лише вiд матерiальних та геометричних параметрiв зразка. Всi аналiтичнi
результати добре узгоджувались з результатами мiкромагнiтних моделювань.
Основнi результати дисертацiйної роботи:
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1. Встановлено утворення перiодичних станiв намагнiченостi, iндукованих 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 насичення нескiнченної феромагнiтної плiвки по вiдношенню до дiї спiн-поляризованого струму та встановлено залежнiсть струму насичення вiд товщини плiвки;
4. Виявлено закони збереження для регулярних двовимiрних вихор-антивихрових структур в нанодисках;
5. Передбачено утворення перiодичних доменних стiнок в тонких магнiтних
нанодротах з квадратним поперечним перерiзом пiд дiєю спiн-поляризованого струму;
6. В товстих магнiтних нанодротах встановлено iснування гiстерезису 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 магнiтом’яких наносмужках, тип яких та симетрiя залежали вiд ширини зразка;
8. Вперше встановлено зменшення (збiльшення) струму насичення при одночаснiй дiї паралельно (антипаралельно) направлених спiнової поляризацiї
струму та сталого зовнiшнього магнiтного поля;
9. Передбачено iснування струму «жорсткого насичення» у феромагнiтних
плiвках. При прикладаннi струму бiльшого за струм «жорсткого насичен-
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ня», стан насичення плiвки неможливо було зруйнувати жодним поперечним
магнiтним полем;
10. Встановлено збiльшення (зменшення) перiоду вихор-антивихрових кристалiв, iндукованих спiн-поляризованим струмом, при дiї паралельно (антипаралельно) спрямованого зовнiшнього магнiтного поля по вiдношенню до
напрямку дiї спiнового струму;
11. Передбачено утворення неоднорiдного стацiонарного стану з однiєю доменною стiнкою замiсть стану насичення в наносмужках при одночасному
впливi спiн-поляризованого струму та поля Ерстеда.
Дослiдження, що лягли в основу даної дисертацiї, проведено у спiвавторствi
з доктором фiз.-мат. наук, професором Д. Д. Шекою, кандидатом фiз.-мат. наук В. П. Кравчуком, доктором фiз.-мат. наук, професором Ю. Б. Гайдiдеєм та
професором Ф. Г. Мертенсом.
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