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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть

теми

Тема

дисертацiйної

роботи

є

актуальною,

а

розв’язанi в нiй проблеми є важливими для фiзики магнiтних нано
об’єктiв. Магнiтнi вихори є цiкавим i найпростiшим представником класу
рiзноманiтних топологiчних структур. Проте на вiдмiну вiд iнших стру
ктур, наприклад, скiрмiонiв, експерементальна реалiзацiя стала тривiаль
ною з розвитком технологiй нанофабрикацiї через можливiсть стабiлiзацiї
вихорiв своїм магнiтним полем (дипольна стабiлiзацiя) в обраних геоме
трiях наночастинок[10; 11].
Iсторично першим з’явився iнтерес до використання параметрiв вихо
ра (його полярностi та хiральностi) для запису та збереження iнформацiї,
з огляду на високу стiйкiсть вихорiв. Так кожна наночастинка з вихорем
може виступати окремою, незалежною комiркою, котра самостiйно може
зберiгати цiлих два бiти iнформацiї. У цьому контекстi вже проведено
низку дослiджень, зокрема широко вивчено способи перемикання поляр
ностi рiзними впливами та взаємодiю вихорiв у великих масивах[12], на
кшталт таких, якi трапляються у високоiнтегрованих запам’ятовуючих
пристроях великої щiльностi. Початковi дослiдження вказують на можли
вiсть досягнення надвисокої щiльностi такої пам’ятi. Проте, як уже було
показано, пiд час використання поодиноких вихорiв, зчитування та, осо
бливо, запис, представляють великий виклик. Топологiчна природа хара
ктеристик вихору робить його стан бiльш стабiльним безвибiрно, як i до
впливiв неконтрольованих впливiв, так i до корисних контролюючих си
гналiв. Перемикання полярностi вимагає магнiтнi поля порядку 1 Т чи
струми щiльнiстю
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вувати пари вихорiв, у яких замiсть топологiчних характеристик iнфор
мацiя кодується позицiями. Так можна використовувати штучно створенi
сайти в частинках, чи природню бiстабiльнiсть деяких зi станiв системи,
що суттєво спрощує манiпуляцiї з такою комiркою.
З iншого боку пари магнiтних вихорiв являють собою перспективну
систему для створення динамiчних приладiв, таких, як наногенератори
та фiльтри НВЧ[13]. Ядра (частини вихора, у яких окремi моменти сут
тєво виходять iз площини) можуть рухатись наночастинкою iз частотою,
заданою матерiалом та геометрiєю. Дисипацiя та добротнiсть осцилято
ра, основаного на русi вихора, визначаються феноменологiчною констан
тою затухання Гiльберта, котра може бути дуже малою величиною для
матерiалiв, таких як пермалой чи Залiзо-Iтрiєвий Гранат. Проте повер
таюча сила для поодинокого вихора є замалою, що суттєво зменшує ча
стоти, котрi можливо отримати. Сильна локалiзована взаємодiя в парi
вихорiв призвана вирiшити такi обмеження, заодно роблячи можливим
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пiдстройку частоти без змiни геометрiї пристрою. Спостереження найви
щих частот, отриманих у системi, дозволяє бачити обмеження сучасних
квазiчастинкових моделей.
Статика та зокрема динамiка системи з магнiтним вихором сильно
залежать вiд характеристик ядра вихору, якi у свою чергу визначаються
локальними (вiдносно ядра вихору) особливостями матерiалу та геоме
трiї частинки. Ефекти локальних неоднорiдностей є обмеженими через
їх малiсть, навiть вiдносно дипольних взаємодiй в системi. Так змiщення
центру рiвноваги для поодинокого вихору потребує сильних змiн в ча
стинцi, аж до створення отворiв, тодi як резонансна частота змiнюється
небагато, показуючи тiльки найгрубiшi дефекти.
Пара магнiтних вихорiв з антипаралельними хiральностями має зна
чно лiпшу чутливiсть через компенсацiю дипольних моментiв обох ша
рiв, тодi коли ядра їх вихорiв змiщуються одночасно в одному напрямi.
Наявнiсть додаткових мод для пари дозволяє отримати набагато бiльше
iнформацiї про систему за допомогою тiльки простих вимiрювань, що не
руйнують зразок.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Ди

сертацiя є частиною комплексних дослiджень у рамках науково-дослiдних
робiт, виконаних у вiддiлi теорiї магнiтних явищ та магнiтної динамiки
конденсованих середовищ Iнституту магнетизму НАН України та МОН
України в спiвпрацi з Королiвським Технологiчним Iнститутом Швецiї,
м. Стокгольм, у рамках вiдомчих тем: “Спiнова динамiка магнiтних еле
ментiв та їх ансамблiв” (номер державної реєстрацiї 0112U001008, термiн
виконання 2012 – 2016 рр.), “Розробка фiзичних основ новiтнiх систем
магнiтної пам’ятi та систем обробки iнформацiї” (номер державної реє
страцiї 0116U004892, термiн виконання 2015 – 2019 рр.), “Мезоскопiчнi та
квантовi ефекти в магнетиках” (номер державної реєстрацiї 0117U002273,
термiн виконання 2017 – 2021 рр.); “Розвиток математичних методiв ана
лiзу кiнетики, термодинамiки та нелiнiйної динамiки багаточастинкових
систем i наноструктур” (номер державної реєстрацiї 0117U002274, термiн
виконання 2017 – 2021 рр.).

Мета й завдання дослiдження

Метою

дисертацiйної роботи є

з’ясування особливостей та вивчення закономiрностей вiдгуку пари ви
хорiв iз сильною мiж’ядерною взаємодiєю на великосигнальнi, нелiнiйнi
системи збудження iз врахуванням фонових впливiв малих неоднорiдно
стей та теплових флуктуацiй у системi.
Задля досягнення даної мети було поставлено та вирiшено такi
дання :

зав
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∙

Побудувати теоретичну модель для динамiки системи, котра доста
тньо точно описує рух ядер вихорiв у парi при великих вiдхиленнях
вiд центру рiвноваги системи, викликаними, зокрема, резонансним
збудженням системи зовнiшнiм змiнним магнiтним полем.

∙

З’ясувати причини появи сильного вiдгуку пари вихорiв iз паралель
ними полярностями та антипаралельними хiральностями на низь
ких частотах, забороненого в лiнiйнiй моделi через вiдсутнiсть ма
гнiтного моменту таких коливань.

∙

Розробити модель для опису спостережуваної варiацiї характери
стик експериментальних зразкiв на основi малих дефектiв, встано
вити процедуру опису таких дефектiв за допомогою вимiрiв резо
нансних характеристик структур.

∙

Дослiдити стабiльнiсть та контрольованiсть бiстабiльностей систе
ми.

Об’єктом дослiдження дисертацiйної роботи є пари магнiтних ви
хорiв у наностовпчиках двох цилiндричних наночастинок пермалою, роз
дiлених надтонким (1 нм) спейсером немагнiтного TaN.

Предмет дослiдження – особливостi статичних та динамiчних вла
стивостей механiки пар магнiтних вихорiв.

Методи дослiдження: задля вирiшення поставлених завдань бу
ло використано модель Тiле для побудови рiвнянь руху в розрахованих
магнiтостатичних потенцiалах та метод комплексних амплiтуд для зна
ходження аналiтичних вiдгукiв; для симуляцiї теплових впливiв викори
стано флуктуацiйно-дисипацiйно теорему. Чисельну симуляцiю початко
вих рiвнянь руху й Монте Карло симуляцiю стохастичних рiвнянь було
проведено на основi стандартних функцiй Wolfram Mathematica. В екс
периментi використано тунельний магнiтоопiр для встановлення експери
ментальних спектрiв. Використано мiкромагнiтне моделювання рiвнянь
Ландау-Лiфшиця-Гiльберта за допомогою програми Mumax3. Аналiз екс
периментальних та мiкромагнiтних даних здiйснювався iз застосуванням
теоретичних моделей, побудованих у данiй дисертацiйнiй роботi.

Наукова новизна одержаних результатiв

Основними науковими ре

зультатами, що виносяться на захист, є такi:
1. Знайдено, що зовнiшнє змiнне поле збуджує колову гiрацiю пари
вихорiв у протифазi. Вимiряно спектральнi характеристики, котрi
мають декiлька виражених резонансних пiкiв. Отримано простий
точний аналiтичний вираз амплiтуди такого руху в моделi рiвнянь
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Тiле. У рамках цiєї моделi дано пояснення експериментальних спе
ктрiв. Зокрема вiдзначено сильну залежнiсть частоти резонансу вiд
амплiтуди поля через локалiзованiсть потенцiалу взаємодiї вихорiв.
Знайдений у системi iзольований резонанс описує спостережений
низькочастотний пiк.
2. Показано, що можливе виникнення бiстабiльного стану в системi з
прикладенням постiйного магнiтного поля. Уперше обговорено вико
ристання цього ефекту для створення нового типу високошвидкiсної
енергозберiгаючої пам’ятi на магнiтних вихорах. Теоретично перед
бачено суттєве зменшення часу життя метастабiльного стану при
врахуваннi слабкої нелiнiйної мiжмодової взаємодiї.
3. Показано, що завдяки змiнному полю можна керувати бiстабiльним
станом. Знайдено, що можна добитись селективного перемикання
станiв, збуджуючи систему на частотах, близьких до власних. Спо
стережуваний пiд час експерименту асиметричний хiд смуги частот
перемикання з амплiтудою пояснено в рамках оригiнальної моде
лi. Показано, як слабкi тепловi флуктуацiї змiщують оптимальну
частоту перемикання вгору через теплове збудження вихорiв iз гра
ничного циклу. Аналiтично й чисельно виявлено появу режиму з
динамiчним хаосом пiд дiєю допорогових полiв.
4. Показано можливiсть перемиканнi бiстабiльних станiв iз використа
нням коротких iмпульсiв, iнодi коротших за перiод власних коли
вань системи. Пiдтверджено експериментально, чисельно i аналiти
чно немонотонну залежнiсть розкиду часiв перемикання вiд амплi
туди, довжини та форми iмпульсiв з-за наявностi хаотичних режи
мiв динамiки. Спостережувану чутливiсть до параметрiв коротких
iмпульсiв пояснено iнерцiйною динамiкою системи.
5. Виявлено, що значна частина зразкiв, використаних у нашому експе
риментi, має дефекти, котрi призводять до змiщення вихрової пари
з геометричного центра частинок в основному станi через пiннiнг.
Уперше показано високу чутливiсть пари вихорiв до пiннiнгу на де
фектах, значно бiльшу, нiж для окремого вихору. Надано класифiка
цiю дефектiв окремо за впливами (змiщення основного стану, створе
ння метастабiльного стану, або дефекти, якi нiяк не зв’язують вихо
ри) i за гiпотетичною природою (дефекти матерiалу чи дефекти гео
метрiї частинок). Запропоновано аналiтичну модель для кiлькiсного
опису змiни високочастотного вiдгуку системи пiд час зв’язування
на обговорених дефектах, уперше враховано можливiсть суттєвої
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змiни гiроконстанти. Експериментально продемонстровано можли
вiсть використання цього пiдходу для неруйнiвного контролю дефе
ктiв у реальних зразках.

Практичне значення одержаних результатiв

Полягає, як проде

монстровано, у можливостi використання отриманих теоретичних моде
лей для точного передбачення поведiнки структур на експериментi й у
можливостi неруйнiвної характеризацiї експериментальних зразкiв. Ре
зультати вивчення ансамблiв зразкiв показують рамки для очiкуваних
параметрiв. Запропоновано новiтнi методики створення комiрок магнi
тної пам’ятi на основi вихорiв та розширено iснуючу базу застосувань
таких систем як динамiчних пристроїв. Окрiм того показано, що пари
вихорiв нетривiальним чином дисипують енергiю, що викликає iнтерес
для подальших калориметричних дослiджень iз метою створення нових
методик магнiтної гiпертермiї.

Особистий внесок здобувача

У всiх роботах [1—5], якi були викона

нi в спiвавторствi, та якi увiйшли до дисертацiї, автор на рiвних пiдста
вах брав участь у обговореннi проблематики, постановцi експериментiв
та обробцi експериментальних данних, трактуваннi отриманих результа
тiв, формулюваннi висновкiв, координацiї з iноземними партнерами та
написаннi статей.
Зокрема для роботи [1] здобувач особисто побудував та дослiдив чи
сельно та аналiтично оригiнальну теоретичну модель системи для опису
нелiнiйних режимiв динамiки системи, вiн побудував амплiтуднi вiдгу
ки системи при великосигнальних збудженнях. У роботi [2] автор описує
причини появи гiзтерезису за низьких температур, вводячи температурне
збудження до описаної ранiше системи. Це використано автором для по
яснення розбiжностей експерименту з проведеними мiкромагнiтними си
муляцiями. Здобувач зробив симуляцiї температурної динамiки системи
за допомогою методу Монте-Карло. У роботi [3] здобувач запропонову
вав та брав участь у проведеннi мiкромагнiтних симуляцiй, вiн пояснює
зникнення виродженостi станiв (викликаною симетрiєю пари) через на
явнiсть слабких дефектiв якiсно, та за допомогою простої аналiтичної
моделi. Для роботи [4] здобувач суттєво розширив аналiтичну модель з
огляду на природу та характер дефектiв реальних магнiтних плiвок, i
провiв модельнi розрахунки задля використання моделi для характери
зацiї експериментальних зразкiв. У роботi [5] автором було використано
ранiше побудовану модель для якiсного пояснення короткоiмпульсного
перемикання, автор брав участь у низцi мiкромагнiтних симуляцiй для
пiдтвердження модельних уявлень, зробив ряд модельних симуляцiй за
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для встановлення закономiрностей перемикання для постановки експери
ментальних завдань.

Апробацiя результатiв дисертацiї

Результати дисертацiйної роботи

Бондаренка А. В. були представленi та обговоренi на наступних мiжнаро
дних наукових конференцiях

∙

XV International young scientists’ conference on applied physics(June
10–13, 2015, Kyiv, Ukraine);

∙

13th Joint MMM–Intermag conference (January 11–13, 2016, San Diego,
CA, USA);

∙

61st Annual conference on Magnetism and Magnetic Materials(October
31–November 4, 2016, New Orleans, LA, USA);

∙

2017 Intermag conference (April 24–28, Dublin, Ireland);

∙

First internation student conference Physics@KTH (October 23–25,
2017, Stockholm, Sweden and Helsinki, Finland).

Публiкацiї

Результати дисертацiйної роботи опублiковано у 5-и стат

тях провiдних фахових наукових видань [1—5], та у 4-х тезах доповiдей
мiжнародних наукових конференцiй [6—9].

Структура дисертацiї

Дисертацiйна робота складається з вступу, чо

тирьох роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел. Загальний обсяг
роботи складає 154 сторiнок. Дисертацiя мiстить 25 рисункiв та список
використаних джерел з 121 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ
У

вступi наводиться стислий опис сучасного стану дослiдження ма

гнiтних вихорiв, як i самих по собi, так i в бiльш широкому контекс
тi дослiдження рiзноманiтних магнiтних солiтонiв, задля обґрунтування
актуальностi та важливостi даного напряму. Визначено об’єкт, предмет i
основну мету дослiджень, видiлено наукову новизну та особистий внесок
здобувача в зазначених роботах. Представленi вiдомостi про апробацiю
результатiв, публiкацiї та вiдображений зв’язок тематики дисертацiйної
роботи з науковими програмами Iнституту магнетизму НАН України та
МОН України.
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Роздiл 1 “Магнiтнi вихори та структури магнiтних вихорiв”

мi

стить огляд лiтератури з обраної проблематики, що описує розвиток га
лузi дослiдження магнiтних вихорiв та ї ї сучасний стан.
У першу чергу розглядаються фундаментальнi чинники, з якими
зв’язано iснування нетривiальних магнiтних структур, наприклад, магнi
тних вихорiв. Дано стислий огляд феноменологiчної теорiї магнетизму та
представлено бiльш фундаментальнi термодинамiчнi уявлення про стiй
кiсть солiтонiв у двовимiрних системах. Зокрема зроблено наголос на
стiйкостi топологiчних характеристик системи та стабiлiзацiї вихрового
стану геометрiєю частинки через дипольнi взаємодiї. З боку мiкромагне
тики показано механiзми взаємодiї вихорiв iз зовнiшнiми полями. Обгово
рено сучаснi успiхи запису iнформацiї на магнiтних вихорах.
У наступнiй частинi наведено стислий огляд успiхiв моделювання си
стеми магнiтних вихорiв за допомогою квазiчастинкових пiдходiв. Пред
ставлено модель рiвнянь Тiле:

ℒ = 𝐺𝑥𝑦˙ − 𝑈 (x),

(1)

ℒ кiнетичний доданок має гiрацiйну форму з гiрокон
𝐺 = 2𝜋𝐿𝑀𝑠 /𝛾𝑒 , x = {𝑥, 𝑦} – планарне положення ядра вихора,
𝐿 – товщина прошарку з вихором, 𝑀𝑠 – намагнiченiсть насичення мате
рiалу, 𝛾𝑒 – гiрофактор електрона, 𝑈 – потенцiальна енергiя. Обговорено
де в Лагранжiанi

стантою

основнi припущення, зробленi пiд час ї ї створення. Показано побудову
потенцiалiв поодиноких вихорiв.
Далi обговорено вiдомостi про вихровi системи та прилади з мiжви
хровими взаємодiями. Зокрема показано важливiсть у контекстi масшта
бування та iнтеграцiї вихрових приладiв через виникнення колективних
мод збудження й iнших нетривiальних проблем. Згадано попередню, ви
конану в групi роботу з дослiдження магнiтних стовпчикiв пар вихорiв
та наведено виведення потенцiалу мiжшарової взаємодiї даної системи та
методики контролю за нею.
Зроблено висновок, що пари вихорiв вирiшують багато недолiкiв ма
сивiв чи просто поодиноких магнiтних вихорiв: низькi величини частот
адресовано надвеликими повертаючими силами в системi з близькими
шарами, у той час, як мiжстовпчикова взаємодiя може бути суттєво змен
шена за допомогою компенсацiї магнiтного моменту шарiв одне одним, i
складнiсть запису можна оминути, використовуючи характаристики па
ри натомiсть топологiчно-захищених параметрiв вихора. Наголошено про
вiдсутнiсть повних теоретичних моделей для дослiдження таких систем,
коли обранi попереднi роботи працюють в основному в лiнiйнiй областi
збуджень.
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Роздiлi 2 “Нелiнiйнi режими коливань системи вихорiв” наводи

У

ться вичерпний аналiз мод системи з паралельними поляризацiями ядер,
викликаннии немалими збуреннями. В основi даного роздiлу лежить роз
гляд модельних квазiчастинкових рiвнянь динамiки вихорiв, обговорених
ранiше, виконується їх порiвняння з мiкромагнiтними симуляцiяими та
експериментом.
Показано, як моди, ранiше розглянутi в лiнiйному випадку, зв’язанi з
нелiнiйними режимами коливань системи через запис нелiнiйних рiвнянь
у нормальних координатах лiнеарiзованої системи:

{︂

̃︀ + f (𝑡),
e𝑧 × ẋ = 𝜔(𝑥, 𝑋)x + 𝜅2 (xX) X + 𝜆ẋ + 𝐶ez × h(𝑡)
e𝑧 × Ẋ = Ω(𝑥, 𝑋)X + 2𝜅 (xX) x + 𝜆Ẋ + g(𝑡),

(2)

2 𝜕𝑈 (𝑥, 𝑋)
1 𝜕𝑈 (𝑥, 𝑋)
, Ω(𝑥, 𝑋) =
,
2𝐺𝑥
𝜕𝑥
𝐺𝑋
𝜕𝑋

(3)

𝜔(𝑥, 𝑋) =
де

𝜅

x = X1 − X2 ,

та

X = (X1 + X2 ) /2

– нормальнi координати системи,

𝜆 = 𝜋𝛼 ln 𝑅/∆ – па
∆ – розмiр ядра вихору,
𝛼 – феноменологiчна стала дисипацiї Гiльберта, f i g – випадковi сили, ̃︀
ℎ
– сила зовнiшнього магнiтного поля, 𝐶 – параметр хiральностi нижнього
– коефiцiєнт мiжмодової параметричної взаємодiї,

раметр дисипацiї,

𝑅

– радiус диска з вихором,

шару.
Такий пiдхiд добре описує розвиток нелiнiйностi в системi. Так, для
циркулярно-поляризованих полiв через перехiд в обертову систему вiдлi
ку можна отримати точний стацiонарний розв’язок для амплiтуди
фази наведених ротацiйних коливань вiд частоти

𝛾

та амплiтуди

ℎ

𝑎

та

зовнi

шнього поля в неявному виглядi:

√︃
[︃
(︂
)︂]︃
2
𝜔(𝑎)
ℎ
𝛾(𝑎, ℎ) =
1 ± 1 − (1 + 𝜆2 ) 1 −
≈
1 + 𝜆2
𝜔(𝑎)2 𝑎2
√︃
[︃
]︃
ℎ2
≈ 𝜔(𝑎) 1 ±
− 𝜆2 ,
𝜔(𝑎)2 𝑎2
де

ℎ∼𝐻

– безрозмiрна амплiтуда зовнiшнього поля,

мiрна амплiтуда вiдхилення ядер вихорiв, усi частоти
як

𝜔 = 𝜔 ′ /(𝛾𝐺𝑀 𝑀𝑠 );

Потенцiал

𝑈 (𝑥, 𝑋)

(4)

(5)

𝑎 = 𝑥/∆ – безроз
𝜔, 𝛾 нормалiзованi

радiально симетричної системи

можливо отримати як з модельних уявлень, аналiтично так i емпiрично,
з мiкромагнiтних симуляцiй через вiдсутнiсть кiнетичного вкладу в Га
мiльтонiанi системи. Така форма запису допускає можливiсть iснування
рiзних режимiв iз рiзними
ючого поля.

𝑎 при однакових значеннях параметрiв збуджу

(а)

3.0

h=0.03
h=0.07
h=0.15

2.5
2.0

Зміна опору структури (Ом)

Амплітуда наведених коливань
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Рис. 1. Якiсне порiвняння результатiв аналiтичного моделювання (а) з резуль
татами експерименту (б). Параметри для побудови кривих (а) обранi таким
чином, щоби сильнiше пiдкреслити характернi особливостi кривих, зокрема пiд
вищено ширину резонансiв через збiльшення дисипацiї.
На Рис. 1а наведено характернi резонанснi кривi, котрi описанi фор
мулою (4). Як можна бачити з найнизькоамплiтуднiшої кривої на рисунку,
при малих амплiтудах система має поведiнку, характерну для осцилятора
Дюфiнга – пiсля деякого критичного поля

ℎ𝑐1

вiдбувається перекидання

резонансної кривої, яке якiсно означає виникнення сильно нелiнiйного
режиму динамiки системи, у котрому iснують високоамплiтуднi коливан
ня з частотою, пiдлаштованою до зовнiшньої. Перекидання вiдбувається
саме в бiк низьких частот через рiзке зменшення сил взаємодiї при збiль
шеннi вiдстанi мiж ядрами. Цей ефект добре узгоджується з поведiнкою
експериментального вiдгуку на Рис. 1б.
Характерною особливiстю системи, котру можна спостерiгати на дру
гiй по амплiтудi кривiй на Рис. 1а, є винекнення додаткової iзольова
ної резонансної областi при низьких амплiтудах. Експериментально це
пов’язують iз рiзким пороговим виникненням низькочастотного пiка при
амплiтудах, дещо вищих вiд наведених на Рис. 1б. Звичайно, такий ефект
спостерiгається в системах з нелiнiйним тертям, проте унiкальнiсть нашої
системи полягає в тому, що причиною є сильна рiзниця мiж власними ча
стотами руху системи

𝜔 при малих 𝑥 та великих вiдхиленнях через високу

локалiзацiю взаємодiї. Хоч параметр дисипацiї залишається постiйним,
втрати енергiї, пропорцiйнi до

𝑥𝜔(𝑥),

мають максимум при посереднiх

амплiтудах: низькi втрати можливi для швидкого руху малими траекто
рiями чи повiльного руху великими траєкторiями. За умови подальшо
го збiльшення амплiтуди збуджуючого поля стає можливим пiдтримка
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коливань у всьому дiапазонi частот – iзольована дiлянка з’єднується з
основною резонансною кривою. Через додаткову кубiчну нелiнiйнiсть ре
зонансна крива при високих амплiтудах ще раз перекидається, на цей раз
в область високих частот.
Показано, що кубiчна нелiнiйнiсть у системi, пов’язана з нелiнiйнi
стю взаємодiї, викликає параметричну взаємодiю у формi потенцiйного
мiжмодового доданку у виглядi

2

𝑈𝑝 = 𝑘 ′ (xX)

, де

X = (X1 + X2 ) /2 i 𝑘 ′

–

жорсткiсть кубiчної нелiнiйностi для даної геометрiї. Такий доданок при
високих амплiтудах полей збудження викликає виникнення додаткового
нелiнiйного режиму коливань, при якому ядра вихорiв у сусiднiх шарах
анi суто симетричнi вiдносно центра наностовпчика (як при ротацiйних
коливаннях), анi подорожують одне над одним, як при гiрацiйних колива
ннях. У такому нелiнiйному режимi позицiї ядер вихорiв разом iз центром
частинки описують трикутник, котрий повертається в площинi вiдносно
вершини в центрi. Чисельно з’ясовано стабiльнiсть такого режиму.
Отже показано, що результати одночасної дiї нетривiального потен
цiалу взаємодiї (сильно локалiзований i дає домiнуючий вклад в повну
енергiю системи для малих товщин спейсерiв) разом iз гiрацiйним кiне
тичним доданком. Показано, що квазiодновимiрний пiдхiд є достатнiм i
необхiдним, щоби в повнiй мiрi трактувати результати експерименту, а
введення додаткової слабкої взаємодiї цiкавим чином ускладнює високо
амплiтудну поведiнку.
У

Роздiлi 3 “Власна магнiтна бiстабiльнiсть системи” дослiджено

питання, пов’язанi з наведеною бiстабiльнiстю та контролем над нею. Фi
зично це є можливим через те, що ядра вихорiв вiдштовхуються одне вiд
одного, коли вони знаходяться значно далеко. В той час, як реальнi шта
бовi магнiти мали би домiнуючий вклад в виглядi моменту сил, котрий
би обертав їх, поки вони не почнуть притягатись, як антипаралельнi мо
менти, – ядра вихорiв позбавленi такої можливостi i вiдштовхуються одне
вiд одного. Проте це вiдштовхування є слабким i нормально пригнiчується
вiдштовхуванням вiд границi частинок.
Стабiлiзацiя розiрваного стану стає можливою внаслiдок прикладен
ня додаткового зовнiшнього поля для компенсацiї ефективної сили притя
гування через iндивiдуальне вiдштовхування ядер вихорiв вiд геометри
чних границь частинки, як показано на потенцiалах на Рис. 2. Iєрархiя
сил у системi є чинником, який дозволяє виникнення такої бiстабiльностi
-– через те, що сила притягування мiж ядрами є вищою, нiж сила вiд
штовхування вiд краю, можливе iснування такої зовнiшньої сили, яка не
достатня для розриву зв’язку, проте є достатньою для компенсацiї слаб
кого притягання на бiльших вiдстанях.
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Рис. 2. Потенцiали (зверху) та фазовi дiаграми (знизу) системи при рiзних зна
ченнях постiйного зовнiшнього магнiтного поля. Кольором на фазових дiагра
мах показано множину точок фазової площини, котрi з часом еволюцiонують у
зв’язаний стан (вiдстань мiж ядрами набагато менша за розмiр ядер).
Через високу ступiнь нестабiльностi реальних зразкiв за кiмнатної
температури (часи життя станiв системи складають десятки та сотнi
мiкросекунд) було вирiшено дослiдити температурну динамiку системи.
Для цього за допомогою флуктуацiйно-дисипацiйної теореми було розра
ховано iнтенсивнiсть флуктуацiй в системi:

⟨𝑓𝑖 (𝑡)𝑓𝑗 (𝑡 + 𝜏 )⟩ = 𝛿𝑖𝑗
де

𝑓𝑖

– нормалiзована випадкова сила,

2𝜆𝑘𝐵 𝑇
𝛿(𝜏 ),
𝐺

𝑘𝐵

– стала Больцмана i

(6)

𝑇

– темпе

ратура.
За допомогою моделювання випадкових процесiв вивчено ключовi
особливостi таких процесiв за високих температур. Наголошено на ролi
посмугованої структури фазового простору системи, див. нижню части
ну Рис. 2, при розрахунку частоти власних перемикань системи важливо
враховувати пропорцiї мiж рiзними видами смуг разом зi змiною висо
ти бар’єру. Показано, що реальне перемикання вiдбувається через серiю
швидких перемикань перед встановленням остаточного стану системи, що
неможливо спостерiгати в експериментальнiй установцi через обмеження
пропускної можливостi системи вимiрювання.
Як показано на Рис. 3, важливо врахувати параметричну мiжмодову
взаємодiю в процесi теплового перемикання, iз ї ї врахуванням вiдбуває
ться суттєве збiльшення швидкостi та зростає асиметричнiсть вiдносно

12

Rate, 1/s
7 × 106

Rate, 1/s
1.2 × 105

6 × 106
5 × 10

1. × 105

6

8. × 104

4 × 106

6. × 104

3 × 106

4. × 104

2 × 106

2. × 104

1 × 106

10

15

20

(а)

25

30

H, Oe

15

20

(б)

25

30

H, Oe

Рис. 3. (а) Симульованi швидкостi перемикання з (суцiльна лiнiя) та без (штри
хована лiнiя) врахування параметричної мiжмодової взаємодiї для 𝑇 = 400 К,
(б) Симульована швидкiсть перемикання (штрихована лiнiя) при 𝑇 = 300 К та
вимiряна (суцiльна лiнiя) швидкостi перемикання.
змiни величини зовнiшнього поля, як спостерiгається в реальнiй системi
Рис. 3б. Збiльшення швидкостi перемикання пов’язується з появою ново
го каналу релаксацiї з посмугованої областi фазової дiаграми через iн
термодову взаємодiю, та з додатковим нелiнiйним зв’язаним режимом з
можливо меншим потенцiйним бар’єром.
Експериментально та чисельно в мiкромагнетицi та моделi було пока
зано перемикання системи за низьких температур (𝑇

= 77 К) короткими,

наносекундними iмпульсами. Показано, що iмпульси достатньо високої
амплiтуди мають динамiчний механiзм перемикання, на вiдмiну вiд тер
мально асистованого. Уперше показано iнерцiйнiсть перемикання в систе
мi з гiроскопiчним доданком. Як показано на Рис.4 iмовiрнiсть перемика
ння пiсля досягнення деякої довжини починає змiнюватись перiодично,
що напряму пов’язано зi смугастою природою фазової площини системи.
Показано, що змiна полярностi iмпульсу також є важливою через iнерцiй
нiсть системи, так, наприклад, показано, що перемикання системи iмпуль
сами котрi вiдхилюють ядро в напрямку до сiдлової точки, є простiшим.
Отже дослiджено прикладнi характеристики пари вихорiв як бiста
бiльного елементу пам’ятi. Дослiджено стабiльнiсть системи та показано
високу ступiнь керованостi станом iмпульсами достатньо малої амплiту
ди, використовуючи всього 4 мТ. Показано, що основним чинником, що
обмежує швидкiсть та надiйнiсть перемикання, є релаксацiя зi збуджено
го стану. Маючи хороший контроль амплiтуди надкоротких iмпульсiв, ми
досягнули контролю при використаннi iмпульсiв довжиною всього кiлька
одиниць наносекунд.

Ймовірність розриву

13

A= 4 mT
A= -4 mT
A= 3 mT

Довжина імпульсу (в періодах коливань)

Рис. 4. Iмовiрнiсть розриву пари вихорiв пiд дiєю коротких синусоїдальних iм
пульсiв у залежностi вiд кiлькостi перiодiв синусоїди, частота синусоїди 2.2 ГГц.
У

Роздiлi 4 “Взаємодiя з дефектами наночастинок” наведено ре

зультати дослiджень статичних та динамiчних властивостей пари вихорiв
за наявностi неiдеальностей наночастинок стовпчику. Виявилось, що за
рахунок замикання зовнiшнього магнiтного потоку пара вихорiв проявляє
собою бiльш чутливий iнструмент для дослiдження дефектiв частинки,
нiж поодинокий вихор. Завдяки цьому, на вiдмiну вiд поодиноких вихо
рiв, зв’язаний стан пари вихорiв у нашiй системi проявляє ряд суттєвих
статичних i динамiчних ефектiв у всьому дослiджуваному дiапазонi тем
ператур. Це дозволяє використовувати зв’язанi пари для неруйнiвного
контролю дефектiв в наших зразках.
Як показано, можливо виникнення рiзних класiв прояву дефектiв на
статицi залежно вiд положення дефектiв у центрi частинки. Звичайна,
передбачувана простою моделлю, статика спостерiгається, тiльки якщо
область порядку декiлькох розмiрiв ядер вихора в центрi частинки є вiль
ною вiд дефектiв. В iншому випадку змiни можна подiлити на дефекти
зсуву i дефекти з пiнiнгом. Достатньо близькi до центру дефекти моди
фiкують положення дна потенцiйної енергiї, i в результатi провокують
зсув положення рiвноваги, що в експериментi проявляється як усунення
виродженостi кривих гiстерезису по хiральностi нижнього диску. Кривi
гiстерезису для рiзних хiральностей є зсунутими одна вiдносно одної в
мiру того, як далеко дефект знаходиться вiд центру частинки. На статицi
пiнiнг проявляється через вiдкриття додаткових гiзтерезисiв, що спосте
рiгається в нашiй системi, див. Рис. 5а.
В iншому випадку, коли дефект знаходиться задалеко для впливу
на основний стан, але не достатньо далеко, щоби бути повнiстю подавле
ним залишковими полями, можлива ситуацiя з утворенням додаткового
мiнiмуму потенцiалу – стає можливим пiнiнг вихора на дефектах, що не

Збільшення товщини тунельного
бар’єру, δ (нм)
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Рис. 5. Кривi гiстерезису (а) зразка з пiнiнгом, в вставцi приведено гiстерезиснi
кривi зразка без пiннiнгу. Контури однакових частот(б) для дефектiв геометри
чної природи. Змiни частоти дани вiдносно початкових значень, штрихованим
кривим вiдповiдає низькочастотна гiлка, суцiльним – високочастотна.
є можливим в одношарових системах за виключенням дефектiв екстре
мальної геометрiї. Така ситуацiя є набагато цiкавiшою через додавання
ще одного способу впливу на пару, в однiй частинцi можна спостерiгати
як i власну динамiку, так i динамiку в центрi пiнiнгу. Вiдзначимо, що для
поодиноких вихорiв такий пiннiнг спостерiгається тiльки у випадку дуже
сильного дефекта [14].
У роботi також показано, що динамiка системи зазнає набагато силь
нiшого впливу вiд дефектiв, значно змiнються власнi частоти системи.
Недолiки плiвки суттєво змiнюють динамiчнi характеристики ядра, проте
такi змiни є дуже локалiзованими через ту особливiсть, що характеристи
ки визначаються прямим оточенням ядра вихору. Як i для одновихрової
частинки, дефекти змiнюють зовнiшнє поле створеним ядром частинки,
що викликає появу додаткової потенцiальної енергiї. Проте, як ми показу
ємо, суттєву роль вiдiграє також i змiна гiрофактору

𝐺,

котра проявляє

ться суто на динамiцi. В стовпцi наночастинок додатковий вплив виникає
через мiжшарову взаємодiю, по величинi це є найбiльшим фактором. Ма
лi змiни в одному з прошаркiв в такому випадку не тiльки змiнюють
найважливiший потенцiал системи, вони ще й вiдбуваються вiдносно до
набагато меншого масштабу. Так геометричнi змiни пов’язанi зi змiною
товщини спейсера найсильнiшi через вкрай малу товщину спейсера. Так
частота власних малих коливань визначається шорсткiстю:

𝜅𝑐𝑐 =

𝑀𝑠2 ∆2
2

(︂

1
1
1
1
+
−
−
𝐷 𝐿1 + 𝐿2 + 𝐷 𝐿1 + 𝐷 𝐿2 + 𝐷

)︂
,

(7)
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де

𝐿1,2

– товщини феромагнiтних шарiв,

𝐷–

товщина спейсера.

Для обчислення впливiв використовуються розрахунки в лiнiйному
наближеннi, так змiну основних характеристик можна пiдрахувати, iгно
руючи змiни структури ядра як ефект вищих порядкiв. Основними па
раметрами такої моделi є локальна жорсткiсть мiжядерної взаємодiї

𝜅𝑐𝑐 ,

однакова для обох шарiв у силу третього закону Ньютона, змiнена жорс
ткiсть вiдштовхування вiд країв частинки

𝑘1,2

i гiроконстанти шарiв

Аналiзуючи систему в комплексних амплiтудах

̃︀ −𝑖𝜔𝑡 ,
X1,2 (𝑡) = X𝑒

𝐺1,2 .

ми мо

жемо отримати вираз для власних частот системи з пiнiнгом:

𝜔2 =
де

]︁
√︀
1 [︁ 2
Ω1 + 2𝜔1 𝜔2 + Ω22 ± (Ω1 + Ω2 ) (Ω1 − Ω2 )2 + 4𝜔1 𝜔2 ,
2

(8)

𝜔𝑖 = 𝜅/𝐺𝑖 , i Ω𝑖 = 𝜔𝑖 + 𝑘𝑖 /𝐺𝑖 . З огляду на вiдносну рiдкiсть виникнення

дефектiв у реальних зразках, випадок пiнiнгу одноразово на дефектах
обох шарiв проiгноровано. У моделi вважається, що дефект є сумiрним чи
бiльшим за розмiр ядра частинки задля забезпечення сильного пiнiнгу, в
iншому випадку наведено спосiб корегування результатiв через обрахунок
форм-фактору дефекту.
Розрахунки за використанням моделi (8) було проведено для всiх рi
зноманiтних видiв дефектiв, проте помiчено, що можливiсть зв’язування
на дефектi виключає деякi зi знакiв змiни частоти. Зокрема для зсувiв
частоти спостережуваних на експериментi, коли частоти й низькочасто
тного й високочастотного пiкiв зменшуються в один бiк, можна виключи
ти неоднорiдностi матерiалу. Натомiсть розрахунки, проведенi в моделi
шорсткої поверхнi, можуть реалiзовувати як i коректнi знаки зсувiв, так
i зв’язування на дефектi в той самий час.
На Рис. 5б наведено результати моделювання шорсткостi нанесених
плiвок. У моделi враховуються вибоїни чи горби плiвки феромагнетика
з обох бокiв частинки, введенi змiнними

𝛿

та

𝛾,

котрi визначають гли

бину вiдповiдної впадини. Негативнi значення цих змiнних означають
утворення горбiв на поверхнi. Результати представленi в виглядi контурiв

𝜔1,2 (𝛿, 𝛾) = const .

Штрихованi кривi є контурами низькочастотної моди,

а суцiльнi – високочастотної, як показано на Рис. 5б. Для експеримен
тальних зразкiв виявлено, що геометрiя плiвки включає бiльший горб на
одному боцi (порядку 0.5 нм) та меншу впадину (0.1 нм) на iншiй, що є
очiкуваним для напилення плiвок з незмочуючого матерiалу.
Пiдводячи пiдсумки роздiлу 4, можна сказати, що вихрова пара є ду
же чутливим iнструментом контролю якостi зразкiв. Пари вихорiв дозво
ляють не тiльки якiсно (вiдображаючи механiзм виникнення зв’язуючих
дефектiв) але i кiлькiсно неруйнiвним чином охарактеризовувати дефе
кти, якi виникли при напиленнi наноструктур. Точнiсть кiлькiсних оцiнок
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є обмеженою тiльки шумами системи вимiру опору, i дозволяє отримува
ти надвисоку просторову роздiльну здатнiсть порядку доль нанометрiв.
Показано, що поле помiтних дефектiв можна розширювати подальшим
охолодженням системи.

ВИСНОВКИ
У дисертацiйнiй роботi вирiшенi важливi питання магнiтних власти
востей сильно зв’язаних пар магнiтних вихорiв, а саме: проаналiзовано
низку нелiнiйних процесiв у системi, пов’язаних з динамiкою при силь
них збудженнях, та стабiльнiсть рiзних наведених типiв бiстабiльностей у
системi. За результатами дослiджень, проведених у рамках дисертацiйної
роботи, можна зробити наступнi висновки:
1. Зовнiшнє змiнне поле збуджує колову гiрацiю пари вихорiв у проти
фазi. Отримано простий точний аналiтичний вираз амплiтуди тако
го руху. У рамках моделi дано пояснення вимiряних спектрiв. Зокре
ма вiдзначено сильну залежнiсть частоти резонансу вiд амплiтуди
поля через локалiзованiсть потенцiалу взаємодiї вихорiв. Знайдений
у системi iзольований резонанс описує спостережуваний низькоча
стотний пiк.
2. Показано, що можливе виникнення бiстабiльного стану в системi ви
кликане постiйним полем. Уперше обговорено використання цього
ефекту для створення нового типу високошвидкiсної енергозберiга
ючої пам’ятi на магнiтних вихорах. Теоретично передбачено суттєве
зменшення часу життя метастабiльного стану при врахуваннi слаб
кої нелiнiйної мiжмодової взаємодiї.
3. Реалiзовано систему керування бiстабiльним станом зовнiшним змiн
ним полем. Досягнуто селективного перемикання станiв, збуджен
ням системи на частотах, близьких до власних. Спостережуваний
пiд час експерименту асиметричний хiд смуги частот перемикання
з амплiтудою пояснено в рамках оригiнальної моделi. Показано, як
слабкi тепловi флуктуацiї змiщують оптимальну частоту перемикан
ня вгору через теплове збудження вихорiв з граничного циклу. Ана
лiтично i чисельно виявлено появу режиму з динамiчним хаосом пiд
дiєю допорогових полiв.
4. Оптимiзовано iмпульснi впливи на швидкiсть перемикання. Пiдтвер
джено експериментально, чисельно i аналiтично немонотонну зале
жнiсть розкиду часiв перемикання вiд амплiтуди, довжини та фор
ми iмпульсiв з-за наявностi хаотичних режимiв динамiки. Спостере
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жувану чутливiсть до параметрiв коротких iмпульсiв пояснено iнер
цiйною динамiкою системи використовуючи фазовi дiаграми.
5. Виявлено що значна частина зразкiв, використаних у нашому екс
периментi, має дефекти, котрi призводять до змiщення вихрових
пар з геометричного центра частинок в основному станi через пiн
нiнг. Уперше показано високу чутливiсть пари вихорiв до пiннiн
гу на дефектах, значно бiльшу, нiж для окремого вихору. Надано
класифiкацiю дефектiв окремо за впливами (змiщення основного
стану, створення метастабiльного стану або дефекти, якi нiяк не
зв’язують вихори) i за гiпотетичною природою (дефекти матерiалу,
чи дефекти геометрiї частинок). Запропоновано аналiтичну модель
для кiлькiсного опису змiни високочастотного вiдгуку системи при
зв’язуваннi на обговорених дефектах, уперше враховано можливiсть
суттєвої змiни гiроконстанти. Експериментально продемонстровано
можливiсть використання цього пiдходу для визначення неруйнiв
ного контролю дефектiв в реальних зразках.
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АНОТАЦIЯ
Бондаренко А.В. “Нелiнiйна динамiка сильно зв’язаної пари
вихорiв”. – рукопис.
Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-мате
матичних наук за спецiальнiстю 01.04.02 – теоретична фiзика. – Iнститут
магнетизму НАН України та МОН України, Київ, 2018.
У даннiй дисертацiйнiй роботi дослiджуються нелiнiйнi явища в вер
тикальному наностовпчику двох магнiтних вихорiв. Дослiджена пробле
матика актуальна у фiзицi магнiтних нанооб’єктiв. Було отримано точний
вираз вiдгуку системи на циркулярно-поляризованi змiннi поля довiль
ної амплiтуди, у результатi виявлено виникнення iзольованого низькоча
стотного резонансу та гiбридних режимiв коливань. На основi чого було
пояснено структуру низькочастотного вiдгуку реальних зразкiв та уши
рення високочастного пiку. Дослiджено власну бiстабiльность пари пiд
впливом зовнiшнього постiйно поля й проведено аналiз впливу темпера
турних ефектiв на стабiльнiсть отриманих станiв. Запропоновано викори
стовувати знайденi бiстабiльнi стани задля створення нового типу комiрок
магнiтної пам’ятi, у зв’язку з чим були експериментально та теоретично
дослiдженi питання оптимiзацiї керуючих магнiтних iмпульсiв i надiйно
стi процесiв перемикання. Передбачено особливостi, спостережуванi на
експериментi. Розроблено комплексну неруйнiвну методику характериза
цiї малих, зв’язуючих дефектiв у плiвках феромагнетикiв у структурi за
допомогою вимiрювання динамiчних характеристик (резонансних частот)
системи. Використовуючи цю модель, здобуто вiдомiстi й надано можли
вий механiзм виникнення дефектiв в експеремантальних зразках.

Ключовi слова: магнiтний вихор, нелiнiйна механiка, iзольований
резонанс, нелiнiйна пiдстройка частоти, хаотична динамiка, параметри
чна взаємодiя, рiвняння Тiле, симуляцiї Монте Карло, процеси Iто, бiста
бiльнiсть, тунельний магнiтоопiр.

АНОТАЦИЯ
Бондаренко А.В. “Нелинейная динамика сильно связаной
пары вихрей”. – рукопись.
Диссертация

на

соискание

ученой

степени

кандидата

физи

ко–математических наук по специальности 01.04.02 – теоретическая физи
ка. – Институт магнетизма НАН Украины и МОН Украины, Киев, 2018.
В данной диссертационной работе исследуются нелинейные явления
в вертикальной наноколонке двух магнитных частиц, содержащих магни
тные вихри. Исследованная проблема актуальна для физики магнитных
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нанообъектов. Получены точные формулы, описывающие отклик систе
мы на циркулярно-поляризованные переменные поля произвольной ам
плитуды, в результате предсказано возникновение изолированного низко
частотного резонанса и гибридных режимов колебаний. На основе разви
той теории были описаны экспериментальные данные, а именно, структу
ра низкочастотного отклика реальных образцов и уширение высокочасто
тного пика. Исследована собственная бистабильность пары под влияни
ем внешнего постоянно поля, и проведен анализ влияния температурных
эффектов на стабильность полученных состояний. Предложено использо
вать найденные бистабильные состояния для создания нового типа ячей
ки магнитной памяти, в связи с чем были экспериментально и теоретиче
ски изучены вопросы оптимизации управляющих магнитных импульсов
и надежности процессов переключения. Предусмотрены особенности на
блюдении на эксперименте. Разработана комплексная неразрушающая ме
тодика контроля дефектов в пленках ферромагнетиков данной системы с
помощью измерения динамических характеристик (резонансных частот)
системы. Используя развитую модель, получены данные о возможном ме
ханизме возникновения дефектов в образцах, использованных в экспери
менте.

Ключевые слова: магнитный вихрь, нелинейная механика, изоли
рованный резонанс, нелинейная подстройка частоты, хаотическая дина
мика, параметрическое взаимодействие, уравнение Тиля, моделирование
Монте-Карло, процессы Ито, бистабильность, туннельное магнетосопро
тивление.

ABSTRACT
Bondarenko A.V. “Nonlinear dynamics
magnetic vortex pairs”. – Manuscript

of

strongly-bound

Thesis for a scientific degree of Candidate of Sciences in Physics and
Mathematics in specialty 01.04.02 – Theoretical Physics – Institute of magneti
sm of the National Academy of Sciences of Ukraine and Ministry of Education
and Science of Ukraine, Kyiv, 2018.
This work is concerned with investigation of nonlinear phenomena in
vertically stacked pairs of magnetic vortices. The system under investigations
is shown to have increased practical interest as new dynamics emerge with a
decrease in interlayer spacer thickness (thicknesses as low as 1 nm are consi
dered, which is consistent with the samples manufactured at IBM). Apart
from advantages gained from the specific symmetry of such a system, which
include external flux closure, the appearance of novel ways of interaction with
the nanostructure is shown. And at the same time, the dynamics of the stack
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show promising improvements over those of a single vortex, in particular by
stacking vortices it is demonstrated that characteristic speeds of operation
increase by an order of magnitude.
Combination of analytical and numeric methodics is used to study the
system in the framework of the quasiparticle Thiele equation approach to
obtain the principal results presented in this work. During my investigation
The model is extended by a consideration of the thermally driven dynamics
by application of Monte Carlo modeling to the system. Direct micromagnetic
simulations are conducted whenever possible to show the consistency with the
results obtained analytically. Conclusions of the theoretical study have been
validated against the measured tunneling magneto-resistance responses.
Exact form of response to circularly-polarized electromagnetic field was
obtained for arbitrary strength of the field. It is shown that this nonlinear
frequency response exhibits a foldover and an isolated resonance which explai
ns sudden appearance a response on a frequency of the mode which is not
excited because of the stack symmetry. Parametric intermodal interaction is
shown to induce hybrid regimes of oscillation at a higher excitation amplitude.
Intrinsic bistability of the structure was discovered and researched as a
candidate for being a non-volatile memory register. The system was shown
to be thermally stable at lowered temperatures. The rates of thermal swi
tching were investigated to find the optimum operating DC bias conditions,
it was found that parametric interaction plays big role through the release
of frustrated mechanics in an otherwise 1D system. Parameters of the short
pulses for the switching between states were considered, over

90 %

switching

probabilities were achieved on real samples with pulses only few nanoseconds
long.
Extreme sensitivity of the system to presence of defects in magnetic films
was demonstrated. In statics bonding of the pair on the defects is frequently
observed. It is shown that key of this sensitivity lies in external flux closure.
Model was built to describe the changes in dynamical characteristics of the
vortex pair while bound on a defect. The defects are considered to plausi
bly come from either the class of film parameter inhomogenеities or small
geometry changes. The possibility to use the model for characterization of
defects with indestructive, simple measurements in real samples was shown
on experiment.

Keywords: magnetic vortex, nonlinear mechanics, isolated resonance,
nonlinear frequency tuning, chaotic dynamics, parametric interaction, Thi
ele equation, Monte Carlo simulations, Ito processes, bistability, tunneling
magneto-resistance.
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