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ПЕРЕЛIК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

CIP – current-in-plane, струм у площинi (зразка)

CPP – current-perpendicular-to-plane, струм перпендикулярний до

площини (зразка)

АФМ – антиферомагнiтний

ВМШ – вiльний магнiтний шар

ВФС – взаємна фазова синхронiзацiя

ГМО – гiгантський магнiтоопiр

ДН – (шум) Джонсона–Найквиста

ЗIГ – залiзо-iтрiєвий гранат

ЗМШ – закрiплений магнiтний шар

ЛЛГС – (рiвняння) Ландау–Лiфшиця–Гiльберта–Слончевського

МР – магнiторезистивний (ефект, шар тощо)

МТК – магнiтний тунельний контакт

НВЧ – надвисока частота

НМП – немагнiтний прошарок

СММД – спiнтронний магнiтний мiкрохвильовий детектор

СМНО – спiнтронний магнiтний наноосцилятор

СМНС – спiнтронна магнiтна наноструктура

СПС – спiн-поляризований струм

СТ – (теорiя, модель) Славiна–Тиберкевича

СХ – спiнова хвиля, спiн-хвильовий

ТМО – тунельний магнiтоопiр

ФМ – феромагнiтний

ФМР – феромагнiтний резонанс
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ВСТУП

Домiнуючим напрямом сучасної електронiки вважається напiвпровiднико-

ва електронiка, яка бурхливо розвивається вже бiльше 50 рокiв [1–3]. Кожного

року з’являються напiвпровiдниковi пристрої обробки та збереження iнформа-

цiї з покращеними характеристиками. Проте за останнi 5 – 10 рокiв почали

проявлятись, спочатку слабко, а зараз бiльш виразно, принциповi обмеження

«традицiйної» напiвпровiдникової електронiки [2–6], що змушує людство шу-

кати альтернативу класичним напiвпровiдниковим системам. Однiєю з таких

альтернатив можуть бути магнiтнi системи, якi є елементним базисом для при-

строїв магнiтної мiкро- та наноелектронiки [5, 7–9].

Магнiтнi речовини та фiзичнi явища, якi вiдбуваються у магнiтних тiлах,

широко використовуються для створення систем запису, обробки та передачi iн-

формацiї [7–11]. Вимоги до таких систем з кожним роком поступово зростають,

що обумовлено цiлою низкою об’єктивних причин (науково-технiчних, еконо-

мiчних, соцiальних тощо). Це, в свою чергу, постiйно спонукає дослiдникiв та

iнженерiв до розробки нових магнiтних матерiалiв з покращеними властиво-

стями, до пошуку та дослiдження нових фiзичних явищ у магнiтних системах

(якi в подальшому можуть бути з успiхом використанi на практицi), до вдоско-

налення iснуючої технологiї виготовлення радiоелектронних та мiкрохвильових

магнiтних систем запису, передачi та обробки iнформацiї. Так, наприклад, ство-

рення у 50-х роках ХХ ст. такого унiкального магнiтного матерiалу як залiзо-

iтрiєвий гранат (ЗIГ) Y3Fe5O12 заклало мiцний фундамент для вивчення фiзи-

ки феримагнетикiв та бурхливого розвитку впродовж десяткiв рокiв магнiтної

функцiональної електронiки [7, 12]. Згодом це призвело до розробки, проми-

слового виробництва та широкого впровадження багатьох пристроїв на основi

ЗIГ, зокрема, резонаторiв та фiльтрiв надвисоких частот (НВЧ), генераторiв та
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пiдсилювачiв НВЧ сигналiв, помножувачiв частоти, вентилiв, циркуляторiв та

фазообертачiв, амплiтудних обмежувачiв, кореляторiв та процесорiв мiкрохви-

льових сигналiв тощо [7,12–22].

На початку третього тисячолiття одним з найперспективнiших напрямiв роз-

витку магнiтних систем та магнiтної електронiки в цiлому вважається спiнтро-

нiка магнiтних наносистем [5,8, 9, 20,23–25].

Спiнтронiка є напрямом електронiки, в основi якого лежить не ефект пере-

носу електричного заряду в твердих тiлах (що є типовим для «традицiйних»

електронних, у т.ч. напiвпровiдникових, систем), а ефект переносу спiну (його

проекцiї на деяку вибрану вiсь) [8, 24, 26–30]. Вона об’єднує в собi спiнтронiку

магнiтних систем (докладнiше див. пiдрозд. 1.1), зокрема магнонну спiнтронi-

ку [25], напiвпровiдникову спiнтронiку [28], органiчну спiнтронiку [31–33] тощо.

Спiнтронiка магнiтних наносистем базується на ефектi переносу проекцiї

спiну в шаруватих спiнтронних магнiтних наноструктурах (СМНС) з характер-

ними розмiрами ∼ 1− 100 нм. Це можуть бути обмеженi за усiма трьома коор-

динатами багатошаровi квантовi точки, обмеженi за двома координатами довгi

шаруватi магнiтнi дроти та нитки, тонкi шаруватi магнiтнi плiвки [9,20,23,30].

Станом таких систем можна керувати, змiнюючи не розподiл електричних за-

рядiв у системi, а спiновий стан ансамблю електронiв, наприклад, за рахунок

пропускання крiзь СМНС спiн-поляризованого струму (СПС) [8,24,26,27,29,30].

Крiм того, з’являється принципово нова можливiсть керування станом систе-

ми – можливiсть дiяти на таку систему «чисто спiновим струмом» (pure spin

current), тобто направленим потоком спiнiв за вiдсутностi переносу електри-

чного заряду [29, 34, 35] (насправдi, такий струм можна розглядати як два зу-

стрiчних СПС з антипаралельною орiєнтацiєю проекцiї спiнового моменту, що

переноситься).

Спiнтронiка магнiтних наносистем активно розвивається. Кожнi 3 – 5 рокiв

з’являється новий перспективний напрям у цiй областi науки i технiки. Напри-

клад, останнiй рiк – два значна увага дослiдникiв усього свiту була прикута до
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магнiтних скiрмiонiв, керованих СПС [36–39], якi вперше були вивченi в робо-

тi [40].

Як показують теоретичнi розрахунки та експериментальнi дослiдження

[5,8,9,20,23,27–30,34,35], для успiшної роботи спiнтронних систем потрiбнi мен-

шi енергетичнi затрати, нiж для «традицiйних» електронних систем, заснованих

на явищi переносу електричного заряду. З iншого боку, технiчнi характеристики

спiнтронних наноелементiв часто виявляються порiвняними з технiчними ха-

рактеристиками «традицiйних», зокрема, напiвпровiдникових, наноелементiв.

Iнодi, незважаючи на поки що недостатньо розвинену технологiю виготовлен-

ня спiнтронних наносистем, характеристики таких систем можуть бути навiть

помiтно кращими, нiж у оптимiзованих «традицiйних» електронних систем (з

майже рекордними характеристиками). Як перевагу спiнтронних магнiтних на-

носистем слiд також вiдмiтити достатньо високу швидкодiю (характернi робочi

частоти сягають ∼ 1 − 100 ГГц, у перспективi до кiлькох ТГц [41], особливо

за умови використання антиферомагнiтних систем [42]) та чутливiсть до зовнi-

шнього постiйного магнiтного поля (це дозволяє легко керувати параметрами

таких систем за допомогою слабких магнiтних полiв) [5, 9, 20, 23, 29, 30, 43, 44].

Такi системи виявляються бiльш стiйкими до електромагнiтних паразитних си-

гналiв та завад i майже нечутливими до впливу iонiзуючого випромiнювання.

У дисертацiї розглядаються спiнтроннi наносистеми у виглядi шаруватих

СМНС типу наностовпчик або наноконтакт (детальну iнформацiю див. у пiд-

розд. 1.1.4). Такi СМНС вiдзначаються вiдносно простою технологiєю виготов-

лення i дозволяють реалiзувати на їх базi цiлу низку рiзноманiтних пристроїв

НВЧ: генератори та детектори НВЧ сигналiв, частотнi детектори та спектро-

аналiзатори, амплiтуднi обмежувачi, малопотужнi альтернативнi джерела енер-

гiї тощо.

Таким чином, дисертацiя присвячена вивченню мiкрохвильових властиво-

стей СМНС, з урахуванням динамiчних мiкрохвильових явищ, якi вiдбуваю-

ться у них пiд дiєю СПС, теоретичному аналiзу можливостi створення нових
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пристроїв НВЧ на основi СМНС, а також аналiзу можливостi покращення ха-

рактеристик вже iснуючих пристроїв такого типу.

Актуальнiсть теми. Як було зазначено вище, СМНС мають помiтнi пе-

реваги порiвняно з «традицiйними» електронними наносистемами, а саме: кра-

щу енергоефективнiсть, достатньо високi робочi частоти (∼ 1 − 100 ГГц, у

перспективi – до кiлькох ТГц), легкiсть керування станом таких систем зовнi-

шнiм постiйним магнiтним полем або сталим струмом, знижену чутливiсть до

електромагнiтних завад та iонiзуючого випромiнювання тощо [29, 30, 34, 43, 44].

СМНС є перспективними базовими елементами для електронiки майбутнього,

а напрям пов’язаний з дослiдженням та застосуванням СМНС — спiнтронiки

магнiтних наносистем — перспективним напрямом розвитку сучасної науки i

технiки [29,30,43,44].

Актуальнiсть та сучаснiсть обраної теми також пiдкреслює той факт, що ре-

зультати наукових дослiджень з магнiтної спiнтронiки щорiчно обговорюються

на десятках авторитетних мiжнародних конференцiях. Наприклад, на конфе-

ренцiях International Magnetics Conference (InterMag) та Annual Conference on

Magnetism and Magnetic Materials (MMM) цим дослiдженням присвячено де-

кiлька тематичних секцiй. Крiм того, цiкаво вiдзначити, що навiть компанiї

– виробники напiвпровiдникової електронiки (Intel, Texas Instruments, Hitachi,

IBM тощо) активно витрачають свої кошти на розвиток напряму магнiтної спiн-

тронiки. Так, заснована цими та iншими фiрмами науково-дослiдна корпорацiя

Semiconductor Research Corporation витрачає значну частину свого бюджету на

дослiдження саме з магнiтної спiнтронiки.

Однак, незважаючи на великi сподiвання щодо пристроїв магнiтної спiнтро-

нiки, цей науковий напрям поки що вивчений та розвинений недостатньо. На

сьогоднiшнiй день окреслено лише коло базових фундаментальних фiзичних

явищ, якi вiдбуваються у таких структурах пiд дiєю зовнiшнiх електромагнi-

тних сигналiв: ефект генерацiї НВЧ сигналу пiд дiєю постiйного СПС, дiодний

ефект тощо. Отриманi першi експериментальнi та теоретичнi результати для де-
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кiлькох конструктивно найбiльш простих пристроїв на основi СМНС (детальну

iнформацiю див. у розд. 1). Систематичне, поглиблене вивчення фiзики проце-

сiв взаємодiї магнiтної пiдсистеми СМНС з електромагнiтними НВЧ сигналами

майже не проводилось, як i розробка послiдовної теорiї пристроїв НВЧ на осно-

вi СМНС; дослiдження мiкрохвильових характеристик таких пристроїв; пошук,

виходячи з висновкiв теорiї, нових типiв спiнтронних пристроїв НВЧ та прове-

дення оптимiзацiї їх робочих характеристик.

Отже, можна говорити про те, що iснуючий теоретичний та експеримен-

тальний доробок у цiй областi спiнтронiки виявляється достатньо вiддаленим

вiд напряму, пов’язаному з пошуком можливостi реалiзацiї конкретних пристро-

їв НВЧ з прийнятними характеристиками на основi СМНС (за винятком хiба

що напряму розробки систем динамiчної MRAM пам’ятi [11,45] та магнiторези-

стивних голiвок зчитування/запису [46]). Враховуючи це, а також перспекти-

ви створення на основi СМНС рiзноманiтних пристроїв НВЧ з кращими хара-

ктеристиками нiж у iснуючих аналогiв, вивчення динамiчних мiкрохвильових

явищ, якi вiдбуваються в СМНС, дослiдження мiкрохвильових властивостей

СМНС та розробка пристроїв НВЧ на основi СМНС є актуальними завдання-

ми, якi мають як принципове фундаментальне, так i прикладне значення.

Таким чином, актуальнiсть теми дисертацiї обумовлена необхiднiстю вивче-

ння мiкрохвильових властивостей iснуючих СМНС, дослiдження властивостей

СМНС нових типiв, а також розробки пристроїв НВЧ на основi СМНС з покра-

щеними характеристиками, аналiзу мiкрохвильових властивостей таких при-

строїв та оптимiзацiї їх робочих характеристик.

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

боту над дисертацiєю виконано в Київському нацiональному унiверситетi iменi

Тараса Шевченка в рамках наступних науково-дослiдних робiт (НДР) та мiж-

народних грантiв:

1. Держбюджетної НДР 01БФ052–01 «Енергетично ефективнi методи пе-

редачi та обробки сигналiв НВЧ та оптичного дiапазонiв» (№ держреє-
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страцiї (ДР) 0101U002878).

2. Держбюджетної НДР 06БФ052–01 «Фундаментальнi основи новiтнiх та

ресурсозберiгаючих технологiй на основi радiофiзики та електронiки»

(№ ДР 0106U006625).

3. Держбюджетної НДР 11БФ052–01 «Фундаментальнi основи створення

та методи дослiдження нанорозмiрних структур з керованими параме-

трами для потреб енергокомплексу» (№ ДР 0111U006169).

4. Держбюджетної НДР М/226–2004 МОН України «Поверхневi явища,

фазовi перетворення, структура та дiагностика наночастинок на поверх-

нi i в об’ємi твердого тiла» (№ ДР 0106U005866).

5. Держбюджетної НДР М/175–2007 МОН України «Дiагностика наноро-

змiрних структур та розробка на їх базi основ технологiї виготовлення

приладiв обробки iнформацiї нового поколiння» (№ ДР 0107U005451).

6. Держбюджетної НДР М/90–2010 МОН України «Дiагностика структур

зниженої розмiрностi на основi напiвпровiдникових та магнiтних мате-

рiалiв» (№ ДР 0110U004359).

7. Держбюджетної НДР М/212–2011 Державного агентства з питань на-

уки, iнновацiй та iнформатизацiї України «Нанорозмiрнi структури,

основи технологiї їх виготовлення та методи їх дiагностики» (№ ДР

0110U004859).

8. Гранту Науково-технiчного центру України № 3066 «Нелiнiйний мiкро-

хвильовий процесор на основi залiзо-iтрiєвого гранату (ЗIГ)» (термiн

виконання 11.2004 – 10.2007).

9. Проекту Державного фонду фундаментальних дослiджень України

№ Ф25.2/009 «Нелiнiйна динамiка та фазовi переходи нерiвноважного

газу магнонiв в тонких феритових плiвках» (№ ДР 0107U008559).

10. Проекту Державного агентства з питань науки, iнновацiй та iнформати-

зацiї України № UU34/008 «Динамiчно керованi штучнi магноннi кри-

стали на основi ґраток нанорозмiрних магнiтних елементiв» (10ДФ052–
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08 на термiн виконання 11.2010 — 06.2012, № ДР 0110U007655; 12ДФ052–

05 на термiн виконання 06.2012 — 12.2012, № ДР 0112U003803; 13ДФ052–

02 на термiн виконання 06.2013 — 12.2013, № ДР 0113U005136).

Дослiдження також пiдтримувались Нацiональним нау-

ковим фондом США (National Science Foundation of the

U.S.A., гранти ECCS–0653901, ECCS–1001815, DMR–1015175),

Науково-дослiдним пiдроздiлом TARDEC, RDECOM Армiї

США (U.S. Army Research Office TARDEC, RDECOM, гранти W56HZV–

07–P–L612, W56HZV–09–P–L564) та Програмою мiждисциплiнарних

науково-дослiдних iнiцiатив унiверситетiв MURI (Multidisciplinary University

Research Initiative, грант W911NF–04–1–0247).

У рамках усiх НДР та грантiв автор дисертацiї виконував задачi, пов’язанi

з розробкою аналiтичної теорiї мiкрохвильових явищ у СМНС та пристроях

на їх основi, а також проводив числове моделювання фiзичних явищ у таких

системах та числовий розрахунок їх мiкрохвильових властивостей. Крiм того,

автор був вiдповiдальним виконавцем гранту ДФФД України № Ф25.2/009.

Мета i задачi дослiдження. Метою дисертацiйної роботи є теорети-

чний та числовий аналiз процесiв взаємодiї намагнiченостi з електромагнiтними

сигналами НВЧ у СМНС рiзної будови, вивчення пов’язаних з цими процесами

мiкрохвильових властивостей СМНС, а також теоретичний i числовий аналiз

та оптимiзацiя мiкрохвильових властивостей пристроїв НВЧ на основi СМНС.

Для досягнення поставленої мети у роботi розв’язуються наступнi задачi :

1. Проведення теоретичного та числового аналiзу процесу взаємної фазо-

вої синхронiзацiї у масивах СМНС з детермiнованими та випадковими

власними параметрами окремих елементiв з урахуванням запiзнення си-

гналу зв’язку. Вивчення особливостей рiзних режимiв роботи синхронi-

зованих СМНС.

2. Розробка теоретичної моделi генератора дипольного випромiнювання на

основi поодинокої СМНС та масиву синхронiзованих СМНС, опис мiкро-
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хвильових властивостей такого генератора, визначення його оптималь-

них умов роботи.

3. Вивчення особливостей роботи СМНС нового типу з двома вiльними ма-

гнiтними шарами (ВМШ), дослiдження процесiв генерацiї НВЧ сигналiв

у таких системах. Аналiз мiкрохвильових характеристик НВЧ генерато-

ра на основi СМНС з двома ВМШ, розробка ефективної методики його

збудження та визначення оптимальних умов роботи.

4. Теоретичне узагальнення динамiки магнiтних вихорiв у ВМШ СМНС

шляхом зведення рiвняння руху вихорiв до рiвняння динамiки нелiнiй-

ного автогенератора. Вивчення процесу генерацiї НВЧ сигналiв у СМНС

з вихровим станом намагнiченостi ВМШ, аналiз мiкрохвильових власти-

востей вiдповiдного генератора.

5. Створення аналiтичної теорiї шумових властивостей резонансних дете-

кторiв НВЧ випромiнювання на основi СМНС, дослiдження їх шумо-

вих властивостей за кiмнатних температур. Вивчення впливу темпера-

тури на мiкрохвильовi та шумовi характеристики детекторiв; визначення

оптимальних умов їх роботи.

6. Вивчення явища нерезонансного детектування НВЧ сигналiв у СМНС,

дослiдження мiкрохвильових характеристик нерезонансних детекторiв

НВЧ та пристроїв на їх основi, оптимiзацiя їх робочих характеристик.

7. Розрахунок мiкрохвильових характеристик планарних антен для НВЧ

пристроїв з СМНС. Вивчення можливостi кореляцiйної обробки iнфор-

мацiї та iнтерференцiйних ефектiв у магнiтних плiвках та масивах

СМНС. Дослiдження мiкрохвильових властивостей невзаємних елемен-

тiв НВЧ на основi ґраток СМНС.

8. Розгляд можливостi застосування дослiджених фiзичних явищ та ефе-

ктiв для створення НВЧ пристроїв з покращеними характеристиками

на основi СМНС, розробки нових та вдосконалення iснуючих експери-

ментальних методик дослiдження властивостей СМНС та пристроїв на
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їх основi, пошуку нових, бiльш ефективних режимiв роботи пристроїв

НВЧ з СМНС.

Об’єктом дослiдження є лiнiйнi та нелiнiйнi, детермiнованi та випадковi

процеси, якi вiдбуваються пiд дiєю електромагнiтних сигналiв, у СМНС та їх

масивах, у т. ч. iнтегрованих у рiзноманiтнi НВЧ системи, а також мiкрохви-

льовi властивостi СМНС та пристроїв НВЧ на їх основi.

За безпосереднiй предмет дослiдження було обрано:

1. Надвисокочастотну динамiку намагнiченостi у СМНС (роздiли 2 – 8).

2. Процеси взаємної фазової синхронiзацiї у масивах СМНС та динамiчнi

стани таких масивiв, за яких СМНС виявляються частково чи повнiстю

синхронiзованими (роздiл 2).

3. Процеси генерацiї НВЧ випромiнювання пiд дiєю зовнiшнього сталого

СПС, а також мiкрохвильовi властивостi вiдповiдних генераторiв: їх ро-

бочi частоти та потужнiсть вихiдного сигналу, ширина смуги генерацiї

(роздiли 3 – 5).

4. Процеси збудження коливань намагнiченостi у СМНС зовнiшнiм НВЧ

сигналом та процеси генерацiї сталої напруги на виходi СМНС пiд дiєю

цього сигналу, а також мiкрохвильовi властивостi вiдповiдних детекто-

рiв: залежнiсть вихiдної напруги вiд частоти та амплiтуди вхiдного НВЧ

сигналу, Udc(fs) та Udc(Irf), спiввiдношення сигнал/шум для резонан-

сних детекторiв та ширина областi гiстерезису на залежностях Udc(fs)

та Udc(Irf) для нерезонансного детектора (роздiли 6 та 7).

5. Мiкрохвильовi характеристики (дiаграма направленостi, коефiцiєнт пiд-

силення) планарних антен з СМНС (роздiл 8).

6. Передавальнi характеристики колективних спiнових хвиль у ґратках

СМНС, власна та взаємна спiн-хвильовi чутливостi для масивiв СМНС

зi спiльним ВМШ (роздiл 8).

Методи дослiдження. У дисертацiї застосовуються вiдомi методи мате-

матики, теоретичної та обчислювальної фiзики:
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1. Методи аналiтичного i числового диференцiального та iнтегрального

аналiзу при вивченнi динамiки намагнiченостi в СМНС та їх масивах

(роздiли 2 – 8).

2. Методи теорiї ймовiрностей при числовому дослiдженнi процесу взаєм-

ної фазової синхронiзацiї СМНС з випадковими власними параметрами

(роздiл 2) i при вивченнi шумових властивостей резонансних детекторiв

НВЧ на основi СМНС (роздiл 6).

3. Методи лiнеаризацiї, малого параметра та послiдовних наближень при

пошуку розв’язку рiвняння Ландау–Лiфшиця–Гiльберта–Слончевського

(ЛЛГС) та рiвняння Тiля для аналiтичного опису динамiки намагнiче-

ностi у СМНС (роздiли 2 – 8).

4. Методи мiкрохвильової електродинамiки для дослiдження мiкрохвильо-

вих властивостей НВЧ систем на основi СМНС (роздiли 2 – 8).

5. Метод пiдгiнного параметра при порiвняннi деяких теоретичних або чи-

слових результатiв з даними вiдомих експериментальних дослiджень або

даними мiкромагнiтного моделювання (роздiли 2 – 8).

6. Методи аналiтичної геометрiї, лiнiйної алгебри, теорiї функцiй компле-

ксної змiнної, асимптотичнi методи, методи усереднення, iншi методи

математики та обчислювальної фiзики.

Достовiрнiсть отриманих результатiв визначається:

1. Вiдповiднiстю на якiсному рiвнi, а в деяких випадках – i кiлькiсно, ре-

зультатiв теоретичних дослiджень вiдомим експериментальним даним i

даним числового моделювання.

2. Чiткою та зрозумiлою фiзичною картиною вивчених явищ i закономiр-

ностей, якi добре узгоджуються з iснуючими уявленнями про динамiчнi

процеси, що вiдбуваються у СМНС та пристроях НВЧ.

3. Успiшною широкою апробацiєю отриманих наукових результатiв.

4. Успiшним упровадженням частини отриманих наукових результатiв на

практицi.
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5. Використанням вiдомих методик теоретичного та числового аналiзу пiд

час одержання основних наукових результатiв дисертацiї.

Наукова новизна одержаних результатiв. У дисертацiї вперше:

1. Отримано аналiтичний розв’язок задачi про взаємну фазову синхронi-

зацiю (ВФС) двох СМНС з урахуванням запiзнення сигналу зв’язку.

Проаналiзовано процеси взаємної фазової синхронiзацiї багатьох СМНС,

у т. ч. СМНС з випадковими власними параметрами, i проведено уза-

гальнення розробленої моделi ВФС двох СМНС на випадок 3-х i бiльше

наноструктур. З’ясовано особливостi рiзних режимiв синхронiзацiї на-

ноструктур, якi реалiзуються за рiзних амплiтуд керуючого струму та

умов намагнiчування СМНС.

2. Запропоновано теоретичну модель генератора дипольного випромiнюва-

ння на основi СМНС та їх масивiв, проаналiзовано мiкрохвильовi вла-

стивостi таких генераторiв та визначено оптимальнi умови їх роботи.

3. Дослiджено особливостi гiстерезисної поведiнки частоти генерацiї вiд

струму накачки у СМНС з двома вiльними магнiтними шарами (ВМШ).

Розроблено аналiтичну теорiю динамiки намагнiченостi у таких структу-

рах, яка пояснює природу спостереженого гiстерезису. Визначено опти-

мальнi умови роботи НВЧ генератора на основi наноструктур з двома

ВМШ i запропоновано енергоефективну методику його збудження ко-

ротким iмпульсом струму.

4. Узагальнено аналiтичну теорiю генерацiї НВЧ сигналiв у СМНС на ви-

падок наноструктур з вихровим станом намагнiченостi ВМШ. Вивче-

но мiкрохвильовi властивостi вiдповiдного генератора НВЧ сигналiв та

встановлено суттєвий вплив неiзохронностi на ширину смуги генерацiї в

таких системах.

5. Розроблено аналiтичну теорiю шумових властивостей резонансного де-

тектора НВЧ сигналiв на основi СМНС. Вiдкрито два рiзних режими

роботи детектора, в кожному з яких домiнує свiй тип шуму (магнiтний
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або Джонсона–Найквиста), проаналiзовано вплив температури на мiкро-

хвильовi та шумовi властивостi детектора, визначено оптимальнi умови

його роботи. Запропоновано метод зменшення похибки визначення ча-

стоти зовнiшнього НВЧ сигналу в системi з двох детекторiв та методику

визначення коефiцiєнта спiнової поляризацiї СМНС за даними вимiрiв

спiввiдношення сигнал/шум у широкому дiапазонi потужностей вхiдних

сигналiв.

6. Теоретично дослiджено ефект нерезонансного детектування НВЧ випро-

мiнювання у СМНС. Проаналiзовано мiкрохвильовi властивостi таких

детекторiв НВЧ та показано, що на їх основi можливе створення систем

перетворення енергiї паразитних НВЧ сигналiв на енергiю сталого стру-

му та порогових детекторiв слабких амплiтудно-модульованих сигналiв.

7. Дослiджено мiкрохвильовi характеристики типових планарних антен з

вбудованими у них СМНС. Вивчено особливостi iнтерференцiї спiнових

хвиль у магнiтних плiвках та масивах взаємодiючих СМНС i розглянута

можливiсть використання дослiджених ефектiв для обробки сигналiв;

запропоновано простий метод теоретичного опису властивостей систем

з багатьма СМНС. Проаналiзовано можливiсть створення резонансних

невзаємних пристроїв НВЧ на основi ґраток СМНС.

Практичне значення одержаних результатiв полягає у наступному:

1. Отримано критерiй оптимальної фазової синхронiзацiї двох СМНС та

зроблено його оцiнку для випадку систем з багатьма СМНС, у т. ч. – з

випадковими власними параметрами. Дотримання вимог цього критерiю

дозволяє суттєво пiдвищити ефективнiсть синхронiзацiї СМНС, що є

необхiдною умовою для створення практичних пристроїв НВЧ на основi

масивiв СМНС.

2. Запропоновано новий тип НВЧ генератора на основi СМНС – генера-

тор дипольного випромiнювання, який має бiльшу вихiдну потужнiсть

НВЧ сигналу порiвняно з iснуючими аналогiчними системами на осно-
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вi СМНС, за умови достатньо високих робочих частот наноструктур

(∼ 100 ГГц).

3. Розроблено теоретичну модель генератора НВЧ на основi СМНС з дво-

ма ВМШ i показано, що у ньому можна одержати подвоєння частоти та

потужностi генерацiї. Визначено оптимальнi умови роботи такого гене-

ратора. Запропоновано енергоефективну методику його збудження ко-

ротким iмпульсом струму.

4. Узагальнено аналiтичну теорiю генерацiї НВЧ сигналiв у СМНС на ви-

падок СМНС з вихровим станом намагнiченостi ВМШ. Це дозволяє опи-

сувати рiзноманiтнi процеси у СМНС з вихровим станом намагнiченостi,

виходячи з вiдомого рiвняння динамiки нелiнiйного автогенератора. По-

казано, що такi НВЧ генератори мають малу ширину смуги генерацiї i

високу вихiдну потужнiсть. Експериментально дослiджуючи їх вихiднi

характеристики, можна визначити параметри неiзохронної динамiки ма-

гнiтних вихорiв.

5. Розроблено аналiтичну теорiю шумових властивостей резонансного де-

тектора НВЧ сигналiв на основi СМНС, визначено критерiй максимiзацiї

спiввiдношення сигнал/шум для даного типу детекторiв та розраховано

оптимальнi геометричнi та частотнi параметри структури. Виходячи з

висновкiв теорiї, запропоновано оригiнальну методику визначення кое-

фiцiєнта спiнової поляризацiї наноструктури, виходячи з даних експе-

риментальних дослiджень спiввiдношення сигнал/шум резонансних де-

текторiв НВЧ у широкому дiапазонi потужностей вхiдних сигналiв, та

методику помiтного зменшення похибки визначення частоти зовнiшньо-

го сигналу для системи з двох незалежних резонансних детекторiв.

6. Проаналiзовано мiкрохвильовi властивостi нерезонансних порогових де-

текторiв НВЧ на основi СМНС та показано, що на їх основi можливе

створення слабкопотужних альтернативних систем перетворення НВЧ

енергiї на енергiю сталого струму, якi працюють за рахунок паразитних
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НВЧ сигналiв, або детекторiв слабких амплiтудно-модульованих сигна-

лiв.

7. Визначено оптимальну конфiгурацiю планарної антени з СМНС. Запро-

поновано теоретичний метод опису iнтерференцiйних явищ у масивах

взаємодiючих СМНС. За аналогiєю до плiвок ЗIГ цi явища можуть бу-

ти використанi для кореляцiйної обробки iнформацiї з метою збiльше-

ння спiввiдношення сигнал/шум (у плiвках отримано збiльшення цього

показника на 20 дБ). Показано, що на основi ґраток СМНС можливе

створення резонансних невзаємних пристроїв НВЧ з коефiцiєнтом нев-

заємного послаблення близько 30 дБ/мкм.

Особистий внесок здобувача. Основнi результати дисертацiї викладено

у 1 колективнiй монографiї [47], 24 журнальних статтях [48–71], з яких стат-

тi [57] та [58] опублiковано в одному номерi журналу. Результати дисертацiї

також висвiтленi у 59 тезах, працях та матерiалах мiжнародних наукових кон-

ференцiй [72–130]. В усiх цих роботах дисертант брав участь у постановцi зада-

чi, в обробцi, iнтерпретацiї та аналiзi основних наукових результатiв, а також у

написаннi тексту робiт. Крiм того, дисертант брав участь у створеннi програм

числового моделювання, якi були використанi пiд час проведення дослiджень.

У монографiї та роботах, опублiкованих у спiвавторствi, особисто автору

належить: [47, 59, 96, 97, 100, 103, 108, 113, 115, 117] – розробка аналiтичної тео-

рiї резонансних детекторiв на основi СМНС, аналiз та оптимiзацiя їх мiкро-

хвильових та шумових властивостей; [47, 63, 64, 95, 101, 115, 117, 125] – розробка

теоретичної моделi нерезонансного детектора НВЧ сигналiв на основi СМНС,

розрахунок та аналiз їх мiкрохвильових властивостей, проведення числового

моделювання динамiчних процесiв у такiй системi; [48, 72, 75, 76] – теоретичне

та числове дослiдження явища «внутрiшньої нестабiльностi» синхронiзованих

СМНС; [49, 52–54, 79, 81, 87, 90] – аналiтичне та числове дослiдження рiзних ре-

жимiв синхронiзацiї двох СМНС; [50, 51, 78, 80, 82] – розвинення методу тео-

ретичного i числового аналiзу взаємодiї спiнових хвиль в магнiтних плiвках з
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метою кореляцiйної обробки iнформацiї; [55,77,88,93] – створення теорiї взаєм-

ної фазової синхронiзацiї двох СМНС з урахуванням запiзнення сигналу зв’яз-

ку; [56, 58, 83, 92, 94] – розробка теоретичної моделi генераторiв дипольного ви-

промiнювання на основi СМНС; [57,91] – числовий аналiз мiкрохвильових вла-

стивостей планарних антен з СМНС; [60,66,104,105,109,111,112] – теоретичний

опис та числове моделювання впливу температури на мiкрохвильовi властиво-

стi НВЧ детектора на основi СМНС; [61, 99, 107] – вдосконалення теоретичної

моделi генераторiв дипольного випромiнювання на основi смужкового резона-

тора з iнтегрованим у нього масивом СМНС; [62, 98, 106, 116, 122] – розробка

теоретичної моделi взаємної фазової синхронiзацiї багатьох СМНС, числовий

аналiз взаємної фазової синхронiзацiї трьох СМНС; [65,125] – вивчення можли-

востi перетворення енергiї НВЧ коливань на енергiю сталого струму в нерезо-

нансних детекторах на основi СМНС; [67, 110] – числовий аналiз можливостi

взаємної фазової синхронiзацiї двох СМНС з випадковими власними параме-

трами; [68, 114, 115, 119, 128] – числовий аналiз гiстерезисної поведiнки частоти

генерацiї вiд керуючого струму в СМНС з двома вiльними магнiтними шарами,

аналiз умов збудження вiдповiдного генератора; [69] – числове дослiдження де-

тектування амплiтудно-модульованих НВЧ сигналiв нерезонансним детектором

на основi СМНС; [70] – узагальнення теорiї Славiна–Тиберкевича на випадок

СМНС з вихровим станом вiльного магнiтного шару, порiвняння результатiв те-

орiї та експерименту; [71, 118, 120, 123] – розробка аналiтичної моделi динамiки

намагнiченостi у СМНС з двома вiльними магнiтними шарами; [126,127,129,130]

– теоретичний та числовий аналiз мiкрохвильових властивостей пристроїв НВЧ

на основi ґраток СМНС; [73,74,115,117,121] – аналiз можливостi створення рi-

зноманiтних пристроїв НВЧ з СМНС.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Основнi результати дисертацiйних

дослiджень доповiдались на мiжнародних наукових конференцiях:

1. II International Conference «Electronics and Applied Physics», EAP 2006

(Kyiv, Ukraine, October 11–14, 2006);
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2. 7th International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, ICAP

2007 (Kyiv, Ukraine, June 13–15, 2007);

3. VIII International Young Scientists Conference «Optics and High

Technology Material Science», SPO 2007 (Kyiv, Ukraine, October 25–28,

2007);

4. Конференцiя «Нанорозмiрнi системи: будова-властивостi-технологiї»,

НАНСИС 2007 (Київ, Україна, 21–23 листопада, 2007);

5. Europe International Magnetics Conference, InterMag 2008 (Madrid, Spain,

May 4–8, 2008);

6. 8th International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, ICAP

2008 (Kyiv, Ukraine, June 11–13, 2008);

7. 18-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телеком-

муникационные технологии», КрыМиКо 2008 (Севастополь, АР Крым,

Украина, 8–12 сентября, 2008);

8. IV International Conference «Electronics and Applied Physics», EAP 2008

(Kyiv, Ukraine, October 23–25, 2008);

9. 9th International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, ICAP

2009 (Kyiv, Ukraine, June 17–20, 2009);

10. 19-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телеком-

муникационные технологии», КрыМиКо 2009 (Севастополь, АР Крым,

Украина, 14–18 сентября, 2009);

11. V International Conference «Electronics and Applied Physics», EAP 2009

(Kyiv, Ukraine, October 21–24, 2009);

12. IX Харкiвська конференцiя молодих науковцiв «Радiофiзика, електронi-

ка, фотонiка та бiофiзика» (Харкiв, Україна, 1–3 грудня 2009);

13. 10th International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, ICAP

2010 (Kyiv, Ukraine, June 16–19, 2010);

14. 20-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телеком-

муникационные технологии», КрыМиКо 2010 (Севастополь, АР Крым,
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Украина, 13–17 сентября 2010);

15. II Международная научная конференция «Наноструктурные материалы

– 2010: Беларусь–Россия–Украина», Nano 2010 (Киев, Украина, 19–22

октября, 2010);

16. 55th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, 55th MMM

(Atlanta, Georgia, USA, November 14–18, 2010);

17. Asia International Magnetics Conference, InterMag 2011 (Taipei, Taiwan,

April 25–29, 2011);

18. 11th International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, ICAP

2011 (Kyiv, Ukraine, June 15–18, 2011);

19. 21-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телеком-

муникационные технологии», КрыМиКо 2011 (Севастополь, АР Крым,

Украина, 12–16 сентября, 2011);

20. International Conference «Functional Materials», ICFM 2011 (Partenit, Cri-

mea, Ukraine, October 3–8, 2011);

21. 2012 International Magnetics Conference, InterMag 2012 (Vancouver,

Canada, May 7–11, 2012);

22. 12th International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, ICAP

2012 (Kyiv, Ukraine, May 23–26, 2012);

23. 22-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телеком-

муникационные технологии», КрыМиКо 2012 (Севастополь, АР Крым,

Украина, 10–14 сентября, 2012);

24. VIII International Conference «Electronics and Applied Physics», EAP 2012

(Kyiv, Ukraine, October 24–27, 2012);

25. III Международная научная конференция «Наноструктурные матери-

алы – 2012: Россия–Украина–Беларусь», Nano 2012 (Санкт-Петербург,

Российская Федерация, 19–22 ноября, 2012);

26. 12th Joint MMM–InterMag Conference, MMM–InterMag 2013, (Chicago,

Illinois, USA, January 14–18, 2013);
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27. Международная конференция «Украина–Россия–Сколково: единое ин-

новационное пространство» (Киев, Украина, 22–23 мая, 2013);

28. 13th International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, ICAP

2013 (Kyiv, Ukraine, June 12–15, 2013);

29. 8th International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Mi-

crowaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz

Technology, MSMW’13 and Teratech’13 (Kharkov, Ukraine, June 23–28,

2013);

30. International Conference «Functional Materials», ICFM 2013 (Yalta,

Haspra, Crimea, Ukraine, September 29 – October 5, 2013);

31. 58th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, 58th MMM

(Denver, Colorado, USA, November 4–8, 2013);

32. IV Международная научная конференция «Наноразмерные системы:

Строение, Свойства, Технологии», НАНСИС 2013 (Киев, Украина, 19–22

ноября 2013);

33. International Magnetics Conference, InterMag 2014 (Dresden, Germany,

May 4–8, 2014);

34. 14th International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, ICAP

2014 (Kyiv, Ukraine, June 11–14, 2014);

35. X International Conference «Electronics and Applied Physics», EAP 2014

(Kyiv, Ukraine, October 22–25, 2014).

Публiкацiї. Результати дисертацiї викладено у 84 публiкацiях, серед яких

1 колективна монографiя [47], 24 статтi у фахових наукових журналах [48–71]

(7 статей у закордонних журналах, 3 статтi – одноосiбнi, статтi [57] та [58] опу-

блiковано в одному номерi журналу), 59 тез, праць та матерiалiв мiжнародних

наукових конференцiй [72–130].

Структура та обсяг дисертацiї. Дисертацiя складається зi вступу, во-

сьми роздiлiв, висновкiв та списку використаних джерел. Загальний обсяг ди-
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сертацiї – 339 сторiнки, з них основного тексту – 283 сторiнки. Список вико-

ристаних джерел на 45 сторiнках мiстить 405 посилань. Дисертацiя мiстить 65

рисункiв i 1 таблицю, з яких 4 рисунки на 3 сторiнках повнiстю займають площу

сторiнки.
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РОЗДIЛ 1

ОГЛЯД ЛIТЕРАТУРИ

1.1. Фiзичнi принципи роботи та основнi характеристики

спiнтронних магнiтних наноструктур (СМНС)

1.1.1. Основи магнiтної спiнтронiки. В основi магнiтної спiнтронi-

ки лежить той факт, що рух електрона провiдностi в твердому тiлi призво-

дить не тiльки до переносу електричного заряду −e (e – елементарний еле-

ктричний заряд), але й до переносу власного магнiтного моменту електрона

|µe| = µe = geµB
√
se(se + 1) та проекцiї цього моменту µe,z = geµBmse на до-

вiльну вiсь z [5, 6, 9, 29]; ge ≈ 2 – фактор спектроскопiчного розщеплення (g-

фактор) для власного (спiнового) магнiтного моменту електрона, se = 1/2 –

спiнове квантове число електрона, mse = ±1/2 – його магнiтне спiнове кванто-

ве число, µB – магнетон Бора. У бiльшостi типових ситуацiй, коли рухаються

не поодинокi електрони, а їх великi ансамблi, тобто за умови достатньо вели-

ких електричних струмiв, такий процес переносу, як правило, не призводить до

суттєвих змiн магнiтного стану системи. Якщо не вжити спецiальних заходiв,

напрямки спiнових моментiв вiльних електронiв будуть розподiленi хаотично,

а середнє значення власного магнiтного моменту такого ансамблю |µΣ| = µΣ

буде дорiвнювати нулю (або буде досить малим – порядку кiлькох µe). Вiдпо-

вiдно, пiд час руху ансамблю електронiв перенесення магнiтного моменту або

буде вiдсутнiм (µΣ = 0), або, за умови µΣ ∼ µe, не призведе до помiтного збуре-

ння макроскопiчного магнiтного стану системи. Таким чином, для практичного

використання явища переносу проекцiї спiну в твердих тiлах необхiдно:

а) створити нерiвноважний спiновий стан ансамблю електронiв з µΣ ≫ µe;

б) забезпечити перенесення магнiтного моменту цього ансамблю;
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в) мати можливiсть визначити перенесений магнiтний момент µΣ, тобто про-

вести зчитування або детектування iнформацiї, закодованої у µΣ.

Процес створення нерiвноважного магнiтного стану ансамблю електронiв –

процес т. зв. спiнової поляризацiї електронiв – зводиться до створення асиметрiї

в розподiлi електронiв за напрямком їх спiнових магнiтних моментiв. Для цьо-

го використовується або ефект спiнової поляризацiї носiїв заряду при прикла-

даннi до системи зовнiшнього постiйного магнiтного поля, або генерацiя спiн-

поляризованих носiїв заряду пiд дiєю циркулярно поляризованого свiтла (у на-

пiвпровiдниках), або т. зв. спiнова iнжекцiя, коли надлишок спiн-поляризованих

електронiв потрапляє у систему i створює в нiй нерiвноважну спiнову поляри-

зацiю при протiканнi крiзь систему СПС [9, 28–30]. Метод спiнової iнжекцiї є

електрично-керованим, а тому є найбiльш привабливим для практичного вико-

ристання [30].

Успiшне перенесення магнiтного моменту µΣ ансамблем електронiв можли-

ве лише за умови незмiнностi спiнового стану електронiв пiд час їх руху – тобто

коли ансамбль електронiв зберiгає т. зв. спiнову когерентнiсть. Цей процес мо-

жливий при перенесеннi електронiв на вiдстанi l 6 lsd, де lsd – т. зв. довжина

спiнової дифузiї – вiдстань, в межах якої електрон не втрачає ранiше набутий

ним спiновий стан. Величина lsd визначає характерний максимальний розмiр

спiнтронних систем i може сягати ∼ 1 мкм i бiльше [29]. Однак, для СМНС, якi

розглядаються в дисертацiї, вона складає lsd ∼ 10 нм.

Для детектування спiн-кодованої iнформацiї, яка мiститься у µΣ, застосову-

ють або оптичний метод зчитування iнформацiї (переважно для напiвпровiдни-

кiв), або електроннi методи [27–30]. Останнi базуються на тому, що накопичення

нерiвноважних спiн-поляризованих носiїв заряду (т. зв. спiнова акумуляцiя) мо-

же приводити до появи додаткової електричної напруги на зразку або додатко-

вого електричного струму, який протiкає крiзь зразок. Вимiрюючи параметри

цiєї напруги або струму (амплiтуду, полярнiсть, частоту для випадку змiнних

сигналiв тощо), можна визначити величину перенесеного магнiтного моменту.
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1.1.2. Магнiторезистивний ефект та спiнова поляризацiя. У

СМНС важливу роль вiдiграє магнiторезистивний (МР) ефект – явище впливу

магнiтного поля на електричний опiр структури. Цей ефект характеризується

магнiтоопором MR, який може бути розрахованим за формулою [29,30,34]:

MR =
R(Bdc)−R(0)

R(0)
, (1.1)

де R(0) – опiр СМНС у нульовому полi, R(Bdc) – опiр СМНС у сталому магнi-

тному полi з iндукцiєю Bdc.

У шаруватих СМНС, якi мiстять NL > 2 магнiтних шарiв, рiвноважнi на-

магнiченостi яких Mj не дорiвнюють нулю навiть за нульового зовнiшнього

магнiтного поля, електричний опiр структури R виявляється залежним вiд вза-

ємної орiєнтацiї векторiв намагнiченостi: R = R ({Mj}), j = 1, NL [29,30,34]. Це

вiдбувається внаслiдок того, що намагнiченiсть одного з магнiтних шарiв по-

роджує магнiтне поле [7], яке дiє на iншi магнiтнi шари, i навпаки. Зокрема, у

випадку тришарової структури з кiлькiстю магнiтних шарiвNL = 2, зображеної

на рис. 1.1, опiр структури виявляється мiнiмальним (R = RP), коли вектори

намагнiченостi магнiтних шарiв M1 та M2, є паралельними (M1 ↑↑ M2), i ма-

ксимальним (R = RAP), коли цi намагнiченостi протилежнi за напрямком –

антипаралельнi (M1 ↑↓ M2).

1 (ЗМШ) 2 ВМШ)(

M1 M2

НМП
+-

Рис. 1.1. Тришарова СМНС, що складається з закрiпленого магнiтного

шару (ЗМШ) 1 з намагнiченiстю M1, немагнiтного прошарку (НМП) та

вiльного магнiтного шару (ВМШ) 2 з намагнiченiстю M2. Горизонтальна

стрiлка вказує на напрямок руху спiн-поляризованих електронiв пiд дiєю

прикладеної напруги.
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Характерною особливiстю шаруватих СМНС, якi розглядаються у дисерта-

цiї, є притаманний цим структурам сильний МР ефект, який може проявляти

себе як ефект гiгантського магнiтоопору (ГМО, giant magnetoresistance, GMR)

[131, 132] або як ефект тунельного магнiтоопору (ТМО, tunneling magnetoresi-

stance, TMR) [133]. Суть цих ефектiв полягає в тому, що коли електрони, поля-

ризованi намагнiченiстю M1 першого магнiтного шару (див. рис. 1.1), потрапля-

ють до iншого магнiтного шару з намагнiченiстю M2, коефiцiєнт проходження

електронiв Te крiзь структуру та коефiцiєнт вiдбиття (розсiяння) Re електронiв,

а, вiдповiдно, й електричний опiр структури R(β), суттєво залежать вiд кута

β мiж намагнiченостями: β = arccos(M1M2/M1M2). Електрони зi спiновим ма-

гнiтним моментом µe, паралельним до M2, проникають до шару 2 структури

майже не розсiюючись (µe ↑↑ M2, β = 0, Te ≈ 1, Re ≈ 0, R(β) = RP). У той

же час, як електрони з спiновим магнiтним моментом, направленим антипара-

лельно до M2, зазнають суттєвого розсiяння (µe ↑↓ M2, β = π, Te ≈ 0, Re ≈ 1,

R(β) = RAP).

Важливим параметром СМНС, який характеризує асиметрiю в розподiлi

електронiв за напрямком їх спiнового магнiтного моменту, є безрозмiрна спiнова

поляризацiя η, яка визначається за формулою [29,30,44]

η =
N↑ −N↓

N↑ +N↓
, (1.2)

де N↑ та N↓ – кiлькiсть електронiв зi спiновими магнiтними моментами, на-

правленими умовно «вгору» та «вниз» вiдносно певного видiленого напрямку

(як правило, напрямку намагнiченостi або зовнiшнього магнiтного поля).

Ефект ГМО вiдкрито у 1988 – 1989 роках [131,132]. Його винахiдники, Аль-

берт Ферт i Пiтер Грюнберг, згодом отримали Нобелiвську премiю з фiзики

(2007 р.). Цей ефект проявляється у СМНС, названих ГМО структурами, в

яких прошарок мiж магнiтними шарами створений з немагнiтного металу (як

правило, це мiдь). Iснує два основних варiанти прикладання струму до ГМО

структур: коли струм тече у площинi магнiтного шару (геометрiя current–in–
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plane, CIP) [134–138] або коли струм протiкає у напрямку, перпендикуляр-

ному до площини магнiтного шару (геометрiя current–perpendicular–to–plane,

CPP) [134,139–143]. У бiльшостi випадкiв використовуються CIP ГМО структу-

ри, оскiльки їх легше реалiзувати на практицi та експериментально дослiджува-

ти [134]. З iншого боку, CPP-геометрiя подiбна до геометрiї структур на основi

ТМО, що дає можливiсть проводити паралелi мiж явищами, якi вiдбуваються

у вiдповiдних структурах. Також процеси у CPP-геометрiї ГМО структур ха-

рактеризуються бiльшими значеннями магнiтоопору MR та краще пiддаються

теоретичному аналiзу [34,44,144–147].

Зазвичай, початковому стану тришарових ГМО структур вiдповiдає анти-

паралельна конфiгурацiя векторiв намагнiченостi (M1 ↑↓ M2), яка змiнюється

на паралельну конфiгурацiю (M1 ↑↑ M2) пiд дiєю зовнiшнього впливу. За-

лежно вiд того, яким чином досягається початкова антипаралельна конфiгу-

рацiя векторiв намагнiченостi, розрiзняють рiзнi типи ГМО структур: спiно-

вi клапани [135, 136, 143, 148, 149], багатошаровi плiвки з антиферомагнiтним

зв’язком [131, 132, 139–141] та багатошаровi плiвки з подвiйною коерцитивнi-

стю [150–152]. Слiд зазначити, що серед цих типiв ГМО структур найбiльш

перспективними структурами, якi зараз використовуються на практицi, є спi-

новi клапани [30,44,134].

Для опису кутової залежностi електричного опору ГМО структур засто-

совуються рiзнi теоретичнi моделi [34, 44, 134, 147]. У дисертацiї буде в основ-

ному використовуватися проста феноменологiчна модель [134, 148], побудова-

на виходячи з даних експерименту [148]. Згiдно цiєї моделi опiр структури

R(β) ≡ RGMR(β) описується формулою

RGMR(β) = RP +
∆R

2
(1− cos β) , (1.3)

де ∆R = RAP−RP – максимальна амплiтуда змiни опору структури. Для бiльш

точного опису залежностi RGMR(β) може бути використана модель С. Ураждiна
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тощо [153] з безрозмiрним пiдгiнним параметром ρR:

RGMR(β) = RP +∆R
1− cos β

2 + ρR (1 + cos β)
. (1.4)

Ще бiльш точною моделлю є модель [154], де феноменологiчний пiдгiнний па-

раметр ρR характеризує асиметрiю МР ефекту [154, 155]. На вiдмiну вiд (1.3),

ця модель призводить до негармонiчної залежностi опору RGMR(β) вiд кута β:

RGMR(β) = RP +∆R
1− cos2(β/2)

1 + ρR cos2(β/2)
. (1.5)

Зазначимо, що також можуть використовуватись iншi моделi, аналогiчнi до

(1.5). Зокрема, в роботi [156], яка активно цитується в дисертацiї, залежнiсть

RGMR(β) обиралась у виглядi:

RGMR(β) = RP +∆R
sin2(β/2)

1 + (ρ2R − 1) cos2(β/2)
. (1.6)

Наприкiнцi зауважимо, що характернi значення магнiтоопору MR = ∆R/RP

для ГМО систем сягають 200% та бiльше [157,158], причому для CIP-геометрiї

цi значення приблизно вдвiчi меншi, нiж для CPP-геометрiї [30, 34,44].

Явище ТМО, вiдкрите в [133] та експериментально дослiджене у роботах

[159–164], широко використовується для створення ТМО структур, в яких не-

магнiтний прошарок зроблено з дiелектрика (зазвичай, з MgO). Такi структури

характеризуються суттєво бiльшими значеннями магнiтоопору MR, нiж ГМО

структури – до MR = 600% [164] i бiльше. Вiдповiдно, розробка та використання

таких структур становить значний практичний iнтерес.

Для опису явища ТМО, як правило, застосовується проста модель Жульє-

ра [24, 30, 133], згiдно якої магнiтоопiр ТМО структури MR явно пов’язаний з

коефiцiєнтом спiнової поляризацiї η формулою

MR =
∆R

RP
=

2η2

1− η2
. (1.7)

Ця модель добре описує основнi фундаментальнi властивостi ТМО структур,

тому саме вона, або її варiант, дещо уточнений Дж. Слончевським [165], далi

використовується в дисертацiї.
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Згiдно [165] кутова залежнiсть опору ТМО структур R(β) ≡ RTMR(β) є

обернено косинусоїдальною:

RTMR(β) =
R⊥

1 + η2 cos β
, (1.8)

де R⊥ – опiр ТМО структури в станi з ортогональними векторами намагнiче-

ностi магнiтних шарiв (β = π/2). Вiдповiдно до (1.8), опiр структури для па-

ралельної та антипаралельної конфiгурацiї векторiв намагнiченостi описується

виразами:

RP =
R⊥

1 + η2
, RAP =

R⊥

1− η2
. (1.9)

Вирази (1.7), (1.8) дозволяють успiшно описати основнi характернi особли-

востi ТМО структур, тому розгляд таких структур в дисертацiї базується саме

на простих моделях [133,165]. Однак зазначимо, що iнодi для теоретичного ана-

лiзу ТМО ефекту використовуються i бiльш складнi моделi [44,166–168].

1.1.3. Ефект переносу спiнового магнiтного моменту електричним

струмом. Ефект переносу спiнового магнiтного моменту електричним стру-

мом або спiн-обертовий ефект (the spin-transfer torque, STT) [169, 170] вiдбува-

ється у шаруватих СМНС, загальну структуру яких показано на рис. 1.1. У

таких структурах iснує принаймнi два магнiтнi шари (шари 1 та 2 на рис. 1.1),

роздiленi немагнiтним прошарком (НМП). Один з магнiтних шарiв є т. зв. за-

крiпленим магнiтним шаром (ЗМШ, pinned magnetic layer, PL) або «поляриза-

тором», а iнший – вiльним магнiтним шаром (ВМШ, free magnetic layer, FL) або

«аналiзатором». Вектор намагнiченостi ЗМШ (M1 на рис. 1.1) є жостко зафi-

ксованим у просторi i не може рухатись пiд дiєю прикладеного до структури

електричного струму (навiть якщо це не зовсiм так, динамiкою намагнiченостi

у цьому шарi, як правило, нехтують). На вiдмiну вiд ЗМШ, вектор намагнiчено-

стi ВМШ (M2 на рис. 1.1) може досить легко рухатись пiд дiєю слабкого зовнi-

шнього впливу. Явно вираженою динамiка намагнiченостi у ВМШ стає вiдразу

пiсля того, як електричний струм, який протiкає крiзь структуру, скомпенсує
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природнi магнiтнi втрати у матерiалi ВМШ.

Суть ефекту STT (тут i далi будемо користуватись англомовною термiно-

логiєю, оскiльки загальноприйнятої вiтчизняної термiнологiї поки що, нажаль,

немає) у шаруватих СМНС зводиться до наступного. Пiд час руху електронiв

крiзь ЗМШ з достатньо великою намагнiченiстю M1 (див. рис. 1.1) вiдбува-

ється спiнова поляризацiя носiїв заряду. Спiновi магнiтнi моменти електронiв

µe намагаються орiєнтуватись у просторi вздовж вектора намагнiченостi M1.

Причому середня кiлькiсть таких, уже спiн-поляризованих, електронiв вiдно-

сно їх загальної кiлькостi складає η · 100%. У випадку матерiалiв з високим

коефiцiєнтом спiнової поляризацiї η > 0.1 це призводить до того, що зви-

чайний електричний струм при проходженнi крiзь магнiтний шар, стає спiн-

поляризованим [8, 26, 29, 34]. Такий спiн-поляризований струм (СПС), протi-

каючи крiзь тришарову СМНС, зображену на рис. 1.1, переносить сумарний

спiновий магнiтний момент µΣ (|µΣ| ≫ µe) вiд ЗМШ 1 до ВМШ 2. За умови,

що магнiтний момент µΣ, перенесений СПС, є достатньо великим i непаралель-

ним до намагнiченостi M2 аналiзатора (µΣ ̸� M2), вiн може дестабiлiзувати

магнiтний стан аналiзатора. Це призведе до появи прецесiї намагнiченостi у

ВМШ. Саме явище перенесення магнiтного моменту СПС вiд ЗМШ до ВМШ

називається ефектом STT.

Ефект STT лежить в основi нового, електрично-керованого методу манi-

пуляцiї намагнiченiстю нанооб’єктiв. Цей ефект стає помiтним лише у нано-

розмiрних системах, оскiльки для об’єктiв макроскопiчних або мiкроскопiчних

маштабiв дiя цього ефекту, зазвичай, маскується бiльш сильним впливом на

систему магнiтного поля електричного струму (поля Ерстеда) [30].

Ефект STT був теоретично передбачений Л. Берже (L. Berger) [169] та Дж.

Слончевським (J. Slonczewski) [170] у 1996 роцi, хоча першi дослiдження в цьо-

му напрямку були розпочатi Л. Берже ще у 70-х рр. ХХ ст. [171, 172]. Вiдразу

пiсля свого теоретичного передбачення цей ефект активно дослiджувався екс-

периментально [173–190]. Ефект STT може бути використаним для перемика-
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ння магнiтного стану нанооб’єктiв [173–182], генерацiї НВЧ сигналiв [183–185],

детектування НВЧ сигналiв [186], а також для безпосереднього вимiрювання

величини STT [187–190].

Для теоретичного опису динамiки вектора намагнiченостi M ≡ M(r, t) у

ВМШ, спричиненої ефектом STT, зазвичай, використовують феноменологiчне

рiвняння Ландау–Лiфшиця–Гiльберта–Слончевського (ЛЛГС) [44,191–197]:

∂M

∂t
= γ [Beff ×M] +

αG

M0

[
M× ∂M

∂t

]
+
σI

M0
[M× [M× p]] , (1.10)

де γ = geµB/~ ≈ 2π · 28 ГГц/Тл – модуль гiромагнiтного спiввiдношення для

електрона, ge ≈ 2 – g-фактор для власного магнiтного моменту електрона,

µB – магнетон Бора, ~ = h/2π – зведена стала Планка, Beff – iндукцiя ефе-

ктивного магнiтного поля, яке дiє на намагнiченiсть M i саме залежить вiд M

(також будемо використовувати спрощену форму запису: ефективне поле), αG

– безрозмiрна стала затухання Гiльберта, M0 = |M| – намагнiченiсть насиче-

ння магнiтного матерiалу, в якому вiдбувається прецесiя намагнiченостi, σ –

спiн-обертовий коефiцiєнт, який пов’язує струм I крiзь зразок з обертальним

моментом TS за рахунок ефекту STT (явний вираз для цього коефiцiєнту зале-

жить вiд типу та геометрiї структури, що розглядається), p – одиничний вектор

вздовж напрямку намагнiченостi ЗМШ (p ↑↑ M1 на рис. 1.1), який визначає

напрямок спiнової поляризацiї струму.

Якщо ввести безрозмiрний одиничний вектор m = M/M0, направлений

вздовж вектора намагнiченостi M, рiвняння ЛЛГС (1.10) може бути перепи-

сано у нормалiзованому виглядi:

∂m

∂t
= γ [Beff ×m] + αG

[
m× ∂m

∂t

]
+ σI [m× [m× p]] . (1.11)

Саме це рiвняння найчастiше використовують на практицi [44,192,195].

Ефект STT активно дослiджується майже 20 рокiв як теоретично, так i

експериментально. Вже iснує декiлька практичних застосувань STT, зокрема

системи динамiчної spin-torque MRAM пам’ятi [11] тощо. Також iснують деся-
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тки популярних оглядових статей, пiдручникiв та монографiй [5,9,11,20,23,29,

30,34,43,44,195,197–200] за цiєю темою.

ЗМШ

Метал

Д/е

Метал

a) б)

Метал

ВМШ

Метал

НМП

Д/е

Д/е

Рис. 1.2. Два основнi варiанти геометрiї СМНС: а) наностовпчик, б) нано-

контакт. Кожна СМНС складається з вiльного магнiтного шару (ВМШ),

закрiпленого магнiтного шару (ЗМШ) та немагнiтного прошарку (НМП),

а також мiстить допомiжнi шари з дiелектрика (Д/е) та металу.

1.1.4. Типи та основнi характеристики СМНС. Iснує два основних

варiанти геометрiї СМНС: наностовпчик (nanopillar) та наноконтакт (nano-

contact або point-contact) (рис. 1.2) [9, 23, 44, 192, 197–199]. У наностовпчиках

(див. рис. 1.2а) ВМШ обмежений у площинi зразка. Вiн являє собою об’ємний

резонатор з магнiтного матерiалу. При протiканнi крiзь СМНС електричного

струму у цьому резонаторi збуджуються магнiтнi коливання, частоти яких ви-

значаються параметрами резонатора, зокрема його розмiрами в площинi зраз-

ка. У випадку ж геометрiї наноконтакта (див. рис. 1.2б) ВМШ СМНС являє

собою тонку магнiтну плiвку, в якiй СПС може збуджувати магнiтнi хвилi, якi

поширються у плiвцi в рiзнi боки вiд областi протiкання струму.

Технологiя виготовлення наностовпчикiв значно складнiша за технологiю

виготовлення наноконтактiв, оскiльки в першому випадку необхiдно створити

достатньо локальну багатошарову неоднорiднiсть з характерними розмiрами у

площинi зразка ∼ 100 нм. А у випадку наноконтакту необхiдно лише вирости-

ти тонку магнiтну плiвку [199–202]. За рахунок малих розмiрiв наностовпчика
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вплив технологiчних дефектiв на його властивостi в цiлому виявляється помi-

тно сильнiшим [201]. Iнодi достатньо 1–3 дефектiв, щоб зробити наностовпчик

непридатним для практичного використання, в той час як наноконтакти мо-

жуть успiшно працювати за наявностi десяткiв i сотень аналогiчних дефектiв у

зразку [201,202]. З iншого боку, окремi магнiтнi моменти у ВМШ наноконтакту

(тобто у магнiтнiй плiвцi) виявляються бiльш зв’язаними як за рахунок сильної

обмiнної взаємодiї мiж собою, так i за рахунок сильної магнiтостатичної взає-

модiї з намагнiченiстю ЗМШ. Вiдповiдно, щоб забезпечити ефективний вплив

СПС на ВМШ наноконтакту необхiдно пропускати крiзь таку СМНС струми зi

значно бiльшою густиною (J ∼ 108−109 А/см2), нiж для наностовпчикiв, де ха-

рактерна густина струму може бути меншою за 107 А/см2 [201,202]. Зазначимо

також, що для наностовпчикiв струмонесуча область площею SI спiвпадає з їх

поперечним перерiзом SI = S0 ∼ 100× 100 нм2, а для наноконтакту ця область

на два порядки менша (SI ∼ 10 × 10 нм2) за рахунок використання звужено-

го верхнього електрода (див. рис. 1.2б). Це дозволяє, таким чином, пiдвищити

густину струму в межах струмонесучої областi.

Типовi СМНС мають наступнi геометричнi параметри [9,23,44,192,197–199,

201, 202]: радiус ВМШ r0 ∼ 10 − 102 нм (тiльки для наностовпчикiв круглого

поперечного перерiзу), товщина ВМШ l0 ∼ 1 − 10 нм, товщина немагнiтного

прошарку d0 ∼ 1 − 10 нм, товщина ЗМШ lp ∼ 10 − 102 нм. Для забезпече-

ння просторової фiксацiї вектора намагнiченостi у ЗМШ застосовують один з

наступних методiв: а) цей шар створюють значно товщим анiж ВМШ, що по-

мiтно зменшує вплив електричного струму на намагнiченiсть ЗМШ; б) ЗМШ

створюють як комбiнацiю рiзних магнiтних шарiв, що призводить до суттєвого

збiльшення магнiтних втрат i унеможливлює динамiку намагнiченостi у ЗМШ

при слабких керуючих струмах; в) ЗМШ виготовляють з природного або шту-

чного магнiтного матерiалу з сильною анiзотропiєю, у результатi чого вектор

намагнiченостi цього шару орiєнтується у просторi виключно вздовж певного

видiленого напрямку.
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ВМШ для СМНС, зазвичай, створюють iз залiза, кобальта, нiкелю, а також

їх сплавiв або бiльш складних з’єднань, наприклад CoxFeyB1−x−y. Немагнiтний

прошарок, зазвичай, виготовляється з мiдi для ГМО структур i з MgO для ТМО

структур. Для ЗМШ використовуються тi ж матерiали, що й для ВМШ, або

бiльш складнi шаруватi матерiали з антиферомагнiтними прошарками.

Властивостi СМНС значною мiрою залежать вiд коефiцiєнта спiнової поля-

ризацiї ЗМШ η. Для ГМО структур типовi значення η знаходяться в межах

0.2− 0.5, а для ТМО структур вони лежать в дiапазонi вiд 0.5 до 0.7.

Характеристичний статичний опiр СМНС Rdc змiнюється в широких межах:

вiд Rdc ∼ 1 Ом для ГМО структур до Rdc ∼ 1 кОм для ТМО структур.

1.2. Синхронiзацiя спiнтронних магнiтних наноструктур

Суттєвим недолiком СМНС, як i бiльшостi iнших нанорозмiрних систем,

є малий рiвень вихiдної потужностi Pout, яка вiдбирається вiд нанострукту-

ри [5, 9, 23, 44, 198, 200–202]. Для типових СМНС цей характерний рiвень поту-

жностi лежить в дiапазонi вiд кiлькох нВт для ГМО структур [9,23,44,185,203]

до кiлькох мкВт для ТМО структур [9, 23, 44, 204, 205]. Цього недостатньо для

створення бiльшостi практичних пристроїв на основi СМНС [201,202,206]. Отже,

для розробки та створення пристроїв НВЧ на основi СМНС слiд застосовувати

масиви з багатьох СМНС.

Використання замiсть окремої СМНС масиву з N структур дозволяє збiль-

шити потужнiсть вихiдного сигналу вiдповiдного пристрою НВЧ у декiлька

разiв, причому ефективнiсть такого зростання вихiдної потужностi визначає-

ться кiлькiстю СМНС у масивi, особливiстю їх взаємозв’язку та особливостями

побудови конкретного пристрою [207,208]. Таким чином, на перший погляд зда-

ється, що застосовуючи масиви з багатьма СМНС (N ∼ 103−106), можна легко

досягти рiвнiв вихiдної потужностi пристрою у декiлька мВт i бiльше, чого цiл-

ком достатньо для багатьох практичних застосувань. Це, однак, не завжди так,
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оскiльки, якщо не застосувати спецiальних заходiв, при збiльшеннi кiлькостi

СМНС у масивi iншi параметри пристрою, наприклад його частотнi характери-

стики, будуть погiршуватись причому тим сильнiше, чим бiльшим буде масив

СМНС [207–209]. Як результат, починаючи з деякої кiлькостi СМНС у масивi,

практичне використання такого пристрою стане недоцiльним.

Зазначимо, що подiбна проблема свого часу виникла при створеннi НВЧ

пристроїв на основi джозефсонiвських контактiв [210]. Враховуючи унiкальнi

властивостi джозефсонiвських контактiв (чутливiсть до сталого магнiтного по-

ля, зовнiшнього НВЧ випромiнювання, можливiсть генерацiї електромагнiтних

сигналiв в дуже широкому дiапазонi частот тощо), задача розробки та створен-

ня вiдповiдних надпровiдних пристроїв НВЧ активно розглядалась як теорети-

чно [210–212], так i експериментально [213–216]. Було показано, що створення

високоефективних пристроїв на основi джозефсонiвських контактiв можливе

лише за умови їх синхронiзацiї [210–216].

За аналогiєю з надпровiдними системами єдиним принциповим виходом з

ситуацiї, яка склалась у магнiтнiй спiнтронiцi, є застосування не просто маси-

вiв багатьох СМНС, а масивiв СМНС, де структури є синхронiзованими (мiж

собою, iз зовнiшньою НВЧ системою, iз зовнiшнiм керуючим НВЧ сигналом

тощо). У таких системах з N синхронiзованими СМНС можна в iдеалi досяг-

ти збiльшення потужностi Pout у N 2 разiв з одночасним зменшенням частотної

смуги пристрою в N 2 разiв [208,212].

Таким чином, задача синхронiзацiї СМНС є актуальною задачею суча-

сної науки i технiки, яка має як фундаментальне, так i прикладне значен-

ня [207–209]. Фундаментальнiсть цiєї задачi обумовлюється тим фактом, що

СМНС є дуже нелiнiйними, принципово неiзохронними системами [217], син-

хронiзацiя яких вiдбувається якiсно iншим чином нiж традицiйних, слабко не-

лiнiйних коливних систем [208,209]. У той час як синхронiзацiя iзохронних слаб-

ко нелiнiйних систем зi слабким зв’язком достатньо добре дослiджена [218–220],

синхронiзацiя сильно нелiнiйних неiзохронних систем поки що дослiджена недо-
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статньо. Тому вивчення синхронiзацiї СМНС є важливим для фiзики в цiлому.

Практичний же аспект цiєї задачi був розглянутий вище. Вiн пов’язаний з роз-

робкою практичних пристроїв та систем НВЧ на основi масивiв синхронiзованих

СМНС.

Незважаючи на значнi досягнення фiзики коливань та хвиль [219, 220], у

рамках якої розглядаються задачi синхронiзацiї рiзних систем, на сьогоднiшнiй

день практичнi здобутки в галузi синхронiзацiї СМНС не дуже вражаючi. Пiсля

першого експериментального пiдтвердження синхронiзацiї двох СМНС [221,222]

за останнi майже 10 рокiв вдалось таким чином досягти синхронiзацiї лише

чотирьох СМНС [223]. Цi результати отримано для СМНС з вихровим станом

намагнiченостi ВМШ. Подiбнi СМНС бiльш детально розглядаються у розд. 5

дисертацiї.

Враховуючи складнiсть експериментальної синхронiзацiї СМНС, що, зокре-

ма, є наслiдком недосконалої технологiї виготовлення таких структур [9,23,44,

201,202,206], основну увагу дослiдникiв усього свiту зосереджено переважно на

методах аналiтичного [224–228] та числового [229–236] вивчення явища синхро-

нiзацiї СМНС. Є також ряд робiт [237–240], якi поєднують обидва цi пiдходи.

У бiльшостi таких робiт розглядається задача синхронiзацiї декiлькох СМНС з

вихровим станом намагнiченостi ВМШ [238,240–243].

Задача синхронiзацiї СМНС, як правило, розглядається в одному з двох

наближень: а) для малих масивiв з невеликою кiлькiстю СМНС (типово 3 –

10 структур); б) для масивiв з дуже великою кiлькiстю СМНС. Перший тип

робiт (наприклад, [208, 224, 225, 228, 235]), зазвичай, зводиться до запису систе-

ми рiвнянь руху намагнiченостi у ВМШ кожної структури та до наступного

розв’язання вiдповiдної системи зв’язаних рiвнянь. Останнiй тип робiт (напри-

клад, [230]) базується на моделi Курамото [244] або її модифiкацiях.

В останнi роки спостерiгається тенденцiя до збiльшення саме «розрахун-

кових», а не «аналiтичних» робiт. Це пов’язано з необхiднiстю бiльш точного

визначення умов можливої синхронiзацiї СМНС для потреб майбутнiх експери-
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ментальних дослiджень. Також спостерiгається зацiкавленiсть дослiдникiв до

розгляду синхронiзацiї СМНС-подiбних систем або систем СМНС зi специфi-

чним типом зв’язку. Серед вiдомих робiт такого плану слiд вiдзначити робо-

ту [245], де розглянуто можливiсть синхронiзацiї осциляторiв на основi спiно-

вого ефекту Холла, а також роботу [246], де зв’язок з СМНС забезпечувався

завдяки нелiнiйному каналу зв’язку.

Iншою особливiстю зазначених робiт iз синхронiзацiї СМНС є те, що в

них, як правило, розглядаються структури з детермiнованими параметра-

ми. Вiдповiдно, наявний суттєвий розкид технологiчних параметрiв СМНС

[9, 23, 44, 201, 202, 206], який впливає на процес їх синхронiзацiї, в таких робо-

тах не враховується, а тому отриманi у цих роботах результати досить складно

пiдвести пiд iснуючу експериментальну матерiально-технiчну базу. Iснує ли-

ше невелика кiлькiсть досить нових робiт, наприклад [238], де зроблено спробу

врахувати технологiчний розкид параметрiв для рiзних СМНС при розглядi

синхронiзацiї цих структур. Експериментально подiбна задача розглядалась в

роботi [247], де, однак, синхронiзацiї СМНС спостережено не було.

Нарештi, значну кiлькiсть робiт iз синхронiзацiї СМНС присвячено розгляду

можливостi синхронiзацiї таких структур шумовим сигналом [248–250]. По сутi

в цих роботах розглядається задача самоорганiзацiї масиву СМНС з подальшим

його переходом у основний стан, в якому всi структури є синхронiзованими.

Також є певна кiлькiсть робiт, наприклад [240,251,252], де процес синхронiзацiї

СМНС розглядається бiльше з точки зору математики, анiж фiзики.

Для забезпечення синхронiзацiї декiлькох СМНС мiж собою (взаємна син-

хронiзацiя) або їх синхронiзацiї iз зовнiшнiм сигналом, мiж СМНС має iснувати

взаємозв’язок. Фiзично цей зв’язок може бути реалiзованим за рахунок рiзних

механiзмiв. Найчастiше розглядають наступнi основнi механiзми зв’язку мiж

СМНС: зв’язок через спiновi хвилi [221, 222, 225, 234], зв’язок через магнiтне

поле [224,235,238] та зв’язок через струм [208,227,229,236,239].
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Рис. 1.3. Статистична гiстограма, яка вiдображає залежнiсть вiдносної

кiлькостi синхронiзованих СМНС (у %) вiд вiдстанi (у мкм) мiж двома

СМНС дiаметром 80 нм. Контурнi квадратнi точки вiдповiдають синхро-

нiзованому стану СМНС, чорнi ромбiчнi точки – несинхронiзованому ста-

ну СМНС, чорнi трикутнi – промiжному (невизначеному) стану. З робо-

ти [222].

1.2.1. Синхронiзацiя СМНС, зв’язаних через спiновi хвилi. Зв’я-

зок через спiновi хвилi реалiзується в системах з близько розташованими ма-

гнiтними наноконтактами, якi мають єдиний для всiх наноконтактiв ВМШ

[221, 222, 225, 234]. Магнiтнi збудження у ВМШ виникають у формi спiнових

хвиль (СХ), якi поширюються у ВМШ та впливають на динамiку намагнiче-

ностi в iнших наноконтактах. За рахунок цього мiж рiзними СМНС встанов-

люється ефективний зв’язок, який може приводити до появи синхронiзованого

стану масиву СМНС. Експериментально синхронiзацiя СМНС за таких умов

вивчалась у роботах [221,222]. Було показано, що синхронiзацiя СМНС призво-

дить до збiльшення вихiдної потужностi Pout приблизно у N разiв (або трохи

бiльше) та до зменшення у N разiв ширини смуги генерацiї вiдповiдного при-

строю (розглядався випадок генератора НВЧ сигналiв на основi двох СМНС).
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Було встановлено, що ефективнiсть синхронiзацiї нелiнiйно залежить вiд вiд-

станi мiж СМНС (рис. 1.3), причому синхронiзацiя найбiльш ефективна лише

на малих вiдстанях мiж СМНС l ∼ 200 нм або менше [222]. На вiдстанях же

l ∼ 1 мкм або бiльше, синхронiзацiя фактично не вiдбувається, що пов’язано iз

сильним затуханням спiнових хвиль (тобто сигналу зв’язку) у разi їх поширення

на цi вiдстанi у ВМШ [222].

Також встановлено [221, 222], що на ефективнiсть синхронiзацiї суттєво

впливав керуючий сталий електричний струм, який пропускався крiзь СМНС.

Оскiльки за рахунок технологiчного розкиду параметрiв СМНС мали дещо рi-

знi власнi параметри (геометричнi розмiри, магнiтнi параметри), вони генерува-

ли сигнал на рiзних частотах навiть за умови пропускання крiзь них однакового

електричного струму. Генерацiя починалась при значеннях струму, бiльших за

порiг генерацiї. При подальшому зростаннi струму частоти генерацiї СМНС

змiнювались нелiнiйно i, за певного значення струму, помiтно бiльшого за по-

рiг генерацiї, СМНС синхронiзувались i починали генерувати сигнал на однiй

частотi зi значно меншою шириною смуги генерацiї.

Теоретичний аналiз СМНС, зв’язаних через спiновi хвилi, проведено у ро-

ботi [225] для випадку двох близько розташованих СМНС, а вiдповiднi числовi

розрахунки виконано в багатьох роботах (див., наприклад [234]). У роботi [225]

припускалося, що набiг фази СХ, якi поширюються у ВМШ вiд однiєї СМНС до

iншої, є несуттєвим i ним можна знехтувати (наближення глобального зв’язку).

Тобто розглядався випадок, коли з вiдстанню змiнювалась лише амплiтуда си-

гналу зв’язку мiж СМНС, а фаза сигналу зв’язку залишалась сталою. Викори-

стовуючи унiверсальну модель нелiнiйного автогенератора [253], було показано,

що частота генерацiї синхронiзованих СМНС визначається виразом [225]:

ωg = 2πfg =
ω1 + ω2

2
− ∆ω

2∆2
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[(
N1δ12
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)2

−
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−

−

√
∆2
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ω

∆2
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)
δ12δ21 , (1.12)
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а максимальна ширина смуги синхронiзацiї ∆ω,max може бути записана як [225]:

∆ω,max =

√(
N1

Geff,1
δ12 +

N2

Geff,2
δ21

)2

+ (δ12 − δ21)
2 . (1.13)

Величина ∆ω = ω1 − ω2 є рiзницею мiж власними частотами ω1 ≡ ω1(p1) =

2πf1(p1) та ω2 ≡ ω2(p2) = 2πf2(p2) двох СМНС, а ∆ω,max = max(∆ω) є макси-

мальною рiзницею мiж власними частотами, коли синхронiзацiя структур ще

можлива. Тут δjj′ = Ωjj′
√
pj′/pj – ефективний коефiцiєнт зв’язку j-ї СМНС

з j′-ю СМНС, Ωjj′ – коефiцiєнт зв’язку з розмiрнiстю частоти, pj – безрозмiр-

на потужнiсть коливань намагнiченостi у j-й СМНС, яка може бути визначена

з умови, що ефективний коефiцiєнт дисипацiї для j-ї СМНС дорiвнює нулю:

Γeff,j ≡ Γeff,j(pj) = 0, Nj = dωj(pj)/dpj – коефiцiєнт нелiнiйного зсуву часто-

ти коливань намагнiченостi у j-й СМНС, Geff,j = dΓeff,j(pj)/dpj – коефiцiєнт

нелiнiйного зсуву ефективного параметра дисипацiї у j-й СМНС.

Вирази (1.12), (1.13) досить точно вiдповiдають аналогiчним залежностям,

якi спостерiгаються експериментально [221,222]. В цiлому ж розроблена в [225]

теорiя синхронiзацiї СМНС достатньо добре якiсно, i навiть кiлькiсно, описує

процес синхронiзацiї двох близько розташованих СМНС, в чому легко переко-

натись з рис. 1.4. Лiворуч на цьому рисунку наведено експериментальну зале-

жнiсть частот генерацiї системи двох СМНС вiд керуючого сталого електрично-

го струму [222], а праворуч – аналогiчнi теоретичнi залежностi з роботи [225].

Разом з тим теорiя синхронiзацiї СМНС [225] не взмозi пояснити експери-

ментально визначену у [222] немонотонну залежнiсть вiдносної ефективностi

синхронiзацiї вiд вiдстанi мiж СМНС, зображену на рис. 1.3. Причиною цього

є неврахування набiгу фази СХ при їх поширеннi вiд однiєї СМНС до iншої,

iнтерференцiї СХ, а також нехтування явищем запiзнення коливань [254, 255],

принципово важливим для мiкрохвильових систем. Зазначимо, що детальний

числовий аналiз, проведений нещодавно в роботi [234], повнiстю пiдтверджує

цей висновок. Цей же висновок iз значно бiльш загальних мiркувань можна
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Рис. 1.4. Залежнiсть частот генерацiї fg(Idc) вiд величини керуючого ста-

лого струму Idc для системи двох СМНС дiаметром 80 нм, вiдстань мiж

якими l = 150 нм. Лiворуч: експериментально вимiряна залежнiсть з робо-

ти [222]. Праворуч: теоретичнi залежностi, розрахованi на основi формул

(1.12), (1.13). 1 – крива f1(Idc), що вiдповiдає першiй СМНС, 2 – крива

f2(Idc), що вiдповiдає другiй СМНС (параметри СМНС як в роботi [222]),

3 – сумарна частота генерацiї системи двох СМНС fg(Idc), розрахована за

формулою (1.12). З роботи [225].

зробити з фундаментальної роботи [256].

Отже, на даний момент не iснує аналiтичної теорiї синхронiзацiї СМНС,

зв’язаних через спiновi хвилi, яка б враховувала явище запiзнення коливань,

наявнiсть набiгу фази та iнтерференцiї СХ при їх поширеннi у ВМШ.

1.2.2. Синхронiзацiя СМНС, зв’язаних через поле. Синхронiзацiя

СМНС, зв’язаних через магнiтодипольне поле пiд дiєю зовнiшнього сигналу

розглядалась у роботi [224]. Було показано, що синхронiзований стан може бути

формально охарактеризований безрозмiрним рiвнянням стану системи [224]:

(p̃− 1)2 p̃+
[
δ̃ω − Ñ (p̃− 1)

]2
p̃ = Λ̃2 , (1.14)

де p̃ = p/p0 – нормалiзована безрозмiрна потужнiсть генерацiї, p = |a|2 – поту-

жнiсть СХ з безрозмiрною комплексною амплiтудою a, p0 = |a0|2 – безрозмiрна
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потужнiсть генерацiї в стацiонарному режимi роботи СМНС, a0 – безрозмiрна

комплексна амплiтуда СХ у стацiонарному режимi роботи СМНС, δ̃ω = δω/ζΓp0

– нормалiзована розстройка частоти генерацiї СМНС вiдносно частоти зовнi-

шнього сигналу, δω = ωs − ω0 − N p0 – абсолютна розстройка мiж частотою

зовнiшнього сигналу ωs та власною частотою СМНС ω0 з урахуванням коефi-

цiєнта нелiнiйного зсуву частоти N , Ñ = N /ζΓ – нормалiзований коефiцiєнт

нелiнiйного зсуву частоти, Λ̃2 = |Λ|2/ζ2Γ2p30 – нормалiзована потужнiсть зовнi-

шнього сигналу з амплiтудою Λ, ζ = Idc/Ith – надкритичнiсть, Idc – керуючий

сталий струм, Ith – критичний (пороговий) струм СМНС, Γ – коефiцiєнт диси-

пацiї.

Рiвняння (1.14) завжди має хоча б один додатнiй корiнь, тому, формаль-

но, синхронiзацiя завжди можлива. Однак в роботi [224] показано, що режим

синхронiзацiї буде стабiльним лише за умов: p̃ > 0.5, dp̃/d(Λ̃2) > 0. З iншо-

го боку, рiвняння (1.14) може мати бiльше одного додатнього кореня, причому

всi цi розв’язки можуть задовольняти наведеному вище критерiю стабiльностi,

що, формально, може означати можливiсть внутрiшньої нестабiльностi систе-

ми. Подiбна проблема не розглядалась у [224], а в роботi [235] вона розглянута в

основному в рамках числового моделювання. Це визначає актуальнiсть та пра-

ктичну важливiсть вiдповiдних дослiджень можливої внутрiшньої нестабiльно-

стi синхронiзованих СМНС.

Наприкiнцi зауважимо, що завдяки слабкiшiй залежностi дипольного зв’яз-

ку вiд вiдстанi мiж СМНС (детальнiше див. [235,238]) ця модель синхронiзацiї

може застосовуватись i для масивiв СМНС бiльш розтягнутих у просторi (або

з бiльшою кiлькiстю СМНС), анiж у масивах СМНС, де зв’язок реалiзується

за рахунок СХ. З iншого боку, механiзм зв’язку через СХ є бiльш керованим,

оскiльки на сьогоднiшнiй день iснує значний науково-технiчний досвiд керува-

ння параметрами СХ у магнiтних плiвках та наносистемах [7, 9, 23].
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1.2.3. Синхронiзацiя СМНС, зв’язаних через струм. При розглядi

синхронiзацiї СМНС, зв’язаних через електричний струм, зазвичай, припускає-

ться, що iншi механiзми зв’язку мiж СМНС вiдсутнi [208,227,229]. На практицi

цього можна досягти, розташувавши СМНС на значнiй вiдстанi l > 1 мкм одна

вiд одної. Числовий аналiз такої задачi був виконаний у [208], де було показано,

що за рахунок синхронiзацiї СМНС потужнiсть генерацiї системи з N СМНС

може бути збiльшена приблизно у N 2 разiв, а ширина смуги генерацiї ∆ϖ – на

стiльки ж зменшена. При цьому, однак, не враховувалась наявнiсть зовнiшнiх

НВЧ кiл, до яких був пiдключений масив СМНС.

Бiльш точно, вже з урахуванням узгодження iз зовнiшнiм НВЧ колом, по-

дiбна задача розглядалась у роботi [227]. У результатi аналiтичних обрахункiв

авторами роботи [227] було показано, що потужнiсть Pout, N , яку можна вiдiбра-

ти вiд системи з N однакових СМНС, пiдключених до зовнiшнього НВЧ кола

з хвильовим опором Z, визначається виразом:

Pout, N =
ZN 2

Z2
N

∆R2I2dc , (1.15)

де ∆R – характерна величина варiацiй опору R структури (MR ∼ ∆R/R),

Idc – керуючий струм, який пропускається крiзь систему, ZN – хвильовий опiр

системи з N СМНС. Для випадку послiдовно з’єднаних структур ZN = Z+NR,

для паралельно з’єднаних структур ZN = NZ +R.

Детальний аналiз, проведений у [227] показав, що, незважаючи на множник

N2 у чисельнику (1.15), вихiдна потужнiсть Pout, N виявляється лише лiнiй-

но пропорцiйною до N за рахунок неузгодження iмпедансiв масиву СМНС та

зовнiшнього кола. Якщо ж, навiть виконується умова iдеального узгодження

NR = nZ, де n ∈ N, потужнiсть Pout, N перевищує потужнiсть, яка вiддається

однiєю СМНС, лише у nN разiв, тобто, знову ж таки, виявляється пропорцiй-

ною до кiлькостi структур N у масивi.

Таким чином, при зв’язку СМНС через електричний струм вихiдна поту-

жнiсть пристрою може бути збiльшена лише у кiлькiсть разiв, яка дорiвнює
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кiлькостi СМНС у масивi. Тому цей тип зв’язку мiж СМНС вважається не дуже

перспективним, оскiльки не дозволяє досягти суттєвого збiльшення вихiдної по-

тужностi пристрою Pout для систем з кiлькiстю синхронiзованих СМНС N ∼ 10

(приблизно та межа, яка може бути експериментально досягнута в найближчо-

му майбутньому). Саме тому подальшi роботи в цьому напрямi в основному

зосередженi на iнших аспектах синхронiзацiї СМНС, анiж отримання умов за-

безпечення максимальної вихiдної потужностi вiдповiдних пристроїв НВЧ. Так,

в роботах [236,246] розглядається зв’язок мiж СМНС та/або iз зовнiшнiм сигна-

лом через нелiнiйнi кола. В роботi [239] аналiзується стiйкiсть синхронiзованого

стану СМНС, а в роботi [236] розглядається можливiсть iснування хаосу в си-

стемi кiлькох СМНС.

В цiлому, хоча механiзм впливу на СМНС через струм не дає можливостi

суттєво покращити властивостi системи з кiлькома СМНС за рахунок синхронi-

зацiї структур, вiн достатньо легкий в реалiзацiї, i тому активно застосовується

в бiльшостi експериментальних дослiджень.

1.3. Генерацiя НВЧ сигналiв спiнтронними магнiтними

наноструктурами

Згiдно ефекту STT (див. пiдрозд. 1.1.3), передбаченого Л. Берже [169] та

Дж. Слончевським [170], при протiканнi сталого СПС крiзь шарувату СМНС

виникає прецесiя намагнiченостi у ВМШ структури. При струмах Idc, бiльших

деякого порогового значення Ith, ця прецесiя проявляє себе як незгасаючi коли-

вання магнiтоопору структури вiдповiдно до ефектiв ГМО або ТМО (див. пiд-

розд. 1.1.2), оскiльки при Idc > Ith струм Idc компенсує природнi магнiтнi втрати

у ВМШ. У випадку, коли ВМШ структури має вигляд тонкої магнiтної плiвки,

збурення магнiтного стану ВМШ призводить до появи СХ, якi поширюються

у плiвцi [183,184,257–259]. Пристрої, в яких це вiдбувається, називаються спiн-

тронними магнiтними наноосциляторами (СМНО, spin-torque nano-oscillator,
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STNO) [9,20,23,44,185,199,201–205,253]. На практицi СМНО реалiзуються або

на основi ГМО структур типу спiнових клапанiв (spin valve) [9, 23, 44, 185, 203],

або на основi магнiтних тунельних контактiв (МТК, magnetic tunnel junction,

MTJ) [9, 23,44,204,205]. СМНО вважаються перспективними базовими елемен-

тами електронiки майбутнього [9, 23,44,253].

За своєю будовою та магнiтними властивостями (кiлькiстю та магнiтним ста-

ном ВМШ) СМНО подiляються на декiлька груп, серед яких найбiльш вiдомi

СМНО з одним ВМШ, двома ВМШ та ВМШ з вихровим станом намагнiченостi.

Характернi особливостi усiх цих типiв СМНО розглядаються нижче.

1.3.1. Генератори НВЧ на основi СМНС з одним вiльним магнi-

тним шаром (ВМШ). Експериментально ефект генерацiї НВЧ сигналiв у

СМНС пiд дiєю сталого електричного струму вiдкрито для СМНО з одним

ВМШ [183]. Такi структури мають достатньо просту будову, їх легше експе-

риментально реалiзувати та дослiджувати, анiж СМНО iнших типiв. Тому не

дивно, що першi експериментальнi результати з генерацiї НВЧ сигналiв СНМС

було отримано для таких структур вже через 2 роки пiсля теоретичного пе-

редбачення STT ефекту [169, 170]. У подальшому, протягом 10 i бiльше рокiв,

в основному експериментально вивчались властивостi структур цього ж типу,

про що свiдчить величезна кiлькiсть (кiлька тисяч) вiдповiдних робiт як експе-

риментальних, так i теоретичних. Стисло окреслимо основнi експериментальнi

та теоретичнi досягнення в цiй галузi.

Пiсля вiдкриття ефекту генерацiї у ГМО структурi [183], декiлька рокiв екс-

периментально дослiджувались в основному ГМО СМНО [149,154,184,185,203,

259, 260]. Роботи [204, 205], в яких експериментально вивчалась генерацiя НВЧ

сигналiв у ТМО СМНО, з’явились на декiлька рокiв пiзнiше, що, зокрема, по-

в’язано зi складнiшою технологiєю виготовлення МТК, анiж спiнових клапанiв.

Основну увагу в перших експериментальних роботах [149,183–185,203,259,260]

з дослiдження НВЧ генерацiї у СМНС було придiлено, як вивченню самого
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явища генерацiї, так i розробцi вiдповiдних експериментальних методик дослi-

джень. Так у роботах [183,184,259] параметри НВЧ сигналу, який генерується,

визначались, виходячи з вимiрiв диференцiального опору структури, а в ро-

ботi [260] для цього також вимiрювався статичний опiр СМНО. В роботi [185]

запропоновано метод безпосереднього вимiрювання НВЧ сигналу, який гене-

рується у СМНО пiд дiєю сталого СПС, який був потiм розвинений у [203].

Це дало змогу не тiльки безпосередньо вимiрювати сигнал генерацiї у СМНО,

але й дослiджувати його часовi змiни. В подальших роботах [187, 188, 190, 261]

для експериментального дослiдження НВЧ генерацiї також почали застосову-

вати методику spin-torque-driven ferromagnetic resonance (ST-FMR), яка базує-

ться на вимiрюваннi спектра феромагнiтного резонансу (ФМР) дослiджуваних

структур, керованих СПС.

З метою пiдвищення ефективностi генераторiв НВЧ сигналiв на основi

СМНС теоретично та експериментально вивчалось питання оптимальної кон-

фiгурацiї поля пiдмагнiчування [174, 175, 262–266] та магнiтних шарiв СМНО

[205, 266–273]. Поступово вiд систем з магнiтними шарами, намагнiченими у

площинi структури, вiдмовились й перейшли до систем з перпендикулярно на-

магнiченим ЗМШ («перпендикулярним» поляризатором) [205, 271–273]. В ро-

ботах [270, 273, 274] було показано, що за рахунок цього можна збiльшити ха-

рактернi робочi частоти та/або потужностi СМНО або зовсiм вiдмовитись вiд

використання в пристроях на основi СМНО пiдмагнiчувального поля без сут-

тєвого погiршення характеристик пристрою. Останнiй результат є принципово

важливим, оскiльки до появи СМНО з «перпендикулярним» поляризатором мi-

нiатюризацiя та практичне застосування пристроїв на основi СМНО були суттє-

во ускладненi внаслiдок необхiдностi використання у цих пристроях постiйних

магнiтiв або електромагнiтiв для створення пiдмагнiчувального поля.

Нещодавно також було показано [275], що робочою частотою НВЧ пристроїв

на основi СМНО можна легко керувати, змiнюючи не зовнiшнє поле, а геоме-

тричнi розмiри СМНО. Так для СМНО з ВМШ у формi елiптичного цилiндра
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було показано, що, змiнюючи спiввiдношення bo/ao мiж малою (bo) та великою

(ao) осями елiпса, можна змiнювати частоту СМНО в декiлька разiв.

У цей же час проводились iнтенсивнi дослiдження впливу на мiкрохвильо-

вi властивостi СМНО особливостей його будови (кiлькостi, форми, розмiрiв,

спiн-поляризацiйної ефективностi та типу матерiалу магнiтних та/або нема-

гнiтних шарiв) [276–283]. Експериментально також вивчався вплив температу-

ри [284–286], керуючого струму [264, 287–289] та зовнiшньої електромагнiтної

накачки [290] на мiкрохвильовi властивостi СМНО. Крiм того, в останнi роки

активiзувались дослiдження СХ, збуджених СПС у СМНО [204,290–297].

Важливу роль серед робiт з вивчення генерацiї НВЧ сигналiв у СМНС

займають роботи [185, 203–205, 266, 270, 273, 274, 294, 298–305], де дослiджува-

лись основнi мiкрохвильовi властивостi СМНО як генераторiв НВЧ – їх ро-

боча частота, вихiдна потужнiсть та ширина смуги генерацiї. У цих та ба-

гатьох iншiх роботах було показано, що характерна величина вихiдної поту-

жностi Pout генераторiв на основi ГМО структур, як правило, не перевищує

1 нВт [9, 23, 44, 149, 154, 185, 203, 270], а для генераторiв на основi ТМО стру-

ктур складає 1 мкВт або менше [9, 23, 44, 204, 205]. При цьому ширина смуги

генерацiї для таких генераторiв складає ∆ϖ ∼ 1 МГц – 1 ГГц при типових

частотах генерацiї fg ∼ 2− 40 ГГц [185,203–205,270,274,300–304]. Залежно вiд

геометричних та електромагнiтних параметрiв СМНО, температури, керуючо-

го струму та поля пiдмагнiчування зазначенi основнi характеристики СМНО

як генератора НВЧ можуть змiнюватись у широких межах (робочi частоти –

в декiлька разiв, вихiдна потужнiсть та ширина смуги генерацiї – в одиницi та

десятки разiв). У роботах [298,299,301,302] також було показано, що на СМНО

сильно впливає тепловий шум, тому для отримання хороших експерименталь-

них результатiв генератори на основi СМНО слiд охолоджувати до низьких

температур.

Теоретичний розгляд генерацiї НВЧ сигналiв у СМНО пiд дiєю стало-

го електричного струму було виконано у багатьох роботах (наприклад, див.
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[169, 170, 253, 257, 265, 266, 280, 289, 291, 292, 294, 298, 305]), використовуючи рiзнi

методики та пiдходи. Бiльшiсть авторiв будують свiй теоретичний розгляд, ви-

ходячи з рiвняння ЛЛГС (1.10) або (1.11) [253,265,266,280,289,294,306–309]. У

меншiй кiлькостi робiт розглядають динамiчнi процеси в СМНС, використовую-

чи формалiзм, який базується на розглядi СХ збуджень, якi виникають у ВМШ

пiд дiєю СПС [266,291–294,310,311], або аналiз проводиться на основi розв’язан-

ня рiвняння Фоккера–Планка [312–315]. Нарештi, четвертий пiдхiд базується на

розглядi мiкрохвильової динамiки у СМНО в межах загальної теорiї нелiнiйних

динамiчних систем [316–321].

Як вже зазначалось вище, найбiльш розвиненим теоретичним пiдходом до

аналiзу НВЧ генерацiї у СМНО є пiдхiд, який базується на розв’язаннi рiвня-

ння ЛЛГС. У межах цього теоретичного напряму найбiльш вiдомою теорiєю є

теорiя Славiна–Тиберкевича (СТ) [253,266,294]. Ця теорiя зараз застосовується

для опису бiльшостi експериментiв, котрi стосуються генерацiї НВЧ сигналiв

у СМНС, оскiльки дозволяє легко, точно та зрозумiло з точки зору фiзики

описати процеси, якi вiдбуваються у СМНО. Спецiально проведений експери-

ментальний тест цiєї теорiї [322] повнiстю пiдтвердив її здатнiсть описувати

динамiчнi процеси у СМНО. Важливою обставиною є й те, що в своїх роботах

Нобелiвський лауреат А. Ферт для пояснення експериментальних результатiв,

якi стосуються СМНО, переважно користується теорiєю СТ, що також ство-

рює їй гарну рекламу. Враховуючи вищесказане, коротко розглянемо основи

цiєї теорiї.

В основi теорiї СТ лежить припущення, що у СМНО пiд дiєю СПС збу-

джується єдина СХ мода. Якщо ж це не так, наприклад у [323,324], теорiя має

бути скорегована. Однак на практицi, як правило, у СМНС збуджується тiльки

одна СХ мода (для якої найнижчий порiг). У такому випадку подальшi вирази

можуть бути застосованi для опису динамiки намагнiченостi у ВМШ СМНС,

фактично, без змiн.

Основним динамiчним рiвнянням теорiї СТ є узагальнене рiвняння нелiнiй-
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ного автогенератора [253,294]:

da

dt
+ iω(p)a+ Γ+(p)a− Γ−(p)a = 0 , (1.16)

в якому всi змiннi та параметри моделi визначаються властивостями СМНО.

Тут a ≡ a(t) – безрозмiрна комплексна амплiтуда збудженої СХ моди, p = |a|2

– безрозмiрна потужнiсть СХ моди, ω(p) – нелiнiйна циклiчна частота прецесiї

намагнiченостi, Γ+(p) – нелiнiйний коефiцiєнт позитивної (природної) дисипацiї,

Γ−(p) – нелiнiйний коефiцiєнт негативної дисипацiї, який описує накачування

енергiї у систему за рахунок STT ефекту, i =
√
−1. Зазначенi величини з (1.16)

описуються виразами [253]:

a =
Mx − iMy√

2M0(M0 +Mz)
, (1.17)

ω(p) = ω0 +N p , (1.18)

Γ+(p) = ΓG

(
1 + G̃+p+ Ĝ+p

2
)
, (1.19)

Γ−(p) = σIdc(1− p) , (1.20)

де Mx, My та Mz – вiдповiдно x-, y- та z-складовi вектора намагнiченостi M,

який прецесує навколо осi z, M0 = |M|, ω0 – власна (незбурена) частота пре-

цесiї намагнiченостi, N = dω(p)/dp – коефiцiєнт нелiнiйного зсуву частоти,

ΓG = αGω0 – власний (незбурений) коефiцiєнт дисипацiї, αG – стала затухан-

ня Гiльберта для ВМШ СМНО, G̃+ та Ĝ+ – безрозмiрнi коефiцiєнти нелiнiйного

зсуву затухання 1-го та 2-го порядку вiдповiдно, σ – коефiцiєнт мiж струмом Idc

та вiдповiдним обертальним моментом у рiвняннi ЛЛГС. Явнi загальнi вирази

для записаних величин залежать вiд геометрiї та магнiтного стану системи –

бiльш детальну iнформацiю з цього приводу можна знайти в [253].

При записi (1.17) припускалося, що стацiонарному стану системи вiдповiдає

стан з Mz = M0. У цьому випадку, якщо x- та y-компоненти намагнiченостi

можна вважати малими величинами (тобто Mz ≈ M0), загальний вираз для

амплiтуди СХ (1.17) зводиться до вiдомого виразу a = (Mx− iMy)/2M0 для СХ

малої амплiтуди. Компоненти вектора намагнiченостi M можуть бути визначенi



55

через a за формулою:

M =M0(1− 2p)ẑ+M0

√
1− p [(x̂+ iŷ)a+ (x̂− iŷ)a∗] , (1.21)

де x̂, ŷ, ẑ – одиничнi вектори (орти) осей x, y, z декартової системи координат,

а зiрочка (∗) означає комплексно-спряжену величину.

Згiдно (1.16) НВЧ генерацiя пiд дiєю струму Idc може виникати лише за

умови, що струм компенсує втрати енергiї в системi. Тобто порогове значення

струму Ith, яке вiдповiдає пороговому значенню потужностi СХ p0, може бути

визначено з умови Γ+(p0) = Γ−(p0). У роботi [253] показано, що величина p0

залежить вiд коефiцiєнта надкритичностi ζ = Idc/Ith i у випадку Ĝ+ ≈ 0 може

бути визначена як:

p0 =
ζ − 1

ζ + G̃+

. (1.22)

Коефiцiєнт нелiнiйного зсуву частоти N можна оцiнити виразом N =

dω(p0)/dp. N може бути як додатною величиною (N > 0, синє змiщення), так

i вiд’ємною (N < 0, червоне змiщення). За аналогiєю з N , припускаючи що

Ĝ+ = 0, можна ввести коефiцiєнти нелiнiйного зсуву позитивного та негатив-

ного затухання, вiдповiдно G+ = dΓ+(p0)/dp = G̃+ΓG та G− = dΓ−(p0)/dp =

−σIdc = −ζΓG. Тодi коефiцiєнт нелiнiйного зсуву ефективного коефiцiєнта ди-

сипацiї Γeff(p) = Γ+(p) − Γ−(p) буде записуватися як рiзниця величин G+ та

G− : Geff = dΓeff(p0)/dp = G+ −G− . Нарештi, можна ввести нормалiзований без-

розмiрний коефiцiєнт нелiнiйного зсуву частоти ν = N /Geff , який характеризує

нелiнiйний зсув частоти вiдносно нелiнiйного зсуву затухання [253]. Зазначимо,

що для традицiйних осциляторiв ν ≈ 1, а для СМНО – цей коефiцiєнт суттєво

бiльший.

Типову поведiнку частоти та потужностi генератора залежно вiд величини

керуючого струму проiлюстровано на рис. 1.5 [253].

Практично в усiх роботах, присвячених генерацiї НВЧ сигналiв у СМНО, ве-

личина вихiдної потужностi вiдповiдного генератора розраховувалась без ура-

хування зв’язку СМНО iз зовнiшнiми НВЧ колами. Принаймнi пiд час розра-
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Рис. 1.5. (a) Залежнiсть стацiонарної потужностi генерацiї p0 вiд параметра

надкритичностi ζ = I/Ith (I ≡ Idc), яку розраховано для значень безроз-

мiрного нелiнiйного параметра затухання G̃+: 1 – G̃+ = 0, 2 – G̃+ = 1, 3 –

G̃+ = 3. (b) Залежнiсть нормованої частоти генерацiї ωg/ω0 = 1 + N p/ω0

вiд параметра надкритичностi ζ = I/Ith, яку розраховано для значень не-

лiнiйного зсуву частоти: N = ω0 > 0 (суцiльна крива), N = −ω0 < 0

(штрихова крива). З роботи [253].

хункiв вважалось, що можливi втрати за рахунок неузгодженостi iмпедансiв

СМНО та зовнiшнiх НВЧ кiл не є суттєвими. Ця ситуацiя iнодi реалiзується на

практицi при розташуваннi СМНО всерединi мiкросмужкової або копланарної

лiнiї передачi НВЧ, що є типовим при експериментальному дослiдженнi СМНО.

Однак, за такої схеми включення СМНО досягти великих вихiдних потужно-

стей генератора Pout досить складно. Як було зазначено вище, типова величина

Pout не перевищує 1 нВт для ГМО структур i 1 мкВт для ТМО структур, при-
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чому при застосуваннi масивiв з N СМНС вдається збiльшити цю потужнiсть

лише в N разiв (детальнiше див. пiдрозд. 1.2).

Уперше вiд цiєї парадигми вiдiйшли М. Танг з колегами в роботi [325], де

вони спробували розглянути випромiнювання з СМНО у вiльний простiр, хоча

й не змогли оцiнити рiвень потужностi, що випромiнюється. Разом з тим ця ро-

бота показала, що важливим напрямом розвитку магнiтної НВЧ спiнтронiки є

пошук альтернативних схем побудови генераторiв НВЧ на основi СМНО, якi б у

явному виглядi враховували зв’язок мiж СМНО та НВЧ системою. Очевидно,

що побудова вiдповiдних теоретичних моделей дозволить не тiльки запропо-

нувати можливу альтернативу iснуючим моделям генераторiв НВЧ на основi

СМНО, але й дозволить покращити параметри вже iснуючих систем за рахунок

оптимiзацiї їх мiкрохвильових характеристик.

1.3.2. Генератори НВЧ на основi СМНС з двома ВМШ. У розд.

1.3.1 вже зазначалось, що iснуючi СМНО з одним ВМШ мають помiтнi недолi-

ки, якi заважають їх широкомасштабному впровадженню в галузi мiкрохвильо-

вої електронiки: такi СМНО мають досить низькi робочi частоти та потужностi.

Для збiльшення вихiдної потужностi пристрою на основi СМНО у пiдрозд. 1.2

запропоновано використовувати не поодинокi СМНО, а їх масиви. Проте ця

методика не дає змогу пiдвищувати робочi частоти системи. Iснує, однак, аль-

тернативний пiдхiд, який потенцiйно дозволяє збiльшити як робочi частоти,

так i вихiднi потужностi кiнцевого пристрою з СМНС. Цей пiдхiд базується на

використаннi СМНО нових типiв з покращеними характеристиками.

Суттєвий крок у цьому напрямку був зроблений в роботi [205], де експери-

ментально розглядався СМНО з перпендикулярним поляризатором та ВМШ,

розташованим мiж поляризатором та контрольним магнiтним шаром, намагнi-

ченим у площинi зразка. У такiй системi намагнiченiсть ВМШ виштовхується

з площини шару пiд дiєю СПС, напрямок спiнової поляризацiї якого визначає-

ться перпендикулярним поляризатором. За умови достатньо великої амплiтуди
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СПС намагнiченiсть ВМШ починає прецесувати навколо сумарного поля анi-

зотропiї типу «легка площина» вздовж траєкторiї з великою амплiтудою пре-

цесiї [205,271,272]. Стацiонарна прецесiя намагнiченостi ВМШ у системi з пер-

пендикулярно намагнiченим контрольним магнiтним шаром призводить до по-

яви осциляцiй електричного опору структури вiдповiдно до ефекту ГМО (див.

пiдрозд. 1.1.2). А за рахунок достатньо великих амплiтуд прецесiї амплiтуда

коливань електричного опору структури також виявляється досить великою,

що дозволяє отримати суттєво бiльшi вихiднi потужностi Pout для СМНО цього

типу, анiж для традицiйних СМНО з ВМШ та ЗМШ, намагнiченими у площинi

зразка. Основним обмеженням таких структур, однак, є достатньо мала макси-

мальна робоча частота генерацiї, яка обмежується формуванням статичного

вихору у ВМШ за великої густини сталого СПС [271].

Зазначимо, що схожа система, яка мiстить три магнiтнi шари (один ВМШ та

два ЗМШ), розглядалась у роботi [326]. Було показано, що в такiй структурi за

рахунок розташування ВМШ мiж двома ЗМШ можна легко керувати впливом

СПС на намагнiченiсть ВМШ. Проте суттєвого зростання вихiдної потужностi

або частоти генерацiї СМНО автори роботи [326] не спостерiгали.

Принциповий крок уперед в областi розробки та створення нових типiв

СМНО з покращеними характеристиками було зроблено в роботi [327], де за-

пропоновано СМНО з двома ВМШ. Такий СМНО складається з чотирьох ма-

гнiтних шарiв, роздiлених немагнiтними прошарками (НМП): два зовнiшнiх ма-

гнiтних шари виконують функцiю перпендикулярних поляризаторiв, а два вну-

трiшнiх магнiтних шари є ВМШ, намагнiченими у площинi шарiв (рис. 1.6а).

Пiд дiєю СПС з густиною Jdc, який протiкає крiзь СМНО, як показано на рис.

1.6б, намагнiченостi ВМШ виштовхуються з площини цих шарiв у напрямку су-

сiднiх ЗМШ. При цьому у кожному ВМШ виникає позаплощинна (out-of-plane)

прецесiя намагнiченостi з великим кутом прецесiї. Напрямок цiєї прецесiї ви-

значається консервативним моментом обертання TP , який дiє на намагнiченiсть
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Рис. 1.6. a) Схематичне зображення СМНО з двома внутрiшнiми вiльни-

ми магнiтними шарами (ВМШ) та двома зовнiшнiми закрiпленими магнi-

тними шарами (ЗМШ), роздiленими немагнiтними прошарками (НМП).

Товстi чорнi стрiлки вказують на напрямок намагнiченостi у магнiтних

шарах при пропусканнi крiзь структуру електричного струму з густиною

Jdc; б) Схематична дiаграма моментiв обертання (TP , TD та TS), якi дiють

на нормованi намагнiченостi верхнього (mt) та нижнього (mb) ВМШ при

протiканнi крiзь структуру струму з густиною Jdc.

ВМШ, а конкретна траєкторiя руху намагнiченостi також залежить вiд спiв-

вiдношення мiж моментом обертання TD, який вiдповiдає за втрати в системi,

та моментом обертання TS, пов’язаним з дiєю СПС на намагнiченiсть згiдно

ефекту STT (див. рис. 1.6б).

Оскiльки вектори намагнiченостi ВМШ рухаються вздовж траєкторiй пре-

цесiї в протилежному напрямку, кут мiж цими намагнiченостями змiнюється з

частотою fg = ft+fb, де ft та fb – частоти прецесiї намагнiченостi у верхньому

(top, t) та нижньому (bottom, b) ВМШ. Вiдповiдно, для симетричної структури

з однаковими параметрами ВМШ та ЗМШ, електричний опiр структури, який

визначається кутом мiж намагнiченостями ВМШ, змiнюється приблизно вдвiчi

швидше, нiж опiр традицiйного СМНО, де вiн визначається кутом мiж намагнi-

ченостями ВМШ та ЗМШ. Таким чином, робочi частоти СМНО з двома ВМШ
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виявляються приблизно вдвiчi вищими, нiж для СМНО з одним ВМШ за iнших

однакових умов. За рахунок наявностi у СМНО з двома ВМШ двох генеруючих

магнiтних шарiв вихiдна потужнiсть такого СМНО також виявляється вищою,

нiж для традицiйних систем. Все це робить такий тип СМНО перспективним

для подальшого дослiдження та можливого впровадження у мiкрохвильовiй

електронiцi.

Слiд, однак, пiдкреслити, що подiбнi СМНО мають значно складнiшу будо-

ву, нiж СМНО з одним ВМШ. Це є основною причиною того, що до теперiшньо-

го часу для цих СМНО поки що не одержано прийнятних експериментальних

результатiв, хоча спроби проведення таких дослiджень виконувались неоднора-

зово.
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Рис. 1.7. (a) Схематичний розподiл намагнiченостi у нижньому ВМШ стру-

ктури, зображеної на рис. 1.6а. (b) Залежнiсть частот прецесiї намагнiче-

ностi у ВМШ (трикутнi точки, ft та fb) та частоти генерацiї (круглi точки,

fg) вiд густини керуючого сталого струму Jdc. З роботи [156].

Враховуючи складнiсть експериментального дослiдження СМНО з двома

ВМШ, поки що вони вивчаються лише в межах теорiї або виходячи з числових
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розрахункiв. Так основнi режими роботи СМНО з двома ВМШ, де вiдбуває-

ться зустрiчна прецесiя намагнiченостi магнiтних шарiв, були вивченi в [156],

використовуючи процедуру мiкромагнiтного моделювання. Було показано, що

прецесiя намагнiченостi у ВМШ починається за достатньо великої густини стру-

му Jdc > Jth ≡ Jc ≈ 0.33 · 108 A/см2, помiтно бiльшою, нiж вiдповiдний порiг

у СМНО з одним ВМШ (рис. 1.7). Прецесiя намагнiченостi в обох ВМШ стру-

ктури iснує за умови Jc < Jdc < Jbot
ev , а при Jdc > Jbot

ev у нижньому ВМШ фор-

мується крайовий вихор, який при збiльшеннi густини струму перемiщується в

центр магнiтного шару i при Jdc > Jbot
sv стає статичним вихором. Нарештi, за

дуже великої густини струму, Jdc > J top
sv , у верхньому ВМШ також утворюється

статичний вихор, i процес генерацiї сигналу в структурi припиняється.

Важливою також є робота [328], де показано, що подвоєння частоти гене-

рацiї у СМНО з двома ВМШ може вiдбуватись навiть без зустрiчної прецесiї

намагнiченостi ВМШ, за умови однакового напрямку прецесiї намагнiченостi

в обох ВМШ. Фiзичною причиною подвоєння частоти в цьому випадку є на-

явнiсть нелiнiйного зсуву фази намагнiченостi при її русi вздовж вiдповiдних

траєкторiй.

Пiдводячи пiдсумки, слiд зазначити, що на сьогоднiшнiй день вiдсутня ана-

лiтична теорiя НВЧ генерацiї у СМНО з двома ВМШ, а процес встановлення

вiдповiдного режиму генерацiї поки що вивчено недостатньо. Також звертає

на себе увагу значна величина порогу генерацiї в такiй структурi, що робить

актуальними та практично важливими роботи, спрямованi на зменшення його

величини.

1.3.3. Генератори НВЧ на основi СМНС з вихровим станом ВМШ.

Вiдомо [329], що в плоских магнiтних структурах з певним спiввiдношенням

мiж товщиною структури l0 та її характерним розмiром r0 у площинi зразка

за вiдсутностi поля пiдмагнiчування основним магнiтним станом (ground state)

структури є вихровий стан. Такий стан намагнiченостi характеризується вiд-
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носно великою «частиною» вихору в площинi зразка i вiдносно малою його

«частиною», яка перпендикулярна до площини зразка (оскiльки радiус ядра

вихору rc має порядок обмiнної довжини λex). Структура вихору в площинi

зразка характеризується хiральнiстю Cv = ±1, а напрямок компоненти вихору,

перпендикулярної до площини зразка, описується полярнiстю pv = ±1 [329].

Якщо ядро вихору змiщене вiдносно свого положення рiвноваги, якому типо-

во вiдповiдає центр структури, вихор починає гiротропний дисипативний обер-

тальний рух, намагаючись повернутись у стан з мiнiмальною енергiєю. Хара-

ктерна частота ωgyr, яка вiдповiдає такому руху вихору, виявляється пропорцiй-

ною до статичної намагнiченостi структуриM0 та вищезгаданого геометричного

спiввiдношення l0/r0 для структури, i, зазвичай, лежить в областi вiд 100 МГц

до 1 ГГц [329, 330]. У свою чергу параметр затухання Γgyr для такого руху

виявляється пропорцiйним до параметру затухання Гiльберта αG магнiтного

матерiалу структури [329,330].

Якщо природне затухання скомпенсоване внаслiдок ефекту STT [169,170] за

рахунок пропускання крiзь структуру СПС, у структурi можуть збуджуватись

незатухаючi коливальнi моди, однiєю з яких може бути гiротропна мода [331].

Такi автоколивальнi моди мають вузькi характернi ширини спектральних смуг

i, вiдповiдно, достатньо великi добротностi Q [331]. Якщо ж замiсть ГМО стру-

ктури з вихровим станом ВМШ, яка дослiджувалася у [331], застосувати МТК

з вихровим станом ВМШ, помiщений у не дуже сильне перпендикулярне поле

пiдмагнiчування, це дозволить, як показано у [332], суттєво збiльшити вихiдну

потужнiсть Pout такого пристрою при незмiннiй малiй ширинi смуги генера-

цiї. Крiм того, нещодавно було продемонстровано, що такi СМНО з вихровим

станом ВМШ (вихровi СМНО) можуть бути синхронiзованi iз зовнiшнiм перi-

одичним сигналом [333] або мiж собою [223,238,334]. Це робить такi структури

перспективними базовими елементами магнiтної наноелектронiки майбутнього,

де вони можуть використовуватись для створення пристроїв НВЧ на основi

масивiв синхронiзованих СМНС.
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Вихровi СМНО почали активно вивчати вiдразу пiсля перших успiшних

експериментальних робiт з генерацiї в таких системах [331] та переключен-

ню магнiтного стану ВМШ [335–337], хоча самi по собi магнiтнi вихори вiдомi

досить давно, близько 50 рокiв (наприклад, див. [338]), про що красномовно

свiдчать численнi публiкацiї та оглядовi статтi (наприклад, див. огляд [329] та

вiдповiдний перелiк посилань у ньому). У роботах перехiдного плану, напри-

клад [283], вихровий стан намагнiченостi ВМШ розглядався як один з можли-

вих станiв СМНО зi складною формою ВМШ. Однак, технологiя виготовлення

таких СМНО є досить складною, тому у переважнiй бiльшостi робiт стосовно

розглядаються наноструктури бiльш простої, зазвичай, елiптичної форми. Так

основнi фундаментальнi особливостi вихрових СМНО було якiсно та кiлькiсно

проаналiзовано в роботi [339], а в [340] порiвнювались властивостi звичайних

СМНО (не з вихровим станом ВМШ) та вихрових СМНО. Динамiка намагнiче-

ностi у вихрових СМНО детально дослiджувалася числовими методами у [341],

а також експериментально та теоретично у [342, 343]. Слiд також згадати не-

щодавну роботу [344], де розглядалось питання про вплив шуму на динамiку

намагнiченостi у вихрових СМНО. Нарештi, останнiм часом у багатьох роботах

почали розглядати магнiтнi вихори у просторово модифiкованих структурах.

Серед таких робiт цiкавою є робота [345], де розглядаються властивостi магнi-

тних вихорiв у скошенiй структурi.

Стандартний пiдхiд до теоретичного опису гiротропного руху ядра магнi-

тного вихору базується на розглядi рiвняння Тiля, яке за наявностi ефекту

STT записується у виглядi [332,346–350]:

G× dX

dt
+
∂Wv

∂X
= FD + FSTT . (1.23)

Тут X = xx̂+ yŷ – двовимiрний радiус-вектор, який визначає положення ядра

вихору всерединi магнiтного диска радiуса r0, гiровектор G має тiльки компо-

ненту, перпендикулярну до площини диска (G = Gẑ), а проекцiя гiровектора

визначається виразом G = (2πl0M0/γ)pv, де l0 – товщина структури, M0 – її
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намагнiченiсть насичення, γ – модуль гiромагнiтного спiввiдношення для еле-

ктрона, pv = ±1 – поляризацiя вихору, Wv = Wv(X, Idc) – потенцiальна енергiя

вихору, змiщеного вiдносно положення рiвноваги. Енергiя вихору Wv визнача-

ється полем розмагнiчування у зразку скiнчених розмiрiв, а також наявнiстю

керуючого струму Idc. Вона є нелiнiйною функцiєю положення вихору X, i мо-

же бути розкладена у ряд Тейлора вiдносно X2 [347, 348, 351]. Величина FD у

правiй частинi рiвняння (1.23) характеризує втрати в системi, а доданок FSTT

описує вплив СПС Idc на динамiку магнiтного вихору у ВМШ.

Недолiком наведеного вище теоретичного пiдходу, який базується на роз-

глядi модифiкованого рiвняння Тiля (1.23), є «вiдiрванiсть» цього пiдходу вiд

теоретичних моделей, вiдомих для традицiйних СМНО (не з вихровим станом

намагнiченостi ВМШ), зокрема, моделi Славiна–Тиберкевича (СТ) (1.16). Вна-

слiдок цього в бiльшостi робiт щодо вихрових СМНО доводиться знову одер-

жувати «новi» науковi результати, виходячи з модифiкованого рiвняння Тiля

(1.23), хоча аналогiчнi результати для традицiйних СМНО вже давно вiдомi.

На сьогоднiшнiй день для традицiйних СМНО накопичений великий теорети-

чний та експериментальний матерiал, який зручно аналiзувати в межах теорiї

СТ (1.16). Теорiя та практика в цiй галузi, як правило, суттєво випереджає ана-

логiчнi досягнення для вихрових СМНО (виключення – синхронiзацiя СМНО).

Таким чином, важливою задачею є розробка єдиного теоретичного пiдходу до

аналiзу динамiчних процесiв як у традицiйних, так й у вихрових СМНО. Це, фа-

ктично, дало б змогу з незначними змiнами застосувати до вихрових СМНО си-

стем основнi науковi результати та висновки, отриманi для традицiйних СМНО,

що призвело б до суттєвого прогресу в цiй галузi.
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1.4. Детектування НВЧ сигналiв спiнтронними магнiтними

наноструктурами

Майже вiдразу пiсля експериментального вiдкриття генерацiї НВЧ сигналiв

у СМНО, керованих сталим електричним струмом [183], розпочались пошуки

зворотнього ефекту – генерацiї сталого струму або напруги у СМНС пiд дiєю

зовнiшнього НВЧ сигналу. Такий ефект, названий дiодним (або спiн-дiодним)

ефектом у СМНС (spin-torque diode effect), було експериментально вiдкрито у

2005 роцi [186], а пристрої на основi СМНС, в яких вiн вiдбувається, отримали

назву спiнтронних магнiтних мiкрохвильових детекторiв (СММД, spin-torque

microwave detector, STMD). На сьогоднiшнiй день вiдомо два основних класи

таких детекторiв – резонанснi та нерезонанснi.

1.4.1. Резонанснi детектори НВЧ сигналiв. У резонансних СММД

намагнiченiсть ВМШ виконує малi коливання (з малим кутом прецесiї ϑp) нав-

коло свого рiвноважного положення пiд дiєю слабкого зовнiшнього гармонiчно-

го НВЧ сигналу. При цьому амплiтуда таких коливань резонансно залежить вiд

частоти fs зовнiшнього сигналу i досягає максимуму при спiвпадiннi власної ча-

стоти коливань намагнiченостi ВМШ f0 (частоти ФМР у ВМШ) з частотою зов-

нiшнього сигналу fs [186]. Така поведiнка типова для резонансних коливальних

систем, на якi дiє слабка зовнiшня сила [352–354], тому такi СММД називають

резонансними (по сутi мова йде про специфiчний режим роботи СМНС).

Загальнi властивостi резонансних СММД можна коротко сформулювати на-

ступним чином [186,355–357]:

а) СММД працює як частотно-селективний детектор слабких НВЧ сигналiв

з робочою частотою fs, близькою до частоти ФМР f0 ВМШ структури;

б) робочий дiапазон частот такого детектора визначається шириною смуги

ФМР (коефiцiєнтом дисипацiї) Γ;

в) СММД є квадратичним детектором – його вихiдна постiйна напруга Udc

виявляється пропорцiйною до потужностi вхiдного НВЧ сигналу Prf : Udc = χPrf ;
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г) коефiцiєнт пропорцiйностi мiж Udc та Prf – вольт-ватна чутливiсть дете-

ктора χ – сильно залежить вiд рiзницi частот |fs−f0|, а також вiд рiвноважного

кута β0 мiж намагнiченостями ВМШ та ЗМШ.

У роботi [186] було експериментально показано, що пiд дiєю зовнiшнього

НВЧ сигналу з частотою fs у резонансному СММД збуджуються коливання

намагнiченостi з частотою ФМР f0, що, в свою чергу, призводить до збудження

коливань електричного опору структури R(t). За умови достатньо малої часто-

тної розстройки |fs−f0| взаємодiя коливань струму I(t) частоти fs та коливань

опору R(t) частоти f0 носить резонансний характер i призводить до появи по-

стiйної вихiдної напруги Udc на детекторi. Для пасивних СММД (Idc = 0) ця

напруга може бути записана у виглядi [186,355,357]:

Udc = ⟨I(t)R(t)⟩ = χresPrf
Γ2

Γ2 + 4π2(fs − f0)2
, (1.24)

де ⟨. . .⟩ означає операцiю усереднення виразу в дужках за перiодом коливань

1/fs зовнiшнього сигналу, χres – резонансна (при fs = f0) вольт-ватна чутли-

вiсть СММД, Prf = I2rfRdc/2 – потужнiсть вхiдного НВЧ сигналу, яка залежить

вiд амплiтуди НВЧ струму Irf та рiвноважного статичного опору СММД Rdc.

Типовi експериментальнi залежностi Udc вiд частоти сигналу fs та нормованої

потужностi сигналу I2rf для рiзних значень поля пiдмагнiчування (впливає на

частоту ФМР f0) та амплiтуди струму показано на рис. 1.8, 1.9 [186].

Як можна бачити з виразу (1.24), за умови резонансного детектування

(fs = f0) вихiдна напруга Udc визначається тiльки однiєю характеристикою де-

тектора – його резонансною вольт-ватною чутливiстю χres. Очевидно, що чим

бiльша величина χres, тим бiльш ефективним є детектор. У пiонерськiй робо-

тi [186] для детекторiв на основi ТМК з шарами CoFeB було отримано хара-

ктерне значення чутливостi χres ∼ 10 В/Вт. У подальшому задача про пiдви-

щення цiєї характеристики детектора розв’язувалась як теоретично [355], так

i експериментально [356–358]. Так, у [355] за умови, що рiвноважному стану

намагнiченостi вiдповiдає деяке положення вектора намагнiченостi у площинi
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Рис. 1.8. Експериментальна залежнiсть вихiдної напруги резонансного

СММД Udc(fs) вiд частоти зовнiшнього сигналу f ≡ fs для рiзних зна-

чень напруженостi поля пiдмагнiчування. З роботи [186].

ВМШ, було одержано наступну формулу для χres:

χres =
γ~
4e

η3

M0V0Γ

sin2 β0

(1 + η2 cos β0)
2 , (1.25)

де γ – модуль гiромагнiтного спiввiдношення, ~ – зведена стала Планка, e –

елементарний електричний заряд, η – коефiцiєнт спiнової поляризацiї струму,

M0 – статична намагнiченiсть ВМШ з об’ємом V0, β0 – рiвноважний кут мiж

намагнiченостями ВМШ та ЗМШ. Виходячи з цього виразу, вольт-ватна чутли-

вiсть типових СММД на основi МТК може сягати 104 В/Вт [355], що робить

такi структури цiкавими для практики, оскiльки альтернативою ним можуть

бути тiльки детектори на основi дiодiв Шотткi, вольт-ватна чутливiсть яких не

перевищує 500 В/Вт для пасивних дiодiв i 4 · 103 В/Вт для струмокерованих

дiодiв (див. наприклад, продукцiю компанiї Herotek, Inc., San Jose, CA, USA).

Разом з тим, не зважаючи на високу теоретичну оцiнку вольт-ватної чутли-

востi СММД, експериментальнi досягнення у цiй областi виявились не таки-
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Рис. 1.9. Експериментальна залежнiсть вихiдної напруги резонансного

СММД Udc(fs) вiд частоти зовнiшнього сигналу f ≡ fs для рiзних ам-

плiтуд Irf вхiдного НВЧ сигналу. На вкладцi показано залежнiсть вихiдної

напруги Udc детектора вiд квадрата амплiтуди НВЧ струму I2rf . З робо-

ти [186].

ми оптимiстичними. У роботi японських вчених [356] було досягнуто значення

вольт-ватної чутливостi χres ≈ 60 В/Вт. Через два роки, в тiй самiй науковiй

групi, було отримано вольт-ватну чутливiсть СММД χres ≈ 300 В/Вт [357],

тобто того ж порядку величини, що й чутливiсть детекторiв на основi дiодiв

Шотткi. Нарештi, в нещодавнiй роботi [359] вдалось отримати дуже велику

вольт-ватну чутливiсть χres ≈ 1.2 · 104 В/Вт для СММД, керованих зовнiшнiм

сталим електричним струмом. У таких СММД зовнiшнiй керуючий струм час-

тково або повнiстю компенсує магнiтнi втрати у ВМШ СММД, за рахунок чого

вольт-ватна чутливiсть детектора до слабких сигналiв помiтно зростає. Такi

детектори вже не можна розглядати як пасивнi системи, однак їх вольт-ватна

чутливiсть виявляється майже на порядок кращою, нiж вольт-ватна чутливiсть

керованих струмом дiодiв Шотткi.

Як вiдомо з фiзики та технiки НВЧ [212, 254, 360], основними характери-

стиками детектора НВЧ є його вольт-ватна чутливiсть, спiввiдношення си-
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гнал/шум (ССШ) та динамiчний дiапазон. В iснуючих роботах по СММД пiд-

нiмалось лише питання визначення та оптимiзацiї резонансної вольт-ватної чу-

тливостi детектора χres [186,355–359], впливу взаємодiї Дзялошинського–Морiя

на дiодний ефект [361], або прояву дiодного ефекту у системах нетипової геоме-

трiї [362]. Вiдповiдно, шумовi властивостi СММД, як i їх динамiчний дiапазон,

до цього часу систематично не вивчались. Разом з тим, є певна кiлькiсть цiкавих

робiт iз застосування дiодного ефекту на практицi [188,190,356,363].

1.4.2. Нерезонанснi детектори НВЧ сигналiв. Хоча переважна бiль-

шiсть iснуючих робiт з дiодного ефекта стосується саме резонансного режиму

роботи СММД, розглянутого вище, в роботi [364] було показано, що можливий

й iнший, т. зв. нерезонансний режим роботи СММД. Вiдповiдно такi детектори

були названi нерезонансними СММД.

У нерезонансному режимi роботи СММД намагнiченiсть ВМШ виходить з

потенцiальної ями, яка вiдповiдає рiвноважному стану намагнiченостi системи,

i починає прецесувати вздовж траєкторiї складної форми. При цьому в системi

може виникати т. зв. «неадiабатичний стохастичний резонанс» [364], за рахунок

якого чутливiсть системи до зовнiшнього гармнонiчного НВЧ сигналу суттєво

зростає (рис. 1.10).

Наведенi на рис. 1.10 експериментальнi данi свiдчать про те, що властивостi

СММД у нерезонансному режимi, як i очiкувалось, суттєво вiдрiзняються вiд

властивостей резонансного СММД. Окрiм вiдсутностi резонансної залежностi

вихiдної напруги вiд частоти Udc(fs) для нерезонансного СММД, звертає на себе

увагу той факт, що характернi робочi частоти нерезонансного СММД суттєво

меншi (∼ 1 ГГц), анiж для резонансного СММД. Крiм того, з рис. 1.10 видно,

що починаючи з деякого значення амплiтуди змiнного струму, вихiдна напруга

детектора Udc перестає залежати вiд потужностi вхiдного НВЧ сигналу Prf . З

iншого боку, на залежностi Udc(Irf) iснує область амплiтуд струмiв, де вольт-

ватна чутливiсть детектора досягає значень χ ∼ 3 · 105 В/Вт [364,365], якi поки
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Рис. 1.10. Лiворуч: експериментально вимiряна залежнiсть вихiдної напру-

ги Udc(fs) нерезонансного СММД вiд частоти зовнiшнього сигналу fs для

рiзних амплiтуд керуючого сталого струму Idc. Праворуч: залежнiсть ма-

ксимальної вихiдної напруги Umax(Irf) нерезонансного СММД вiд амплiту-

ди НВЧ струму Irf для рiзних амплiтуд керуючого сталого струму Idc. З

роботи [364].

що недосяжнi для резонансних СММД.

Всi цi властивостi наразi теоретично не поясненi, що робить дослiдження

таких систем актуальними та важливими як з фундаментальної точки зору,

так i з точки зору практичних застосувань нерезонансних СММД.

1.5. Пристрої НВЧ на основi СМНС

Вiдразу ж пiсля теоретичного передбачення ефекту STT [169, 170] та пер-

ших експериментальних робiт у цiй областi [173,183,186], де було показано, що

ефект STT є новим методом манiпуляцiї намагнiченiстю наносистем, розпоча-

лись широкомасштабнi роботи з розробки вiдповiдних пристроїв наноелектро-

нiки. В результатi багаторiчних дослiджень на сьогоднiшнiй день створено та

розроблено цiлу низку пристроїв на основi ефекту STT, про що бiльш деталь-

но можна дiзнатись в оглядових статтях [27, 29, 30, 201, 202, 206, 356, 366–369] та

монографiях [9, 11,23,44].
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Серед усiх НВЧ пристроїв на основi СМНС найбiльш дослiдженими та роз-

робленими є головки зчитування/запису для жорстких дискiв [23,44,46,366,369].

Також значний прогрес спостерiгається в галузi розробки систем динамi-

чної spin-torque пам’ятi, де на сьогоднiшнiй час вдалось досягти часiв запи-

су/перезапису ∼ 500 пс для об’ємiв пам’ятi ∼ 10 Гб [11, 23, 44, 369]. Подiбнi

системи вже продаються невеликими тестовими партiями за кордоном (напри-

клад, у США). Менш розробленими i вивченими є мiкрохвильовi генератори

та детектори на основi СМНС, якi детально розглядались вище. Вiдносно но-

вим у магнiтнiй наноелектронiцi є застосування СМНС для створення елемен-

тiв комп’ютерної логiки, пристроїв обробки сигналiв та бiомедичних застосу-

вань [369–371].

Складнiсть розробки та створення бiльшостi НВЧ пристроїв на основi

СМНС пов’язана з необхiднiстю використання у цих пристроях не поодиноких

СМНС, а їх масивiв. Це виявляється складно практично реалiзувати, оскiльки

технологiя виготовлення таких структур поки що є недостатньо вiдпрацьова-

ною. Крiм того, питання взаємодiї СМНС у таких масивах (за винятком хiба

що їх синхронiзацiї) до цього часу по сутi не розглядалось анi теоретично, анi

експериментально, що також ускладнює розробку та впровадження на практицi

вiдповiдних пристроїв.

Iншою фундаментальною проблемою, яка постає при розробцi та створен-

нi пристроїв НВЧ на основi СМНС, є врахування зворотного впливу масиву

СМНС на мiкрохвильовi властивостi пристрою. В усiх вiдомих роботах цiєю

проблемою нехтують, хоча такий, як правило, паразитний вплив завжди при-

сутнiй та iнодi доволi суттєвий. За рахунок цього впливу вихiдна потужнiсть

пристрою може помiтно знижуватись внаслiдок неузгодженостi масиву СМНС

iз зовнiшнiм мiкрохвильовим колом. Також можуть погiршуватись частотнi ха-

рактеристики пристрою, наприклад, за рахунок погiршення його власної до-

бротностi, спричиненої втратами у масивi СМНС.

Отже, враховуючи вищесказане, розгляд взаємодiї СМНС мiж собою та iз
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зовнiшньою НВЧ системою є на сьогоднi актуальною i важливою практичною

задачею. Очевидно, що без розв’язання цiєї задачi розробка та створення при-

строїв НВЧ з покращеними характеристиками на основi СМНС будуть або не-

можливими, або суттєво ускладненими.

1.6. Висновки до роздiлу

Спiнтроннi магнiтнi наноструктури (СМНС), керованi спiн-поляризованим

струмом, є цiкавим об’єктом дослiдження як з теоретичної точки зору, так i з

точки зору практичних застосувань. У таких наноструктурах, внаслiдок ефекту

перенесення спiнового магнiтного моменту електричним струмом (ефект STT),

з’являється можливiсть керувати магнiтним станом наноструктури, пропуска-

ючи крiзь неї спiн-поляризований струм. Цей ефект, зокрема, може бути вико-

ристаним для перемикання магнiтного стану СМНС, генерацiї, детектування та

частотно-селективної обробки НВЧ сигналiв, для безпосереднього вимiрювання

величини STT, визначення параметрiв наноструктур тощо.

Для отримання високоефективних пристроїв НВЧ на основi СМНС необхi-

дно розробляти та створювати їх на основi СМНС нових типiв з покращеними

характеристиками, застосовувати не окремi СМНС, а масиви таких структур,

враховувати вплив масиву СМНС на мiкрохвильовi властивостi зовнiшнiх НВЧ

кiл, а також зворотнiй вплив НВЧ кiл на мiкрохвильовi властивостi масиву

СМНС. Робiт такого плану на даний момент, фактично, немає, що обумовлює

актуальнiсть та значну практичну цiннiсть вiдповiдних дослiджень.

Для успiшного використання масивiв СМНС необхiдно синхронiзувати стру-

ктури, якi входять до їх складу. Насьогоднi немає аналiтичної теорiї синхро-

нiзацiї СМНС, зв’язаних через спiновi хвилi (СХ), яка б враховувала явище

запiзнення коливань, наявнiсть iнтерференцiї СХ при їх поширеннi у вiльно-

му магнiтному шарi (ВМШ) СМНС. Недостатньо вивчено явище внутрiшньої

нестабiльностi у масивах синхронiзованих СМНС. Немає теоретичних моделей,
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якi б враховували вплив технологiчного розкиду параметрiв окремих СМНС

на процеси їх синхронiзацiї. Крiм того, до цього часу систематично не розгля-

далось питання взаємодiї масиву СМНС iз зовнiшньою НВЧ системою, хоча

ця взаємодiя суттєво впливає на мiкрохвильовi властивостi кiнцевого пристрою

НВЧ. Внаслiдок цього впливу вихiдна потужнiсть пристрою може помiтно зни-

жуватись, також можуть погiршуватись частотнi характеристики пристрою.

В iснуючих класичних роботах, присвячених генерацiї НВЧ сигналiв у спiн-

тронних магнiтних наноосциляторах (СМНО), вiдбирання НВЧ потужностi вiд

СМНО вiдбувається через НВЧ струм, причому, зазвичай, не враховується (або

лише частково враховується) взаємозв’язок СМНО iз зовнiшнiм НВЧ колом. У

таких системах досить легко отримати НВЧ генерацiю, але досягти великих ви-

хiдних потужностей генератора виявляється досить складно. Тому важливим

напрямом розвитку магнiтної НВЧ спiнтронiки є пошук альтернативних схем

побудови генераторiв НВЧ на основi СМНО, врахування взаємовпливу СМНО

та зовнiшнiх НВЧ кiл. Побудова вiдповiдних теоретичних моделей дозволить

не тiльки запропонувати можливу альтернативу iснуючим моделям генерато-

рiв НВЧ на основi СМНО, але й дозволить покращити параметри вже iснуючих

систем за рахунок оптимiзацiї їх мiкрохвильових характеристик.

Для пiдвищення робочих частот та потужностей генераторiв НВЧ на осно-

вi СМНО зручно використовувати СМНО з покращеними характеристиками,

зокрема СМНО з двома ВМШ. Суттєвою завадою на цьому шляху є вiдсутнiсть

аналiтичної теорiї НВЧ генерацiї у СМНО з двома ВМШ. Процес встановле-

ння вiдповiдного режиму генерацiї в таких СМНО також поки що вивчений

недостатньо. Крiм того, звертає на себе увагу значна величина порогу генерацiї

в такiй структурi, що робить актуальними та практично важливими роботи,

спрямованi на зменшення величини цього порогу.

Альтернативою класичним генераторам НВЧ на основi СМНО може бути

генератор на основi СМНО з вихровим станом ВМШ (вихровий СМНО). Тео-

рiя таких генераторiв базується на розглядi модифiкованого рiвняння Тiля i є



74

«вiдiрваною» вiд теоретичних моделей, вiдомих для традицiйних СМНО (не з

вихровим станом намагнiченостi ВМШ), зокрема, моделi Славiна–Тиберкевича.

Внаслiдок цього в бiльшостi робiт, де розглядаються вихровi СМНО, доводиться

заново одержувати результати, якi для традицiйних СМНО вже давно вiдомi.

Отже, важливою задачею є розробка єдиного теоретичного пiдходу до аналi-

зу динамiчних процесiв як в традицiйних, так й у вихрових СМНО. Наявнiсть

такого пiдходу дозволила б основнi науковi результати та висновки, вiдомi для

традицiйних СМНО, фактично, з несуттєвими змiнами, застосувати до систем

з вихровими СМНО.

Основними характеристиками резонансних детекторiв НВЧ є їх вольт-ватна

чутливiсть, спiввiдношення сигнал/шум та динамiчний дiапазон. В iснуючих

роботах, присвячених резонансним спiнтронним магнiтним мiкрохвильовим де-

текторам (СММД), вивчалось лише питання визначення та оптимiзацiї резо-

нансної вольт-ватної чутливостi детектора. Шумовi властивостi таких СММД,

як i їх динамiчний дiапазон, до цього часу систематично не вивчались. Також

теоретично зовсiм не вивчено питання про можливiсть нерезонансного режиму

роботи СММД, не вивченi властивостi детектора в цьому режимi роботи.

У пiдсумку можна сказати, що теоретичне дослiдження динамiчних НВЧ

процесiв, якi вiдбуваються у СМНС, їх масивах та у пристроях НВЧ на основi

СМНС, а також вивчення мiкрохвильових властивостей таких систем, представ-

лених у дисертацiйнiй роботi, на сьогоднi є актуальною, практично важливою

науково-технiчною задачею, розв’язок якої має принципове значення для роз-

витку радiофiзики та мiкрохвильової магнiтної спiнтронiки.
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РОЗДIЛ 2

ДИНАМIЧНI СТАНИ ТА ВЗАЄМНА ФАЗОВА СИНХРОНIЗАЦIЯ

У МАСИВАХ СПIНТРОННИХ МАГНIТНИХ НАНОСТРУКТУР

2.1. Взаємна фазова синхронiзацiя двох спiнтронних магнiтних

наноструктур (СМНС) з урахуванням запiзнення сигналу

зв’язку

На сьогоднiшнiй день iснує спрощена нелiнiйна теорiя взаємної фазової син-

хронiзацiї (ВФС) двох СМНС [224,225], яка не враховує скiнченнiсть швидкостi

поширення сигналу мiж СМНС, тобто придатна лише для опису ВФС у двох

близько розташованих СМНС. Основнi висновки цiєї теорiї були пiдтвердженi

цiлою низкою експериментiв [221,222] для систем, у яких СМНС знаходились на

близькiй вiдстанi одна вiд одної, коли зсувом фази сигналу при його поширеннi

вiд однiєї СМНС до iншої можна нехтувати. Однак, очевидно, що це наближен-

ня неприпустиме для масивiв з багатьма СМНС або для масивiв СМНС, в яких

вiдстань мiж структурами сумiрна з довжиною хвилi сигналу зв’язку.

2.1.1. Аналiтична теорiя взаємної фазової синхронiзацiї двох

СМНС, зв’язаних через спiновi хвилi. У даному пiдроздiлi буде проведе-

не узагальнення вiдомої теорiї ВФС двох СМНС [225] на випадок, коли СМНС

знаходяться на довiльнiй вiдстанi l одна вiд одної. На вiдмiну вiд [225], де вра-

ховувалась тiльки змiна амплiтуди сигналу зв’язку зi змiною вiдстанi l, нижче

буде враховуватись також змiна фази сигналу зв’язку зi змiною вiдстанi l.

Для визначеностi припустимо, що зв’язок мiж СМНС реалiзується через спi-

новi хвилi (СХ). Зауважимо, що таке припущення не впливає на якiснi висновки

та результати запропонованої теорiї. Згiдно з [224, 225], розгляд синхронiзацiї

СМНС, зв’язаних через поле або через СХ, може проводитись однаково. Отже,



76

результати, отриманi для СМНС, зв’язаних через СХ, формально можуть бути

узагальненi й на випадок СМНС, зв’язаних через поле.

У роботах [224,225,253] було показано, що динамiка намагнiченостi в СМНС

може бути описана аналiтичною моделлю (див. також (1.16)):

da

dt
− iω(p)a+ Γeff(p)a = F (t) , (2.1)

де a ≡ a(t) – безрозмiрна комплексна амплiтуда високочастотної складової на-

магнiченостi (безрозмiрна амплiтуда СХ, див. (1.17)), p = |a|2 – безрозмiрна

потужнiсть СХ, ω(p) – циклiчна частота неiзохронних коливань намагнiчено-

стi, яка визначається виразом (1.18), Γeff(p) – загальний ефективний коефiцiєнт

дисипацiї, який є сумою коефiцiєнта звичайної «позитивної» дисипацiї Γ+(p)

(1.19), зумовленої магнiтними втратами у матерiалi ВМШ, та коефiцiєнта «не-

гативної» дисипацiї Γ−(p) (1.20), зумовленого протiканням крiзь СМНС спiн-

поляризованого струму, F (t) – «зовнiшня сила», яка описує вплив на СМНС

зовнiшнiх чинникiв (сигналу вiд iншої СМНС, зовнiшнього електромагнiтного

сигналу, теплових флуктуацiй тощо).

Задачу про ВФС двох СМНС природно розглядати у наближенi слабкого

зовнiшнього сигналу (сигналу вiд iншої СМНС). Тодi, виходячи з (2.1), динамiку

такої системи двох СМНС можна описати системою рiвнянь

da1
dt

− iω1(p1)a1 + Γeff, 1(p1)a1 = Ω12 e
iβ12a2 , (2.2a)

da2
dt

− iω2(p2)a2 + Γeff, 2(p2)a2 = Ω21 e
iβ21a1 , (2.2b)

де величини, позначенi iндексами 1 та 2, вiдносяться до першої та другої СМНС

вiдповiдно, Ωij – амплiтуда коефiцiєнта зв’язку i-ї СМНС з j-ю СМНС, а βij

– фаза вiдповiдного коефiцiєнта зв’язку (випадок βij = 0 було розглянуто у

роботах [224,225]).

Рiвняння (2.2) симетричнi – при перестановцi iндексiв 1 та 2 перше рiвняння

переходить у друге i навпаки. Враховуючи це, далi обмежимося розглядом лише
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одного з рiвнянь, яке перепишемо в узагальненому виглядi

dai
dt

− iωi(pi)ai + Γeff, i(pi)ai = Ωij e
iβijaj , (2.3)

де iндексами i та j позначенi величини, що вiдносяться до рiзних СМНС.

У граничному випадку Ωij → 0 (випадок незв’язаних СМНС) розв’язок

рiвняння (2.3) може бути представлений як

ai(t) =
√
p0i e

iω0it+iϕ0i , (2.4)

де p0i – потужнiсть коливань у стацiонарному режимi роботи СМНС, який ре-

алiзується за умови Γeff, i(p0i) = 0 (тобто коли СПС компенсує природнi втрати

у матерiалi ВМШ), ω0i = ωi(p0i) – частота коливань у стацiонарному режимi

роботи СМНС, ϕ0i – початкова фаза коливань намагнiченостi у i-й СМНС. Для

випадку малих збурень стацiонарного стану системи за рахунок iснування слаб-

кого зв’язку мiж СМНС, розв’язок рiвняння (2.3), за аналогiєю до (2.4), будемо

шукати у виглядi

ai(t) =
√
pi(t) e

iϕi(t) ≈ √
p0i [1 + ρi(t)] e

iϕi(t) , (2.5)

де ρi(t) ≈ [pi(t)− p0i] /2p0i – безрозмiрна амплiтуда флуктуацiї потужностi i-ї

СМНС, ϕi(t) – фаза коливань намагнiченостi i-ї СМНС. Для j-го СМНО:

aj(t) =
√
pj(t) e

iϕj(t) ≈ √
p0j [1 + ρj(t)] e

iϕj(t) . (2.6)

Пiдставляючи розв’язки (2.5)–(2.6) у (2.3) та представляючи величини

ωi(pi), Γeff, i(pi) у виглядi

ωi(pi) ≈ ωi(p0i) + 2p0i
dωi(p0i)

dpi
ρi(t) , (2.7a)

Γeff, i(pi) ≈ Γeff, i(p0i) + 2p0i
dΓeff, i(p0i)

dpi
ρi(t) , (2.7b)

можна отримати комплексне рiвняння для величин ρi(t), ρj(t), ϕi(t), ϕj(t). Вра-

ховуючи лише малi величини першого порядку мализни (∼ Ωij або ∼ ρi,j(t)),
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це рiвняння можна записати як систему двох рiвнянь

dρi
dt

+ 2Geff, ip0iρi = Re

{
Ωij

√
p0j

√
p0i

e−iϕi+iϕj+iβij

}
, (2.8a)

dϕi
dt

− ω0i − 2Nip0iρi = Im

{
−Ωij

√
p0j

√
p0i

e−iϕi+iϕj+iβij

}
, (2.8b)

де Geff, i = dΓi(p0i)/dpi – коефiцiєнт нелiнiйного зсуву ефективного коефiцiєнта

дисипацiї, Ni = dωi(p0i)/dpi – коефiцiєнт нелiнiйного зсуву частоти. Введе-

мо коефiцiєнт згасання флуктуацiй потужностi Γ0i = 2Geff, ip0i та безрозмiрний

нелiнiйний зсув частоти νi = Ni/Geff, i . Тодi система рiвнянь (2.8) набуде оста-

точного вигляду:

dρi
dt

+ Γ0iρi = Ωij

√
p0j

√
p0i

cos (βij + ϕj − ϕi) , (2.9a)

dϕi
dt

− ω0i − νiΓ0iρi = −Ωij

√
p0j

√
p0i

sin (βij + ϕj − ϕi) . (2.9b)

Отримана модель (2.9) є моделлю «потужнiсть – фаза» для взаємодiю-

чих СМНС. Коректнiсть використання цiєї моделi визначається умовами

|ρi(t)|, |ρj(t)| ≪ 1.

Модель «потужнiсть – фаза» може бути додатково спрощена, якщо ввести

ефективнi фази коливань намагнiченостi в обох СМНС:

Φi,j(t) = ϕi,j(t) + νi,jρi,j(t) . (2.10)

У такiй формi запису похiдна dΦi/dt визначає характерну частоту коливань

ωi(pi) i-го СМНО. Виходячи з (2.9), (2.10), ефективна фаза Φi ≡ Φi(t) є розв’яз-

ком рiвняння:

dΦi

dt
− ω0i = Ωij

√
p0j

√
p0i

[
νi cos (βij + ϕj − ϕi)− sin (βij + ϕj − ϕi)

]
. (2.11)

На практицi, при вивченнi явища ВФС СМНС, важливi не явнi, конкретнi

значення фаз коливань намагнiченостi ϕi(t), ϕj(t) для i-ї та j-ї СМНС, якi,

зокрема, залежать вiд випадкових початкових фаз ϕi0 , ϕj0 , а рiзниця мiж цими
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фазами ∆ϕ = ϕi − ϕj. Саме коли рiзниця фаз коливань ∆ϕ перестає змiнюва-

тись у часi протягом достатньо довгого перiоду часу (хоча б декiлька перiодiв

коливань), можна казати, про прояв фазової синхронiзацiї в системi [219]. Це,

по сутi, означає, що пiд час аналiзу ВФС СМНС можна без жодних обмежень

перейти вiд розгляду рiзницi фаз ∆ϕ = ϕi − ϕj до розгляду довiльних лiнiй-

но залежних величин ∆ψ = ∆ϕ + const. Отже, якщо знехтувати вiдмiннiстю

мiж звичайними фазами ϕi,j та ефективними фазами Φi,j одержимо рiвняння

(аналогiчне до (2.11)) так званої «фазової» моделi

dΦi

dt
= ω0i + Fij(Φj − Φi) , (2.12)

де Fij(Φj − Φi) = Ωij

√
p0j/p0i [νi cos (βij + Φj − Φi)− sin (βij + Φj − Φi)]. Для

СМНС уперше цю модель було представлено у роботi [77], пiсля чого опублi-

ковано в оглядi [253] i потiм бiльш детально розглянуто у статтi [55]. Вона

є коректною за умови |νi,j||ρi,j| ≪ 1. Враховуючи що для СМНС характернi

значення нормалiзованого безрозмiрного нелiнiйного зсуву частоти νi,j ≃ 100,

фазова модель (2.12) виявляється коректною за умови, коли безрозмiрнi поту-

жностi коливань намагнiченостi pi,j у i-й та j-й СМНС близькi до вiдповiдних

стацiонарних значень p0i,j . Тобто за умови ζi,j − 1 ≪ 1, де ζi,j = Idc,i,j/Ith,i,j

– надкритичнiсть, Idc,i,j – керуючий струм, Ith,i,j – пороговий струм. Саме цей

режим роботи СМНС переважно реалiзується на практицi у бiльшостi експери-

ментiв.

Уведемо новi величини Φ±(t) = Φi(t)±Φj(t). Тодi, виходячи з (2.12), маємо

dΦ+

dt
= ω+ + F+(Φ−) , (2.13a)

dΦ−

dt
= ω− + F−(Φ−) , (2.13b)

де ω± = ω0i ± ω0j , F±(Φ−) = Fij(Φ−)± Fji(Φ−).

Взаємна фазова синхронiзацiя двох слабко зв’язаних СМНС буде вiдбува-

тись за умови Φ− = const. Тодi з рiвняння (2.13b) вiдразу ж можна одержати
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величину смуги фазової синхронiзацiї:

∆ω = |ωi(pi)− ωj(pj)| = |F−(Φ−)| . (2.14)

З iншого боку, рiвняння (2.13a) буде визначати частоту генерацiї СМНО ωg у

режимi фазової синхронiзацiї:

ωg =
ωi + ωj

2
+

1

2
F+(Φ−) . (2.15)

Частота генерацiї ωg та ширина смуги фазової синхронiзацiї ∆ω залежать

вiд величини фази коефiцiєнта зв’язку βij . Оскiльки ранiше припускалося, що

основним механiзмом зв’язку мiж СМНС є зв’язок за рахунок взаємодiї намагнi-

ченостi СМНО з СХ, породженими прецесiєю намагнiченостi в iншому СМНО,

величину βij зручно представити у виглядi [77]

βij = ωj(pj)tij = l
ωj(pj)

vj
, (2.16)

де ωj(pj) – циклiчна частота СХ, яка генерується j-ю СМНС, tij – час пошире-

ння цiєї СХ мiж j-ю та i-ю СМНС, vj – швидкiсть поширення СХ, l – вiдстань

мiж СМНС. Опис запiзнення сигналу зв’язку мiж СМНС за допомогою фазово-

го зсуву (2.16) коректний за умови Ωijtij ≪ 1 (ця умова виконується у бiльшостi

практичних випадкiв) [55,77].

Пiдставляючи вираз (2.16) для βij у (2.14), (2.15), можна одержати рiвнян-

ня для смуги ВФС ∆ω та частоти генерацiї ωg системи з двох синхронiзованих

СМНС, залежно вiд вiдстанi l мiж ними. У загальному випадку цi рiвняння є

нелiнiйними i трансцендентними, розв’язувати якi зручно числовими метода-

ми. Разом з тим, очевидною є перiодична залежнiсть смуги ВФС ∆ω та частоти

генерацiї ωg вiд вiдстанi l мiж СМНС, про що свiдчить наявнiсть тригономе-

тричних функцiй у вiдповiдних виразах.

2.1.2. Взаємна фазова синхронiзацiя двох, майже iдентичних,

СМНС з детермiнованими власними параметрами. Записанi вище ана-

лiтичнi вирази (2.14), (2.15) можуть бути легко iнтерпретованi, якщо припусти-

ти, що усi параметри СМНС, окрiм їх власних частот ω0i , ω0j , є однаковими. Це
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припущення дозволяє не тiльки спростити аналiз отриманих залежностей, але й

природно вiдповiдає випадку виготовлення масивiв майже однакових СМНС в

умовах єдиного технологiчного процесу. З урахуванням зроблених припущень

з виразiв (2.14), (2.16) бачимо, що величина смуги фазової синхронiзацiї для

майже iдентичних СМНС визначається виразом

∆ω = 2Ω
√
1 + ν2| cos(β − arctg ν)| , (2.17)

де Ω = Ωij = Ωji , ν = νi = νj , β = βij = βji . Причому максимальна величина

частотної смуги ВФС двох СМНС:

∆ω,max = 2Ω
√

1 + ν2 . (2.18)

З (2.17) також видно, що iснує оптимальний фазовий зсув

βopt = arctg ν + nπ , (2.19)

де n ∈ Z. Це означає, що в найпростiшому випадку n = 0, згiдно з (2.16), iснує

оптимальна вiдстань мiж СМНС

lopt =
2v

ωi + ωj
arctg ν , (2.20)

за якої взаємна фазова синхронiзацiя СМНС вiдбувається найбiльш ефективно;

v = vi = vj. Якщо ж фазовий зсув β набуває значення

β = arctg ν + (2n+ 1)
π

2
, (2.21)

то, згiдно з (2.17), смуга ВФС ∆ω = 0. Отже, синхронiзацiя СМНС не вiдбува-

ється.

2.1.2.1. Механiзми синхронiзацiї СМНС. Оскiльки для СМНС нелi-

нiйний зсув частоти ν ∼ 1/αG ≃ 100 (де αG ≃ 0.01 – стала затухання Гiль-

берта), ВФС СМНС вiдбувається суттєво по-iншому, нiж ВФС традицiйних ко-

ливних систем, для яких ν . 1. Так для СМНО з ν > 50 можна вважати, що
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βopt ≈ (2n − 1)π/2, де n ∈ N. А для традицiйних осциляторiв з ν ≈ 0 опти-

мальний фазовий зсув βopt ≈ (n − 1)π, n ∈ N. Така зовсiм рiзна поведiнка

пояснюється рiзними механiзмами синхронiзацiї. Для iзохронних автогенерато-

рiв вплив одного автогенератора на частоту iншого має характерну величину

(див. (2.9b) при νi = 0):

∆ων=0 = −Ωij

√
p0j
p0i

sin (βij + ϕj − ϕi) . (2.22)

Для двох автогенераторiв з майже однаковими потужностями генерацiї (p0i ≈

p0j) та симетричним зв’язком оптимальним буде випадок, коли вплив автоге-

нератора з бiльшою власною частотою повинен сприяти пiдвищенню частоти

сусiднього i навпаки. Причому змiни частот автогенераторiв за рахунок ефе-

кту синхронiзацiї мають бути близькими за абсолютними значеннями. З (2.22)

видно, що це вiдбувається при βij = (n− 1)π, n ∈ N.

У взаємодiючих неiзохронних автогенераторiв, якими є СМНО, є ще одна

можливiсть змiнювати частоту генерацiї один одного. Оскiльки частота ко-

ливань в таких автогенераторах залежить вiд їх амплiтуди, має мiсце ще й

непрямий вплив – змiнюючи амплiтуду коливань сусiднього автогенератора,

можна змiнити його частоту. Непрямий вплив матиме характерну величину

∆ων ̸=0 ≈ 2p0iNiρ0i (див. (2.7a))

∆ων ̸=0 = νiΩij

√
p0j
p0i

cos (βij + ϕj − ϕi) , (2.23)

де ρ0i можна визначити з умови dρi/dt = 0. Цей вплив значно бiльший (при-

близно у νi ≃ 100 разiв) за попереднiй, i найкраще реалiзується вже при

βij ≈ (2n − 1)π/2, n ∈ N. Для перевiрки того, що саме такий механiзм ви-

значає поведiнку СМНО, були визначенi потужностi коливань pi,j(βij). За їхнi-

ми значеннями було розраховано частоти згiдно iз законом неiзохронностi (2.7).

Отриманi залежностi, розрахованi для СМНО з власними частотами ω01/N = 1

та ω02/N = 1.05 при Ω = 0.1Γ, Γ = αG(ω01+ω02)/2, αG = 0.01, ν = N /Γ ≈ 100,

ζ = Idc/Ith , показано на рис. 2.1.
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Рис. 2.1. Залежнiсть нормованих частот генерацiї ωg/N двох взаємодiючих

СМНО вiд нормованого фазового зсуву β/π сигналу зв’язку. Точки 1 та 2

– нормованi частоти генерацiї СМНО з власними частотами ω01/N = 1 та

ω02/N = 1.05 вiдповiдно. Прямi 3 вiдмiчають межi смуги синхронiзацiї.

Видно, що у режимi синхронної генерацiї резонанснi частоти обох СМНО

дуже близькi. Отже, у випадку СМНО фазова синхронiзацiя вiдбувається не за

рахунок прямої змiни фази одного автогенератора iншим, а за рахунок взаєм-

ної змiни амплiтуд коливань, що призводить до змiни вiдповiдних резонансних

частот.

2.1.2.2. Смуга синхронiзацiї. З (2.17) також бачимо, що ширина смуги

ВФС СМНС ∆ω суттєво зростає (приблизно у ν разiв) порiвняно з аналогi-

чною величиною для традицiйних коливальних систем. Це означає, що системи

з багатьма СМНС можуть використовуватись при значно бiльшому розкидi па-

раметрiв (зокрема, власних частот), нiж традицiйнi автогенератори. Результати

проведеного аналiзу проiлюстрованi за допомогою залежностей, показаних на
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рис. 2.2. Кривi на цьому рисунку розрахованi для випадку, коли до СМНС при-

кладене перпендикулярне зовнiшнє магнiтне поле з iндукцiєю Bdc = 1.5 Тл,

намагнiченiсть насичення ВМШ µ0M0 = 800 мТл (µ0 – магнiтна стала), радiус

СМНС r0 = 50 нм, коефiцiєнт затухання Гiльберта αG = 0.01, надкритичнiсть

ζ = Idc/Ith = 1.5. Для розрахунку амплiтуди коефiцiєнта зв’язку використову-

валась формула [225]

Ω =
ΓG√
2lkc

exp

(
−ΓGl

vc

)
, (2.24)

де ΓG – власний коефiцiєнт дисипацiї для ВМШ, vc = dω(kc)/dk ≈ 1.7ωMλ
2
ex/r0

– групова швидкiсть СХ, розрахована для хвильового числа kc ≈ 1.2/r0 [225,

266], ωM = γµ0M0, γ – модуль гiромагнiтного вiдношення для електрона, λex ≈

5 нм – обмiнна довжина.

l  (нм) 

2
−ω
π

 (МГц) 

Рис. 2.2. Залежнiсть рiзних величин вiд вiдстанi l мiж СМНС: крива 1 –

частотна смуга ВФС двох СМНС ∆ω/2π = |ω−|/2π; крива 2 – коефiцiєнт

зв’язку Ω (2.24); крива 3 – збiльшена у 10 разiв частотна смуга ВФС двох

СМНС ∆ω/2π = |ω−|/2π за вiдсутностi нелiнiйного зсуву частоти (ν = 0).

Характерна довжина СХ, яка вiдповiдає хвильовому числу k = kc при
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r0 = 50 нм, дорiвнює λc ≈ 262 нм. Порiвнюючи цю величину з оптимальною

вiдстанню мiж СМНС lopt , за якої ∆ω досягає максимуму (див. рис. 2.2), легко

впевнитись, що lopt ≈ λc/2. Таким чином, оптимальна вiдстань мiж СМНС має

бути близькою до λc/2. Хоча оптимальнi умови синхронiзацiї СМНС досягаю-

ться i при вiдстанях lopt,n ≈ nλc/2, де n = 2, 3, 4 . . . , такий режим синхронiзацiї

виявляється менш ефективним, нiж при lopt ≈ λc/2, за рахунок сильного змен-

шення амплiтуди коефiцiєнта зв’язку Ω з вiдстанню l.

Керувати величиною та формою смуги ВФС можна рiзними способами. Як

показано у [49], залежно вiд кута намагнiчування СМНС може суттєво змiню-

вати свої властивостi, що буде вiдповiдати переходу вiд iзохронного до сильно

неiзохронного режиму роботи. При цьому смуга ВФС ∆ω зростає зi збiльшен-

ням коефiцiєнта нелiнiйного зсуву частоти N – див. (2.17).
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Рис. 2.3. Залежнiсть нормованої ширини смуги синхронiзацiї ∆ω/N вiд

β/π за рiзних надкритичностей ζ: ζ = 1.1 (крива 1), ζ = 1.5 (крива 2),

ζ = 2.0 (крива 3).

На рис. 2.3 зображено залежнiсть нормованої ширини смуги синхронiзацiї



86

∆ω/N , за якої iснує синхронний режим вiд нормованого параметра β/π за рi-

зних надкритичностей ζ, тобто рiзних струмiв накачки Idc . Кривi на рис. 2.3

розрахованi, виходячи з числового розв’язку системи (2.13). Видно, що у ви-

падку майже однакових СМНС, залежнiсть смуги ВФС вiд β/π виявляється

практично симетричною. Разом з тим залежнiсть ∆ω/N вiд струму накачки

Idc виявляється суттєво немонотонною i має максимум при надкритичностях

ζ ≈ 1.2 − 1.5. Це пов’язано з конкуренцiєю двох факторiв. З одного боку, при

зростаннi накачки зменшується коефiцiєнт нелiнiйного зсуву ефективного кое-

фiцiєнта дисипацiї Geff i, вiдповiдно, зростає нормалiзований безрозмiрний ко-

ефiцiєнт нелiнiйного зсуву частоти ν, що, згiдно (2.17), призводить до розши-

рення смуги синхронiзацiї. З iншого боку – зростає амплiтуда коливань нама-

гнiченостi у СМНО вiдносно амплiтуди зовнiшнього сигналу, що призводить до

погiршення ефективностi зв’язку мiж СМНС, а значить й до зменшення ∆ω .

2.1.2.3. Частота генерацiї синхронiзованих СМНО. Частота гене-

рацiї синхронiзованих, майже однакових СМНС, визначається з рiвняння (2.15):

ωg =
ωi + ωj

2
−
√
∆2
ω,max −∆2

ω tan (β − arctg ν) . (2.25)

Видно, що частота генерацiї ωg у загальному випадку не дорiвнює середнiй ча-

стотi (ω01 + ω02) /2 i може помiтно змiнюватись залежно вiд величини фазового

зсуву β, а значить i вiдстанi l мiж СМНС. Зокрема, при β = βopt = arctg ν, з

(2.25), одержуємо ωg = (ωi + ωj) /2. Якщо ж β ̸= βopt , частота генерацiї ωg може

зсуватися вниз та вверх по осi частот вiдносно середньої частоти (ω01 + ω02) /2,

причому характерна величина цього зсуву визначається виразом

∆ωg = ∆2
ω,max| sin (β − arctg ν) tg (β − arctg ν) | , (2.26)

який є функцiєю вiдстанi l мiж СМНС. Зсув ∆ωg формально досягає нескiн-

ченностi при β = arctg ν + (2n + 1)π/2, але при цьому смуга фазової синхро-

нiзацiї ∆ω = 0 (див. (2.17)), тобто синхронiзацiя по сутi не вiдбувається. Це
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означає, що змiна частоти генерацiї ∆ωg має характерну максимальну величи-

ну ∆ωg ≃ ∆2
ω,max , оскiльки за бiльших частотних зсувiв синхронiзацiя СМНС

суттєво погiршується за рахунок зменшення частотної смуги ВФС ∆ω .

Для отримання коректних результатiв для частоти генерацiї ωg необхiдно

врахувати, що ця частота має сенс лише за умови ∆ω < |ω01−ω02|. Це означає,

що для одержання вiрних результатiв слiд розв’язати систему рiвнянь (2.13)

i потiм за формулою (2.15) розрахувати ωg . Такий пiдхiд дозволяє одержати

коректнi значення ωg , але вимагає значної кiлькостi обчислень i робить непро-

зорим процес аналiзу отриманих результатiв. Тому виявляється зручним зна-

йти бiльш простий, достатньо точний i наочний спосiб визначення величини

ωg . Наприклад, враховуючи сильну неiзохроннiсть СМНО, з (2.7), (2.9) можна

отримати рiвняння для визначення частоти генерацiї

A2
1 + A2

2 − 2A1A2 cos (2β) = sin2 (2β) , (2.27)

де

Ai =
Γeff, i

Ωij

√
pi
pj

=

(
Γi − σiIdc, i

[
1− ωg − ωi

Ni

])√
|ωg − ω0i|

Ωij

√
|ωg − ω0j|

.

Рiвняння (2.27) фактично є полiномом 4-го порядку вiдносно частоти ωg , для

якого вiдомi аналiтичнi розв’язки.

Для оцiнки похибки визначення частоти генерацiї ωg з рiвняння (2.27) було

проведено порiвняння розв’язку (2.27) з числовим розв’язком рiвнянь (2.1). Ре-

зультати такого порiвняння зображено на рис. 2.4. Розрахунок проводився для

СМНО з параметрами, наведеними на с. 82 та ζ = 1.5. Видно, що мiж числовим

розв’язком (2.1) та розв’язком наближеного рiвняння (2.27) iснує незначна роз-

бiжнiсть. Вона пов’язана з неврахуванням у (2.27) першої поправки до частоти,

яка має порядок Ωij
√
p0i .

СМНО є сильно нелiнiйними системами, тому щоб стверджувати про їх син-

хронну генерацiю, необхiдно перевiрити здатнiсть до iнтерференцiї сигналiв вiд

них [221]. Враховуючи це, для числових розв’язкiв системи (2.1) розраховува-
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Рис. 2.4. Залежнiсть нормованої частоти генерацiї ωg/N двох взаємодiючих

СМНО вiд нормованого фазового зсуву сигналу зв’язку β/π. Точки 1 та

2 – нормованi частоти генерацiї СМНО з власними частотами ω01/N = 1

та ω02/N = 1.05 (точний розв’язок системи (2.1)). Крива 3 – числовий

розв’язок рiвняння (2.27).

лась iнтерференцiйна функцiя

Y (τ) = lim
T≫1/ω

1

T

T∫
0

∣∣∣∣a1(t)√
p1

+
a2(t+ τ)

√
p2

∣∣∣∣2 dt , (2.28)

де τ – часовий параметр. Iнтеграл у (2.28) береться на промiжку часу, де

вже встановився стацiонарний режим. Для синхронних коливань функцiя Y (τ)

має змiнюватись у межах [0; 4] та досягати граничних значень. Зi зменше-

нням ступеня синхронностi, за кiлькiсну мiру якої можна прийняти трива-

лiсть iнтервалiв синхронної генерацiї ts [220], область значень iнтерференцiй-

ної функцiї зменшується i при ts → 0 асимптотичним чином прямує до 2:

limts→0 Y (τ) = 2 ̸∈ f(τ). Перевiривши таким чином числовi розв’язки систе-
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ми (2.1), було встановлено, що синхронiзацiя вiдбувається на iнтервалi фазових

зсувiв β ∈ [0.2π; 0.85π] (див. рис. 2.4).

2.1.2.4. Порiвняння з експериментом. У роботi [225] було проведено

детальне порiвняння спрощеної теорiї ВФС (без урахування фазового зсуву β

коефiцiєнта зв’язку) з даними експерименту [222]. Було встановлено, що спро-

щена теорiя цiлком задовiльно пояснює данi експерименту для двох близько

розташованих СМНС (див. пiдрозд. 1.2). Оскiльки аналiтична модель, запро-

понована вище, є узагальненням моделi [225], вона також здатна пояснити екс-

периментальнi результати для двох близько розташованих СМНС. Тому далi

зосередимось лише на тих експериментальних результатах, пояснити якi спро-

щена теорiя [225] не в змозi.

Порiвняння теоретичних залежностей (рис. 2.2) з експериментальними кри-

вими на рис. 1.3 дозволяє якiсно пояснити немонотонну залежнiсть ефективно-

стi синхронiзацiї вiд вiдстанi l мiж СМНС. Так, за малих вiдстаней l 6 200 нм

на рис. 1.3 переважна частина зразкiв з СМНС виявляється синхронiзовани-

ми, що вiдповiдає оптимальнiй вiдстанi мiж СМНС lopt (наприклад, на рис. 1.3

lopt ≈ 190 нм). Зi збiльшенням вiдстанi l ймовiрнiсть синхронiзацiї СМНС суттє-

во зменшується, оскiльки зменшується амплiтуда коефiцiєнта зв’язку Ω. Однак,

навiть при l > 200 нм, пiд час експерименту спостерiгається деякий стан двох

СМНС, який авторам роботи [222] не вдалось точно iдентифiкувати (трикутнi

точки на рис. 1.3). Виходячи з висновкiв запропонованої теорiї, цей стан можна

розглядати як другий стан, в якому СМНС можуть бути синхронiзованими

(перший – при l < 200 нм). Цьому другому синхронiзованому стану вiдповiдає

значно менша смуга ВФС ∆ω ,2 , анiж смуга ∆ω ,1 першого стану, за рахунок

сильної залежностi ∆ω вiд вiдстанi l (рис. 2.2). Оскiльки характерний розкид

частот СМНС ∆ω в експериментi був доволi великим (∆ω/2π ≃ 1 − 2 ГГц;

див. рис. 1.4), за умови ∆ω > ∆ω ,2 синхронiзацiя не вiдбувалась, а за умо-

ви ∆ω ≈ ∆ω ,2 була малопомiтною, що, мабуть, завадило авторам роботи [222]
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надiйно розпiзнати такий синхронiзований стан двох СМНС.

2.1.2.5. Оптимальнi параметри системи. Коефiцiєнт нелiнiйного зсу-

ву частоти досягає максимуму за нормального намагнiчування ВМШ СМНС.

Саме цей випадок характеризується найбiльшим значенням ∆ω .

Максимум смуги синхронiзацiї досягається при β = π/2 + πn, n ∈ Z. Це

вiдповiдає вiдстаням мiж СМНС: l/r0 ≈ 1.3, 3.9, 6.5, . . . . Також величина смуги

∆ω прямо пропорцiйна до амплiтуди коефiцiєнта зв’язку Ω, яка, в свою чергу,

зростає зi зменшенням вiдстанi l. Отже, оптимальною буде найменша з вище

зазначених вiдстаней: l ≈ 3.9r0 (очевидно, що має бути l > 2r0). За цих умов

коефiцiєнт зв’язку має значення: Ω ≈ (ΓG/3) exp
[
−0.85ΓGr

2
0λ

−2
ex ω

−1
M

]
. Отже,

бажано використовувати середовища з великою намагнiченiстю насичення та

малою дисипацiєю. Як показано вище, iснує ще й оптимальне значення стру-

му накачки Idc . Проте використати останню властивiсть для пiдвищення ефе-

ктивностi синхронiзацiї незручно, бо iнакше буде ускладнено процес керування

потужнiстю генерацiї СМНС.

2.1.3. Числовий аналiз взаємної фазової синхронiзацiї двох СМНС

з випадковими власними параметрами. Проведений вище аналiз пока-

зав, що динамiка системи з двох СМНС суттєво залежить вiд початкового роз-

киду їх власних частот. Так, за умови ∆ω > |ω01 − ω02| ВФС СМНС може

вiдбуватись, якщо ж ∆ω < |ω01 − ω02| – СМНС не синхронiзуються; тут ∆ω –

деяке фiксоване значення смуги ВФС, яке залежить вiд вiдстанi мiж СМНС l.

На практицi власнi частоти СМНС, якi навiть виготовляються в єдиному те-

хнологiчному циклi, як правило, виявляються помiтно рiзними, що пов’язано

з недосконалiстю iснуючої технологiї виготовлення СМНС [201, 202, 206, 285].

Тому важливою задачею є аналiз можливостi взаємної фазової синхронiзацiї

СМНС з випадковими власними параметрами.

Розв’язок подiбної задачi суттєво залежить вiд кiлькостi випадкових вла-

сних параметрiв СМНС та вiд закону їх статистичного розподiлу. Тому для
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отримання достовiрних наукових результатiв необхiдно внести уточнення в мо-

дель системи, що розглядається.

Враховуючи, що деякi з власних параметрiв СМНС є випадковими, для

одержання статистично коректних результатiв слiд провести достатньо велику

кiлькiсть дослiджень, що найбiльш зручно зробити шляхом числового моделю-

вання. При розглядi динамiки в системi двох СМНС будемо виходити з бiльш

простої «фазової» моделi (2.12), рiвняння якої можна переписати в узагальне-

ному виглядi
dΦi

dt
− ω0i = Ω̃ij sin

(
β̃ij + Φj − Φi

)
, (2.29)

де Ω̃ij = Ωij

√
(p0j/p0i) (1 + ν2i ), β̃ij = βij − arctg νi .

Будемо вважати, що власнi частоти ω0i,j СМНС та початковi фази коли-

вань намагнiченостi Φi,j(0) є випадковими величинами. Всi iншi параметри мо-

делi вважаються детермiнованими. Для спрощення розглянемо випадок двох

майже iдентичних СМНС, усi параметри яких, окрiм їх власних частот та по-

чаткових фаз коливань намагнiченостi, є однаковими. З урахуванням зроблених

наближень система (2.29) спроститься:

dΦi

dt
− ω0i = Ω̃ sin

(
β̃ + Φj − Φi

)
, (2.30)

де Ω̃ = Ω̃ij = Ω̃ji , β̃ = β̃ij = β̃ji . Це так звана модель «глобального зв’язку».

Зауважимо, що замiна Φi → Φ̃i = Φi − ωavgt у (2.30) не змiнює вигляд цього

рiвняння. Отже, фази Φi у (2.30) визначенi з точнiстю до адитивної величини

ωavgt, а частоти ω0i визначенi з точнiстю до деякої сталої ωavg . Враховуючи це,

зручно припустити, що частоти ω0i,j є випадковими величинами, розподiленими

за деяким законом навколо точки ωavg = 0. Якщо ж це не так (ωavg ̸= 0), то

виконуючи перетворення Φi → Φ̃i = Φi−ωavgt, ω0i → ω̃0i = ω0i−ωavg , приходимо

до вказаного випадку.

Природно припустити, що власнi частоти ω0i , ω0j обох СМНС розподiленi за

нормальним законом (це вiдповiдає умовам типового експерименту) з густиною
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ймовiрностi

FG(ω0i) =
1√

2π∆ω0i

exp

[
−1

2

(
ω0i − ωavg

∆ω0i

)2
]
, (2.31)

де ∆ω0i – характерний розкид частот для i-ї СМНС. Враховуючи, що обидвi

СМНС виготовляються одночасно в єдиному технологiчному циклi, можна по-

класти ∆ω0i = ∆ω0j = ∆ω. Врахуємо також, що ωavg = 0.

Будемо вважати, що початковi фази коливань намагнiченостi обох СМНС

є випадковими величинами, розподiленими рiвномiрно на промiжку [0; 2π] з

густиною ймовiрностi

FU(Φi(0)) =
1

2π
. (2.32)

Таким чином, задача дослiдження процесу ВФС двох СМНС полягає у ви-

вченнi властивостей розв’язкiв системи (2.30), в якiй власнi частоти СМНС

розподiленi за нормальним законом (2.31), а початковi фази – за рiвномiрним

розподiлом (2.32). Для опису синхронiзованого стану двох СМНС зручно ввести

комплексний параметр порядку [219]

R = |R| eiψ =
1

N

N∑
i=1

eiΦi , (2.33)

амплiтуда якого |R| визначає усереднену кiлькiсть синхронiзованих СМНС, а

змiна фази dψ/dt визначає частоту генерацiї синхронiзованих СМНС, N – кiль-

кiсть взаємодiючих СМНС, i = 1, N .

Числове дослiдження ВФС двох СМНС виконувалось за таким порядком.

Спочатку на основi функцiй розподiлу (2.31), (2.32) визначались конкретнi зна-

чення власних частот ω0i , ω0j i початкових фаз Φi(0), Φj(0). Цi значення пiд-

ставлялись у систему рiвнянь (2.30), яка розв’язувалась для випадку деяких

заданих значень амплiтуди Ω̃ та фази β̃ коефiцiєнта зв’язку. Враховуючи, що

власнi параметри системи ω0i , ω0j , Φi(0), Φj(0) є випадковими, динамiка фаз

Φi(t), Φj(t) також була випадковою. Тому для отримання статистично обґрунто-

ваних результатiв цикл дослiджень для заданих Ω̃, β̃ проводився Nexp разiв. Пiд

час кожного n-го дослiдження визначалась амплiтуда комплексного параметра
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порядку |Rn(t)| в деякий момент часу, коли вважалось, що синхронiзацiя вже

має вiдбутись. Пiсля цього розраховувалось середнє значення цього параметра

для усiх Nexp дослiдiв:

⟨|R|⟩Nexp
(t) =

1

Nexp

Nexp∑
n=1

|Rn|(t) . (2.34)

За умови, що кiлькiсть дослiдiв Nexp достатньо велика, такий пiдхiд дозволяє

отримати статистично обґрунтованi результати щодо ефективностi синхронiза-

цiї.

Для СМНС з параметрами зв’язку Ω̃ = 1, β̃ = 0 та характерним розки-

дом частот ∆ω = 0.1 синхронiзацiя вiдбувається досить швидко, протягом часу

∆t ≃ 1 − 10 нс. Цей промiжок часу вiдповiдає кiльком перiодам коливань на-

магнiченостi ВМШ СМНС. Оскiльки β̃ = 0 фазовий зсув β для таких СМНС

дорiвнює β = arctg ν, тобто згiдно з (2.19) є оптимальним. За цих умов синхро-

нiзований стан СМНС є досить ефективним, що пiдтверджується характерним

значенням |R| ' 0.99, яке при t > ∆t перестає залежати вiд часу.

Подальший аналiз було проведено для такого ж, як i ранiше, характерно-

го розкиду власних частот СМНС ∆ω = 0.1. Для кожного заданого набору

параметрiв Ω̃, β̃ дослiдження повторювались Nexp разiв. Було визначено, що

мiнiмальна кiлькiсть експериментiв Nexp , необхiдна для отримання коректних

даних, залежить вiд значень параметрiв Ω̃, β̃. Так при Ω̃ = 1, β̃ = 0 мiнiмальна

величина Nexp приблизно дорiвнює 100 (рис. 2.5), а при β̃ = ±π/2 для одер-

жання коректних результатiв слiд обирати Nexp не менше, нiж 200. Також при

зменшеннi Ω̃ (при послабленнi зв’язку мiж СМНС) слiд обирати бiльшi значе-

ння Nexp .

Межi змiни параметрiв Ω̃, β̃ пiд час числового моделювання було обрано так:

Ω̃ ∈ [0.1; 1.0], β̃ ∈ [0; π]. При такому виборi величин Ω̃, β̃ було встановлено, що

отриманi результати є достатньо стабiльними та статистично обґрунтованими

при Nexp > 200. Тому всi подальшi дослiдження проводились при Nexp = 200.

На рис. 2.6 показано часовi залежностi ⟨|R|⟩Nexp
(t) для рiзних амплiтуд ко-
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Рис. 2.5. Часовi залежностi ⟨|R|⟩Nexp
(t) для рiзної кiлькостi циклiв дослi-

джень N ≡ Nexp = 10, 50, 100, 200. Ω̃ = 1, β̃ = 0, ∆ω = 0.1.

ефiцiєнта зв’язку Ω̃ при фiксованому значеннi фазового зсуву β̃ = 0. Видно,

що iз зростанням Ω̃ середнє значення ⟨|R|⟩Nexp
(t) зростає, а рiвень осциля-

цiй ⟨|R|⟩Nexp
(t) зменшується, що свiдчить про бiльш ефективну синхронiзацiю

СМНС. Якщо ж зафiксувати амплiтуду сигналу зв’язку (Ω̃ = 1) i змiнювати

фазу сигналу зв’язку β̃, можна одержати залежностi, показанi на рис. 2.7. З цих

залежностей можна зробити висновок, що синхронiзацiя вiдбувається найбiльш

ефективно при β̃ < π/8. Якщо ж β̃ ≈ π/2 починають проявлятись сильнi осци-

ляцiї ⟨|R|⟩Nexp
(t). Це свiдчить про нестабiльнiсть режиму синхронiзацiї. При

подальшому зростаннi β̃ режим синхронiзацiї стає «пульсуючим», що призво-

дить до суттєвого зменшення ⟨|R|⟩Nexp
(t).

Результати розрахункiв, показанi на рис. 2.6, 2.7, узагальненi у вигля-

дi дiаграм на рис. 2.8. На дiаграмi лiворуч графiчно зображено залежнiсть

⟨|R|⟩Nexp
(t) при t = 100 нс за рiзних значень амплiтуд Ω̃ та фаз β̃ коефiцiєнта

зв’язку. Видно, що оптимальнiй довготривалiй синхронiзацiї вiдповiдає випадок
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Рис. 2.6. Часовi залежностi ⟨|R|⟩Nexp
(t) для рiзних значень амплiтуди зв’яз-

ку Ω̃. N ≡ Nexp = 200, β̃ = 0, ∆ω = 0.1.

Ω̃ ≈ 1, β̃ ≈ 0. На дiаграмi праворуч на рис. 2.8 зображено характерну величину

флуктуацiй ⟨|R|⟩Nexp
(t) для дiапазону часу t ∈ [80; 100] нс для рiзних значень

амплiтуд Ω̃ та фаз β̃ коефiцiєнта зв’язку. Видно, що найбiльш нестабiльний стан

системи спостерiгається за неоптимальної фази коефiцiєнта зв’язку β̃ ≈ π/2.

У результатi проведення аналогiчної процедури числового розрахунку для

випадку характеристичного розкиду частот ∆ω > 0.1 було показано, що зi

збiльшенням ∆ω синхронiзацiя СМНС погiршується. Причому помiтне погiр-

шення спостерiгається вже при ∆ω > 0.3. Це означає, що синхронiзацiя СМНС

з характерним розкидом власних частот бiльше за 30% є слабко ефективною.



96

0.997800 

0.997802

20

0.997415 0.995506

0.995512 

0.984 

0.980 

0.976

0.67

0.65

0.61 

0.63 

0.138 

0.140

0.142 

0.144 

0.055720

0.055722 

0.055724

0.051425

0.051440

0.051455

t (нс)

β π=ɶ
7 / 8β π=ɶ3 / 4β π=ɶ

40 60 80 100 20 40 60 80 100 20 40

/ 4β π=ɶ

60 80

20 40 60 80 100 20 40 60 80 100

/ 8β π=ɶ

20 40 60 80 

20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 20 40 60 80 

<
|R

|>
N
(t

) 
<|

R
|>

N
(t

) 
<|

R
|>

N
(t

) 

3 /8β π=ɶ

/ 2β π=ɶ 5 /8β π=ɶ

0β =ɶ

t (нс) t (нс)

100

100

100

0.073130

0.073115

Рис. 2.7. Часовi залежностi ⟨|R|⟩Nexp
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2.2. Синхронiзацiя двох СМНС, зв’язаних через мiкрохвильове

дипольне поле

У пiдрозд. 1.2.2 було показано, що ВФС СМНС може вiдбуватись за рахунок

їх зв’язку через дипольне магнiтне поле. Якiснi риси такого процесу синхронi-

зацiї виявляються такими ж як й для СМНС, зв’язаних за СХ. Це очевидно,

оскiльки в обох випадках аналiз динамiки намагнiченостi у зв’язаних СМНС

базується на розглядi одного й того ж рiвняння типу (2.3).

2.2.1. Явище внутрiшньої нестабiльностi синхронiзованого стану

СМНС. У пiдрозд. 1.2.2 вже вказувалось на те, що опис ВФС двох СМНС,

зв’язаних через дипольне поле, можна проводити виходячи з рiвняння (1.14).

Щоб отримати (1.14) слiд записати нормоване рiвняння ЛЛГС (1.11) через без-

розмiрну комплексну амплiтуду (1.17) та використати наближення квазiстацiо-

нарних малих коливань (бiльш детально див. [224]). Щоб отримати загальний

розв’язок рiвняння (1.14), зручно ввести функцiю:

FΛ(p̃, δ̃ω , Ñ ) = (p̃− 1)2 p̃+
[
δ̃ω − Ñ (p̃− 1)

]2
p̃ . (2.35)

Позначення всiх величин iдентичнi до позначень, використаних у (1.14). За до-

помогою FΛ(p̃, δ̃ω , Ñ ) легко розв’язати обернену задачу, а саме – знайти нор-

малiзовану потужнiсть вимушеної генерацiї p̃ для вiдомої нормалiзованої поту-

жностi зовнiшнього сигналу Λ̃2.

На рис. 2.9 зображено графiчну залежнiсть нормалiзованої потужностi зов-

нiшнього сигналу Λ̃2 вiд нормалiзованої потужностi генерацiї p̃ за рiзних зна-

чень нормалiзованої розстройки δ̃ω та нелiнiйного зсуву частоти Ñ . Видно, що

область стабiльностi розв’язкiв рiвняння (1.14) – це частини кривих праворуч

вiд мiнiмуму, де одночасно виконуються умови p̃ > 0.5, dp̃/d(Λ̃2) > 0.

За фiксованого значення Λ̃2 суттєва залежнiсть величини p̃ вiд нормалiзо-

ваного зсуву частоти Ñ (див. рис. 2.9а,в) може бути пов’язана з принциповою

нелiнiйнiстю процесiв, що вiдбуваються при протiканнi СПС крiзь СМНС. За
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Рис. 2.9. Залежнiсть нормалiзованої потужностi зовнiшнього сигналу

Λ̃2 вiд нормалiзованої потужностi генерацiї p̃: а) δ̃ω = 0.1, Ñ =

{0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0}; б) Ñ = 0.1, δ̃ω = {0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0}; в) δ̃ω = 0.1,

Ñ = {0.5, 1.0, 5.0, 10.0, 50.0}.

тих самих умов сталостi Λ̃2 залежнiсть p̃ вiд нормалiзованої розстройки δ̃ω має

типовий «резонансний характер». Тому наведенi результати є найбiльш цiкави-

ми в областi δ̃ω ≪ 1.

Перетин кривих на рис. 2.9 може бути свiдченням «внутрiшньої» нестабiль-

ностi розв’язкiв рiвняння (1.14), коли за достатньо малого зовнiшнього впливу

можливий перехiд вiд одного розв’язку рiвняння до iншого, що вiдповiдає мен-

шим значенням нелiнiйного зсуву частоти Ñ . Iснування такого процесу частко-

во пiдтверджується вiдомими експериментальними даними [322], в яких показа-

но, що нелiнiйний зсув частоти, як правило, не перевищує величини ≃ 300 МГц

(тобто Ñ . 10) для дiапазону робочих частот ≃ 8 − 12 ГГц. Вказаний ефект
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«внутрiшньої» нестабiльностi спостерiгається пiд час числового аналiзу пове-

дiнки розв’язкiв (1.14) поблизу вiд точки перетину кривих на рис. 2.9.

2.2.2. Вузькосмуговий та широкосмуговий режими синхронiзацiї

СМНС. Стiйкому розв’язку рiвняння (1.14) за умов ζ−1 ≪ 1, δ̃ω ≪ 1, Ñ ≪ 1,

буде вiдповiдати випадок p̃ > 1. Нехай p̃− 1 ≪ 1. За цих умов розв’язок (1.14)

має вигляд:

p̃ = 1 +

δ̃ωÑ +

√(
1 + Ñ 2

)
Λ̃2 − δ̃2ω

1 + Ñ 2
. (2.36)

Вимушенi коливання намагнiченостi можливi тiльки у тому випадку, коли пiд-

кореневий вираз невiд’ємний. Отже, процес синхронiзацiї вимушених коливань

у СМНС iз зовнiшнiм генератором (яким є iнша СМНС) можливий тiльки,

якщо частотна розстройка |δ̃ω| < Λ̃
√
1 + Ñ 2. Звiдси можна одержати вираз

для смуги затягування частоти:

∆ω = 2
|Λ|
√
p0

√
1 +

(
N
ζΓ

)2

. (2.37)

Тут N = 0.5 (ωHωM/ω0)
(
3ω2

H sin2 θ/ω2
0 − 1

)
, ωH = γB0, ωM = γµ0M0, ω0 =√

ωH(ωH + ωM cos2 θ). Iншi позначення роз’ясненi пiсля рiвняння (1.14).

Враховуючи, що нелiнiйний зсув частоти N є трансцендентною функцiєю

внутрiшнього кута намагнiчування θ, смуга затягування частоти ∆ω також є

функцiєю кута θ. Графiк цiєї функцiї за рiзних параметрiв надкритичностi ζ

показано на рис. 2.10. З рис. 2.10 видно, що iснує два випадки, коли частотна

смуга коливань намагнiченостi є достатньо великою. Це випадки тангенцiально-

го (θ = 0) та нормального (θ = π/2) намагнiчування СМНС. Перший випадок

(θ = 0) вiдповiдає т. зв. вузькосмуговому режиму синхронiзацiї СМНС, а дру-

гий випадок (θ = π/2) – т. зв. широкосмуговому режиму синхронiзацiї СМНС.

У випадку тангенцiально намагнiченої СМНС N < 0, що призводить до зна-

чно меншої величини частотної смуги ∆ω , нiж у випадку нормально намагнiче-

ної наноструктури, для якої N > 0. Такий режим роботи СМНС реалiзується
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Рис. 2.10. Залежнiсть смуги затягування частоти ∆ω вiд внутрiшнього кута

намагнiчування СМНС θ за рiзних значень надкритичностi ζ.

за умови, якщо кут θ визначається з рiвняння

cos2 θ =
2ωH

3ωH + ωM
. (2.38)

З (2.38) бачимо, що вузькосмуговий режим роботи СМНС можна реалiзувати

за будь-яких значень намагнiченостi та зовнiшнього поля.

Лiворуч на рис. 2.11 показано залежнiсть нормованої амплiтуди вимушеної

синхронiзацiї СМНС вiд амплiтуди зовнiшнього НВЧ сигналу h0 = |Λ|/γ (си-

гналу вiд iншої СМНС; така оцiнка h0 взята з роботи [224]). Поруч на рис. 2.11

показано залежнiсть частотної смуги генерацiї ∆ω вiд амплiтуди зовнiшнього

НВЧ сигналу h0 .

Перевагою вузькосмугового режиму роботи СМНС є можливiсть перебудо-

ви в достатньо великих межах центральної частоти смуги генерацiї шляхом

змiни зовнiшнього постiйного магнiтного поля (згiдно з (2.38)). У цьому режи-

мi також можливе керування смугою фазової синхронiзацiї за допомогою змi-

ни амплiтуди зовнiшнього магнiтного НВЧ поля h0 (див. рис. 2.11). В деяких
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Рис. 2.11. Залежнiсть вихiдного сигналу b (лiворуч) та смуги затягування

частоти ∆ω (праворуч) вiд амплiтуди зовнiшнього сигналу h0 у вузькосму-

говому режимi за рiзних значень ζ.

практичних випадках це може виявитись не дуже зручним. Альтернативним

варiантом може бути керування смугою фазової синхронiзацiї шляхом змiни

амплiтуди постiйного СПС. Iншою перевагою вказаного режиму є те, що за

малих струмiв Idc , близьких до критичного Ith , коли ζ → 1, частотна смуга

фазової синхронiзацiї СМНС суттєво розширюється.

Недолiком вузькосмугового режиму є те, що при зростаннi амплiтуди зов-

нiшнього НВЧ сигналу h0 передавальна характеристика СМНС стає бiльш лi-

нiйною. При цьому зменшується спiввiдношення сигнал/шум (сигналу шуму

вiдповiдають коливання за вiдсутностi зовнiшнього сигналу). Отже, як пiдси-

лювач, СМНС у вузькосмуговому режимi має незадовiльнi характеристики. У

той же час такi властивостi системи зв’язаних СМНС як висока ефективнiсть

власної генерацiї, достатньо широка смуга затягування частоти, незалежнiсть

частоти генерацiї вiд її амплiтуди можуть бути використанi для побудови НВЧ

генераторiв з перебудовою за частотою.

На рис. 2.12 показано передавальнi характеристики (залежнiсть амплiтуди

коливань b⊥ вiд амплiтуди зовнiшнього сигналу h0) для нормально намагнiче-
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Рис. 2.12. Залежнiсть вихiдного сигналу b⊥ (лiворуч) та нормалiзованої

амплiтуди b∥/b⊥ (праворуч) вiд амплiтуди зовнiшнього сигналу h0 у широ-

космуговому режимi за рiзних значень ζ.

ної СМНС (лiворуч) та залежнiсть нормалiзованої амплiтуди b∥/b⊥ (праворуч).

Усi цi залежностi отриманi в результатi розв’язання рiвняння (1.14). Як можна

бачити, амплiтуда коливань b⊥ слабко залежить вiд величини зовнiшньої си-

ли h0 . Крiм того, ця залежнiсть майже зникає зi збiльшенням надкритичностi

ζ. У випадку тангенцiально намагнiченої СМНС амплiтуда коливань виявляє-

ться бiльшою, але ця рiзниця також зникає зi зростанням надкритичностi ζ. В

обох випадках амплiтуда вимушених коливань слабко вiдрiзняється вiд амплi-

туди власної генерацiї (точки перетину кривих з вiссю ординат). Ця обставина

ускладнює застосування СМНС в системах обробки iнформацiї внаслiдок ма-

лого спiввiдношення сигнал/шум.

Однак у широкосмуговому режимi можна роздiлити сигнал власної генера-

цiї та корисний сигнал в частотному представленнi. Можна подавити власний

сигнал за рахунок використання резонатора з малою добротнiстю. У цьому ви-

падку спiввiдношення сигнал/шум зросте, але смуга перестроювання частоти

СМНС зменшиться аж до половини смуги ВФС, яка виявляється прямо пропор-

цiйною до амплiтуди зовнiшньої сили h0 . Тобто поблизу вiд h0 ≈ 0 передавальнi

характеристики СМНС будуть нестабiльнi. Усi цi властивостi дозволяють ви-
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користовувати СМНС у широкосмуговому режимi роботи як стабiлiзатор та

перестроюваний генератор СХ сигналiв.

2.3. Динамiчнi стани та взаємна фазова синхронiзацiя багатьох

СМНС

2.3.1. Метод оцiнки ефективностi взаємної фазової синхронiзацiї

кiлькох СМНС. Теоретичний аналiз процесу ВФС кiлькох СМНС є зада-

чею, складнiсть розв’язання якої пов’язана як з необхiднiстю врахування вели-

кої кiлькостi зв’язкiв мiж СМНС, так i з можливiстю перебування системи у

кiлькох динамiчних станах. Очевидно, що для системи з N = 2 СМНС, можли-

вi лише два динамiчнi стани: коли наноструктури є синхронiзованими та коли

вони є несинхронiзованими. Для системи з трьох СМНС кiлькiсть динамiчних

станiв зростає принаймнi вдвiчi: окрiм вище наведених несинхронiзованого та

синхронiзованого станiв, з’являються два стани, яким вiдповiдає часткова син-

хронiзацiя СМНС. Перший з цих станiв вiдповiдає синхронiзацiї тiльки 1-ї та

2-ї СМНС, iнший – синхронiзацiї 2-ї та 3-ї СМНС. Обидва цi стани, загалом

кажучи, є рiзними. До того ж можливий стан, в якому одна з СМНС, почерго-

во чи випадково, синхронiзується з рiзними СМНС, короткий час перебуває у

синхронiзованому станi i потiм синхронiзується з iншою СМНС тощо. Усi подi-

бнi стани, пов’язанi з частковою або коротко тривалою синхронiзацiєю СМНС,

прийнято називати кластерними станами системи [218–220]. Такi стани можуть

бути легко спостереженi на експериментi: якщо масиву iдеально синхронiзова-

них СМНС буде притаманна одна характерна лiнiя у спектрах випромiнюван-

ня та/або поглинання (усi СМНС працюють на однiй частотi), то кластерному

стану системи будуть вiдповiдати спектри з декiлькома спектральними лiнiями.

Дослiджуючи положення, ширини та iнтенсивностi цих спектральних лiнiй мо-

жна зробити висновок про характеристики кластерного стану системи, зокрема

можна визначити кiлькiсть СМНС у кожному кластерi.
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Нижче будуть розглядатись переважно лише кластернi стани з т. зв. чiткими

границями. Iншi кластернi стани, пов’язанi з iснуванням т. зв. кластерiв з роз-

митими границями або кластерними стiнками, розглядатись не будуть. Бiльш

детальну iнформацiю з цього приводу можна знайти у роботах [219,220,372,373].

Критерiй взаємної фазової синхронiзацiї ∆ϕ = const, де ∆ϕ = ϕ1 − ϕ2 –

це рiзниця фаз двох взаємодiючих СМНС, має бути скорегованим для систем

з кiлькiстю СМНС N > 3. У найпростiшому виглядi цей критерiй запишеться

так: d(ϕi − ϕj)/dt = 0 для ∀i ̸= j = 1, N , де iндекси i та j вiдповiдають рiзним

СМНС. Цей критерiй є узагальненням умови ∆ϕ = const на випадок багатьох

СМНС.

Для опису кластерiв з нечiткими границями, або коротко тривалих динамi-

чних станiв системи, можна використати модифiкований критерiй ВФС:⟨
d(ϕi − ϕj)

dt

⟩∣∣∣∣
T

= 0 , ∀i ̸= j = 1, N . (2.39)

Тут ⟨. . .⟩|T означає усереднення величини, що записана у гострих дужках, за

часом у межах вiд t0 до t0 + T , де t0 – це деякий момент часу, коли стан си-

стеми можна вважати майже стацiонарним (принаймнi протягом перiоду часу

∆t ≫ T ), T – це характерний перiод осциляцiй стану СМНС, якi входять до

складу кластерних стiнок. Критерiй оцiнки (2.39) є бiльш точним та коректнi-

шим, нiж попереднiй критерiй, однак його використання сильно ускладнюється

тим, що величина T , яка входить у (2.39), як правило, невiдома. До того ж ця

величина може бути рiзною для СМНС, що розташованi у рiзних мiсцях рiзних

кластерних стiнок. Це заважає безпосередньому використанню критерiю (2.39)

на практицi.

Враховуючи недостатню кiлькiсть експериментальних даних, перевiрку ре-

зультатiв теоретичного дослiдження ВФС багатьох СМНС зручно проводити,

спираючись на числове моделювання. Зокрема, у тому випадку, коли бажаним

станом системи є такий, що вiдповiдає ВФС усiх N СМНС, за параметр, що
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характеризує ефективнiсть фазової синхронiзацiї, можна обрати величину:

∆ϕΣ(t) =
1

2N

√√√√ N∑
i,j=1; i̸=j

[
ϕi(t)− ϕj(t)

]2
. (2.40)

Очевидно, що взаємнiй фазовiй синхронiзацiї всiх елементiв масиву СМНС буде

вiдповiдати умова lim
t→∞

∆ϕΣ(t) = 0 . По сутi це означає, що пiсля деякого момен-

ту часу t0 , при t > t0, можна вважати |∆ϕΣ(t)| < ∆ϕmin , де значення ∆ϕmin

вiдповiдає порогу, для якого припускається, що взаємна фазова синхронiзацiя

СМНС вiдбулась успiшно. Зауважимо, що умова |∆ϕΣ(t)| < ∆ϕmin буде ви-

конуватись тiльки у випадку, якщо будь-який з доданкiв у виразi (2.40) буде

слабко залежати вiд часу t. Також зазначимо, що такий самий пiдхiд, лише з

несуттєвими змiнами, може бути застосований i для аналiзу кластерного стану

системи.

2.3.2. Взаємна фазова синхронiзацiя трьох СМНС. Порядок прове-

дення теоретичного аналiзу ВФС для системи трьох, майже iдентичних СМНС,

аналогiчний до порядку проведення дослiдження ВФС двох СМНС (див. пiд-

розд. 2.1). Тому далi основну увагу буде придiлено лише особливостям ВФС

системи трьох СМНС.

Вважаючи, що зв’язок мiж СМНС є доволi слабким, рiвняння для деякої i-ї

СМНС, за аналогiєю до (2.3), можна записати в узагальненому виглядi

dai
dt

− iωi(pi)ai + Γeff, i(pi)ai = Ωij e
iβijaj + Ωin e

iβinan , (2.41)

де iндексами i, j, n позначенi величини, що вiдносяться до рiзних СМНС. Па-

раметри, якi входять у це рiвняння, мають той самий фiзичний змiст, що й

величини у рiвняннi (2.3). За аналогiєю до (2.13), записанi рiвняння (2.41) мо-

жуть бути зведенi до «фазової моделi»

dΦij+

dt
= ωij+ + Fijn+(Φij−,Φin−,Φjn−) , (2.42a)

dΦij−

dt
= ωij− + Fijn−(Φij−,Φin−,Φjn−) , (2.42b)
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де Φij+ = Φi+Φj , Φij− = Φi−Φj , Φjn− = Φj−Φn , узагальненi фази Φi,j,n введенi

за правилом (2.10), ωij± = ω0i ± ω0j , Fijn±(Φij−,Φin−,Φjn−) = Fij(−Φij−) +

Fin(−Φin−)± Fji(Φij−)± Fjn(Φjn−).

ВФС усiх трьох слабко зв’язаних СМНС буде вiдбуватись за умови

Φij− ,Φin− = const для ∀i, j, n. Тодi з (2.42b) вiдразу ж можна одержати значе-

ння величини смуг фазової синхронiзацiї для рiзних пар СМНС:

∆ω,ij = |Fijn−(Φij−,Φin−,Φjn−)| , (2.43a)

∆ω,in = |Finj−(Φij−,Φin−,Φjn−)| . (2.43b)

Очевидно, що синхронний стан усiх трьох СМНС буде вiдповiдати «перекри-

ттю» всiх умов (2.43). У випадку, коли виконується лише одна з умов (2.43),

система буде знаходитись у кластерному станi.

Розглянемо найпростiший варiант системи трьох взаємодiючих СМНС, коли

вони розташованi у вершинах рiвнобiчного трикутника iз довжиною сторони

l. Припустимо також, що усi параметри СМНС, окрiм їх власних частот ω01,

ω02, ω03, однаковi, тобто виконуються спiввiдношення: p01 = p02 = p03 = p0 ,

ν1 = ν2 = ν3 = ν, ρ1 = ρ2 = ρ3 = ρ, Ω12 = Ω13 = Ω23 = Ω. Також у першому

наближеннi для спрощення будемо вважати фазовi зсуви βij однаковими: β12 =

β13 = β23 = β.

Для такої системи трьох СМНС, покладаючи, i = 1, j = 2, n = 3, з (2.43)

отримаємо:

∆ω,12 = |F123−(Φ12−,Φ13−)| , (2.44a)

∆ω,13 = |F132−(Φ12−,Φ13−)| . (2.44b)

Величину Φ23− можна не вважати за параметр функцiй у (2.44), оскiльки її

можна представити як Φ23− = Φ13−−Φ12−. Одержана система є системою двох

нелiнiйних рiвнянь з двома невiдомими Φ12−, Φ13−, яка може бути розв’язана,

якщо параметр β вiдомий.

Очевидно, що у випадку, коли всi СМНС синхронiзованi, такий стан системи
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якiсно не вiдрiзняється вiд синхронiзованого стану системи двох СМНС. Отже,

для системи з трьох (i навiть бiльшої кiлькостi) синхронiзованих СМНС можна

написати узагальнену формулу для смуги фазової синхронiзацiї, яка нагадує

вiдповiдну формулу (2.17) для двох СМНС

∆ω, eff = 2Ωeff

√
1 + ν2| cos(βeff − arctg ν)| , (2.45)

де Ωeff та βeff – деякi ефективнi амплiтуда та фаза коефiцiєнта зв’язку, якi

можна знайти шляхом числового моделювання.

За умови, якщо |∆ω12| < ∆ω, eff , |∆ω13| < ∆ω, eff , усi СМНС будуть син-

хронiзованi i будуть генерувати сигнал на однiй частотi. Якщо ж частота

однiєї з СМНС, наприклад частота ω2 другої СМНС, буде такою, що умова

|∆ω12| < ∆ω, eff виконуватись не буде, система перейде до кластерного стану.

Якщо одна з СМНС знаходиться у суттєво вiдмiнних умовах, нiж двi iншi,

наприклад за рахунок того, що вона дуже вiддалена вiд двох iнших близько

розташованих наноструктур, динамiка системи з трьох СМНС буде нагадувати

динамiку системи з двох СМНС. Типову якiсну залежнiсть для цього випадку

зображено на рис. 2.13. Той факт, що залежнiсть ∆ω, eff(l) для трьох СМНС

вiдрiзняється вiд аналогiчної залежностi для двох СМНС, свiдчить про вплив

третьої вiддаленої СМНС.

Якщо вiдстань вiд однiєї СМНС до двох iнших близько розташованих СМНС

буде зростати, зв’язок з цiєю вiддаленою СМНС буде помiтно послаблюватись

за рахунок експоненцiальної залежностi у (2.24). I при вiдстанях l13 , l23 > 10l12,

де lij – вiдстань мiж i-ю та j-ю СМНС, величини Ωeff та βeff у (2.45) будуть

близькi до величин Ω та β для системи з двох СМНС (див. рис. 2.13).

2.3.3. Взаємна фазова синхронiзацiя чотирьох та бiльше СМНС.

Опис ВФС у масивi з N > 4 СМНС ґрунтується на розв’язаннi рiвняння:

dai
dt

− iωi(pi)ai + Γeff, i(pi)ai =
N∑
j=1

Ωij e
iβijaj . (2.46)
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Рис. 2.13. Залежнiсть вiд вiдстанi l мiж СМНС: крива 1 – частотної смуги

ВФС двох СМНС ∆ω/2π = |ω−|/2π; крива 2 – коефiцiєнта зв’язку Ω (2.24);

крива 3 – збiльшеної у 10 разiв частотної смуги ВФС двох СМНС ∆ω/2π =

|ω−|/2π за вiдсутностi нелiнiйного зсуву частоти (ν = 0). Точками показано

результати моделювання залежностi ∆ω/2π = |ω−|/2π для трьох майже

однакових СМНС, двi з яких знаходяться на вiдстанi l, а iнша – на вiдстанi

10l.

Цей розв’язок у загальному випадку може бути виконаний тiльки числовими

методами. З iншого боку, зрозумiло, що його вигляд має бути схожим за формою

до виразiв, отриманих для масиву з N = 3 або N = 2 СМНС.

У найбiльш цiкавому випадку регулярних масивiв СМНС, в яких майже

iдентичнi СМНС знаходяться на близькiй вiдстанi одна вiд одної, розв’язок

системи рiвнянь (2.46) є якiсно схожим до розв’язку системи (2.41) для трьох

СМНС, розташованих у вершинах рiвнобiчного трикутника. При поступовому

вiддаленнi однiєї зi СМНС синхронiзацiя наноструктур спочатку погiршується,

а згодом виникає кластерний стан системи. Кластер, що утворився, мiстить в
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собi всi синхронiзованi СМНС окрiм тiєї, яка була вiддалена на велику вiдстань.

Отже, на якiсному рiвнi динамiка систем з N > 4 схожа на динамiку систем з

трьома СМНС.

2.4. Висновки до роздiлу

1. Розроблено теоретичну модель взаємної фазової синхронiзацiї (ВФС) двох

слабко зв’язаних за спiновими хвилями (СХ) СМНС, яка враховує явище за-

пiзнення сигналу зв’язку. Встановлено: а) величина смуги ВФС двох СМНС

∆ω ∼
√
1 + ν2 | cos (β − arctg ν) | суттєво залежить вiд нормалiзованого нелi-

нiйного зсуву частоти ν ≃ 100, що приводить до помiтного розширення цiєї

смуги порiвняно з аналогiчною величиною для традицiйних коливальних си-

стем, де ν . 1; б) iснує оптимальне значення фазового зсуву сигналу зв’яз-

ку βopt = arctg ν + nπ (n ∈ Z) та оптимальне значення вiдстанi мiж СМНС

lopt ≈ vβopt/ω = (|n| + 1)λ/2 (ω, v та λ – циклiчна частота, швидкiсть та дов-

жина СХ). Зi збiльшенням l величина смуги ВФС ∆ω помiтно зменшується, що

частково пiдтверджується результатами експерименту [222]. За типових умов

оптимальне значення lopt виявляється близьким до 3.9r0 (r0 – радiус СМНС);

в) унаслiдок сильної неiзохронностi СМНС їх взаємна фазова синхронiзацiя

вiдбувається, переважно, за рахунок безпосередньої змiни амплiтуд сигналiв,

якi генеруються СМНС, а не змiни їх фаз, що має мiсце у традицiйних колив-

них системах; г) ефективнiсть синхронiзацiї двох, майже однакових СМНС, з

випадковими власними параметрами суттєво залежить вiд характерного роз-

киду власних частот наноструктур ∆ω/ω, причому ефективнiсть синхронiзацiї

суттєво погiршується вже при ∆ω/ω & 30%.

2. Синхронiзованому стану двох СМНС, зв’язаних через дипольне магнiтне

поле, може бути притаманне явище внутрiшньої «нестабiльностi», яке полягає

в тому, що пiд дiєю слабкого зовнiшнього сигналу СМНС буде спонтанно пере-

ходити з одного синхронiзованого динамiчного стану до iншого стану з меншим
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значенням нелiнiйного зсуву частоти. Iснування такого процесу частково пiд-

тверджується вiдомими експериментальними даними [322], в яких показано, що

нелiнiйний зсув частоти, як правило, не перевищує величини ≃ 300 МГц для

дiапазону робочих частот ≃ 8− 12 ГГц.

3. Встановлено, що, залежно вiд кута намагнiчування СМНС, iснує два рi-

зних режими роботи наноструктури: вузькосмуговий, де смуга ВФС ∆ω/2π ≃

100 МГц, та широкосмуговий, де ∆ω/2π ≃ 1 ГГц. Перевагою вузькосмугового

режиму є можливiсть його реалiзацiї за будь-якої величини пiдмагнiчуючого

поля B0 > 0, а також можливiсть перебудови частоти генерацiї СМНС у доста-

тньо великих межах. Особливiстю широкосмугового режиму роботи є слабка

залежнiсть вихiдного сигналу СМНС вiд амплiтуди зовнiшнього НВЧ сигналу

(сигналу вiд iншої СМНС). В обох цих режимах роботи СМНС може працювати

як стабiлiзатор або генератор СХ сигналiв.

4. Запропоновано критерiї оцiнки ефективностi ВФС кiлькох СМНС, якi

враховують iснування кластерного стану системи. Для симетричної системи з

трьох та чотирьох, майже однакових СМНС, встановлено, що синхронiзований

стан системи може бути описаний за допомогою тiєї самої моделi, що й синхро-

нiзований стан для двох СМНС, але iз замiною у моделi (2.17) амплiтуди та

фази коефiцiєнта зв’язку на їх деякi ефективнi значення. Зокрема, показано,

що у системi з трьох СМНС, якщо одна з СМНС суттєво вiддалена вiд iнших,

залежнiсть смуги ВФС ∆ω(l) такої системи близька до залежностi ∆ω(l) для

двох СМНС.
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РОЗДIЛ 3

ГЕНЕРАЦIЯ ДИПОЛЬНОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ

СПIНТРОННИМИ МАГНIТНИМИ НАНОСТРУКТУРАМИ

(СМНС). МIКРОХВИЛЬОВI ВЛАСТИВОСТI ГЕНЕРАТОРIВ

ДИПОЛЬНОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ НА ОСНОВI СМНС

3.1. Генерацiя НВЧ сигналу у поодинокiй СМНС

Згiдно з ефектом STT [169,170] (див. пiдрозд. 1.1.3), при проходженнi крiзь

СМНС сталого електричного струму Idc , бiльшого за пороговий струм Ith , на-

магнiченiсть ВМШ наноструктури починає прецесувати з частотою f0 , яка за-

лежить вiд величини керуючого струму Idc [253]. У той же час намагнiченiсть

ЗМШ залишається нерухомою, оскiльки порiг збудження коливань намагнi-

ченостi у ЗМШ є значно бiльшим за аналогiчний порiг для ВМШ i помiтно

перевищує величину прикладеного до структури струму Idc. Оскiльки кут мiж

намагнiченiстю ВМШ та ЗМШ змiнюється з частотою прецесiї f0 , це, вiдпо-

вiдно до ефекту ГМО або ТМО, призводить по появи осциляцiй електричного

опору структури

R(t) = Rdc +Rrf cos(2πf0t) , (3.1)

де Rdc – статичний опiр СМНС, Rrf – амплiтуда мiкрохвильового опору СМНС.

У всiх вiдомих нам експериментальних роботах [185, 203–205, 222, 223, 274, 297]

тощо, де вивчався цей ефект, згенерований НВЧ сигнал вiдбирався через НВЧ

струм, який виникав у структурi внаслiдок збудження коливань намагнiченостi

у ВМШ СМНС. Характерна потужнiсть НВЧ сигналу PMR, яка може бути вiдi-

брана вiд структури таким способом через МР механiзм, вiдповiдно до ефекту

ГМО або ТМО, може бути оцiнена виразом:

PMR ≈
⟨
U 2(t)

⟩
⟨R(t)⟩

=
1

2
I2dcRdcρ

2
MR , (3.2)
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де U(t) = IdcRrf cos(2πf0t) – мiкрохвильова напруга на СМНС, ⟨. . .⟩ – операцiя

усереднення величини у дужках за перiодом коливань 1/f0 , причому, згiдно

(3.1), ⟨R(t)⟩ = Rdc , ρMR = Rrf/Rdc – магнiторезистивний коефiцiєнт. Для ре-

альних СМНО амплiтуда коливань опору структури Rrf типово складає лише

кiлька вiдсоткiв вiд статичного опору СМНО Rdc , отже ρMR ∼ 10−2. Таким

чином, ефективнiсть методу вiдбору НВЧ потужностi вiд СМНО через МР

ефект, яка визначається величиною ρ2MR ∼ 10−4, є досить малою. У випадку

СМНО на основi ефекту ГМО потужнiсть PMR не перевищує PMR ∼ 1 нВт

[9, 23, 44, 149, 154, 185, 203, 270]. Для ТМО структур вона значно бiльша i може

досягати PMR ∼ 1 мкВт [9,23,44,204,205]. На практицi, як правило, вдається до-

сить легко (без використання спецiальних засобiв та методик) одержати значе-

ння вихiдної НВЧ потужностi PMR , на порядок меншi за згаданi вище рекорднi

значення.

Наявнiсть стiйкої прецесiї намагнiченостi, збудженої СПС у ВМШ структу-

ри, може проявлятися не тiльки через МР ефект (ГМО або ТМО). Коливання

намагнiченостi ВМШ породжують осцилююче дипольне магнiтне поле, яке мо-

же бути зареєстроване та вимiряне за умови пiдключення СМНО до деякої лiнiї

передачi НВЧ або НВЧ резонатора та достатньо великої амплiтуди поля.

Подiбна задача для СМНО вперше розглядалась у роботi [325]. Було пока-

зано, що потужнiсть НВЧ сигналу, яка випромiнюється СМНО в оточуючий

його вiльний простiр, надзвичайно мала (набагато менша за величину НВЧ по-

тужностi PMR , яка може бути вiдiбрана вiд СМНО через МР ефект). Авторами

роботи [325] було зроблено висновок, що подiбний механiзм вiдбору потужностi

НВЧ сигналу є безперспективним. Однак, як буде показано далi, ситуацiя мо-

же кардинально змiнитись, якщо СМНО випромiнює НВЧ сигнал не у вiльний

простiр, а у деяку НВЧ систему (лiнiю передачi або резонатор). Або якщо ви-

користовується не одна СМНС, а масив синхронiзованих СМНС [222, 223, 230].

Нижче буде показано, що механiзм вiдбору НВЧ потужностi через осцилюю-

че дипольне поле може бути кращим за традицiйний МР механiзм у випадку
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використання достатньо великих масивiв синхронiзованих СМНО з високими

власними робочими частотами f0.

3.1.1. Модель, основнi припущення та обмеження. Достатньо де-

тальний i точний розгляд динамiки намагнiченостi у ВМШ СМНО з довiльни-

ми параметрами є складною задачею, розв’язати яку можна тiльки числовими

методами. Вiдповiдно до цього розрахувати електромагнiтне поле, породжене

прецесiєю вектора намагнiченостi, у загальному випадку також можна лише

числовими методами. Тому для отримання аналiтичних результатiв щодо мо-

жливостi вiдбору НВЧ потужностi вiд СМНО через випромiнювання необхiдно

дещо спростити поставлену задачу. Перелiк таких спрощень та обмежень наве-

дено нижче.

1. У роботi розглядається СМНО типу наностовпчик круглого поперечного

перерiзу (рис. 3.1a). Латеральнi розмiри структури, якi визначаються її радi-

усом r0, є настiльки малими, щоб можна було вважати напрямок вектора на-

магнiченостi M(r, t) в усiх точках ВМШ однаковим у будь-який момент часу.

За рахунок цього намагнiченiсть ВМШ можна вважати просторово однорiдною

[M(r, t) → M(t)], а вiдповiдну магнiтну динамiку розглядати у межах вiдомо-

го наближення «макроспiну» [7, 9, 15, 23, 44, 195]. Це наближення досить добре

виконується на практицi для наностовпчикiв з радiусами r0 < 50 − 150 нм

[9,23,44,195].

2. Коливання вектора намагнiченостi M ≡ M(t) можуть бути достатньо

складними, оскiльки складним може бути вигляд траєкторiї, вздовж якої пре-

цесує вектор M. Конкретний вигляд траєкторiї однак принципово не впливає

на суть ефекту, який розглядається. Тому для спрощення припустимо, що тра-

єкторiя руху вектора намагнiченостi лежить у площинi xz, тобто вектор нама-

гнiченостi M може бути представленим у виглядi: M =M0(x̂mx+ ŷmy+ ẑmz),

де M0 – намагнiченiсть насичення ВМШ, mx, my, mz – x-, y- та z-складовi без-

розмiрного одиничного вектора m = M/M0, x̂, ŷ, ẑ – одиничнi вектори (орти)
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Рис. 3.1. НВЧ системи з СМНС, у яких вiдбувається генерацiя НВЧ сигна-

лу: а) наностовпчик радiуса r0, у якому пiд дiєю керуючого сталого струму

Idc вiдбувається прецесiя намагнiченостi M з кутом прецесiї ϑp : 1 – ЗМШ,

2 – НМП, 3 – ВМШ структури товщиною l0; б) СМНО 1 всерединi провiд-

ної петлi 2 з радiусом rL; в) СМНО 1 всерединi наноконденсатора, смуж-

кової лiнiї або резонатора з провiдними елементами 2, ax = {ac, aw, ar},

by = {bc, bw, br} вiдповiдно; г) СМНО 1 всерединi прямокутного хвилеводу

або резонатора 2, ax = {aw, ar}, by = {bw, br} вiдповiдно.

системи координат x, y, z. Згiдно зробленого припущення у режимi стацiонар-

ної прецесiї mx ≡ mx(t), mz ≡ mz(t), а складова my не залежить вiд часу i

визначається виразом my = cosϑp , де ϑp – кут прецесiї (див. рис. 3.1а).

3. Для спрощення припустимо, що коливання намагнiченостi є циркулярно

поляризованими, тобто амплiтуди складових mx та mz спiвпадають i дорiвню-

ютьmrf = sinϑp . Таким чином, мiкрохвильову складову вектора намагнiченостi

можна представити у виглядi Mrf(x̂ cosϕp+ ẑ sinϕp), де Mrf = mrfM0 , а азиму-

тальний кут ϕp визначає положення мiкрохвильової компоненти намагнiченостi

вiдносно осей x, z обраної системи координат.
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4. Характернi частоти прецесiї намагнiченостi f0 для СМНО лежать у дiапа-

зонi вiд одиниць до десяткiв ГГц, тому характерна довжина хвилi такого НВЧ

сигналу λ0 ∼ 0.1 − 1 м. Оскiльки ця довжина хвилi суттєво перевищує хара-

ктернi розмiри СМНО (∼ 100 нм), СМНО можна вважати точковим джерелом

мiкрохвильового електромагнiтного поля.

5. Виходячи з попереднiх припущень моделi, динамiку намагнiченостi у

СМНО можна розглядати як гармонiчнi коливання двох однакових точкових

магнiтних диполiв, орiєнтованих уздовж осей x та z декартової системи ко-

ординат x, y, z (див. рис. 3.1а). Амплiтуди та частоти коливань цих диполiв

однаковi, тому кожен диполь вiддає у зовнiшнє НВЧ коло одну й ту ж саму

НВЧ потужнiсть Pdip . Звичайно, при цьому слiд враховувати, що конфiгурацiя

електромагнiтного поля для диполiв буде дещо рiзною.

6. Пiд час теоретичного аналiзу, якщо не вказано iнше, припускається, що

СМНО знаходиться у сухому повiтрi з дiелектричною проникнiстю ε0 та магнi-

тною проникнiстю µ0 .

Зробленi спрощення дозволяють розв’язати поставлену задачу лише на якi-

сному рiвнi. Можна отримати характерний порядок НВЧ потужностi, яка може

бути вiдiбрана вiд СМНО через дипольне поле. Також можна якiсно оцiнити

ефективнiсть цього механiзму вiдбору потужностi вiд СМНО. Для отримання

точних кiлькiсних результатiв слiд використовувати бiльш складнi теоретичнi

або числовi моделi.

3.1.2. Типовi параметри СМНС. Пiд час розрахункiв, якщо не вказа-

не iнше, будуть використовуватися наступнi типовi параметри СМНО: часто-

та прецесiї намагнiченостi f0 = 10 ГГц, нормована намагнiченiсть насичення

ВМШ µ0M0 = 800 мТл, µ0 – магнiтна стала, радiус СМНО r0 = 100 нм, тов-

щина ВМШ l0 = 5 нм. Також в усiх кiнцевих розрахунках буде розглядатись

випадок максимального кута прецесiї ϑp = π/2. У цьому випадку амплiтуда

мiкрохвильової компоненти намагнiченостi Mrf спiвпадає з намагнiченiстю на-
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сичення матерiалу ВМШ: Mrf =M0 .

3.1.3. Дипольне випромiнювання у вiльний простiр. Оскiльки нас

цiкавить тiльки потужнiсть випромiнювання Pout з СМНО, а не конфiгурацiя

його електромагнiтного поля, достатньо лише розрахувати потужнiсть диполь-

ного випромiнювання Pdip для одного з диполiв, наприклад диполя, орiєнтова-

ного вздовж осi z. Тодi, враховуючи що диполi випромiнюють однакову поту-

жнiсть, одержимо Pout = 2Pdip .

Введемо сферичну систему координат r, θ, ϕ, у якiй диполь має коорди-

нати (0, 0, 0). Абсолютну величину магнiтного моменту диполя, орiєнтованого

уздовж осi z, позначимо M(ϑp) =M0V0 sinϑp , де V0 = πr20l0 – об’єм ВМШ. Еле-

ктромагнiтне поле, яке генерується таким магнiтним диполем, розраховується

за формулами [325,374]

Eϕ = − iω0µ0M(ϑp)

4π
e−ikr

(
ik

r
+

1

r2

)
sin θ eiω0t , (3.3a)

Hr =
iω0µ0M(ϑp)

2π
e−ikr

(
1

Z0r2
+

1

iω0µ0r3

)
cos θ eiω0t , (3.3b)

Hθ =
iω0µ0M(ϑp)

4π
e−ikr

(
iω0ε0
r

+
1

Z0r2
+

1

iω0µ0r3

)
sin θ eiω0t , (3.3c)

де ω0 = 2πf0 – циклiчна частота коливань диполя, k = 2π/λ0 = ω0
√
ε0µ0 –

хвильове число, Z0 =
√
µ0/ε0 – хвильовий опiр вакууму.

Дипольне НВЧ випромiнювання iснує лише у дальнiй зонi, при r > λ0. У

наближеннi r > λ0 у формулах достатньо залишити тiльки доданки ∼ 1/r, що

дає спрощенi вирази для комплексних амплiтуд полiв:

Eϕ =
ω2
0

√
ε0µ0µ0M(ϑp)

4π

1

r
e−ikr sin θ eiω0t , (3.4a)

Hr = 0 , (3.4b)

Hθ = −ω
2
0ε0µ0M(ϑp)

4π

1

r
e−ikr sin θ eiω0t . (3.4c)

Знаючи комплекснi амплiтуди (3.4), можна розрахувати середнє значення
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вектора Умова–Пойнтинга ⟨Π⟩ = ⟨Π⟩ r̂

⟨Π⟩ = 1

2
|EϕH

∗
θ | =

ω4
0ε0

√
ε0µ0

32π2
µ20M2(ϑp)

1

r2
sin2 θ , (3.5)

де r̂ – одиничний вектор (орт) осi r. Тодi потужнiсть, яка випромiнюється ди-

полем у вiльний простiр може бути визначена таким чином:

Pdip = 2π

π∫
0

⟨Π⟩ r2 sin θdθ =
ω4
0ε0

√
ε0µ0

12π
µ20M2(ϑp) . (3.6)

Враховуючи, що Pout = 2Pdip , одержуємо остаточний вираз для потужностi

дипольного випромiнювання з СМНО:

Pout =
8

3
π5f 40 ε0

√
ε0µ0µ

2
0M

2
0 r

4
0l

2
0 sin

2 ϑp . (3.7)

Пiдставляючи типовi значення параметрiв СМНО (див. пiдрозд. 3.1.2) та ку-

та прецесiї ϑp = π/2 у (3.7), можна отримати характерну величину потужностi

дипольного випромiнювання Pout ≈ 3.9 · 10−22 Вт. Отримана потужнiсть є над-

звичайно малою, набагато меншою за PMR . Причиною цього є рiзке зменшення

амплiтуд електричного (Eϕ) та магнiтного (Hθ) полiв зi збiльшенням вiдстанi

r мiж магнiтним диполем та точкою, в якiй вiдбувається вiдбирання НВЧ по-

тужностi: Eϕ, Hθ ∼ 1/r при r > λ0. Отже, використання на практицi методу

вiдбору НВЧ потужностi вiд СМНО через дипольне випромiнювання у вiльний

простiр навряд чи можливе.

3.1.4. Вiдбiр НВЧ потужностi вiд СМНС у ближнiй зонi. Для

збiльшення величини потужностi Pout, яку можна вiдiбрати вiд СМНС, необ-

хiдно вiдбирати цю потужнiсть в областi простору r ≪ λ0. Однак при r < λ0

(у ближнiй зонi) iснує змiнне електромагнiтне поле, для якого не можна одно-

значно ввести усереднений за часом вектор Умова–Пойнтинга ⟨Π⟩. Отже, для

поля у ближнiй зонi магнiтного диполя формально не можна застосовувати тер-

мiн «дипольне випромiнювання» [374], а вiдповiднi НВЧ генератори на основi
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СМНС формально не можна називати «генераторами дипольного випромiню-

вання». Тим не менш, для зручностi будемо продовжувати користуватись цим

термiном й далi, пам’ятаючи про вiдповiднi обмеження.

Поле, яке генерується магнiтним диполем, мiстить як електричну, так i ма-

гнiтну складову. Тому виявляється зручно розглянути два основнi варiанти вiд-

бору НВЧ потужностi вiд диполя. У першому варiантi потужнiсть вiдбирається

переважно через осцилююче магнiтне поле, для чого використовується провiдна

петля малих розмiрiв. У другому варiантi потужнiсть вiдбирається вiд диполя

переважно через мiкрохвильове електричне поле, для чого використовується

плоский конденсатор малих розмiрiв.

3.1.4.1. Вiдбiр НВЧ потужностi за допомогою провiдної петлi.

Цей метод вiдбору НВЧ потужностi вiд СМНС ґрунтується на тому, що СМНС

розташовується у центрi провiдної петлi з внутрiшнiм радiусом rL (рис. 3.1б).

Осцилююче магнiтне поле диполя H створює осцилюючий магнiтнiй потiк

F = µ0

∫
SL

HdS (3.8)

через поперечний перерiз петлi SL ≈ πr2L . Згiдно закону електромагнiтної iнду-

кцiї Фарадея, осциляцiї магнiтного потоку F у провiдному контурi призводять

до появи осцилюючої напруги Udip = |dF/dt|. Позначимо опiр петлi як RL . Тодi

характерну НВЧ потужнiсть, яку можна вiдiбрати вiд СМНС через осцилююче

магнiтне поле, можна оцiнити виразом

Pout =
1

2

|UL|2

RL
= 2

|Udip|2

RL
, (3.9)

де UL = 2Udip .

У ближнiй зонi, при r ≪ λ0, найбiльш суттєвою є залежнiсть компонент

електромагнiтного поля вiд координати r у виглядi 1/r2 та 1/r3. Отже, зали-

шаючи у формулах (3.3) лише доданки, пропорцiйнi до 1/r3, для магнiтного
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поля i доданки, пропорцiйнi до 1/r2, для електричного поля, одержуємо:

Eϕ = − iω0µ0M(ϑp)

4π

1

r2
e−ikr sin θ eiω0t , (3.10a)

Hr =
M(ϑp)

2π

1

r3
e−ikr cos θ eiω0t , (3.10b)

Hθ =
M(ϑp)

4π

1

r3
e−ikr sin θ eiω0t . (3.10c)

Пiдставляючи цi вирази в iнтеграл (3.8), з урахуванням спiввiдношень dS =

ŷ2πrdr, Udip = |iω0F|, отримаємо оцiночний вираз для амплiтуди напруги

|Udip| ≈ 2πµ0ω0

∣∣∣∣∣∣
rL∫
r0

H(r)rdr

∣∣∣∣∣∣ ∼ π2f0µ0M0r
2
0l0 sinϑp

∣∣∣∣∣∣
rL∫
r0

dr

r2

∣∣∣∣∣∣ , (3.11)

де H(r) ∼ M(ϑp)/4πr
3. За нижню межу iнтегрування у (3.11) обрано r = r0, а

не r = 0, оскiльки при r → 0 поле H(r) → ∞. Враховуючи, що rL ≫ r0 з (3.9),

(3.11) отримаємо:

Pout ≈
2π4f 20µ

2
0M

2
0 r

2
0l

2
0

RL
sin2 ϑp . (3.12)

Припустимо, що провiдну петлю з радiусом rL = 10 мкм зроблено iз золотого

дроту з квадратним поперечним перерiзом 50×50 нм2. Опiр петлi RL ≈ 500 Ом.

Тодi максимальна потужнiсть, яка може бути вiдiбрана вiд СМНС за допомо-

гою такої петлi, згiдно (3.12), для СМНС з типовими параметрами (див. пiдрозд.

3.1.2) не перевищує Pout ≈ 6 пВт. Оскiльки було зроблено досить грубе припуще-

ння стосовно вигляду поля H i припускалося, що кут прецесiї ϑp ≈ π/2, отрима-

нi результати можуть бути дещо завищеними. На практицi ця потужнiсть може

бути у декiлька разiв меншою, тому природно вважати, що її типове значення

не перевищує величини ∼ 1 пВт.

3.1.4.2. Вiдбiр НВЧ потужностi за допомогою наноконденсатора.

Розташуємо тепер СМНС у центрi плоского конденсатора малих розмiрiв (на-

ноконденсатора) з квадратними обкладинками розмiрами ac × ac та вiдстанню

мiж обкладинками bc (рис. 3.1в). Припустимо, що ac ≫ bc, r0 i простiр мiж об-

кладинками конденсатора заповнений повiтрям з дiелектричною проникнiстю

ε0 та магнiтною проникнiстю µ0 .
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Для розрахунку осцилюючої напруги |Udip|, яка наводиться мiж обкладин-

ками конденсатора, скористаємося наближеним виразом

|Udip| ≈

∣∣∣∣∣∣∣
bc/2∫
l0

E(r)dr

∣∣∣∣∣∣∣ ∼
π

2
f0µ0M0r

2
0l0 sinϑp

∣∣∣∣∣∣∣
bc/2∫
l0

dr

r2

∣∣∣∣∣∣∣ , (3.13)

деE(r) ∼ ω0µ0M(ϑp)/4πr
2. За нижню межу iнтегрування у (3.13) обрано r = l0,

а не r = 0, оскiльки при r → 0 поле E(r) → ∞. Враховуючи, що bc ∼ r0 ≫

l0 , з (3.13) отримаємо вираз для напруги мiж обкладинками конденсатора, що

створюється магнiтним диполем:

|Udip| ∼ πf0µ0M0r
2
0 sinϑp . (3.14)

Оскiльки ємнiсть плоского конденсатора C можна записати у виглядi C ≈

ε0a
2
c/bc, потужнiсть, яка може бути вiдiбрана вiд СМНС у такiй системi, мо-

жна оцiнити виразом:

Pout ∼ f0C|Udip|2 = π2f 30 ε0
a2c
bc
µ20M

2
0 r

4
0 sin

2 ϑp . (3.15)

Припустимо, що конденсатор має розмiри ac = 10 мкм, bc = 50 нм. Тодi

максимальна потужнiсть, яка може бути вiдiбрана вiд СМНС з типовими пара-

метрами, згiдно (3.15) не перевищує Pout ≈ 11 пВт. На практицi ця потужнiсть

може бути у декiлька разiв меншою, тому природно вважати, що її типове зна-

чення Pout ∼ 1 пВт.

3.1.5. СМНС у лiнiях передачi НВЧ. Розглянемо задачу про збудже-

ння електромагнiтних хвиль у лiнiях передачi НВЧ мiкрохвильовою компонен-

тою намагнiченостi ВМШ СМНС. Для цього одержимо загальнi формули для

потужностi збудженої хвилi у довiльнiй регулярнiй лiнiї передачi НВЧ i потiм

проаналiзуємо два простих випадки збудження хвиль: у прямокутному хвиле-

водi та смужковiй лiнiї передачi.

Для опису збудження електромагнiтних хвиль мiкрохвильовою ком-

понентою намагнiченостi Mrf зручно ввести густину магнiтного струму
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JM = i2πf0µ0Mrf = i2πf0µ0Mrf (x̂ cosϕp + ẑ sinϕp). Кут ϕp у цьому виразi є

функцiєю часу, а тому функцiєю часу є x- та z-складовi мiкрохвильової ком-

поненти намагнiченостi. Оскiльки нас цiкавить тiльки якiсний результат щодо

збудження електромагнiтних хвиль у лiнiях передачi НВЧ коливаннями нама-

гнiченостi ВМШ, то для спрощення будемо розглядати випадок, коли кожна з x-

та z-складових Mrf є максимальною. Тобто формально припустимо cosϕp → 1,

sinϕp → 1. Хоча обидвi цi умови не можуть виконуватись одночасно, такий

дещо «штучний» пiдхiд дозволить вiдразу ж оцiнити максимальну ефектив-

нiсть збудження електромагнiтних хвиль у лiнiях передачi НВЧ осцилюючими

магнiтними диполями, орiєнтованими вздовж осей x та z вiдповiдно.

Використовуючи лему Лоренца [375–377] для двох довiльних електромагнi-

тних полiв (Es,Hs) та (E−s,H−s) у лiнiї передачi НВЧ, можна визначити без-

розмiрну амплiтуду As збудженої s-ї моди

As = −

∫
V0

JMH−sdV∫
S⊥

{[Es ×H−s]− [E−s ×Hs]} ẑdS
, (3.16)

де iндекс s вiдповiдає хвилi, яка поширюється у лiнiї передачi у напрямку +z, а

iндекс −s вiдповiдає хвилi, яка поширюється у протилежному напрямку (−z),

V0 – об’єм ВМШ, де JM ̸= 0, S⊥ – область поперечного перерiзу лiнiї передачi.

У (3.16) вважається, що повздовжнiй осi лiнiї передачi вiдповiдає вiсь z. НВЧ

потужнiсть Pout, s s-ї моди, яка збуджується у лiнiї передачi мiкрохвильовою

компонентою намагнiченостi СМНС, може бути записана так

Pout, s =
1

2
Re

∫
S⊥

[Es ×H∗
s] ẑdS =

1

2
Re

∫
S⊥

(
Es, xH

∗
s, y − Es, yH

∗
s, x

)
dS , (3.17)

де компоненти полiв Es, x , Es, y , Hs, x , Hs, y s-ї моди пропорцiйнi до амплiтуди

As. Вiдповiдно, потужнiсть Pout, s виявляється пропорцiйною до |As|2.

3.1.5.1. Прямокутний хвилевiд. Розглянемо випадок, коли СМНС роз-

ташована всерединi iдеального регулярного прямокутного хвилеводу без втрат
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з поперечним перерiзом aw × bw (aw – розмiр широкої стiнки хвилеводу, bw –

розмiр його вузької стiнки) (рис. 3.1г). Простiр усерединi хвилеводу заповнений

сухим повiтрям з дiелектричною проникнiстю ε0 та магнiтною проникнiстю µ0.

Припустимо, що хвилевiд працює в одномодовому режимi. Причому єдиною

хвилею, яка може поширюватись у хвилеводi, є хвиля H10 . Частота коливань

поля у цiй хвилi дорiвнює частотi прецесiї намагнiченостi у ВМШ f0. Компо-

ненти полiв цiєї хвилi одиничної амплiтуди мають вигляд [374–377]

Ey (x, z) = −i2H0f0µ0aw sin

(
π

aw
x

)
exp (∓iκ10z) ,

Hx (x, z) = ±iH0κ10
aw
π

sin

(
π

aw
x

)
exp (∓iκ10z) , (3.18)

Hz (x, z) = H0 cos

(
π

aw
x

)
exp (∓iκ10z) ,

де H0 = 1 А/м – розмiрний одиничний амплiтудний множник,

κ10 = π
√
4f 20 ε0µ0 − 1/a2w – стала поширення хвилi. У (3.18) верхнiй знак

вiдповiдає хвилi, яка поширюється у напрямку +z, а нижнiй знак – хвилi, яка

поширюється у напрямку −z.

Нехай СМНС, яку як i ранiше будемо вважати точковим об’єктом, знаходи-

ться всерединi хвилеводу у точцi з координатами (x0, y0, z0). Враховуючи, що

густина магнiтного струму JM має x- та z-складовi, вiдповiдно i2πf0µ0Mrfx̂ та

i2πf0µ0Mrf ẑ, розглянемо окремо збудження хвилi H10 кожною з цих складових.

Пiдставляючи у (3.16) вираз JM = i2πf0µ0Mrfx̂ та вирази (3.18) для компо-

нент поля хвилi H10, отримуємо:

As ≡ Ax = π

(
M0

H0

)(
V0
a2wbw

)
sin

(
π

aw
x0

)
sinϑp . (3.19)

За аналогiєю, у другому випадку, при JM = i2πf0µ0Mrf ẑ, одержимо:

As ≡ Az = iπ2
(
M0

H0

)(
V0

a3wbwκ10

)
cos

(
π

aw
x0

)
sinϑp . (3.20)

Вiдповiдно до (3.19), (3.20) амплiтуда збудженої хвилi суттєво залежить вiд по-

ложення СМНС усерединi хвилеводу. При x0 = aw/2, коли СМНС розташована



123

по центру широкої стiнки хвилеводу, Az = 0. В iншому граничному випадку,

при x0 = 0 або x0 = aw, Ax = 0. Розглянемо далi саме цi випадки розташування

СМНС, яким вiдповiдають оптимальнi умови збудження хвилi H10.

Використовуючи вирази для компонент поля (3.18), потужнiсть збудженої

хвилi H10, яка поширюється у напрямку +z, може бути записана у виглядi

Pout = H2
0Z0|As|2

a3wbw
λ20

√
1−

(
λ0
2aw

)2

, (3.21)

де Z0 – хвильовий опiр вiльного простору, λ0 – довжина хвилi у вiльному про-

сторi. Пiдставляючи у цю формулу максимальнi значення амплiтуд збудженої

хвилi, Amax
x = (πM0V0/H0a

2
wbw) sinϑp або Amax

z = (iπ2M0V0/H0a
3
wbwκ10) sinϑp,

одержуємо вирази для НВЧ потужностi хвилi за оптимальних умов її збудже-

ння

Pout, x = π2M 2
0Z0

V 2
0

awbwλ20
sin2 ϑp

√
1−

(
λ0
2aw

)2

, (3.22a)

Pout, z = π4M 2
0Z0

V 2
0

a3wbwλ
2
0κ2

10

sin2 ϑp

√
1−

(
λ0
2aw

)2

, (3.22b)

де потужнiсть Pout, x вiдповiдає умовi розташування СМНС по центру широ-

кої стiнки хвилеводу (x0 = aw/2, As = Amax
x ), а потужнiсть Pout, z вiдповiдає

умовi розташування СМНС поблизу вiд вузької стiнки хвилеводу (x0 = 0, aw,

As = Amax
z ). Пiдставляючи у цi вирази типовi параметри СМНС, а також ве-

личини λ0 = 30 мм, aw = 23 мм, bw = 50 нм, та припускаючи, що ϑp = π/2,

отримаємо для максимальної потужностi НВЧ сигналу, яка може бути вiдiбра-

на вiд СМНС: Pout, x ≈ 2.7 · 10−17 Вт, Pout, z ≈ 2.0 · 10−17 Вт. Цi потужностi

помiтно бiльшi, нiж НВЧ потужнiсть, яка випромiнюється СМНС у вiльний

простiр, але разом з тим набагато меншi за потужнiсть, яка може бути вiдiбра-

на вiд СМНС у ближнiй зонi. Причиною того, що потужнiсть Pout для СМНС

у прямокутному хвилеводi достатньо мала, є притаманне хвилеводу явище вiд-

сiчки, яке заважає зменшенню поперечного перерiзу хвилеводу. Ефективнiсть

збудження поля визначається коефiцiєнтом перекриття полiв хвилi H10 та по-
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ля, породженого мiкрохвильовою компонентою намагнiченостi. Цей коефiцiєнт

є достатньо великим лише в околi точки, де розташована СМНС. Вiдповiдно,

усереднення цього коефiцiєнта за усiм поперечним перерiзом хвилеводу aw× bw

дає достатньо малу величину. Це призводить до вiдповiдних малих вихiдних

потужностей Pout.

3.1.5.2. Смужкова лiнiя. Теоретичний аналiз електромагнiтних хвиль

у смужкових лiнiях передачi є достатньо складною задачею, яка не має точно-

го аналiтичного розв’язку в областi частот f > 1 ГГц [254, 375–377]. Тому для

якiсного аналiзу можливостi вiдбору НВЧ потужностi вiд СМНС, розташова-

ної всерединi смужкової лiнiї, слiд використати спрощену модель зазначеної

лiнiї. Ця спрощена модель, по сутi, являє собою плоскопаралельний хвилевiд,

утворений тонкими металевими смужками шириною aw, вiдстань мiж якими bw

(рис. 3.1в). Припустимо, що в областi мiж смужковими провiдниками, заповне-

нiй середовищем з проникностями ε0, µ0, може поширюватись лише ТЕМ-хвиля

з вектором електричного поля, перпендикулярним до площини смужкових про-

вiдникiв. Припустимо також, що поле цiєї хвилi не виходить за межi попере-

чного перерiзу лiнiї передачi aw × bw, тобто не iснує в областях x < 0, x > aw,

y < 0, y > bw. Крайовими ефектами при записi поля також будемо нехтувати.

З урахуванням зроблених припущень безрозмiрна амплiтуда збудженої

ТЕМ-хвилi може бути розрахована за формулою (3.16)

As = −i
π

2

(
M0Z0

E0

)(
V0

awbwλ0

)
sinϑp , (3.23)

де E0 = 1 В/м – розмiрний одиничний амплiтудний множник. Тодi, враховуючи

(3.17), потужнiсть Pout ТЕМ-хвилi, збудженої коливаннями намагнiченостi у

СМНС, може бути записана так:

Pout =
1

2

(
E2

0

Z0

)
|As|2awbw =

π2

8
M 2

0Z0awbw

(
V0

awbwλ0

)2

sin2 ϑp . (3.24)

Обираючи характернi поперечнi розмiри смужкової лiнiї як aw = 10 мкм,

bw = 50 нм для СМНС з типовими параметрами (див. пiдрозд. 3.1.2), одержимо
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максимальне значення вихiдної потужностi Pout ≈ 1.0 · 10−14 Вт при ϑp = π/2.

Ця потужнiсть приблизно на три порядки бiльша за максимальну потужнiсть

хвилi, збудженої у прямокутного хвилеводi. Зростання потужностi вiдбувається

за рахунок суттєвого зменшення поперечних розмiрiв лiнiї передачi i, як резуль-

тат, пiдвищення ефективностi збудження поля намагнiченiстю ВМШ СМНС.

3.1.6. СМНС у резонаторах НВЧ. Як було показано вище, вихiдна

НВЧ потужнiсть Pout СМНС, розмiщених у лiнiях передачi НВЧ, є досить ма-

лою (Pout ∼ 10−14 Вт або менше). Однiєю з причин цього є достатньо низька

вибiрковiсть лiнiй передачi НВЧ. Це призводить до низької ефективностi збу-

дження хвиль у лiнiях передачi коливаннями намагнiченостi у ВМШ СМНС.

Для збiльшення ефективностi збудження електромагнiтного поля мiкрохвильо-

вою компонентою намагнiченостi зручно використовувати систему, яка є доста-

тньо чутливою до слабких НВЧ сигналiв. Типовим прикладом такої системи

є НВЧ резонатор. Тому у цьому пiдроздiлi буде розглянуто можливiсть збу-

дження електромагнiтних коливань у НВЧ резонаторi, у якому розташовано

СМНС.

Запишемо рiвняння Максвелла для поля, яке збуджується всерединi резо-

натора магнiтним струмом з густиною JM [374,376,377]

rotE+ iω0µ0H = −JM , (3.25a)

rotH− iω0ε0E = 0 , (3.25b)

де, як i ранiше, ω0 = 2πf0 – циклiчна частота коливань намагнiченостi у ВМШ

СМНО, а резонатор вважається заповненим речовиною з дiелектричною про-

никнiстю ε0 та магнiтною проникнiстю µ0. Якщо ж це не так i речовина, яка

заповнює резонатор, характеризується вiдносною дiелектричною проникнiстю

ε ̸= 1 i вiдносною магнiтною проникнiстю µ ̸= 1, у (3.25) та всiх наступних

формулах цього пiдроздiлу слiд зробити замiну: ε0 → εε0 , µ0 → µµ0 . У такому

виглядi це правило замiни повнiстю коректне для випадку резонатора, заповне-

ного лiнiйним, однорiдним, iзотропним, непараметричним середовищем. Якщо
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ж це не так, наприклад, якщо резонатор заповнений анiзотропною речовиною,

рiвняння (3.25) та наступнi вирази мають бути скорегованi з урахуванням вiдпо-

вiдних особливостей запису матерiальних рiвнянь для речовини-заповнювача.

Поля E, H, збудженi у резонаторi намагнiченiстю ВМШ, можуть бути пред-

ставленi суперпозицiєю полiв En , Hn власних мод системи та деяких градiєн-

тних функцiй ΥE, ΥH [7]

E =
∑
n

AnEn − gradΥE ,

H =
∑
n

BnHn − gradΥH , (3.26)

де An та Bn – деякi безрозмiрнi амплiтуднi коефiцiєнти, а n – узагальнений

iндекс власної моди системи. У свою чергу, поля власних мод En , Hn є розв’яз-

ками однорiдних рiвнянь [7]

rotEn + iωnµ0Hn = 0 ,

rotHn − iωnε0En = 0 , (3.27)

де ωn – циклiчна частота n-ї власної моди резонатора.

Для полiв власних мод резонатора En , Hn та градiєнтних функцiй ΥE , ΥH

виконуються умови ортогональностi [7]:∫
Vr

E∗
nε0En′dV = ∥En∥ δn, n′ ,

∫
Vr

H∗
nµ0Hn′dV = ∥Hn∥ δn, n′ ,

∫
Vr

E∗
nε0 gradΥEdV = 0 ,

∫
Vr

H∗
nµ0 gradΥHdV = 0 ,

δn, n′ =

 1, n = n′

0, n ̸= n′
, (3.28)
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де ∥En∥ та ∥Hn∥ – нормувальнi коефiцiєнти (норми) для власної n-ї моди, а

об’єм Vr – це об’єм, у якому En ̸= 0, Hn ̸= 0. У бiльшостi випадкiв, для спро-

щення, можна приймати за Vr об’єм резонатора.

Пiдставляючи розклади (3.26) у (3.25), з урахуванням (3.27) та (3.28), можна

одержати вирази для безрозмiрних амплiтудних коефiцiєнтiв An та Bn

An =
ω0ωn
ω2
n − ω2

0

Dn

∥Hn∥
, (3.29a)

Bn =
ω2
0

ω2
n − ω2

0

Dn

∥Hn∥
, (3.29b)

де

Dn =

∫
Vr

H∗
nµ0MrfdV =

∫
V0

H∗
nµ0MrfdV . (3.30)

Виходячи з (3.29), очевидно, що An таBn нескiнченно зростають при спiвпадiннi

частоти коливань намагнiченостi ω0 з власною частотою системи ωn. Разом з

тим, саме такий випадок найбiльш цiкавий як з фундаментальної точки зору,

так i з точки зору практичних застосувань. Щоб позбавитися сингулярностi

при ω0 = ωn, припустимо, що електромагнiтнi коливання у резонаторi є слабко

згасаючими, а сам резонатор характеризується добротнiстю Q ≫ 1. Тодi при

ω0 ≈ ωn цю добротнiсть можна наближено оцiнити виразом:Q→ Qn = ωn/|ωn−

ω0|. У цьому випадку вирази (3.29) суттєво спрощуються:

An ≈
1

2
Qn

Dn

∥Hn∥
, (3.31a)

Bn ≈
1

2
Qn

Dn

∥Hn∥
. (3.31b)

Нехтуючи для спрощення градiєнтними функцiями у розкладах (3.26), середню

НВЧ потужнiсть, яка накачується з СМНО у n-ту власну моду резонатора,

можна розрахувати за формулою:

Pout, n =
f0
4Qn

(
|An|2∥En∥+ |Bn|2∥Hn∥

)
. (3.32)

Зазначимо, що величина Qn у знаменнику (3.32) пiдкреслює той факт, що енер-

гiя з СМНО ефективно перекачується у n-ту моду резонатора лише у вузькому
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частотному дiапазонi шириною ∼ |ωn − ω0| навколо ωn ≈ ω0. Iнакше кажучи,

змiни енергiї електромагнiтних коливань у резонаторi за один перiод коливань

повиннi бути малi порiвняно з величиною самої цiєї енергiї при ωn ≈ ω0. Саме

за цих умов можна вважати, що Qn ≫ 1 i робити наведенi вище наближення.

Оскiльки збудження електромагнiтних коливань у резонаторi розглядається

поблизу вiд точки резонансу, формула (3.32) може бути додатково спрощена.

Оскiльки у точцi резонансу середнi енергiї електричного та магнiтного полiв

однаковi, потужнiсть Pout, n можна записати за допомогою лише однiєї з безроз-

мiрних амплiтуд An, Bn , наприклад:

Pout, n =
f0
2Qn

|An|2∥En∥ . (3.33)

3.1.6.1. Порожнистий прямокутний резонатор. Розглянемо збудже-

ння коливань у порожнистому прямокутному резонаторi з СМНС прецесiєю

намагнiченостi у ВМШ наноструктури (рис. 3.1г). Припустимо для визначено-

стi, що у резонаторi об’ємом Vr = ar×br×lr збуджується мода H101 . Компоненти

електромагнiтного поля цiєї моди одиничної амплiтуди мають вигляд [374,376]

Ey (x, y, z) = E0 sin

(
π

ar
x

)
sin

(
π

lr
z

)
, (3.34a)

Hx (x, y, z) = −i
E0

Z0

λ0
2lr

sin

(
π

ar
x

)
cos

(
π

lr
z

)
, (3.34b)

Hz (x, y, z) = i
E0

Z0

λ0
2ar

cos

(
π

ar
x

)
sin

(
π

lr
z

)
, (3.34c)

де E0 = 1 В/м – розмiрний одиничний амплiтудний множник.

Припустимо, що СМНО знаходиться у деякiй точцi з координатами

(x0, y0, z0) всерединi резонатора. Тодi, пiдставляючи вирази (3.34) у (3.30), одер-

жуємо:

Dn =
i

2
µ0M0

E0

Z0
V0

[
λ0
lr

sin

(
π

ar
x0

)
cos

(
π

lr
z0

)
− λ0
ar

cos

(
π

ar
x0

)
sin

(
π

lr
z0

)]
sinϑp .

(3.35)

При виведеннi цього спiввiдношення було враховано, що Dn ̸= 0 тiльки всереди-

нi малого об’єму ВМШ V0. У межах цього об’єму пiдiнтегральний вираз у (3.30)
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можна вважати сталим. Його значення можна знайти, пiдставивши у вiдповiднi

формули координати точки (x0, y0, z0), де розташованi магнiтнi диполi.

Коефiцiєнти норми ∥En∥, ∥Hn∥ для коливання H101 записуються так:

∥En∥ =
ε0
4
E2

0Vr , (3.36a)

∥Hn∥ =
µ0
16

(
E0

Z0

)2

Vrλ
2
0

(
1

l2r
+

1

a2r

)
. (3.36b)

Вiдповiдно, безрозмiрна амплiтуда An має вигляд

An ≈ i4Q

(
M0Z0

E0

)
V0
Vr

l2ra
2
r

λ20(a
2
r + l2r )

×[
λ0
lr

sin

(
π

ar
x0

)
cos

(
π

lr
z0

)
− λ0
ar

cos

(
π

ar
x0

)
sin

(
π

lr
z0

)]
sinϑp ,

(3.37)

де Q – добротнiсть коливань H101 прямокутного резонатора. Iз записаного ви-

разу видно, що амплiтуда збуджених коливань суттєво залежить вiд положення

СМНО всерединi резонатора. Якщо припустити, що x0 = ar/2, z0 = 0, тодi з

(3.37) одержимо спрощений вираз для An:

An ≈ i4Q

(
M0Z0

E0

)
V0
Vr

lra
2
r

λ0(a2r + l2r )
sinϑp . (3.38)

Пiдставляючи цей спрощений вираз у (3.33), одержуємо формулу для поту-

жностi коливань H101, збуджених у прямокутному резонаторi мiкрохвильовою

компонентою намагнiченостi ВМШ СМНО:

Pout = 2Qε0f0M
2
0Z

2
0V0

(
V0
Vr

)
l2ra

4
r

λ20(a
2
r + l2r )

2
sin2 ϑp . (3.39)

Для СМНО з типовими параметрами (див. пiдрозд. 3.1.2), розмiщеного у ре-

зонаторi з розмiрами ar = 23 мм, br = 50 нм, lr(λ0) = λ0ar
(
4a2r − λ20

)−1/2 та

власною добротнiстю Q = 105 на частотi f0 = 10 ГГц, можна одержати хара-

ктерну максимальну величину вихiдної НВЧ потужностi СМНО (при ϑp = π/2)

Pout ≈ 1.6 · 10−13 Вт. Видно, що незважаючи на достатньо велику добротнiсть

(Q = 105), ефективнiсть вiдбору НВЧ потужностi вiд СМНС у порожнистому
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прямокутному резонаторi достатньо мала. Причиною цього є неспiврозмiрнiсть

об’єму ВМШ СМНО V0 та об’єму резонатора Vr , за рахунок чого збудження ко-

ливань мiкрохвильовою намагнiченiстю ВМШ виявляється ефективним лише у

просторовiй областi поблизу вiд ВМШ.

3.1.6.2. Смужковий резонатор. Розглянемо смужковий резонатор з

поперечним перерiзом ar × br та довжиною lr = λ0/2 (рис. 3.1в). Як i ранi-

ше у пiдрозд. 3.1.5.2, скористаємося простою моделлю плоскопаралельної лiнiї,

вiдповiдно замiнивши смужковий резонатор еквiвалентним плоскопаралельним

резонатором з тою ж резонансною частотою f0 та добротнiстю Q. Нехтуючи усi-

ма крайовими ефектами, запишемо вирази для електромагнiтного поля фунда-

ментальної TEM-моди такого резонатора з одиничною амплiтудою E0 [374]:

Ey = E0 sin

(
π

lr
z

)
, (3.40a)

Hx = −i
E0

Z0
cos

(
π

lr
z

)
. (3.40b)

Виходячи з цих виразiв, величини Dn , ∥En∥, ∥Hn∥, An для магнiтних диполiв,

розташованих у точцi (x0 , y0 , z0), розраховуються за формулами:

Dn = i

(
µ0
E0

Z0
M0

)
V0 cos

(
π

lr
z0

)
sinϑp , (3.41a)

∥En∥ =
1

2
ε0E

2
0Vr , (3.41b)

∥Hn∥ =
1

2
µ0

(
E0

Z0

)2

Vr , (3.41c)

An = iQ

(
M0Z0

E0

)(
V0
Vr

)
cos

(
π

lr
z0

)
sinϑp . (3.41d)

Згiдно з (3.41d), безрозмiрна амплiтуда An суттєво залежить вiд положення

СМНО всерединi резонатора. Припустимо для визначеностi, що z0 = 0, то-

дi ефективнiсть збудження коливань у резонаторi буде максимальною. Поту-

жнiсть Pout, яка витрачається СМНО на збудження коливань, у цьому випадку

буде записуватись так:

Pout =
1

4
Qε0f0M

2
0Z

2
0

(
V0
Vr

)2

Vr sin
2 ϑp . (3.42)
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Для СМНО з типовими параметрами (див. пiдрозд. 3.1.2), розмiщеного у

плоскопаралельному резонаторi з параметрами ar = 10 мкм, br = 50 нм,

lr = λ0/2, Q = 103, максимальна НВЧ потужнiсть (при ϑp = π/2), яка вiд-

дається СМНО у зовнiшнє коло, досягає Pout ≈ 4.2 пВт. Зауважимо, що це

значення потужностi є бiльш реалiстичним, анiж Pout ≈ 11 пВт, отримане для

топологiчно схожої системи – наноконденсатора (див. пiдрозд. 3.1.4.2). Це по-

яснюється бiльш грубою моделлю, застосованою у пiдрозд. 3.1.4.2.

3.2. Мiкрохвильовi властивостi генераторiв НВЧ сигналiв на

основi поодиноких СМНС

Отриманi у попередньому пiдроздiлi вирази для потужностi НВЧ сигналу

Pout , яка вiддається СМНО у зовнiшнє коло (вiльний простiр, лiнiю передачi,

НВЧ резонатор тощо), на перший погляд помiтно вiдрiзняються формою запи-

су. Разом з тим очевидно, що фiзика процесiв генерацiї такого НВЧ сигналу

принципово не залежить вiд того, всерединi якої НВЧ системи розташована

СМНС. Це означає, що результати, отриманi у пiдрозд. 3.1, можуть бути уза-

гальненi та записанi в єдиному унiверсальному виглядi.

Iз загальнофiзичних мiркувань зрозумiло, що вихiдна НВЧ потужнiсть ге-

нератора на основi поодинокої СМНС Pout має бути пропорцiйною до НВЧ поту-

жностi коливань намагнiченостi у ВМШ структури PM . Вона має також зале-

жати вiд спiввiдношення мiж об’ємом ВМШ V0, де виникає прецесiя намагнiче-

ностi, та деяким ефективним об’ємом системи Veff , де коливання електромагнi-

тного поля збуджуються найбiльш ефективно. Також вихiдна потужнiсть Pout

має бути пропорцiйною до добротностi системи Q, що видно з достатньо загаль-

них формул (3.32), (3.33). Враховуючи цi мiркування, вихiдну НВЧ потужнiсть

генератора на основi поодинокої СМНС Pout можна записати у загальному ви-

глядi:

Pout =
8

3
π3PM

V0
Veff

Q . (3.43)
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Записана формула не мiстить в явному виглядi виразiв, специфiчних для де-

якої конкретної НВЧ системи. Вона є унiверсальною i дозволяє розрахувати

вихiдну потужнiсть довiльного генератора НВЧ на основi СМНС, сигнал якого

виникає за рахунок збудження мiкрохвильовою намагнiченiстю осциллюючого

дипольного поля.

Потужнiсть коливань намагнiченостi PM у ВМШ структури можна предста-

вити як вiдношення магнiтної енергiї коливань намагнiченостi WM до перiоду

цих коливань 1/f0. Енергiю WM можна оцiнити зверху виразом µ0M
2
0V0 sin

2 ϑp.

Тодi потужнiсть коливань намагнiченостi PM запишеться так:

PM = µ0M
2
0V0f0 sin

2 ϑp . (3.44)

За такої форми запису величина PM визначається лише властивостями СМНО

i не залежить вiд властивостей НВЧ системи, у яку помiщено СМНС.

Потужнiсть PM – це максимальна НВЧ потужнiсть, яка може бути вiдiбра-

на вiд СМНО. Такий граничний випадок, однак, буде означати, що коливання

намагнiченостi у ВМШ зникнуть, оскiльки вся їхня енергiя повнiстю перейде

в енергiю збудженого поля. Зрозумiло, що такий режим роботи генератора є

доволi екстремальним i на практицi, як правило, реалiзовуватись не буде. Фор-

мально такий режим роботи можливий за умови, що керуючий сталий струм

генератора Idc встигає швидко (за час ∼ 1/f0) поповнювати цi втрати енергiї.

Пiдставивши у (3.44) типовi параметри СМНС (див. пiдрозд. 3.1.2), можна

знайти величину PM = 800 нВт при ϑp = π/2, яка суттєво вище за вихiднi НВЧ

потужностi Pout, отриманi у пiдрозд. 3.1 для рiзних НВЧ систем. Це означає,

що ефективнiсть перетворення енергiї коливань намагнiченостi на енергiю еле-

ктромагнiтного поля у розглянутих НВЧ системах є доволi малою, принаймнi

для систем з обраними типовими параметрами.

Розглянемо тепер ефективнiсть зв’язку мiж СМНО та НВЧ системою, яка

впливає на НВЧ потужнiсть вихiдного сигналу генератора. Ця ефективнiсть

зв’язку визначається вiдношенням Pout/PM i, згiдно з (3.43), описується виразом
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(8/3)π3(V0/Veff)Q. Враховуючи, що суть добротностi НВЧ системи Q у цьому

спiввiдношеннi очевидна, розглянемо бiльш детально вплив множника V0/Veff .

Зазначимо, що ефективний об’єм Veff , загалом кажучи, не спiвпадає з реаль-

ним об’ємом системи Vs, де iснують збудженi коливання поля. Ефективний об’єм

Veff можна розглядати як об’єм НВЧ системи, у якому збудження коливань вiд-

бувається найбiльш ефективно. Або його можна розглядати як об’єм, у якому

зосереджено бiльшу частину енергiї коливань збудженого електромагнiтного

поля. Ефективний об’єм Veff можна представити у виглядi добутку реального

об’єму системи Vs та деякого безрозмiрного множника, який залежить вiд стру-

ктури електромагнiтного поля, що збуджується. Цей безрозмiрний множник

Veff/Vs вказує на ефективнiсть використання об’єму системи Vs для збудження

коливань поля. Малiсть цього вiдношення означає, що не весь простiр усереди-

нi НВЧ системи використовується для пiдтримання збуджених коливань поля.

Навпаки, при Veff ≈ Vs, майже весь об’єм НВЧ системи використовується для

формування вихiдного НВЧ сигналу.

Виходячи iз спiввiдношення (3.43), вихiдна потужнiсть генератора диполь-

ного НВЧ поля на основi СМНС суттєво залежить вiд спiввiдношення об’єму

ВМШ V0 та ефективного об’єму системи Veff . Для типових систем це спiввiд-

ношення виявляється дуже малим (V0/Veff ≪ 1), що й призводить до малих

значень вихiдної потужностi Pout. Для збiльшення Pout очевидно слiд забезпе-

чити умови, за яких об’єм Veff є мiнiмальним. Враховуючи, що Veff ∼ Vs , можна

зробити висновок, що для збудження коливань електромагнiтного поля най-

бiльш ефективними є НВЧ системи, в яких вiдсутнє явище вiдсiчки, наприклад

смужковi, щiльовi, копланарнi лiнiї та резонатори тощо. Причому використання

резонаторiв є бiльш бажаним за рахунок наявностi у них великої добротностi

Q≫ 1, що, згiдно з (3.43), призводить до зростання потужностi Pout в Q разiв.

Основнi результати, отриманi ранiше у пiдрозд. 3.1, узагальненi у таблицi

3.1, де наведено явнi вирази для ефективного об’єму системи Veff , а також зна-
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Таблиця 3.1

Зведенi результати для всiх розглянутих НВЧ генераторiв з однiєю

СМНС.

Випадок Вираз для Veff Параметри Pout , Вт

Вiльний простiр λ30 λ0 = 3 см, Q = 1 3.9 · 10−22

Ближня зона: 4πr20RL/3µ0f0 RL = 503 Ом, 6.0 · 10−12

петля Q = 1

Ближня зона: 8π3λ20l
2
0bc/3a

2
c ac = 10 мкм, 1.1 · 10−11

наноконденсатор bc = 50 нм, Q = 1

Прямокутний 16πa2wbwυ/3 aw = 23 мм, bw = 50 нм, 2.7 · 10−17

хвилевiд υ = υ̃/
√
1− υ̃2,

υ̃ = λ0/2aw ≈ 0.65, Q = 1

Смужкова 64πawbwλ0/3 aw = 10 мкм, 1.0 · 10−14

лiнiя bw = 50 нм, Q = 1

Прямокутний 4π3λ20br(1 + υ2)2/3υ ar = 23 мм, 1.6 · 10−13

резонатор br = 50 нм, Q = 105

Смужковий 16π3arbrλ0/3 ar = 10 мкм, 4.2 · 10−12

резонатор br = 50 нм, Q = 103

чення максимальної вихiдної потужностi генератора Pout, розрахованi за фор-

мулою (3.43) для вказаних у таблицi параметрiв НВЧ систем i ϑp = π/2.

Звернемо увагу ще на одну особливiсть запису (3.43) та виразiв для Veff

у таблицi 3.1. Як вiдомо, електромагнiтне поле, збуджене мiкрохвильовою на-

магнiченiстю ВМШ СМНС, розмiщеної у вiльному просторi, хоча й спадає з

вiдстанню r вiд СМНС, але формально iснує у будь-якiй точцi простору. Вра-

ховуючи це, вибiр ефективного об’єму для такої системи не є однозначним. У

таблицi 3.1 цей об’єм для вiльного простору обраний як Veff = λ30. За такого

вибору Veff , згiдно з (3.7), у формулi (3.43) для Pout з’являється додатковий

множник 8π3/3. Якщо ж, наприклад, припустити, що Pout = PM(V0/Veff)Q, то
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вирази для Veff у таблицi 3.1 мають бути помноженi на 3/8π3.

У подальшому будемо вважати, що має мiсце формула (3.43).

З (3.43) видно, що за заданих параметрiв СМНС забезпечити високий рiвень

вихiдної потужностi генератора Pout можна за рахунок виконання двох умов:

малого ефективного об’єму НВЧ системи Veff та високої добротностi системи Q.

Перша з цих умов свiдчить про суттєву перевагу резонансних систем, у яких

вiдсутнє явище вiдсiчки. З iншого боку, добротнiсть таких систем Q є помiтно

меншою за добротнiсть резонаторiв з ненульовою граничною частотою, напри-

клад об’ємних резонаторiв. Конкуренцiя цих двох факторiв призводить до того,

що вихiдна потужнiсть генератора на основi поодинокої СМНС Pout виявляє-

ться суттєво меншою за потужнiсть коливань намагнiченостi PM i, в кращому

разi, не перевищує кiлькох пВт (див. табл. 3.1). Таким чином, практичне вико-

ристання генераторiв дипольного випромiнювання на основi поодиноких СМНС

є доволi сумнiвним.

3.3. Мiкрохвильовi властивостi генераторiв НВЧ сигналiв на

основi масивiв синхронiзованих СМНС

3.3.1. Загальний розгляд задачi. Оскiльки генератори дипольного ви-

промiнювання з поодинокими СМНС не дозволяють забезпечити достатньо ви-

сокий рiвень вихiдної потужностi Pout, системи такого типу слiд будувати на

основi масивiв СМНО. Важливою умовою при цьому є те, що всi СМНО повин-

нi генерувати сигнал на однiй й тiй же частотi f0, що може бути забезпечено за

рахунок синхронiзацiї всiх структур у масивi СМНС [222,223,230].

Iснує два основних пiдходи до побудови таких систем. Перший (традицiй-

ний) пiдхiд базується та послiдовному або паралельному з’єднаннi N СМНС,

якi виявляються зв’язаними спiльним сталим керуючим струмом Idc (див. та-

кож пiдрозд. 1.2.3). У цьому випадку, як показано у [227], вихiдна потужнiсть

системи виявляється бiльшою за вихiдну потужнiсть одного СМНО у N разiв
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(див. формулу (1.15)).

Другий спосiб отримання великих значень Pout для системи з N СМНО по-

лягає у розмiщеннi масиву структур усерединi резонатора з великою добротнi-

стю Q. За умови, що СМНО зв’язанi через дипольне поле (див. пiдрозд. 1.2.2)

i НВЧ потужнiсть вiд масиву структур вiдбирається через це ж саме мiкро-

хвильове дипольне поле, можна отримати суттєве зростання НВЧ потужностi

Pout порiвняно з вихiдною потужнiстю генераторiв з однiєю СМНС. У випадку

iдеальної синхронiзацiї СМНС мiж собою та з НВЧ резонатором можна одер-

жати зростання НВЧ потужностi Pout у N 2 разiв [219] для системи з N СМНО.

Зазначимо, що таке квадратичне зростання потужностi Pout з N буде спостерi-

гатись лише до того моменту, доки загальна потужнiсть, вiдiбрана вiд резона-

тора з N СМНО, буде малою порiвняно з потужнiстю природних втрат у ВМШ

СМНО. Для СМНО з типовими параметрами (див. пiдрозд. 3.1.2), розмiщених

усерединi смужкового резонатора, який розглядався у пiдрозд. 3.1.6.2, ця межа

квадратичного зростання потужностi Pout ∼ N 2 досягається вже за N > 104.

Використовуючи теорiю, розроблену у [227], НВЧ потужнiсть, яка вiдби-

рається вiд масиву з N СМНС, згiдно з ефектом ГМО або ТМО, може бути

записана у виглядi

Pout, N = NPMR , (3.45)

де PMR – вихiдна НВЧ потужнiсть однiєї СМНС [див. (3.2)].

Припустимо тепер, що масив з N синхронiзованих СМНС розмiщений усере-

динi смужкового резонатора з параметрами, вказаними у пiдрозд. 3.1.6.2. Тодi

вихiдна НВЧ потужнiсть такої системи з N СМНО запишеться так

Pout, N = N2Pout , (3.46)

де Pout – вихiдна потужнiсть генератора на основi смужкового резонатора з

однiєю СМНС [див. (3.42)].

Прирiвнюючи потужностi (3.45), (3.46), можна визначити кiлькiсть СМНС

у масивi Nc, за якої обидва механiзми вiдбору потужностi мають однакову ефе-
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ктивнiсть: Nc = PMR/Pout . Враховуючи явний вигляд Pout, величина Nc є фун-

кцiєю частоти коливань намагнiченостi f0: Nc ≡ Nc(f0).
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Рис. 3.2. Залежнiсть кiлькостi СМНС у масивi Nc(f0), за якої дипольний та

традицiйний механiзми вiдбору НВЧ потужностi є однаково ефективними,

вiд частоти прецесiї намагнiченостi f0. Суцiльна лiнiя вiдповiдає Nc(f0)

для ТМО структур, а штрихова – Nc(f0) для ГМО структур.

Очевидно, що при N > Nc переважає механiзм вiдбору потужностi через

мiкрохвильове дипольне поле, а при N < Nc бiльш ефективним виявляється

традицiйний механiзм вiдбору потужностi через ГМО або ТМО ефекти. Умову,

за якої дипольний механiзм вiдбору НВЧ потужностi переважає вiдповiдний

традицiйний механiзм вiдбору потужностi, зручно представити у виглядi

N(f0) > Nc(f0) =
PMR

Pout(f0)
=
f 2c
f 20

, (3.47)

де fc – характеристична частота системи СМНО + резонатор, за якої поту-

жностi Pout та PMR для поодинокої СМНС спiвпадають. Пiдставляючи у (3.47)
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PMR = 1 нВт для ГМО структур, одержуємо характерну частоту для такої

системи fGMR
c = 154 ГГц. Для ТМО структур, де PMR = 1 мкВт, вiдповiдно

одержимо fTMR
c = 4883 ГГц.

На рис. 3.2 графiчно зображено характерну залежнiсть (3.47) для масиву

ГМО та ТМО наноструктур. Товста штрихова крива на цьому рисунку вiдпо-

вiдає залежностi Nc(f0) для ГМО структур, а область пiд цiєю кривою, запов-

нена двобiчною штриховкою, – це область, де найбiльш ефективним є ГМО та

ТМО механiзми вiдбору потужностi. Товста суцiльна крива на рис. 3.2 вiдповiд-

ає залежностi Nc(f0) для ТМО структур. Область з однобiчною штриховкою,

розташована мiж суцiльною та штриховою товстими кривими, є областю домi-

нування дипольного та ТМО механiзмiв вiдбору НВЧ потужностi вiд масиву

СМНО. Нарештi, над суцiльною кривою Nc(f0) для ТМО структур знаходиться

область, у якiй домiнуючим є дипольний механiзм вiдбору потужностi.

З наведеного графiку та розрахованого значення характерної частоти fGMR
c

видно, що за типових робочих частот f0 < 100 ГГц дипольний механiзм вiд-

бору НВЧ потужностi може конкурувати з традицiйним механiзмом тiльки у

випадку ГМО структур. Причому для отримання помiтної переваги кiлькiсть

таких структур має бути достатньо великою: N ∼ 10 − 103. На жаль, системи

з такими характеристиками поки що досить складно виготовити, тому спро-

гнозованi результати навряд чи зможуть бути найближчим часом перевiренi

на практицi. Разом з тим, враховуючи суттєву залежнiсть Nc(f0) вiд частоти

f0, слiд очiкувати певних позитивних зрушень та результатiв при застосуван-

нi СМНС нових типiв з бiльшими робочими частотами. Певнi роботи у цьому

напрямi, пов’язанi як з використанням синтетичних антиферомагнетикiв, так

i iнших високочастотних магнiтних матерiалiв для створення ВМШ структур,

вже ведуться [42].

Таким чином, дипольний механiзм вiдбору НВЧ потужностi вiд СМНС є

ефективним тiльки при використаннi великих масивiв синхронiзованих СМНС

(N ∼ 10− 103) з великими робочими частотами (f0 ∼ 10− 100 ГГц). На сього-
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днiшнiй день цей механiзм може конкурувати тiльки з механiзмом вiдбору НВЧ

потужностi через ГМО, для якого характерна частота fGMR
c виявляється досить

малою: fGMR
c = 154 ГГц. У той же час, ТМО механiзм вiдбору НВЧ потужностi

переважає дипольний механiзм за всiєю областю прийнятних параметрiв систем

(N, f0).

3.3.2. Врахування впливу масиву СМНС на мiкрохвильовi вла-

стивостi генератора дипольного випромiнювання. У пiдрозд. 3.3.1 пiд

час розгляду мiкрохвильових властивостей генератора дипольного випромiню-

вання на основi масиву синхронiзованих СМНО неявним чином вважалося, що

при змiнi кiлькостi синхронiзованих СМНО мiкрохвильовi властивостi НВЧ ре-

зонатора, у якому розмiщено масив наноструктур, не змiнюються, а значить не

змiнюються i мiкрохвильовi властивостi вiдповiдного НВЧ генератора на осно-

вi СМНС. Насправдi це не завжди так, хоча зрозумiло, що подiбний вплив має

бути суттєвим лише у випадку масивiв з великою кiлькiстю СМНС N ≫ 1.

Однак, як показано у пiдрозд. 3.3.1, саме у випадку, коли кiлькiсть СМНО у

масивi є достатньо великою (N ∼ 10 − 103), генератори дипольного випромi-

нювання можуть успiшно конкурувати з традицiйними НВЧ генераторами на

основi СМНО. Отже, результати одержанi вище, повиннi бути уточненi з ура-

хуванням впливу масиву з N синхронiзованих СМНО на мiкрохвильовi власти-

востi генератора дипольного випромiнювання.

Виходячи iз загальнофiзичних мiркувань, вплив масиву СМНО на мiкро-

хвильовi властивостi генератора дипольного випромiнювання є негативним фа-

ктором, який погiршує мiкрохвильовi властивостi генератора. Далi розглянемо

лише два основних механiзми такого впливу.

Першим паразитним механiзмом впливу масиву СМНС на мiкрохвильовi

властивостi НВЧ генератора є внесення масивом наноструктур збурень у про-

сторову структуру електромагнiтного поля робочої моди НВЧ резонатора, на

основi якого побудовано генератор НВЧ сигналiв. За рахунок цього впливу кон-
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фiгурацiя електромагнiтного поля у резонаторi стає неоптимальною, що при-

зводить до зменшення ефективностi збудження коливань поля мiкрохвильовою

компонентою намагнiченостi СМНО. Також неоптимальна конфiгурацiя збу-

дженого електромагнiтного поля призводить до збiльшення власних втрат у

системi. Дiя даного механiзму впливу залежить вiд кiлькох факторiв, зокрема

вона визначається геометричними розмiрами об’єкта, який збурює поле. Лiнiй-

нi розмiри масиву N СМНО lN можуть бути оцiненi виразом lN ∼ 2r0N для

одновимiрних масивiв СМНС та виразом lN ∼ 2r0
√
N – для двовимiрних маси-

вiв СМНС, де r0 – радiус наноструктури. Для систем з прийнятною кiлькiстю

СМНС (N 6 104) цi розмiри є значно меншими за довжину хвилi НВЧ сигналу

λ0 , тому для таких систем згаданий механiзм впливу можна вважати несуттє-

вим. У подальшому його iснуванням будемо нехтувати.

Другим механiзмом впливу є зменшення добротностi НВЧ резонатора Q за

рахунок появи додаткових втрат енергiї збудженого електромагнiтного поля

всерединi масиву СМНС, включених у резонатор. Цей механiзм впливу може

викликати значне погiршення мiкрохвильових властивостей генератора диполь-

ного випромiнювання. Зокрема, згiдно з (3.43), при зменшеннi власної добротно-

стi резонатора Q вихiдна НВЧ потужнiсть Pout генератора дипольного випромi-

нювання, побудованого на основi такого резонатора, також буде зменшуватись.

Крiм того, при зменшеннi добротностiQ буде збiльшуватись ширина смуги гене-

рацiї, може змiнюватись форма спектральної лiнiї, погiршуватись ефективнiсть

керування генератором тощо. Розглянемо цей механiзм впливу бiльш детально.

Генерацiя у НВЧ резонаторi з масивом синхронiзованих СМНО починається,

коли керуючий сталий струм Idc , який протiкає крiзь кожну наноструктуру,

перевищує критичне значення струму Ith , за якого природнi магнiтнi втрати

у ВМШ виявляються скомпенсованими за рахунок дiї зовнiшнього струму Idc .

При Idc > Ith виникає стiйка прецесiя намагнiченостi у ВМШ СМНО, яка, в

свою чергу, породжує мiкрохвильове електромагнiтне поле всерединi резонато-

ра. Породжене змiнною намагнiченiстю електромагнiтне поле взаємодiє з цiєю
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ж намагнiченiстю, впливаючи на її прецесiйний рух, що автоматично призво-

дить i до змiни самого поля. Вiдповiдно, збудження поля коливаннями нама-

гнiченостi ВМШ СМНО є самоузгодженим процесом (далi вiн розглядатись не

буде). Крiм того, збуджене електромагнiтне поле зазнає втрат енергiї у матерi-

алi наноструктур. Хоча сталий керуючий струм Idc компенсує втрати у ВМШ,

що заважають появi стiйкої прецесiї намагнiченостi у СМНО, вiн не компенсує

втрати енергiї збудженого НВЧ поля у матерiалi СМНС (у тому числi й у ма-

терiалi ВМШ). Дiя струму Idc зводиться тiльки до компенсацiї дисипацiї для

коливань намагнiченостi у ВМШ наноструктур.

Щоб описати втрати енергiї електромагнiтного НВЧ поля у матерiалi

СМНС, зробимо декiлька припущень, якi дозволять помiтно спростити постав-

лену задачу. Перш за все, визначимо власну добротнiсть Q НВЧ резонатора з

масивом N синхронiзованих СМНС:

1

Q
=

1

Q0
+

1

QN
, (3.48)

де Q0 – власна добротнiсть резонатора за вiдсутностi масиву СМНС, QN – до-

бротнiсть, пов’язана з втратами енергiї збудженого НВЧ поля у масивi з N

СМНС. Добротнiсть QN пов’язана з вiдповiдною потужнiстю втрат PN класи-

чним спiввiдношенням

QN = 2πf0
W0

PN
, (3.49)

де W0 – повна енергiя коливань збудженого електромагнiтного поля частоти

f0 . Як видно з (3.48), (3.49), для визначення результуючої добротностi системи

Q необхiдно знати чотири величини: f0 , Q0 , W0 , PN . Першi двi з цих величин,

а саме частоту генерацiї f0 та власну добротнiсть резонатора Q0 , як правило,

можна вважати вiдомими. Отже, для знаходження Q слiд визначити тiльки двi

останнi величини – W0 та PN . Щоб зробити це припустимо, що структура еле-

ктромагнiтного поля у НВЧ резонаторi суттєво не змiнюється при розмiщеннi

у цьому резонаторi масиву СМНС (певнi обґрунтування щодо такого наближе-

ння було наведено ранiше). Тодi енергiю коливань W0 може бути розраховано
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виходячи з вiдомої структури поля для робочої моди резонатора, що дає вираз,

аналогiчний до (3.32).

Оцiнка величини PN є бiльш складною задачею, оскiльки для визначення PN

слiд знати не тiльки структуру поля робочої моди резонатора, але й коефiцiєнти

дисипацiї для усiх шарiв, з яких складається СМНС. У даному пiдроздiлi для

спрощення подальшого аналiзу визначимо PN у межах т. зв. квазiстатичного

наближення, тобто припустимо, що

PN = NPeff = NI2effReff , (3.50)

де I2eff – середнє значення квадрата НВЧ струму, який протiкає крiзь СМНС з

ефективним (статичним) опором Reff , Peff = I2effReff .

Нарештi, ще додатково спростимо задачу визначення Q. Виходячи з (3.49),

(3.50), добротнiсть QN може бути представлена у виглядi QN = Q1/N , де Q1 =

2πf0W0/Peff – добротнiсть, пов’язана iз втратами в однiй СМНС. Добротнiсть

Q1 можна наближено оцiнити виразом

Q1 ≈
1

αG

(
Vr
V0

)
, (3.51)

де αG – стала затухання Гiльберта для ВМШ з об’ємом V0, Vr – об’єм резонатора,

де iснує збуджене намагнiченiстю НВЧ поле. Для типових параметрiв СМНО

(див. пiдрозд. 3.1.2) та розмiрiв смужкового резонатора ar = 10 мкм, br = 50 нм,

lr = λ0/2 = 1.5 см, одержимо Q1 ∼ 109. Це значення добротностi є достатньо

великим. Не виключено, що у практичних пристроях добротнiсть Q1 може бути

на кiлька порядкiв меншою.

Припустимо, що добротнiсть Q1 нам вiдома i має характерну величину

Q1 ∼ 106 − 109. Тодi процедура розрахунку повної добротностi системи Q стає

елементарною. Типовi значення нормованої добротностi q = Q/Q0 при Q0 = 103

та рiзних значень Q1 наведено на рис. 3.3. Видно, що помiтнi змiни добротно-

стi системи Q (тобто при q . 0.9) починаються вже при кiлькостi СМНС у
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Рис. 3.3. Залежнiсть нормованої добротностi q = Q/Q0 системи «НВЧ

резонатор + масив синхронiзованих СМНС» вiд кiлькостi СМНС у масивi

N . Суцiльна лiнiя вiдповiдає Q1 = 109, штрихова – Q1 = 108, пунктирна –

Q1 = 107, штрих-пунктирна – Q1 = 106. Q0 = 103.

масивi NQ ∼ 102 − 103 (звичайно величина NQ залежить вiд обраного або роз-

рахованого значення добротностi Q1). Вiдповiдно, погiршення мiкрохвильових

властивостей генераторiв дипольного випромiнювання за рахунок втрат у ма-

сивi СМНО типово слiд враховувати вже при N > NQ ∼ 100.

Звичайно, зроблене вище наближення є досить грубим i, можливо, дає дещо

завищенi результати, проте, тим не менш, воно дозволяє якiсно оцiнити ефект

впливу масиву СМНС на добротнiсть резонатора Q.

З урахуванням викладених припущень, вихiдна потужнiсть генератора

Pout, N на основi масиву з N СМНС змiниться у q = Q/Q0 разiв (q < 1), а

характерна частота fc системи «НВЧ резонатор + масив з N СМНС» фор-

мально зросте у
√
1/q разiв. Таким чином, ця частота для генератора ди-
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польного випромiнювання на основi ГМО наноструктур вже буде складати

не fGMR
c = 154 ГГц, як було показано ранiше, а помiтно бiльшу величину

(∼ 200 ГГц). Це означає, що генератори дипольного випромiнювання можуть

мати переваги перед традицiйними генераторами на основi СМНС лише за умо-

ви використання невеликих масивiв синхронiзованих СМНС (N . 100) з дуже

високими робочими частотами (f0 & 100 ГГц).

3.4. Висновки до роздiлу

У даному роздiлi розвинуто теорiю НВЧ генераторiв дипольного випромi-

нювання на основi поодиноких СМНС та їх масивiв. Теорiя базується на при-

пущеннi, що коливання намагнiченостi у ВМШ структури, спричиненi протi-

каючим крiзь СМНС керуючим сталим СПС, можна розглядати як коливання

двох ефективних магнiтних диполiв. У межах обраної моделi наявнiсть коли-

вань намагнiченостi у ВМШ СМНС призводить до появи не тiльки осциляцiй

електричного опору структури згiдно ефекту ГМО або ТМО, але й до появи

осцилюючого дипольного магнiтного поля, породженого коливаннями ефектив-

них магнiтних диполiв. У свою чергу, осциллююче дипольне поле збуджує еле-

ктромагнiтнi коливання у зовнiшнiй НВЧ системi, в якiй розташовано СМНС

або масив цих структур. Подiбний механiзм вiдбору НВЧ потужностi вiд СМНС

можна назвати дипольним механiзмом. Розглянуто умови, за яких цей механiзм

є достатньо ефективним, i розраховано характернi вихiднi потужностi вiдповiд-

них генераторiв для декiлькох типових НВЧ систем.

1. Вихiдна потужнiсть довiльного генератора дипольного випромiнювання

на основi поодинокої СМНС описується загальною формулою (3.43). Згiдно з

(3.43), вихiдна потужнiсть генератора Pout визначається потужнiстю коливань

намагнiченостi у СМНС PM , добротнiстю НВЧ системи Q та вiдношенням об’-

єму ВМШ V0, де вiдбуваються коливання намагнiченостi, до деякого ефектив-

ного об’єму НВЧ системи Veff , де намагнiченiсть найбiльш ефективно збуджує
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електромагнiтнi коливання. Вирази для ефективного об’єму Veff , а також ха-

рактернi величини НВЧ потужностi Pout, розрахованi для декiлькох типових

систем, наведено у таблицi 3.1.

2. Виходячи з (3.43), показано, що найбiльш ефективними системами для

побудови генераторiв дипольного випромiнювання є високодобротнi резонанснi

системи з малим ефективним об’ємом Veff . Останню умову може бути досягнуто

у резонаторах з нульовою або дуже малою поперечною граничною частотою.

Наприклад, для смужкового резонатора з добротнiстю 103, шириною смужок

10 мкм i вiдстанню мiж ними 50 нм можна досягти характерного рiвня НВЧ

потужностi генератора Pout ≈ 4.2 пВт за частоти генерацiї f0 = 10 ГГц.

3. Для збiльшення вихiдної потужностi НВЧ генераторiв дипольного ви-

промiнювання їх слiд будувати на основi не поодиноких СМНС, а їх масивiв.

За умови використання достатньо великої кiлькостi синхронiзованих СМНС у

масивi N > Nc(f0) = (fc/f0)
2 або достатньо високих робочих частот f0 , су-

мiрних з характеристичною частотою системи fc , дипольний механiзм вiдбору

потужностi вiд СМНС може бути бiльш ефективним за традицiйний механiзм

вiдбору потужностi через коливання ГМО або ТМО. Показано, що для СМНС

з типовими параметрами характеристична частота fGMR
c = 154 ГГц для ГМО

структур i fTMR
c = 4883 ГГц для ТМО структур. Вiдповiдно, для систем з

прийнятними параметрами (N ∼ 10− 103, f0 ∼ 10− 100 ГГц) дипольний меха-

нiзм вiдбору НВЧ потужностi може конкурувати тiльки з механiзмом вiдбору

НВЧ потужностi через коливання ГМО. У той же час ТМО механiзм вiдбо-

ру НВЧ потужностi переважає дипольний механiзм у всiй областi прийнятних

параметрiв систем (N, f0).

4. Мiкрохвильовi властивостi генератора дипольного випромiнювання на

основi масивiв синхронiзованих СМНС помiтно погiршуються при збiльшеннi

кiлькостi N СМНС у масивi. Причиною цього є наявнiсть дисипацiї у СМНС,

що призводить до втрат енергiї коливань електромагнiтного поля, збудженого

прецесiєю намагнiченостi у ВМШ наноструктур. За рахунок цього добротнiсть
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резонатора Q та вихiдна потужнiсть вiдповiдного генератора Pout, N зменшую-

ться, а характерна частота fc системи «НВЧ резонатор + масив з N СМНС»

– збiльшується. З урахуванням цих ефектiв генератори дипольного випромi-

нювання можуть мати переваги перед традицiйними генераторами на основi

СМНС лише за умови використання невеликих масивiв синхронiзованих СМНС

(N . 100) з дуже високими робочими частотами (f0 & 100 ГГц).
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РОЗДIЛ 4

ГЕНЕРАЦIЯ НВЧ СИГНАЛIВ У СПIНТРОННИХ МАГНIТНИХ

НАНОСТРУКТУРАХ З ДВОМА ВIЛЬНИМИ МАГНIТНИМИ

ШАРАМИ

4.1. Динамiка намагнiченостi у спiнтронних магнiтних

наноструктурах (СМНС) з двома вiльними магнiтними

шарами (ВМШ)

СМНС з двома вiльними магнiтними шарами має значно складнiшу будову,

анiж СМНС з одним ВМШ. Враховуючи це, розгляд динамiки намагнiчено-

стi у СМНС з двома ВМШ зручно проводити на основi достатньо загальної i,

разом з тим, достатньо простої моделi. Нижче буде представлено таку спро-

щену модель симетричної структури, використовуючи яку, можна пояснити усi

основнi ефекти, якi вiдбуваються у СМНС цього типу. Також ця модель дозво-

ляє передбачити новi фiзичнi ефекти i може бути використана для оптимiзацiї

параметрiв вiдповiдних СМНО та пристроїв на їх основi. Зручнiсть цiєї моделi

пiдкреслюється також тим, що виготовлення та подальше експериментальне до-

слiдження СМНС з двома ВМШ, на даний момент, проводиться виключно для

випадку симетричних структур, оскiльки дозволяє спростити процес виробни-

цтва i помiтно зменшити кiлькiсть ключових параметрiв, якi слiд враховувати

в експериментi.

4.1.1. Будова та основнi процеси у симетричнiй СМНС з двома

ВМШ. Модельна СМНС являє собою симетричну систему, яка мiстить два

iдентичнi внутрiшнi магнiтнi шари товщиною l0 та два iдентичнi зовнiшнi ма-

гнiтних шари, роздiленi трьома однаковими немагнiтними прошарками (НМП)

товщиною d0 (рис. 4.1a). Для визначеностi припустимо, що ця СМНС є ГМО



148

структурою типу наностовпчик з круглим поперечним перерiзом. Радiус на-

ностовпчика r0 будемо вважати достатньо малим, щоб намагнiченiсть в усiх

магнiтних шарах структури можна було вважати просторово однорiдною та

розглядати у межах наближення макроспiну. Це наближення, зазвичай, вико-

нується для наностопчикiв з радiусами r0 ∼ 50− 150 нм.
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Рис. 4.1. a) Схематичне зображення симетричного СМНО з двома внутрi-

шнiми вiльними магнiтними шарами (ВМШ) товщиною l0 та двома зов-

нiшнiми закрiпленими магнiтними шарами (ЗМШ), роздiленими немагнi-

тними прошарками (НМП) товщиною d0. Товстi чорнi стрiлки вказують

на напрямок намагнiченостi у магнiтних шарах при протiканнi крiзь стру-

ктуру струму з густиною Jdc . б) Схематична дiаграма моментiв обертання

(TP , TD та TS), якi дiють на нормованi намагнiченостi верхнього (mt) та

нижнього (mb) ВМШ при протiканнi крiзь структуру струму з густиною

Jdc .

Зовнiшнi магнiтнi шари структури, зображеної на рис. 4.1а, є закрiплени-

ми магнiтними шарами (ЗМШ), виготовленими iз матерiалу з сильною пер-

пендикулярною магнiтною анiзотропiєю. За рахунок сильного поля анiзотро-

пiї намагнiченiсть цих шарiв (т. з. перпендикулярних поляризаторiв) виявляє-

ться направленою перпендикулярно до площини шарiв, а одиничний вектор pi
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вздовж напрямку намагнiченостi ЗМШ спiвпадає з напрямком осi z в обранiй

декартовiй системi координат x, y, z: pi = ẑ (рис. 4.1а); i = t для верхнього

та i = b для нижнього магнiтних шарiв. Для спрощення намагнiченiсть ЗМШ

вважається повнiстю нерухомою, принаймнi при пропусканнi крiзь структуру

керуючих СПС достатньо малої густини Jdc . Вiдповiдно, розгляд динамiки на-

магнiченостi у цих зовнiшнiх магнiтних шарах структури проводитись не буде.

Два внутрiшнi магнiтнi шари структури, зображеної на рис. 4.1а, є вiль-

ними магнiтними шарами (ВМШ). Намагнiченiсть ВМШ Mi = miM0 у станi

рiвноваги лежить у площинi шару, причому намагнiченостi сусiднiх ВМШ ви-

являються антипаралельними: mi = −mj . Тут M0 – намагнiченiсть насичення

ВМШ (однакова для обох шарiв), mi – одиничний вектор уздовж напрямку

намагнiченостi i-го ВМШ, а iндекс j змiнюється у тих же межах, що й iндекс

i, проте вiн вiдповiдає iншому шару. Так, якщо наприклад i = t , то j = b i

навпаки.

Коли крiзь структуру починає протiкати сталий електричний струм з до-

статньо великою густиною Jdc , як показано на рис. 4.1б, вiн переносить спiно-

вий магнiтний момент вiд перпендикулярних поляризаторiв до сусiднiх ВМШ.

При цьому з боку струму на намагнiченiсть i-го ВМШ дiє обертальний момент

TS, i ∼ mi × (mi × pi) за рахунок ефекту STT. Пiд дiєю обертальних моментiв

TS, i (i = {t, b}) намагнiченiсть обох ВМШ виштовхується з площини шарiв

[площина (x, y)] у напрямку сусiднiх поляризаторiв: mz, b < 0, mz, t > 0 ; mz, i –

z-складова одиничного вектора mi .

Виштовхуванню намагнiченостi ВМШ з площини шарiв протидiє дисипа-

тивний обертальний момент TD, i ∼ (mi × (dmi/dt)), пов’язаний з природними

втратами у матерiалi ВМШ. Цей обертальний момент намагається повернути

намагнiченiсть обох ВМШ у площину (x, y).

Для заданої густини керуючого струму Jdc баланс обертальних моментiв

TD, i та TS, i призводить до появи деякого стану системи, в якому намагнiченiсть

ВМШ направлена пiд кутом до площини (x, y). За рахунок виходу намагнiчено-
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стi ВМШ з площини шарiв у кожному ВМШ виникає розмагнiчуюче поле типу

«легка площина», пропорцiйне до вiдповiдних позаплощинних компонент на-

магнiченостi: Bd, i ∼ −mz, i ẑ. Це розмагнiчуюче поле, дiючи на намагнiченостi

Mi , створює консервативний обертальний момент TP , пiд дiєю якого намагнi-

ченiсть прецесує навколо нормалi до площини магнiтних шарiв (навколо осi z,

див. рис. 4.1б). Причому, оскiльки напрямок розмагнiчуючого поля протиле-

жний для верхнього та нижнього ВМШ, намагнiченостi обох ВМШ рухаються

у протилежних напрямках (назустрiч одна однiй) [378] вздовж деяких траєкто-

рiй прецесiї намагнiченостi. Наявнiсть прецесiї намагнiченостi, згiдно з ефектом

ГМО, призводить до осциляцiй електричного опору структури R(t). Якщо при-

пустити, що частота прецесiї намагнiченостi у верхньому ВМШ дорiвнює ft ,

а у нижньому ВМШ дорiвнює fb , кут мiж намагнiченостями цих шарiв буде

змiнюватись з частотою генерацiї fg = ft + fb . З цiєю ж частотою fg буде змi-

нюватись опiр структури R(t), оскiльки вiн визначається взаємною орiєнтацiєю

намагнiченостей обох ВМШ. За умови ft ≈ fb , що, як правило, має мiсце у си-

метричнiй структурi, частота коливань опору fg буде приблизно вдвiчi бiльшою

за частоти прецесiї намагнiченостi в обох ВМШ. Вiдповiдно, частота коливань

опору у СМНС з двома ВМШ буде вдвiчi бiльшою за частоту коливань опору

в еквiвалентнiй СМНС з одним ВМШ, де вона визначається швидкiстю змiни

кута мiж рухомою намагнiченiстю ВМШ та нерухомою намагнiченiстю ЗМШ.

Таким чином, у СМНО з двома ВМШ можна приблизно досягти подвоєння

частоти генерацiї сигналу порiвняно з традицiйними СМНО з одним ВМШ.

Також наявнiсть у СМНС з двома ВМШ двох генеруючих магнiтних шарiв за-

мiсть одного призводить до того, що вихiдна потужнiсть СМНС з двома ВМШ

виявляється майже вдвiчi бiльшою за вихiдну потужнiсть традицiйних СМНО

з одним ВМШ [156].

4.1.2. Опис динамiки намагнiченостi у ВМШ СМНС. Як вже за-

значалось вище, для опису динамiки намагнiченостi у СМНО з двома ВМШ
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зручно скористатись наближенням макроспiну, вважаючи намагнiченiсть усiх

магнiтних шарiв просторово однорiдною i залежною тiльки вiд часової коор-

динати t. Крiм того, припускаючи, що намагнiченiсть ЗМШ нерухома (при-

наймнi для заданих густин керуючого сталого струму Jdc), розгляд динамiки

намагнiченостi у СМНО можна звести до розв’язання двох рiвнянь руху на-

магнiченостi для двох внутрiшнiх ВМШ структури. Цi рiвняння – рiвняння

Ландау–Лiфшиця–Гiльберта–Слончевського (ЛЛГС), – зручно записувати че-

рез одиничнi вектори mi(t) ≡ mi = Mi/M0, якi визначають напрямок нама-

гнiченостi Mi ≡ Mi(t) i-го ВМШ. Рiвняння мають характерний вигляд (1.11)

i, враховуючи симетрiю задачi, можуть бути представленi одним узагальненим

рiвнянням

dmi

dt
= γ [Beff, i ×mi] + αG

[
mi ×

dmi

dt

]
+ σiJdc, i [mi × (mi × pi )] , (4.1)

де γ ≈ 2π · 28 ГГц/Тл – модуль гiромагнiтного спiввiдношення для електрона,

Beff, i – ефективне магнiтне поле, αG – стала затухання Гiльберта (однакова

для обох ВМШ), σi – коефiцiєнт мiж обертальним моментом TS, i, спричиненим

ефектом STT, та густиною струму Jdc, i , pi = ẑ – одиничний вектор вздовж

напрямку намагнiченостi перпендикулярних поляризаторiв. Вважаючи, що i =

t або i = b у (4.1), одержуємо вiдповiдно рiвняння для верхнього або нижнього

ВМШ структури.

Доданки у правiй частинi записаного рiвняння (4.1) мають чiткий фi-

зичний змiст. Перший доданок γ [Beff, i ×mi] – консервативний обертальний

момент TP, i , який призводить до появи стiйкої прецесiї намагнiченостi i-го

ВМШ (див. рис. 4.1б). Другий доданок є дисипативним обертальним момен-

том TD, i = αG [mi × (dmi/dt)], викликаним наявнiстю втрат у ВМШ. Нарештi,

останнiй доданок TS, i = σiJdc, i [mi × (mi × pi )] характеризує негативну диси-

пацiю у системi за рахунок пiдкачування в неї енергiї вiд керуючого сталого

СПС. Зазначимо, що в обранiй формi запису цей доданок обумовлений лише

взаємодiєю i-го ВМШ iз сусiднiм i-м ЗМШ i не враховує взаємодiю мiж обо-
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ма ВМШ та мiж i-м ВМШ та j-м ЗМШ (j ̸= i) через ефект STT. Вiдповiднi

можливi поправки до TS, i не врахованi у (4.1), оскiльки попереднi дослiдже-

ння [68, 156] показали, що для випадку систем з достатньо тонкими ВМШ та

вiдносно товстими металевими прошарками мiж магнiтними шарами (d0 > l0),

якi й будуть розглядатись нижче, всiма цими ефектами можна нехтувати.

Розглянемо тепер величини, якi входять у (4.1), бiльш докладно.

Ефективне магнiтне поле Beff, i є сумою власного дипольного поля намагнi-

ченостi i-го ВМШ Bi, i , зовнiшнього дипольного поля Bi, j , яке характеризує

дiю дипольного поля намагнiченостi j-го шару (j ̸= i) на намагнiченiсть i-го

ВМШ, та поля анiзотропiї Ba, i:

Beff, i = Bi, i +Bi, j +Ba, i . (4.2)

Зазначимо, що принциповим моментом при записi ефективного поля є вiдсу-

тнiсть у виразi для Beff, i зовнiшнього поля пiдмагнiчування, оскiльки СМНО

з двома ВМШ, як буде показано далi, можуть працювати за вiдсутностi зовнi-

шнього сталого магнiтного поля. Це є однiєю iз суттєвих переваг таких систем.

Також у виразi (4.2) для ефективного поля не враховано диполь-дипольну вза-

ємодiю мiж ВМШ та ЗМШ. Попереднi дослiдження [156] показали, що вплив

цього поля на динамiку намагнiченостi у ВМШ структури не є визначальним.

Вiдповiдно, для спрощення задачi при записi Beff, i наявнiстю цього поля було

знехтувано.

Власне дипольне поле Bi, i , створене намагнiченiстю i-го ВМШ, а також зов-

нiшнє дипольне поле Bi, j , створене намагнiченiстю j-го ВМШ, зручно записати

у виглядi [379]

Bi, i = −µ0M0Ni, imi , (4.3a)

Bi, j = −µ0M0Ni, jmj , (4.3b)
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де µ0 – магнiтна стала, Ni, i – т. зв. власний дипольний тензор

Ni, i =


κ 0 0

0 κ 0

0 0 1− 2κ

 , (4.4a)

а Ni, j – т. зв. зовнiшнiй (перехресний) дипольний тензор:

Ni, j =


ρ 0 0

0 ρ 0

0 0 −2ρ

 . (4.4b)

У рiвняннях (4.4) враховано, що ВМШ симетричного СМНО мають однаковi

параметри, а, отже, безрозмiрнi елементи тензорiв κ та ρ, якi залежать лише

вiд геометрiї структури, виявляються однаковими для верхнього та нижнього

ВМШ.

У цiкавому для практики випадку тонкого ВМШ, коли його товщина l0

та вiдстань мiж ВМШ d0 набагато меншi за радiус структури r0 (l0 d0 ≪ r0),

елементи тензорiв κ та ρ можуть бути записанi так [379]:

κ =
1

2π

l0
r0

[
Cκρ − ln

(
l0
r0

)]
, (4.5a)

ρ =
Cκρ
2π

l0
r0

− 1

4π

r0
l0

[
Fρ

(
d0
r0

)
− 2Fρ

(
d0 + l0
r0

)
+ Fρ

(
d0 + 2l0
r0

)]
, (4.5b)

де Cκρ = ln(8) − 1/2, Fρ(u) = u2 ln |u|. κ та ρ можуть набувати значення в

дiапазонi [0; 1] i для бiльшостi СМНО є малими величинами, значно меншими

за одиницю. Для СМНО з двома ВМШ з обраними типовими параметрами (див.

пiдрозд. 4.1.3) цi величини набувають такi значення: κ = 0.0707, ρ = 0.01134.

Поле анiзотропiї Ba, i у (4.2) доцiльно розглядати як поле анiзотропiї ти-

пу «легка вiсь», спричинене або особливостями магнiтного матерiалу ВМШ,

або анiзотропiєю форми наностовпчика. В останньому випадку штучне введе-

ння Ba, i з подальшим розглядом динамiки намагнiченостi у круглому ВМШ є

бiльш простою задачею, анiж безпосереднiй розгляд динамiки у ВМШ елiпти-

чної форми. Припустимо, для визначеностi, що поле анiзотропiї орiєнтовано
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вздовж осi x обраної системи координат. Тодi вираз для цього поля буде [7]

Ba, i = Ba (mi · x̂) x̂ , (4.6)

де Ba > 0 – амплiтуда поля анiзотропiї.

Коефiцiєнт σi, який входить до останнього доданку у правiй частинi рiвня-

ння (4.1), можна записати у виглядi добутку сталого розмiрного множника σ0 ,

однакового для обох ВМШ, та безрозмiрної функцiї ς(η, βi), яка описує кутову

залежнiсть спiн-обертового коефiцiєнта в i-му ВМШ:

σi = −σ0ς(η, βi) . (4.7)

Величина σ0 визначається виразом

σ0 =
γ~
2e

1

M0l0
, (4.8)

де e – елементарний електричний заряд, ~ – зведена стала Планка.

Безрозмiрна функцiя ς(η, βi) описує залежнiсть коефiцiєнта σi у рiвняннi

ЛЛГС (4.1) вiд спiнової поляризацiї η (однакової для обох ЗМШ) та кута βi

мiж намагнiченiстю i-го ВМШ та сусiднього ЗМШ (cos βi = mi · pi ). Вигляд

функцiї ς(η, βi) суттєво залежить вiд матерiалу, з якого виготовленi немагнi-

тнi прошарки структури. Зокрема, для випадку ГМО структури з металевими

прошарками, яка розглядається у даному роздiлi дисертацiї, ця функцiя може

бути апроксимована виразом [170]:

ς(η, βi) =

[
(1 + η)3

4η3/2
(3 + cos βi)− 4

]−1

. (4.9)

Цей вираз, одержаний Дж. Слончевським майже 20 рокiв тому [170], є най-

простiшою формою запису кутової залежностi ефекту STT у ГМО структурах.

Саме ця форма представлення ς(η, βi) буде використовуватися нижче, що по-

в’язано з двома основними причинами. По-перше, це є необхiдною умовою для

коректностi порiвняння результатiв, отриманих у цьому роздiлi дисертацiї для

СМНО з двома ВМШ, з результатами iнших аналогiчних дослiджень [156], де
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для ς(η, βi) використовувалася саме форма запису (4.9). По-друге, записаний

вираз для ς(η, βi) є достатньо простим i в той же час добре вiдображає усi

основнi особливостi ефекту STT у типових ГМО наностовпчиках.

У випадку, коли кутова залежнiсть ефекту STT має якiсно iнший характер

(наприклад, коли має мiсце т. зв. немонотонна «хвильова» кутова залежнiсть

STT [270, 380]), отриманi нижче результати можуть помiтно змiнитись, що по-

требує окремого дослiдження. Однак, якщо кутова залежнiсть ефекту STT хо-

ча й вiдрiзняється вiд (4.9), проте є монотонною, вiдмiннiсть ς(η, βi) вiд (4.9)

призведе лише до незначних змiн числових значень параметрiв, якi характери-

зують процес генерацiї у структурi (зокрема частоти та порогу генерацiї), але

не змiнять фiзичної картини в цiлому. Тому, враховуючи що для бiльшостi ти-

пових СМНО систем з двома ВМШ залежнiсть (4.9) є достатньо точною, далi

будемо вважати, що безрозмiрна функцiя ς(η, βi) задається саме цим виразом.

Густина керуючого сталого струму Jdc, i у (4.1) записується у виглядi

Jdc, i =

 +Jdc , i = t

−Jdc , i = b
, (4.10)

де Jdc – вiдношення абсолютної величини керуючого струму Idc , який пропу-

скається крiзь СМНС, до площi поперечного перерiзу структури S0 = πr20.

Рiзнi знаки при Jdc для рiзних ВМШ у (4.10) обумовленi тим, що електрони

у рiзному порядку проходять крiзь систему верхнiх та нижнiх магнiтних ша-

рiв ЗМШ/ВМШ. Коли до структури прикладений сталий струм з густиною

Jdc, як показано на рис. 4.1б (Jdc > 0), електрони рухаються крiзь структуру

згори–донизу. Вони проходять крiзь верхню пару шарiв ЗМШ/ВМШ, почина-

ючи з ЗМШ, i, вiдповiдно, Jdc, t = +Jdc. У той же час для нижньої пари шарiв

ЗМШ/ВМШ, вони формально спочатку проходять крiзь ВМШ, а вже потiм

потрапляють у ЗМШ, отже Jdc,b = −Jdc .

4.1.3. Параметри спiнтронного магнiтного наноосцилятора

(СМНО) з двома ВМШ. Для кiлькiсного опису процесiв у СМНО з
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двома ВМШ використовуються такi типовi параметри структур [68, 156]:

радiус наностовпчика r0 = 25 нм, товщина ВМШ l0 = 3 нм, товщина ГМО

прошаркiв d0 = 12 нм (див рис. 4.1а). Намагнiченiсть насичення ВМШ

дорiвнює M0 = 560 emu/см3 (отже µ0M0 ≈ 704 мТл), що типово для тонких

плiвок пермалою Ni1−xFex, розташованих мiж шарами мiдi [322]. Значення кое-

фiцiєнта спiнової поляризацiї струму дорiвнює η = 0.3, що типово для спiнових

клапанiв на основi ефекту ГМО. У рамках моделi стала затухання Гiльберта

αG (однакова для обох ВМШ) могла змiнюватись в дiапазонi 0.002–0.09, чого

на практицi можна досягти за рахунок створення ВМШ з рiзною кiлькiстю

домiшок Tb [381]. Величина поля анiзотропiї Ba пiд час дослiджень також

могла змiнюватись: вiд Ba = 0 мТл до Ba = 20 мТл. Для обраних геометричних

параметрiв СМНО безрозмiрнi параметри диполь-дипольної взаємодiї κ та ρ,

розрахованi за формулами (4.5), мали такi значення: κ = 0.0707, ρ = 0.01134.

4.2. Числове дослiдження процесу генерацiї НВЧ сигналу у

СМНС з двома вiльними магнiтними шарами

Числове дослiдження процесу генерацiї НВЧ сигналу у СМНС з двома

ВМШ проводилось на основi моделi опису динамiки намагнiченостi, викладеної

вище. Використовуючи базовi спiввiдношення та рiвняння з пiдрозд. 4.1 та про-

цедуру числового моделювання (пiдрозд. 4.2.1), нижче вивчатиметься фiзика

новiтнього гiстерезисного режиму роботи СМНО (пiдрозд. 4.2.2), аналiзується

вплив параметрiв СМНО на величини верхнього та нижнього порогiв гiстерези-

су (пiдрозд. 4.2.3), а також аналiзується можливiсть роботи НВЧ генератора на

основi СМНС з двома ВМШ при керуючих струмах, менших за верхнiй порiг

генерацiї (пiдрозд. 4.2.4).

4.2.1. Процедура числового моделювання. Процедуру числового мо-

делювання динамiки намагнiченостi у СМНС з двома ВМШ було створено в

пакетi математичного моделювання Wolfram Mathematica 8.0. Процедура базу-
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ється на числовому розв’язаннi двох зв’язаних рiвнянь ЛЛГС (4.1) для верх-

нього та нижнього ВМШ, в яких ефективне магнiтне поле Beff, i визначається

формулою (4.2), а коефiцiєнт σi та густина керуючого сталого струму Jdc, i за-

писуються вiдповiдно як (4.7) та (4.10).

Для полегшення дослiдження спектра НВЧ сигналу, який генерується у

СМНО з двома ВМШ пiд дiєю сталого керуючого струму з густиною Jdc, бу-

ло зроблено припущення, що цю густину струму можна розглядати як змiнну

Jdc(t), яка досить повiльно зростає за лiнiйним законом, досягає деякого макси-

мального значення Jmax
dc i потiм повiльно зменшується до нуля:

Jdc(t) =


ξt , 0 6 t 6 Tsim

2

Jmax
dc − ξ

(
t− Tsim

2

)
,
Tsim
2

6 t 6 Tsim
. (4.11)

Тут ξ = |dJdc(t)/dt| – швидкiсть змiни густини струму, Jmax
dc = 0.5ξTsim – макси-

мальна густина струму, який протiкає крiзь СМНС, i Tsim – повний час моде-

лювання. Згiдно (4.11), протягом першої половини часу моделювання 0 6 t 6
0.5Tsim густина струму зростає, а потiм, протягом часу 0.5Tsim 6 t 6 Tsim, вона

поступово зменшується до нуля.

Ефективнiсть та коректнiсть обраної методики опису густини струму Jdc

повiльно змiнною функцiєю Jdc(t) суттєво залежить вiд величини параметра ξ.

За занадто великого значення ξ намагнiченiсть може не встигати реагувати на

швидкi змiни струму, а сам струм, вiдповiдно, не можна вважати сталим. Якщо

ж значення ξ є занадто малим, це, за заданої максимальної густини струму Jmax
dc ,

призводить до збiльшення часу розрахунку Tsim i досить часто супроводжується

помiтним накопиченням обчислювальної похибки розрахунку. Для визначення

оптимального максимального значення ξ = ξopt було проведено низку числових

експериментiв i було встановлено для СМНО з типовими параметрами (див.

пiдрозд. 4.1.3) ξopt = 5 · 107 А/см2·мкс. При ξ . ξopt динамiка намагнiчено-

стi у СМНС перестає залежати вiд величини ξ, i в той же час обчислювальна

похибка розрахунку, яку можна оцiнити виразом m2
i − 1, виявляється досить
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малою (∼ 10−8). Таким чином, значення ξ = ξopt є найбiльш зручним для опису

повiльних змiн густини струму Jdc .

При розв’язаннi зв’язаних рiвнянь ЛЛГС (4.1) використовувались насту-

пнi граничнi умови для одиничних векторiв mi при t = 0: mt(0) = (1, 0, 0),

mb(0) = (−1, 0, 0). У результатi числового розв’язання рiвнянь (4.1) для про-

мiжку часу 0 6 t 6 Tsim було визначено часовi залежностi одиничних векторiв

mt ≡ mt(t) та mb ≡ mb(t), направлених уздовж векторiв намагнiченостi верх-

нього та нижнього ВМШ. Застосовуючи процедуру дискретного перетворення

Фур’є до x-складових цих одиничних векторiв, mx,t(t) та mx,b(t), за вiдповiдни-

ми спектрами було визначено частоти коливань намагнiченостi у верхньому (ft)

та нижньому (fb) ВМШ. Похибка розрахунку частот ft та fb не перевищувала

50 МГц, чого цiлком достатньо для точного кiлькiсного порiвняння отриманих

результатiв з даними мiкромагнiтного моделювання або можливих лаборатор-

них експериментiв.

Пiд час аналiзу можливостi збудження стабiльної динамiки намагнiченостi

у ВМШ СМНО слабким зовнiшнiм сигналом Jdc , меншим за величину верх-

нього порогу генерацiї Jhigh
th (див. пiдрозд. 4.2.4), вважалось, що струм, який

проходить крiзь СМНС, мiстить двi компоненти:

Jdc(t) =

 Jwork
dc + Jpulse

dc , 0 6 t 6 Tpulse

Jwork
dc , Tpulse 6 t 6 Tsim

. (4.12)

Першою компонентою є слабкий сталий робочий струм з густиною Jwork
dc , який

менший за порiг генерацiї у СМНО Jhigh
th i задає робочу точку системи на зале-

жностi частоти генератора fg(Jdc) вiд густини керуючого струму Jdc. Другою

компонентою є короткий прямокутний iмпульс струму з амплiтудою Jpulse
dc та

тривалiстю Tpulse . Пiд час аналiзу вiдгуку СМНО на двокомпонентний керую-

чий сигнал (4.12) густина струму Jwork
dc для спрощення вважалась сталою вели-

чиною, а не повiльно змiнною функцiєю. Враховуючи малiсть Jwork
dc порiвняно

з Jhigh
th , таке наближення не призводило до суттєвих похибок опису динамiки
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намагнiченостi.

Густина струму зростає:
Верхній ВМШ ( f

t
 ) 

Нижній ВМШ ( f
b
 )

Густина струму спадає:
Верхній ВМШ ( f

t
 )

Нижній ВМШ ( f
b
 )

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
0

2

4

6

8
OPP

IPS

Верхній

ВМШ: OPP
Нижній

ВМШ: 
крайовий

вихор (?)
OPP

OPP

J
 th

f t , 
 f b  (

Г
Г
ц

)

J
dc

 (108 A/см2)

low J
 th
high J

 ev
bot

IPS

Рис. 4.2. Залежнiсть частот прецесiї намагнiченостi у верхньому (ft) та

нижньому (fb) ВМШ вiд густини керуючого струму Jdc, що розрахованi

числовими методами, виходячи з часових залежностей x-складових нор-

мованих намагнiченостей mx, t(t) та mx,b(t). Динамiка намагнiченостi роз-

починається при Jdc = Jhigh
th , коли струм зростає (зафарбованi квадратнi

та круглi точки), та припиняється при Jdc = J low
th , коли струм спадає (кон-

турнi та хрестоподiбнi точки). αG = 0.08, Ba = 5 мТл.

4.2.2. Гiстерезисний режим роботи НВЧ генератора. Використову-

ючи процедуру числового моделювання, описану у пiдрозд. 4.2.1, було знайде-

но числовий розв’язок зв’язаних рiвнянь ЛЛГС (4.1) для нормованих векторiв

намагнiченостi обох ВМШ [mi(t) та mj(t)] i розрахованi частоти коливань на-

магнiченостi у верхньому (ft) та нижньому (fb) ВМШ. Характерну залежнiсть

частот прецесiї намагнiченостi ft(Jdc), fb(Jdc) вiд густини прикладеного ста-

лого струму Jdc для СМНО з типовими параметрами (див. пiдрозд. 4.1.3) при

αG = 0.08, Ba = 5 мТл показано на рис. 4.2. Видно, що поведiнка кривих ft(Jdc),
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fb(Jdc) демонструє сильний гiстерезис, який ранiше у СМНО з двома ВМШ

не спостерiгався. З рис. 4.2 випливає, що частоти прецесiї намагнiченостi у

верхньому та нижньому ВМШ визначаються не тiльки абсолютною величиною

густини струму Jdc, але й суттєво залежать вiд динамiки змiни цiєї величини.

Тобто, залежно вiд того чи зростає густина струму, чи зменшується, прецесiя

намагнiченостi у ВМШ може вiдбуватись або не вiдбуватись за того ж само-

го значення Jdc. Так, наприклад, при Jdc = 0.25 · 108 А/см2 частоти коливань

намагнiченостi ft = fb ≈ 0, якщо струм зростає (зафарбованi квадратнi та кру-

глi точки); i ft ≈ fb ≈ 2.8 ГГц, якщо струм спадає (контурнi та хрестоподiбнi

точки – див. рис. 4.2).

Аналiз гiстерезису f0(Jdc), де f0 = {ft, fb}, показує, що намагнiченiсть обох

ВМШ залишається майже нерухомою i лежить у площинi магнiтних шарiв, ко-

ли густина струму Jdc зростає, але не перевищує верхнього порогового значення

Jhigh
th (зафарбованi квадратнi та круглi точки на рис. 4.2). Такий стан намагнiче-

ностi, враховуючи, що вона лежить у площинi магнiтних шарiв, зручно назвати

станом «in-plane static» (IPS). Саме цей стан є основним станом (ground state)

системи за вiдсутностi керуючого сталого струму.

При збiльшеннi густини струму Jdc IPS стан спостерiгається доки густина

струму не досягне верхнього порогового значення Jhigh
th ≈ 0.33 · 108 А/см2 (вер-

тикальна штрихова лiнiя по центру на рис. 4.2), за якого намагнiченiсть ВМШ

стрiмко переходить у стан стабiльної прецесiї. При Jdc > Jhigh
th прецесiя нама-

гнiченостi завдяки процесам, розглянутим у пiдрозд. 4.1.1, вiдбувається так:

намагнiченостi ВМШ виходять з площини (x, y) магнiтних шарiв i починають

прецесувати у протилежних напрямках (назустрiч одна однiй) навколо норма-

лi до площини зразка (осi z) вздовж траєкторiї з великим кутом прецесiї ϑp .

Оскiльки густина верхнього порогового струму Jhigh
th ≈ 0.33 ·108 А/см2 є досить

великою (у кiлька разiв бiльшою за порiг генерацiї в еквiвалентному традицiй-

ному СМНО з одним ВМШ), на що, зокрема, вказує велика частота прецесiї

намагнiченостi f0 ≈ 4 ГГц при Jdc = Jhigh
th , то кут прецесiї ϑp є близьким до
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π/2. Вiдповiдно, можна наближено вважати, що траєкторiя руху намагнiченостi

при Jdc > Jhigh
th лежить у площинi, паралельнiй до площини (x, y). Такий дина-

мiчний стан намагнiченостi будемо називати «out-of-plane precessional» (OPP)

станом.

При перевищеннi густиною струму Jdc порогового значення Jhigh
th та її

подальшому зростаннi частоти прецесiї намагнiченостi ft , fb також зростають.

Якщо тепер зафiксувати деяке значення густини струму Jdc > Jhigh
th i потiм по-

чати її повiльно зменшувати, частоти прецесiї намагнiченостi у верхньому та

нижньому шарах ВМШ також будуть зменшуватись (див. контурнi та хресто-

подiбнi точки на рис. 4.2). Причому це вiдбувається майже за тим же самим

законом, за яким частоти ранiше збiльшувались при зростаннi Jdc (в областi

Jdc > Jhigh
th ). Процес спадання частот прецесiї зi зменшенням густини струму

Jdc буде продовжуватись поки густина струму Jdc не досягне деякого порого-

вого значення J low
th , яке будемо називати нижнiм порогом генерацiї (положення

цього порогу вiдмiчене вертикальною штриховою лiнiєю лiворуч на рис. 4.2). У

точцi Jdc ≈ J low
th частоти прецесiї у нижньому та верхньому ВМШ дуже близькi

i приблизно дорiвнюють f0 ≈ 1 ГГц. Важливим є те, що порогове значення

густини струму J low
th ≈ 0.12 · 108 А/см2 (див. рис. 4.2) є набагато меншим за

величину верхнього порогу Jhigh
th . Це власне й свiдчить про iснування чiтко ви-

раженого гiстерезису в дiапазонi густин струмiв J low
th 6 Jdc 6 Jhigh

th . Ця область

гiстеризису є областю мiж лiвою та центральною вертикальними штриховими

лiнiями на рис. 4.2.

Зазначимо, що значення верхнього порогу Jhigh
th ≈ 0.33·108 А/см2, при якому

розпочинається стабiльна динамiка намагнiченостi у СМНО за умови зростан-

ня керуючого струму, отримане у числовому експериментi у межах наближе-

ння макроспiну, досить добре спiвпадає з результатами бiльш точного мiкро-

магнiтного моделювання [156], де для цього порогу було одержано значення

Jth ≈ 0.35 · 108 А/см2 (також див. рис. 1.7). Крiм того, отримане в цьому пiд-

роздiлi дисертацiї значення нижнього порогу генерацiї J low
th ≈ 0.12 · 108 А/см2,
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виявляється достатньо близьким до вiдповiдного порогу Jth ≈ 0.1 · 108 А/см2

в еквiвалентному СМНО з одним ВМШ. Все це свiдчить про те, що спрощена

макроспiнова модель динамiки намагнiченостi у СМНО з двома ВМШ (див.

пiдрозд. 4.1) є достатньо точною i дозволяє отримати не тiльки якiсну, але й

кiлькiсну iнформацiю про мiкрохвильовi характеристики таких СМНС.

Цiкавою обставиною також є те, що хоча формально обрана макроспiнова

модель не в змозi описати появу та динамiку магнiтних вихорiв у ВМШ СМНО,

порiвняння кривих на рис. 4.2 та рис. 1.7 показує, що ця модель «нiбито» до-

сить точно може передбачити порiг виникнення крайового вихору у нижньому

ВМШ структури – Jbot
ev ≈ 0.56 · 108 А/см2 на рис. 4.2, а мiкромагнiтне моделю-

вання [156] дає значення Jbot
ev ≈ 0.52 · 108 А/см2. Область з густинами струмiв

Jdc > Jbot
ev , де порiг Jbot

ev визначається з мiкромагнiтного моделювання [156],

на рис. 4.2 зафарбована сiрим кольором, а порiг Jbot
ev вiдмiчений вертикальною

штриховою лiнiєю праворуч. Вказанi оригiнальнi результати порiвняння не є

повнiстю однозначними i потребують подальшого вивчення. Формально ж ви-

користання обраної макроспiнової моделi в областi густин струмiв Jdc > Jbot
ev

є доволi суперечливим, тому далi усi процеси будуть розглядатись лише для

струмiв з густиною Jdc < Jbot
ev .

Однiєю з суттєвих рис динамiки намагнiченостi у СМНО з двома ВМШ є

те, що, як видно з рис. 4.2, частоти прецесiї намагнiченостi у верхньому ft та

нижньому fb ВМШ виявляються помiтно рiзними вже за струмiв з густиною

Jdc > 0.2 ·108 А/см2. Для з’ясування причин такої розбiжностi частот коливань

намагнiченостi було проведено числовий експеримент i було встановлено, що

причиною зазначеного явища є наявнiсть кутової залежностi ефекту STT. На

рис. 4.3 показано залежнiсть частот прецесiї намагнiченостi у верхньому ft(Jdc)

та нижньому fb(Jdc) ВМШ структури за умови, що кутова залежнiсть ефекту

STT описується безрозмiрною функцiєю ς(η, βi) [див. (4.9)], де cos βi = mi(t) ·pi
(точки, позначення яких вiдповiдає позначенням на рис. 4.2). Також на рис. 4.3

зображено аналогiчнi залежностi за умови, що cos βi = const, тобто σi = const.
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Густина струму зростає:
Верхній ВМШ ( f

t
 ): σ

t
(β

t
)  σ

t
= const

Нижній ВМШ ( f
b
 ):  σ

b
(β

b
) σ

b
= const

Густина струму спадає:
Верхній ВМШ ( f

t
 ): σ

t
(β

t
)  σ

t
= const

Нижній ВМШ ( f
b
 ):  σ

b
(β

b
) σ

b
= const
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Рис. 4.3. Залежнiсть частот прецесiї намагнiченостi у верхньому (ft) та

нижньому (fb) ВМШ вiд густини керуючого струму Jdc, що розрахованi з

урахуванням кутової залежностi ефекту STT σi(βi) та без урахування цiєї

залежностi (σi = const). Кривi розрахованi за тих самих параметрiв, що й

данi на рис. 4.2.

Видно, що при нехтуваннi кутовою залежнiстю ефекту STT (σi = const) часто-

ти прецесiї для верхнього та нижнього ВМШ практично повнiстю спiвпадають.

Видно також, що врахування або неврахування кутової залежностi ефекту STT

не впливає на величини нижнього J low
th та верхнього Jhigh

th порогiв гiстерезису.

Ця обставина буде використана у пiдрозд. 4.3 пiд час проведення теоретичного

аналiзу процесiв генерацiї НВЧ сигналу у СМНО з двома ВМШ.

Генерацiя НВЧ сигналу у СМНО з двома ВМШ розпочинається разом з

динамiкою намагнiченостi у ВМШ при Jdc > Jhigh
th , коли струм зростає, i при-

пиняється при Jdc = J low
th , коли струм спадає (рис. 4.4). Частота утвореного

НВЧ сигналу fg визначається частотою змiни магнiтоопору структури. У ре-

жимi стабiльної генерацiї, за деякого значення Jdc , кут мiж намагнiченiстю
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Рис. 4.4. Залежнiсть частоти генерацiї НВЧ сигналу fg у СМНО з двома

ВМШ вiд густини керуючого струму Jdc. Генерацiя розпочинається при

Jdc = Jhigh
th , коли струм зростає (трикутнi точки), та припиняється при

Jdc = J low
th , коли струм спадає (круглi точки). αG = 0.08, Ba = 5 мТл.

ВМШ та намагнiченiстю сусiднього ЗМШ (кут прецесiї ϑp) є близьким до π/2.

При змiнi густини керуючого струму Jdc вiн змiнюється несуттєво, в той час,

як частоти прецесiї намагнiченостi зростають приблизно за лiнiйним законом

зi змiною Jdc (див. рис. 4.2, 4.3). Вiдповiдно, вплив залежностi ϑp(Jdc) на мi-

крохвильову компоненту магнiтоопору структури є несуттєвим, у той час, як

змiна частот прецесiї намагнiченостi призводить до значної змiни мiкрохвильо-

вої складової опору СМНО. За рахунок того, що намагнiченостi верхнього та

нижнього ВМШ прецесують у протилежних напрямках, кут мiж ними змiню-

ється iз сумарною частотою fg = ft + fb , яка приблизно вдвiчi бiльша за ча-

стоту прецесiї намагнiченостi. Отже, магнiтоопiр структури також змiнюється

з майже подвiйною частотою, що призводить до подвоєння частоти генерацiї у

СМНО з двома ВМШ порiвняно з частотою прецесiї намагнiченостi f0.
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За вiдсутностi зовнiшнього сталого керуючого струму намагнiченостi обох

ВМШ знаходяться в основному IPS станi, де цi намагнiченостi є дипольно зв’я-

заними одна з одною, i енергiя цiєї диполь-дипольної взаємодiї виявляється

мiнiмальною, коли намагнiченостi ВМШ протилежнi за напрямком. Хоча наяв-

нiсть сильного поля анiзотропiї також буде впливати на взаємне розташування

векторiв намагнiченостi ВМШ та на сценарiй утворення гiстерезису, надалi, для

спрощення якiсного аналiзу, цим впливом будемо нехтувати. Таким чином мо-

жна вважати, що диполь-дипольна взаємодiя намагнiченостей ВМШ утворює

для них потенцiальнi ями (аналогiчний ефект має спостерiгатись за наявностi

поля анiзотропiї), а значить для того, щоб розпочалась прецесiя намагнiчено-

стi, необхiдно виштовхнути її з вiдповiдної потенцiальної ями. Щоб це зробити,

необхiдно подiяти на намагнiченiсть деяким скiнченним моментом сил, тобто

пропустити крiзь зразок сталий струм достатньої густини Jdc > Jhigh
th . За керу-

ючi струми з густиною Jdc > Jhigh
th диполь-дипольний зв’язок мiж намагнiчено-

стями обох ВМШ розривається, i намагнiченостi починають достатньо вiльно

прецесувати з частотою, що вiдповiдає прикладенiй густинi струму Jdc . Утво-

рений стан є динамiчним OPP станом системи, у якому намагнiченiсть прецесує

навколо нормалi до площини зразка вздовж траєкторiї з великим кутом преце-

сiї ϑp . Таким чином, густина верхнього порогового струму Jhigh
th визначається

глибиною потенцiальної ями для намагнiченостi ВМШ, яка переважно зале-

жить вiд ефективностi диполь-дипольного зв’язку мiж ВМШ та величини поля

анiзотропiї.

Пiсля того як диполь-дипольний зв’язок мiж намагнiчностями ВМШ зруй-

новано, для пiдтримки стiйкої прецесiї намагнiченостi у ВМШ достатньо лише

скомпенсувати природнi втрати у вiдповiдних магнiтних шарах. Необхiдна для

цього мiнiмальна густина струму Jdc = J low
th є значно меншою за верхнiй по-

рiг генерацiї Jhigh
th . Тому, якщо перевести систему у динамiчний OPP стан, а

потiм почати зменшувати густину керуючого струму Jdc , стiйкi коливання на-

магнiченостi у ВМШ будуть спостерiгатись до моменту, поки величина Jdc не
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досягне значення нижнього порогу J low
th . Пiсля цього, вже при Jdc < J low

th , си-

стема перейде до статичного IPS стану. В процесi такого руху робочої точки

СМНО по зворотнiй гiлцi гiстерезису, коли густина струму Jdc зменшуючись

досягає порогового значення Jhigh
th для прямої гiлки гiстерезису, намагнiченiсть

не може перейти до статичного IPS стану за рахунок iнерцiйностi свого руху.

Залишаючись у динамiчному OPP станi, вона прецесує, поки густина керуючо-

го струму не стане меншою за J low
th . Згiдно з цим, густина нижнього порогового

струму J low
th визначається дисипацiєю енергiї у ВМШ i має бути пропорцiйною

до сталої затухання Гiльберта αG .

4.2.3. Нижнiй та верхнiй пороги генерацiї. Для перевiрки наведеної

вище якiсної картини утворення гiстерезису було проведено детальне дослiдже-

ння залежностi верхнього Jhigh
th та нижнього J low

th порогiв генерацiї вiд рiзних

параметрiв СМНО. Вiдповiдно до запропонованої фiзичної моделi гiстерезису

пороги J low
th та Jhigh

th мають залежати вiд трьох основних факторiв:

а) сталої затухання Гiльберта αG ВМШ;

б) поля одновiсної анiзотропiї з абсолютною величиною Ba;

в) дипольного зв’язку мiж ВМШ, який визначається геометрiєю задачi

(зокрема вiдстанню мiж ВМШ d0), та характеризується безрозмiрним коефiцi-

єнтом ρ (див. (4.5b)). Типовi залежностi J low
th та Jhigh

th вiд зазначених параметрiв

αG , Ba , d0 , розрахованi числовими методами згiдно процедури, викладеної у

пiдрозд. 4.2.1, показано на рис. 4.5, 4.6, 4.7.

Як можна побачити з рис. 4.5, верхнiй порiг генерацiї Jhigh
th (крива з квадра-

тними точками) не залежить вiд величини сталої затухання Гiльберта αG . В

той же час нижнiй порiг генерацiї J low
th (крива з круглими точками) збiльшує-

ться лiнiйно iз ростом αG . Залежнiсть J low
th (αG) є схожою до подiбної залежностi

для традицiйного СМНО з одним ВМШ, де намагнiченiсть цього вiльного шару

може досить «вiльно» рухатись лише за умови, що прикладений до структури

сталий керуючий струм компенсує природнi втрати в системi. У цьому випадку
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Рис. 4.5. Залежнiсть верхнього порогу генерацiї Jhigh
th (крива з квадратними

точками) та нижнього порогу генерацiї J low
th (крива з круглими точками)

вiд величини сталої затухання Гiльберта αG обох ВМШ структури. Ba =

5 мТл.

порогова густина струму для традицiйного СМНО з одним ВМШ є лiнiйно про-

порцiйною до сталої затухання Гiльберта αG . Аналогiчну залежнiсть J low
th (αG)

бачимо на рис. 4.5 для СМНО з двома ВМШ. Той факт, що верхнiй порiг ге-

нерацiї Jhigh
th не залежить вiд сталої затухання αG , показує, що цей порiг має

недисипативну природу.

Вiдмiнностi у фiзицi виникнення верхнього та нижнього порогiв генерацiї

проявляються також у рiзнiй залежностi порогiв J low
th та Jhigh

th вiд величини поля

анiзотропiї Ba типу «легка вiсь» (див. рис. 4.6). Залежнiсть Jhigh
th (Ba) (крива з

квадратними точками на рис. 4.6) показує, що верхнiй порiг генерацiї зростає за

лiнiйним законом при збiльшеннi Ba . Отже, достатньо сильне поле одновiсної

анiзотропiї Ba дiє подiбно до диполь-дипольного зв’язку мiж ВМШ. Це поле

заважає вiльному руху намагнiченостi в обох ВМШ, вiдповiдно збiльшуючи
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Рис. 4.6. Залежнiсть верхнього порогу генерацiї Jhigh
th (крива з квадратними

точками) та нижнього порогу генерацiї J low
th (крива з круглими точками)

вiд величини поля анiзотропiї Ba типу «легка вiсь». αG = 0.08.

тим самим величину моменту сил, а значить i порогу Jhigh
th , необхiдних для

виходу намагнiченостi з потенцiальної ями IPS стану з появою подальшої стiйкої

динамiки намагнiченостi. На вiдмiну вiд чiткої лiнiйної залежностi верхнього

порогу Jhigh
th (Ba) нижнiй порiг генерацiї J low

th залежить вiд поля анiзотропiї Ba

досить слабко (див. криву з круглими точками на рис. 4.6).

Цiкавим результатом є той факт, що, згiдно з рис. 4.6, гiстерезис на залежно-

стi частот прецесiї ft , fb чи частоти генерацiї fg вiд густини керуючого струму

Jdc iснує навiть за вiдсутностi поля одновiсної анiзотропiї, при Ba = 0. У цьому

випадку верхнiй порiг генерацiї Jhigh
th обумовлений лише iснуванням диполь-

дипольного зв’язку мiж намагнiченостями ВМШ, а ширина областi гiстерезису

∆Jth = Jhigh
th − J low

th є мiнiмальною, проте має достатньо велику абсолютну ве-

личину ∆Jth ≈ 0.1 · 108 А/см2, сумiрну iз значенням нижнього порогу генерацiї

J low
th .
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Рис. 4.7. Залежнiсть верхнього порогу генерацiї Jhigh
th (крива з квадратними

точками), нижнього порогу генерацiї J low
th (крива з круглими точками) та

безрозмiрного коефiцiєнта диполь-дипольної взаємодiї ρ (крива iз зiрками,

права шкала) вiд вiдстанi мiж ВМШ d0. αG = 0.08, Ba = 5 мТл.

Для вивчення впливу диполь-дипольного зв’язку на величини порогiв гене-

рацiї було розраховано їх залежностi Jhigh
th (крива з квадратними точками), J low

th

(крива з круглими точками) та безрозмiрного коефiцiєнта диполь-дипольного

зв’язку ρ(d0) [див. (4.5b] (крива iз зiрками, права шкала) вiд вiдстанi мiж ВМШ

d0 (див. рис. 4.7). Усi три кривi показують iснування суттєвого впливу диполь-

дипольного зв’язку мiж ВМШ на динамiку намагнiченостi у СМНО з двома

ВМШ.

Порiвнявши кривi Jhigh
th (d0) та ρ(d0) на рис. 4.7, стає очевидним, що верх-

нiй порiг генерацiї є пропорцiйним до безрозмiрного коефiцiєнта ρ, який ха-

рактеризує силу диполь-дипольної взаємодiї мiж ВМШ структури: Jhigh
th ∼ ρ.

Це означає, що величиною верхнього порогу генерацiї можна легко керувати

(наприклад, помiтно збiльшувати або зменшувати) за рахунок вибору вiдпо-
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вiдної геометрiї СМНО з двома ВМШ з деяким бажаним (великим чи малим)

значенням коефiцiєнта ρ. Хоча величина нижнього порогу генерацiї J low
th та-

кож залежить вiд ρ, ця залежнiсть є значно слабшою порiвняно iз залежнiстю

Jhigh
th ∼ ρ. Отже, змiнюючи геометрiю СМНО (спiввiдношення мiж r0, l0, d0) та

отримуючи деяке значення ρ, яке визначається виразом (4.5b), також можна

змiнювати ширину гiстерезису ∆Jth = Jhigh
th − J low

th .

4.2.4. Збудження НВЧ сигналу у допороговому режимi роботи ге-

нератора. Вiдкрита гiстерезисна поведiнка частоти генерацiї СМНО з двома

ВМШ допускає можливiсть роботи вiдповiдного НВЧ генератора у допорого-

вому режимi, коли густина керуючого сталого струму Jdc є помiтно меншою за

верхнiй порiг генерацiї Jhigh
th . Для забезпечення такого режиму роботи, необхi-

дно, щоб робоча точка генератора, яка вiдповiдає густинi струму Jdc , знахо-

дилась на зворотнiй гiлцi гiстерезису (круглi точки на рис. 4.4). Для реалiза-

цiї цього можна поступово збiльшувати керуючий струм, який протiкає крiзь

СМНО з двома ВМШ. При Jdc > Jhigh
th диполь-дипольний зв’язок мiж нама-

гнiченостями ВМШ буде розiрвано, i почнеться генерацiя НВЧ сигналу. Тепер

достатньо поступово зменшувати густину струму доки робоча точка системи не

опиниться у потрiбному мiсцi на зворотнiй гiлцi гiстерезису. Недолiком тако-

го пiдходу є те, що при пропусканнi крiзь СМНО струмiв з великою густиною

Jdc ∼ Jhigh
th , структури сильно розiгрiваються i можуть перегорiти. Щоб змен-

шити ймовiрнiсть виходу СМНС з ладу за рахунок перегрiву для переведення

робочої точки системи з прямої гiлки гiстерезису (трикутнi точки на рис. 4.4)

на зворотну (круглi точки на рис. 4.4), виявляється доцiльним використати збу-

дження СМНО не сталим струмом, а iмпульсом струму. Цей iмпульс може мати

достатньо велику амплiтуду (∼ Jhigh
th ), проте малу тривалiсть (∼ 1 нс). Тому дiя

такого iмпульсу струму на СМНО не призводить до суттєвого розiгрiву нано-

структури. З iншого боку, якщо тривалiсть iмпульсу струму виявляється у де-

кiлька разiв бiльшою анiж характерний перiод коливань намагнiченостi ВМШ,
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це дозволяє намагнiченостi встигнути адекватно зреагувати на змiну густини

керуючого струму.

Для перевiрки вказаної методики збудження генератора НВЧ на основi

СМНО з двома ВМШ було проведено числовий експеримент, в якому крiзь

наноструктуру пропускався струм з густиною Jdc(t) = Jwork
dc +Jpulse

dc (t). Перший

доданок Jwork
dc в цьому виразi є сталою густиною струму, яка вiдповiдає бажанiй

робочiй точцi генератора, а другий доданок Jpulse
dc (t) – iмпульсом струму змiн-

ної амплiтуди та малої тривалостi. Для визначеностi вважалось, що густина

робочого струму Jwork
dc = 0.15 · 108 А/см2. Це значення густини струму є значно

меншим за верхнiй порiг генерацiї Jhigh
th ≈ 0.33 · 108 А/см2. На рис. 4.4 густинi

робочого струму Jdc = Jwork
dc вiдповiдає робоча точка системи, вiдмiчена зiро-

чкою. Iмпульс струму Jpulse
dc (t) розглядався як iмпульс прямокутної форми. Його

тривалiсть дорiвнювала Tpulse = 0.5 нс, а його амплiтуда Jpulse
dc у числовому екс-

периментi могла змiнюватись. Докладнiше процедура числового експерименту

викладена в пiдрозд. 4.2.1.

На рис. 4.8 показано результати числового моделювання для випадку вiдсу-

тностi iмпульсу струму (рис. 4.8а,б), iмпульсу малої амплiтуди (рис. 4.8в,г) та

iмпульсу великої амплiтуди (рис. 4.8д,е). Лiворуч на рис. 4.8 (частини а, в, д) зо-

бражено часову залежнiсть густини струму Jdc(t) = Jwork
dc +Jpulse

dc (t) для кожного

iз згаданих вище випадкiв (область пiд вiдповiдними кривими заштрихована).

Горизонтальнi штриховi лiнiї на цих графiках вiдповiдають порогам генерацiї:

нижня крива – нижньому порогу генерацiї J low
th , а верхня – верхньому порогу

Jhigh
th . Праворуч на рис. 4.8 (частини б, г, е) наведено часовi залежностi компо-

нент mx, t(t) (суцiльна крива) та mz, t(t) (штрихова крива) одиничного векто-

ра mt(t) у верхньому ВМШ структури. Цi залежностi розрахованi вiдповiдно

для випадкiв, коли густина керуючого струму змiнюється так, як показано на

рис. 4.8 (частини а, в, д). У правiй частинi рис. 4.8 не показано кривi для компо-

нентmx,b(t) таmz, b(t) одиничного вектора mb(t) у нижньому ВМШ структури,

оскiльки вони мають аналогiчний характер до вже зображених кривих mx, t(t),
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Рис. 4.8. Лiворуч: часова залежнiсть густини керуючого струму Jdc(t)

за вiдсутностi iмпульсу струму (а), iмпульсу струму малої (в) та вели-

кої (д) амплiтуди. Праворуч: часова залежнiсть x-складових mx, t(t) (су-

цiльна крива) та mz, t(t) (штрихова крива) одиничного вектора mt(t) у

верхньому ВМШ структури, для випадку рiзної амплiтуди Jpulse
dc прямо-

кутного iмпульсу струму: б) Jpulse
dc = 0 А/см2 (iмпульсу немає – див.

(а)), г) Jpulse
dc = 0.1 · 108 А/см2 (iмпульс малої амплiтуди – див. (в)), е)

Jpulse
dc = 0.2 · 108 А/см2 (iмпульс великої амплiтуди – див. (д)). αG = 0.08,

Ba = 5 мТл.

mz, t(t) для верхнього ВМШ.

У числовому експериментi вивчалось як змiнюється конфiгурацiя намагнi-

ченостей ВМШ з часом при пропусканнi крiзь наноструктуру керуючого струму

Jdc(t) = Jwork
dc + Jpulse

dc (t) [див. також (4.12)]. Початковим станом намагнiчено-

стi (при t = 0) вважався основний IPS стан системи, в якому одиничнi вектори
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mt(t), mb(t), направленi вздовж вiдповiдних намагнiченостей ВМШ, мають ан-

типаралельну конфiгурацiю: mt(0) = (1, 0, 0), mb(0) = (−1, 0, 0). Змiни цього

початкового стану вiдслiдковувались за змiнами стану x- та z-складових одини-

чного вектора mt(t) у верхньому ВМШ структури,mx, t(t) таmz, t(t) вiдповiдно.

Поведiнка mx, t(t) та mz, t(t) на рис. 4.8 є типовою. Аналогiчнi залежностi ма-

ють мiсце й для x- та z-складових одиничного вектора mb(t) у нижньому ВМШ

структури.

Пiд час числового експерименту розглядалось три основнi випадки: коли

iмпульс струму вiдсутнiй (амплiтуда iмпульсу Jpulse
dc = 0 А/см2, рис. 4.8а), ко-

ли його амплiтуда є малою (Jpulse
dc = 0.1 · 108 А/см2, рис. 4.8в) та великою

(Jpulse
dc = 0.2 · 108 А/см2, рис. 4.8д). У першому випадку (див. рис. 4.8а) макси-

мальна величина густини керуючого струму Jmax
dc дорiвнює густинi робочого

струму Jwork
dc , яка є помiтно меншою за верхнiй порiг генерацiї Jhigh

th . За таких

умов стiйка генерацiя НВЧ сигналу неможлива, про що свiдчать слабкi, силь-

но затухаючi коливання mx, t(t) та mz, t(t) (див. рис. 4.8б). При прикладаннi

до СМНС додаткового iмпульсу струму з амплiтудою Jpulse
dc = 0.1 · 108 А/см2

(рис. 4.8в) динамiка намагнiченостi у ВМШ наноструктури виявляється бiльш

яскраво вираженою (рис. 4.8г). Тим не менш, оскiльки максимальна величи-

на густини керуючого струму Jmax
dc = Jwork

dc + Jpulse
dc у цьому випадку не пере-

вищує величини верхнього порогу генерацiї Jhigh
th , коливання намагнiченостi у

ВМШ структури також є згасаючими. Нарештi, при амплiтудi iмпульсу струму

Jpulse
dc = 0.2 · 108 А/см2 (рис. 4.8д), максимальна величина густини керуючо-

го струму Jmax
dc = Jwork

dc + Jpulse
dc стає бiльшою за величину верхнього порогу

генерацiї Jhigh
th . Це призводить до виходу намагнiченостей ВМШ з потенцiаль-

них ям основного IPS стану та появи нового динамiчного OPP стану, в якому

намагнiченостi прецесують у протилежних напрямках, генеруючи НВЧ сигнал

(рис. 4.8е). Важливим є те, що цей стан стабiльної генерацiї зберiгається навiть

при завершеннi початкового iмпульсу струму (при t > Tpulse = 0.5 нс). Це озна-

чає, що система дiйсно «перестрибує» за рахунок дiї iмпульсу струму у робочу
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точку (позначену зiрочкою) на зворотнiй гiлцi гiстерезисної залежностi fg(Jdc)

(див. рис. 4.4).

Таким чином, стабiльна динамiка намагнiченостi у СМНО з двома ВМШ

може виникати за умови, що максимальна величина густини керуючого стру-

му Jmax
dc = Jwork

dc + Jpulse
dc перевищує величину верхнього порогу генерацiї Jhigh

th ,

а тривалiсть iмпульсу струму Tpulse є достатньо великою порiвняно з перiодом

коливань намагнiченостi T0 . Ця умова означає, що енергiя iмпульсу струму

має бути достатньо великою – настiльки великою, щоб змусити намагнiченостi

ВМШ вийти з потенцiальних ям, якi вiдповiдають IPS стану системи. Енергiю

iмпульсу можна наближено оцiнити площею пiд вiдповiдною кривою Jpulse
dc (t),

причому для iмпульсу прямокутної форми ця енергiя буде пропорцiйною до

Jpulse
dc Tpulse . Якщо ж умови щодо енергiї iмпульсу або його тривалостi не ви-

конуються, намагнiченiсть або не може, або не встигає подолати вiдповiдний

потенцiальний бар’єр мiж IPS та OPP станами.

Хоча використання коротких потужних iмпульсiв струму (Jpulse
dc > Jhigh

th ,

Tpulse > T0), очевидно, приведе до перестрибування робочої точки системи в

OPP стан з необхiдною частотою генерацiї fg(Jdc), цiкавим залишається пита-

ння про можливiсть НВЧ генерацiї у системi за умови, що максимальна вели-

чина густини керуючого струму Jwork
dc + Jpulse

dc є меншою за величину верхнього

порогу генерацiї Jhigh
th . Формально такий процес є можливим, оскiльки, як уже

зазначалось вище, визначальною характеристикою у цьому процесi є енергiя iм-

пульсу, а не його амплiтуда Jpulse
dc (хоча остання, зрозумiло, впливає на енергiю

iмпульсу). Для перевiрки припущення про можливiсть збудження НВЧ гене-

рацiї у СМНО з двома ВМШ iмпульсами струму малої амплiтуди було про-

ведено числовий експеримент, результати якого представлено на рис. 4.9. На

цьому графiку крива вiдповiдає залежностi мiнiмальної нормованої амплiтуди

iмпульсу Jpulse
dc /Jpulse

max , за якої вiдбувається збудження НВЧ сигналу у СМНО з

двома ВМШ, вiд тривалостi цього iмпульсу Tpulse . Область над кривою є обла-

стю, де збудження НВЧ генератора вiдповiдним iмпульсом струму є можливим.
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Рис. 4.9. Залежнiсть нормованої амплiтуди прямокутного iмпульсу струму

Jpulse
dc /Jpulse

max , за якої вiдбувається збудження НВЧ сигналу у СМНО з двома

ВМШ, вiд тривалостi цього iмпульсу Tpulse . Область пiд кривою (заштри-

хована) вiдповiдає параметрам iмпульсу, за яких збудження НВЧ сигналу

неможливе. Область над кривою вiдповiдає амплiтудам та тривалостям

iмпульсiв, за яких можливе збудження НВЧ сигналу у СМНО.

Область пiд кривою (зафарбовано на рис. 4.9) – це область, де iмпульс струму

не може збудити достатньо стiйку динамiку намагнiченостi у СМНО.

З рис. 4.9 видно, що при поступовому зменшеннi амплiтуди iмпульсу Jpulse
dc ,

збудження генератора на основi СМНО з двома ВМШ таким iмпульсом стає

можливим лише за умови помiтного зростання тривалостi iмпульсу Tpulse . При

цьому добуток амплiтуди iмпульсу Jpulse
dc на його тривалiсть Tpulse – ефективна

енергiя iмпульсу – поступово зростає, оскiльки зростає час переходу системи з

IPS у OPP стан, а значить збiльшуються сумарнi (за час переходу) динамiчнi

втрати енергiї у системi. Енергiя iмпульсу, необхiдна для компенсацiї вказаних

втрат та подальшого переходу СМНО з IPS до OPP стану, також повинна зро-



176

стати, оскiльки тiльки за цих умов можна забезпечити збудження стiйкої пре-

цесiї намагнiченостi у ВМШ СМНС. Хоча отриманi результати здаються опти-

мiстичними, подiбна динамiка намагнiченостi у СМНС при Jpulse
dc < Jhigh

th −Jwork
dc

доволi часто є нестабiльною, особливо для випадку iмпульсiв занадто малої

амплiтуди. В останньому випадку, пiсля припинення дiї iмпульсу, система по-

вертається до IPS стану. Тому такий режим роботи генератора слiд вважати

динамiчним допороговим режимом, який реалiзується тiльки на час дiї на си-

стему iмпульсу струму. Питання, пов’язанi з iснуванням цього режиму роботи

СМНО, потребують подальшого дослiдження.

Нарештi, слiд вказати на важливу рису всiх основних результатiв, отри-

маних у цьому пiдроздiлi дисертацiї. Усi вони отриманi для випадку, коли до

СМНО прикладається iмпульс струму певної амплiтуди та тривалостi, але при-

рода появи цього iмпульсу струму ранiше не обговорювалась. Зазначений iм-

пульс струму можна розглядати як додатковий сигнал, який примусово створю-

ється деяким зовнiшнiм генератором iмпульсiв. Або цей iмпульс можна розгля-

дати як змiнний сигнал, який виникає у перший момент часу при ввiмкненнi

керуючого сталого струму в колi з СМНС. У останньому випадку, якщо ви-

конуються усi зазначенi вище умови до енергiї та тривалостi такого iмпульсу

струму, допороговий режим генерацiї НВЧ сигналу у СМНО з двома ВМШ

може реалiзовуватись автоматично, без жодного додаткового впливу. Це мо-

же бути використане на практицi для розробки та побудови енергоефективних

генераторiв НВЧ сигналiв на основi СМНС.

Отриманi вище результати показують можливiсть отримання режиму ста-

бiльної НВЧ генерацiї у СМНО з двома ВМШ для випадку достатньо малих

густин керуючого струму Jdc , менших за величину верхнього порогу генерацiї

Jhigh
th , за умови, що на СМНО окрiм сталого робочого струму з густиною Jdc дiє

короткий початковий iмпульс струму достатньо великої амплiтуди. Цей поча-

тковий iмпульс струму може бути як безпосередньо прикладеним до СМНО ра-

зом з керуючим робочим струмом, так i виникати природнiм шляхом за рахунок
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перехiдних процесiв, якi супроводжують процес вмикання керуючого сигналу

у замкненому колi з СМНС.

4.3. Аналiтична теорiя генерацiї НВЧ сигналу в СМНС з двома

вiльними магнiтними шарами

Динамiчнi процеси, якi вiдбуваються у СМНО з двома ВМШ, є достатньо

складними для безпосереднього теоретичного аналiзу. Тому для побудови са-

ме аналiтичної теорiї таких процесiв модель СМНО, яка була запропонована

у пiдрозд. 4.1, має бути додатково спрощена. Опис цiєї спрощеної теоретичної

моделi СМНО з двома ВМШ викладено в пiдрозд. 4.3.1. Виходячи з неї у пiдроз-

дiлi 4.3.2 вивчається поведiнка системи в областi густин керуючих струмiв Jdc ,

поблизу вiд верхнього порогу генерацiї Jhigh
th . Стислий аналiз поведiнки системи

для густин струмiв Jdc , близьких до нижнього порогу генерацiї J low
th , наведено

у пiдрозд. 4.3.3.

4.3.1. Спрощена теоретична модель СМНО з двома ВМШ. Спро-

щена теоретична модель СМНО з двома ВМШ базується на моделi цiєї системи,

представленої у пiдрозд. 4.1. Нижче, при побудовi аналiтичної теорiї НВЧ ге-

нерацiї, використовуються всi припущення та обмеження моделi пiдрозд. 4.1, а

також уводяться декiлька нових припущень.

По-перше, пiд час аналiтичного розгляду динамiки намагнiченостi у СМНО

з двома ВМШ доданок Ba , який вiдповiдає полю анiзотропiї типу «легка вiсь»

у виразi (4.2) для ефективного поля Beff , буде вiдкинуто. Як показано у пiд-

розд. 4.2.3 (див. рис. 4.6), наявнiсть або вiдсутнiсть поля анiзотропiї Ba якiсно

не впливає на динамiку намагнiченостi у ВМШ СМНО. Вплив поля анiзотро-

пiї проявляється переважно у змiнi величини верхнього порогу генерацiї Jhigh
th ,

який збiльшується iз збiльшенням абсолютної величини поля Ba . Навiть за вiд-

сутностi поля анiзотропiї, при Ba = 0, гiстерезисна поведiнка частоти генера-

цiї СМНО fg(Jdc) принципово не змiнюється, хоча ширина областi гiстерезису
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∆Jth = Jhigh
th − J low

th й зменшується. У той же час наявнiсть поля анiзотропiї Ba

у виразi (4.2) для ефективного поля Beff суттєво ускладнює вигляд математи-

чних виразiв, якi описують динамiку намагнiченостi у СМНО, тому нижче, для

спрощення цих виразiв, наявнiстю поля Ba будемо нехтувати.

По-друге, як було показано на рис. 4.3, врахування кутової залежностi ефе-

кту STT за рахунок вибору вiдповiдної функцiї ς(η, βi) призводить до змiн ча-

стот прецесiї намагнiченостi у верхньому (ft) та нижньому (fb) ВМШ наностру-

ктури, але не впливає на величини верхнього (Jhigh
th ) та нижнього (J low

th ) порогiв

генерацiї. Отже, для вивчення фiзики появи цих порогiв можна знехтувати ку-

товою залежнiстю коефiцiєнта σi у рiвняннi ЛЛГС (4.1): це не вплине на теоре-

тичну оцiнку величин згаданих порогiв генерацiї. Ранiше вже зазначалося, що у

режимi стабiльної прецесiї намагнiченостi кут βi мiж намагнiченiстю ВМШ та

намагнiченiстю вiдповiдного ЗМШ близький до π/2. Тому, нехтуючи можли-

вими похибками за рахунок неточної оцiнки цього кута, покладемо βi = π/2

у (4.9). Вiдповiдно, для спiн-обертового коефiцiєнта σi одержимо спрощений

вираз

σi ≡ σ⊥ = −σ0
(
3

4

(1 + η)3

η3/2
− 4

)−1

, (4.13)

де величина σ0 визначається формулою (4.8). У такiй формi запису коефiцiєнт

σi у рiвняннi ЛЛГС (4.1) є однаковим для верхнього (i = t) та нижнього (i = b)

ВМШ, а значить не залежить вiд iндексу i. Щоб пiдкреслити цю обставину, а

також той факт, що вираз (4.13) записано за умови βi = π/2, позначення коефi-

цiєнта σi у (4.13) замiнено на еквiвалентне σ⊥. Саме ним будемо користуватись

далi у пiдрозд. 4.3.

З урахуванням зроблених вище припущень аналiтичний опис динамiки на-

магнiченостi у ВМШ СМНО, який базується на розглядi рiвняння ЛЛГС (4.1),

зручно проводити у сферичних координатах r, θ, ϕ. Для цього одиничнi вектори

mt для верхнього ВМШ та mb для нижнього ВМШ представимо так

mt = x̂ sin θt cosϕt + ŷ sin θt sinϕt + ẑ cos θt , (4.14a)
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mb = x̂ sin θb cosϕb + ŷ sin θb sinϕb + ẑ cos θb , (4.14b)

де x̂, ŷ, ẑ – одиничнi вектори (орти) осей x, y, z прямокутної декартової системи

координат. Уведенi в такий спосiб полярнi кути θt ≡ θt(t) та θb ≡ θb(t) визнача-

ють положення векторiв mt, mb вiдносно осi z, а азимутальнi кути ϕt ≡ ϕt(t)

та ϕb ≡ ϕb(t) – кути мiж вiссю x та проекцiями вiдповiдних векторiв mt, mb на

площину (x, y) (див. рис. 4.1б).

Пiдставляючи вирази (4.14) у рiвняння ЛЛГС (4.1), можна отримати рiвня-

ння для полярних θt , θb та азимутальних ϕt , ϕb кутiв у верхньому та нижньому

ВМШ

dθt
dt

= − ωM
1 + α2

G

[
2αGρ sin θt cos θb +

(
σ⊥Jdc
ωM

− αG(1− 3κ) cos θt

)
sin θt +

ρ sin θb

(
αG cos θt cos(ϕb − ϕt) + sin(ϕb − ϕt)

)]
, (4.15a)

dθb
dt

= − ωM
1 + α2

G

[
2αGρ sin θb cos θt +

(
−σ⊥Jdc

ωM
− αG(1− 3κ) cos θb

)
sin θb +

ρ sin θt

(
αG cos θb cos(ϕb − ϕt)− sin(ϕb − ϕt)

)]
, (4.15b)

dϕt
dt

=
ωM

1 + α2
G

[
2ρ cos θb − αG

σ⊥Jdc
ωM

− (1− 3κ) cos θt +

ρ
sin θb
sin θt

(
cos θt cos(ϕb − ϕt)− αG sin(ϕb − ϕt)

)]
, (4.15c)

dϕb
dt

=
ωM

1 + α2
G

[
2ρ cos θt + αG

σ⊥Jdc
ωM

− (1− 3κ) cos θb +

ρ
sin θt
sin θb

(
cos θb cos(ϕb − ϕt) + αG sin(ϕb − ϕt)

)]
, (4.15d)

де ωM = γµ0M0 .

4.3.2. Динамiка намагнiченостi поблизу вiд верхнього порогу ге-

нерацiї. Одержанi вище рiвняння (4.15) є достатньо складними, тому для

проведення подальшого теоретичного аналiзу їх треба додатково спростити.
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Щоб зробити це, скористаємось тим, що в областi густин керуючого струму

Jdc > Jhigh
th за умови, що густина струму Jdc дуже близька до верхнього порогу

генерацiї Jhigh
th , визначальний вплив на динамiку намагнiченостi у наностру-

ктурi має диполь-дипольний зв’язок мiж намагнiченостями ВМШ (це показано

числовими методами у пiдрозд. 4.2). Внаслiдок iснування цього зв’язку рух

намагнiченостi у верхньому та нижньому ВМШ при Jdc ' Jhigh
th виявляється

корельованим. Приймаючи до уваги iснування такої кореляцiї коливань нама-

гнiченостi ВМШ, для опису динамiки намагнiченостi у СМНО з двома ВМШ

зручно ввести новi колективнi змiннi U , V , Φ та Ψ:

U = cos θt + cos θb , (4.16a)

V = cos θt − cos θb , (4.16b)

Φ = ϕt + ϕb , (4.16c)

Ψ = ϕt − ϕb . (4.16d)

З урахуванням записаних виразiв для U , V , Φ та Ψ полярнi та азимутальнi

кути можуть бути перевизначенi так:

cos θt =
U + V

2
, (4.17a)

sin θt =

√
1−

(
U + V

2

)2

, (4.17b)

cos θb =
U − V

2
, (4.17c)

sin θb =

√
1−

(
U − V

2

)2

, (4.17d)

ϕt =
Φ+Ψ

2
, (4.17e)

ϕb =
Φ−Ψ

2
. (4.17f)

Пiдставляючи вирази (4.17) для cos θt , sin θt , cos θb , sin θb , ϕt , ϕb у рiвняння

(4.15) та нехтуючи малою величиною α2
G у знаменнику (4.15), можна отримати
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рiвняння для колективних змiнних U , V , Φ та Ψ:

dU

dt
= −ωM

4
U

[
4V

σ⊥Jdc
ωM

− αGV
2(3− 9κ+ 2ρ)− αG(U

2 − 4)(1− 3κ− 2ρ)−

αGρ
√

4− (U + V )2
√

4− (U − V )2 cosΨ

]
, (4.18a)

dV

dt
=

ωM
4

[
−2

σ⊥Jdc
ωM

(U 2 + V 2 − 4) +

αGV
(
U 2(3− 9κ− 2ρ) + (V 2 − 4)(1− 3κ+ 2ρ)

)
+

ρ
√

4− (U + V )2
√

4− (U − V )2
(
αGV cosΨ− 2 sinΨ

)]
, (4.18b)

dΦ

dt
= ωMU

[
ρ(4− U 2 + V 2) cosΨ + 4αGρV sinΨ√

4− (U + V )2
√

4− (U − V )2
− (1− 3κ− 2ρ)

]
, (4.18c)

dΨ

dt
= ωM

[
ρV (4 + U 2 − V 2) cosΨ− 2αGρ(U

2 + V 2 − 4) sinΨ√
4− (U + V )2

√
4− (U − V )2

−

(
2αG

σ⊥Jdc
ωM

+ V (1− 3κ+ 2ρ)
)]

. (4.18d)

На першiй погляд здається, що записанi рiвняння для колективних змiн-

них є бiльш складними та громiздкими, анiж початковi рiвняння (4.15) для

полярних та азимутальних кутiв. Однак, насправдi, цi рiвняння мають бiльш

просту структуру i можуть бути суттєво спрощенi, виходячи з певних фiзичних

мiркувань щодо динамiчних процесiв, якi розглядаються. Щоб проiлюструвати

це, розглянемо перше рiвняння (4.18a) для колективної змiнної U . Це рiвняння

може бути представлено у виглядi

dU/dt = −U · F (U, V,Ψ) , (4.19)

де F (U, V,Ψ) – функцiя, явний вигляд якої, згiдно (4.18a), такий:

F (U, V,Ψ) =
ωM
4

[
4V

σ⊥Jdc
ωM

− αGV
2(3− 9κ+ 2ρ)− αG(U

2 − 4)(1− 3κ− 2ρ)−

αGρ
√

4− (U + V )2
√

4− (U − V )2 cosΨ

]
. (4.20)
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З (4.19) випливає, що, яке б не було значення U у початковий момент часу t = 0

(до початку стiйкої прецесiї намагнiченостi), абсолютне значення цiєї величини

буде поступово зменшуватись з часом. Отже, зачекавши достатнiй час, поки

встановляться стiйкi коливання намагнiченостi у ВМШ наноструктури, можна

одержати значення U , яке буде дорiвнювати нулю або буде близьким до нуля.

Фактично, це буде означати, що у режимi стабiльної генерацiї НВЧ сигналу

намагнiченостi верхнього та нижнього ВМШ вiдхилились у рiзнi боки вiд пло-

щини (x, y) на однаковий кут |π/2− θt| ≈ |θb−π/2|. Отже, у режимi стабiльної

генерацiї НВЧ сигналу при керуючих струмах, близьких до верхнього порогу

генерацiї, можна покласти U → 0. Приймаючи це до уваги, система рiвнянь

(4.18) суттєво спрощується:

dU

dt
= 0 , (4.21a)

dV

dt
= ωM

4− V 2

4

[
2
σ⊥Jdc
ωM

− αGV (1− 3κ+ 2ρ) + αGρV cosΨ− 2ρ sinΨ

]
,

(4.21b)
dΦ

dt
= 0 , (4.21c)

dΨ

dt
= ωM

[
ρV cosΨ + 2αGρ sinΨ− 2αG

σ⊥Jdc
ωM

− V (1− 3κ+ 2ρ)

]
. (4.21d)

У режимi стабiльної генерацiї при Jdc > Jhigh
th намагнiченостi ВМШ пре-

цесують навколо осi z вздовж траєкторiї з великим кутом прецесiї, що було

обґрунтовано у пiдрозд. 4.2 та вiдомо з результатiв мiкромагнiтного моделюва-

ння [156]. Отже, кути прецесiї θt та θb є достатньо великими, а значить змiнна

V 2 = (cos θt − cos θb)
2 може вважатися малою. Крiм того, безрозмiрнi змiннi

αG, κ, ρ та σ⊥Jdc/ωM для СМНО з типовими параметрами (див. пiдрозд. 4.1.3)

також можна вважати малими величинами, значно меншими за одиницю. Цi

змiннi будемо вважати змiнними першого порядку мализни.

Враховуючи малiсть вказаних безрозмiрних параметрiв, у рiвняннях (4.21b)

для V та Ψ залишимо тiльки величини нульового та першого порядку мализни:
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dV

dt
= ωM

(
2
σ⊥Jdc
ωM

− αGV − 2ρ sinΨ

)
, (4.22a)

dΨ

dt
= −ωMV . (4.22b)

Єдина сингулярна точка (V0,Ψ0) записаної системи рiвнянь (4.22) може бути

знайдена з умов dV/dt = 0, dΨ/dt = 0, якi в явному виглядi записуються так:

V0 = 0 , (4.23a)

sinΨ0 =
1

ρ

σ⊥Jdc
ωM

. (4.23b)

Розглянемо поведiнку системи у малому околi навколо сингулярної точки

V = V0, Ψ = Ψ0. Припустимо, що V (t) = V0+ v(t), Ψ(t) = Ψ0+ψ(t), де v(t) ≡ v

i ψ(t) ≡ ψ – малi вiдхилення величин V (t) та Ψ(t) вiд вiдповiдних значень

V0 та Ψ0. Пiдставляючи V (t) та Ψ(t) у (4.23), можна отримати лiнеаризоване

матричне рiвняння для v i ψ

d

dt

 v

ψ

 =

 −αGωM −2ρωM cosΨ0

−ωM 0

 v

ψ

 , (4.24)

де завдяки малостi ψ вважається, що sinψ ≈ ψ.

Характеристичним рiвнянням для цiєї матрицi є

λ2 − Sλ+ Y = 0 , (4.25)

де λ – характеристичне число, S = −αGωM , Y = −2ρω2
M cosΨ0. Коренi хара-

ктеристичного рiвняння (4.25) мають вигляд:

λ1 =
S

2
+

√
S2

4
− Y = ωM

(
−αG

2
+

√
α2
G

4
+ 2ρ cosΨ0

)
, (4.26a)

λ2 =
S

2
−
√
S2

4
− Y = ωM

(
−αG

2
−
√
α2
G

4
+ 2ρ cosΨ0

)
. (4.26b)

Для малої густини струму Jdc з (4.23b) та (4.26) вважаємо, що пiдкорене-

вий вираз у (4.26) завжди є додатнiм, отже λ1 > 0, λ2 < 0. Це означає, що

сингулярна точка V = V0, Ψ = Ψ0 є точкою типу «сiдло».
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Рис. 4.10. Залежнiсть верхнього порогу генерацiї Jhigh
th у СМНО з двома

ВМШ вiд вiдстанi d0 мiж ВМШ. Суцiльна крива вiдповiдає аналiтичнiй

залежностi (4.27), точки – результати числового моделювання (див. пiд-

розд. 4.2.3), отриманi за умови αG = 0.08, Ba = 0.

Крiм того, з рiвняння (4.26a) видно, що порогове значення густини струму

накачки Jdc може бути знайдено з умови λ1 = 0 або cosΨ0 = 0, що дозволяє

записати наступний вираз для верхнього порогу генерацiї Jhigh
th :

Jhigh
th =

ωM
σ⊥

ρ . (4.27)

Значення верхнього порогу генерацiї Jhigh
th , розраховане за формулою (4.27),

добре вiдповiдає даним числового моделювання, одержаним у пiдрозд. 4.2, що

чiтко видно з рис. 4.10.

Згiдно з (4.27), незалежнiсть верхнього порогу генерацiї Jhigh
th вiд сталої за-

тухання Гiльберта αG переконливо свiдчить про те, що верхнiй порiг генерацiї у

СМНО з двома ВМШ має недисипативну природу. З iншого боку явна лiнiйна

залежнiсть Jhigh
th вiд коефiцiєнта диполь-дипольної взаємодiї ρ свiдчить про те,

що цей порiг обумовлений наявнiстю сильної диполь-дипольної взаємодiї мiж
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намагнiченостями ВМШ. Це також означає, що величина густини порогового

струму може бути контрольована за рахунок вибору геометричних параметрiв

СМНО, яким вiдповiдають рiзнi значення коефiцiєнта ρ.

4.3.3. Динамiка намагнiченостi поблизу вiд нижнього порогу ге-

нерацiї. Поблизу вiд нижнього порогу генерацiї J low
th , коли густина керуючого

сталого струму Jdc лише трохи перевищує величину J low
th (Jdc − J low

th ≪ J low
th ),

домiнуючим механiзмом впливу на динамiку намагнiченостi у СМНО з двома

ВМШ є природна дисипацiя енергiї у ВМШ наноструктури. Пiд час розгляду

вiдповiдної динамiки, як було вже зазначено у пiдрозд. 4.2.2, можна припустити,

що диполь-дипольний зв’язок є достатньо слабким, а тому можна ним знехту-

вати, поклавши ρ→ 0. Це припущення на якiсному рiвнi вiдповiдає отриманим

ранiше результатам числового моделювання.

За таких умов, система (4.15) розбивається на двi незалежнi системи рiв-

нянь, вiдповiдно для верхнього та нижнього ВМШ. Для симетричної моделi

СМНО, внаслiдок високої симетрiї задачi, розв’язок, одержаний для будь-якої

з цих систем рiвнянь, автоматично є розв’язком i для iншої системи рiвнянь.

Отриманi системи рiвнянь є iдентичними до рiвняння ЛЛГС для традицiйного

СМНО з одним ВМШ. Враховуючи, що розв’язок рiвняння ЛЛГС для тради-

цiйного СМНО, а значить – i вираз для вiдповiдного порогу генерацiї J low
th добре

вiдомi з лiтератури [9, 44,253], теоретичний розгляд динамiки намагнiченостi у

СМНО за зазначених умов проводитись у дисертацiї не буде.

Звичайно, використане наближення є досить грубим. Як показує рис. 4.7,

нижнiй порiг генерацiї J low
th , хоча й не дуже сильно, проте залежить вiд диполь-

дипольної взаємодiї мiж ВМШ. Тим не менш використана вище спрощена мо-

дель якiсно вiдповiдає отриманим числовим результатам i може використовува-

тись для якiсного пояснення процесiв, що вiдбуваються у СМНО з двома ВМШ.

За необхiдностi ж бiльш точного врахування впливу диполь-дипольної взаємо-

дiї мiж ВМШ або впливу поля анiзотропiї на величину J low
th цi питання потрiбно
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дослiджувати додатково.

Наприкiнцi, пiдсумовуючи основнi результати пiдроздiлу 4.3, зазначимо, що

виконанi вище аналiтичнi дослiдження якiсно (а для верхнього порогу генерацiї,

навiть, кiлькiсно) пiдтверджують результати числових дослiджень, проведених

для симетричного СМНО з двома ВМШ.

4.4. Висновки до роздiлу

1. У результатi числового дослiдження динамiки намагнiченостi у СМНС з

двома ВМШ, показано, що у цiкавому для практики режимi роботи наностру-

ктури, коли намагнiченостi обох ВМШ прецесують у протилежних напрямках

(назустрiч одна однiй), на залежностi частоти генерацiї fg(Jdc) вiд густини ке-

руючого сталого струму Jdc виникає сильний гiстерезис. Стабiльна динамiка

намагнiченостi починається за досить великої густини струму Jdc > Jhigh
th , коли

струм зростає. У той же час при зменшеннi густини струму Jdc режим стабiль-

ної прецесiї намагнiченостi зберiгається, доки густина струму Jdc не досягне

достатньо малого нижнього порогового значення J low
th .

2. Встановлено, що нижнiй порiг генерацiї має дисипативну природу, а вiд-

повiдне порогове значення густини струму J low
th є пропорцiйним до сталої зату-

хання Гiльберта αG (як у традицiйному СМНО з одним ВМШ). Верхнiй порiг

генерацiї (при Jdc = Jhigh
th ) обумовлений наявнiстю диполь-дипольного зв’язку

мiж намагнiченостями ВМШ. Величина цього порогу також лiнiйно залежить

вiд величини поля анiзотропiї типу «легка вiсь».

3. Виявлена гiстерезисна поведiнка наногенератора на основi СМНО з дво-

ма ВМШ передбачає можливiсть переведення робочої точки системи з прямої

на зворотну гiлку гiстерезису за рахунок прикладання до СМНО сильного та

короткого початкового iмпульсу керуючого струму. Такий режим роботи НВЧ

генератора на основi СМНО, який можна назвати допороговим (Jdc < Jhigh
th ),

може бути реалiзованим за умови, що iмпульс струму має достатню енергiю,
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щоб виштовхнути намагнiченостi ВМШ з потенцiальної ями основного стану

системи, та достатню тривалiсть, щоб намагнiченiсть встигла зреагувати на дiю

цього iмпульсу. За типових умов, стабiльна генерацiя у допороговому режимi

роботи СМНС з двома ВМШ виникає за тимчасового перевищення керуючим

струмом величини верхнього порогу генерацiї протягом часу, сумiрного з де-

кiлькома перiодами коливань намагнiченостi. Цей початковий «запускаючий»

iмпульс струму може бути як безпосередньо прикладеним до СМНО разом з

керуючим робочим струмом з густиною Jdc < Jhigh
th , так i виникати природнiм

шляхом за рахунок перехiдних процесiв, якi супроводжують процес вмикання

керуючого сигналу у замкнене коло з СМНС.

4. Розроблена у даному роздiлi дисертацiї аналiтична теорiя динамiки нама-

гнiченостi для наногенератора на основi СМНО з двома ВМШ, який працює у

гiстерезисному режимi роботи, дозволяє якiсно i частково кiлькiсно пiдтвердити

основнi результати щодо фiзики вiдкритого гiстерезису на залежностi fg(Jdc).

Показано, що поблизу вiд верхнього порогу генерацiї стацiонарна, iндукована

струмом, динамiка намагнiченостi може бути охарактеризована двома прости-

ми зв’язаними рiвняннями для колективних змiнних. Теоретично пiдтверджено,

що величина верхнього порогу генерацiї Jhigh
th визначається диполь-дипольною

взаємодiєю мiж ВМШ, i встановлено, що ця величина може бути контрольована

за рахунок вибору геометричних розмiрiв системи.
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РОЗДIЛ 5

ГЕНЕРАЦIЯ НВЧ СИГНАЛIВ У СПIНТРОННИХ МАГНIТНИХ

НАНОСТРУКТУРАХ З ВИХРОВИМ СТАНОМ

НАМАГНIЧЕНОСТI ВIЛЬНОГО МАГНIТНОГО ШАРУ

5.1. Узагальнений опис динамiки намагнiченостi у спiнтронних

магнiтних наноосциляторах (СМНО) з вихровим станом

намагнiченостi вiльного магнiтного шару (ВМШ)

Традицiйним пiдходом до аналiзу динамiки намагнiченостi у магнiтних на-

ноструктурах з вихровим станом намагнiченостi є пошук розв’язку рiвняння

Тiля, яке для випадку наноструктур, керованих СПС, має вигляд (1.23). У лi-

вiй частинi цього рiвняння записанi доданки, якi обумовлюють консервативний

рух магнiтного вихору. Права частина мiстить неконсервативнi доданки, якi

характеризують втрати у системi та вплив СПС на намагнiченiсть ВМШ стру-

ктури.

Першим неконсервативним доданком у правiй частинi рiвняння Тiля (1.23)

є доданок, який описує природнi втрати у системi:

FD = −GΓgyr(X)
dX

dt
, (5.1)

де G = (2πl0M0/γ)pv – проекцiя гiровектора G = {0, 0, G} на вiсь z, Γgyr(X) ≡

Γgyr – коефiцiєнт затухання для гiротропного руху ядра (core) вихору, який

залежить вiд двовимiрного радiус-вектора X = xx̂ + yŷ [347, 348]. Координати

x та y у виразi для X визначають положення ядра вихору в площинi круглого

ВМШ з радiусом r0 та товщиною l0, M0 – намагнiченiсть насичення ВМШ, γ

– модуль гiромагнiтного спiввiдношення для електрона, pv = ±1 – поляризацiя

вихору. Стiйкому положенню вихору вiдповiдає випадок x = y = 0.

Другим неконсервативним доданком у правiй частинi рiвняння є ефективна
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сила FSTT , яка вiдповiдає ефекту STT [347,348]

FSTT = GσgyrIdc [ẑ×X] , (5.2)

де σgyr = (σ/2)pv, σ – спiн-обертовий коефiцiєнт, розрахований для звичайного

СМНО (не з вихровим станом ВМШ), Idc – керуючий СПС, який пропускається

крiзь СМНО з вихровим станом намагнiченостi ВМШ (вихровий СМНО). На

вiдмiну вiд дисипативної сили (5.1) сила FSTT , створена за рахунок ефекту

STT, є завжди лiнiйною за X i не мiстить нелiнiйних доданкiв, пропорцiйних

до |X|2, |X|3 тощо [348].

Коли неконсервативнi ефективнi сили FD та FSTT у правiй частинi рiвня-

ння (1.23) компенсують одна одну, рiвняння (1.23) описує самопiдтримуваний

гiротропний рух ядра вихору.

Введемо тепер безрозмiрну комплексну амплiтуду

a =
x− iy

r0
, (5.3)

яка характеризує положення ядра вихору в площинi ВМШ. Хоча на перший

погляд ця величина здається виключно геометричною характеристикою систе-

ми, не слiд забувати, що двовимiрний радiус-вектор X = xx̂+ yŷ, який можна

виразити через амплiтуду a та комплексно-спряжену амплiтуду a∗, впливає на

потенцiальну енергiю вихору Wv ≡ Wv(X, Idc), змiщеного вiдносно положення

рiвноваги (положенню рiвноваги вiдповiдає умова X = 0), а отже характеризує

динамiку намагнiченостi у ВМШ наноструктури. Вiдповiдно, величина a також

виявляється параметром, який неявним чином характеризує магнiтну динамi-

ку у вихровому СМНО i є аналогом до безрозмiрної комплексної амплiтуди

спiнової хвилi a у моделi СТ [див. (1.17)].

З урахуванням (5.1) та (5.2) рiвняння Тiля (1.23) може бути записане як

рiвняння вiдносно комплексної амплiтуди a, введеної за правилом (5.3):

da

dt
+ i

2

Gr20

∂Wv(p, Idc)

∂p
a = −iΓgyr(p)

da

dt
+ σgyrIdca , (5.4)
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де p = |a|2 = |X|2/r20 – безрозмiрна потужнiсть гiротропного руху вихору. У

записi (5.4) було використано припущення, що потенцiальна енергiя вихору Wv

та коефiцiєнт дисипацiї Γgyr залежать тiльки вiд вiдстанi |X| вiд центра ВМШ

до ядра вихору i не залежать вiд азимутального кута ϕ = arg(a) = arctg(y/x).

Це припущення є вiрним для аксiально-симетричних магнiтних наноструктур

круглого поперечного перерiзу (саме такий випадок круглого цилiндрично-

го наностовпчика розглядається у даному роздiлi дисертацiї). Якщо ж ВМШ

структури має не круглу форму, а, наприклад елiптичну, теж саме рiвняння

(5.4) може бути одержано для безрозмiрної «елiптичної» комплексної амплi-

туди ao = (uox − ivoy)/r0, де коефiцiєнти uo та vo залежать вiд елiптичностi

траєкторiї руху ядра вихору. Оскiльки мета цього пiдроздiлу полягає лише у

тому, щоб показати, що модель СТ формально здатна описати гiротропний рух

ядра вихору, далi для спрощення будемо розглядати тiльки випадок круглих

симетричних наноструктур, де безрозмiрна комплексна амплiтуда a вводиться

виразом (5.3).

Вважаючи, що неконсервативнi доданки у правiй частинi рiвняння (5.4) є

значно меншими за величиною за консервативнi доданки, записанi у лiвiй ча-

стинi цього рiвняння (це достатньо природне припущення), можна наближено

оцiнити похiдну вiд комплексної амплiтуди a за часом t:

da

dt
≈ −i

2

Gr20

∂Wv(p, Idc)

∂p
a . (5.5)

Тодi, за згаданих вище умов, рiвняння Тiля (5.4) для комплексної амплiтуди

a може бути записаним у виглядi, який повнiстю вiдповiдає однорiдному (за

вiдсутностi зовнiшньої сили) варiанту унiверсальної нелiнiйної моделi автогене-

ратора СТ, описаної у [253] (див. (5) у [253], а також (1.16) на стор. 54 дисертацiї)

da

dt
+ iω(p, Idc)a+ Γ+(p, Idc)a− Γ−(Idc)a = 0 , (5.6)

де циклiчна частота ω(p, Idc) та доданки, що вiдповiдають позитивним Γ+(p, Idc)
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та негативним Γ−(Idc) втратам енергiї у системi, мають вигляд:

ω(p, Idc) =
2

Gr20

∂Wv(p, Idc)

∂p
, (5.7)

Γ+(p, Idc) = Γgyr(p)ω(p, Idc) , (5.8)

Γ−(Idc) = σgyrIdc . (5.9)

Таким чином, якщо нелiнiйнi функцiї Wv(p, Idc) та Γgyr(p) вiдомi, можна безпо-

середньо поширити вiдомий формалiзм моделi нелiнiйного автогенератора СТ,

розроблений у [253], на випадок стабiльного гiротропного руху ядра вихору у

вихровому СМНО пiд дiєю СПС Idc .

Зокрема, у динамiчнiй рiвновазi, коли стану системи вiдповiдає стiйкий гра-

ничний цикл на фазовiй площинi, безрозмiрна потужнiсть p0 гiротропної моди

(або квадрат нормалiзованого радiуса рiвноважної орбiти ядра вихору) може

бути визначена з умови енергетичного балансу [253]:

Γ+(p0, Idc) = Γ−(Idc) . (5.10)

У той же час параметри, якi характеризують неiзохроннiсть гiротропного ав-

тогенератора i описують його неавтономну поведiнку (пiд дiєю зовнiшнього си-

гналу Idc) поблизу вiд граничного циклу p = p0 , можуть бути розрахованi так:

Γp(p0, Idc) = p0
∂Γ+(p, Idc)

∂p
, (5.11)

ν(p0, Idc) =
p0
Γp

∂ω(p0, Idc)

∂p
. (5.12)

Тут Γp – параметр затухання для малих флуктуацiй потужностi δp навколо

рiвноважного значення p = p0 , яке задається граничним циклом, а ν – безроз-

мiрний параметр, який характеризує нелiнiйнiсть гiротропного автогенератора

(див., вiдповiдно, вирази (27b) та (33) у роботi [253]). Параметр Γp характеризує

«iнерцiйнi» властивостi автоосцилятора. Величина Γp визначає максимальну

частоту зовнiшнього сигналу, на який вихровий СМНО може адекватно реа-

гувати; тобто, по сутi, визначає максимальну частоту модуляцiї зовнiшнього
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сигналу [382]. Параметр ν характеризує «неiзохроннi» властивостi автоосциля-

тора: при |ν| < 1 автоосцилятор є слабко неiзохронним, а при |ν| ≫ 1 вiн –

сильно неiзохронний. Абсолютна величина ν визначає ширину смуги генерацiї

вiдповiдного автогенератора (див. вирази (95) та (97) у [253]), частотну смугу

синхронiзацiї вихрового СМНО iз зовнiшнiм перiодичним сигналом (див. визна-

чення (53) у [253]), а також смугу фазової синхронiзацiї для декiлькох, майже

однакових, автоосциляторiв (див. вираз (66) у тiй же роботi [253]).

Використовуючи представлений вище формалiзм та нелiнiйнi залежностi

для потенцiальної енергiї Wv(p, Idc) ядра вихору, змiщеного вiд положення рiв-

новаги, та коефiцiєнта дисипацiї Γgyr(p) гiротропної моди, вирази для яких отри-

манi у роботах [347, 348] (наприклад, див. вирази (11) та (12) у [348]), можна

аналiтично розрахувати усi параметри гiротропного автогенератора.

Для конкретної iлюстрацiї всiєї сили та унiверсальностi такого пiдходу до

аналiзу магнiтної динамiки у вихровому СМНО, нижче, безпосередньо з даних

експерименту, буде визначено параметри Γp та ν для гiротропного руху вихору.

Щоб зробити це скористаємося тим фактом, що обидва цi параметри визнача-

ють частотну ширину смуги ∆fn деякої n-ї гармонiки сигналу, який генерується

у неiзохронному автоосциляторi [383]

∆ϕ2
(

1

∆fn

)
=

2π

n2
, (5.13)

де ∆ϕ2(τ) – це варiацiя фази автоосцилятора (див. рiвняння (94b) у [253]):

∆ϕ2(τ) = 2π∆f iso1

[
(1 + ν2)|τ | − ν2

1− e−2Γp|τ |

2Γp

]
. (5.14)

Тут ∆f iso1 – це ширина смуги основної гармонiки (n = 1) НВЧ сигналу, який

генерується iзохронним (ν = 0) вихровим СМНО.

Таким чином, з рiвнянь (5.13) та (5.14) зрозумiло, що для однозначного

визначення параметрiв Γp , ν та ∆f iso1 необхiдно, як мiнiмум, експериментально

вимiряти ширини смуг для трьох будь-яких частотних гармонiк сигналу, який

генерується у вихровому СМНО пiд час гiротропного руху ядра вихору.
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5.2. Мiкрохвильовi властивостi генератора НВЧ сигналiв на

основi СМНО з вихровим станом намагнiченостi ВМШ:

експеримент та теорiя

Експериментальне дослiдження генерацiї НВЧ сигналу у вихровому СМНО

було проведено у Нацiональному iнститутi матерiалознавства м. Цукуба (Япо-

нiя). У зазначених експериментах вихор формувався у наностовпчику, ВМШ

якого мав квадратний поперечний перерiз з дещо закругленими кутами. Товщи-

на ВМШ складала l0 = 10 нм, а його розмiр у площинi магнiтного шару дорiв-

нював w0 = 140 нм. ВМШ було зроблено зi сплаву Гейслера Co2Fe(Ga0.5Ge0.5),

намагнiченiсть насичення якого складала µ0M0 = 80 мТл (µ0 – магнiтна про-

никнiсть вакууму), а стала затухання Гiльберта дорiвнювала αG = 0.0075 [384].

Загальна будова шаруватої структури була така (значення у дужках визнача-

ють товщину вiдповiдного шару): Cr (10 нм) | Ag (100 нм) | Co2Fe (Ga0.5Ge0.5)

(10 нм) | Ag (5 нм) | Co2Fe (Ga0.5Ge0.5) (2 нм) | Ag (5 нм) | Ru (8 нм). Нано-

стовпчики з такої шаруватої структури формувались за допомогою електронно-

променевої лiтографiї та щавлення iонами Ar. Як уже зазначалось вище, у попе-

речному перерiзi наностовпчик мав квадратну форму з характерними розмiра-

ми 140×140 нм2, однак кути цього «квадрату» були закругленими внаслiдок не-

рiвномiрного просторового розподiлу iнтенсивностi електронного променя [385].

Експеримент проводився за кiмнатної температури. Процедура вимiрiв усiх

фiзичних величин, якi пов’язанi з динамiкою намагнiченостi у вихровому

СМНО, повторювалася десять разiв для кожного заданого значення керую-

чого сталого струму Idc , пiсля чого результати вимiрiв усереднювались. Отже,

всi наведенi нижче експериментальнi залежностi є усередненими за десятьма

однотипними реалiзацiями. Експериментальний зразок було пiд’єднано до ана-

лiзатора спектра через розв’язуюче коло (bias tee) та пiдсилювач, розрахований

на пiдсилення вхiдного сигналу на 50 дБ (рис. 5.1). Коефiцiєнт пiдсилення пiд-

силювача був сталим у дiапазонi частот вiд 0.1 ГГц до 15 ГГц, в якому проводи-
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Рис. 5.1. Схематичне зображення зразка з вихровим СМНО (зображення

наноструктури одержано за допомогою скануючого електронного мiкро-

скопа) та експериментальної установки для дослiдження його мiкрохви-

льових властивостей [70,385].

лись вимiри. Спочатку був вимiряний «темновий» спектр частот для вихрового

СМНО за вiдсутностi керуючого сталого струму (Idc = 0). Потiм, вже за скiнче-

ної величини керуючого струму Idc > 0, вимiрювався «сигнальний» спектр. Пi-

сля чого вiд «сигнального» спектра вiднiмався «темновий» спектр. Отриманий

«рiзницевий» спектр, вже частково позбавлений вiд шумiв та завад, було ви-

користано для аналiзу та порiвняння результатiв теорiї та експерименту. Вико-

ристовуючи апроксимацiю контуру спектральних лiнiй «рiзницевого» спектру

лоренцiвським профiлем спектральної лiнiї, було визначено амплiтуду, частоту

та ширину вiдповiдних спектральних лiнiй. При вимiрах величини керуючого

струму Idc вважалось, що його величина додатна, якщо електрони рухаються

крiзь структуру вiд бiльш товстого магнiтного шару з Co2Fe(Ga0.5Ge0.5), який

виконував роль ЗМШ, до бiльш тонкого шару з того ж матерiалу, який вико-

нував роль ВМШ.

Пiд час експерименту було спостережено принаймнi сiм гармонiк основної

гiротропної моди наностовчика з вихровим станом ВМШ. Типову залежнiсть

частоти та ширини смуги генерацiї (повна ширина на рiвнi −3 дБ) для основної
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Рис. 5.2. Залежнiсть частоти f1 (a) та ширини смуги ∆f1 (б) основної гар-

монiки (n = 1) гiротропної моди вихрового СМНО, яка генерується в стру-

ктурi пiд дiєю керуючого СПС Idc [70].

гармонiки (n = 1) гiротропної моди вихрового СМНО, iндукованої сталим ке-

руючим СПС Idc , показано на рис. 5.2. Експериментально визначений «рiзнеце-

вий» спектр гiротропних автоколивань у ВМШ СМНО за величини керуючого

сталого струму Idc = 8 мА представлено на рис. 5.3. Залежнiсть ширини смуги

∆fn вiд номеру гармонiки n, що визначена з експериментальних «рiзницевих»

спектрiв, отриманих за того ж самого значення керуючого струму Idc = 8 мА,

наведено на рис. 5.4.

Використовуючи експериментальнi данi, представленi на рис. 5.4, та вира-

зи (5.13), (5.14), було визначено параметри гiротропної моди вихрового СМНО.

Суцiльною кривою на рис. 5.4 показано апроксимацiю експериментальних то-

чок теоретичною залежнiстю, розрахованою згiдно виразiв (5.13) та (5.14) для

параметрiв: ∆f iso1 = 12 кГц, Γp = 1.1 × 106 с−1 та ν = 9. Як можна бачити з

рис. 5.4, використання розвиненої у пiдрозд. 5.1 стандартної теоретичної моделi

СТ [253, 383] для опису мiкрохвильових властивостей гiротропної моди ВМШ

вихрового СМНО, збудженої сталим СПС Idc , добре пояснює експериментально

спостережену, майже лiнiйну, залежнiсть ширини смуги n-ї гармонiки гiротро-
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Рис. 5.3. Спектр гiротропних автоколивань намагнiченостi вихрового

СМНО, що мiстить сiм вищих частотних гармонiк, вимiряний за величини

керуючого струму Idc = 8 мА. На вкладцi показано збiльшене зображення

трьох перших спектральних лiнiй (n = 1, n = 2, n = 3) НВЧ сигналу, що

генерується (точки), апроксимованих лоренцiвським профiлем спектраль-

ної лiнiї (суцiльнi кривi) [70].

пної моди ∆fn вiд номера гармонiки n. Зазначимо, що ця лiнiйна залежнiсть

притаманна саме нелiнiйному та неiзохронному автоосцилятору. Для лiнiйного

автоосцилятора мало б виконуватись спiввiдношення ∆fn ∼ n2.

Цiкаво також вiдмiтити, що аналiтичний розрахунок неiзохронних параме-

трiв гiротропного автоосцилятора (з параметрами як в експериментi [70]), ви-

ходячи з формул (5.11), (5.12) та виразiв для Wv(p, Idc), Γgyr(p), взятих з ро-

бiт [347,348], дає характернi значення Γp = 1.3×106 с−1 та ν = 13, якi достатньо
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Рис. 5.4. Залежнiсть ширини смуги ∆fn для n-ї гармонiки гiротропної мо-

ди вiд номеру гармонiки n. Точки – експериментальнi данi [70], отриманi

за значення керуючого струму Idc = 8 мА, суцiльна крива – теоретична

апроксимацiя на основi формул (5.13) та (5.14).

близькi до значень, одержаних безпосередньо з даних експерименту.

Отримане значення параметра нелiнiйностi ν = 9 також є доволi близьким

до значення ν ∼ 10, яке отримано експериментально для вихрового СМНО

типу наностовпчик у дотичному (вiдносно площини ВМШ) магнiтному полi

(наприклад, див. рис. 1d у роботi [386]).

Достатньо нетипову залежнiсть ширини смуги генерацiї основної гармонiки

гiротропної моди вихрового СМНО вiд величини керуючого струму ∆f1(Idc)

(див. рис. 5.2б) можна пояснити сильною неiзохроннiстю коливань намагнiче-

ностi при гiротропному русi магнiтного вихору у ВМШ наноструктури. Дiйсно,

пiк на залежностi ширини смуги вiд величини струму ∆f1(Idc) має мiсце за зна-

чення керуючого струму Idc , яке дорiвнює критичному значенню Ith . Це вже

було спостережено на експериментi [386] (див. рис. 1c у роботi [386]), а також

спостерiгалося пiд час числового моделювання сильно неiзохронних СМНО тра-

дицiйного типу (не з вихровим станом ВМШ) [387] (див. рис. 3 у роботi [387]).

Але, на вiдмiну вiд результатiв роботи [387], де ширина смуги ∆f1(Idc) посту-

пово зменшується пiсля перевищення струмом Idc його критичного значення

Idc = Ith , на рис. 5.2б спостерiгається бiльш складна немонотонна залежнiсть.

Щоб пояснити дуже слабку залежнiсть ширини смуги генерацiї вiд величини
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керуючого струму ∆f1(Idc) для закритичного режиму роботи структури (вище

порогу генерацiї НВЧ сигналу у СМНС, при Idc > Ith) вiдмiтимо той факт, що

проведений експеримент був виконаний у так званому «високотемпературному»

режимi роботи структури [388], коли ∆f1 > Γp . Як показано у [388], ширина

смуги генерацiї ∆f1 у цьому режимi роботи наноструктури описується виразом

∆f1 =
|ν|
2π

√
Γ+Γp(p0)

kBT

W (p0)
, (5.15)

де kB – стала Больцмана, T – температура, а W (p0) – енергiя автоколивань.

Для не дуже великих надкритичностей ζ = Idc/Ith , коли рiвноважна поту-

жнiсть коливань p0 залишається вiдносно малою i необхiдно враховувати лише

поправки першого порядку до p0, енергiю коливань W (p0) можна оцiнити вира-

зом W (p0) = Wmaxp0, де Wmax – це максимальна енергiя системи. Враховуючи

це та використовуючи формулу (5.11) для Γp , вираз для ширини смуги для

цього випадку можна переписати так:

∆f1 =
|ν|
2π

√
Γ+
∂Γ+

∂p

kBT

Wmax
, (5.16)

де похiдна ∂Γ+/∂p береться у точцi p = 0. Отже, у «високотемпературному»

режимi генерацiї сильно неiзохронного автоосцилятора, залежностi Γp(p0) та

W (p0) у (5.15) компенсують одна одну в межах першого порядку наближення

за p0. У результатi ширина смуги генерацiї виявляється практично не зале-

жною вiд потужностi коливань p0 i, вiдповiдно, вiд керуючого сталого стру-

му Idc . Залишкова слабка залежнiсть ∆f1 вiд величини струму Idc може бу-

ти пояснена неврахуванням поправок бiльш високого порядку та безпосере-

дньою залежнiстю частоти генерацiї f1 вiд величини струму Idc (див. рис. 5.2а).

У будь-якому випадку така залежнiсть є значно слабшою анiж залежнiсть

∆f1 ∝ 1/p0 ∝ 1/(Idc − Ith), очiкувана для iзохронного автогенератора.

Отриманi вище результати є важливими для оптимiзацiї НВЧ генераторiв

на основi вихрових СМНО та розробки систем з великими масивами синхронi-

зованих СМНС з вихровим станом намагнiченостi ВМШ.
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5.3. Висновки до роздiлу

1. На прикладi гiротропної моди тонкого магнiтного шару показано,

що розроблена ранiше теорiя неiзохронних автогенераторiв, керованих спiн-

поляризованим струмом – теорiя Славiна–Тиберкевича (СТ) [253], може бути

успiшно застосована для кiлькiсного опису динамiки намагнiченостi у СМНО з

вихровим станом намагнiченостi вiльного магнiтного шару (ВМШ) (вихрових

СМНО). Теоретичнi оцiнки динамiчних параметрiв вихрових СМНО зробленi,

виходячи тiльки з теорiї СТ (Γp = 1.3× 106 с−1, ν = 13), задовiльно збiгаються

з даними, визначеними з експерименту (Γp = 1.1× 106 с−1, ν = 9), що пiдтвер-

джує коректнiсть запропонованої теоретичної моделi. Виконане узагальнення

теорiї СТ на випадок вихрових СМНО дозволяє автоматично одержувати «но-

вi» науковi результати для вихрових СМНО за аналогiєю з результатами для

традицiйних СМНО (не з вихровим станом ВМШ), для яких цi результати вже

вiдомi.

2. Встановлено, що СМНО з вихровим станом намагнiченостi ВМШ є сильно

неiзохронними системами. Неiзохроннiсть коливань намагнiченостi в них при-

зводить до нетипової лiнiйної залежностi ширини смуги генерацiї ∆fn гармо-

нiк гiротропної моди вiд номеру гармонiки n (у iзохроннiй системi має бути

∆fn ∼ n2).

3. Показано, що за кiмнатних температур ширина смуги генерацiї основної

гармонiки гiротропної моди вихрового СМНО ∆f1 практично не залежить вiд

керуючого сталого струму Idc при Idc > Ith, що може бути пояснено сильною

неiзохроннiстю системи. У зазначеному режимi роботи, при змiнi керуючого

струму Idc , змiнюються безрозмiрна рiвноважна потужнiсть коливань нама-

гнiченостi p0 i енергiя цих коливань W (p0), а також, внаслiдок неiзохронностi

системи, змiнюється коефiцiєнт нелiнiйного затухання Γp(p0); причому змiни ве-

личин W (p0) та Γp(p0) майже компенсують одна одну, що призводить до дуже

слабкої залежностi ∆f1(Idc) при Idc > Ith .
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РОЗДIЛ 6

РЕЗОНАНСНЕ ДЕТЕКТУВАННЯ МIКРОХВИЛЬОВИХ

СИГНАЛIВ ЗА ДОПОМОГОЮ СПIНТРОННИХ МАГНIТНИХ

НАНОСТРУКТУР

6.1. Аналiтична теорiя шумових властивостей резонансного

квадратичного детектора на основi СМНС

У резонансних квадратичних спiнтронних магнiтних мiкрохвильових дете-

кторах (СММД) iснує декiлька джерел шуму. Шумовi сигнали, створенi ними,

загалом кажучи, не адитивнi внаслiдок нелiнiйностi процесiв, що вiдбуваються

у СММД, i можуть залежати вiд амплiтуди та частоти зовнiшнього НВЧ сигна-

лу. Вiдповiдно, розробка аналiтичної теорiї шумових властивостей СММД, яка

б враховувала усi можливi типи шумiв у СММД та всi особливостi нелiнiйного

режиму роботи СММД довiльної будови, є складною задачею, яка навряд чи

може бути розв’язана аналiтично. Тому для побудови саме аналiтичної теорiї

шумових властивостей СММД будемо виходити зi спрощеної теоретичної моде-

лi, викладеної у пiдрозд. 6.1.1. У межах цiєї спрощеної моделi СММД зробимо

декiлька природних наближень та припущень, якi дозволять суттєво спростити

математичний розгляд задачi, але, разом з тим, не повиннi суттєво вплинути

на основнi висновки побудованої теорiї.

6.1.1. Модель та процедура теоретичного аналiзу. Для спрощення

подальшого теоретичного аналiзу шумових властивостей резонансного СММД

використаємо такi припущення:

1. СММД є структурою типу наностовпчик з круглим поперечним перерiзом.

Радiус наностовпчика r0 будемо вважати настiльки малим, щоб намагнiченiсть

ВМШ наноструктури M можна було вважати незалежною вiд просторових ко-
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ординат i залежною тiльки вiд часу t [M ≡ M(t)]. Вiдповiдно, динамiку на-

магнiченостi у ВМШ СМНС будемо розглядати у межах вiдомого наближення

«макроспiну».

2. Намагнiченiсть ЗМШ наноструктури будемо вважати повнiстю нерухо-

мою, тим самим нехтуючи можливими її флуктуацiями або осциляцiями.

3. Теоретичний аналiз будемо проводити для пасивного СММД, тобто у при-

пущеннi, що керуючий струм, який протiкає крiзь СМНС, має тiльки мiкрохви-

льову компоненту. Ця єдина компонента струму породжується зовнiшнiм НВЧ

сигналом, який для спрощення будемо вважати гармонiчним. Тодi струм, що

протiкає крiзь СМНС, можемо записати у виглядi Is(t) = Irf cos(ωst), де Irf –

амплiтуда НВЧ струму, ωs = 2πfs – циклiчна частота зовнiшнього сигналу, fs

– його звичайна (лiнiйна) частота. Як показано у пiдрозд. 1.4.1, пiд дiєю НВЧ

струму Is(t) у структурi збуджуються коливання електричного опору R(t). Iн-

терференцiя коливань опору та струму викликає появу сталої (низькочастотної)

вихiдної напруги детектора Udc = ⟨Is(t)R(t)⟩, де ⟨...⟩ означає операцiю усере-

днення виразу в дужках за перiодом коливань зовнiшнього НВЧ сигналу 1/fs

[див. (1.24)].

4. Амплiтуду вхiдного НВЧ струму Irf , а також робочу температуру СММД

T будемо вважати малими величинами. Достатнiсть малостi цих величин по-

винна проявлятися у тому, що реакцiя намагнiченостi ВМШ на дiю струму Is(t)

та теплових флуктуацiй має лiнiйно залежати вiд характерної амплiтуди цього

впливу (∼ Irf або ∼ T ). Таке наближення буде автоматично означати, що в усiх

подальших виразах достатньо врахувати лише доданки найнижчого порядку за

амплiтудою струму Irf та температурою T .

5. Також припустимо, що ширина частотної смуги вимiрювань ∆fmeas , яка

обернено пропорцiйна до тривалостi проведення вимiрiв tmeas , є значно мен-

шою за ширину смуги ФМР Γ/2π для ВМШ наноструктури (Γ – ширина смуги

або коефiцiєнт дисипацiї в одиницях с−1). Iнакше кажучи, це означає, що нас

цiкавить лише низькочастотна границя спектральної густини шуму вихiдної
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напруги СММД.

Серед усiх джерел шуму, якi можуть iснувати у СММД, будемо враховувати

лише наступнi три:

— Низькочастотний шум Джонсона–Найквiста. Наявнiсть низькочасто-

тного шуму Джонсона–Найквiста (ДН) проявляється у появi низькоча-

стотних флуктуацiй вихiдної напруги СММД. Цi флуктуацiї напруги

пов’язанi з рiвноважним електричним опором структури R0 та темпера-

турою детектора T . Їх характерну величину позначимо UJN . Низькоча-

стотний шум ДН є адитивним i не залежить вiд динамiки намагнiченостi

у ВМШ СММД.

— Високочастотний шум Джонсона–Найквiста. На вiдмiну вiд низько-

частотної компоненти шуму ДН його мiкрохвильова складова безпосе-

редньо не впливає на вихiдний сигнал детектора Udc . Замiсть цього ви-

сокочастотний шум ДН збуджує високочастотнi просторовi флуктуацiї

намагнiченостi ВМШ (флуктуацiї її напрямку) δM(t), що, згiдно ефе-

ктiв ГМО або ТМО, призводить до появи мiкрохвильових флуктуацiй

електричного опору СМНС δR(t). Цi флуктуацiї опору, взаємодiючи з

коливаннями вхiдного НВЧ струму Is(t), породжують неадитивну низь-

кочастотну шумову складову UIM = ⟨Is(t)δR(t)⟩ у вихiдному сигналi

детектора. Для математичного опису дiї високочастотного шуму ДН на

СММД, припустимо, що флуктуацiї намагнiченостi δM(t) можна роз-

глядати як такi, якi викликанi дiєю деякого випадкового мiкрохвильо-

вого шумового струму Inoise(t) на намагнiченiсть ВМШ.

— Магнiтний шум. Цей тип шуму викликаний термiчними флуктуацiями

напрямку намагнiченостi у ВМШ наноструктури δM(t). Дiя цих флу-

ктуацiй намагнiченостi на вихiдний сигнал детектора вiдбувається за

тим же самим механiзмом, що й дiя високочастотного шуму ДН: флукту-

ацiї намагнiченостi δM(t) викликають появу флуктуацiй опору δR(t),

якi пiсля взаємодiї iз змiнним вхiдним сигналом Is(t) перетворюються
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на низькочастотну вихiдну шумову напругу UMN . Ця низькочастотна

шумова складова у вихiдному сигналi СММД також є неадитивною.

Математично дiю магнiтного шуму на СММД будемо описувати як дiю

випадкового шумового магнiтного поля з iндукцiєю Bnoise(t).

Врахування iнших типiв джерел шуму, наприклад, таких як флiккер-шум

або дробовий шум, може бути важливим при розглядi струмокерованих СММД

(dc current biased), властивостями яких можна керувати за допомогою змiни ве-

личини сталого струму змiщення, що пропускається крiзь наноструктуру. По-

дiбнi типи шуму вiдсутнi (або не грають суттєвої ролi) у пасивних СММД, якi

розглядаються у цьому роздiлi дисертацiї.

Припустимо, що СММД знаходиться у станi термодинамiчної рiвноваги.

Температуру T для усiх трьох вказаних джерел шуму будемо вважати одна-

ковою.

Задачу знаходження спектра шуму у СММД розiб’ємо на декiлька етапiв. На

першому етапi у пiдрозд. 6.1.2 визначимо реакцiю намагнiченостi ВМШ СММД

на дiю довiльного НВЧ струму та магнiтних полiв (з урахуванням зроблених ви-

ще припущень). Потiм, проаналiзуємо змiни електричного опору СМНС за ра-

хунок дiї НВЧ струму та магнiтних полiв на намагнiченiсть ВМШ. Тим самим

знайдемо реакцiю електричного опору наноструктури на цi чинники (пiдрозд.

6.1.4). Нарештi, використовуючи спрощену електричну схему СМНС, розраху-

ємо спектр шуму у резонансному СММД (пiдрозд. 6.1.5).

6.1.2. Вплив НВЧ сигналу на намагнiченiсть ВМШ детектора.

Динамiка намагнiченостi M у ВМШ СММД пiд дiєю НВЧ струму I(t) та

шумового магнiтного поля Bnoise(t) описується рiвнянням Ландау–Лiфшиця–

Гiльберта–Слончевського (ЛЛГС) (також див. пiдрозд. 1.1.3):

dM

dt
= γ[Beff(M)×M] +

αG

M0

[
M× dM

dt

]
+

σ(β)I(t)

M0

[
M× [M× p]

]
+ γ[Bnoise(t)×M] . (6.1)
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Тут γ – модуль гiромагнiтного спiввiдношення для електрона, Beff(M) – ефе-

ктивне магнiтне поле, αG – стала затухання Гiльберта для матерiалу ВМШ

наноструктури, M0 – намагнiченiсть насичення ВМШ, σ(β) – коефiцiєнт мiж

НВЧ струмом I(t) та обертальним моментом, який дiє на намагнiченiсть M, згi-

дно ефекту STT, p – одиничний вектор уздовж напрямку намагнiченостi ЗМШ.

Перший доданок у правiй частинi рiвняння (6.1) характеризує консервативний

прецесiйний рух намагнiченостi, другий доданок визначає вплив дисипацiї на

прецесiю намагнiченостi, а останнi два доданки описують збудження прецесiї

намагнiченостi за рахунок дiї на неї, вiдповiдно, мiкрохвильового струму I(t)

або шумового поля Bnoise(t).

Як уже згадувалось в оглядi лiтератури (див. пiдрозд. 1.4.1), у резонансному

режимi роботи СММД намагнiченiсть ВМШ виконує малi коливання навколо

свого рiвноважного положення. Щоб врахувати цю особливiсть режиму роботи

СММД i одночасно з цим визначити лiнiйний вiдгук намагнiченостi на дiю НВЧ

сигналу та шуму, вектор намагнiченостi M представимо як

M(t) = (m0 +m(t))M0 , (6.2)

де m0 – це одиничний вектор уздовж напрямку рiвноважної орiєнтацiї вектора

намагнiченостi ВМШ, а m(t) ≡ m – безрозмiрна амплiтуда малих коливань

намагнiченостi. У лiнiйному режимi динамiки намагнiченостi, який розглядає-

ться, вектори m0 та m(t) ортогональнi один одному. Пiдставляючи тепер вираз

(6.2) у рiвняння (6.1) та залишаючи у ньому тiльки доданки, лiнiйнi за m, I(t),

та Bnoise(t), одержуємо лiнiйне рiвняння для малої амплiтуди прецесiї намагнi-

ченостi m:

dm

dt
= −iL̂ ·m+ αG

[
m0 ×

dm

dt

]
+ σ0I(t)

[
m0 × [m0 × p]

]
+ γ[Bnoise(t)×m0] .

(6.3)

Тут σ0 = σ(β0) – коефiцiєнт σ, розрахований для рiвноважного кута β0 мiж на-

магнiченiстю ВМШ та намагнiченiстю ЗМШ (cos β0 = m0 · p); лiнiйний опера-
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тор L̂ визначається процедурою лiнеаризацiї першого консервативного доданку

у правiй частинi рiвняння (6.1).

Виходячи iз загальної теорiї диференцiальних рiвнянь, рiвняння (6.3) має

три власнi вектори та вiдповiднi до них три власнi числа. Безпосередньою пiд-

становкою m0 у (6.3) легко показати, що вектор m0 є власним вектором опе-

ратора L̂, причому йому вiдповiдає власне число 0. Два iншi власнi вектори

є комплексно-спряженими (позначимо їх як µ та µ∗). Цим власним векторам

вiдповiдають власнi числа протилежного знака: ω0 > 0 та −ω0 < 0. Цi власнi

вектори є ортогональними до m0 i, вiдповiдно, визначають векторний простiр

малих коливань намагнiченостi з амплiтудою m(t). Приймаючи до уваги, що

вектор m(t) є дiйсним вектором, його можна представити у виглядi

m(t) = µa(t) + c.c. , (6.4)

де a(t) ≡ a – це комплексна амплiтуда прецесiї намагнiченостi, а позначення

c.c. означає комплексно-спряжену величину.

Пiдставляючи вираз (6.4) у (6.3) та скалярно помножуючи отримане рiвня-

ння на [m0 × µ∗], одержуємо просте рiвняння для комплексної амплiтуди a:

da

dt
= −iω0a− Γa+ σ0g̃I(t) + γb̃ ·Bnoise(t) . (6.5)

Тут Γ – коефiцiєнт дисипацiї коливань намагнiченостi,

Γ = iαGω0
|µ|2

(µ,m0,µ∗)
, (6.6)

а безрозмiрнi «сприйнятливостi» за струмом (g̃) та магнiтним полем (b̃) мають

вигляд:

g̃ = −(p,m0,µ
∗)

(µ,m0,µ∗)
, (6.7a)

b̃ = − µ∗

(µ,m0,µ∗)
. (6.7b)

При виведеннi рiвняння (6.5) вважалося, що втрати у системi є малими. Вiдпо-

вiдно, пiд час запису рiвняння (6.5) у ньому були залишенi тiльки резонанснi
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дисипативнi доданки першого порядку малостi (∼ αG), а всi iншi дисипативнi

доданки були пропущенi. Позначення (v1,v2,v3), використане у (6.6) та (6.7),

означає мiшаний векторний добуток (v1,v2,v3) = v1 · [v2×v3]. Важливо також

зазначити, що «сприйнятливостi» g̃ та b̃ залежать вiд нормалiзацiї власних ком-

плексних векторiв µ та µ∗, а це значить, що вони не мають чiткого фiзичного

змiсту. Вони є лише допомiжними математичними величинами, якi дозволяють

розглянути фiзичну задачу у бiльш зручний спосiб.

Рiвняння (6.5) може бути легко розв’язане у частотному представленнi.

Щоб зробити це, пiдставимо у (6.5) вирази a(t) = aω e
iωt, I(t) = Iω e

iωt,

Bnoise(t) = Bnoise,ω e
iωt. Тодi це рiвняння перетвориться на звичайне лiнiйне рiв-

няння вiдносно частотного образу aω комплексної амплiтуди a, розв’язок якого

має вигляд

aω =
σ0g̃

Γω
Iω +

γb̃

Γω
·Bnoise,ω , (6.8)

де

Γω = Γ− i(ω − ω0) . (6.9)

Нарештi, враховуючи (6.4), вiдгук намагнiченостi m у частотному представ-

леннi запишеться так:

mω = σ0

(
g̃µ

Γω
+
g̃∗µ∗

Γ∗
−ω

)
Iω + γ

(
µb̃

Γω
+

µ∗b̃∗

Γ∗
−ω

)
·Bnoise,ω , (6.10)

де враховано, що обидвi величини, I(t) та Bnoise(t), є дiйсними, а значить, Iω =

I∗−ω , Bnoise,ω = B∗
noise,−ω .

Отриманий вираз (6.10) дає повну iнформацiю про вiдгук намагнiченостi на

довiльний НВЧ струм I(t) та шумове магнiтне поле Bnoise(t) за умови, що вiдомi

рiвноважний напрямок намагнiченостi, який задається вектором m0 , векторна

структура µ збудженої моди коливань намагнiченостi, напрямок намагнiченостi

ЗМШ p та частота коливань намагнiченостi (частота ФМР) ω0 . Розрахунок усiх

цих параметрiв може бути легко виконаним для деякого конкретного випадку.
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6.1.3. Уточнення моделi на випадок планарного детектора. Буде-

мо далi розглядати тiльки випадок т. зв. планарного СММД, тонкий iзотро-

пний ВМШ якого намагнiчений у площинi зразка (уздовж одиничного вектора

x̂ осi x декартової системи координат x, y, z) сталим полем пiдмагнiчування

Bdc = Bdcx̂. Припустимо, що намагнiченiсть ЗМШ також лежить у площинi

магнiтного шару [площинi (x, y)]. Кут мiж одиничним вектором p та ортом x̂

осi x позначимо β0 – цей кут є рiвноважним кутом мiж векторами намагнiче-

ностi ВМШ та ЗМШ.

В обраному випадку циклiчна частота ФМР ω0 визначається виразом, який

iдентичний до виразу для частоти ФМР у дотично намагнiченiй тонкiй магнi-

тнiй плiвцi [7]

ω0 = γ
√
Bdc(Bdc + µ0M0) , (6.11)

де µ0 – магнiтна стала. Векторнi величини m0 , p, µ для планарного СММД

записуються так:

m0 = x̂ , (6.12a)

p = cos β0x̂+ sin β0ŷ , (6.12b)

µ = ŷ + i
γBdc

ω0
ẑ . (6.12c)

Видно, що β0 = arccos(m0 · p). Коефiцiєнт дисипацiї Γ має явний вигляд [7]

Γ = αGγ

(
Bdc +

µ0M0

2

)
. (6.13)

Зазначимо, що записанi вище вирази можна формально використовувати й у

випадку анiзотропного ВМШ, намагнiченого у площинi, якщо поле анiзотропiї

є полем типу «легка вiсь» i направлене вздовж зовнiшнього поля Bdc . У цьому

випадку величину Bdc в усiх формулах слiд замiнити на суму зовнiшнього поля

та поля анiзотропiї Ba : Bdc → Bdc +Ba .

6.1.4. Вплив зовнiшнього НВЧ сигналу на опiр детектора. З то-

чки зору теорiї електричних кiл, СММД можна розглядати як змiнний опiр
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R(β), величина якого залежить вiд кута β = arccos(M · p/M0) мiж намагнiче-

нiстю вiльного та закрiпленого магнiтних шарiв. Намагнiченiсть ВМШ осцилює

з частотою f0 , вiдповiдно з тiєю ж частотою змiнюється у часi опiр R(β), що

може бути описано виразом

R(t) = R0 + δR(t) , δR(t) = R0ϱ δβ(t) , (6.14)

де R0 = R(β0) = R⊥/(1 + η2 cos β0) – рiвноважний опiр СММД [див. (1.8)],

β0 = arccos(m0 · p) – рiвноважний кут, η – спiнова поляризацiя ЗМШ, i

ϱ =
1

R0

(
dR

dβ

)
β=β0

=
η2 sin β0

1 + η2 cos β0
(6.15)

– нормалiзована крутизна (швидкiсть змiни) опору наноструктури R(β) у рiв-

новажному станi.

Малу варiацiю δβ кута β в околi точки β = β0 представимо у виглядi:

δβ(t) = −m(t) · p
sin β0

. (6.16)

Тодi, враховуючи (6.10), величина δβ у частотному представленнi запишеться

вiдповiдно

δβω = σ0

(
g

Γω
+

g∗

Γ∗
−ω

)
Iω + γ

(
b

Γω
+

b∗

Γ∗
−ω

)
·Bnoise,ω , (6.17)

де

g = −(µ · p)g̃
sin β0

=
(µ · p)(p,m0,µ

∗)

sin β0(µ,m0,µ∗)
, (6.18a)

b = −(µ · p)b̃
sin β0

=
(µ · p)µ∗

sin β0(µ,m0,µ∗)
. (6.18b)

Введенi таким чином безрозмiрнi «сприйнятливостi» g та b уже не залежать

вiд нормалiзацiї вектора µ.

Використовуючи (6.10) та (6.14), варiацiї опору δR у частотному представ-

леннi будуть описуватися виразом:

δRω = R0

[
σ0ϱ

(
g

Γω
+

g∗

Γ∗
−ω

)
Iω + γϱ

(
b

Γω
+

b∗

Γ∗
−ω

)
·Bnoise,ω

]
. (6.19)
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Отже, зазначимо, що для планарного СММД безрозмiрнi «сприйнятливостi»

g та b мають простий вигляд

g =
sin β0
2

, (6.20a)

b = −i
ω0

2γBdc
ŷ − 1

2
ẑ , (6.20b)

|b|2 =
2Bdc + µ0M0

4Bdc
. (6.20c)

6.1.5. Низькочастотний вихiдний сигнал та шум планарного дете-

ктора. Вихiдний сигнал планарного СММД є сумою рiзних низькочастотних

та високочастотних компонент напруги, серед яких є шумовi складовi та низь-

кочастотна сигнальна компонента, яка виникає у СММД пiд дiєю зовнiшнього

НВЧ сигналу. Для спрощення припустимо, що високочастотнi складовi вихi-

дного сигналу повнiстю вiдфiльтрованi зовнiшнiм колом, i струм, який протi-

кає крiзь СМНС, не мiстить низькочастотних складових. Ця умова, по сутi,

вiдповiдає випадку, коли на низьких частотах СММД розглядається як розi-

мкнене електричне коло. Тодi вихiдна змiнна напруга на детекторi U(t) може

бути записана виразом

U(t) = [Unoise(t) + δR(t)I(t)]ω→0 , (6.21)

де Unoise(t) – шумова напруга ДН, I(t) – мiкрохвильовий струм, який протiкає

крiзь СММД. Вираз [. . .]ω→0 у (6.21) символiчно позначає видiлення (фiльтру-

вання) тiльки низькочастотної компоненти напруги. При записi (6.21) доданок

R0I(t) у виразi для U(t) був навмисно пропущений, оскiльки вiн не дає жодного

внеску у низькочастотну компоненту напруги.

Мiкрохвильовий струм I(t) будемо розглядати як суперпозицiю вхiдного си-

гнального струму Is(t) = Irf cos(ωst) та шумового струму Inoise(t) = Unoise(t)/R0 ,

створеного мiкрохвильовою складовою шумової напруги ДН Unoise(t). При роз-

глядi флуктуацiй опору δR(t) будемо вважати, що вони викликанi як НВЧ

струмом I(t), так i термiчним шумовим магнiтним полем Bnoise(t).
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Вихiдну напругу детектора Udc , викликану тiльки зовнiшнiм сигнальним

НВЧ струмом Is(t) – тобто iдеальне вихiдне значення напруги на детекторi за

вiдсутностi шумiв, можна одержати з (6.21) за умов Unoise(t) = 0, I(t) = Is(t):

Udc = Re

(
ϱg

2

R0σ0
Γωs

)
I2rf . (6.22)

При записi цього виразу було навмисно вiдкинуто нерезонансний доданок, про-

порцiйний до 1/Γ−ωs
з (6.19), що є прийнятним наближенням для випадку

СММД з малими втратами (ω0 ≫ Γ). Також у (6.22) враховано те, що вхiдний

НВЧ сигнал є монохроматичним з циклiчною частотою ωs ; отже всi iндекси ω

при частотних образах величин слiд замiнити на ωs .

Для планарного СММД формула (6.22) спiвпадає з вiдомою формулою

(1.24), теоретично одержаною у роботi [355] i потiм пiдтвердженою численними

експериментами (див. пiдрозд. 1.4.1). Однак, на вiдмiну вiд (1.24), одержаний

вище вираз (6.22) коректно описує не тiльки випадок СММД з ВМШ намагнi-

ченим у площинi (x, y). Формула для (6.22) може бути використана для розра-

хунку iдеальної (за вiдсутностi шумiв) вихiдної напруги детектора Udc , ВМШ

якого намагнiчений довiльно. Для цього слiд пiдставити у (6.22) те значення

«сприйнятливостi» g [див. (6.18a)], яке вiдповiдає необхiднiй конфiгурацiї си-

стеми.

Слiд зазначити, що у загальному випадку «сприйнятливiсть» g є компле-

ксною величиною. Наприклад, якщо одиничний вектор p, направлений уздовж

вектора намагнiченостi ЗМШ наноструктури, не лежить у площинi шару,

«сприйнятливiсть» g буде мати як дiйсну так i уявну частини. В цьому випадку

частотна залежнiсть Udc(ωs) буде мати вигляд «зсунутої за фазою» лоренцiв-

ської кривої. Подiбний «фазовий зсув», зазвичай, пояснюється дiєю на СМНС

додаткового обертального моменту – або створеного деяким полем, або викли-

каним перпендикулярною складовою обертального моменту STT. Проведений

аналiз однак показує, що поява «фазового зсуву» не обов’язково має бути ви-

кликана двома вище згаданими факторами. Цей «зсув» може виникати й за
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умови, що ЗМШ намагнiчений пiд кутом до площини зразка.

Для того, щоб розрахувати спектр низькочастотного шуму, припустимо, що

шумова напруга ДН Unoise(t) та термiчне шумове магнiтне поле Bnoise(t) є неза-

лежними випадковими бiлими гаусiвськими процесами зi сталою спектральною

густиною. Враховуючи, що спектральна густина Su(ω) стацiонарного випадко-

вого процесу u(t) визначена рiвнiстю ⟨uωu∗ω′⟩ = 2πδ(ω − ω′)Su(ω), спектральнi

густини для шумової напруги (SU), шумового струму (SI) та шумового поля

(SB) запишуться формулами

SU = 2kBTR0 , (6.23a)

SI =
2kBT

R0
, (6.23b)

SB =
2αGkBT

γM0V0
. (6.23c)

Тут kB – стала Больцмана, T – шумова температура, V0 – об’єм ВМШ. За та-

кої форми запису спектральна густина SB є корелятором однакових векторних

компонент Bnoise(t); рiзнi компоненти Bnoise(t) виявляються незалежними.

Спектр шуму у вихiдному сигналi детектора може бути розрахованим на

основi (6.21) та (6.23). З урахуванням усiх зроблених вище наближень вираз

для спектральної густини шуму СММД Sout(ωf) буде мати вигляд:

Sout(ωf) = S
(1)
out(ωf) + S

(2)
out(ωf) + S

(3)
out(ωf) , (6.24)

де ωf – це циклiчна частота флуктуацiй напруги у вихiдному сигналi детектора

(зазвичай, ωf ≪ ωs), а три доданки у правiй частинi (6.24) мають вигляд:

S
(1)
out(ωf) = SU , (6.25a)

S
(2)
out(ωf) =

1

4
SUσ

2
0ϱ

2I2rf

[∣∣∣∣ gΓωs

+
g∗

Γ∗
ωs−ωf

∣∣∣∣2 + ∣∣∣∣ gΓωs

+
g∗

Γ∗
ωs+ωf

∣∣∣∣2
]
, (6.25b)

S
(3)
out(ωf) =

1

4
SBR

2
0γ

2ϱ2|b|2I2rf
[

1

|Γωs−ωf
|2
+

1

|Γωs+ωf
|2

]
. (6.25c)

Перший доданок S(1)
out(ωf) викликаний iснуванням низькочастотної компоненти

теплового шуму ДН. Другий S(2)
out(ωf) обумовлений впливом на СММД високо-
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частотної складової шуму ДН. Нарештi останнiй доданок S(3)
out(ωf) пов’язаний з

флуктуацiями опору СММД пiд дiєю термiчного шумового поля Bnoise(t).

Частотна залежнiсть спектральної густини шуму Sout(ωf) пов’язана виклю-

чно з частотною залежнiстю величини Γωf
. Ця функцiя описує змiни стану

системи у характерному частотному дiапазонi ωf ∼ Γ ∼ 1 нс−1. Якщо ви-

мiрювання вихiдного сигналу СММД проводиться протягом iнтервалу часу

tmeas ∼ 1 − 103 мкс, характерна частотна смуга вимiрiв ∆fmeas ∼ 1/tmeas є

значно меншою за Γ/2π. Це означає, що на практицi можна говорити про неза-

лежнiсть низькочастотного шуму СММД вiд частоти флуктуацiй напруги ωf .

Отже, у виразах (6.25) можна зробити замiну ωf → 0.

Пiд час подальшого аналiзу також припустимо, що частота зовнiшнього си-

гналу ωs точно спiвпадає з власною частотою СММД ω0 . Цьому резонансному

випадку, згiдно (1.24), вiдповiдає максимум вихiдної напруги детектора Udc ,

яку, виходячи з (6.22), можна переписати у спрощеному виглядi

Udc =

(
ϱgr
2

R0σ0
Γ

)
I2rf = ϱgr

σ0
Γ
Prf , (6.26)

де gr = Re(g), Prf = I2rfR0/2 – ефективна потужнiсть зовнiшнього мiкрохвильо-

вого сигналу. Ефективна потужнiсть Prf , насправдi, може бути помiтно мен-

шою вiд реальної потужностi вхiдного НВЧ сигналу внаслiдок неузгодження

iмпедансiв СММД та зовнiшнього НВЧ кола, до якого пiдключено детектор.

Враховуючи це, далi пiд потужнiстю Prf будемо розумiти НВЧ потужнiсть, яка

безпосередньо дiє на намагнiченiсть ВМШ. Урахування неузгодженостi iмпе-

дансiв СММД та зовнiшнього НВЧ кола буде проведено нижче, у пiдрозд. 6.2.3.

Поки що ж, цим ефектом будемо нехтувати.

З урахуванням зроблених припущень та введених позначень спектр шуму

СММД Sout набуває дуже простого вигляду:

Sout =

(
1 +

Udc

UIM
+

Udc

UMN

)
SU , (6.27)
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де

UIM =
R0Γ

4ϱgrσ0
, (6.28a)

UMN =
grσ0M0V0Γ

αGϱ|b|2γ
. (6.28b)

Напруга UIM є характерною напругою, яка вiдповiдає високочастотному шуму

ДН. Напруга UMN є характерною напругою, яка вiдповiдає магнiтному шуму. За

умови UIM , UMN = Udc вплив вiдповiдного джерела шуму на вихiдний сигнал

СММД стає сумiрним iз впливом на цей сигнал низькочастотного шуму ДН.

Для планарного СММД вирази (6.28) для шумових напруг UIM та UMN можуть

бути додатково спрощенi:

UIM =
e

~

(
1 + η2 cos β0

)2
η3 sin2 β0

αGR0M0V0

(
B0 +

µ0M0

2

)
, (6.29a)

UMN =
γ~
2e

Bdc

η
. (6.29b)

Вираз для UIM також можна записати у формi UIM = R0/4χres , де χres – резо-

нансна вольт-ватна чутливiсть СММД (1.25).

Середньоквадратична величина флуктуацiй вихiдної напруги СММД ∆Udc

може бути визначена за вiдомим спектром шуму (6.27):

∆Udc =
√

2Sout∆fmeas = UJN

√
1 +

Udc

UIM
+

Udc

UMN
, (6.30)

де ∆fmeas – частотна смуга вимiрювань,

UJN =
√

2SU∆fmeas =
√

4kBTR0∆fmeas (6.31)

– характерна величина флуктуацiй напруги для низькочастотного шуму ДН.

Виходячи з (6.30), спiввiдношення сигнал/шум SNR для резонансного

СММД має вигляд:

SNR =
Udc

∆Udc
=
Udc

UJN

(
1 +

Udc

UIM
+

Udc

UMN

)−1
2

. (6.32)

Мiнiмальна вихiдна сигнальна напруга СММД Udc , яка може бути зареєстро-

вана експериментально, визначається з умови Udc = ∆Udc . Цьому випадку вiд-

повiдає спiввiдношення сигнал/шум SNR = 1.
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6.2. Мiкрохвильовi властивостi резонансного квадратичного

детектора на основi СМНС

У цьому пiдроздiлi дисертацiї буде проведено аналiз мiкрохвильових власти-

востей резонансного планарного СММД у широкому дiапазонi температур та

потужностей вхiдного НВЧ сигналу, виходячи з виразiв для вихiдної напруги

детектора Udc (6.26), характерної величини флуктуацiї цiєї напруги ∆Udc (6.30)

та спiввiдношення сигнал/шум SNR (6.32).

6.2.1. Типовi параметри планарного спiнтронного магнiтного мi-

крохвильового детектора (СММД). Для кiлькiсного опису процесiв у

резонансному планарному СММД використовуються типовi параметри нано-

структури та процедури проведення експерименту [59,186,355–357,359]: СММД

являє собою магнiтний тунельний контакт (МТК) типу наностовпчик iз радiу-

сом r0 = 50 нм, товщина ВМШ наноструктури складає l0 = 1 нм. Нормована

намагнiченiсть насичення ВМШ дорiвнює µ0M0 = 800 мТл (µ0 – магнiтна ста-

ла), а стала затухання Гiльберта цього магнiтного шару дорiвнює αG = 0.01.

Значення коефiцiєнта спiнової поляризацiї струму дорiвнює η = 0.7, що може

бути експериментально досягнуто у якiсно виготовлених МТК. Будемо вважа-

ти, що рiвноважному стану намагнiченостi ВМШ вiдповiдає кут β0 мiж цiєю

намагнiченiстю та намагнiченiстю ЗМШ β0 = π/4. Також припустимо, що рiв-

новажний опiр наноструктури у цьому станi складає R0 = 500 Ом, тодi, викори-

стовуючи (1.8), одержуємо значення для опору СММД у «перпендикулярному»

(при β0 = π/2) магнiтному станi R⊥ = 673.2 Ом. Цей опiр зручно розглядати

як вiдношення ефективного питомого опору одиницi площi наноструктури RA,

який є технологiчним параметром процедури виготовлення МТК, до реальної

площi поперечного перерiзу наностовпчика S0 = πr20: R⊥ = RA/πr20. При та-

кому визначеннi опору R⊥ для вказаних вище параметрiв зразка одержуємо

RA = 5.29 Ом·мкм2, що є типовою величиною для МТК.

Зовнiшнє стале магнiтне поле Bdc будемо вважати прикладеним у площинi
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ВМШ i направленим уздовж осi x (це спiвпадає з ранiше зробленими припу-

щеннями). Величину цього поля оберемо як Bdc = 38 мТл, тодi, згiдно (6.11),

власна частота коливань намагнiченостi ВМШ f0 = ω0/2π буде дорiвнювати

f0 = 5 ГГц. За умови, що температура СММД дорiвнює кiмнатнiй темпера-

турi (T = 300 К), резонансна (при fs = f0) вольт-ватна чутливiсть детектора

(1.25) iз вказаними параметрами буде складати величину χres ≈ 700 В/Вт, яка

є сумiрною iз вольт-ватною чутливiстю дiодiв Шотткi.

Нарештi, будемо вважати, що вимiрювання сигналу вiд СММД вiдбувається

протягом часу tmeas ≈ 1 мкс. Тодi частотну смугу таких вимiрювань ∆fmeas

оцiнимо значенням ∆fmeas = 1 МГц.

6.2.2. Спрощенi вирази для опису шумових властивостей пла-

нарного СММД з типовими параметрами. Використовуючи формули

(6.29), (6.31) та типовi параметри планарного СММД iз попереднього пiдроздi-

лу, для характеристичних напруг UJN , UIM , UMN одержимо характернi значен-

ня: UJN = 2.88 мкВ, UIM = 175.9 мВ, UMN = 3.14 мкВ.

Видно, що напруга UIM є суттєво бiльшою за UJN та UMN, а також бiльшою за

типову вихiдну сигнальну напругу СММД Udc ∼ 1 мВ. Це означає, що шумовий

НВЧ струм Inoise(t) майже не впливає на мiкрохвильовi властивостi СММД.

Отже, внесок високочастотного шуму ДН у низькочастотний шум детектора

є малим, а значить вiдповiднi доданки, залежнi вiд UIM , можна виключити з

розгляду у виразах для ∆Udc та SNR. З урахуванням цього новi, вже спрощенi

вирази, для ∆Udc та SNR запишуться у виглядi:

∆Udc = UJN

√
1 +

Udc

UMN
, (6.33)

SNR =
Udc

UJN

(
1 +

Udc

UMN

)−1
2

. (6.34)

Саме цими виразами будемо користуватись далi пiд час аналiзу мiкрохвильових

та шумових властивостей резонансного СММД.
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6.2.3. Мiкрохвильовi властивостi СММД в областi кiмнатних тем-

ператур. На практицi одними з найважливiших характеристик НВЧ детекто-

ра є його робочий дiапазон частот та потужностей вхiдного НВЧ сигналу. Вра-

ховуючи це, аналiз мiкрохвильових властивостей СММД зручно проводити ко-

ристуючись не поняттям вихiдної сталої напруги детектора Udc (яка може бути

суттєво рiзною для рiзних детекторiв), а такими унiверсальними параметрами

системи як потужнiсть Prf та частота fs вхiдного НВЧ сигналу. Використання

потужностi Prf , замiсть вихiдної напруги Udc , дозволяє вiдразу ж оцiнити ха-

рактернi переваги або недолiки СММД як детектора НВЧ сигналiв. До того ж

перехiд вiд розгляду параметра Udc до параметра Prf є повнiстю однозначним,

а самi цi параметри є еквiвалентними, що видно iз спiввiдношення Udc = χresPrf

у точцi резонансу (при f0 = fs). Подальший аналiз будемо проводити, користу-

ючись наведеним принципом, – використовуючи замiсть напруг еквiвалентнi до

них потужностi.

За аналогiєю до виразу Prf = Udc/χres введемо еквiвалентнi потужностi PJN

та PMN для низькочастотного шуму ДН та магнiтного шуму: PJN = UJN/χres,

PMN = UMN/χres. Тодi рiвняння (6.34) для SNR може бути переписане у термiнах

еквiвалентних потужностей Prf , PMN :

SNR =
Prf

PJN

√
PMN

PMN + Prf
. (6.35)

Простий аналiз структури рiвняння (6.35) показує, що за наявностi теплового

шуму iснують два суттєво рiзних режими роботи резонансного СММД. Кла-

сифiкацiю цих режимiв побудуємо, виходячи з того, який тип шуму обмежує

мiнiмальну потужнiсть НВЧ сигналу Pmin = minPrf , яку може вимiряти де-

тектор. Потужнiсть Pmin будемо розглядати як потужнiсть НВЧ сигналу Prf ,

який дiє на намагнiченiсть ВМШ за умови, що SNR = 1.

Першому режиму роботи СММД вiдповiдає випадок достатньо високих

робочих частот fs вхiдного НВЧ сигналу, коли PMN ≫ Prf (за умови, що

Prf ∼ Pmin). Високочастотний характер цього режиму пояснюється тим, що
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велике значення потужностi магнiтного шуму PMN = UMN/χres в основному

забезпечується за рахунок прикладання до наноструктури сильного пiдмагнi-

чуючого поля Bdc , що, згiдно (6.29b), призводить до збiльшення напруги UMN

та резонансної вольт-ватної чутливостi детектора χres. Величина χres у такому

процесi змiнюється бiльш слабко зi змiною поля анiж UMN , вiдповiдно еквiва-

лентна потужнiсть магнiтного шуму PMN = UMN/χres помiтно зростає i може

суттєво перевищити потужнiсть вхiдного сигналу Prf . У свою чергу, зростан-

ня пiдмагнiчуючого поля Bdc , згiдно (6.11), призводить до зростання частоти

ФМР f0 = ω0/2π, а значить й до зсуву робочої частоти резонансного детектора

fs = f0 до областi бiльш високих частот.

За умови PMN ≫ Prf для режиму, що розглядається, спiввiдношення си-

гнал/шум для детектора набуває вигляду SNR ≃ Prf/PJN . Отже, єдиним домi-

нуючим джерелом шуму у цьому режимi роботи детектора стає низькочасто-

тний шум ДН. За цiєю ознакою – типом домiнуючого шуму – зазначений висо-

кочастотний режим роботи СММД є схожим до традицiйного режиму роботи

напiвпровiдникових НВЧ дiодiв, у яких основну роль грає низькочастотний те-

пловий шум ДН [389]. Мiнiмальна потужнiсть НВЧ сигналу Pmin, яку може

зареєструвати СММД, легко визначається з рiвняння SNR = 1. Вона дорiвнює

потужностi шуму ДН PJN : Pmin = PJN. Далi розглянутий режим роботи СММД

будемо називати режимом шуму ДН.

Другий режим роботи СММД проявляє себе у протилежному граничному

випадку – коли потужнiсть вхiдного НВЧ сигналу Prf суттєво перевищує поту-

жнiсть магнiтного шуму PMN : Prf ≫ PMN . На вiдмiну вiд попереднього режиму

роботи детектора, цей режим природно вважати низькочастотним, оскiльки вiн

реалiзується за умови прикладання до СМНС слабких магнiтних полiв Bdc , що,

в свою чергу, призводить до зсуву робочої резонансної частоти детектора f0 до

областi бiльш низьких частот. У цьому режимi роботи СММД спiввiдношення

сигнал/шум набуває вигляду SNR ≃
√
Prf/Pmin , де мiнiмальна потужнiсть Pmin

визначається виразом Pmin = P 2
JN/PMN . З наведених формул видно, що в да-
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ному режимi SNR змiнюється зi змiною потужностi Prf за нелiнiйним законом,

значно повiльнiше нiж у попередньому режимi шуму ДН. Крiм того, нижнiй по-

рiг детектування за потужнiстю Pmin визначається не тiльки низькочастотним

шумом ДН з характерною потужнiстю PJN , але й магнiтним шумом з потужнi-

стю PMN . Отже, цей другий режим роботи детектора, який будемо називати

режимом магнiтного шуму, є режимом, який притаманний тiльки СММД (або

аналогiчним системам) i не спостерiгається у напiвпровiдникових НВЧ детекто-

рах.

Вiдмiтимо важливу рису розглянутих режимiв роботи СММД. Якщо зафi-

ксувати частоту fs вхiдного сигналу, тобто, враховуючи умову fs = f0 , зафi-

ксувати величину зовнiшнього пiдмагнiчувального поля Bdc , i за цiєї умови екс-

периментально вимiряти залежнiсть SNR(Prf) детектора у широкому дiапазонi

потужностей вхiдного сигналу Prf , для згаданих вище обох режимiв, з подаль-

шого аналiзу отриманих залежностей можна визначити характернi потужностi

шуму PJN та PMN . Знаючи ж потужнiсть PMN ∼ UMN ∼ 1/η [див. (6.29b)],

можна визначити коефiцiєнт спiнової поляризацiї η для використаної СМНС.

Точнiсть визначення величини η буде такою ж як i точнiсть визначення поту-

жностi магнiтного шуму PMN , яка буде залежати як вiд точностi проведення

вимiрiв, так i вiд методики обробки експериментальних даних. Запропонована

методика визначення спiнової поляризацiї η може конкурувати з iншими iсну-

ючими подiбними методиками. Разом з тим, необхiдно визнати, що це питання

потребує бiльш детального дослiдження.

Iснування двох зовсiм рiзних режимiв роботи СММД з типовими параметра-

ми (див. пiдрозд. 6.2.1) за кiмнатної температури T = 300 К проiлюстровано на

рис. 6.1. На цьому рисунку суцiльна та штрихова кривi вiдповiдають залежно-

стi SNR(Prf) детектора, розрахованої, виходячи iз спiввiдношення (6.35), для

НВЧ сигналiв з помiтно рiзними частотами. Штрихова крива вiдповiдає НВЧ

сигналу з вiдносно низькою частотою fs = f1 = 1 ГГц; суцiльна крива вiдповiд-

ає НВЧ сигналу з вiдносно високою частотою fs = f2 = 25 ГГц. Звичайно, пiд
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Рис. 6.1. Залежнiсть спiввiдношення сигнал/шум для резонансного пла-

нарного СММД SNR(Prf) вiд потужностi вхiдного НВЧ сигналу Prf , яку

розраховано за формулою (6.35), для двох рiзних частот вхiдного НВЧ си-

гналу: fs = f1 = 1 ГГц (штрихова крива) та fs = f2 = 25 ГГц (суцiльна

крива). Pmin – мiнiмальна НВЧ потужнiсть, яка може бути зареєстрована

детектором (при SNR = 1), PMN – залежна вiд частоти характеристична

потужнiсть магнiтного шуму. Область сигналiв, якi не можуть бути заре-

єстрованi, заштрихована (пiд горизонтальною прямою SNR = 1).

час цих обчислень враховувалась умова резонансу fs = f0 , а отже рiзнi кри-

вi, вiдповiдно до (6.11), були розрахованi для рiзних величин пiдмагнiчуючого

поля Bdc . Мiнiмальна потужнiсть Pmin , яка може бути зареєстрована детекто-

ром i яка вiдповiдає умовi SNR = 1 (горизонтальна штрих-пунктирна пряма на

рис. 6.1), вiдмiчена на кривих SNR(Prf) незафарбованою точкою. Зафарбована

точка на кривих SNR(Prf) позначає характеристичну потужнiсть вхiдного си-

гналу Prf ≃ PMN , за якої вiдбувається перехiд з одного режиму роботи СММД
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у iнший. Як уже зазначалося вище, в областi вiдносно великих потужностей

вхiдних НВЧ сигналiв Prf > PMN шумовi властивостi детектора обумовленi

iснуванням двох типiв шуму: низькочастотного шуму ДН з характерною по-

тужнiстю PJN та магнiтного шуму з характерною потужнiстю PMN . Для НВЧ

сигналiв малої потужностi Prf < PMN шумовi властивостi СММД обумовленi

переважно низькочастотним шумом ДН.

З рис. 6.1 видно, що обидвi кривi SNR(Prf) (представленi у логарифмiчних

координатах) демонструють чiтку змiну своєї крутизни вiд 1 до 1/2 в областi, де

потужнiсть вхiдного сигналу Prf стає близькою до характеристичної потужностi

магнiтного шуму PMN , яка, як було показано вище, збiльшується iз збiльшенням

частоти вхiдного сигналу fs . У випадку НВЧ сигналу вiдносно високої частоти

(суцiльна крива на рис. 6.1) мiнiмальна потужнiсть Pmin (позначена незафарбо-

ваною точкою) виявляється меншою за PMN (позначена зафарбованою точкою)

i лежить в областi, де SNR змiнюється залежно вiд Prf за лiнiйним законом.

Ситуацiя однак змiнюється на протилежну у випадку вхiдного НВЧ сигналу

з достатньо низькою частотою (штрихова крива на рис. 6.1). Для цiєї кривої

мiнiмальна потужнiсть Pmin (позначена незафарбованою точкою) виявляється

помiтно бiльшою за характеристичну потужнiсть магнiтного шуму PMN (по-

значена зафарбованою точкою) i лежить на тiй частинi кривої, якiй вiдповiдає

зменшена вдвiчi крутизна кривої SNR(Prf) ∼
√
Prf .

Для дослiдження частотної поведiнки шумових властивостей СММД було

розраховано залежностi PMN(fs) та Pmin(fs), показанi на рис. 6.2. Монотон-

но зростаюча суцiльна крива PMN(fs) подiляє площу рисунку на двi областi.

Область над кривою PMN(fs), де Prf > PMN(fs), є областю, що вiдповiдає режи-

му магнiтного шуму, для якого слiд враховувати наявнiсть як магнiтного шу-

му, так i низькочастотного шуму ДН. Заштрихована область пiд цiєю кривою,

Prf < PMN(fs), є областю, де домiнуючим типом шуму є низькочастотний шум

ДН. Штрихова крива являє собою графiчне зображення залежностi Pmin(fs).

Область пiд цiєю кривою вiдповiдає вхiдним НВЧ сигналам, якi не можуть бути
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Рис. 6.2. Залежнiсть характеристичної потужностi магнiтного шуму PMN

(суцiльна крива) та мiнiмальної потужностi Pmin, яку може зареєструва-

ти детектор (штрихова крива), вiд частоти зовнiшнього НВЧ сигналу fs .

У заштрихованiй областi пiд кривою PMN(fs) реалiзується режим шуму

Джонсона–Найквiста. Заштрихована область пiд кривою Pmin(fs) вiдповiд-

ає НВЧ сигналам, якi не можуть бути зареєстрованi. Область зафарбована

сiрим кольором є областю, де експериментально може спостерiгатись ма-

гнiтний шум за умови Prf & Pmin(fs).

зареєстрованi детектором, для яких Prf < Pmin(fs). Область, зафарбована сiрим

кольором на рис. 6.2, це область, в якiй домiнуючим типом шуму є магнiтний

шум (низькочастотний режим магнiтного шуму) i, в той же час, потужнiсть

вхiдного НВЧ сигналу Prf лише трохи перевищує мiнiмальну потужнiсть Pmin :

Prf & Pmin . По сутi, сiра область над кривою Pmin(fs) вiдповiдає частотам fs

слабкого вхiдного НВЧ сигналу (Prf > Pmin), для яких може експериментально

спостерiгатися режим магнiтного шуму.

Важливою особливiстю кривої Pmin(fs), показаної на рис. 6.2, є наявнiсть
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у неї доволi чiткого, хоча й широкого мiнiмуму, якому вiдповiдає оптималь-

на конфiгурацiя детектора на деякiй оптимальнiй частотi зовнiшнього НВЧ

сигналу fopt . З рис. 6.2 видно, що для планарного детектора з типовими пара-

метрами цей мiнiмум потужностi Pmin спостерiгається на частотi fopt ≈ 8 ГГц.

Поява цього мiнiмуму обумовлена наступними процесами. Вiн з’являється на

границi мiж областями, якi вiдповiдають рiзним режимам роботи резонансного

СММД. При Prf > PMN(fs), Pmin(fs) (область зафарбована сiрим кольором на

рис. 6.2) мiнiмальна потужнiсть Pmin(fs) ≃ P 2
JN(fs)/PMN(fs) рiзко збiльшується

зi зменшенням частоти fs внаслiдок рiзкого зменшення характеристичної по-

тужностi магнiтного шуму PMN(fs) та змiни вольт-ватної чутливостi системи

χres . Iнакше кажучи, стале поле пiдмагнiчування Bdc стає настiльки малим, що

його вплив на намагнiченiсть ВМШ не може протидiяти термiчному шумово-

му полю Bnoise(t). В iншому випадку, коли PMN(fs) > Prf > Pmin(fs), термiчне

шумове поле Bnoise(t) має занадто малу амплiтуду порiвняно з Bdc, тому пра-

ктично не впливає на намагнiченiсть ВМШ. Зростання мiнiмальної потужностi

Pmin(fs) ≃ PJN(fs) у цьому режимi роботи СММД пов’язано виключно iз змiна-

ми резонансної вольт-ватної чутливостi детектора χres . При збiльшеннi частоти

зовнiшнього НВЧ сигналу fs, резонансна вольт-ватна чутливiсть χres ∼ 1/Γ

вiдносно повiльно зменшується внаслiдок збiльшення коефiцiєнта дисипацiї Γ.

Отже, поява мiнiмуму на залежностi Pmin(fs) при fs = fopt обумовлена, з одного

боку, достатньо великою величиною резонансної вольт-ватної чутливостi дете-

ктора χres(fs), а з iншого боку – достатньо великою величиною поля пiдмагнiчу-

вання Bdc , яке впливає на резонансну частоту СММД f0, i виявляється значно

бiльшим за амплiтуду термiчного шумового поля Bnoise(t).

Усi отриманi вище результати аналiзувалися, виходячи з величини поту-

жностi НВЧ сигналу Prf , яка дiє безпосередньо на намагнiченiсть ВМШ нано-

структури. Мiж iншим, як вже зазначалося ранiше, такiй пiдхiд є доволi опти-

мiстичним i дає завищенi результати щодо мiнiмальної потужностi Pmin , яку

може зареєструвати детектор, оскiльки не враховує неузгодженiсть iмпедансiв
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СММД та зовнiшньої НВЧ системи, до якої вiн пiдключений. Щоб усунути цю

неточнiсть у проведеному розглядi, припустимо, що детектор пiдключений до

лiнiї передачi НВЧ з характерним iмпедансом ZTL = 50 Ом. Тодi, вважаючи,

що iмпеданс детектора дорiвнює його рiвноважному опору R0, одержимо насту-

пний вираз для мiнiмальної потужностi Pmin[50Ω], яку може зареєструвати де-

тектор, з урахуванням узгодження його iмпедансу R0 з iмпедансом ZTL = 50 Ом

зовнiшнього НВЧ кола:

Pmin[50Ω] =
1

4

(R0 + ZTL)
2

ZTLR0
Pmin . (6.36)

Тут Pmin – мiнiмальна потужнiсть, яку може зареєструвати детектор за

умови iдеального узгодження iмпедансiв (при R0 = ZTL). Простий аналiз

(6.36) показує, що при R0 ̸= ZTL коефiцiєнт узгодження iмпедансiв Z =

(R0 + ZTL)
2/4ZTLR0 завжди є бiльшим за одиницю, i, вiдповiдно, потужнiсть

Pmin[50Ω] завжди є бiльшою за її оптимiстичну оцiночну величину Pmin . Для

СММД з обраними типовими параметрами (див. пiдрозд. 6.2.1) рiвноважний

опiр детектора R0 = 500 Ом суттєво перевищує iмпеданс лiнiї передачi ZTL =

50 Ом, тому мiнiмальна потужнiсть Pmin[50Ω], згiдно з (6.36), збiльшується

приблизно у 3 рази вiдносно Pmin . Отже, для досягнення мiнiмуму потужностi

Pmin[50Ω], яку може зареєструвати детектор, слiд намагатись пiдбирати кон-

фiгурацiю СММД так, щоб його рiвноважний опiр мав величину, близьку до

iмпедансу зовнiшнього НВЧ кола. Подiбна задача розглядається нижче, у пiд-

розд. 6.2.4 та 6.3.

6.2.4. Мiкрохвильовi властивостi СММД в областi крiогенних

температур. У цьому пiдроздiлi дисертацiї розглянуто мiкрохвильовi вла-

стивостi резонансного СММД у широкому дiапазонi температур T = 4−300 К,

використовуючи теоретичну модель, розроблену у пiдрозд. 6.1 i уточнену у пiд-

розд. 6.2.2, 6.2.3. Аналiз властивостей детектора за температур T , помiтно ниж-

чих за кiмнатну температуру, є достатньо важливою практичною задачею, необ-

хiднiсть розгляду якої зумовлена принаймнi трьома факторами. По-перше, саме
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за таких умов (в областi крiогенних температур T ≈ 4−78 К) СММД дослiджу-

ються у значнiй кiлькостi експериментiв [390, 391], результати яких не завжди

є очевидними i вимагають належного теоретичного пояснення. По-друге, при

зменшеннi температури детектора T характерна напруга низькочастотного шу-

му ДН UJN у СММД також зменшується, оскiльки, згiдно (6.31), UJN ∼
√
T .

Отже, шумовi властивостi детектора нiбито мають покращуватись в областi

крiогенних температур (нижче буде показано, що насправдi, це не завжди так).

Нарештi, по-третє, при змiнi температури бiльшiсть характеристик детектора

також змiнюється, що дозволяє легко керувати цими характеристиками, напри-

клад з метою їх оптимiзацiї, без необхiдностi змiни геометричних або техноло-

гiчних параметрiв наноструктури. Отже, подiбно полю пiдмагнiчування Bdc ,

температура детектора T стає ще одним зручним керуючим параметром, змiна

якого дозволяє динамiчно корегувати мiкрохвильовi властивостi детектора: йо-

го робочу частоту f0 , резонансну вольт-ватну чутливiсть χres , спiввiдношення

сигнал/шум SNR тощо.

На перший погляд здається, що вплив температури на мiкрохвильовi та шу-

мовi властивостi СММД пов’язаний тiльки з iснуванням очевидної залежностi

UJN ∼
√
T характеристичної напруги шуму ДН UJN =

√
4kBTR0∆fmeas вiд тем-

ператури T [див. (6.31)]. Насправдi ж, це є занадто грубим наближенням, яке

доцiльно використовувати тiльки у вузькiй областi температур навколо точки

T ≃ T0 , де T0 – температура, за якої визначенi усi параметри детектора (R0 ,

χres , η тощо). При помiтному вiдхиленнi температури T вiд її реперного значен-

ня T0 , тобто при |T−T0| ≃ T0 , стає необхiдним враховувати також температурнi

залежностi усiх величин R0 , χres , η тощо, якi впливають на мiкрохвильовi та

шумовi властивостi СММД. Хоча окремо, самi по собi, цi температурнi залежно-

стi є доволi тривiальними, їх одночасна дiя може викликати появу складних,

нелiнiйних, i не завжди очевидних залежностей основних робочих характери-

стик детектора (χres , SNR, Pmin тощо) вiд температури. Визначення ключових

рис цих температурних залежностей є основною метою даного пiдроздiлу.
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Подальший аналiз будемо проводити виходячи з теоретичної моделi пла-

нарного СММД, запропонованої та розвиненої у пiдрозд. 6.2.2, 6.2.3. Для спро-

щення аналiзу продовжимо користуватись наближенням макроспiну для опису

намагнiченостi ВМШ СМНС, який також будемо вважати iзотропним. Якщо

це наближення з якихось причин є неприйнятним, наведений нижче аналiз має

бути скорегованим для врахування необхiдних поправок. Приклад урахування

цих поправок пiд час розгляду динамiки просторово-неоднорiдної намагнiчено-

стi у анiзотропному ВМШ наноструктури наведено у роботi [253]. Незважаючи

на очевиднi обмеження обраної простої моделi, вона має бути достатньо точною

у досить широкому дiапазонi температур T ∼ 10 − 300 К для СММД, ВМШ

якого виготовлений з iзотропного магнiтного матерiалу, наприклад пермалою.

Якщо ж ВМШ наноструктури є суттєво анiзотропним (наприклад, виготовле-

ним з Co [357]), наведенi нижче формули мають бути уточненi, особливо для

випадку малих температур T ≃ 10 К.

Будемо розглядати СММД у виглядi цилiндричного наностовпчика з ра-

дiусом r0 , iзотропний ВМШ якого товщиною l0 характеризується нормованою

намагнiченiстю насичення µ0M0 , де µ0 – магнiтна стала. Припустимо, що ВМШ

наноструктури намагнiчений у площинi зразка зовнiшнiм сталим полем з вели-

чиною Bdc . Отже, резонансна частота детектора ω0 = 2πf0 визначається спiв-

вiдношенням (6.11), а коефiцiєнт дисипацiї Γ описується виразом (6.13). Будемо

розглядати величини η, R⊥ таM0 , якi визначають мiкрохвильовi та шумовi вла-

стивостi детектора, як функцiї температури системи T , вигляд яких задається

виразами [7,392,393]:

η(T ) = η(0)
(
1− ηTT

3/2
)
, (6.37a)

R⊥(T ) = R⊥(0) (1−RTT ) , (6.37b)

M0(T ) = M0(0)

(
1− T

TC

)τM
. (6.37c)

Тут ηT – сталий температурний коефiцiєнт спiнової поляризацiї, RT – сталий

температурний коефiцiєнт опору СМНС, TC – температура Кюрi для матерiалу
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ВМШ, τM – сталий безрозмiрний параметр, який, зазвичай, лежить у дiапазонi

вiд 0.1 до 0.5 [7]. Величини η(0), R⊥(0), M0(0) є апроксимованими значення-

ми функцiй η(T ), R⊥(T ), M0(T ) за температури T = 0 К. Цi значення можна

визначити, якщо вiдомi температурнi коефiцiєнти ηT , RT та коефiцiєнт τM , а

також вiдомi значення функцiй η(T ), R⊥(T ), M0(T ) для деякої реперної темпе-

ратури системи T = T0 .

Припустимо, що реперна температура T0 обрана як T0 = 300 К, а усi

параметри СММД за цiєї температури iдентичнi вiдповiдним типовим пара-

метрам планарного СММД, наведеним у пiдрозд. 6.2.1. Сталi температурнi

коефiцiєнти ηT та RT оцiнимо типовими значеннями ηT = 4 · 10−5 К−3/2,

RT = 7.65 · 10−4 К−1 [393], температуру Кюрi TC для ВМШ з пермалою

Ni80Fe20 задамо як TC = 822 К [394], а коефiцiєнт τM оберемо як τM = 0.4.

За цих умов величини η(0), R⊥(0), µ0M0(0) набувають значень η(0) = 0.884,

R⊥(0) = 873.77 Ом, µ0M0(0) = 959.34 мТл.

У межах обраної моделi, з урахуванням (6.37), вирази для резонансної вольт-

ватної чутливостi χres(T ), SNR(T ) та мiнiмальної потужностi Pmin[50Ω](T ) ре-

зонансного планарного СММД, який працює на частотi зовнiшнього сигналу

fs = f0 , набувають вигляду:

χres(T ) =

(
γ~
4e

)
η3(T )

M0(T )V0Γ(T )

sin2 β0

[1 + η2(T ) cos β0]
2 , (6.38)

SNR(T ) =
Prf

PJN(T )

√
PMN(T )

PMN(T ) + Prf
, (6.39)

Pmin[50Ω](T ) =
1

4

[R0(T ) + ZTL]
2

R0(T )ZTL
PJN(T )

[
PJN(T )

2PMN(T )
+

√
P 2
JN(T )

4P 2
MN(T )

+ 1

]
.

(6.40)

Тут

R0(T ) =
R⊥(T )

1 + η2(T ) cos β0
(6.41)

– температурно залежний рiвноважний опiр СММД, ZTL = 50 Ом – iмпеданс

лiнiї передачi, до якої пiдключений детектор, а вирази для характеристичних
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потужностей PJN(T ) та PMN(T ) записуються так:

PJN(T ) =

√
4kBTR0(T )∆fmeas

χres(T )
, (6.42)

PMN(T ) =

(
γ~
2e

)
Bdc

η(T )χres(T )
. (6.43)

У попередньому пiдроздiлi 6.2.3 було показано, що мiкрохвильовi власти-

востi СММД суттєво залежать вiд потужностi вхiдного НВЧ сигналу Prf . За-

лежно вiд величини Prf детектор може працювати у рiзних режимах роботи,

т. зв. режимi шуму ДН або режимi магнiтного шуму, введених вище у пiдроздi-

лi 6.2.3. Для подальшого аналiзу характерну потужнiсть вхiдного НВЧ сигналу

оберемо як Prf = 1 мкВт. Резонансна частота цього вхiдного сигналу fs = f0,

для заданого поля пiдмагнiчування Bdc = 38 мТл, дорiвнює 5 ГГц за обраної

реперної температури T0 = 300 К.

На рис. 6.3 зображено температурнi залежностi резонансної вольт-ватної чу-

тливостi детектора χres(T ), розрахованi на основi формули (6.38) для СММД з

типовими параметрами (заданими у пiдрозд. 6.2.1 для температури T0 = 300 К).

Рiзнi кривi на рис. 6.3 розрахованi для рiзних значень степеневого коефiцiєн-

та змiни намагнiченостi τM : суцiльна крива χres(T ) розрахована для значення

τM = 0.1, штрихова крива – для значення τM = 0.3, а штрих-пунктирна крива

– для значення τM = 0.4.

Видно, що залежнiсть χres(T ) є нелiнiйною, сильно залежить вiд величини

степеневого коефiцiєнта τM i характеризується наявнiстю максимуму за деякої

температури T = Tχ . При збiльшеннi величини степеневого коефiцiєнта τM ха-

рактернi значення резонансної вольт-ватної чутливостi помiтно зменшуються, а

максимум на кривих χres(T ) (при T = Tχ) зсувається в область бiльш високих

температур. Так, за τM = 0.3, максимуму на кривiй χres(T ) вiдповiдає темпера-

тура Tχ ≈ 59 К, а за τM = 0.4 ця температура збiльшується до Tχ ≈ 108 К.

Для вiдносно високих температур T > Tχ резонансна вольт-ватна чутли-

вiсть χres(T ) монотонно зменшується зi збiльшенням температури T , що, в
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Рис. 6.3. Температурна залежнiсть резонансної вольт-ватної чутливостi

СММД χres(T ), розрахована за формулою (6.38) для рiзних значень спе-

пеневого коефiцiєнта змiни намагнiченостi τM : τM = 0.1 (суцiльна кри-

ва), τM = 0.3 (штрихова крива), τM = 0.4 (штрих-пунктирна крива). При

T < Tχ резонансна чутливiсть χres(T ) зменшується зi зменшенням темпе-

ратури T .

основному, обумовлено сильною температурною залежнiстю спiнової поляри-

зацiї η(T ) – див. (6.37a), (6.38). В областi бiльш низьких температур (T < Tχ)

чутливiсть χres(T ) вiдносно слабко зменшується зi зменшенням температури T .

Подiбна поведiнка за низьких температур пов’язана, в першу чергу, зi змiна-

ми статичної намагнiченостi ВМШ M0(T ) та залежної вiд неї величини Γ, у

знаменнику (6.38), якi переважають над змiнами спiнової поляризацiї η(T ).

Максимум на кривiй χres(T ) вiдповiдає оптимальнiй температурi детектора

T = Tχ , за якої вираз χ̃(T ) = η3(T ) sin2 β0/M0(T )Γ(T )[1+ η2(T ) cos β0]
2 досягає

свого максимального значення. Розрахунок величини χ̃(T ) для рiзних значень

рiвноважного кута β0 мiж намагнiченiстю ВМШ та намагнiченiстю ЗМШ по-
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казує, що у дiапазонi кутiв 0 < β0 6 π/2 максимум вольт-ватної чутливостi

зсувається в область бiльш низьких температур зi збiльшенням кута β0 . Також

при змiнi кута β0 суттєво змiнюється величина резонансної вольт-ватної чутли-

востi детектора. Отриманi результати свiдчать про те, що охолодження СММД

до температур рiдкого гелiю (T ≃ 4 К) або, навiть рiдкого азоту (T ≃ 77 К) з

метою покращення характеристик пристрою, може призводити до зворотного

ефекту: до погiршення резонансної вольт-ватної чутливостi детектора χres(T ).

Характерна величина такого погiршення χres(T ) визначається температурною

залежнiстю спiнової поляризацiї η(T ) та намагнiченостi насичення M0(T ), за-

лежить вiд величини рiвноважного кута β0 , i є суттєвою в областi температур

T < Tχ .
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Рис. 6.4. Температурнi залежностi SNR(T ) (суцiльна крива, шкала лiво-

руч), потужностей шуму ДН PJN(T ) та магнiтного шуму PMN(T ) (штрихо-

ва та штрих-пунктирна кривi, шкала праворуч).

Нелiнiйна немонотонна поведiнка χres(T ) призводить до того, що характе-

ристичнi потужностi PJN(T ), PMN(T ), а також спiввiдношення сигнал/шум
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SNR(T ) виявляються нелiнiйними функцiями температури T (рис. 6.4). Суцiль-

на крива на цьому рисунку зображує залежнiсть SNR(T ), якiй вiдповiдає шкала

лiворуч. Шкала праворуч на рис. 6.4 вiдповiдає температурним залежностям

PJN(T ) (штрихова крива) та PMN(T ) (штрих-пунктирна крива). Видно, що спiв-

вiдношення сигнал/шум SNR(T ) дуже рiзко збiльшується в областi малих тем-

ператур T = TSNR . 100 К. Це пов’язано з тим, що характеристична потужнiсть

магнiтного шуму PMN(T ) досить слабко змiнюється з температурою, а поту-

жнiсть PJN(T ) досить сильно зменшується iз зменшенням температури. В обла-

стi низьких температур T < TSNR, де PMN(T ) ≫ PJN(T ), вплив магнiтного шуму

на SNR детектора стає несуттєвим, i величина SNR(T ) ≈
√
PrfPMN(T )/PJN(T )

сильно збiльшується, оскiльки сильно зменшується потужнiсть низькочастотно-

го шуму ДН PJN(T ). Отже, при охолодженнi детектора з типовими параметрами

(див. пiдрозд. 6.2.1) його SNR(T) суттєво збiльшується i за усiх можливих тем-

ператур, нижчих за кiмнатну, залишається досить високим (SNR > 10). Зро-

зумiло, що цi результати залежать вiд величини потужностi зовнiшнього НВЧ

сигналу Prf , яка для наведеної кривої SNR(T ) була обрана як Prf = 1 мкВт.

Якщо цю потужнiсть зовнiшнього сигналу зменшити на порядок або на два

порядки, усi попереднi якiснi висновки щодо залежностi SNR(T ) залишаться

незмiнними, проте кiлькiснi результати зазнають помiтних змiн. Так при змен-

шеннi величини Prf , характерне значення спiввiдношення сигнал/шум також

буде суттєво зменшуватись, але, навiть при Prf = 10 нВт, SNR детектора за-

лишиться бiльшим за одиницю за будь-якої температури T < 300 К. Крiм

того, при зменшеннi величини Prf , температура TSNR , нижче якої спостерi-

гається рiзке зростання SNR(T ), буде стрiмко зсуватись до областi низьких

температур, а сама залежнiсть SNR(T ) буде ставати бiльш рiзкою та контра-

стною. Щоб проiлюструвати це, наведемо наступнi оцiнки для температури

TSNR: TSNR ≃ 100 К за потужностi зовнiшнього НВЧ сигналу Prf = 1 мкВт,

TSNR ≃ 50 К за Prf = 100 нВт, TSNR ≃ 10 К за Prf = 10 нВт. Таким чином, для

надiйного детектування дуже слабких НВЧ сигналiв з потужнiстю Prf ∼ 10 нВт
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СММД слiд охолоджувати до гелiєвих температур.
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Рис. 6.5. Температурна залежнiсть Pmin(T ) (штрих-пунктирна крива) та

Z(T ) (пунктирна крива) для планарного СММД з типовими параметрами.

Суцiльна крива 1 є кривою Pmin[50Ω](T ) = Pmin(T )Z(T ), розрахованою для

типових параметрiв СММД, а штрихова крива 2 – кривою Pmin[50Ω](T ),

яка розрахована для СММД з температурним коефiцiєнтом опору, збiль-

шеним у 2.5 рази (RT = 19.125 · 10−4 К−1).

Температурна залежнiсть мiнiмальної потужностi Pmin[50Ω](T ), яку мо-

же зареєструвати детектор, пiдключений до лiнiї передачi НВЧ, визначає-

ться двома факторами: температурною залежнiстю мiнiмальної потужностi

Pmin(T ) (без урахування узгодження iмпедансiв детектора та лiнiї передачi)

та температурною залежнiстю безрозмiрного iмпедансного множника Z(T ) =

(R0(T ) + ZTL)
2/4ZTLR0(T ). На рис. 6.5 показано температурнi залежностi

Pmin(T ) (штрих-пунктирна крива) та Z(T ) (пунктирна крива), розрахованi для

планарного СММД з типовими параметрами (див. пiдрозд. 6.2.1). Залежнiсть

мiнiмальної потужностi Pmin[50Ω](T ) = Pmin(T )Z(T ), що вiдповiдає цьому ви-
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падку, зображена на рисунку суцiльною кривою 1. Заштрихована область пiд цi-

єю кривою вiдповiдає НВЧ сигналам, якi не можуть бути зареєстрованi СММД.

Також на рис. 6.5 наведено штрихову криву Pmin[50Ω](T ) (крива 2), розрахо-

вану для тих же параметрiв СММД що й ранiше, за винятком температурного

коефiцiєнта опору RT , значення якого для вказаної кривої було збiльшено у 2.5

рази i складало RT = 19.125 · 10−4 К−1.

Видно, що температурна залежнiсть Pmin[50Ω](T ) є бiльш складною, анiж

температурна залежнiсть SNR(T ) (див. рис. 6.4, 6.5). Залежно вiд величини

температурного коефiцiєнта опору RT крива Pmin[50Ω](T ) або монотонно зро-

стає iз збiльшенням температури T (крива 1 на рис. 6.5), або має досить чiткий

максимум (крива 2 на тому ж рисунку). Монотонна залежнiсть Pmin[50Ω](T ) є

наслiдком монотонностi температурної залежностi SNR(T ). Оскiльки значен-

ня SNR(T ) збiльшується в областi низьких температур, мiнiмальна потужнiсть

Pmin(T ) у цiй же температурнiй областi зменшується. У випадку несуттєвих змiн

з температурою рiвноважного опору СММД R0(T ) саме монотонне зменшен-

ня Pmin(T ) iз температурою обумовлює появу монотонно спадаючої залежностi

Pmin[50Ω](T ) (крива 1 на рис. 6.5). Якщо ж температурнi змiни опору R0(T )

є суттєвими, зменшення Pmin(T ) iз зменшенням температури T не може ском-

пенсувати помiтного зростання iмпедансного множника Z(T ), що призводить

до появи максимуму величини Pmin[50Ω](T ) за деякої температури T = Tmax .

При T < Tmax зменшення мiнiмальної потужностi Pmin(T ) з температурою домi-

нує над змiнами iмпедансного коефiцiєнта Z(T ), що призводить до зменшення

Pmin[50Ω](T ) з температурою. При T > Tmax збiльшення температури призво-

дить до суттєвого зменшення iмпедансного коефiцiєнта Z(T ), що, в свою чергу,

також призводить до зменшення Pmin[50Ω](T ). Таким чином, для СММД з ве-

ликим температурним коефiцiєнтом опору охолодження детектора дає перевагу

тiльки в областi достатньо низьких температур T ≪ Tmax , оскiльки у дiапазо-

нi температур T > Tmax зменшення температури T призводить до зростання

величини Pmin[50Ω](T ), тобто до погiршення мiкрохвильових властивостей дете-
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ктора. Отже, при використаннi хладогентiв з температурами кипiння T > Tmax

охолодження СММД може виявитись недоцiльним, оскiльки призведе до збiль-

шення його порогу чутливостi Pmin[50Ω](T ).

Наприкiнцi зазначимо, що для систем з дуже великим температурним ко-

ефiцiєнтом опору (RT & 3.3 · 10−3 К−1 для СММД з типовими параметрами)

запропонована модель має бути уточнена. Зокрема, це уточнення може поляга-

ти у тому, що температурна залежнiсть R0(T ) буде апроксимуватись рiзними

функцiональними залежностями (в тому числi нелiнiйними) на рiзних темпе-

ратурних дiлянках при T < 300 К.

6.3. Оптимiзацiя параметрiв резонансного детектора на основi

СМНС

У попереднiх дослiдженнях було показано, що мiкрохвильовi властивостi

резонансного планарного СММД можуть суттєво змiнюватись при змiнi таких

параметрiв експерименту як величина зовнiшнього пiдмагнiчуючого поля Bdc ,

температура T та радiус наноструктури r0 . Змiна поля Bdc приводить до змiн

резонансної частоти детектора f0 , коефiцiєнта дисипацiї коливань намагнiче-

ностi Γ, а також резонансної вольт-ватної чутливостi СММД χres та характери-

стичної потужностi магнiтного шуму PMN . При охолодженнi детектора також

змiнюється значна кiлькiсть його характеристик: вольт-ватна чутливiсть χres,

власна частота f0 та коефiцiєнт дисипацiї Γ (внаслiдок змiн величини M0(T )),

характеристичнi потужностi PJN , PMN тощо (див. пiдрозд. 6.2.4). Нарештi, змi-

нюючи радiус наноструктури r0 можна змiнювати її характерний опiр у «пе-

репендикулярному» магнiтному станi R⊥ , а також впливати на величину ре-

зонансної вольт-ватної чутливостi χres ∼ 1/V0 , яка залежить вiд об’єму ВМШ

V0 = πr20l0 . З цих простих мiркувань зрозумiло, що задача оптимiзацiї параме-

трiв детектора є досить складною, оскiльки при її розв’язаннi необхiдно врахо-

вувати значну кiлькiсть нелiнiйних функцiональних зв’язкiв мiж величинами,
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котрi визначають мiкрохвильовi властивостi СММД. Враховуючи це, щоб спро-

стити подальший аналiз розглянемо лише декiлька найбiльш цiкавих випадкiв.

По-перше, будемо розглядати СММД як планарний резонансний детектор

з типовими параметрами (див. пiдрозд. 6.2.1). По-друге, задачу оптимiзацiї мi-

крохвильових характеристик такого детектора будемо розв’язувати як зада-

чу оптимiзацiї величини порогу чутливостi детектора Pmin[50Ω] з урахуванням

узгодження iмпедансiв детектора та лiнiї передачi НВЧ, до якої вiн пiдключе-

ний. Нижче також стисло розглянемо задачу оптимiзацiї величин χres та SNR.

Вказанi дослiдження проведемо для двох випадкiв: коли детектор працює за

кiмнатної температури T = Troom = 300 К та коли вiн охолоджений до крiоген-

них температур (T = Tcrio = 10 К). Величину дотичного поля пiдмагнiчування

будемо змiнювати у межах вiд Bdc = 1.6 мТл до Bdc = 137 мТл. Таким межам

змiни поля вiдповiдають змiни власної частоти детектора f0 ≈ 1− 10 ГГц (для

детектора з типовими параметрами за температури T = Troom). Радiус СММД

будемо змiнювати у межах r0 = 20 − 500 нм. Саме наноструктури такого роз-

мiру, зазвичай, використовуються на практицi [44,186,356–359].

6.3.1. Оптимiзацiя резонансної вольт-ватної чутливостi та спiввiд-

ношення сигнал/шум СММД. Перш нiж перейти до задачi оптимiзацiї

Pmin[50Ω], стисло розглянемо вплив величин Bdc та r0 на резонансну вольт-

ватну чутливiсть детектора χres та його SNR.

Простий аналiз формули (6.38) для χres показує, що чутливiсть χres ∼ 1/V0 ∼

1/r20 монотонно зростає зi зменшенням r0 . Аналогiчна, хоча й менш рiзко вира-

жена, поведiнка χres ∼ 1/Γ ∼ 1/
√
Bdc спостерiгається при зменшеннi величини

пiдмагнiчуючого поля Bdc . Враховуючи, що змiна поля Bdc також призводить

до змiни частоти детектора f0 , а цю частоту досить часто необхiдно вважати фi-

ксованою, єдиним зручним способом пiдвищення чутливостi детектора χres (за

винятком змiни температури T ), є зменшення латеральних розмiрiв наностру-

ктури r0 . Цей ефект найбiльш помiтний при r0 < 50 нм. У таких детекторах
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мала величина радiуса структури r0 означає, що величина магнiтного моменту

ВМШ M0 = M0V0 також буде малою. Вiдповiдно, навiть слабкий зовнiшнiй

НВЧ сигнал може помiтно вплинути на M0 та збудити коливання намагнiче-

ностi у ВМШ, що буде вiдповiдати великому значенню χres .

Залежнiсть SNR(Bdc, r0) має бiльш складний характер анiж розглянута ви-

ще залежнiсть χres(Bdc, r0). На вiдмiну вiд χres спiввiдношення сигнал/шум

зменшується зi зменшенням Bdc за законом SNR(Bdc) ∼
√
PMN ∼

√
Bdc, що

вiдповiдає процесу поступового переходу системи iз режиму низькочастотно-

го шуму ДН у режим магнiтного шуму. Для СММД з типовими параметрами

вплив радiуса наноструктури r0 на величину SNR(Bdc, r0) є менш помiтним

анiж вплив поля. Зi зменшенням r0 вiд 500 нм до 20 нм значення SNR зро-

стає приблизно на 20 − 30%. Причиною такої поведiнки є те, що змiни поля

впливають, у першу чергу, на потужнiсть магнiтного шуму PMN , а змiни геоме-

трiї структури – на потужнiсть низькочастотного шуму ДН PJN . Залежно вiд

спiввiдношення мiж цими потужностями PJN , PMN та потужнiстю зовнiшнього

сигналу Prf , поведiнка SNR(Bdc, r0) виявляється дещо рiзною.

Важливою рисою обох залежностей χres(Bdc, r0) та SNR(Bdc, r0) є те, що

хоча абсолютнi значення цих величин змiнюються з температурою (див. пiд-

розд. 6.2.4), характер проаналiзованих залежностей виявляється незмiнним як

в областi кiмнатних температур (Troom = 300 К), так i в областi крiогенних

температур (Tcrio = 10 К).

Результатом проведеного простого аналiзу є висновок про те, що на пра-

ктицi для створення СММД бажано використовувати наноструктури малих

розмiрiв (r0 6 50 нм). У таких детекторах за рахунок процесiв, розглянутих

вище, резонансна вольт-ватна чутливiсть χres та SNR детектора можуть помi-

тно збiльшуватись вiдносно аналогiчних величин для детекторiв з розмiрами

r0 & 100 нм.
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6.3.2. Оптимiзацiя порогу чутливостi СММД. Поведiнка порогу чу-

тливостi детектора Pmin[50Ω](Bdc, r0) визначається характерною залежнiстю мi-

нiмальної потужностi Pmin(Bdc, r0), яка може бути зареєстрована детектором

(без урахування ефекту неузгодження iмпедансiв), та залежнiстю вiд параметра

r0 iмпедансного множника Z(r0). Iмпедансний множник визначається лише за-

лежнiстю R0(r0) i не залежить вiд величини поля пiдмагнiчування Bdc . Як вже

зазначалося вище, цей множник досягає мiнiмуму за умови R0(r0) = ZTL , коли

рiвноважний опiр СММД R0(r0) стає рiвним iмпедансу лiнiї передачi НВЧ ZTL .

Нехай ця умова задовольняється за деякого значення радiуса СММД r0 = ropt .

Тодi збiльшення або зменшення радiуса наноструктури призводять до збiльше-

ння величини iмпедансного множника Z, а, отже, й величини Pmin[50Ω](Bdc, r0).

З цих мiркувань очевидно, що на залежностi Pmin[50Ω](r0) повинен спостерiга-

тись мiнiмум за деякого значення r0 = ropt .

На рис. 6.6 показано графiк залежностей Pmin(r0), Pmin[50Ω](r0), Z(r0), роз-

рахованих для значення власної частоти детектора f0 = 5 ГГц (тобто для поля

Bdc = 38 мТл) за температури Troom = 300 К. Видно, що хоча мiнiмальна по-

тужнiсть Pmin(r0) (штрихова крива) лiнiйно спадає з r0 i досягає досить малих

значень Pmin ≃ 5 нВт при r0 ≃ 20 нм, значення iмпедансного коефiцiєнта Z(r0)

(пунктирна крива), за тих же значень r0, є дуже великим (Z ≃ 16). Це, у резуль-

татi, призводить до великих значень порогу чутливостi Pmin[50Ω](r0). В областi

великих значень r0 & 200 нм обидвi величини Pmin(r0) та Z(r0) збiльшуються зi

збiльшенням r0, а, отже, збiльшується й величина Pmin[50Ω](r0). З рис. 6.6 ви-

дно, що мiнiмальне значення Pmin[50Ω](r0) досягається при r0 = ropt ≈ 100 нм,

коли добуток обох величин Pmin(r0) та Z(r0) виявляється мiнiмальним. Вна-

слiдок несиметричностi нелiнiйної залежностi Z(r0) крива Pmin[50Ω](r0) також

виявляється несиметричною.

Характернi мiнiмальнi значення порогу чутливостi Pmin[50Ω] виявляються

залежними не тiльки вiд радiусу наноструктури r0 , але й вiд власної частоти

детектора f0 (вiд величини поля Bdc). На рис. 6.7 показано двовимiрну дiаграму
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Рис. 6.6. Залежностi Pmin[50Ω](r0) (суцiльна крива), Pmin(r0) (штрихова

крива) та Z(r0) (пунктирна крива) для планарного СММД з типовими

параметрами за температури Troom = 300 К. Заштрихована область пiд

кривою Pmin[50Ω](r0) вiдповiдає НВЧ сигналам, якi не можуть бути заре-

єстрованi.

залежностi Pmin[50Ω](r0 , f0), з якої видно, що досягти мiнiмального абсолютно-

го значення порогу чутливостi детектора можна лише для СММД з оптималь-

ними геометричними розмiрами r0 = ropt , якi працюють на деякiй оптимальнiй

частотi f0 = fopt . Наявнiсть притаманнiй детектору деякої оптимальної частоти

fopt можна пояснити тим, що при полi пiдмагнiчування Bdc, яке вiдповiдає ча-

стотi fopt , величина потужностi магнiтного шуму PMN виявляється близькою до

величини характеристичної потужностi низькочастотного шуму ДН PJN . Саме

за цiєї умови величина Pmin досягає свого мiнiмуму (див. рис. 6.2). При вiдхилен-

нi умов експерименту вiд оптимальної точки системи (ropt, fopt) порiг чутливостi

детектора зростає, а значить його мiкрохвильовi властивостi погiршуються.
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Рис. 6.7. Двовимiрна дiаграма порогу чутливостi СММД Pmin[50Ω](r0 , f0)

(у нВт) за температури Troom = 300 К у координатах радiус наноструктури

r0 – власна частота детектора f0 . Цифри, вказанi на границях мiж областя-

ми, є характерними значеннями Pmin[50Ω](r0 , f0) (у нВт), якi вiдповiдають

цим границям.

На рис. 6.8 показано двовимiрну дiаграму залежностi Pmin[50Ω](r0 , f0) для

СММД за температури Tcrio = 10 К. Порiвнюючи цю дiаграму з дiаграмою,

показаною на рис. 6.7, можна впевнитись, що якiсна поведiнка Pmin[50Ω](r0 , f0)

для СММД з типовими параметрами не змiнюється при змiнi температури

детектора вiд Troom = 300 К до Tcrio = 10 К. Звичайно, абсолютнi значення

Pmin[50Ω](r0 , f0) суттєво зменшуються при охолодженнi детектора.

Розглянемо тепер питання, пов’язане iз застосуванням отриманих вище ре-

зультатiв для резонансних СММД. Пiд час створення практичних пристроїв

на основi СММД є два пiдходи, якi дозволяють помiтно розширити робочий



239

100 200 300 400 500
1

2

3

4

5

6

20

10 15753

f 0 (
Г
Г
ц

)

r
0
 (нм)

P
min

[50Ω](r
0
, f

0
)

Рис. 6.8. Двовимiрна дiаграма порогу чутливостi СММД Pmin[50Ω](r0 , f0)

(у нВт) за температури Tcrio = 10 К у координатах радiус наноструктури r0

– власна частота детектора f0 . Цифри, вказанi на границях мiж областями,

є характерними значеннями Pmin[50Ω](r0 , f0) (у нВт), якi вiдповiдають цим

границям.

дiапазон частот пристрою. Перший пiдхiд полягає у швидкiй динамiчнiй змiнi

величини пiдмагнiчуючого поля Bdc , що призводить до змiни власної частоти

детектора f0 . Дiючи в такий спосiб, можна «сканувати» вузьким частотним дiа-

пазоном детектора (∼ Γ/2π) значно бiльш широкий дiапазон частот. Однак, за-

значений тип пристрою не може забезпечити надiйний прийом декiлькох сигна-

лiв короткої тривалостi з помiтно рiзними частотами (обмеження на швидкiсть

розгортки поля). Щоб зареєструвати складний багаточастотний НВЧ сигнал

зручно використати не окремий СММД (хоча б й перебудовуємий за частотою

зовнiшнiм полем), а масив СММД з помiтно рiзними робочими частотами. У
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такiй системi, порiвнюючи сигнали вiд кожного з детекторiв, можна визначити

амплiтудно-частотну характеристику вхiдного НВЧ сигналу. Враховуючи одер-

жанi вище результати, очевидно, що для того, щоб подiбний пристрiй працював

найбiльш ефективно, його необхiдно створювати на основi детекторiв з рiзними

геометричними розмiрами, причому оптимальне значення розмiру детектора

r0 = ropt має вiдповiдати його оптимальнiй робочiй частотi f0 = fopt .

6.4. Детектування НВЧ сигналiв у пристроях на основi масивiв

СМНС

Однiєю з важливих задач радiофiзики є задача швидкого визначення невiдо-

мої частоти fs зовнiшнього монохроматичного НВЧ сигналу. Покажемо нижче,

що для розв’язання цiєї задачi зручно використати масив з кiлькох СММД, та

проаналiзуємо мiкрохвильовi властивостi таких систем.

Розглянемо спочатку задачу визначення параметрiв НВЧ сигналу за допо-

могою одного СММД. Пiд дiєю зовнiшнього НВЧ сигналу у СММД генерується

стала вихiдна напруга Udc , вираз для якої задається формулою (1.24). Оскiль-

ки вимiрюється тiльки одна величина Udc , а невiдомими є двi характеристики

сигналу – його частота fs та потужнiсть Prf , жодна з величин fs , Prf у за-

гальному випадку не може бути однозначно визначена. Якщо ж припустити,

що потужнiсть НВЧ сигналу Prf вiдома, i вимiряти вихiдну напругу детектора

Udc , то для калiброваного СММД (з вiдомою резонансною вольт-ватною чутли-

вiстю χres) частоту сигналу fs можна розрахувати iз залежностi (1.24). Однак

знайдене в такий спосiб значення частоти також буде неоднозначним, оскiльки

рiвняння Udc(fs) = const завжди має два коренi (за винятком випадку iдеально-

го резонансу при fs = f0). Один корiнь вiдповiдає частотi fs , бiльшiй за власну

частоту детектора (fs > f0), а другий – меншiй частотi (fs < f0). Точнiсть ви-

значення у такий спосiб частоти fs не буде перевищувати величини частотної

смуги детектування: ∆fs ≃ Γ/2π.
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У реальному експериментi потужнiсть зовнiшнього НВЧ сигналу Prf слiд

розглядати як невiдому величину. Тому, щоб визначити частоту НВЧ сигналу,

необхiдно застосувати не один СММД, а декiлька. Розглянемо далi найпростi-

ший випадок такої задачi, коли для визначення частоти НВЧ сигналу викори-

стовується масив з двох СММД.

Будемо вважати, що усi параметри детекторiв, а саме: їх резонанснi вольт-

ватнi чутливостi χres, i , власнi частоти f0, i та коефiцiєнти дисипацiї Γi вiдо-

мi (i = {1, 2}). Нехай детектори працюють незалежно, розташованi на малiй

вiдстанi один вiд одного i мають однаковi геометричнi розмiри. Тодi НВЧ по-

тужнiсть Prf , яка дiє на намагнiченiсть ВМШ кожного з детекторiв, можна

вважати однаковою. За цих умов, вимiрюючи вихiднi напруги на детекторах

Udc, 1 , Udc, 2 , з (1.24) можна одержати наступне рiвняння для невiдомої частоти

НВЧ сигналу fs :

Udc, 1

Udc, 2
=
χres, 1

χres, 2

(
Γ1

Γ2

)2
Γ2
2 + 4π2(fs − f0,2)

2

Γ2
1 + 4π2(fs − f0,1)2

. (6.44)

Для визначеностi припустимо, що f0,2 > f0,1 i розглянемо задачу знаходження

частоти fs в областi частот f0,1 6 fs 6 f0,2. За цих умов розв’язок рiвняння

(6.44) має вигляд

fs = F (Udc, 1, Udc, 2) =

f0,1u− f0,2 +

√
1− u

4π2
(
uΓ2

1 − Γ2
2

)
+ u (f0,1 − f0,2)

2

u− 1
, (6.45)

де

u =
Udc, 1

Udc, 2

(
χres, 2

χres, 1

)(
Γ2

Γ1

)2

. (6.46)

В обраному частотному дiапазонi f0,1 6 fs 6 f0,2 функцiя F (Udc, 1, Udc, 2) є

монотонною. Характерна похибка визначення частоти ∆fs за спiввiдношенням

вихiдних напруг детектора Udc, 1/Udc, 2 складає

∆fs =

∣∣∣∣∂F∂u
∣∣∣∣
√(

∂u

∂Udc, 1

)2

∆U 2
dc, 1 +

(
∂u

∂Udc, 2

)2

∆U 2
dc, 2 , (6.47)
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де похибки визначення напруг ∆Udc, 1 , ∆Udc, 2 можуть бути розрахованi за фор-

мулою (6.33).

Для кiлькiсної оцiнки похибки визначення частоти ∆fs припустимо, що всi

параметри детекторiв мають типовi значення, наведенi у пiдрозд. 6.2.1. Нехай

до першого детектора прикладене стале поле пiдмагнiчування Bdc, 1 = 14.1 мТл,

а до другогоBdc, 2 = 19.1 мТл (той самий ефект буде мати поле анiзотропiї). Тодi

детектори будуть мати значення власних частот f0,1 = 3 ГГц, f0,2 = 3.5 ГГц, а їх

коефiцiєнти дисипацiї будуть дорiвнювати Γ1/2π = 116 МГц, Γ2/2π = 117 МГц.

Припустимо, що температура системи T = 300 К.
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Рис. 6.9. Залежнiсть похибки визначення частоти зовнiшнього НВЧ си-

гналу ∆fs вiд значення частоти сигналу fs для масиву з двох СММД з

власними частотами f0,1 = 3 ГГц та f0,1 = 3.5 ГГц. Кривi розрахованi для

вказаних значень товщини ВМШ l0 .

На рис. 6.9 показано залежнiсть похибки визначення частоти ∆fs вiд зна-

чення самої частоти fs , яка змiнюється у дiапазонi вiд f0,1 = 3 ГГц до

f0,2 = 3.5 ГГц. Видно, що характерна похибка визначення частоти ∆fs для
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системи з двох СММД може бути помiтно меншою за Γ1/2π, Γ2/2π, причо-

му мiнiмум величини ∆fs досягається при fs ≈ (f0,1 + f0,2)/2. Це може бути

легко пояснено, виходячи з (6.44), (6.46). При fs ≈ (f0,1 + f0,2)/2 останнiй мно-

жник у правiй частинi (6.44) є близьким до одиницi, а отже, згiдно з (6.46),

u ≈ 1. Цей випадок вiдповiдає ситуацiї, коли вихiднi сигнали детекторiв Udc, 1 ,

Udc, 2 майже однаковi за величиною, а значить похибка визначення частоти пер-

шим детектором (≃ Γ1/2π) та похибка визначення частоти другим детектором

(≃ Γ2/2π) виявляються суттєво скомпенсованими (зменшеними) за рахунок до-

даткового врахування вихiдного сигналу вiд iншого детектора. По мiрi ж того,

як частота сигналу зсувається вiд fs ≈ (f0,1 + f0,2)/2 до fs ≈ f0,1, корекцiя

похибки визначення частоти першим детектором (з власною частотою f0,1 ) за

рахунок урахування вихiдного сигналу вiд другого детектора (з власною часто-

тою f0,2) зменшується, бо зменшується абсолютна величина Udc, 2 . Аналогiчна

поведiнка спостерiгається й при зсувi частоти сигналу fs вiд центральної ча-

стоти пристрою fs ≈ (f0,1 + f0,2)/2 у бiк вищої частоти f0,2 . Очевидно також,

що при fs ≈ f0,1 або fs ≈ f0,2 подiбна методика визначення частоти не дає

суттєвих переваг, оскiльки характерна похибка визначення частоти ∆fs стає

близькою до величин Γ1/2π, Γ2/2π для першого або другого детекторiв. Тим не

менш, зазначена методика може бути достатньо ефективною у дiапазонi частот

fs = [f0,1+0.1∆f1,2 , f0,2−0.1∆f1,2], де похибка визначення частоти виявляється

досить малою (див. рис. 6.9; ∆f1,2 = f0,2 − f0,1).

З рис. 6.9 також випливає, що мiнiмальна похибка ∆fs забезпечується для

детекторiв з малою товщиною ВМШ l0 . Причиною цього є те, що зi зменшенням

l0 зменшується об’єм ВМШ V0 , а значить, унаслiдок змiни резонансної вольт-

ватної чутливостi χres змiнюється величина вихiдної напруги детекторiв Udc . Цi

змiни призводять до зменшення характерних похибок визначення Udc, 1 , Udc, 2 .

У результатi, похибка визначення частоти ∆fs також зменшується.
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6.5. Висновки до роздiлу

1. Розроблено аналiтичну теорiю шумових властивостей пасивних резонан-

сних СММД, яка враховує наявнiсть низькочастотного та високочастотного шу-

му Джонсона–Найквиста (ДН) та т. зв. магнiтного шуму, спричиненого термi-

чними флуктуацiями напрямку намагнiченостi ВМШ детектора. Показано, що

для систем з типовими параметрами єдиними суттєвими джерелами шуму є

низькочастотний шум ДН та магнiтний шум.

2. Встановлено, що iснують два принципово рiзнi режими роботи резонан-

сного СММД. Перший режим вiдповiдає досить високим робочим частотам

детектора i малим потужностям вхiдного сигналу Prf , меншим за характер-

ну потужнiсть магнiтного шуму PMN . У цьому режимi роботи спiввiдношення

сигнал/шум детектора SNR змiнюється з Prf за лiнiйним законом i обмежує-

ться переважно низькочастотним шумом ДН. У iншому режимi роботи, який

типово реалiзується за малих частот та великих потужностей Prf зовнiшнього

НВЧ сигналу (Prf ≫ PMN), SNR ∼
√
Prf i обмежується переважно магнiтним

шумом. Мiнiмальне значення потужностi НВЧ сигналу Pmin , який може заре-

єструвати детектор, досягає мiнiмуму в областi частот, що вiдповiдає границi

мiж вказаними режимами роботи СММД.

3. Запропоновано методику експериментального визначення коефiцiєнта спi-

нової поляризацiї η наноструктури, виходячи iз залежностi SNR(Prf), вимiряної

у широкому дiапазонi потужностей Prf вхiдного НВЧ сигналу деякої фiксова-

ної частоти для обох режимiв роботи детектора. Точнiсть визначення в такий

спосiб величини η є такою ж як i точнiсть визначення потужностi магнiтного

шуму PMN за залежнiстю SNR(Prf).

4. Показано, що мiкрохвильовi властивостi резонансних СММД суттєво змi-

нюються з температурою, причому iз зменшенням температури характеристики

СММД можуть погiршуватись. Для детекторiв з типовими параметрами резо-

нансна вольт-ватна чутливiсть χres(T ) при зменшеннi температури T поступово
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збiльшується, досягає максимального значення при T = Tχ ≃ 100 К i далi

вже зменшується зi зменшенням температури. Подiбна поведiнка може також

спостерiгатись i для порогу чутливостi детектора Pmin[50Ω](T ), пiдключеного

до лiнiї передачi НВЧ з iмпедансом ZTL = 50 Ом за умови достатньо велико-

го значення температурного коефiцiєнта опору СММД. Причиною погiршення

мiкрохвильових властивостей детектора при його охолодженнi до досить низь-

ких температур (T ≃ 10 К або нижчих) є «виморожування» намагнiченостi

ВМШ та змiна з температурою опору детектора, що призводить до змiни його

узгодження з лiнiєю передачi НВЧ.

5. Методами числового моделювання встановлено, що мiнiмальне значен-

ня порогу чутливостi СММД Pmin[50Ω] досягається для наноструктур деякого

оптимального радiуса ropt , якi працюють на деякiй оптимальнiй частотi fopt .

Для детекторiв з типовими параметрами оптимальнi значення вказаних вели-

чин дорiвнюють ropt ≃ 100 нм, fopt ≃ 5 ГГц i майже не залежать вiд температу-

ри. Оптимальне значення радiуса СММД ropt обумовлено переважно впливом

ropt на опiр детектора i на його узгодження iз зовнiшнiм НВЧ колом. Оптималь-

нiй частотi fopt вiдповiдає мiнiмальне значення потужностi Pmin зовнiшнього

НВЧ сигналу, яке може зареєструвати iдеально узгоджений детектор.

6. Запропоновано просту методику визначення частоти fs зовнiшнього моно-

хроматичного НВЧ сигналу у дiапазонi частот [f0,1 , f0,2] для масиву з двох неза-

лежних СММД з власними частотами f0,1 та f0,2 . Показано, що за рахунок вра-

хування вихiдних сигналiв вiд обох детекторiв похибка визначення частоти ∆fs

може бути помiтно меншою за похибку визначення частоти одним з детекторiв.

Встановлено, що величина ∆fs досягає мiнiмуму за умови fs ≈ (f0,1 + f0,2) /2

для СММД з малою товщиною ВМШ l0 ≃ 1 нм.
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РОЗДIЛ 7

НЕРЕЗОНАНСНЕ ДЕТЕКТУВАННЯ МIКРОХВИЛЬОВИХ

СИГНАЛIВ ЗА ДОПОМОГОЮ СПIНТРОННИХ МАГНIТНИХ

НАНОСТРУКТУР

7.1. Аналiтична теорiя детектування НВЧ сигналiв

нерезонансним спiнтронним магнiтним мiкрохвильовим

детектором (СММД)

У даному пiдроздiлi розроблено аналiтичну теорiю нерезонансного режиму

роботи СММД. Використовуючи спрощену теоретичну модель детектора (пiд-

розд. 7.1.1), у пiдрозд. 7.1.2 проводиться аналiз збудження коливань намагнi-

ченостi ВМШ детектора пiд дiєю зовнiшнього НВЧ сигналу. Використовуючи

аналiтичнi вирази для вхiдного НВЧ струму та збуджених цим струмом коли-

вань опору СММД, у пiдрозд. 7.1.3 одержано аналiтичну формулу для вихiдної

напруги Udc нерезонансного СММД.

7.1.1. Модель та процедура теоретичного аналiзу. Будемо вважа-

ти, що СММД побудовано на основi магнiтного тунельного контакту (МТК) у

виглядi наностовпчика з круглим поперечним перерiзом (рис. 7.1). Радiус нано-

структури позначимо r0 , а товщину її ВМШ – l0 . Припустимо, що латеральнi

розмiри МТК настiльки малi, що напрямок вектора намагнiченостi M(r, t) в

усiх точках ВМШ є однаковим у будь-який момент часу. За рахунок цього на-

магнiченiсть ВМШ можна вважати просторово однорiдною [M(r, t) → M(t)],

а вiдповiдну магнiтну динамiку розглядати у межах наближення «макроспi-

ну» [7,9,15,23,44,195]. Типово це наближення є коректним для наностовпчикiв

з радiусами r0 < 50− 150 нм [9,23,44,195].

Намагнiченiсть ЗМШ також будемо вважати просторово однорiдною. Оди-
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Рис. 7.1. Схематичне зображення СММД, на який дiє зовнiшнiй НВЧ

струм Is(t). Штриховою кривою зображено out-of-plane (OOP) траєкто-

рiю руху намагнiченостi навколо напрямку зовнiшнього перпендикулярно-

го магнiтного поля Bdc у нерезонансному режимi роботи детектора. Пун-

ктирною кривою зображено in-plane (IP) траєкторiю руху намагнiченостi

навколо напрямку повздовжнього зовнiшнього магнiтного поля Bdc у ре-

зонансному режимi роботи СММД (див. розд. 6).

ничний вектор, який задає напрямок намагнiченостi ЗМШ, позначимо p. Буде-

мо розглядати p як сталий вектор, напрямок якого строго фiксований у просто-

рi i не змiнюється у часi. Припустимо для визначеностi, що цей вектор лежить

у площинi зразка i орiєнтований уздовж осi x декартової системи координат

x, y, z: p = x̂.

Пiд час розгляду нерезонансного режиму роботи СММД будемо враховува-

ти типовi умови експерименту [364]. Так, на вiдмiну вiд резонансного режиму

роботи СММД, де типово використовується повздовжнє поле пiдмагнiчування

(вiдносно площини зразка), пiд час розгляду нерезонансного режиму роботи

СММД будемо вважати, що до детектора прикладене перпендикулярне зовнi-

шнє стале магнiтне поле з iндукцiєю Bdc (див. рис. 7.1). Величина цього поля

Bdc = |Bdc| є меншою за нормовану намагнiченiсть насичення ВМШ µ0M0 (µ0

– магнiтна стала, M0 – намагнiченiсть насичення ВМШ). Отже, поле пiдма-

гнiчування слiд вважати слабким. Також, для спрощення, будемо нехтувати
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можливою анiзотропiєю магнiтних шарiв.

За наведених умов у СММД повиннi вiдбуватись наступнi фiзичнi процеси.

Пiд час дiї на детектор зовнiшнього НВЧ сигналу достатньої амплiтуди, вiн мо-

же компенсувати природнi втрати у ВМШ i збудити в цьому магнiтному шарi

динамiку намагнiченостi. Ця динамiка характеризується прецесiєю вектора на-

магнiченостi навколо напрямку зовнiшнього пiдмагнiчувального поля вздовж

out-of-plane (OOP) траєкторiї з великим кутом прецесiї (див. рис. 7.1). Такий

режим динамiки намагнiченостi будемо називати ООР режимом. Як буде по-

казано нижче, саме наявнiсть такої специфiчної траєкторiї руху намагнiченостi

призводить до нерезонансної взаємодiї зовнiшнього НВЧ сигналу з намагнiче-

нiстю ВМШ.

Спочатку проаналiзуємо випадок дiї на намагнiченiсть ВМШ детектора

тiльки сигнального НВЧ струму Is(t) = Irf sin(ωst) з амплiтудою Irf та циклi-

чною частотою ωs = 2πfs . Можливiсть додаткового керування властивостями

СММД за рахунок пропускання крiзь детектор керуючого сталого струму Idc

розглянемо лише наприкiнцi теоретичного аналiзу i тiльки на якiсному рiвнi.

Нарештi будемо вважати, що втрати у СММД досить малi (стала затухання

Гiльберта αG ≪ 1). Також припустимо, що детектор працює в режимi слабко-

го зовнiшнього НВЧ сигналу, тобто розглянемо випадок, коли амплiтуда НВЧ

струму Irf ∼ αG .

Незважаючи на очевиднi обмеження обраної моделi, зазначимо, що зробленi

припущення не впливають на якiсну фiзичну картину процесiв, що розглядаю-

ться.

Остаточною аналiтичною формулою, яка б дозволила охарактеризувати мi-

крохвильовi властивостi нерезонансного СММД, будемо вважати формулу для

розрахунку його вихiдної напруги Udc . Для визначення явного вигляду цiєї

формули скористаємося тим, що незалежно вiд режиму роботи СММД, пiд час

дiї на нього зовнiшнього сигналу Is(t), вихiдна стала напруга детектора Udc мо-

же бути розрахована за загальною схемою Udc = ⟨Is(t)R(t)⟩, де ⟨. . .⟩ означає
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операцiю усереднення виразу в дужках за перiодом коливань 1/fs зовнiшньо-

го НВЧ сигналу. Величина R(t) є змiнним у часi опором СММД, який для

МТК описується виразом (1.8), у якому кут β мiж намагнiченiстю ВМШ та

намагнiченiстю ЗМШ змiнюється у часi вiдповiдно до динамiки вектора M(t):

β ≡ β(t) = arccos (M(t) · p/M0 ).

Отже, процедура теоретичного аналiзу зводиться до визначення часової за-

лежностi вектора намагнiченостi ВМШ M(t), пiдстановки M(t) у вираз для β

та аналiтичного обрахування величини Udc = ⟨Is(t)R(t)⟩.

7.1.2. Аналiтичний опис динамiки намагнiченостi. Розгляд динамi-

ки намагнiченостi ВМШ будемо проводити, виходячи з нормованого рiвняння

ЛЛГС (1.11) для одиничного вектора m(t) ≡ m = M/M0 , яке з урахуванням

зроблених вище наближень набуде вигляду

dm

dt
= γ [Beff ×m] + αG

[
m× dm

dt

]
+ σIs(t)

[
m× [m× p ]

]
, (7.1)

де γ ≈ 2π · 28 ГГц/Тл – модуль гiромагнiтного спiввiдношення, Beff = (Bdc −

µ0Mz)ẑ – iндукцiя ефективного магнiтного поля, µ0 – магнiтна стала, Mz –

z-компонента вектора намагнiченостi M, σ = σ⊥/(1 + η2 cos β) – коефiцiєнт

пропорцiйностi мiж струмом Is(t) та обертальним моментом за рахунок ефекту

STT, σ⊥ = (γ~/2e)η/(M0V0), ~ – зведена стала Планка, e – елементарний еле-

ктричний заряд, η – коефiцiєнт спiнової поляризацiї струму, V0 = πr20l0 – об’єм

ВМШ з радiусом r0 та товщиною l0 , β = arccos(m ·p) – кут мiж намагнiченiстю

ВМШ та намагнiченiстю ЗМШ, p = x̂.

Введемо сферичну систему координат (r, θ, ϕ), де положення точки на сфе-

рi одиничного радiуса |m| = 1 визначається полярним кутом θ ≡ θ(t) та ази-

мутальним кутом ϕ ≡ ϕ(t). У цiй системi координат вектор m має вигляд:

m = x̂ sin θ cosϕ + ŷ sin θ sinϕ + ẑ cos θ. Пiдставляючи цей вираз для m у рiв-

няння ЛЛГС (7.1), можна одержати рiвняння для полярного та азимутального
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кутiв

dθ

dt
= −αGωp sin θ + σIrf sin(ωst) (αG sinϕ+ cos θ cosϕ)

1 + α2
G

, (7.2a)

dϕ

dt
=

ωp + σIrf sin(ωst) (csc θ sinϕ− αG cot θ cosϕ)

1 + α2
G

, (7.2b)

де ωp ≡ ωp(θ) = ωH−ωM cos θ – циклiчна частота прецесiї намагнiченостi, ωH =

γBdc , ωM = γµ0M0 . Нехтуючи у записаних рiвняннях малими величинами,

пропорцiйними до α2
G або αGIrf , одержуємо спрощену систему рiвнянь

dθ

dt
= −αGωp sin θ − σ⊥Irf

(
cos θ cosϕ

1 + η2 sin θ cosϕ

)
sin(ωst) , (7.3a)

dϕ

dt
= ωp + σ⊥Irf

(
csc θ sinϕ

1 + η2 sin θ cosϕ

)
sin(ωst) , (7.3b)

де враховано, що cos β = (m · x̂) = sin θ cosϕ .

Вище вже зазначалося, що у нерезонансному режимi роботи СММД нама-

гнiченiсть ВМШ має прецесувати навколо напрямку зовнiшнього магнiтного

поля Bdc = Bdcẑ вздовж out-of-plane (OOP) траєкторiї з великим кутом преце-

сiї. При цьому вектор намагнiченостi M буде коливатись з циклiчною частотою

ωp , близькою до частоти зовнiшнього НВЧ сигналу ωs (яка, загалом кажучи,

може бути як додатною, так i вiд’ємною). Пiд час руху вектора M уздовж стiй-

кої OOP траєкторiї азимутальний кут ϕ буде змiнюватись з частотою ωp ≈ ωs ,

а полярний кут θ буде майже сталим.

Суттєвий вплив зовнiшнього НВЧ сигналу на динамiку намагнiченостi буде

проявлятися тодi, коли середнє значення цього впливу (за час 2π/ωs) буде вiд-

мiнним вiд нуля. Щоб врахувати цю умову представимо азимутальний кут ϕ у

виглядi ϕ = ωst+ ψ, де ψ – деяка повiльна змiнна, яка практично не залежить

вiд часу t. Пiдставляючи цей вираз для ϕ у (7.3) та виконуючи усереднення

отриманих рiвнянь за перiодом коливань 2π/ωs , одержуємо:⟨
dθ

dt

⟩
= Θ(θ, ψ) = −αωp sin θ + u(ηθ)

σ⊥Irf
2

cos θ sinψ , (7.4a)⟨
dψ

dt

⟩
= Ψ(θ, ψ) = ωp − ωs + v(ηθ)

σ⊥Irf
2

1

sin θ
cosψ . (7.4b)
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Тут u(ηθ), v(ηθ) – функцiї змiнної ηθ = η2 sin θ:

v(ηθ) =
1√

1− η2θ

1 +(√1− η2θ − 1

ηθ

)2
 , (7.5a)

u(ηθ) =
1√

1− η2θ

1−(√1− η2θ − 1

ηθ

)2
 . (7.5b)

Для типових значень коефiцiєнта спiнової поляризацiї η 6 0.7 значення змiнної

ηθ = η2 sin θ не перевищує 0.49, а значення безрозмiрних функцiй u(ηθ) та v(ηθ)

виявляється близьким до 1 за будь-яких кутiв θ. Тому далi, для зручностi,

будемо вважати u(ηθ) та v(ηθ) сталими величинами, залежнiстю яких вiд кута

θ можна нехтувати.

Стацiонарному динамiчному стану прецесiї намагнiченостi ВМШ вiдповiдає

деякий сталий полярний кут θ = θs = const та деякий сталий зсув фази ψ =

ψs = const . Пiдставляючи цi вирази у (7.4) та враховуючи, що dθs/dt = 0,

dψs/dt = 0, одержуємо рiвняння для θs , ψs , яке може бути легко розв’язане

вiдносно ψs :

sinψs = 2
αG

v(ηθ)

ωp

σ⊥Irf
tan θs , (7.6a)

cosψs = 2
1

u(ηθ)

ωs − ωp

σ⊥Irf
sin θs . (7.6b)

Користуючись тригонометричною тотожнiстю sin2 ψs + cos2 ψs = 1, одержуємо

характеристичне рiвняння для θs :

(ωs − ωp)
2 sin2 θs + α2

G

u2(ηθ)

v2(ηθ)
ω2
p tan

2 θs =
u2(ηθ)

4
σ2⊥I

2
rf . (7.7)

Це рiвняння є нелiнiйним, а тому в загальному випадку може бути розв’яза-

не лише числовими методами. Для знаходження аналiтичного розв’язку цього

рiвняння його слiд спростити.

Рiвняння (7.7) має фiзично коректний розв’язок тiльки для НВЧ струмiв з

амплiтудою Irf , бiльшою за деяке критичне (порогове) значення Ith . Поблизу

вiд цього порогу (Irf ' Ith), циклiчна частота прецесiї ωp є близькою до частоти
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зовнiшнього НВЧ сигналу ωs . Враховуючи явний вираз для частоти прецесiї

ωp = ωH − ωM cos θ, можна записати наближенi формули для порогового зна-

чення кута прецесiї

θth ≈
π

2
− ωH − ωs

ωM
(7.8)

та порогового значення амплiтуди НВЧ струму Ith(ωs) в ООР режимi динамiки

намагнiченостi:

Ith(ωs) = 2
αG

v(ηθ)

ωM
σ⊥

ωs
|ωH − ωs|

. (7.9)

При записi останнього виразу було враховано, що sin(θth) ≈ 1. Ця умова є при-

пустимою для вiдносно слабких магнiтних полiв та низьких частот зовнiшнього

сигналу, коли ωH , ωs ≪ ωM .

Щоб проаналiзувати стiйкiсть знайденого стацiонарного ООР режиму ди-

намiки намагнiченостi, розглянемо поведiнку системи за наявностi малих вiд-

хилень δθ, δψ величин θ, ψ навколо їх стацiонарних значень θs , ψs . Пiдставимо

вирази θ = θs + δθ та ψ = ψs + δψ у (7.4), розкладемо отриманi вирази у ряд

Тейлора вiдносно величин δθ, δψ i залишимо у цих розкладах тiльки лiнiйнi

доданки, пропорцiйнi до δθ, δψ. Враховуючи, що Θ(θs , ψs) = 0, Ψ(θs , ψs) = 0,

одержану систему рiвнянь запишемо так:

δθ̇ =
∂Θ(θs, ψs)

∂θ
δθ +

∂Θ(θs, ψs)

∂ψ
δψ , (7.10a)

δψ̇ =
∂Ψ(θs, ψs)

∂θ
δθ +

∂Ψ(θs, ψs)

∂ψ
δψ . (7.10b)

Коефiцiєнти цiєї системи рiвнянь мають вигляд

∂Θ(θs, ψs)

∂θ
= −αG(ωH − ωM cos θs) cos θs − αGωM sin2 θs −

v(ηθs)

2
σ⊥Irf sin θs sinψs , (7.11a)

∂Θ(θs, ψs)

∂ψ
=

v(ηθs)

2
σ⊥Irf cos θs cosψs , (7.11b)

∂Ψ(θs, ψs)

∂θ
= −u(ηθs)

2
σ⊥Irf

cos θs

sin2 θs
cosψs + ωM sin θs , (7.11c)

∂Ψ(θs, ψs)

∂ψ
= −u(ηθs)

2
σ⊥Irf

sinψs
sin θs

, (7.11d)
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де ηθs = η2 sin θs .

Коливання намагнiченостi в ООР режимi будуть стабiльними, якщо будуть

виконуватись умови

−∂Θ(θs, ψs)

∂θ
− ∂Ψ(θs, ψs)

∂ψ
> 0 , (7.12a)

∂Θ(θs, ψs)

∂θ

∂Ψ(θs, ψs)

∂ψ
− ∂Θ(θs, ψs)

∂ψ

∂Ψ(θs, ψs)

∂θ
> 0 . (7.12b)

Враховуючи (7.6), перша з цих умов трансформується у

0 < cos θs <
ωH
ωM

< 1 . (7.13a)

Це означає, що стацiонарний кут прецесiї θs є достатньо великим i за обраної

величини слабкого магнiтного поля Bdc < µ0M0 , коли ωH < ωM , може бути

близьким за величиною до π/2. Отже, використане ранiше наближення θs ≈ π/2

є правильним з точки зору фiзики процесiв, що розглядаються.

Друга умова стабiльностi (7.12b) зводиться до нерiвностi

ωs < ωp

(
1− α2

G

u2(ηθs)

v2(ηθs)

1

sin2 θs

)
. (7.13b)

Враховуючи, що θs ≈ π/2, αG ≪ 1 цю умову можна записати у бiльш простому

виглядi ωs < ωp або бiльш грубо ωs < ωH .

Таким чином, розглянутий ООР режим динамiки намагнiченостi у слабкому

(ωH < ωM) перпендикулярному магнiтному полi буде стабiльним за умови до-

статньо великих кутiв прецесiї θs ≈ π/2 та вiдносно малих частот зовнiшнього

НВЧ сигналу ωs < ωp .

Зi зменшенням величини пiдмагнiчувального поля, коли ωH також зменшує-

ться, кут прецесiї θs , що вiдповiдає стiйкiй ООР траєкторiї руху намагнiченостi

(див. рис. 7.1), буде збiльшуватись. Цей процес буде вiдбуватись, доки кут θs

не досягне свого критичного значення π/2. Подальше зменшення поля Bdc при-

зведе до того, що рух вектора намагнiченостi вздовж ООР траєкторiї перестане

бути стiйким, i цей вектор поступово почне рухатись вздовж iншої, вже не OOP

траєкторiї.
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У режимi стiйкої OOP прецесiї умова ωs < ωp означає, що намагнiченiсть

встигає адекватно реагувати на змiни у часi зовнiшнього НВЧ сигналу. Коли ця

умова порушується, тобто починає проявлятися iнерцiйнiсть руху намагнiчено-

стi, вплив НВЧ сигналу на магнiтну динамiку рiзко зменшується. Це призводить

до уповiльнення руху вектора M вздовж ООР траєкторiї. Ця траєкторiя стає

нестiйкою, i поступово вектор намагнiченостi переходить на iнший тип траєкто-

рiї.

7.1.3. Вихiдний сигнал нерезонансного СММД. Вихiдна стала на-

пруга Udc , яка генерується у СММД пiд дiєю вхiдного НВЧ струму Irf sin(ωst),

описується виразом

Udc = ⟨IrfR(β) sin(ωst)⟩ = w(ηθ)IrfR⊥ sinψs , (7.14)

де

w(ηθ) =
1√

1− η2θ

(
1−

√
1− η2θ
ηθ

)
. (7.15)

Використовуючи рiвняння (7.6a) для sinψs , вихiдну напругу Udc можна запи-

сати як функцiю, яка залежить тiльки вiд кута прецесiї θs :

Udc = 2αG
w(ηθ)

v(ηθ)

ωp

σ⊥
R⊥ tan θs . (7.16)

Це рiвняння може бути додатково спрощене за рахунок урахування спiввiд-

ношень sin θs ≈ 1, cos θs ≈ cos θth ≈ (ωH − ωs)/ωM , яким вiдповiдає випадок

вiдносно невеликих амплiтуд струму:

Udc ≈ 2αG
w(ηθ)

v(ηθ)

ωM
σ⊥

R⊥
ωs

ωH − ωs
. (7.17)

Порiвнюючи цей вираз iз виразом (7.9) для порогового струму Ith(ωs), вихiдну

напругу СММД Udc можна остаточно записати через пороговий струм Ith(ωs):

Udc ≈ w(ηθ)Ith(ωs)R⊥ . (7.18)

Iз записаного виразу випливає, що вихiдна напруга СММД Udc майже не

залежить вiд амплiтуди НВЧ струму Irf за умови, що ця амплiтуда бiльша за
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порогове значення Ith . Отже, у режимi ООР прецесiї намагнiченостi СММД

працює як пороговий детектор НВЧ сигналiв.

7.2. Мiкрохвильовi властивостi нерезонансного СММД

7.2.1. Типовi параметри нерезонансного СММД. Кiлькiсну оцiнку

мiкрохвильових властивостей нерезонансного СММД будемо проводити для

наноструктури з такими типовими параметрами: радiус наностовпчика r0 =

50 нм, товщина ВМШ l0 = 1 нм, коефiцiєнт спiнової поляризацiї η = 0.7,

опiр СММД у «перпендикулярному» (при β = π/2) магнiтному станi R⊥ =

RA/(πr20) = 1 кОм (питомий опiр МТК з площею поперечного перерiзу 1 мкм2:

RA = 7.854 Ом·мкм2), стала затухання Гiльберта αG = 0.01, нормована нама-

гнiченiсть насичення ВМШ µ0M0 = 800 мТл (µ0 – магнiтна стала).

Величину перпендикулярного поля пiдмагнiчування для СММД, який пра-

цює у ООР режимi прецесiї намагнiченостi, оберемо як Bdc = 200 мТл, що

визначає характерне значення частоти ωH = 2π × 5.6 ГГц.

Для порiвняння мiкрохвильових властивостей резонансного та нерезонан-

сного СММД, припустимо, що резонансний СММД має параметри вказанi ви-

ще. Крiм того, розглянемо випадок, коли рiвноважний кут β0 мiж намагнiчено-

стями ВМШ та ЗМШ β0 = π/2. Отже, рiвноважний опiр резонансного СММД

R0 = R⊥ = 1 кОм. Для резонансного режиму роботи СММД величину зов-

нiшнього поздовжнього поля оберемо як Bdc = 14.1 мТл. Згiдно з формулою

(6.11) цьому значенню поля вiдповiдає характерна частота прецесiї намагнiчено-

стi f0 = 3 ГГц. СММД зi вказаними параметрами має резонансну вольт-ватну

чутливiсть χres ≈ 2700 В/Вт, яка помiтно перевищує вольт-ватну чутливiсть

дiодiв Шотткi (∼ 500 В/Вт).

7.2.2. Процедура числового моделювання. Процедуру числового мо-

делювання динамiки намагнiченостi у нерезонансному СММД було створено у

пакетi математичного моделювання Wolfram Mathematica 8.0. Вона базується



256

на числовому розв’язаннi рiвняння ЛЛГС (7.1). Знайшовши розв’язок m(t) цьо-

го рiвняння, було визначено функцiю β(t) = m(t)·p. Пiдставляючи β(t) у вираз

для опору R(β) та виконуючи числове усереднення величини R(β) sin(ωst) за

промiжком часу [0, 2π/ωs], було розраховано значення вихiдної напруги дете-

ктора Udc (див. (7.14)).

Для вивчення залежностi вихiдної напруги детектора Udc вiд амплiтуди Irf

та частоти fs НВЧ струму обидвi цi величини розглядались як повiльнi змiннi.

Характерний перiод часу, за який величини Irf та fs помiтно змiнювались (при-

близно на 10%), був набагато бiльший за характерний перiод коливань нама-

гнiченостi. В єдиному циклi моделювання розглядався спочатку випадок, коли

величина Irf або fs повiльно збiльшується вiд нуля до деякого максимально-

го значення, а потiм поступово зменшується. За аналогiєю з тим, як це було

зроблено у процедурi числового моделювання для СМНО з двома ВМШ (див.

пiдрозд. 4.2.1), методом пiдбору було визначено оптимальнi швидкостi змiни ве-

личин Irf та fs . За цих експериментально знайдених швидкостей повiльнi змiни

Irf та fs не призводили до суттєвого збурення динамiки намагнiченостi, а вiд-

носна обчислювальна похибка |m2 − 1| була достатньо малою (≃ 10−7).

7.2.3. Кут прецесiї та пороговий струм. На рис. 7.2 зображено за-

лежностi кутiв прецесiї θs вiд амплiтуди зовнiшнього НВЧ струму Irf в ООР

режимi динамiки намагнiченостi, розрахованi для рiзних значень частоти НВЧ

сигналу fs . Наведенi кривi було розраховано числовими методами, виходячи

безпосередньо з характеристичного рiвняння (7.7). Видно, що стабiльний режим

ООР прецесiї намагнiченостi, якому вiдповiдають суцiльнi кривi на рис. 7.2,

iснує лише за достатньо великих кутiв прецесiї θs > 79◦. Зi збiльшенням ам-

плiтуди НВЧ струму Irf кут прецесiї θs монотонно зростає, аж поки не досягне

максимального значення θs = π/2.

Штриховi кривi на рис. 7.2 вiдповiдають нестiйкому режиму ООР прецесiї

намагнiченостi. Iснування цього режиму може не спостерiгатись експеримен-
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Рис. 7.2. Залежнiсть кута прецесiї θs у ООР режимi динамiки намагнiче-

ностi вiд амплiтуди зовнiшнього НВЧ струму Irf , розрахована, виходячи з

(7.7), для рiзних значень частоти НВЧ сигналу fs . Суцiльнi кривi вiдпо-

вiдають стiйкому режиму динамiки намагнiченостi, штриховi – нестiйкому

режиму. Мiнiмальнi значення Irf на наведених кривих вiдповiдають вели-

чинам порогового струму Ith(fs).

тально за умов, що вiдповiдають штрихованим кривим θs(Irf).

Точка з’єднання суцiльних та штрихових кривих, розрахованих для деяко-

го однакового значення fs , визначає величину порогового НВЧ струму Ith для

заданої частоти сигналу fs . З рис. 7.2 видно, що зi збiльшенням частоти fs по-

роговий струм Ith також збiльшується. Важливо також зазначити, що величину

порогового струму було розраховано безпосередньо з рiвняння (7.7). Вона ви-

явилась лише на кiлька вiдсоткiв меншою за порогове значення Ith , розраховане

за наближеною формулою (7.9). Причому вiдносна похибка опису порогового

струму за формулою (7.9) зменшується зi збiльшенням частоти сигналу fs . Так



258

при fs = 2 ГГц ця похибка складає близько 5%, а при fs = 5 ГГц виявляється

меншою за 0.5%. Цi результати показують, що вираз (7.9) є доволi точним i

тому його зручно використовувати для швидкого розрахунку величини Ith .

7.2.4. Вихiдний сигнал нерезонансного СММД. Порiвняння мi-

крохвильових властивостей резонансного та нерезонансного СММД.

Мiкрохвильовi властивостi СММД у IP режимi прецесiї намагнiченостi, коли

намагнiченiсть прецесує вздовж IP траєкторiї, суттєво вiдрiзняються вiд вла-

стивостей СММД за ООР режиму прецесiї намагнiченостi. Зокрема це легко

бачити з формул (1.24), (7.18) для вихiдної напруги детектора Udc . Щоб про-

iлюструвати принципову вiдмiннiсть мiкрохвильових властивостей детектора

у зазначених режимах роботи на рис. 7.3, 7.4 зображено графiчнi залежностi

Udc(Irf) та Udc(fs), розрахованi за формулами (1.24), (7.18) для резонансного

та нерезонансного детекторiв з типовими параметрами (див. пiдрозд. 7.2.1).

Суцiльнi кривi на цих рисунках вiдповiдають нерезонансному режиму роботи

СММД, штриховi кривi – резонансному режиму роботи детектора. Точками по-

значено результати числового розрахунку вихiдної напруги детектора Udc згiдно

iз процедурою, викладеною у пiдрозд. 7.2.2. Хрестоподiбнi точки вiдповiдають

випадку, коли параметр Irf або fs повiльно збiльшується, а круглi контурнi то-

чки – випадку, коли один iз вказаних параметрiв повiльно зменшується. З рис.

7.3, 7.4 видно, що кривi, розрахованi виходячи з аналiтичної формули (7.18),

досить добре вiдповiдають результатам числового експерименту.

Характерний вигляд кривих Udc(Irf) та Udc(fs) для ООР режиму прецесiї

намагнiченостi (див. рис. 7.3, 7.4) свiдчить про те, що у нерезонансному режи-

мi СММД працює як пороговий детектор низькочастотних НВЧ сигналiв. На

вiдмiну вiд резонансного режиму роботи детектора, де Udc ∼ I2rf (див. (1.24) та

рис. 1.9), нерезонансному режиму роботи СММД вiдповiдає залежнiсть Udc(Irf)

у виглядi сходинки: Udc = 0 при Irf < Ith i Udc ≈ w(ηθ)Ith(ωs)R⊥ при Irf > Ith .

Вiдносно слабка лiнiйна залежнiсть Udc вiд Irf за умови Irf > Ith , знайдена у
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Рис. 7.3. Залежнiсть вихiдної напруги СММД Udc(Irf) вiд амплiтуди вхi-

дного НВЧ струму Irf . Суцiльну криву розраховано за формулою (7.18)

(нерезонансний (OOP) режим роботи СММД). Штрихову криву розрахо-

вано згiдно iз (1.24) (резонансний (IP) режим роботи СММД). Точки –

результати числового моделювання. Хрестоподiбнi точки розрахованi для

випадку повiльного збiльшення Irf , а круглi контурнi точки – повiльного

зменшення амплiтуди НВЧ струму. Розрахунки виконано для детектора

з типовими параметрами (див. пiдрозд. 7.2.1) та частоти НВЧ сигналу

fs = 3 ГГц.

числовому експериментi (див. точки на рис. 7.3), якiсно не змiнює висловленого

твердження. Цiєю слабкою залежнiстю, як правило, можна нехтувати за умови

Irf < 2Ith . Низькочастотний характер нерезонансного режиму роботи СММД

чiтко проявляється на залежностi Udc(fs), яку показано суцiльною лiнiєю на

рис. 7.4. Видно, що детектування НВЧ сигналу з частотою fs вiдбувається у

достатньо широкому дiапазонi: на всiх частотах, менших за деяку граничну
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Рис. 7.4. Залежнiсть вихiдної напруги СММД Udc(fs) вiд частоти вхiдного

НВЧ сигналу fs . Суцiльну криву розраховано за формулою (7.18) (не-

резонансний (OOP) режим роботи СММД). Штрихову криву розраховано

згiдно iз (1.24) (резонансний (IP) режим роботи СММД). Точки – результа-

ти числового моделювання. Хрестоподiбнi точки розраховано для випадку

повiльного збiльшення fs , а круглi контурнi точки – повiльного зменшен-

ня частоти НВЧ сигналу. Розрахунки виконано для детектора з типовими

параметрами (див. пiдрозд. 7.2.1) та амплiтуди НВЧ струму Irf = 0.2 мА.

частоту, fth ≈ 2.3 ГГц (теоретична оцiнка) або fth ≈ 2.0 ГГц (результати чи-

слового моделювання). Наближене значення цiєї частоти може бути знайдено

з нерiвностей (7.13), куди слiд пiдставити значення кута прецесiї θs , яке мо-

жна визначити з рис. 7.2 для заданої амплiтуди НВЧ струму Irf . Отримане

наближене значення fth ≈ 2.3 ГГц було одержано для Irf = 0.2 мА.

Iснування нерезонансного режиму роботи СММД може бути пояснено на-

явнiстю значного нелiнiйного зсуву частоти коливань намагнiченостi пiд час
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прецесiї вектора намагнiченостi вздовж ООР траєкторiї (див. рис. 7.1). Нелi-

нiйний зсув частоти виникає внаслiдок неiзохронностi коливань намагнiченостi

ВМШ детектора. Змiна частоти вхiдного НВЧ сигналу fs призводить до змiни

амплiтуди прецесiї намагнiченостi (1.17), що, в свою чергу, призводить до змiни

величини порогового струму Ith (див. рис. 7.2). Пiд час такого процесу нама-

гнiченiсть «перестрибує» з однiєї стабiльної ООР траєкторiї на iншу. Причому,

внаслiдок iснування нелiнiйного зсуву частоти, частота прецесiї намагнiченостi

для обох цих траєкторiй виявляється майже однаковою. Як результат, змiна

частоти зовнiшнього НВЧ сигналу призводить переважно до змiни величини

нелiнiйного зсуву частоти, а частота прецесiї намагнiченостi залишається май-

же незмiнною. За таких умов намагнiченiсть може ефективно взаємодiяти з

усiма НВЧ сигналами, частоти яких не перевищують деякої граничної частоти.

Результати числового моделювання, зображенi точками на рис. 7.3, 7.4, вка-

зують на iснування гiстерезису на залежностях Udc(Irf) та Udc(fs). Природа цьо-

го гiстерезису пояснюється «жорстким» або закритичним сценарiєм збудження

ООР прецесiї намагнiченостi. Пороговий кут прецесiї θth, який пов’язаний з ве-

личиною порогового струму Ith (див. рис. 7.2), суттєво вiдрiзняється вiд кута,

якому вiдповiдає рiвноважний стан намагнiченостi. За рахунок цього для НВЧ

струмiв з амплiтудою Irf , близькою до порогового значення Ith , ООР режим

прецесiї намагнiченостi може або виникати, або не виникати залежно вiд попе-

редньої iсторiї системи. На експериментi цей гiстерезис може бути «розмитим»

i може не спостерiгатися. Його iснування може маскуватися наявнiстю у реаль-

них системах сильних термiчних та iнших типiв шумiв.

Представленi вище результати одержано для випадку пасивного СММД,

керуючий сталий струм у якому Idc = 0. Для струмокерованих СММД, де

Idc ̸= 0, наведенi результати зазнають певних змiн, проте якiсно не змiняться.

Так, за умови Idc ̸= 0, сталий струм Idc буде компенсувати втрати у ВМШ

МТК, що приведе до зменшення величини порогового струму Ith(ωs). З iншого

боку, наявнiсть анiзотропiї типу «легка вiсь» у площинi зразка або повздовжньої
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компоненти сталого поля пiдмагнiчування приведе до утворення енергетичного

бар’єру мiж областю, де iснує IP режим прецесiї намагнiченостi, та областю, де

iснує OOP режим прецесiї намагнiченостi. Iснування такого бар’єру призведе

до збiльшення величини порогового струму Ith .

Порiвнюючи кривi на рис. 7.3, 7.4, можна помiтити їх якiсне спiвпадiння з

експериментальними кривими з робiт [364, 365], показаними на рис. 1.10. Спе-

цифiчний вигляд експериментальний кривих Udc(Irf) та Udc(fs) (див. рис. 1.10)

пояснюється у [364,365] проявом т. зв. термiчно активованого «неадiабатичного

стохастичного резонансу». Однак, легко впевнитись, що нетипову форму зале-

жностей Udc(Irf) та Udc(fs) на рис. 1.10 можна пояснити переходом СММД до

нерезонансного режиму роботи.

Дiйсно, на залежностi Udc(Irf), показанiй праворуч на рис. 1.10, можна ба-

чити, що вихiдна напруга Udc зростає приблизно за квадратичним законом в

областi малих амплiтуд НВЧ струму Irf (див. вкладений рисунок). Така по-

ведiнка Udc(Irf) вiдповiдає малим коливанням намагнiченостi у резонансному

режимi роботи СММД. Однак при перевищеннi НВЧ струмом порогового зна-

чення Ith ≈ 0.3 мА (при Idc = −2.8 мА), вихiдна напруга Udc , по сутi, перестає

залежати вiд амплiтуди Irf . Це є типовою ознакою нерезонансного режиму робо-

ти СММД (див. рис. 7.3). Важливо зазначити, що при помiтних змiнах сталого

керуючого струму Idc сходинкоподiбна залежнiсть Udc(Irf) вже не спостерiгає-

ться у дiапазонi амплiтуд Irf < 0.8 мА. Так, при |Idc| < 2.8 мА це пояснюється

тим, що сталий струм Idc лише частково компенсує втрати у ВМШ, i порiг

Ith виявляється бiльшим за 0.8 мА. Подiбна ж ситуацiя виникає при струмах

Idc < −2.8 мА, коли струм Idc не тiльки компенсує втрати у системi, але й суттє-

во збурює динамiку намагнiченостi. Це ускладнює встановлення стiйкого ООР

режиму прецесiї намагнiченостi i також призводить до збiльшення величини

порогового струму Ith .

Нерезонансний характер залежностi Udc(fs) лiворуч на рис. 1.10 якiсно вiд-

повiдає кривiй Udc(fs) для ООР режиму прецесiї намагнiченостi (див. рис. 7.4).
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Видно, що в експериментi СММД працює як детектор низькочастотних НВЧ

сигналiв з частотами, нижчими за граничну частоту fs ≈ 800 МГц. Помiтний

нахил кривої Udc(fs) при fs ≈ 800 МГц вiдповiдає поступовому переходу СММД

до нерезонансного режиму динамiки намагнiченостi при fs < 800 МГц.

7.3. Деякi застосування нерезонансних мiкрохвильових

детекторiв на основi СМНС

Унiкальнi риси нерезонансного режиму роботи СММД дозволяють розроби-

ти на базi таких детекторiв цiлий клас рiзноманiтних нерезонансних пристроїв

НВЧ. Деякi з подiбних застосувань СММД будуть розглянутi нижче.

7.3.1. Вiдбiр енергiї вiд паразитних НВЧ сигналiв. Нерезонансний

СММД може реагувати на будь-якi НВЧ сигнали з частотами fs , меншими

за порогову частоту fth . Враховуючи це, його зручно застосувати для вiдбору

енергiї вiд паразитних НВЧ сигналiв у дiапазонi частот fs < fth .

Коефiцiєнт перетворення НВЧ енергiї на енергiю сталого струму для нере-

зонансного СММД можна оцiнити виразом

ζdc, rf =
Pdc

Prf
≈ 1

2

[
Ith(ωs)

Irf

]2 [
w(ηθ)

w0(ηθ)

]2
, (7.19)

де Pdc – вихiдна стала потужнiсть СММД, на який дiє вхiдний НВЧ сигнал

з потужнiстю Prf , w0(ηθ) = 1/
√
1− η2θ . Очевидно, що максимальне значення

коефiцiєнта конверсiї енергiї ζdc, rf ≈ 0.5w(ηθ)
2/w0(ηθ)

2 ≈ 3.5% досягається за

умови Irf = Ith(ωs). Хоча це значення є досить малим, подiбнi системи можуть

успiшно застосовуватись на практицi за умов сильного забруднення навколи-

шнього середовища електромагнiтними НВЧ сигналами (наприклад, поблизу

вiд радiолокацiйних станцiй, станцiй мобiльного зв’язку, у великих мiстах то-

що).

Ефективнiсть роботи пристрою перетворення енергiї паразитних НВЧ си-

гналiв на енергiю сталого струму можна пiдвищити, якщо застосувати не один
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СММД, а їх масив. Розглянемо випадок, коли всi детектори у такому масивi

працюють незалежно один вiд одного i мають однаковi параметри (див. пiд-

розд. 7.2.1). Припустимо, що НВЧ потужнiсть Prf,det , яка реєструється кожним

детектором, є однаковою i пропорцiйною до потужностi вхiдного НВЧ сигналу

Prf . Визначимо ефективнiсть перетворення енергiї у масивi детекторiв, з’єдна-

них послiдовно за сталим струмом та з’єднаних або паралельно, або послiдовно

за НВЧ струмом. Випадок масиву СММД, з’єднаних паралельно за НВЧ стру-

мом, легко реалiзувати за умови, коли НВЧ сигнал одночасно збуджує НВЧ

струми у кожному з детекторiв. При послiдовному з’єднаннi детекторiв на НВЧ,

що зазвичай буває при пiдключеннi масиву СММД до узгодженої широкосму-

гової антени, струм крiзь усi детектори є однаковим.

НВЧ потужнiсть, яка дiє на кожен з детекторiв, з урахуванням узгодження

iмпедансiв [254, 376]: Prf, det = Prf /Z , де Z = (ZA + Zext)
2/4ZAZext – коефiцiєнт

узгодження iмпедансiв, Prf – повна потужнiсть НВЧ сигналу, ZA – iмпеданс

масиву детекторiв, Zext – iмпеданс зовнiшнього НВЧ кола (вiльного простору

або НВЧ антени). Враховуючи, що детектори з’єднанi послiдовно за сталим

струмом, коефiцiєнт перетворення енергiї для масиву СММД запишеться так:

ζp, sdc, rf =
NPdc

Prf
≈ N

Zp, s
ζdc, rf . (7.20)

Iндекс p у записаному виразi вiдповiдає паралельному з’єднанню детекторiв на

НВЧ, а iндекс s – їх послiдовному з’єднанню. Видно, що врахування узгодження

iмпедансiв (Zp, s > 1) призводить до погiршення коефiцiєнта конверсiї енергiї.

Отже, зроблена вище оцiнка ζdc, rf ≈ 3.5% є оптимiстичною.

У випадку масиву N детекторiв, з’єднаних паралельно за НВЧ струмом,

ZA ≈ ⟨R⟩ /N , де ⟨R⟩ = R⊥w0(ηθ) – середнє значення опору (iмпедансу) нано-

структури. Для послiдовно з’єднаних на НВЧ детекторiв ZA ≈ N ⟨R⟩. Пiдстав-

ляючи цi формули у (7.20), можна одержати явний вираз для ζp, sdc, rf як функцiї

кiлькостi детекторiв у масивi N .

На рис. 7.5 зображено нормованi залежностi ζp, sdc, rf(N)/ζdc, rf для випадку па-
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Рис. 7.5. Нормована залежнiсть ζp, sdc, rf(N)/ζdc, rf для випадку паралельно-

го (суцiльна крива) та послiдовного (штрихова крива) з’єднання за НВЧ

струмом детекторiв з типовими параметрами (див. пiдрозд. 7.2.1).

ралельного та послiдовного з’єднання за НВЧ струмом детекторiв з типови-

ми параметрами. Пiд час розрахункiв вважалося, що НВЧ сигнал надходить

до масиву детекторiв з вiльного простору (паралельне з’єднання детекторiв,

Zext = Z0 = 377 Ом) або з лiнiї передачi НВЧ, пiд’єднаної до антени (послiдов-

не з’єднання детекторiв, Zext = ZTL = 50 Ом). Видно, що за обраної величини

R⊥ = 1 кОм, паралельне з’єднання детекторiв виявляється бiльш ефективним,

оскiльки iмпеданс масиву детекторiв ZA зменшується зi збiльшенням кiлькостi

детекторiв N i при N ≃ 1−10 є досить близьким до iмпедансу зовнiшнього кола

Zext = Z0 . Застосовувати послiдовно з’єднанi СММД з типовими параметрами

виявляється невигiдно, оскiльки iмпеданс такого масиву N ⟨R⟩ є набагато бiль-

шим за ZTL . Отже, чутливiсть детекторiв до зовнiшнього НВЧ сигналу рiзко

зменшується зi збiльшенням N .
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Для отримання оптимального коефiцiєнта конверсiї НВЧ енергiї ζp, sdc, rf ≃

Nζdc, rf iмпеданс масиву детекторiв має бути близьким до iмпедансу зовнiшньо-

го кола Zext . Це означає, що при паралельному з’єднаннi детекторiв iмпеданс

детектора має визначатись з умови ⟨R⟩ ≈ NZext . При послiдовному з’єднаннi

СММД цей iмпеданс має дорiвнювати ⟨R⟩ ≈ Zext/N . За цих умов ефективнiсть

перетворення енергiї НВЧ на енергiю сталого струму можна пiдвищити при-

близно на порядок (див. рис. 7.5), до характерних величин ζp, sdc, rf ≃ 30 − 40%.

На практицi цi значення можуть бути помiтно меншими за рахунок рiзнома-

нiтних факторiв, не врахованих вище. Тому природно вважати, що значення

коефiцiєнта конверсiї енергiї ζp, sdc, rf , якого можна досягнути експериментально,

не перевищує 15− 20%.

7.3.2. Порогове детектування модульованих сигналiв. Iснуван-

ня гiстерезису на залежностi вихiдної напруги нерезонансного СММД Udc

вiд амплiтуди Irf та частоти fs зовнiшнього НВЧ сигналу (див. рис. 7.3,

7.4) може бути використане для розробки порогового детектора модульо-

ваних НВЧ сигналiв. Розглянемо принцип роботи такого детектора на

прикладi детектора амплiтудно-модульованого вхiдного сигналу Is(t) =

Irf [1 + Cm cos(2πfmt)] cos(2πfst), де Cm – коефiцiєнт глибини модуляцiї, fm –

частота модуляцiї. Нехай нижнiй межi гiстерезису вiдповiдає деяка амплiтуда

струму I lowth , а верхнiй – Ihighth (див. рис. 7.3). Будемо пропускати крiзь детектор

амплiтудно-модульований НВЧ струм з амплiтудою Irf =
(
I lowth + Ihighth

)
/2. Вiд-

повiдно, миттєве значення амплiтуди струму буде змiнюватись з частотою моду-

ляцiї fm у межах вiд Irf(1−Cm) до Irf(1+Cm). Якщо забезпечити умови, що ча-

стота модуляцiї fm ≪ fs , Irf(1−Cm) < I lowth i Irf(1+Cm) > Ihighth , детектор буде ре-

єструвати тiльки сигнали з амплiтудами, вищими за пороговi значення Ith (рiзнi

для прямої та зворотної гiлок гiстерезису). При поступовому зростаннi амплiту-

ди сигналу Is(t) детектування починається тiльки при Irf [1 + Cm cos(2πfmt)] >

Ihighth . Коли через певний час амплiтуда струму починає зменшуватись, робоча
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точка детектора переходить на зворотну гiлку гiстерезису. Детектування на цiй

гiлцi продовжується доки амплiтуда струму Irf [1 + Cm cos(2πfmt)] залишається

бiльшою за I lowth . При Irf [1 + Cm cos(2πfmt)] < I lowth детектування сигналу не вiд-

бувається i робоча точка детектора повертається до свого початкового стану

з Udc = 0, пiсля чого весь процес перiодично продовжується. Отже, вихiдний

сигнал детектора буде мати вигляд послiдовностi квазiпрямокутних iмпульсiв

(див. рис. 7.6). Зазначимо, що подiбна поведiнка спостерiгається й при детекту-

ваннi нерезонансним СММД частотно-модульованих НВЧ сигналiв.

Рис. 7.6. Типова залежнiсть вихiдної напруги детектора Udc вiд амплiтуди

вхiдного НВЧ струму Irf , яка iлюструє наявнiсть гiстерезису з шириною

∆Irf . Пiд дiєю амплiтудно-модульованого НВЧ сигналу на виходi детектора

генерується послiдовность квазiпрямокутних iмпульсiв напруги Udc .

Принциповою умовою, необхiдною для успiшного детектування нерезонан-

сним СММД модульованих НВЧ сигналiв, є iснування достатньо широкої смуги

гiстерезису на залежностях Udc(Irf), Udc(fs). Розглянемо це питання бiльш до-

кладно, обмежившись лише випадком детектування амплiтудно-модульованих

НВЧ сигналiв.

На рис. 7.7 показано типовi залежностi для порогiв гiстеризису I lowth , Ihighth
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а) б)

Рис. 7.7. Залежнiсть порогiв гiстерезису I lowth , Ihighth вiд величини перпен-

дикулярного поля пiдмагнiчування Bdc (а) та частоти зовнiшнього НВЧ

сигналу fs ≡ fI (б).

вiд величини поля пiдмагнiчування Bdc (а) та частоти НВЧ сигналу fs ≡ fI

(б). Видно, що зi збiльшенням Bdc величини верхнього та нижнього порогiв

гiстерезису зменшуються за рiзним законом. Вiдповiдно, ширина гiстерезису

∆Irf = Ihighth − I lowth зростає з Bdc в областi малих полiв Bdc < 200 мТл. При

полях Bdc > 200 мТл ширина гiстерезису ∆Irf фактично перестає залежати вiд

Bdc . Це свiдчить про те, що вже за амплiтуд поля Bdc ≈ µ0M0/4 створюються

сприятливi умови для збудження OOP прецесiї намагнiченостi. Подальше збiль-

шення поля не призводить до змiни умов збудження коливань намагнiченостi

при Irf > Ihighth порiвняно з умовами зникнення таких коливань при Irf < I lowth .

Абсолютнi значення порогiв гiстерезису I lowth , Ihighth зменшуються зi збiльше-

нням амплiтуди поля пiдмагнiчування Bdc , оскiльки велике перпендикулярне

поле пiдмагнiчування сприяє збудженню саме ООР прецесiї намагнiченостi. За

малих амплiтуд поля Bdc < 150 мТл величини порогiв є доволi великими, а

ширина гiстерезису досить малою, оскiльки умови збудження ООР прецесiї на-

магнiченостi погiршуються. Таким чином, величиною порогiв збудження I lowth ,

Ihighth , як i шириною гiстерезису ∆Irf = Ihighth − I lowth , можна керувати шляхом

змiни амплiтуди перпендикулярного поля пiдмагнiчування Bdc .

Залежнiсть величин порогiв I lowth , Ihighth вiд частоти НВЧ сигналу fs , показа-
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на на рис. 7.7(б), є монотонно зростаючою. Причиною цього є те, що бiльшiй

частотi прецесiї fp ≃ fs вiдповiдає бiльший кут прецесiї θth . Це означає необхi-

днiсть збудження такої динамiки намагнiченостi бiльшим НВЧ струмом. Ши-

рина гiстерезису ∆Irf = Ihighth − I lowth виявляється досить слабко зростаючою з fs

функцiєю, яка практично не залежить вiд частоти fs . Однак, в околi fs ≃ fth ,

коли ООР режим прецесiї намагнiченостi може стати нестабiльним, величини

порогiв I lowth , Ihighth та ширина гiстерезису ∆Irf можуть зазнати суттєвих змiн.

Шляхом числового моделювання було також встановлено, що ширина гiсте-

резису майже лiнiйно збiльшується зi збiльшенням величини поля анiзотропiї

типу «легка вiсь», що пов’язане зi змiною умов збудження ООР прецесiї нама-

гнiченостi слабким (Irf ≃ I lowth ) та сильним (Irf ≃ Ihighth ) НВЧ сигналом. Тими ж

причинами пояснюється рiзке зменшення величини ∆Irf при пропусканнi крiзь

СММД керуючого сталого струму Idc , який не тiльки компенсує магнiтнi втра-

ти у матерiалi ВМШ, але й змiнює умови збудження динамiки намагнiченостi.

7.4. Висновки до роздiлу

У даному роздiлi дисертацiї проаналiзовано можливiсть нерезонансного де-

тектування НВЧ сигналiв СММД, мiкрохвильовi властивостi таких систем та

розглянуто декiлька їх типових застосувань.

1. Нерезонансний режим роботи СММД викликаний появою у наностру-

ктурi прецесiї намагнiченостi ВМШ уздовж позаплощинної (out-of-plane, OOP)

траєкторiї з великим кутом прецесiї θs ≈ π/2 навколо напрямку слабкого пер-

пендикулярного поля пiдмагнiчування Bdc (Bdc < µ0M0). Мiкрохвильовi вла-

стивостi СММД у цьому режимi роботи виявляються суттєво вiдмiнними вiд

властивостей резонансних детекторiв. Це пояснюється наявнiстю значного не-

лiнiйного зсуву частоти неiзохронних коливань намагнiченостi ВМШ пiд час

прецесiї вектора намагнiченостi вздовж ООР траєкторiї. За нерезонансного ре-

жиму роботи СММД працює як нерезонансний пороговий детектор низькоча-



270

стотних НВЧ сигналiв.

2. Залежнiсть вихiдної сталої напруги нерезонансного детектора Udc вiд ам-

плiтуди НВЧ струму Irf має сходинкоподiбний вигляд: Udc ≈ IthR при Irf > Ith

та Udc ≈ 0 при Irf < Ith (R – деякий ефективний опiр системи). Нерезонансний

режим роботи детектора виявляється стiйким в областi частот НВЧ сигналiв

fs , менших за деяку порогову частоту системи fth (fs < fth ), яку можна досить

грубо оцiнити як fth . γBdc/2π.

3. У нерезонансних СММД, керованих сталим струмом (Idc ̸= 0), цей струм

може компенсувати втрати у ВМШ наноструктури, що призводить до зменше-

ння величини порогового струму Ith . Наявнiсть анiзотропiї типу «легка вiсь»

у площинi зразка або повздовжньої компоненти сталого поля пiдмагнiчування

призводить до утворення енергетичного бар’єру мiж областю, де iснує резонан-

сний режим роботи детектора, та областю, де iснує нерезонансний режим його

роботи, що призводить до збiльшення величини порогового струму Ith .

4. Отриманi числовi та теоретичнi результати дозволяють пояснити нети-

повий вигляд експериментальний кривих Udc(Irf) та Udc(fs), отриманих у робо-

тах [364, 365]. Отже, явище, вiдоме як термiчно активований «неадiабатичний

стохастичний резонанс» у СММД [364, 365], можна розглядати як експеримен-

тальне пiдтвердження нерезонансного режиму роботи СММД.

5. Чутливiсть нерезонансного СММД до НВЧ сигналiв з майже довiльними

частотами fs , меншими за порогову частоту системи fth, дозволяє створити

на основi такого детектора пристрiй перетворення енергiї НВЧ коливань на

енергiю сталого струму. Коефiцiєнт перетворення енергiї такого пристрою на

основi поодиноких СММД ζdc,rf не перевищує 3.5%, однак може бути збiльшеним

приблизно у 5 − 10 раз за умови використання узгоджених масивiв СММД,

з’єднаних паралельно або послiдовно за НВЧ струмом.

6. Гiстерезис на залежностях Udc(Irf) та Udc(fs) виникає внаслiдок «жорс-

ткого» або закритичного сценарiю збудження ООР прецесiї намагнiченостi. Пiд

час експерименту цей гiстерезис може не спостерiгатись внаслiдок маскування



271

шумами системи, термiчного «розмиття» тощо. Встановлено, що верхнiй (Ihighth )

та нижнiй (I lowth ) пороги цього гiстерезису нелiнiйно залежать вiд частоти НВЧ

сигналу fs , що детектується, та амплiтуди перпендикулярного поля пiдмагнi-

чування Bdc . Ширина гiстерезису ∆Irf = Ihighth − I lowth помiтно зростає зi збiль-

шенням амплiтуди поля в областi малих полiв Bdc < 200 мТл, проте при полях

Bdc > 200 мТл майже перестає залежати вiд Bdc . Це передбачає можливiсть

керування величинами порогiв I lowth , Ihighth та ∆Irf за рахунок змiни амплiтуди по-

стiйного поля пiдмагнiчування та/або частоти сигналу. Це може бути корисним

при розробцi та оптимiзацiї мiкрохвильових систем на основi СММД.

7. За умови великої ширини гiстерезису ∆Irf = Ihighth − I lowth нерезонансний

СММД, робоча точка якого знаходиться в областi гiстерезису, може працю-

вати як детектор слабких амплiтудно-модульованих НВЧ сигналiв. Подiбний

режим роботи СММД може також застосовуватися для детектування частотно-

модульованих НВЧ сигналiв.
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РОЗДIЛ 8

ЕЛЕМЕНТИ ПРИСТРОЇВ НВЧ НА ОСНОВI СПIНТРОННИХ

МАГНIТНИХ НАНОСТРУКТУР

8.1. Планарнi антени для пристроїв на основi СМНС

На сьогоднiшнiй день теорiя та методи розрахунку антен є добре вiдоми-

ми, накопичено значний теоретичний та експериментальний матерiал [395–399].

Разом з тим, подiбнi дослiдження переважно проводились у припущеннi, що

антена пiд’єднана до деякого зовнiшнього НВЧ кола з хвильовим опором

ZTL ≈ 50 Ом. Подiбний пiдхiд до побудови НВЧ пристроїв з СМНС є незру-

чним. Це пов’язано з тим, що, зазвичай, хвильовий опiр СМНС Z або суттєво

менший, або суттєво бiльший за ZTL ≈ 50 Ом. Амплiтуда НВЧ струму, який

генерується СМНС, також є дуже малою i типово не перевищує 0.1 мА. За

цих умов створення достатньо ефективного пристрою можливе лише за раху-

нок розмiщення СМНС або їх масиву безпосередньо всерединi антени. Iснуюча

технологiя створення СМНС оптимiзована пiд виготовлення наноструктур усе-

рединi вiдрiзкiв мiкросмужкових, щiльових або копланарних лiнiй. Це означає,

що найбiльш зручними типами антен для НВЧ пристроїв на основi СМНС є

планарнi антени.

Нижче проведено числове моделювання мiкрохвильових характеристик при-

строїв з планарними антенами рiзного типу та розмiрiв (рис. 8.1). Кожний при-

стрiй – це тришарова структура: нижнiй суцiльний металiзований шар, верхнiй

шар з провiдних смужок, якi утворюють певну топологiю антени, та дiелектри-

чний шар з Duroid 6002 (ε ≈ 2.96, товщина 1.2 мм), який розмiщений мiж

зовнiшнiми провiдними шарами (див. рис. 8.1а). Вважалось, що СМНС або їх

масив розмiщенi всерединi дiелектричного шару i суттєво не збурюють НВЧ



273

1 

2
3 

x 

y 

z θ 

φ 

1

а) б) 

в) г) 

д) е) 

11.2 
1.0 

0 

Y Axiz

X Axiz
0 

304.8 
304.8 

ж) з) 

Рис. 8.1. а) Схематичне зображення планарної антени, яка складається з

провiдної смужки 1, дiелектричної пiдкладки 2 та нижнього металiзовано-

го шару 3. б–з) Топологiї деяких планарних антен, мiкрохвильовi власти-

востi яких дослiджувались у дисертацiї.
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поле, яке створюється вихiдним НВЧ струмом СМНС, що протiкає по провiд-

ним смужкам. Для спрощення розглядався випадок, коли латеральнi розмiри

структури є однаковими i достатньо великими порiвняно з розмiрами СМНС

(задача оптимiзацiї та мiнiатюризацiї пристрою не розглядалась). Латеральнi

розмiри структури типово змiнювались у межах вiд 1× 1 мм2 до 50× 50 мм2.

Для розрахунку НВЧ поля, створеного антеною, використовувався метод

скiнченних рiзниць та метод скiнченних елементiв, реалiзований у САПР Mi-

crowave Office та Wolfram Mathematica. Виходячи з формули для вектора

Умова–Пойнтинга, визначався коефiцiєнт пiдсилення антени υa =
√
Pa(θ, ϕ)/P0

залежно вiд полярного θ та азимутального ϕ кутiв. Тут Pa(θ, ϕ) – потужнiсть

випромiнювання з антени у напрямку, який визначено кутами θ та ϕ (див.

рис. 8.1а), P0 – повна потужнiсть випромiнювання антени. Припускалось, що

СМНС генерує НВЧ сигнал у частотному дiапазонi вiд 1 до 5 ГГц. За цих умов,

розмiри антени є суттєво меншими за довжину хвилi λ сигналу.

Розглядалось близько десятка рiзних топологiй планарних антен. Деякi з

них показано на рис. 8.1. Було встановлено, що для бiльшостi розглянутих ан-

тен коефiцiєнт пiдсилення υa слабко залежить вiд азимутального кута ϕ. За-

лежнiсть υa(θ) є нелiнiйною i немонотонною. Її вигляд помiтно змiнюється при

змiнi частоти сигналу f0 . На рис. 8.2 показано типовi залежностi υa(θ) для ан-

тен: а) копланарна (10×10 мм2, див. рис. 8.1б); б) копланарна (50×50 мм2, див.

рис. 8.1б); в) щiльова (76×76 мм2, див. рис. 8.1д); г) мiкросмужкова (50×50 мм2,

див. рис. 8.1г); д) типу «прямокутна спiраль» (10 × 10 мм2, див. рис. 8.1е); е)

типу «меандр» (50 × 50 мм2, див. рис. 8.1в). Видно, що типовий коефiцiєнт

пiдсилення антени υa не перевищує 2.5, що є досить малим значенням. Тим

не менш, вважаючи, що вхiдний хвильовий опiр узгодженої з СМНС антени

Za ≈ 377 Ом, можна зробити висновок, що за значеннь вхiдної потужностi

Prf ≃ 1 мкВт, величина вхiдної напруги на антенi з СМНС буде мати характер-

нi значення Uin ≃ 1 мВ, що є цiлком достатньо для створення практичних НВЧ

пристроїв на основi СМНС.
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Рис. 8.2. Залежнiсть коефiцiєнта пiдсилення планарної антени υa вiд по-

лярного кута θ: а) копланарна (10×10 мм2); б) копланарна (50×50 мм2); в)

щiльова (76× 76 мм2); г) мiкросмужкова (50× 50 мм2); д) типу «прямоку-

тна спiраль» (10× 10 мм2); е) типу «меандр» (50× 50 мм2). Кривi рiзного

вигляду вiдповiдають рiзним частотам сигналу: суцiльна – f0 = 2 ГГц;

штрихова – f0 = 3 ГГц; пунктирна – f0 = 4 ГГц; штрих-пунктирна –

f0 = 5 ГГц.

Таким чином, хоча коефiцiєнт пiдсилення планарних антен з СМНС υa 6
2.5, подiбнi системи можуть бути використанi для створення практичних теле-

комунiкацiйних пристроїв НВЧ. Крiм того, можна очiкувати, що немонотонна

залежнiсть υa(θ) може бути застосована для просторової фiльтрацiї НВЧ си-

гналiв певної частоти.
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8.2. Невзаємнi пристрої НВЧ на основi ґраток СМНС

Важливою особливiстю магнiтних матерiалiв є можливiсть створення на їх

основi невзаємних пристроїв НВЧ, зокрема вентилiв, циркуляторiв тощо [7].

Недолiком подiбних традицiйних систем є необхiднiсть використання масивних

постiйних магнiтiв або електромагнiтiв, якi ускладнюють мiнiатюризацiю вiд-

повiдних НВЧ пристроїв.

Нещодавно було показано, що невзаємнi властивостi притаманнi не тiль-

ки об’ємним магнiтним зразкам або магнiтним плiвкам, але й спостерiгаються

у штучних магнонних кристалах, якi можуть бути створенi на основi ґраток

СМНС [400, 401]. У таких системах напрямок намагнiченостi кожного елемен-

та ґратки визначається не зовнiшнiм полем пiдмагнiчування, якого немає, а,

наприклад, полем анiзотропiї форми. Нижче буде дослiджено невзаємнi вла-

стивостi такої ґратки дипольно зв’язаних мiж собою СМНС.

Числовий аналiз мiкрохвильових властивостей ґраток СМНС базується на

теорiї колективних спiн-хвильових збуджень у масивах дипольно зв’язаних на-

ностовпчикiв [400]. Для кiлькiсної оцiнки явища невзаємностi розглядався шту-

чний магнонний кристал з наступними параметрами. Кристал побудовано на

основi двох однакових прямокутних ґраток зi сталими ґратки ax = 100 нм,

ay = 33 нм, зсунутих одна вiдносно iншої на вiдстань δx = 33 нм уздовж осi x.

У вузлах ґратки розташовувались наностовпчики з радiусом r0 = 10 нм, висо-

тою h0 = 50 нм. Нормована намагнiченiсть насичення наностовпчикiв складала

µ0M0 = 1.02 Тл (типово для пермалою, µ0 – магнiтна стала). Їх стала затуха-

ння Гiльберта дорiвнювала αG = 0.01. Пiд час аналiзу вивчались властивостi

колективних спiнових хвиль (СХ), якi поширюються вздовж осi y (кут мiж

напрямком поширення та вiссю x складає θ = π/2).

Використовуючи процедуру аналiзу, розроблену в [400,401], числовими мето-

дами було розраховано власнi частоти ωk,j та безрозмiрнi коефiцiєнти дисипацiї

gk,j = Γk,j/(αGωk,j) колективних СХ у масивi взаємодiючих СМНС залежно вiд
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величини хвильового вектора k. Проведенi ранiше дослiдження [401] показали,

що невзаємнiсть колективних СХ суттєво залежить вiд початкового магнiтного

стану магнонного кристала. У феромагнiтному (ФМ) станi невзаємнiсть майже

не спостерiгається (в iдеалi взагалi вiдсутня), проте є помiтною в антиферо-

магнiтному (АФМ) станi. Враховуючи це, подальшi дослiдження проводились

тiльки для АФМ стану ґратки СМНС.
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Рис. 8.3. Залежнiсть власних частот ωk,j/2π (суцiльнi та штриховi кри-

вi, шкала лiворуч) та нормованих коефiцiєнтiв дисипацiї gk,j (пунктирнi

кривi, шкала праворуч) вiд нормованого хвильового числа k/kB . Суцiльнi

кривi вiдповiдають «позитивному» напрямку поширення СХ, штриховi –

«негативному».

На рис. 8.3 показано типовi залежностi власних частот ωk,j/2π (суцiльнi та

штриховi кривi) та нормованого коефiцiєнта дисипацiї ґратки gk,j (пунктирнi

кривi) вiд нормованого хвильового числа k/kB для шахового АФМ стану (kB –

хвильове число, яке вiдповiдає границi першої зони Брiллюена; для обраного

випадку kB = π/ay = 0.0952 нм−1). Суцiльнi кривi на рис. 8.3 вiдповiдають
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«позитивному» напрямку поширення колективних СХ (j = p), штриховi кривi

– «негативному» напрямку поширення СХ (j = n).

Коефiцiєнт згасання колективної СХ k′′j може бути представлений у виглядi

k′′j = αGωk,jgk,j/vk,j , де vk,j = dωk,j/dk – групова швидкiсть. Вiдповiдно, зале-

жний вiд частоти f коефiцiєнт невзаємного згасання колективної СХ κ(f) (з

розмiрнiстю дБ/мкм) запишемо так:

κ(f) = 20 log
(
exp

∣∣k′′p(f)− k′′n(f)
∣∣) . (8.1)

Подiбний метод розрахунку є коректним, якщо групова швидкiсть є до-

статньо великою. За умови vk,j → 0 поняття групової швидкостi як похiдної

dωk,j/dk стає доволi умовним. У цьому випадку можна скористатись бiльш то-

чними формулами, якi враховують похiднi вищих порядкiв, або скористатись

поняттям швидкостi переносу енергiї [352, 402, 403]. Пiд час проведення дослi-

джень використовувались усi зазначенi методи розрахунку швидкостi vk,j. Було

встановлено, що вибiр методу розрахунку vk,j суттєво впливає на величину κ(f)

у точцi «резонансу», проте майже не впливає на значення резонансної частоти

за якої спостерiгається максимум κ(f) (рис. 8.4). Далеко вiд областi «резонан-

су» усi зазначенi методики розрахунку дають приблизно однаковий результат.

Враховуючи цю обставину, величина vk,j в областi «резонансу» розраховувалась

як швидкiсть поширення енергiї. Це дозволило одержати достатньо достовiрнi

результати – максимальну величину невзаємного коефiцiєнта дисипацiї близько

30 дБ/мкм.

На рис. 8.4 зображено частотну залежнiсть величин κ(f) (суцiльна крива)

та k′′p(f) (штрихова крива) та k′′n(f) (пунктирна крива). Видно, що у досить

вузькому частотному дiапазонi (вiд 7.8 ГГц до 9.2 ГГц) коефiцiєнт невзаємного

затухання може κ(f) бути суттєво бiльшим за погоннi втрати колективної СХ

k′′p(f), яка поширюється у «позитивному» напрямку. Причиною такої резонан-

сної поведiнки СХ є рiзка залежнiсть швидкостi СХ vk,j вiд частоти f . В областi

частот вiд 7.8 ГГц до 9.2 ГГц швидкiсть переносу енергiї СХ vk,n , якi поши-
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Рис. 8.4. Частотнi залежностi невзаємного коефiцiєнта дисипацiї κ(f) (су-

цiльна крива), погонних коефiцiєнтiв втрат k′′j для СХ, якi поширюються

у «позитивному» (j = p, штрихова крива) та «негативному» (j = n, пун-

ктирна крива) напрямках.

рюються у «негативному» напрямку, стає досить малою, за рахунок чого час

проходження СХ крiзь магнонний кристал суттєво зростає, що й призводить до

зростання погонних втрат k′′n(f).

Дослiдженi невзаємнi властивостi ґраток СМНС мають значний практичний

iнтерес, у першу чергу, для розробки мiнiатюрних невзаємних пристроїв НВЧ.

Зазначимо, що, змiнюючи умови експерименту, наприклад намагнiченiсть, роз-

мiри СМНС, тип ґратки тощо, можна впливати на положення та амплiтуду

резонансного максимуму на рис. 8.4.
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8.3. Iнтерференцiйнi ефекти та кореляцiйна обробка iнформацiї

у магнiтних плiвках та масивах СМНС

У радiофiзичних системах часто виникає проблема видiлення корисної iн-

формацiї iз зашумленого сигналу. Для систем, в яких спiввiдношення си-

гнал/шум SNR є помiтно бiльшим за одиницю, для цього традицiйно вико-

ристовуються амплiтуднi дискримiнатори, якi дозволяють подавити слабкий

шумовий сигнал [404]. Але за умови, що шум має бiльшу амплiтуду нiж си-

гнал, їх використання недоцiльно, оскiльки погiршує величину SNR. У випадку

зашумлених сигналiв iз SNR < 1 виявляється ефективним використання коре-

ляцiйних методiв збiльшення цього показника [404,405].

8.3.1. Кореляцiйнi ефекти взаємодiї спiнових хвиль у плiвках

залiзо-iтрiєвого гранату. Для вивчення ефективностi кореляцiйної обробки

iнформацiї у плiвках залiзо-iтрiєвого граната (ЗIГ) було розроблено теоретичну

та числову моделi [50,51], якi базувались на розглядi рiвняння магнiтної дина-

мiки для одиничного вектора

m(t, r) =
M(t, r)

M0
=
∑
k

Ck(t)mk(x) e
ikz , (8.2)

де M(t, r) – вектор намагнiченостi, M0 – намагнiченiсть насичення, mk(x) та

Ck(t) – просторовий профiль та амплiтуда СХ моди з хвильовим числом k, z та

x – повздовжня та поперечна координати вiдносно напрямку поширення СХ.

У [50,51] було показано, що сигнал кореляцiї двох СХ

K(τ) =

+∞∫
−∞

[S(t) +N(t)]S(t+ τ)dt , (8.3)

пропорцiйний до Ck(t), τ – час затримки сигналу. Тут S(t) – корисний вхiдний

сигнал, N(t) – шум, SNR =
⟨
S2(t)

⟩
/
⟨
N 2(t)

⟩
.

Для плiвки ЗIГ, розмiщеної всерединi вiдкритого дiелектричного резонато-
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ра, було показано, що

Ck(t) =
1

Γr
e−2Γt

∑
k

I1kI2k e
ikL eiωk(2t+τ) , (8.4)

де Γ – частота релаксацiї для плiвки ЗIГ, Γr – частота релаксацiї резонатора, L

– вiдстань мiж мiкросмужковими антенами, якi збуджували та реєстрували СХ,

Ijk =
∫ +∞
−∞ I(t) eiωktdt – спектр сигналу, прикладеного до антени j, k = {1, 2}.

Проведенi дослiдження показали високу ефективнiсть кореляцiйних методiв

обробки iнформацiї у плiвках ЗIГ. Числовими методами було показано, що у

таких системах можна досягти збiльшення SNR бiльше нiж на 20 дБ (рис. 8.5).

Цi результати були пiдтвердженi експериментально В. А. Мойсеєнком разом з

колегами [50,51].

8.3.2. Iнтерференцiйнi ефекти та взаємодiя спiнових хвиль у ма-

сивах СМНС. Розглянемо масив з N однакових планарних СМНС, схемати-

чне зображення якого показано на рис. 8.6a. Припустимо, що всi СМНС мають

спiльний вiльний магнiтний шар (ВМШ) i працюють як резонанснi спiнтроннi

магнiтнi мiкрохвильовi детектори (СММД) (див. розд. 6). Пiд дiєю зовнiшньо-

го НВЧ сигналу з потужнiстю Prf,j у j-му детекторi наводиться НВЧ струм,
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5 0
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Рис. 8.5. Часова залежнiсть вхiдного НВЧ сигналу (а, сигнал + шум,

SNR = 0.1) та вихiдного НВЧ сигналу (б, SNR ≈ 10) для кореляцiйно-

го приймача на основi плiвки ЗIГ [50,51].
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Udc 1, Udc 2, Udc 3, Udc,j Udc,N
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Рис. 8.6. а) Схематичне зображення масиву з N СМНС, j = 1, N . б) Схе-

матичне зображення двох сусiднiх СМНС (n = j + 1), j = 1, N , якi мають

спiльний вiльний магнiтний шар (ВМШ), в якому пiд дiєю зовнiшнiх си-

гналiв з потужностями Prf,j , Prf,n збуджуються СХ.
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який збуджує прецесiю намагнiченостi в областi ВМШ пiд закрiпленим магнi-

тним шаром (ЗМШ) детектора. Взаємодiя надвисокочастотної складової нама-

гнiченостi з вхiдним НВЧ струмом приводить до появи сталої вихiдної напруги

детектора Udc,j (1.24). Крiм того, за рахунок динамiки намагнiченостi в обла-

стi ВМШ пiд ЗМШ j-го детектора виникають СХ, якi поширюються всерединi

ВМШ.

Розглянемо випадок масиву наноструктур, який мiстить лише два СММД,

умовно позначенi iндексами j та n = j + 1 (рис. 8.6б). Довжини детекторiв

(уздовж хвилеводу СХ – ВМШ) дорiвнюють lj та ln, їх ширини спiвпадають з

шириною хвилеводу СХ w. Вiдстань мiж СММД dj,n = |rj − rn| − lj/2 − ln/2,

де rj та rn – радiус-вектори, якi визначають положення центрiв j-го та n-го

СММД.

Пiд дiєю зовнiшнього монохроматичного НВЧ сигналу частоти ωs,j крiзь

j-й детектор починає протiкати НВЧ струм Ij(t) = Re
[
Is,j e

−iωs,jt
]
, де Is,j –

комплексна амплiтуда струму. Цей струм збуджує у ВМШ коливання намагнi-

ченостi на частотi ωs,j . Якщо у ВМШ iснують СХ, збудженi у n-му детекторi

НВЧ струмом In(t) = Re
[
Is,n e

−iωs,nt
]
, наявнiсть цих хвиль буде призводити до

збурення магнiтної динамiки у j-му детекторi. Отже, мiкрохвильова складова

опору j-ї СМНС Rj(t) може бути записана так: Rj(t) = Re
[∑

iRj,i e
−iωs,jt

]
, де

Rj,i – комплексна амплiтуда мiкрохвильового опору j-го СММД з урахуванням

внеску вiд СХ, утворених у i-му СММД, i = {j, n}. З урахуванням виразiв для

струму та опору стала вихiдна напруга j-го детектора

Udc,j = Re

[∑
i

ζj,iI
∗
s,jIs,i

]
, (8.5)

де величина ζj,i є власною (j = i) або взаємною (j ̸= i) спiн-хвильовою чутли-

вiстю, зiрочка (∗) позначає комплексно-спряжену величину.

Задача визначення спiн-хвильових функцiй ζj,i розв’язувалась у декiлька

етапiв. Спочатку було розглянуто динамiку вектора намагнiченостi M у ВМШ

j-го СММД (тут i нижче iндекс j буде для спрощення пропускатись). Вектор
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M був записаний у виглядi M = M0 (µ+m) + O(|m|2), де µ описує основний

стан намагнiченостi, а вектор m – слабке збурення цього стану, M0 – намагнiче-

нiсть насичення ВМШ (однакова для всiх детекторiв). Вважалось, що вектор M

задовольняє нормоване рiвняння ЛЛГС (1.11), в якому iндукцiя ефективного

поля Beff = Bdc+Bdip+Ba+Bex, де Bdc = bBdc – стале тангенцiальне поле пiд-

магнiчування, Bdip = −µ0M0(m · ẑ)ẑ – поле розмагнiчування, Ba = Ba(m · a)a

– поле анiзотропiї, Bex = µ0M0λ
2
ex∇2m – неоднорiдне обмiнне поле. Тут b, a

– одиничнi вектори, якi лежать у площинi зразка, Bdc та Ba – амплiтуда зов-

нiшнього поля та поля анiзотропiї, µ0 – магнiтна стала, λex ≈ 5 нм – обмiнна

довжина, ∇2 – оператор Лапласа.

Спочатку з рiвняння µBdc = Bdc−µ0M0 (µ · ẑ) ẑ+Ba (µ · a) a було визначено

основний стан намагнiченостi µ. Далi було одержане лiнеаризоване рiвняння

магнiтної динамiки для вектора m:

∂m

∂t
=
[
µ×

(
Ω̂ ·m

)]
+ αG

[
µ× ∂m

∂t

]
+ σI(t) (µ(m · p)− p) , (8.6)

де Ω̂ – тензорний оператор Ω̂ = γ
(
BdcÎ+ µ0M0ẑ−Baa− µ0M0λ

2
exÎ∇2

)
, Î –

одинична матриця, αG – стала затухання Гiльберта, σ – спiн-обертовий коефi-

цiєнт, p – одиничний вектор уздовж вектора намагнiченостi ЗМШ.

Використовуючи замiну m → mνe
−iωνt+ikνr з рiвняння (8.6), за умови, що в

його правiй частинi вiдмiнний вiд нуля тiльки перший консервативний доданок,

було визначено власнi частоти ων та просторовi профiлi mν деякої ν-ї СХ моди.

Вплив дисипацiї та ефекту STT на динамiку намагнiченостi розглядався у

межах теорiї збурень. Збурене рiвняння для вектора M записувалось у виглядi

∂M

∂t
= γ [Beff ×M] + γ

[
bpert ×M

]
, (8.7)

де bpert – ефективне збурююче поле. Розглядались тiльки лiнiйнi процеси. От-

же, вектор M записувався як M(t, r) = M0 (µ+
∑

ν [mν(r)cν(t) + c.c.]). Для

амплiтуди СХ моди cν ≡ cν(t) було одержано рiвняння

dcν
dt

= −iωνcν + iγbpertν − iγ
∑
ν′

(
Sν,ν′cν′ + S̃ν,ν′c

∗
ν′

)
, (8.8)
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де bpertν = (m∗
ν · bpert) /Aν, Sν,ν′ = (m∗

ν ·mν′) (µ · bpert) /Aν,

S̃ν,ν′ = (m∗
ν ·m∗

ν′) (µ · bpert) /Aν , m∗
ν′ · µ × mν = −iAνδν,ν′, m∗

ν′ · Ω̂ν · mν =

ωνAνδν,ν′, Ω̂ν = γ
(
BdcÎ+ µ0M0ẑ−Baa+ µ0M0λ

2
exk

2
ν Î
)
, kν – хвильовий вектор

ν-ї СХ моди.

При збудженнi СХ мод зовнiшнiм НВЧ струмом bpert =
(
bI e

−iωst + c.c.
)
,

де bI = −(σIs/γ) [m× p]. З урахуванням магнiтних втрат у ВМШ, рiвнян-

ня для cν записувалось у виглядi dcν/dt = −iωνcν − Γνcν + iγbI,ν e
−iωst, де

bI,ν = (m∗
ν · bI) /Aν. Отже, стацiонарна амплiтуда ν-ї моди визначалась так:

cν = γbI,ν/ (ων − ωs − iΓν).

Вихiдна стала напруга Udc,j, яка генерується j-м детектором, була представ-

лена виразом

Udc,j =

⟨∫
Sj

δRj(r⊥) cos βj,n(t, r)I
∗
j (t, r)d

2r⊥

⟩
, (8.9)

де ⟨. . .⟩ означає операцiю усереднення виразу в дужках за час 2π/ωs,j , δRj(r⊥)

– характеристичний опiр одиницi площi СММД, r⊥ – двовимiрний радiус-

вектор у площинi зразка, βj,n(t, r) – кут мiж m(t, r) та pj, Sj – площа j-го

СММД. Вважаючи, що mj(t, r) =
∑

ν

[
cν,jmν,j(r) e

ikν,jr e−iων,jt
]
, для опору j-

го СММД з урахуванням СХ, утворених у i-му СММД, було одержано ви-

раз: Rj,i =
∑

ν

[
cν,i
⟨
e−iων,it+iωs,jt

⟩ ∫
Sj
δRj(r⊥) (mν,i(r) · pj) eikν,irρj(r⊥)d

2r⊥

]
, де

ρj(r⊥) – безрозмiрна функцiя, яка описує розподiл НВЧ струму у СММД.

Виходячи з (8.5) та враховуючи, що cν,j ∼ Is,j, було одержано наступнi явнi

вирази для власної ζj,j та взаємної ζj,n спiн-хвильових чутливостей для масиву

з двох СММД:

ζj,j =
1

2

∑
ν

[
γA−1

ν,jI
−1
s,j

(
m∗

ν,j · bI,j
)

ων,j − ωs,j − iΓν,j

⟨
e−iων,jt+iωs,jt

⟩
×

∫
Sj

δRj(r⊥) (mν,j(r) · pj) eikν,jrρj(r⊥)d
2r⊥

]
, (8.10a)

ζj,n =
1

2

∑
ν

[
γA−1

ν,nI
−1
s,n

(
m∗

n,ν · bI
)

ων,n − ωs,n − iΓν,n

⟨
e−iων,nt+iωs,jt

⟩
×
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Sj

δRj(r⊥) (mν,n(r) · pj) eikν,nrρj(r⊥)d
2r⊥

]
. (8.10b)

На рис. 8.7 зображено типову залежнiсть власної СХ чутливостi ζj,j вiд

довжини СММД для рiзних частот вхiдного сигналу f > ωk/2π. Розраху-

нок проводився в припущеннi однорiдного розподiлу НВЧ струму по СММД,

µ0M0 = 800 мТл, δR = 5 · 10−3 Ом/нм2, Bdc = 200 мТл, Ba = 0 мТл, αG = 0.01,

k = 102 см−1. Видно, що найбiльшi значення СХ чутливостi ζj,j вiдповiдають

малим значенням l < 20 нм. Такi системи складно виготовити, однак, навiть

при l ≃ 50 нм (типовi розмiри СММД) власна СХ чутливiсть залишається

досить високою (приблизно 80% вiд максимальної величини за l = 20 нм). Де-

тектування можливе лише за умови, що частота вхiдного сигналу вiдповiдає

умовi f > ωk/2π, де ωk =
√
ωH + ωMλ2exk

2
√
ωH + ωM + ωMλ2exk

2, ωH = γBdc ,

ωM = γµ0M0. Для k = 102 см−1 цiй умовi вiдповiдає частота f ≈ 12.6 ГГц.

Зi збiльшенням частоти f значення ζj,j зменшується за рахунок збiльшення
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Рис. 8.7. Залежнiсть власної СХ чутливостi СММД ζj,j вiд його довжини

l для рiзних частот вхiдного сигналу.
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розстроювання мiж частотами f та ωk/2π. Було також встановлено, що опти-

мальне значення кута мiж полем пiдмагнiчування Bdc та напрямком спiнової

поляризацiї ЗМШ p становить π/4. Саме за цих умов СХ чуливостi ζj,j та ζj,n

досягають максимуму. Враховуючи це, залежностi на рис. 8.7, а також кривi

ζj,n, представленi нижче, були розрахованi саме для цього випадку.
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Рис. 8.8. Залежнiсть взаємної СХ чутливостi СММД ζj,n вiд частотної ро-

стройки ∆f для рiзних вiдстаней мiж СММД dj,n .

На рис. 8.8, 8.9 показано графiчнi залежностi взаємної СХ чутливостi ζj,n

вiд частотної розстройки двох сигналiв ∆f = fj − fn та вiдстанi мiж СММД

dj,n . У першому випадку параметром є вiдстань dj,n , у другому – частотна роз-

стройка ∆f . Видно, що поведiнка ζj,n має типовий iнтерференцiйний характер.

Iснують деякi оптимальнi вiдстанi мiж СММД dj,n , за яких для заданої вели-

чини частотної ростройки ∆f , взаємозв’язок мiж СММД є або максимальним,

або, навпаки, мiнiмальним. У першому випадку за рахунок сильної взаємодiї

мiж СММД, за аналогiєю до взаємодiї СХ у плiвках ЗIГ (див. пiдрозд. 8.3.1),

можна очiкувати ефективного збiльшення ССШ при кореляцiйнiй обробцi iн-
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Рис. 8.9. Залежнiсть взаємної СХ чутливостi СММД ζj,n вiд вiдстанi мiж

СММД dj,n для рiзних значень частотної ростройки ∆f .

формацiї, що потребує подальшого дослiдження. Мiнiмальнiй величинi ζj,n вiд-

повiдає мiнiмальний рiвень паразитних зв’язкiв мiж СММД, що є важливою

умовою для побудови частотних детекторiв та аналiзаторiв спектра на основi

масивiв СММД, в яких встановлюється зв’язок мiж вихiдною напругою СММД

та частотою вхiдного сигналу. Зауважимо також, що абсолютне значення ζj,n

сильно зменшується зi збiльшенням вiдстанi dj,n мiж СММД (за рахунок зату-

хання СХ) та частотної розстройки ∆f (за рахунок зменшення ефективностi

збудження СХ), що на практицi має спостерiгатись як деякий квазiрезонансний

режим роботи масиву СММД. Нарештi, пiдкреслимо, що отриманi теоретичнi

та числовi результати вiдповiдають експериментальним даним щодо синхронi-

зацiї кiлькох СМНО (див. пiдрозд. 2.1.2.4).
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8.4. Висновки до роздiлу

1. Проаналiзовано можливiсть створення планарних НВЧ антен з вбудо-

ваними у них СМНС i показано, що хоча амплiтудний коефiцiєнт пiдсилення

таких антен υa 6 2.5, подiбнi системи можуть бути використанi для створення

практичних пристроїв НВЧ, оскiльки вони дозволяють забезпечити достатнiй

рiвень вхiдної напруги СМНС Uin ∼ 1 мВ при потужностi вхiдного сигналу

Prf ∼ 1 мкВт. Немонотонна залежнiсть υa(θ) вiд полярного кута θ може бути

використана для додаткової просторової фiльтрацiї НВЧ сигналiв певної часто-

ти.

2. Числовими методами показано, що коефiцiєнт затухання k′′(f) колектив-

них спiнових хвиль (СХ), якi поширюються у штучних магнонних кристалах на

основi ґраток СМНС у шаховому антиферомагнiтному станi, має суттєво рiзну

величину для прямої та зворотної хвиль за деяких значень частоти f , що пов’я-

зано iз суттєво рiзною величиною швидкостi поширення енергiї для цих хвиль.

За рахунок цього коефiцiєнт невзаємного затухання κ(f) може бути помiтно

бiльшим за погоннi втрати колективної СХ, яка поширюється в одному з на-

прямкiв. Для магнонного кристала, який побудовано на основi двох однакових

змiщених прямокутних ґраток СМНС, було одержано коефiцiєнт невзаємно-

го затухання κ(f) ≃ 30 дБ/мкм у дiапазонi частот вiд 7.8 ГГц до 9.2 ГГц.

Отриманi результати можуть бути використанi для створення та оптимiзацiї

мiнiатюрних невзаємних пристроїв НВЧ на основi масивiв СМНС.

3. Теоретично та числовими методами показано високу ефективнiсть коре-

ляцiйного методу обробки iнформацiї у плiвках залiзо-iтрiєвого гранату (ЗIГ).

Одержано збiльшення спiввiдношення сигнал/шум приблизно на 20 дБ, що пiд-

тверджується експериментальними даними. Використовуючи розроблену мо-

дель взаємодiї СХ у плiвках ЗIГ, проведено її адаптацiю для масивiв СММД

зi спiльним ВМШ. Показано, що мiкрохвильовi властивостi кожного детектора

зручно характеризувати власною ζj,j та взаємною ζj,n СХ чутливостями. Обидвi
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цi чутливостi досягають максимуму при кутi π/4 мiж дотичним полем пiдмагнi-

чування та напрямком спiнової поляризацiї ЗМШ наноструктур. За цих умов

для типових систем з довжиною СММД l ≃ 50 нм власна СХ чутливiсть ζj,j є

досить високою (≃ 20 мВ/мА2). Поведiнка взаємної чутливостi ζj,n має типо-

вий iнтерференцiйний характер. Iснують деякi оптимальнi вiдстанi мiж СММД

dj,n , за яких для заданої величини частотної ростройки ∆f , взаємозв’язок мiж

СММД є або максимальним, або, навпаки, мiнiмальним. Абсолютне значення

ζj,n сильно зменшується зi збiльшенням вiдстанi dj,n мiж СММД (за рахунок

затухання СХ) та/або частотної розстройки ∆f (за рахунок зменшення ефе-

ктивностi збудження СХ). Спостереженi iнтерференцiйнi ефекти при взаємодiї

СХ у масивах СММД можуть бути використанi для побудови систем кореляцiй-

ної обробки iнформацiї, частотних детекторiв та аналiзаторiв спектра на основi

масивiв СМНС.
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ВИСНОВКИ

1. Розроблено теоретичну модель взаємної фазової синхронiзацiї (ВФС) двох

спiнтронних магнiтних наноструктур (СМНС), яка враховує явище запiзнення

сигналу зв’язку (СЗ). Встановлено, що iснує оптимальне значення фазового

зсуву СЗ та оптимальне значення вiдстанi мiж СМНС l, а ширина смуги ВФС

СМНС ∆ω суттєво перевищує аналогiчну величину для iзохронних систем, про-

те рiзко зменшується зi збiльшенням вiдстанi l. Встановлено, що ефективнiсть

синхронiзацiї двох, майже однакових, СМНС з випадковими власними частота-

ми суттєво погiршується при характерному розкидi частот близько 30%. Вияв-

лено, що синхронiзованим СМНС притаманне явище внутрiшньої «нестабiльно-

стi» та проаналiзовано особливостi рiзних режимiв синхронiзацiї СМНС: вузь-

космугового, де ∆ω ≃ 2π · 100 МГц, та широкосмугового, де ∆ω ≃ 2π · 1 ГГц.

Показано, що синхронiзований стан симетричної системи з 3-х та бiльше, майже

однакових, СМНС може бути описаний за допомогою моделi для двох СМНС,

але iз замiною амплiтуди та фази СЗ на їх деякi ефективнi значення.

2. Розроблено теорiю генераторiв дипольного випромiнювання (ГДВ) на

основi СМНС та їх масивiв i показано, що вихiдна потужнiсть таких генерато-

рiв Pout визначається потужнiстю коливань намагнiченостi, добротнiстю НВЧ

системи та вiдношенням об’єму вiльного магнiтного шару (ВМШ) СМНС до

деякого ефективного об’єму НВЧ системи. Проiлюстровано, що ефективною

системою для побудови ГДВ є смужковий резонатор з добротнiстю 103, шири-

ною смужок 10 мкм i вiдстанню мiж ними 50 нм, де можна досягти характер-

ного рiвня НВЧ потужностi Pout ≃ 4.2 пВт за частоти генерацiї f0 = 10 ГГц.

Встановлено, що за умови використання у ГДВ СМНС з достатньо високими

робочими частотами f0 , сумiрними з характеристичною частотою системи fc

(fc ≃ 154 ГГц для ГМО структур i fc ≃ 4883 ГГц для ТМО структур), або до-
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статньо великої кiлькостi синхронiзованих СМНС N , дипольний механiзм вiд-

бору потужностi вiд СМНС може бути бiльш ефективним за традицiйний. Ви-

значено, що для практичних систем з прийнятними параметрами ГДВ можуть

мати переваги над традицiйними генераторами на основi ГМО СМНС тiльки

за умови використання невеликих масивiв синхронiзованих СМНС (N . 100) з

дуже високими робочими частотами (f0 & 100 ГГц).

3. Встановлено, що у режимi роботи СМНС з двома ВМШ, коли намагнiче-

ностi обох ВМШ прецесують у протилежних напрямках, на графiку залежно-

стi частоти генерацiї fg(Jdc) вiд густини керуючого сталого струму Jdc вини-

кає сильний гiстерезис. Розроблено аналiтичну теорiю динамiки намагнiченостi

в таких системах i встановлено, що нижнiй порiг гiстерезису має дисипатив-

ну природу, а верхнiй порiг обумовлений наявнiстю диполь-дипольного зв’язку

мiж намагнiченостями ВМШ i може бути контрольованим за рахунок вибору

геометричних розмiрiв системи. Виявлена гiстерезисна поведiнка наногенерато-

ра на основi СМНС з двома ВМШ передбачає можливiсть переведення робочої

точки системи з прямої на зворотну гiлку гiстерезису за рахунок прикладання

до СМНС сильного та короткого початкового iмпульсу керуючого струму.

4. Удосконалено аналiтичну теорiю генерацiї НВЧ сигналiв у спiнтронних

магнiтних наноосциляторах (СМНО) на випадок наноструктур з вихровим ста-

ном намагнiченостi ВМШ (вихрових СМНО). Доведено, що теорiя неiзохрон-

них СМНО – теорiя Славiна–Тиберкевича (СТ) [253] – може бути успiшно за-

стосована для кiлькiсного опису динамiки намагнiченостi у вихрових СМНО i

показано, що теоретичнi оцiнки динамiчних параметрiв таких систем, зробле-

нi, виходячи з теорiї СТ, узгоджуються з даними експерименту. Встановлено,

що сильна неiзохроннiсть вихрових СМНО приводить до нетипової лiнiйної за-

лежностi ширини смуги генерацiї ∆fn гармонiк гiротропної моди вiд номеру

гармонiки n, а також до того, що за кiмнатних температур ширина смуги ге-

нерацiї основної гармонiки ∆f1 практично не залежить вiд керуючого сталого

струму Idc у закритичному режимi роботи генератора.
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5. Розроблено аналiтичну теорiю шумових властивостей пасивних резонан-

сних спiнтронних магнiтних мiкрохвильових детекторiв (СММД) i встановлено,

що iснують два режими їх роботи. Перший режим вiдповiдає досить високим

частотам i малим потужностям Prf вхiдного сигналу, коли спiввiдношення си-

гнал/шум детектора SNR ∼ Prf i обмежується переважно низькочастотним

шумом Джонсона–Найквiста. В iншому режимi роботи, який реалiзується за

малих частот та великих потужностей сигналу, SNR ∼
√
Prf i обмежується пере-

важно магнiтним шумом. Запропоновано методику експериментального визна-

чення коефiцiєнта спiнової поляризацiї η СМНС, виходячи з вимiрiв величини

SNR(Prf). Показано, що мiкрохвильовi властивостi СММД суттєво змiнюються

зi змiною температури, причому зi зменшенням температури характеристики

СММД можуть погiршуватись. Встановлено, що для детекторiв з типовими

параметрами мiнiмальне значення порогу чутливостi СММД досягається при

радiусi СМНС ropt ≃ 100 нм на частотi fopt ≃ 5 ГГц. Запропоновано методику

визначення частоти зовнiшнього монохроматичного НВЧ сигналу для масиву з

двох незалежних СММД, яка дозволяє зменшити похибку визначення частоти.

6. Теоретично дослiджено ефект нерезонансного детектування НВЧ випро-

мiнювання у СММД i показано, що СММД може працювати як пороговий де-

тектор низькочастотних НВЧ сигналiв, а залежнiсть вихiдної сталої напруги

детектора Udc вiд амплiтуди НВЧ струму Irf має сходинкоподiбний вигляд. По-

казано, що подiбнi системи можуть працювати як пристрої перетворення енергiї

НВЧ коливань на енергiю сталого струму з коефiцiєнтом перетворення енергiї

ζdc,rf ≈ 3.5% для поодиноких СММД та ζdc,rf ≈ 20 − 40% для масивiв СММД.

Проiлюстровано, що залежностi вихiдної напруги детектора вiд амплiтуди та

частоти вхiдного сигналу є гiстерезисними, причому керувати цим гiстерезисом

можна за рахунок змiни поля пiдмагнiчування. Встановлено, що за умови, що

робоча точка СММД знаходиться в областi гiстерезису, вiн може працювати як

детектор слабких амплiтудно-модульованих НВЧ сигналiв.

7. Показано, що планарнi НВЧ антени з вбудованими у них СМНС мають
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коефiцiєнт пiдсилення 6 2.5 i дозволяють проводити просторову фiльтрацiю

НВЧ сигналiв певної частоти. Встановлено, що коефiцiєнт затухання колектив-

них спiнових хвиль (СХ) у магнонних кристалах на основi ґраток СМНС має

суттєво рiзну величину для прямої та зворотної хвиль, що дозволяє отримати

коефiцiєнт невзаємного затухання κ суттєво бiльший за погоннi втрати однi-

єї з СХ: для кристалу на основi двох однакових змiщених прямокутних ґраток

СМНС κ ≃ 30 дБ/мкм у дiапазонi частот ≃ 8−9 ГГц. Теоретично та числовими

методами показано високу ефективнiсть кореляцiйного методу обробки iнфор-

мацiї у плiвках Y3Fe5O12, i проведено адаптацiю вiдповiдної моделi для масивiв

СММД зi спiльним ВМШ. Показано, що мiкрохвильовi властивостi таких си-

стем зручно характеризувати власною ζj,j та взаємною ζj,n СХ чутливостями i

встановлено, що поведiнка ζj,n має типовий iнтерференцiйний характер: iснують

оптимальна вiдстань мiж СММД та частотна розстройка, за яких взаємозв’язок

мiж СММД є або максимальним, або, навпаки, мiнiмальним.
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