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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Спінтронні магнітні наноструктури (СМНС) мають низку 
переваг над типовими базовими елементами сучасної напівпровідникової 
електроніки. До таких переваг можна віднести кращу енергоефективність, достатньо 
високі робочі частоти (до кількох TГц), підвищену стійкість до електромагнітних 
завад і шумів. Властивостями СМНС відносно легко керувати електричним або 
спіновим струмом. Окремою перевагою вважається відсутність принципових 
технологічних обмежень у створені таких структур за допомогою існуючих 
технологій [1*–4*].  

На сьогоднішній день СМНС вважаються перспективними елементами 
електроніки для розробки як радіоелектронних пристроїв широкого призначення, 
так і компонентів інформаційно-обчислювальних систем [1*–4*]. 

Разом з тим, слід зазначити, що в той час, як динамічні електромагнітні явища 
у феромагнітних (ФМ) СМНС певною мірою досліджені та систематизовані, 
вивчення аналогічних явищ в антиферомагнітних (АФМ) СМНС почали проводити 
лише нещодавно [5*,6*]. Зокрема, не було досліджено механізми генерації 
квазігармонічних та імпульсних сигналів в АФМ СМНС. Дослідження таких 
механізмів у АФМ СМНС дозволить розробляти пристрої з робочими частотами 
терагерцового діапазону (TГц-діапазону)[5*–6*]. 

Не вивченими залишаються динамічні процеси в системах взаємодіючих 
СМНС, на які впливає технологічний розкид власних їх параметрів. Вивчення цього 
впливу дозволить знайти критерії фазової синхронізації високочастотних коливань у 
масивах СМНС, що приведе до збільшення сумарної потужності випромінювання. 

За рахунок специфічних особливостей TГц-діапазону існують потреби у 
визначенні оптимальних методів виведення електромагнітного сигналу, який 
генерується у АФМ СМНС, у зовнішні електродинамічні кола, а також оптимізації  
робочих характеристик АФМ СМНС. Це дозволить розробляти нові джерела та 
пристрої обробки електромагнітних сигналів. 

В даній роботі під «електромагнітним сигналом» слід розуміти гармонічні або 
імпульсні електромагнітні поля (хвилі, пакети хвиль та коливання), що 
використовуються для передачі енергії та/або інформації в просторі. 

Таким чином, актуальність теми дисертації обумовлена необхідністю: 
 вивчення механізмів генерування електромагнітних сигналів мікрохвильового, 
субтерагерцового та терагерцового діапазонів частот у СМНС та їх масивах; 
 дослідження механізмів синхронізації електромагнітних сигналів у масивах 
спінтронних наноосциляторів за наявності технологічного розкиду їх власних 
параметрів; 
 покращення існуючих і розробки нових елементів мікро- та наноелектроніки на 
основі СМНС для роботи в мікрохвильовому, субтерагерцовому та терагерцовому 
діапазонів частот; 
 розвитку методів дослідження електродинамічних процесів, що відбуваються у 
СМНС, та методів діагностики відповідних наноструктур. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота над 
дисертацією була виконана у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка в межах держбюджетних науково-дослідних тем та грантів: 11БФ052-01 
«Фундаментальні основи створення та методи дослідження нанорозмірних структур 
з керованими параметрами для потреб енергокомплексу», № держреєстрації 
0111U006169, 01.2011 – 12.2015; 16БФ052-01 «Електронні, магнітні, мікрохвильові 
та оптичні властивості мікро- та наноструктур на поверхнях напівпровідників і 
діелектриків», № держреєстрації 116U004753, 01.2016 – 12.2018; 18БФ052-01М 
«Генерування, детектування та обробка електромагнітних сигналів мікрохвильового 
та терагерцового діапазонів у магнітних наноструктурах», № держреєстрації 
0118U001127, 01.2018 – 12.2020; Проекту Державного фонду фундаментальних 
досліджень України № Ф74/150-2017 «Швидкодіючі частотно-селективні 
мікрохвильові пристрої на основі спінтронних магнітних наноструктур» (Грант 
Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2017 рік, 
№ держреєстрації 117U001997, 08.2017 – 12.2017); Проектів Державного фонду 
фундаментальних досліджень України № Ф76/63–2017, № Ф76/34–2018 «Детектори 
випромінювання мікрохвильового та терагерцового діапазону частот на основі 
новітніх функціональних спінтронних матеріалів», № держреєстрації 0117U002986, 
09.2017 – 12.2017; № держреєстрації 0118U004760, 05.2018 – 11.2018; Проекту 
Державного фонду фундаментальних досліджень України № Ф78/207–2018 
«Генератори електромагнітних сигналів терагерцового діапазону частот на основі 
спінтронних магнітних наноструктур» (Грант Президента України докторам наук 
для здійснення наукових досліджень на 2018 рік, № держреєстрації 0118U006494, 
10.2018 – 12.2018); Проекту № 7Ф Відділення цільової підготовки Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка при НАН України «Спінова 
динаміка та дисипативні процеси в наноструктурованих матеріалах надшвидкісної 
антиферомагнітної спінтроніки», № держреєстрації 0117U006356, 07.2017 – 12.2017, 
05.2018 – 12.2018. 

Метою дисертаційної роботи є дослідження процесів генерації та 
синхронізації електромагнітних коливань мікрохвильового та терагерцового 
діапазонів частот у СМНС з феромагнітними та/або антиферомагнітними шарами, а 
також розробка радіофізичних пристроїв та їх ключових елементів на основі таких 
СМНС та дослідження їх електродинамічних характеристик.  

Для досягнення зазначеної мети було сформульовано такі основні задачі: 
1. Проведення аналітичного та числового аналізу процесів взаємної фазової 

синхронізації спінтронних магнітних наноосциляторів (СМНО) з урахуванням 
технологічного розкиду власних параметрів наноосциляторів у наближенні 
«глобального зв’язку» та «локального зв’язку». 

2. Теоретичне дослідження механізмів генерації надвисокочастотних сигналів у 
спінових осциляторах Холла (СОХ) на основі скошеного АФМ і визначення 
електродинамічних характеристик такого генератора сигналів. 

3. Вивчення процесів генерації електромагнітних сигналів у СОХ на основі 
антиферомагнітного тунельного контакту Pt/АФМ/MgO/Pt, числовий розрахунок та 
оптимізація електродинамічних характеристик відповідного генератора сигналів.  
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4. Дослідження процесів генерації імпульсних сигналів в АФМ СОХ, керованих 
сталим струмом, під дією вхідних імпульсних сигналів; вивчення особливостей 
різних режимів роботи АФМ СОХ, аналіз можливих застосувань запропонованих 
імпульсних джерел на основі СОХ. 

Об’єктом дослідження є процеси генерування та синхронізації 
електромагнітних коливань, які відбуваються у СМНС та їх масивах, а також 
електродинамічні властивості як СМНС, так і елементів на їх основі. 

Предмет дослідження – надвисокочастотна динаміка намагніченості у 
СМНС; комплексний параметр порядку для масивів взаємодіючих СМНО, 
динамічні стани таких систем, за яких СМНО виявляються частково чи повністю 
синхронізованими; механізми генерації квазігармонічних надвисокочастотних 
сигналів в АФМ СОХ, керованих сталим струмом, різні режими роботи таких 
джерел випромінювання, а також їх електродинамічні характеристики; механізми 
генерації імпульсних надвисокочастотних сигналів в АФМ СОХ, керованих сталим 
струмом та імпульсними вхідними сигналами, різні режими роботи таких СОХ, а 
також передавальні характеристики систем на основі одного або декількох 
відповідних імпульсних джерел. 

Для розв’язання поставлених задач використано наступні методи 
дослідження: методи аналітичного і числового диференціального та інтегрального 
аналізу при вивченні динаміки намагніченості в наноосциляторах та їх масивах, 
методи теорії ймовірностей при дослідженні числовими методами процесів взаємної 
фазової синхронізації СМНО з випадковими власними параметрами, методи 
макроскопічної електродинаміки для дослідження електродинамічних властивостей 
генераторів сигналів на основі АФМ СОХ, методи техніки НВЧ та радіоелектроніки 
для дослідження електродинамічних властивостей генераторів сигналів на основі 
антиферомагнітного тунельного контакту (АТК), методи аналітичної геометрії, 
лінійної алгебри, теорії функцій комплексної змінної, асимптотичні методи, методи 
усереднення, інші методи математики та обчислювальної фізики. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі:  
1. Вперше запропоновано спосіб встановлення взаємної фазової синхронізації 

довільної кількості СМНО з випадковими власними параметрами у наближенні 
«глобального зв’язку» та «локального зв’язку» та одержано числовий розв’язок 
задачі про синхронізацію 2–20 СМНО. 

2. Вперше знайдено умови, за яких досягається більша потужність магнітного 
дипольного випромінювання з АФМ СОХ. Встановлено, що максимальна 
потужність такого осцилятора ~1 мкВт на частоті ~0,5 ТГц при розташуванні АФМ 
СОХ у діелектричному резонаторі. 

3. Вперше запропоновано джерело гармонічних сигналів терагерцового 
діапазону частот з СОХ на основі АТК. Встановлено, що потужність таких 
осциляторів буде ~1–10 мкВт у діапазоні частот 0.1 – 1 ТГц. 

4. Вперше розроблена концепція АФМ-нейрона як генератора дельтаподібних 
імпульсів (тривалістю ~1 пс), що реалізується на основі АФМ СОХ, який працює в 
докритичному режимі. 
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5. Проаналізовано режими роботи АФМ-нейронів. Вперше показано, що система 
АФМ-нейронів має властивість виконувати логічні та арифметичні операції з 
дельтаподібними імпульсами на субтерагерцових частотах.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що: 
1. Визначено умови встановлення стану стійкої синхронізації СМНО з 

випадковими значеннями власних параметрами, що є необхідною умовою для 
створення НВЧ пристроїв на основі масивів СМНО. 

2. Вдосконалено спосіб генерації електромагнітних сигналів мікрохвильового, 
субтерагерцового та терагерцового діапазонів частот джерелами на основі АФМ 
СОХ, та визначено умови його застосування. 

3.  Запропоновано новий тип генератора електромагнітних сигналів 
мікрохвильового, субтерагерцового та терагерцового діапазонів частот на основі 
антиферомагнітного тунельного контакту, який має перспективу використання у 
сучасній мікро- та наноелектроніці, та визначено його оптимальні електродинамічні 
характеристики. 

4. Визначено особливості генерації імпульсів в АФМ СОХ в залежності від 
параметрів керуючого струму. Це дозволить розробити елементи обчислювальної 
техніки для виконання арифметичних та логічних операцій, а також створювати 
нейроморфні системи нового покоління. 

Достовірність отриманих результатів забезпечується: 
1. Узгодженням отриманих результатів теоретичного аналізу та числового 

моделювання з даними літературних джерел, де містяться результати аналітичних 
розрахунків інших авторів. 

2. Цілісністю та наочністю розроблених теоретичних моделей досліджених 
явищ, які узгоджуються з існуючими уявленнями про динамічні процеси, що 
відбуваються у спінтронних системах. 

3. Успішною апробацією отриманих наукових результатів. 
4. Використанням відомих методик аналітичного та числового аналізу під час 

одержання основних наукових результатів дисертації. 
Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати, які наведені в 

дисертації, отримані особисто здобувачем або за його участі. Усі розрахунки за 
числовими моделями були проведені особисто здобувачем. Постановка завдання, 
визначення напрямів дослідження, обговорення основних результатів та їх 
узагальнення здійснено здобувачем спільно з науковим керівником та/або 
співавторами спільних публікацій. Здобувачеві належить провідна роль у підготовці 
доповідей та написанні наукових статей, які опубліковано за темою дисертації. 

У роботах [1,2] особисто автору належать результати аналітичного розрахунку 
та отримані за допомогою числових методів дослідження процесів синхронізації 
надвисокочастотних коливань у масивах з різною кількістю СМНО; у роботі [3] – 
результати аналітичного та числового розрахунку властивостей генераторів 
магнітного дипольного випромінювання на основі СОХ; у роботі [4] –  розрахунок 
параметрів генератора на основі АТК та оптимізація його параметрів; у роботі [5] – 
дослідження процесів генерації сигналів в АФМ СОХ під дією зовнішніх сигналів, 
побудова моделі систем зв’язаних СОХ, що виконують логічні та арифметичні 
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операції чи виконують функції динамічної пам’яті; у роботі [6] – результати аналізу 
умов встановлення різних режимів роботи АФМ СОХ та якісного впливу 
коефіцієнта зв’язку між СОХ на форму вихідного сигналу, дослідження спектру 
вихідного сигналу АФМ СОХ в режимі генерації дельта-подібних імпульсів. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації апробовано на 25 
міжнародних конференціях та семінарах: 
- XVth, XVІth, XVІІth, XVІІІth, Іnternatіonal Young Scіentіsts’ Conference on 
Applіed Physіcs, (Kyіv, Ukraіne, 2015, 2016, 2017, 2018); 
- Дев’ята міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 
«Перспективні технології на основі новітніх фізикоматеріалознавчих досліджень та 
комп’ютерного конструювання матеріалів» (Київ, Україна, 2016); 
- 9th Іnternatіonal Kharkіv Symposіum on Physіcs and Engіneerіng of Mіcrowaves, 
Mіllіmeter and Submіllіmeter Waves, MSMW 2016 (Kharkіv, Ukraіne, 2016); 
- Іnternatіonal research and practіce conference «Nanotechnology and nanomaterіals», 
(Nano-2016, Nano-2017, Nano-2018), (Lvіv, Ukraіne, 2016, Chernіvtsі, Ukraіne, 2017, 
Kyіv, Ukraіne, 2018);  
- Іnternatіonal Young Scіentіsts Forum on Applіed Physіcs and Engіneerіng, (YSF-
2016, YSF-2017) (Kharkіv, Ukraіne, 2016, Lvіv, Ukraіne, 2017);  
- XІІ, XІІІ, XІV Іnternatіonal Conference «Electronіcs and Applіed Physіcs», (Kyіv, 
Ukraіne, 2016, 2017, 2018);  
- Іnternatіonal Magnetіcs Conference, ІnterMag 2017 (Dublіn, Іreland, 2017);  
- Magnonіcs 2017 (Oxford, UK, 2017);  
- VІІІ Young Scіentіsts Conference «Problems of Theoretіcal Physіcs» (Kyіv, Ukraіne, 
2017); 
- 62nd Annual Conference on Magnetіsm and Magnetіc Materіals, 62nd MMM 
(Pіttsburg, Pennsylvanіa, USA, 2017); 
- ІEEE 38th Іnternatіonal Conference on Electronіcs and Nanotechnology, ELNANO 
2018 (Kyіv, Ukraіne, 2018); 
- Іnternatіonal Magnetіcs Conference, ІnterMag 2018 (Sіngapore, Sіngapore, 2018); 
- ІX Іnternatіonal Conference for Professіonals & Young Scіentіsts «Low Temperature 
Physіcs», LTP 2018 (Kharkіv, Ukraіne, 2018); 
- ІEEE Іnternatіonal Conference on Mіcrowave Magnetіcs, ІCMM 2018 (Exeter, UK, 
2018); 
- ІEEE 17th Іnternatіonal Conference on Mathematіcal Methods іn Electromagnetіc 
Theory, MMET 2018 (Kyіv, Ukraіne, 2018); 
- ІEEE 8th Іnternatіonal Conference on Nanomaterіals: Applіcatіons & Propertіes, 
NAP-2018 (Zatoka, Ukraіne, 2018); 
- 3rd Іnternatіonal Advanced School on Magnonіcs 2018, ІASM’2018 (Kyіv, Ukraіne, 
2018); 

Публікації. Результати дисертації викладено у 37 публікаціях, серед яких 1 
колективна монографія, 5 статей у фахових наукових журналах, а також тези, праці 
та матеріали міжнародних наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 
розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації – 167 
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сторінок, з них основного тексту – 147 сторінок. Список використаних джерел на 20 
сторінках містить 198 посилань. Дисертація містить 39 рисунків і 2 таблиці, з яких 1 
таблиця на 1 сторінці повністю займає площу сторінки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, вказано на її 
зв’язок з науковими програмами і темами, сформульовано мету і задачі досліджень, 
наведено використані методи досліджень, викладено наукову новизну та практичну 
цінність роботи, обґрунтовано достовірність отриманих результатів, відображено 
апробацію результатів роботи та вказано кількість публікацій за матеріалами 
дисертації. 

У Розділі 1 «Огляд літератури» наведено  огляд літературних джерел, 
проаналізовано особливості генерування надвисокочастотних сигналів у 
спінтронних магнітних наноструктурах (СМНС), описано можливості застосування 
феромагнітних (ФМ) та антиферомагнітних (АФМ) матеріалів для створення 
СМНС, проаналізовано існуючі моделі опису фазової синхронізації коливань 
намагніченості у ФМ СМНС та наявні проблеми створення нових компактних 
джерел випромінювання терагерцового діапазону частот (ТГц-діапазону) на основі 
АФМ СМНС. 

У Розділі 2 «Взаємна фазова синхронізація багатьох СМНО з урахуванням 
технологічного розкиду їх параметрів» досліджено особливості взаємної фазової 
синхронізації довільної кількості слабко зв’язаних спінтронних магнітних 
наноосциляторів (СМНО), які описуються випадковими значеннями власних 
параметрів (власними частотами та початковими фазами коливань намагніченості). 
Розгляд проводився в рамках моделі «потужність-фаза» [7*] з введенням 
«ефективної» фази коливань намагніченості      νi i i it t t     , де ρі(t) – 

нормована потужність, φі(t) – фаза коливань намагніченості у СМНО, νі  – 
безрозмірний нелінійний зсув частоти. 

«Ефективна» фаза Φі є розв’язком рівняння:  

 0
1

sin
N

i
i ij j i ij

j
j i

d

dt 



      ,    (1) 

де 2
0 0 1ij ij i j ip p      – нормована амплітуда коефіцієнта зв’язку j-го СМНО з 

і-м, βіj = ζіj – arctg(νі)  – нормована фаза коефіцієнта зв’язку. 
Побудовано числову модель масивів СМНО зі спільним магнітним шаром, в 

якому збуджується прецесія намагніченості. Зв'язок між СМНО в такій системі 
забезпечується через механізм поширення спінових хвиль [7*]. Для дослідження 
масивів з кількістю осциляторів N>10 доцільно використовувати наближення 
«глобального зв’язку», за якого вважається, що кожен СМНО взаємодіє з деяким 
усередненим значенням потужності високочастотного сигналу, що створюється 
усіма наноосциляторами. Відповідно, нормовані амплітуда та фаза коефіцієнта 
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зв’язку є однаковими для всіх СМНО: λіj = Λ/N, βіj = β. За таких умов аналіз взаємної 
фазової синхронізації N зв’язаних СМНО базувався на числовому розв’язанні 
системи рівнянь (1) для заданих значень нормованої амплітуди Λ та нормованої 
фази β сигналу зв’язку, відомих випадкових власних частот СМНО f0і = ω0і/2π та 
значень «ефективних» фаз коливань намагніченості Φі(0) у початковий момент часу 
t = 0. Розв’язуючи систему (1) на проміжку часу [0; T], було отримано часові 
залежності «ефективних» фаз Φі(t). Власні частоти f0і були розподілені за 
нормальним законом, з середнім квадратичним відхиленням Δf, а початкові 
«ефективні» фази Φ0і були розподілені рівномірно на проміжку [0; 2π]. Для 
визначення стану системи з N СМНО (є синхронізація, чи її немає) за 
розрахованими часовими залежностями «ефективних» фаз Φі(t), обчислено 
комплексний параметр порядку системи r(t):  

( )( )

1

1
( ) ( ) i

N
i ti t

i
r t R t e e

n



   .     (2) 

Його модуль R(t) = |r(t)| характеризує відносну кількість синхронізованих СМНО (за 
ідеальної синхронізації R(t) = const), а зміна його фази Ψ(t), визначає циклічну 
частоту синхронізованих коливань dΨ/dt. Якщо коливання намагніченості є 
несинхронізованими, тобто коли різниця фаз Φі(t) − Φj(t) не є сталою, величина R(t) 
змінюється. Для визначення стану системи було використано критерій ∆R < ∆R0, де 
∆R – середньоквадратичне відхилення величини R(t) на часовому проміжку 
[t0; t0 + ∆t], на якому ведеться спостереження за станом системи, ∆R0 – наперед 
задане значення, що визначає якість синхронізації. 
 

 
Рис. 1: Діаграми стану системи з 10 та 20 СМНО за умови f0 = 10 ГГц. 

Суцільні криві – теоретичні залежності, розраховані згідно [7*]. 
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Було розраховано діаграми станів масивів СМНО при β ϵ [0; 2π] і виявлено, 
що діаграми є симетричними відносно прямої β=π, тому на рис. 1 відображено 
результати тільки для β ϵ [0; π]. Біла область на діаграмі відповідає стану стійкої 
синхронізації. Діапазон нормованих фаз коефіцієнта зв’язку β ϵ [π/2; 3π/2] відповідає 
процесу «розштовхування» частот осциляторів, тому синхронізація при β ϵ [π/2; 
3π/2] спостерігається тільки за умови достатньо сильного зв’язку (Λ/2πf ≈ 1). В той 
же час діапазон нормованих фаз β ϵ [0; π/2]U[3π/2; 2π] відповідає процесу зближення 
частот СМНО – синхронізація за цих умов є найбільш ефективною і відбувається за 
малих значень Λ. При збільшенні кількості осциляторів N у масиві або при зростанні 
середньоквадратичного відхилення частот Δf ефективність синхронізації 
зменшується і вона спостерігається лише за достатньо великих амплітуд коефіцієнта 
зв’язку Λ. Також при зростанні N спостерігається помітне відхилення поведінки 
системи від поведінки системи з детермінованими параметрами (див. суцільні криві 
на рис. 1, розраховані згідно [7*]). 

Для визначення впливу геометрії масиву СМНО на ефективність синхронізації 
було використано «модель локального зв'язку». Для того, щоб врахувати вплив 
відстані між і-м та j-м осциляторами на ефективність синхронізації, було 
використано наступні вирази для амплітуди Ωіj та фази ζіj коефіцієнту зв’язку [7*]: 

exp
2

ij
ij

grij j

l

vl k

 
    

 
,  ( ) ( ) ij

ij j j ij j j
gr

l
p t p

v
     ,  (3) 

де Γ – власний коефіцієнт згасання для магнітного шару, vgr = dω(kc)/dk ≈ 1,7ωMλ
2
ex/r0 

– групова швидкість спінових хвиль з j-го СМНО розрахована для хвильового числа 
kc ≈ 1,2/r0, r0  – радіус струмонесучої області в СМНО, ωM = γµ0M0, γ – модуль 
гіромагнітного відношення для електрона, λex ≈ 5 нм – довжина обмінної взаємодії, 
ωj(pj) – циклічна частота прецесії намагніченості у ВМШ j-го СМНО, tіj – час 
поширення спінової хвилі від j-го до і-го СМНО, lіj – відстань між і-тим та j-тим 
СМНО. Підставляючи вирази (3), в (1) було визначено, що для двовимірних масивів 
існує оптимальна відстань між сусідніми СМНО, за якої синхронізація є найбільш 
ефективною, і ця відстань суттєво залежить від геометрії системи. В більш 
симетричних «двовимірних» системах (наприклад, коли СМНО розташовані у 
вершинах квадрату) частотна смуга фазової синхронізації буде ширшою, а 
оптимальні відстані між кожним осцилятором будуть більшими ніж для випадку 
регулярних «одновимірних» систем (симетричний лінійний ланцюжок СМНО). Це 
пояснюється більш інтенсивною взаємодією спінових хвиль у «двовимірних 
системах», аніж «одновимірних», за рахунок зменшення втрат енергії спінових 
хвиль при поширенні між наноосциляторами. 

У Розділі 3 «Генератори електромагнітного випромінювання 
терагерцового діапазону частот на основі антиферомагнітних спінових 
осциляторів Холла (СОХ)» розроблено теорію випромінювання електромагнітних 
сигналів генераторами на основі спінового осцилятора Холла (СОХ), що складається 
з шарів платини та АФМ. Вперше було запропоновано використовувати 
антиферомагнетик з двовісною анізотропією, де вектори намагніченості підґраток 
АФМ є скошеними в легкій площині за рахунок взаємодії Дзялошинського–Морія. 
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Коли сталий електричний струм протікає в шарі платини, завдяки спіновому ефекту 
Холла виникає спіновий струм у перпендикулярному напрямку, який, проникаючи в 
АФМ шар, «виштовхує» вектор намагніченості підґраток АФМ з легкої площини, 
що приводить до взаємодії намагніченостей підґраток з внутрішнім полем обмінної 
взаємодії АФМ. Намагніченості підґраток АФМ і, як наслідок, ненульова сумарна 
намагніченість mDMІ, починають прецесувати навколо важкої осі анізотропії АФМ з 
частотою, що пропорційна величині спінового струму та величині поля обмінної 
взаємодії АФМ. Обертання сумарної намагніченості створює магнітне дипольне 
випромінювання, яке можна реєструвати та використовувати, якщо до СОХ 
приєднати відповідну електродинамічну систему. Ця задача для звичайних СМНО 
була розглянута у [8*], де було показано, що механізм магнітного дипольного 
випромінювання буде найбільш ефективним на частотах >0,1 TГц, що робить цей 
режим корисним для застосування в АФМ СОХ. 

Під час теоретичного аналізу було використано припущення: ізотропна 
прецесія сумарної намагніченості представлена як осциляції двох ортогональних 
ефективних магнітних диполів, розміри кожного з яких набагато менші за довжину 
хвилі генерованого сигналу. Також, щоб спростити теоретичний аналіз збудження 
електромагнітного поля в прямокутному діелектричному хвилеводі та резонаторі 
було використано наближення магнітної стінки. 

Було отримано наступний узагальнений вираз для максимальної потужності 
вихідного сигналу, що генерується СОХ, на базі скошеного АФМ: 

AC m
eff

V
P P Q

V
 ,      (4) 

де Pm = µ0mDMІ
2Vf – характеристична потужність, що генерується сумарною 

ненульовою намагніченістю mDMІ, f – частота випромінювання, V = πr2dAFM – об’єм 
АФМ шару, Veff – ефективний частотно-залежний об’єм довільної 
електродинамічної системи, до якої під’єднано СОХ, і Q – добротність цієї системи, 
що також залежить від частоти. 

 
Рис. 2: Залежність вихідної потужності від частоти для СОХ з АФМ шаром 

товщиною dAFM = 5 нм, розміщеного у різних електродинамічних системах. 
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Частотну залежність максимальної потужності PAC, що віддається СОХ у різні 
електродинамічні структури, зображено на рис. 2. Штрихова лінія відображає 
залежність PAC(f) для СОХ на основі гематиту з товщиною шару АФМ dAFM = 5 нм 
для випадку випромінювання у вільний простір. Штрих-пунктирна лінія та суцільна 
чорна лінія відповідають залежності PAC(f) для такого СОХ, розміщеного у 
металевому прямокутному резонаторі та діелектричному резонаторі відповідно. Для 
порівняння з сірою  кривою, показано залежність PAC(f) для СОХ на основі 
біанізотропного АФМ (NіO), де вихідний сигнал отримано за рахунок оберненого 
спінового ефекту Холла (ОСЕХ), що спричиняє появу надвисокочастотного 
гармонічного сигналу у шарі платини.  

З рис. 2 видно, що для систем на основі АФМ СОХ потужність вихідного 
сигналу PAC(f) зростає з ростом частоти f, і буде більшою для систем з меншим 
ефективним об’ємом Veff та великою добротністю Q. Однак при цьому вона не може 
перевищувати характеристичну потужність Pm. Хоч метод отримання сигналу за 
допомогою ОСЕХ має переваги на відносно низьких частотах терагерцового 
діапазону. Використання діелектричного резонатора (з достатньо великою 
добротністю Q ~ 600 та малим ефективним об’ємом Veff ~ ε–1/2, де ε – його 
діелектрична проникність) дає переваги для більш високих частот терагерцового 
діапазону. Отримані результати будуть корисні для створення практичних 
конструкцій мініатюрних генераторів випромінювання ТГц-діапазону. 

У Розділі 4 «Генерація електромагнітних сигналів у СОХ на основі 
тунельного контакту» досліджено процес утворення вихідного сигналу ТГц-
діапазону генератором на основі антиферомагнітного тунельного контакту (АТК). 
Джерело сигналу являє собою шарувату структуру Pt/АФМ/MgO/Pt (рис. 3(а)), що 
складається з нижнього шару платини та шару металічного АФМ (наприклад ІrMn), 
відділеного тонким прошарком MgO від верхнього шару платини (рис. 3(а)).  

Сталий електричний струм Іdrіve, що протікає у нижньому шарі платини 
(рис. 3(а)), за рахунок спінового ефекту Холла створює перпендикулярний до нього 
спіновий струм ІSH, який збуджує прецесію намагніченостей підґраток АФМ. Ця 
прецесія, завдяки ефекту анізотропного тунельного магнетоопору, приводить до 
періодичної зміни опору структури R(t). При протіканні сталого струму Іdc крізь таку 
структуру, АТК виконує роль джерела змінної напруги U(t) = ІdcR(t). Це джерело 
створюватиме високочастотний гармонічний сигнал на навантаженні Rload, 
під’єднаному до АТК. 

У роботі було використано припущення, що зміна опору контакту в часі 
описується залежністю R(t) = R0 + ΔR cos(ωt), де ∆R – амплітуда змінної компоненти 
опору АТК, ω = 2πf – циклічна частота, з якою змінюється опір за гармонічним 
законом, R0 – це рівноважний опір АТК, який залежить від товщини MgO бар’єру d 
та площі латерального перерізу контакту S як R0=RA(0)ekd/S, де RA(0) – ефективний 
питомий опір одиниці площі контакту (введений для умовного MgO бар’єру 
«нульової» товщини), k – параметр тунельного бар’єру для шару MgO. Коефіцієнт 
тунельного магнітоопору (ТМО) η = 2∆R/(R0 − ∆R), а ∆R виражено через η як: 
∆R = η R0/(2+η). 

Коли повздовжній керуючий струм Іdrіve викликає осциляції намагніченості в 
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шарі ІrMn і, як наслідок, періодичну зміну опору, одночасно з цим сталий струм Іdc, 
що протікає через поперечний переріз контакту (див. рис. 3(a)), викликає генерацію 
змінної напруги U(t)= Uac cos(ωt) = Іdc∆R cos(ωt), (що прикладена між шарами Pt) з 
амплітудою Uac = Іdc∆R.  

 
Рис. 3: Схема СОХ на основі АТК Pt/ІrMn/MgO/Pt (а) , еквівалентна електрична 

схема (б) і спрощена еквівалентна схема (в). Частотні залежності потужності 
вихідного сигналу Pac (суцільна лінія) та ефективності перетворення енергії ζ 
(пунктирна лінія) для АТК з типовими (г) та  оптимізованими параметрами (д). 

 
Коли постійний струм Іdc проходить через АТК, під’єднаний через 

розгалуджуючий трійник («bіas tee») до навантаження з опором Rload, змінна напруга 
U(t), яка виникає в АТК, збуджує змінний струм Іload(t), що протікає крізь 
навантаження з опором Rload. 

Для спрощення опису моделі, АТК представлено як електричну схему, що 
складається з джерела, яке генерує напругу U(t) з амплітудним значенням Uac та 
внутрішнім опором R0, зашунтоване конденсатором з ємністю C ≈ εε0S/d (тут ε – 
діелектрична проникність шару MgO, ε0 – діелектрична проникність вакууму). Ця 
еквівалентна схема тунельного контакту приєднана через ідеальний 
розгалуджуючий трійник (з індуктивністю Lbt та ємністю Cbt) до навантаження Rload 
(рис. 3(б)). Ідеальний розгалуджуючий трійник не впливає на змінний сигнал, а 
лише розділяє сталу та змінну компоненту сигналу в розглянутій схемі, що дозволяє 
вилучити частину з «bіas tee» з аналізу та розглядати спрощену еквівалентну схему, 
зображену на рис. 3(в). 

Вводячи наступні безрозмірні параметри: β = ωR0C, що характеризують 
інерційні властивості АТК, та відношення опорів r = Rload/R0, та використовуючи 
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закони Кірхгофа, не важко знайти вираз для потужності змінного сигналу на 
навантаженні: 

2 2
ac

ac load 2 2 2
load2 ( 1)

U r
P P

R r r

 
        

,    (5) 

а сталу потужність Pdc, прикладену до АТК, доцільно розрахувати за виразом 
Pdc = r(U2

dc/Rload). Звідси отримано ефективність перетворення енергії сталого струму 
у енергію змінного сигналу на навантаженні: 

2 2
аc

2 2 2 2 2 2
dc 0

1 1

2 2 2( 1) ( 1)

P R r r

P R r r r r

    
              

.  (6) 

Використовуючи (5), (6) було визначено потужність вихідного сигналу та 
ефективність перетворення енергії вищеописаного Pt/AФМ/MgO/Pt-джерела. 
Виявилось, що за типових фізичних параметрів [9*] ці показники є низькими      
(~10-4 %) рис. 3(г). Тому було проведено оптимізацію геометричних параметрів 
АТК: товщини MgO бар'єру d та характеристичного латерального розміру контакту 
a = S1/2. Показано, що для оптимальних значень dopt = 1 нм, aopt = 600 нм, вихідна 
потужність генератора буде сягати 1 мкВт на частоті 0,5 TГц, а ефективність складає 
близько 1%. Саме за цих умов, коли dopt = 1 нм, aopt ≈ 600 нм, досягається 
максимальне узгодження опорів (r ~ 1) та зменшується вплив інерційних процесів за 
рахунок зменшення величин опору R0 та ємності С. 

У Розділі 5 «Генерування та синхронізація імпульсних сигналів у системах 
з СОХ» за допомогою аналітичного та числового аналізу було продемонстровано, 
що СОХ з діелектричним АФМ шаром, який має двовісну анізотропію, буде 
генерувати короткі (~1 пс) дельта-подібні імпульси. 

Для частот обертання векторів намагніченості, менших за обмінну частоту ωex, 
система рівнянь Ландау–Ліфшиця–Гільберта–Слончевського для намагніченостей 
підграток АФМ M1 та M2 з максимальним значенням намагніченості Ms  зводиться 
до єдиного рівняння для азимутального кута повороту φ вектора Неєля l = (M1 − 
M2)/2Ms в легкій площині: 

e
eff e

ex

1 ω
φ α φ sin 2φ σ ( )

ω 2
j t    ,    (7) 

де αeff – ефективний параметр згасання Гільберта, ωe = γHe, He – поле магнітної 
анізотропії в легкій площині, σ  – коефіцієнт спін-обертового ефекту, je(t) – 
електричний струм, що протікає в платині. Сигнал, що отримується за рахунок 
спінової накачки, є пропорційним до φ . Типовий час, за який вектор Неєля l 
повертається на кут π, що відповідає генерації одного імпульсу, дорівнює      
Δt = πeff  / ωe. Саме цей час визначає тривалість імпульсу вихідного сигналу. Для   
αeff = 0,01 та ωe/2π = 1,75 ГГц, що характерно для NіO, отримано ∆t = 2,85 пс. 

В режимі генерації імпульсів струм je(t) в шарі платини складається зі сталої та 
змінної компонент: 

e dc ac ac( ) sin(2π  )j t j j f  .     (8) 
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Для дослідження динаміки намагніченостей в АФМ шарі, було розв’язано 
числовими методами рівняння (7) для заданого струму (8), який слід розглядати як 
функцію наступних експериментально заданих параметрів: jdc – стала компонента 
прикладеного струму, jac, fac – амплітуда і частота змінного струму. Діаграми 
режимів роботи АФМ СОХ, розраховані для різних значень струму (8) та параметра 
згасання Гільберта, представлено на рис. 4. 

Генерація АФМ СОХ відбувається лише тоді, коли амплітуда керуючого 
сигналу je(t) перевищує порогові значення jth. Такий процес подібний до поведінки 
біологічного нейрона, який формує імпульс або серію імпульсів у відповідь на 
зовнішній подразник. Саме тому можна називати СОХ, що працює в режимі 
генерації дельта-подібних імпульсів, штучним «нейроном» або АФМ-нейроном. 
Його вихідний сигнал складається з одного дельта-подібного імпульсу або 
послідовності дельта-подібних імпульсів – «лавинний» («bursting») режим, і 
залежить від частоти, амплітуди зовнішнього керуючого сигналу та ефективного 
параметра згасання Гільберта (рис. 4).  

 
Рис. 4: Діаграми режимів роботи АФМ СОХ 

 
Для обробки надвисокочастотних сигналів, АФМ-нейронами їх необхідно 

з’єднати в єдину мережу таким чином, щоб вихідний імпульс від одного АФМ-
нейрона використовувався як вхідний сигнал для інших АФМ-нейронів. Зв’язок між 
АФМ-нейронами, що характеризується коефіцієнтом зв’язку κ, контролюється 
ззовні шляхом створення конкретної схеми зв’язаних АФМ-нейронів. Тоді рівняння 
для змінної φі, що описує стан та динаміку і-го АФМ-нейрона у системі зв’язаних  
АФМ-нейронів, записується як: 

e
eff dc

ex

1 ω
φ α φ sin 2φ σ κ φ 0

ω 2i i i in n
i n

j


       .   (9) 

Розв’язком системи таких рівнянь для всіх АФМ-нейронів за відомих форм і 
амплітуд зовнішніх вхідних сигналів і відомих коефіцієнтів зв’язку κіn, 
визначаються всі вихідні сигнали, що генеруються зв’язаними АФМ-нейронами. На 
рис. 5 продемонстровано можливість двома зв’язаними АФМ-нейронами 
виконувати базові логічні операції «АБО» і «ТА». 
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АФМ СОХ дозволяє виконувати і більш складні логічні операції, такі як 
Majorіty gate (вихідний сигнал виникає лише коли на 2-х входах з 3-х поступають 
сигнали) та Q-gate (Majorіty gate з одним інвертованим входом).  

 
Рис. 5: Часові залежності нормованих вхідних та вихідних сигналів одного 

АФМ-нейрона, що працює в режимі: (a) «АБО», (б) «ТА» 
 
Комбінацією Majorіty gate і двома елементами Q-gate реалізується 

надвисокочастотний суматор на основі трьох АФМ-нейронів. А об’єднавши N СОХ 
у замкнене коло, що забезпечує передачу сигналу від одного СОХ до іншого, можна 
створити комірки динамічної пам’яті з контрольованою частотою запису-зчитування 
інформації, яка залежатиме від кількості осциляторів у колі. Отже, особливості 
запропонованого АФМ генератора дельта-подібних імпульсів дозволяє практично 
застосовувати його в швидкодіючих нейроморфних схемах. 

 
ВИСНОВКИ 

1. Узагальнено модель взаємної фазової синхронізації спінтронних магнітних 
наноосциляторів (СМНО) в наближенні «глобального зв’язку» на випадок довільної 
кількості наноосциляторів з випадковими власними параметрами. Проведено 
числовий аналіз процесів взаємної фазової синхронізації для 2-х, 3-х, 5-и, 10-и та  
20-и СМНО за різних величин технологічного розкиду їх власних параметрів. 
Встановлено, що синхронізація СМНО є найбільш ефективною, коли нормована 
амплітуда коефіцієнта зв’язку перевищує  порогове значення, а нормована фаза 
коефіцієнта зв’язку є достатньо малою. Розраховано діаграми стану для стійкої 
синхронізації СМНО, які будуть корисними під час розробки, створення чи 
оптимізації практичних мікрохвильових пристроїв з масивами синхронізованих 
СМНО. Проілюстровано, що за рахунок технологічного розкиду параметрів СМНО 
область їх гарантованої стійкої синхронізації звужується порівняно з відомими 
теоретичними оцінками, причому ці відмінності теорії та числового експерименту 
найбільш помітні для великої кількості наноосциляторів з великим розкидом 
параметрів. 

2.  Розроблено модель взаємної фазової синхронізації довільної кількості 
СМНО з випадковими власними параметрами, яка враховує особливості їх 
взаємного розташування у просторі (наближення «локального зв’язку»). Показано, 
що синхронізація локально-зв’язаних СМНО є найбільш ефективною для 
двовимірних масивів наноосциляторів з певними характерними відстанями між 
елементами, причому величина оптимальної відстані між СМНО визначається 
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топологією масиву. На прикладі чотирьох локально-зв’язаних СМНО встановлено, 
що синхронізація СМНО є більш стійкою і менш залежною від технологічного 
розкиду параметрів наноосциляторів у достатньо компактних масивах СМНО 
(наноосцилятори розташовані у вершинах квадрата), аніж у симетричних лінійних 
ланцюжках СМНО. 

3. Досліджено механізми генерації електромагнітних сигналів ТГц-діапазону у 
спінових осциляторах Холла (СОХ) на основі плівкової системи скошений 
антиферомагнетик (АФМ)/платина і показано, що прецесія намагніченості в АФМ 
приводить до утворення магнітного дипольного випромінювання з частотами 
~ 0,5–3 ТГц і потужностями ~ 1–10 мкВт, що може бути використано для створення 
практичних мініатюрних генераторів терагерцового випромінювання. Встановлено, 
що вихідна потужність сигналу генерації у такій системі зростає зі збільшенням 
частоти прецесії намагніченості, збільшенням добротності і зменшенням 
ефективного об’єму резонатора, в якому розміщено СОХ. Показано, що вихідна 
потужність генератора на основі наноструктури гематит (α−Fe2O3)/платина, 
розташованої у діелектричному резонаторі з розмірами 470 мкм × 50 нм × 97 мкм, 
діелектричною проникністю ε = 10 та добротністю Q = 750, буде перевищувати 
1 мкВт на частоті 500 ГГц.  

4. Запропоновано новий тип нанорозмірного генератора сигналів ТГц-
діапазону на основі СОХ з антиферомагнітним тунельним контактом (АТК) 
Pt/АФМ/MgO/Pt і встановлено, що в такому СОХ періодична зміна анізотропного 
тунельного магнітоопору наноструктури під дією постійного керуючого струму, 
приводить до утворення змінної напруги, яка породжує високочастотний сигнал на 
навантаженні, під’єднаному до СОХ. Показано, що таке джерело на основі АТК з 
тонким бар’єром MgO (1 нм) буде забезпечувати вихідну потужність ~ 1–10 мкВт і 
ефективність перетворення енергії сталого струму на енергію вихідного сигналу 
~ 1% в діапазоні частот 0,1–1 TГц, що є достатнім для ряду практичних застосувань. 

5. Встановлено, що СОХ на основі біанізотропного АФМ (наприклад, NіO), 
який перебуває у докритичному режимі роботи, виконує роль штучного «нейрона», 
генеруючи дельта-подібні вихідні імпульси тривалістю ~ 1 пс під дією вхідних 
імпульсних сигналів. Показано, що існують різні режими роботи такого «нейрона», 
коли під дією вхідного імпульсу не генерується вихідний імпульс, генерується один 
або декілька вихідних імпульсів. Визначено, що процес генерації n вихідних 
імпульсів пов’язаний із синхронним обертанням магнітних підґраток АФМ на кут 
πn. Запропоновано конструкції простих логічних схем на основі одного чи кількох 
штучних «нейронів», здатних виконувати логічні операції ТА, АБО, Majority gate,   
Q-gate, а також функцію двійкового суматора та динамічної пам’яті. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Сулименко О.Р. Синхронізація та генерування електромагнітних сигналів у 
спінтронних магнітних наноструктурах. - на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук 
за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика. – Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2019. 

Робота присвячена дослідженню взаємної фазової синхронізації 
електромагнітних сигналів у спінтронних магнітних наноструктурах (СМНС) та 
дослідженню умов генерації електромагнітних сигналів терагерцового діапазону 
частот у пристроях на основі СМНС. 

Аналіз процесів взаємної фазової синхронізації коливань намагніченості у 
масивах СМНС з випадковими та детермінованими власними параметрами дозволив 
виявити залежність частотної смуги фазової синхронізації від величини розкиду цих 
параметрів, кількості осциляторів в системі та їх взаємного розташування у 
просторі. 

Досліджено процеси генерації у пристроях терагерцового діапазону частот на 
основі спінових осциляторів Холла (СОХ) з антиферомагнітним шаром, де 
виведення генерованого сигналу відбувається через магнітне дипольне 
випромінювання або за допомогою осциляцій анізотропного тунельного 
магнітоопору структури. Проведено оптимізацію параметрів таких джерел та 
визначено їх оптимальні електродинамічні характеристики. Показано, що такі 
джерела будуть генерувати електромагнітний сигнал потужністю, що перевищує 
1 мкВт на частотах 0,1–1 ТГц. 

Вперше показано можливість роботи СОХ в імпульсному режимі з тривалістю 
імпульсу ~ 1 пс, за якого його поведінка нагадує поведінку штучного «нейрона». 
Запропоновано логічні схеми та комірки пам’яті на основі таких «нейронів».  

Ключові слова: взаємна синхронізація коливань, спінтронний магнітний 
наноосцилятор, спіновий осцилятор Холла, генерація імпульсів, терагерцовий 
діапазон частот. 

АННОТАЦИЯ 
 

Сулименко О.Р. Синхронизация и генерация электромагнитных сигналов в 
спинтронных магнитных наноструктурах. – на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 01.04.03 – радиофизика. – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины, 
Киев, 2019. 

Работа посвящена исследованию взаимной фазовой синхронизации сигналов 
сверхвысокой частоты спинтронных магнитных наноструктур (СМНС) и 
исследованию условий генерации сигналов терагерцового диапазона частот в 
устройствах на основе СМНС. 

Анализ процессов взаимной фазовой синхронизации колебаний 
намагниченности в массивах СМНС со случайными и детерминированными 
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собственными параметрами позволил обнаружить зависимость частотной полосы 
фазовой синхронизации от величины разброса этих параметров, количества 
осцилляторов в системе и их взаимного расположения в пространстве. 

Исследованы процессы, приводящие к генерации электромагнитных волн 
терагерцового диапазона частот в спиновых осцилляторах Холла (СОХ) с 
антиферромагнитным слоем, где вывод сгенерированного сигнала происходит через 
магнитное дипольное излучение или с помощью периодического изменения 
анизотропного туннельного магнетосопротивления структуры. Проведена 
оптимизация параметров таких источников и найдены их оптимальные 
электродинамические характеристики. Показано, что такие источники генерируют 
электромагнитный сигнал мощностью более 1 мкВт на частотах 0,1–1 ТГц. 

Впервые показана возможность работы СОХ в импульсном режиме с 
длительностью импульса ~ 1 пс, в котором его поведение напоминает поведение 
искусственного «нейрона». Предложена реализация логических элементов и ячеек 
памяти на основе таких СОХ. 

Ключевые слова: взаимная синхронизации колебаний, спинтронный магнитный 
наноосцилятор, спиновый осциллятор Холла, генерация импульсов, терагерцовый 
диапазон частот.  

SUMMARY 
 

Sulymenko O.R. Synchronization and generation of electromagnetic signals in 
spintronic magnetic nanostructures. – Manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate in Physics and Mathematics with the specialization 
01.04.03 – radiophysics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of 
Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

This work is devoted to the theoretical analysis of microwave synchronization and 
terahertz-frequency generation of electromagnetic signals in spintronic magnetic 
nanostructures (SMNS) and devices that utilize SMNS by numerical computing. 

The numerical model of the mutual synchronization of an arbitrary number of weakly 
coupled STNOs taking into account the technological spread of STNO’s parameters was 
presented. The use of this model for the case of two, three, five, ten, and twenty STNOs 
having various technological spreads of the oscillators’ parameters was demonstrated. 

The study of the STNO-array geometry effect on the efficiency of synchronization was 
carried out using the approach of a “local coupling”. For the first time, it was shown that 
for two-dimensional arrays, exist an optimal distance between the nearest STNOs, for 
which synchronization is most effective, and this distance essentially depends on the 
topology of the system.  

The new concept of a terahertz-frequency signal oscillator was proposed. Such 
oscillator is layered structure that consist of a current-driven platinum (Pt) layer and an 
antiferromagnetic (AFM) layer. The AFM layer has an easy-plane anisotropy and its 
sublattices are canted inside the easy plane by the Dzyaloshinskii-Moriya interaction 
(DMI). The dc electric current flowing in the Pt layer creates a perpendicular spin current 
due to the spin Hall effect. This spin current being injected in the AFM layer, tilts the 
DMI-canted AFM sublattices out of the easy plane, thus exposing them to the action of a 
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strong internal exchange magnetic field of the AFM. The sublattice magnetizations, along 
with the small net magnetization of the canted AFM, start to rotate about the hard 
anisotropy axis of the AFM with the terahertz frequency proportional to the injected spin 
current and the AFM exchange field. The rotation of the small net magnetization results in 
the terahertz-frequency dipolar radiation that can be directly received by an adjacent (e.g., 
dielectric) resonator. It was demonstrated theoretically that the radiation in the frequency 
band f ~0,05–2 THz are possible at the experimentally reachable magnitudes of the driving 
current density, and we evaluate the power of the signal radiated into different types of 
resonators. This power increases with the increase of frequency f, and it can exceed 1 μW 
at f ~ 0,5 THz using a typical dielectric resonator with the electric permittivity ε ~ 10 and a 
quality factor Q ~ 750. 

The novel type of a terahertz-frequency signal source based on an antiferromagnetic 
tunnel junction (ATJ) was proposed. In such source the generated ac signal was extracted 
through the variations of the tunneling anisotropic magnetoresistance (TAMR) of an ATJ. 
The signal source comprised a layered structure consisting of a current-driven platinum 
(Pt) layer and a layer of an AFM separated by an MgO spacer from an additional Pt 
electrode. High speed rotation of AFM magnetizations, through the TAMR effect, caused 
the THz-frequency variation of the total resistance of the layered structure. A dc current 
driven ATJ results in the generation of the THz-frequency ac voltage, and emission of the 
generated ac signal in a standard load connected to the ATJ. The output power and 
efficiency of the above described Pt/AFM/MgO/Pt THz-frequency signal source were 
evaluated, and it was demonstrated that optimization of the source’s geometrical 
parameters allows one to obtain the output power exceeding 1 µW at the frequency of 0,5 
THz with the efficiency not smaller than 1 percent.  

For the first time, it was analytically and numerically demonstrated, that the spin Hall 
oscillator (SHO) with an AFM layer, having biaxial magnetic anisotropy and being driven 
by an external spin current, can be used for the generation of ultra-short “delta-like” pulses 
– spikes. The duration of the generated spikes is several picoseconds for typical NiO and is 
determined by the in-plane magnetic anisotropy and the effective damping of the AFM 
material. The generated output signal can consist of a single spike or a discrete group of 
spikes (“bursting”), which depends on the frequency, amplitude, and shape of the external 
control signal. The spike generation occurs only when the amplitude of the control signal 
exceeds a certain threshold, similar to the action of a biological neuron in response to an 
external stimulus. Also was numerically demonstrated that a system of weakly-coupled 
AFM SHOs can be used as an ultra-fast logical circuit for neuromorphic computing, where 
each SHO exhibits behavior of a single neuron. 

It was demonstrated by numerical simulations that a single AFM “neuron” perform the 
operations of such logic gates as OR, AND, MAJORITY or Q-gate. While a circuit 
consisting of a small number n<5 of AFM “neurons” can operate as a FULL-ADDER or 
as a dynamic memory with variable clock speed. The clock rate of such AFM-based logic 
devices could reach up to a few THz, which make them promising alternatively base 
elements of ultra-fast high-efficiency neuromorphic computing. 

Keywords: mutual phase-locking, spin-torque nano-oscillator, spin Hall oscillator, 
pulse generation, terahertz-frequency range. 


