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Анотацiя
Ми вивчаємо можливiсть суто електричного контролю та керування рiвноважними станами неколiнеарного антифер-
ромагнетика IrMn3. На основi узагальнених рiвнянь Ландау-Лiфшиця дослiджено магнiтну динамiку, спричинену
iмпульсним спiн поляризованим струмом. Знайдено дiапазон параметрiв (зокрема, амплiтуди струму), за яких
вiдбувається детермiноване перемикання мiж двома рiвноважними станами, якi вiдповiдають логiчним "0" та "1".
Отриманi результати можуть бути використанi при розробцi запам’ятовючих пристроїв на основi IrMn3 та подiбних
антиферромагнетикiв.
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Вступ

Антиферромагнетики (АФ) – магнiтнi матерiали
з нехтовно малою макроскопiчною намагнiченнiстю,
що зумовлена розташуванням магнiтних моментiв
атомiв. Вони чутливi до спiнового струму i станов-
лять альтернативу ферромагнетикам в спiнтронiцi.
Дiйсно, власнi частоти АФ лежать у терагерцевому
дiапазонi, а феромагнетикiв – в гiгагерцовому. Отже,
використання АФ як активних матерiалiв призвело
би до суттєвого збiльшення швидкостi перемикан-
ня логiчних елементiв [1]. Iнша перевага АФ: пiд-
вищена стiйкiсть до дiї зовнiшнiх магнiтних полiв
(наприклад, характернi поля спiн-флопу для IrMn3

становлять 9T [4]). Крiм того, АФ має нехтовно малу
намагнiченiсть, вiн сам не створює магнiтного поля,
яке може перешкоджати процесам запису, зберiган-
ня та зчитування iнформацiї. При цьому пристрої
на основi IrMn3 можуть працювати при кiмнатних
температурах як показано в роботi [5].

Попри всi переваги, електричне зчитування АФ
станiв є складною проблемою. IrMn3, металевий АФ
з трикутним спiновим впорядкуванням [2], розгляда-
ється як перспективниий матерiал для спiнтронiки,
оскiльки демонструє великий обернений спiновий
ефект Холла [3], що забезпечуює надiйне зчитува-
ння станiв. Однак, запис iнформацiї за допомогою
електричного стуму i, вiдповiдно, ефективне керува-
ння станами в АФ, вимагає докладного дослiдження
обумовленої струмом магнiтної динамiки. В роботi [6]
продемонстровано ефективнiсть перемикання за до-
помогою надкоротких iмпульсiв струму мiж спiно-
вими конфiгурацiями IrMn3, що лежать в однiй пло-
щинi (111). Однак, такi конфiгурацiї вiдрiзняються
лише малою намагнiченiстю, що суттєво ускладнює

процес зчитування. В данiй роботi ми дослiджуємо
перемикання мiж такими спiновими конфiгурацiями,
якi легко розрiзнити за допомогою спiнового ефе-
кту Холла (див. рис. 1). На основi аналiзу рiвнянь
руху для спiнових моментiв АФ визначено границi
робочих параметрiв для ультра-коротких iмпульсiв
струму для рiзних можливих значень коефiцiєнта
згасання. Отриманi результати передбачають мо-
жливiсть як змiнювати, так i визначати стан АФ за
допомогою електричного струму.

1. Модель

Магнiтне впорядкування АФ IrMn3 характеризу-
ється трьома векторами M𝑗 , якi вiдповiдають на-
магнiченностям пiдграток 𝑗=1,2,3. За вiдсутностi
зовнiшнiх полiв вектори M𝑗 розташованi в площи-
нах {111} як показано на рис.1. В данiй роботi ми
розглядаємо переходи мiж двома еквiвалентними
станами (логiчнi 0 i 1), якi характеризуються площи-
нами упорядкування магнiтних спiнiв (111) та (111).
Магнiтну динамiку векторiв M𝑗 в присутностi спiн-
поляризованого струмуможна описати за допомогою
рiвняннь Ландау-Лiфшиця-Гiльберта-Слончевського
для кожної з магнiтних пiдґраткок:

Ṁ𝑗 + 𝛾M𝑗 ×H𝑗 =

=
𝛼𝐺

𝑀𝑠
M𝑗 × Ṁ𝑗+ (1)

+
𝜎𝑗𝑠

𝑀𝑠𝑑𝐴𝐹
M𝑗 × (M𝑗 ×P), 𝑗 = 1, 2, 3,

де 𝛾 – гiромагнiтне вiдношення, H𝑗 = −𝜕𝑤𝑚𝑎𝑔/𝜕M𝑗 –
внутрiшнi ефективнi поля, якi задаються густиною
магнiтної енергiї 𝑤𝑚𝑎𝑔 формулою 𝛼𝐺 – коефiцiєнт
згасання, 𝑀𝑠 = |M𝑗 | – намагнiченiсть насичення,
𝜎 = 𝜖𝛾~/(2𝑒𝑀𝑠) – стала, що залежить вiд степенi
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спiнової поляризацiї 𝜖, 𝑒 – модуль заряду електро-
на, ~ – постiйна Планка, 𝑑𝐴𝐹 – товщина АФ шару,
через який протiкає спiновий струм з густиною 𝑗𝑠
поляризований в напрямку P (|P| = 1).

Будемо вважати, що електричний струм – iмпуль-
сний, тривалiсть iмпульсу значно менша за перiод
власних осциляцiй магнiтних векторiв. В цьому ви-
падку залежнiсть густини струму вiд часу можна
моделювати дельта функцiєю: 𝑗𝑠 ∝ 𝛿(𝑡). Поляризацiя
струму вiд часу не залежить.

Система (1) включає дев’ять скалярних нелiнiйних
рiвнянь (шiсть з яких є незалежними при урахуваннi
умов нормування 𝑀𝑠 = |M𝑗 |) i в загальному випадку
аналiтичний розв’язок для них вiдсутнiй. Однак, як
випливає з мiркувань симетрiї, перехiд мiж станами
0 i 1 можна здiйснити неперервним поворотом спiнiв
навколо осi [001] i для цього достатньо, щоб поляри-
зацiя спiнового струму спiвпадала з вiссю обретання,
тобто, P‖[001]. В цьому окремому випадку система
рiвнянь (1) зводяться до одного скалярного рiвня-
ння для кута повороту 𝜃 навколо осi [001] , яке i є
рiвнянням руху:

𝜃 + 2𝛾𝐴𝐹𝑀𝜃 +
𝑑𝑤𝑎𝑛

𝑑𝜃
= 0. (2)

Тут 𝛾𝐴𝐹 =
√
3𝛼𝐺𝛾𝑀𝑠/2𝜒|| – коефiцiєнт дисипацiї,

а 𝜒|| – магнiтна сприйнятливiсть. Як показано в
роботi [7], густина енергiї магнiтної анiзортопiї моде-
люється виразом

𝑤𝑎𝑛 = −𝑎
2
𝑞2 +

𝑏

4
𝑞4, (3)

де 𝑎 > 0, 𝑏 > 0 – константи магнiтної анiзотропiї, i
введено позначення

𝑞2 =

(︂
sin2 𝜃

4
+

(1− cos 𝜃)2

8
− sin 𝜃

2
√
2
(1− cos 𝜃)

)︂
.

Станам 0 i 1 вiдповiдають мiнiмуми потенцiалу див.
рис. 2 (А). Для визначенностi будемо вважати, що в
початковий момент система знаходилась в станi 0,
тобто 𝜃(0) = 0. Початковi умови для кутової швид-
костi Ω = 𝜃 визначаються таким чином. Формально,
кут 𝜃 вiдiграє роль узагальненої координати, а ку-
това швидкiсть Ω – роль узагальненого iмпульсу.
Спiн-поляризований струм передає АФ додатковий
спiновий обертальний момент, що з точки зору дина-
мiки еквiвалентне зовнiшнiй силi. Оскiльки iмпульс
струму надзвичайно короткий, можна вважати, що
iмпульс сили, 𝑝, надає системi в початковий момент
узагальнений iмпульс, отже: 𝜃(0) = 𝑝. Вiн виражає-
ться через початковi фiзичнi величини як 𝑝 = 𝛾𝜎𝑗𝑠

𝜒||𝑑𝐴𝐹
.

Для подальшого аналiзу динамiки АФ iз зазна-
ченими початковими умовами дослiдимо динамiчну
систему (3) на структурну стiйкiсть по параметру 𝑝.
Будемо вважати систему структурно стiйкою, якщо
при невеликих змiнах 𝑝, якiсно не змiнюється її по-
ведiнка. Режим перемикання мiж станами 0 i 1 ре-
алiзується в областi структурної стiйкостi коли по-
чатковий i кiнцевий стани системи будуть рiзними.

Рис. 1. Магнiтна структура 𝐼𝑟𝑀𝑛3. Чорнi та сiрi
стрiлки вiдповiдають еквiвалентним станам (логiчнi 0 та

1). Вектор P вказує напрямок спiнової поляризацiї
струму.

Рис. 2. (А) Потенцiальна енергiя (2) в дослiджуванiй
областi, два мiнiмуми потенцiалу вiдповiдають двом

станам рiвноваги – упорядкування магнiтних моментiв в
вказаних площинах. (Б) Фазовий портрет динамiчної

системи (3) за вiдсутностi дисипацiї (𝛾𝐴𝐹 = 0), стiйким
станам вiдповiдають особливi точки типу центр. Ω = 𝜃 –

кутова швидкiсть. Для побудови покладено
𝑎 = 10, 𝑏 = 0.1. Вказанi сепаратриси (товстi лiнiї) та

деякi фазовi траекторiї (тонкi лiнiї).
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З фазового портрету рис. 2 (Б), зрозумiло, що при
наявностi дисипацiї в системi, особливi точки типу
центр стануть стiйкими фокусами, сепаратриси не
будуть бiльше замкнутими (енергiя не зберiгається)
i з’являється можливiсть перейти з одного фокусу
в iнший. Дiапазон початкових амплiтуд iмпульсiв
при якому такий перехiд вiдбувається обмежений
деякими критичними значеннями 𝑝𝑐𝑟𝑚𝑖𝑛 та 𝑝𝑐𝑟𝑚𝑎𝑥, якi
по сутi є точками бiфуркацiї. В данiй роботi цi точки
знаходяться аналiтично та за допомогою чисельного
моделювання в середовищi Matlab.

2. Аналiтичне дослiдження

Критичнi iмпульси знайдено з умови зупинки
в точцi, що вiдповiдає максимуму потенцiалу на
рис. 2 (А). При розвиненi потенцiалу (3) в ряд Тей-
лора в околi цiєї точки, можна обмежитися другим
порядком по вiдхиленню i розв’язати (2) в такому
потенцiалi. Фiзично зрозумiло, що система вiдносно
швидко вийде iз стану рiвноваги, перейде в область
притягання другого стану i далi буде рухатися до
зупинки протягом характерного часу згасання. Ма-
тематично це означає, що рух частинки у фазовому
просторi, який вiдбувається по сепаратрисi, вiдповiд-
ає деякому скiнченному часу перебуванню в околi
першого стiйкого стану, i тому можна сподiватися,
що замiна потенцiалу аналiтично бiльш простим не
внесе великої похибки в 𝑝𝑐𝑟. При цьому час пере-
бування системи в околi максимуму буде великим,
але це компенсується вдалим вибором апроксимацiї
потенцiальної енергiї в цiй областi. Цих мiркувань
достатньо, щоб знайти 𝑝𝑐𝑟𝑚𝑖𝑛.

Для розрахунку 𝑝𝑐𝑟𝑚𝑎𝑥 ми визначили точку пово-
роту i замiнили потенцiал в її околi бiльш простим,
оскiльки система проводить там теж значний час.
Тобто рiвняння (2) розглядаються на рiзних промiж-
ках, яким вiдповiдають рiзнi наближення потенцi-
алу. Приведемо отриманi значення бiфуркацiйних
значень амплiтуд початкових iмпульсiв спiнового
струму:

𝑝𝑐𝑟𝑚𝑖𝑛 = 𝜃

(︃
𝛾𝐴𝐹 +

√︂
𝛾2𝐴𝐹 +

1

2

𝜕2𝑤𝑎𝑛

𝜕𝜃2

)︃⃒⃒
⃒⃒
𝜃=𝜃𝑚𝑎𝑥

, (4)

де 𝜃𝑚𝑎𝑥 = arcsin(
√︀

(2/3)) – точка максимуму потен-
цiалу (3).

𝑝𝑐𝑟𝑚𝑎𝑥 = 𝑝𝑐𝑟𝑚𝑖𝑛 + 2𝛾𝐴𝐹×

×
(︃
(𝑝𝑐𝑟𝑚𝑖𝑛)

2 𝜕𝜃

𝜕𝑤𝑎𝑛

⃒⃒
⃒⃒
𝜃0

+ 𝜃0 − arccos(−1/3)

)︃
, (5)

де 𝜃0 – точка повороту, при нехтовно малiй дисипацiї
вона може бути знайдена з рiвняння (6).

𝑤𝑎𝑛(𝜃 = 𝜃0) =
(𝑝𝑐𝑟𝑚𝑖𝑛)

2

2
(6)

З рiвнянь (4) i (5) видно, що при малiй дисипацiї
критичнi значення iмпульсiв спiвпадають, це вiдпо-
вiдає руху по замкнутiй сепаратрисi. При наявностi
же вiдмiнного вiд нуля 𝛾𝐴𝐹 з’являється певний iн-

Рис. 3. Фазовий портрет системи (3), розрахований на
основi рiвняння (3) з 𝑎 = 0.04, 𝑏 = 0.01, 𝛾𝐴𝐹 = 0.01.

Товстими лiнiями видiленi траекторiї, що вiдповiдають
критичним iмпульсам. Фазовi траекторiї, що лежать

мiж цими сепаратрисами вiдповiдають переходу IrMn3 з
одного стану в iнший.

тервал початкових iмпульсiв, що призводять до ефе-
ктивного переходу з одного стану в iнший. Очевидно,
що кожен з цих станiв буде стiйким (асимптотично),
так як енергiя системи зменшується за рахунок ди-
сипацiї i потрапивши в один iз мiнiмумiв потенцiалу,
система залишатиметься там нескiнченно довго.

3. Чисельне моделювання

Для чисельного розв’язання рiвняння (2) викори-
стано метод Рунге-Кутта четвертого порядку в про-
грамi Matlab. Результати наведенi на рис. 3 у виглядi
фазових траєкторiй при рiзних значеннях параметра
𝑝. З рис. 3 видно, що iснує певний iнтервал значень
параметра 𝑝, за яких система пiд впливом струму пе-
реходить в стан 1, тобто, вiдбувається перемикання.

Рис. 4 зображує залежнiсть величини критичних
iмпульсiв перемикання вiд коефiцiєнта згасання,
отриману на основi аналiтичних розрахункiв (суцiль-
нi лiнiї) та чисельного моделювання (точки). Розбi-
жнiсть мiж результатами двох методiв при великих
значеннях коефiцiєнту тертя обумовлена зменшен-
ням точностi аналiтичного розрахунку, в якому ди-
сипацiя вважається малим параметром. Як видно
з рис. 4, мiнiмальне значення критичного струму,
необхiдного для перемикання, слабо залежить вiд
коефiцiєнту згасання. Збiльшення 𝑝𝑐𝑟𝑚𝑖𝑛 пов’язане з
необхiднiстю витратити енергiю, передану системi
спiновим струмом, не тiльки на подолання потенцi-
ального бар’єру мiж станами 0 i 1, а й на роботу
проти сили тертя. При цьому сила тертя виконує
роботу протягом чвертi перiоду обертання. Вплив
тертя на верхню границю значно сильнiший. Дiй-
сно, для успiшного перемикання системi достатньо
залишатися в околi притягання стану 1. В цьому ви-
падку внутрiшнє тертя “вiдбирає” надлишок енергiї,
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Рис. 4. Залежнiсть критичних значень амплiтуди
початкового iмпульсу вiд дисипацiї. При розрахунках

покладено 𝑎 = 0.04, 𝑏 = 0.01, 𝛾𝐴𝐹 = 0.01. Показанi фазовi
траекторiї, якi вiдповiдають цим значенням:

максимальному iмпульсу злiва та мiнiмальному –
справа. Суцiльнi лiнiї вiдповiдають фомулам (4), (5).
Показанi точки, якi знайденi в результатi чисельного

експерименту.

необхiдний для подолання потенцiального бар’єру,
причому робота сили тертя виконується протягом
повного перiоду обертання (тобто, вiд моменту входу
в систему до повернення в окiл максимуму потенцi-
альної енергiї). Таким чином, збiльшення коефiцiєн-
ту внутрiшнього тертя дозволяє збiльшити дiапазон
амплiтуди струму, за яких перемикання носить де-
термiнований характер.

Висновки
Проведено дослiдження процесу перемикання мiж

двома станами неколiнеарного антиферромагника
IrMn3 спричинений iмпульсним спiн поляризованим
струмом для конкретної осi повороту площин упо-

рядкування магнiтних моментiв. Початкова задача
описується рiвняннями Ландау-Лiфшиця, якi пере-
творено у рiвняння руху. Таким чином отримано
потенцiал (3), рух у якому дослiджено в термiнах ди-
намiчних систем. Встановлена можливiсть переходу
з одного стану в iнший. Знайдено дiапазон амплiтуд
початкових iмпульсiв, при якому вiдбувається змiна
стану АФ.

Все це дозволяє стверджувати, що IrMn3 має всi
необхiднi з фiзичної точки зору характеристики для
можливостi бути використаним, в якостi активного
матерiалу при розробках пристроїв пам’ятi.
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