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Анотацiя
Отримано та наочно представлено конфiгурацiї солiтонного розв’язку, що описують локалiзованi топологiчнi
солiтони з вiссю симетрiї з порядком вищiм за другий (зокрема третiй, четвертий та п’ятий). Солiтонний розв’язок
зi спонтанно набутою вiссю симетрiї другого порядку, що виникає за певних умов, було узагальнено на випадок
симетрiї порядку 𝑛 > 2, та порiвняно з магнонною краплею з вiдповiдною симетрiєю.
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Вступ

Наномагнетизм має широкi перспективи до засто-
сування в технiцi, в пристроях збереження та пере-
дачi iнформацiї. У таких приладах кожна окрема
комiрка пам’ятi буде окремим магнiтним вихором,
якими є, по своїй сутi, магноннi краплi та тополо-
гiчнi солiтони в магнетиках. Наявнiсть численних
конфiгурацiй форми, топологiчного заряду, iндексу
намотування, та орiєнтацiї поля всерединi, а також
можливiсть змiнювати цi параметри, прикладаючи
зовнiшнє магнiтне поле певної величини, разом з ма-
лими розмiрами структур, дають можливiсть збiль-
шити щiльнiсть запису iнформацiї на носiй (частiше
за все – плiвку мультифероїка).

Модель Iванова[1] описує один з таких розв’язкiв,
та дозволяє вiдстежувати параметри конфiгурацiї в
залежностi вiд розмiрiв та швидкостi обертання солi-
тону. В цiй моделi було виявлено [2] можливiсть спон-
танного виникнення вiсi симетрiї другого порядку.
Система магнiтних моментiв виробляє бiльш високий
ступень порядку, анiж той, що задано складовими
процесу – параметрами матерiалу, та динамiчними
характеристиками вихору. У солiтонi вiдбуваються
процеси самоорганiзацiї та формоутворення, що ви-
тягують його, та надають в перерiзi гантелеподiбної
форми. Слiд зазначити, що такi змiни характернi
лише для великих солiтонiв, починаючи з певного
характерного радiусу – меншi збурення магнiтного
поля мають форму кола.

1. Модифiкацiя моделi

1.1. Форма солiтону

Задля виявлення аналогiчних властивостей для
випадку симетрiї n-го порядку було дослiджено ту ж
саму модель, але модифiковану для випадкiв бiльшої
кратностi.

Пiсля застосування зазначених модифiкацiй фор-
мули мають наступний вигляд:
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Топологiчнi солiтони являють собою зону у магне-
тику, всерединi якої спiни вивернуто в протилежний
бiк вiд характерного для матерiалу за межами ма-
гнiтного вихору. Мiж внутрiшньою зоною та зоною з
правильно орiєнтованими спiнами (у даному випад-
ку – за напрямком легкої вiсi), пролягає порiвняно
тонка доменна стiнка, межi якої умовно позначаю-
ться уявними лiнiями, де кут, утворений магнiтним
моментом з легкою вiссю перевищує 𝜋

4 . Оскiльки
функцiї розв’язанi вiдносно певних значень цього
куту, є неявними, для вiдстеження впливу членiв
у пробних функцiях, використаних в моделi, було
застосовано чисельнi методи. Положення меж пев-
них конфiгурацiй солiтонiв вiдбудовувалось на ве-
кторних дiаграмах з кiнцевих множин точок, що
належать цiй зонi переходу.

Для 𝑛 = 3 було отримано векторну дiаграму на
рис. 1.

Показанi вектори намагнiченостi в областi перехо-
ду, де вони майже лежать в площинi. Кожен також
вiдповiдає напрямку спiнiв електронiв на межi – ви-
дно, що як типовi доменнi стiнки Нееля чи Блоха
можна класифiкувати лише окремi дiлянки межi
солiтону. Бiльш детальне вивчення поведiнки цiєї
межi — з використанням динамiчної моделi, показує,
що пiд час руйнування структури солiтону вiдбува-
ються переходи цих дiлянок вiд одного типу межi до
iншого. Розмагнiчуюче поле вивертає спiни, i, шар
за шаром, зменшує солiтон до його повного зникнен-
ня. Тому можна очiкувати, що форма солiтону буде
впливати на його стабiльнiсть, подовжуючи, або, нав-
паки, прискорюючи час такого розмотування. Але
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Рис. 1. Дiаграма поля, на якiй чiтко видно вiсь си-
метрiї третього порядку

Рис. 2. Межi солiтону вiд 𝜃 = 𝜋
4 до 𝜃 = 3𝜋

4

цього не вiдбувається. Мiнiмум енергiї не залежить
вiд числа n в ерзац функцiї обраного виду, тому
всi цi конфiгурацiї солiтонiв, у рамках даної моделi
лишаються стабiльними.

1.2. Товщина стiнок

Зазначимо, що це лише форма межi солiтону та
напрямок магнiтних моментiв на нiй, для повної iн-
формацiї нам потрiбно також визначити й товщину.
Для цього ми побудували додатковi лiнiї на 𝜃 = 𝜋

4 ,
та 𝜃 = 3𝜋

4 . На рис. 2 зображено цю видиму межу
солiтону. Її товщина набагато менша за радiус солiто-
ну, що вiдповiдає зробленим в моделi припущенням,
i пiдтверджує, що можливiсть отримати таку пове-
дiнку є лише у випадку великих солiтонiв з 𝑅 вище
критичного, де 𝑅 – це спецiальний параметр, ща
характеризує розмiр солiтонiв неправильної форми.

Таким же чином було отримано дiаграми для кон-
фiгурацiй четвертого, та п’ятого порядкiв осей симе-
трiї (рис. 3 та 4).

Рис. 3. Четвертий порядок симетрiї

Рис. 4. П’ятий порядок симетрiї

Звернемо увагу, що порядок вiсi симетрiї у формi
межi завжди повторює 𝑛 закладену у функцiю, от-
же кiлькiсть таких конфiгурацiй необмежена – ми
можемо збiльшувати 𝑛 до нескiнченностi, i всi цi
конфiгурацiї будуть представляти один розв’язок –
одну модель – тому всi будуть однаково стабiльни-
ми, а отже, фiзично можливими варiантами форми
солiтону.

2. Порiвняння з магнонною краплею

Однак, саме отриманi векторнi дiаграми поля для
𝑛 = 3 викликають особливий iнтерес, через експе-
риментальне вiдкриття магнонних крапель з таким
порядком симетрiї [3]. Дослiджувана модель накла-
дає обмеження – солiтон має бути топологiчним, а
отже її не можна застосувати до магнонних крапель.
Однак це спорiдненi мiж собою об’єкти, у яких лише
вiдрiзняється значення топологiчного заряду.

Модель використана у роботi [4] описує взаємодiю
мiж магнетиком та спiн-полярiзованим струмом, що
тече крiзь нього. На комп’ютернiй симуляцiї форму-
ється схожий солiтон – магнонна крапля трикутної
форми, що пульсує. Вона має виражену симетрiю
третього порядку. Наведу повне зображення стру-
ктури поля у топологiчному солiтонi (рис. 5), чiтко
розрiзняється такий самий трикутник доменної межi.
Але у магноннiй краплi такий стан швидко розва-
люється i стає колом, а потiм знову виникає у своїй
вiдзеркаленiй версiї.
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Рис. 5. Повна дiаграма розподiлу поля, n=3

Таку пульсацiю можна розкласти на комбiнацiю
обертального руху з частотою обертiв 𝑁𝜋

3 + 𝜋
6 , та

пульсацiю в два етапи – коло (як найпростiший ви-
падок солiтону Бєлавiна) та трикутник. А оскiльки
функцiя швидкостi обертання для топологiчного со-
лiтону є неперервною у досить великих дiапазонах,
то ми апрiорi можемо знайти параметри швидкостi
i розмiру, за яких топологiчний солiтон буде утри-
мувати форму трикутника, а магнонна крапля буде
продовжувати змiну форми, лише вдвiчi зменшивши
перiод пульсацiї, настане, так би мовити - синхро-
нiзацiя цих двох подiбних систем. Лишається одна
трансформацiя.

У статичнiй моделi отримати такi пульсацiї немо-
жливо — навiть з модифiкацiєю у виглядi додавання
прецесiї спiнiв, та з урахуванням обертання систе-
ми вiдлiку прив’язаної до центру магнонної краплi.
Солiтон все одно мав би зони, що мають намагнiчува-
тися i розмагнiчуватися перпендикулярно до легкої
вiсi, щоб утримати такий режим. З iншого боку, це
навпаки, не забороняє припинення пульсацiй з боку
краплi, щоб зробити їх модельнi конфiгурацiї ще
бiльш схожими. Магнонна крапля має нецiле значен-
ня топологiчного заряду, тому центр такого солiтону
завжди перебуває в динамiцi — а отже, його граничнi
режими спокою, якi ми отримали в рамках моделi:

форми кола та трикутника, для малих i великих роз-
мiрiв топологiчного солiтону вiдповiдно, недосяжнi
для магнонної краплi при наведених умовах.

Але для обох об’єктiв характерне це спонтанне
виникнення симетрiї третього порядку, тому цi двi
рiзнi моделi за своєю суттю описують один процес
формоутворення – лише на рiзних масштабах в часi,
та на солiтонах з рiзним топологiчним зарядом.

Висновки

Солiтоннi розв’язки здатнi розвивати такi процеси
самоорганiзацiї, що не обмежують математично, або
ж фiзично, порядок вiсi симетрiї кiнцевої отриманої
форми межi солiтону. Отриманий на симуляцiях ма-
гнонних крапель третiй порядок симетрiї в роботi
[3] є також однiєю з можливих конфiгурацiй солiто-
ну з цiлим топологiчним зарядом. Отримана форма
доменної стiнки та векторнi дiаграми для нового
класу можливих пробних функцiй, що узагальнює
результат, отриманий у [2] для варiанту 𝑛 = 2, та
вiдкриває новi можливостi для вивчення спонтан-
ної змiни порядку симетрiї солiтонних розв’язкiв,
та отримання нових конфiгурацiй топологiчних (а
також i нетопологiчних) солiтонiв.
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