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Під час науково-педагогічної практики було опрацьовано матеріал з теми
«Сучасна теорія побудови метаматеріалів». Вивчені засоби створення таких
мікромеханічних систем та сфери застосування у сучасній техніці.
Проаналізовано фізичні механізми, які відповідають за формування
багатозонних залежностей частоти коливань від хвильового вектору, вивчені
особливості проходження сигналів в двовимірних решітках акустичних
метаматеріалу. Під час аналізу статей, які освітлювали процеси проходжень
сигналів, та прикладів побудови двовимірних решіток метаматеріалів, були
вибрані кращі з точки зору простоти описання та прозорості фізичної моделі.
Описані побудови наглядно показують, що можна досягти кращих
показників екранування в метаматеріалах, методом підбору кращої структури
решітки.
During
scientific-pedagogical
practiceswereobservedmaterialon
"Themoderntheoryofconstructingmetamaterials."
Studiedmeansofcreatingsuchmicromechanicalsystemsandintheapplicationofmodern
technology. Analysisofthephysicalmechanismsresponsiblefortheformationof multizonedependencyoscillationfrequencyofthewavevector,
studiedthefeaturesofsignalsin
two-dimensionallatticesofacousticmetamaterial.
Whenanalyzingthearticlesthatlitpassagesprocessessignalsandexamplesofbuildingarr
aysof
twodimensionalmetamaterialshavebeenchosenthebestintermsofsimplicityandtransparen
cydescriptionofthephysicalmodel.
Describedconstructionclearlyshowsthatyoucanachievethebestperformanceinthescre
eningmetamaterials, byselectingthebestlatticestructure.
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Під час науково-педагогічної практики було опрацьовано матеріал з
теми «Сучасна теорія магнітних квантових фазових переходів». Магнітні
квантові фазові переходи були розглянуті в двох різних інтерпретаціях. Було
досліджено метод, який для описання процесу залучає бозе-енштейн
конденсацію так і метод описання в межах класичної теорії Ландау про
фазові переходи другого роду. Під час аналізу статей [23,24,26,27], які
освітлювали обидва підходи, було вибрано кращий підхід з точки зору
простоти описання та прозорості фізичної моделі.
Описаний підхід наглядно показує, що послідовне описання краще ніж
екзотичні теорії зі складною математикою.

During
scientific-pedagogical
practiceswereobservedmaterialon
"Themoderntheoryofmagneticquantumphasetransitions."
Themagneticquantumphasetransitionswereexaminedintwodifferentinterpretations.
Itwasinvestigated
a
methodtodescribetheprocesswhichinvolvesBoseEinsteincondensationandmethodde
scriptionwithintheclassicalLandautheoryofphasetransitionsofthesecondkind.
Whenanalyzingthearticles
[23,24,26,27],
whichlitbothapproaches,
waschosenthebestapproachintermsofsimplicityandtransparencydescriptionofthephy
sicalmodel.
Theapproachclearlyshowsthattheconsistentdescriptionbetterthanexotictheorywithco
mplexmathematics.
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Під час науково-педагогічної практики було опрацьовано матеріал з
теми «Солітони в магнетиках із сильно анізотропною обмінною взаємодією».
За час практики було розглянуто основні положення нелінійної динаміки
магнітовпорядкованих

середовищ,

розглянуто

декілька

видів

феромагнетиків, це легкоплощинні та легковісні, при різних граничних
умовах. Тобто, при анізотропії обмінної взаємодії ізінгівського типута XYтипу.
Описані вище моделі є екзотичними розв’язками спінових збуджень в
феромагнетику, які детально розглянуті під час науково-педагогічної
практики.
During
scientific-pedagogical
practiceswereobservedmaterialon
"solitonsinmagnetswithstronglyanisotropicexchangeinteraction."
Duringpracticewereconsideredthemainprovisionsofnonlineardynamicsofmagnetical
lyorderedmedia, examinedseveraltypesofferromagneticmaterials, this easyplaneandlehkovisni,
underdifferentboundaryconditions.
Thatis,
theanisotropyoftheexchangeinteractionizinhivskohotypeand XY-type.
Theabovemodelisexoticsolutionsofspinexcitationsinferromagneticwhodiscussedind
etailduringtheresearchandeducationalpractice.
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У звіті наведено зростання подовжених стрижневих кристалітів з певною
кристалографічної орієнтацією, утворюючих самоорганізований зразок
поверхневого шару товщиною близько 100 нм, в епітаксійних вирощених NiMn-Ga плівок на MgO близько 900 нм товстий. Явище з'являється за точно
визначеними умовами напилення. Докладні структурні, магнітні та
трансформації властивості таких плівок описані і проаналізовані. Зокрема,
різні магнітні стани двох шарів плівки визначені за допомогою
феромагнітного резонансу. Феромагнітних сплавах з ефектом пам'яті форми,
такі як Ni2MnGa Гейслерова з'єднання і його межами стехиометрическое
еквівалентів, являють собою новий тип матеріалів, що показують активні
цікаві «гігантські» фізичні властивості. Ці результати демонструють
доцільність створення «розумних» поверхонь в феромагнітних матеріалах з
пам'яттю форми при тому ж процесі осадження плівки.
In this work, we report the growth of elongated bar-like crystallites with a definite
crystallographic orientation, forming a self-organized patterned surface layer with
a thickness of about 100 nm, onto epitaxially grown Ni-Mn-Ga films on MgO
about 900 nm thick. The phenomenon appears under precisely defined sputtering
conditions. The detailed structural, magnetic and transformation properties of such
films are described and analyzed. Particularly, the different magnetic states of the
two film layers are discerned by ferromagnetic resonance. Ferromagnetic shape
memory alloys, such as the Ni2MnGa Heusler compound and its off-stoichiometric
equivalents, represent a new type of active materials showing interesting “giant”
physical properties. These results demonstrate the feasibility of creating “smart”
surfaces in ferromagnetic shape memory materials during the very same process of
film deposition.

Анотація на звіт з науково-дослідної практики
з теми: “Феромагнітний резонанс в періодичних структурах нікелевих
нанодротів в пористій матриці оксиду алюмінію.”

Керівник практики: доц. Салюк О.Ю
Виконала студентка 5 курсу, ФМФ
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Під час науково-дослідної практики методомферомагнітного резонансу
досліджувалисьпористіалюмінієвіматрицізаповненінікелевиминанодротами.
Коефіцієнтзаповненнязмінювавсявід
залежностівідтовщинибар’єрного

1%
шару

повністюзаповненихзразківспостерігався

до

100%

в

алюмінію.

Для

резонанснийпік

для

оксиду
один

всіхорієнтаційзовнішньогомагнітного поля по відношенню до нормалі до
площинизразків.
Цевідповідаєодноріднійпрецесіїдипольнозв’язанихциліндрів. Для зразків з
нижчимкоефіцієнтомзаповненняосновнийпікзсувається
нижчихполів.

Крім

в

область

того,

в

областінизькихполівз’являєтьсядругийдоситьінтенсивнийпік.
Такізмінипов’язанізізменшеннямдипольноївзаємодіїміжнанодротами
результатізменшеннякоефіцієнтазаповнення

в
та

збільшеннянеоднорідностізразка.
Описаний вище метод допомагає краще зрозуміти характер поведінки та
структури нікелевих нанодротів в пористій матриці алюмінію, що в
майбутньому допоможе розвитку науки на техніки.
Duringtheresearchpracticesinvestigatedbyferromagneticresonanceporousaluminum
matrixfilledwithnickelnanowires.

Fillingratiovariedfrom

1%

to

100%

dependingonthethicknessofthebarrierlayerofaluminumoxide.
Tofullyfilledspecimensobserved

a

resonancepeakforallorientationsoftheexternalmagneticfieldrelativetothenormaltothe
planeofthesample.
Thiscorrespondshomogeneousprecessiondipoleconnectedcylinders.
Forsampleswith

a

lowercoefficientoffillingmainpeakisshiftedtotheareaof

thelowerfields.

Inaddition,

thelowfieldsappearsanotherveryintensepeak.

Thesechangesareassociatedwith

a

decreaseindipoleinteractionsbetweennanowiresbyreducingthefillfactorandincreased
heterogeneityofthesample.
Theabovemethodhelpstobetterunderstandthebehaviorandstructureofnickelnanowire
sin

a

porousmatrixofaluminum,

whichwillhelpinthefuturedevelopmentofscienceinengineering.
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На основі проведеного експерименту були побудовані графіки для
порівняння теоретичного моделювання з експериментальними даними щодо
процесу формування областей з підвищеною концентрацією кластерів
продуктів

електрохімічних

перетворень

в

розчині

CuSO4

на

етапі

формування квазістаціонарного стану.
Використаний нами підхід допомагає краще побачити як в залежності
від часу осадження змінюється форма фази феромагнітного зразка під дією
магнітного поля.
Basedontheexperimentweregraphstocomparetheoreticalmodelingandexperi
mentaldataontheprocessofformingregionswithhighconcentrationofproductclustersel
ectrochemicaltransformationsinsolution CuSO4 atthestageofquasistate.
Theusedapproachhelpsusbetterseehowtimedependingontheshapeofthedepos
itionphaseferromagneticsampleundertheinfluenceof a magneticfield.

Анотація на звіт з науково-дослідної практики
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На

основі

дослідженної

розглянутофрустрованітриангулярні

літератури

антиферомагнетики,

триангулярнігейзенбергівські
триангулярнігейзенбергівські

нами

було
описано

антиферомагнетики,
антиферомагнетики

з

легковісною

анізотропією, гамільтоніангейзенберга. На підставі вивчених теоретичних
положень нами було отримано наближені розв’язки для спінових кутів,
побудовані графічні залежності цих кутів від зовнішнього магнітного поля
для різних параметрів.
Використаний нами підхід допомагає краще зрозуміти характер
поведінки

спінів

за

наявності

зовнішнього

магнітного

поля

у

фрустрованихтриангулярних антиферомагнетиках.
Basedon

a

studyofliteraturewehavereviewedtryanhulyarnыefrustratedantiferromagnetsdescrib
edheyzenberhivskitriangularantiferromagnets,
triangularheyzenberhivskilehkovisnoyuantiferromagnetswithanisotropyHeisenberg
Hamiltonian.

Basedontheoreticalpositionsstudied,

wehaveobtainedapproximatesolutionsforspinangles,
graphicsbuilttheseanglesdependingontheexternalmagneticfieldtodifferentparameter
s.
Theusedapproachhelpsusbetterunderstandthebehaviorofthespinsinthepresen
ceofexternalmagneticfieldsinfrustratedtriangularantiferromagnets.
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Під

час

науково-дослідної

практики

нами

було

розглянутоповерхневіспіновіхвилі у феромагнетику в магнітному полі.
Також було розглянуто рівня Ландау-Ліфшиця і ортиманогранічні умови. На
цій основі був розрахований коефіцієнт відбиття спінових хвиль при
проходження через окремий період, побудовані графічні залежності
коефіцієнта відбиття від частоти, зовнішнього постійного магнітного поля,
також від параметрів, що характеризують магнітні властивості зразка та
зроблено їх аналіз.
Описаний вище підхід допомагає краще зрозуміти характер поведінки
спінових хвиль при їх проходженні через границю розділу феромагнетику.

Duringtheresearchpracticesweexaminedsurfacespinwavesintheferromagnetin
a

magneticfield.

Itwasalsoconsideredthe

Landau-Lifshitz

levelandortymanoextremeconditions.
Onthisbasiswascalculatedreflectancespinwavespassingthroughcertainperiods,
basedgraphicreflectioncoefficientdependingonthefrequencyoftheexternalconstantm
agneticfield,
andtheparameterscharacterizingthemagneticpropertiesofthesampletakenandanalysis
.
Theaboveapproachhelpstobetterunderstandthebehaviorofspinwavesastheypass
throughtheinterfaceferromagnetic.

