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As part of the work, the physical foundations for the creation of new modern 

magnetic media for recording and reading information, including all-metal magnon 

crystals, consisting of one-dimensional and two-dimensional periodic gratings of 

ferromagnetic and antiferromagnetic elements, including multilayer, applied directly 

to the surface a ferromagnetic film that has a direct magnetic contact with it.  

A search was made of optimal parameters (thickness of the film, sizes and relative 

arrangement of elements) for excitation and propagation of spin waves in such 

structures. Particular attention was paid to the influence of non-magnetic layer 

(metallic or dielectric) on the dynamics of interaction between individual elements. 

Field of application - magnetoelectronics, spintronics, information recording 

systems. 

 The aim of the work is to develop the fundamental foundations of the newest 

systems of magnetic memory and information processing systems, alternative 

semiconductor electronics. These systems should combine the benefits of 

semiconductor electronics (processability, compactness and lack of mechanical 

parts) and magnetic information processing systems (high speed recording and 

reading information and parameter stability). 

  The main attention was paid to the magnetic dynamics, which determines 

the speed of information processing in such systems, including the processes of 

magnetization and magnetism, the processes of spin-wave generation and spin-

dependent transport. 
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Комарчук А. А. 

В рамках роботи досліджувались фізичні основи для створення нових 

сучасних магнітних середовищ для запису та зчитування інформації, в тому 

числі і суцільнометалевих магнонних кристалів, що складаються з одно та 

двовимірних періодичних ґраток феромагнітних та антиферомагнітних 

елементів, в тому числі і багатошарових, нанесених безпосередньо на 

поверхню феромагнітної плівки, які мають безпосередній магнітний контакт з 

нею. Був проведений пошук оптимальних параметрів (товщини плівки, 

розмірів та взаємного розташування елементів) для збудження та 

розповсюдження спінових хвиль в таких структурах. Особлива увага  

приділялася впливу немагнітного прошарку (металевого або діелектричного) 

на динаміку взаємодії між окремими елементами.  

Галузь застосування – магнітоелектроніка, спінтроніка, системи запису 

інформації. 

Метою роботи є розроблення принципових основ новітніх систем 

магнітної пам’яті та систем обробки інформації, альтернативних 

напівпровідниковій електроніці. Ці системи мають об’єднати переваги 

напівпровідникової електроніки (технологічність, компактність та відсутність 

механічних частин) та магнітних систем обробки інформації (висока 

швидкість запису та зчитування інформації та стабільність параметрів). 

Основна увага приділялась  магнітній динаміці, яка визначає швидкість 

обробки інформації в таких системах, в тому числі процесам перемагнічування 

під дією електромагнітного та лазерного випромінювання, процесам генерації 

спінових хвиль і спін-залежному транспорту. 

 


