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Περίληψη

Η εργασία αυτή έχει ως απώτερο σκοπό την μελέτη ενός Skyrmion, τοποθετημένο σε υλικό
περιοδικής δομής, μέσα από προσομοιώσεις που κατασκευάστηκαν στο MuMax3. Η τελική
μελέτη περιλαμβάνει την συχνότητα με την οποία το Skyrmion μεταφέρει τις πληροφορίες
μέσα στην περιοδική δομή κάτω από την εφαρμογή διαφόρων τιμών πολωμένου σπιν
ρεύματος και την μελέτη των εφαρμογών των Skyrmions.
Αρχικά, στο κεφάλαιο 4 περιγράφηκε λεπτομερώς το σύστημα που δημιουργήθηκε και
μελετήθηκε. Δόθηκαν διάφορες τιμές σε τρεις παραμέτρους του συστήματος έτσι ώστε να
πραγματοποιηθεί η μελέτη τους και η επίδραση που έχουν στο σύστημα στο επόμενο
κεφάλαιο. Οι παράμετροι αυτοί είναι το εφαρμοζόμενο πολωμένο σπιν ρεύμα, η
μονοαξονική ανισοτροπία στις περιοχές και η περιοδικότητα του υλικού. Επιπλέον, γίνεται
αναφορά και επεξήγηση διαφόρων μεγεθών, που αυτόματα το MuMax3 υπολογίζει με
ενσωματωμένες συναρτήσεις, κατά την προσομείωση. Γίνεται αναφορά και στην ολική
ενέργεια του σύστηματος και πως αυτή επηρεάζεται από το εφαρμοζόμενο πολωμένο σπιν
ρεύμα.
Ακολούθως, στο κεφάλαιο 5 με τη χρήση της Octave, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που
λήφθηκαν από την προσομοίωση του συστήματος. Συγκεκριμένα, αφού εφαρμοστεί στα
δεδομένα το Fast Fourier Transform (FFT), το οποίο αποτελεί το βασικότερο μέρος της
ανάλυσης, και γίνουν οι διάφορες γραφικές παραστάσεις, καταλήγουμε σε συμπεράσματα,
που αφορούν την ικανότητα του ανθρώπου να ελέγχει και να μπορεί να μεταβάλει την
συχνότητα με την οποία ένα Skyrmion μεταφέρει τις πληροφορίες, με την εφαρμογή
πολωμένου σπιν ρεύματος, αλλά και με την επιλογή των κατάλληλων τιμών για τις
παραμέτρους που καθορίζουν το υλικό. Μελετήσαμε και καταλήξαμε σε συμπεράσματα για
την σχέση της συχνότητας του μέγιστου πλάτους ταλάντωσης με το εφαρμοζόμενο ρεύμα,
για το αν και πως επηρεάζεται η σχέση αυτή από τις περιοδικές συνθήκες που θέσαμε στο
υλικό και για τις ενέργειες ταλάντωσεις.
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Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή
1.1Μαγνητισμός
Το φαινόμενο της μαγνήτισης είναι γνωστό από την αρχαιότητα. Μαγνητισμός είναι μια
κατηγορία φυσικών φαινομένων, τα οποία οφείλονται στην ύπαρξη μαγνητικών πεδίων. Τα
μαγνητικά πεδία με τη σειρά τους προέρχονται από ηλεκτρικά ρεύματα καθώς και
μαγνητικές ροπές στοιχειωδών σωματιδίων (λόγω μιας εγγενούς ιδιότητας που λέγεται σπιν)
και μπορούν να αλληλεπιδράσουν με άλλα ηλεκτρικά ρεύματα ή μαγνητικές ροπές.
Κομμάτια μετάλλου που φέρουν μόνιμη μαγνήτιση ασκούν ελκτικές ή απωστικές δυνάμεις
μεταξύ τους. Επίσης όταν έρθουν σε επαφή με μη-μόνιμα μαγνητισμένα υλικά, όπως π.χ. ο
σίδηρος, τότε μαγνητίζουν τα υλικά αυτά. Οι μόνιμοι μαγνήτες, αλλά και οι εξ’ επαγωγής
μαγνήτες, εμφανίζονται στη φύση ως δίπολα, δηλαδή με μαγνητικούς πόλους που κατά
σύμβαση αναφέρονται ως βόρειος και νότιος πόλος. Οι δυνάμεις μεταξύ διαφορετικών
πόλων είναι ελκτικές ενώ μεταξύ ίδιων απωστικές.

Τα υλικά κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο που
αλληλεπιδρούν με τα μαγνητικά πεδία. Με κριτήριο τις μαγνητικές τους ιδιότητες, μπορούμε
να χωρίσουμε όλα τα υλικά σε δύο βασικές κατηγορίες. Στα υλικά που τα άτομα τους έχουν
μόνιμη μαγνητική ροπή και στα υλικά που η μαγντική τους ροπή δεν είναι μόνιμη
(διαμαγνητικά). Τα υλικά που έχουν μόνιμη μαγνητική ροπή μπορούμε στη συνέχεια να τα
διακρίνουμε σε αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα αλληλεπιδράσεις μεγάλης εμβέλειας και
αυτά με αλληλεπιδράσεις μικρής εμβέλειας (παραμαγνητικά). Τέλος, μπορούμε να
κατηγοριοποιήσουμε τα υλικά με μεγάλη εμβέλεια αλληλεπίδρασης σύμφωνα με το μοτίβο
που ακολουθεί η μαγνητική τους ροπή (σιδηρομαγνητικά, αντισιδηρομαγνητικά και
φερριμαγνητικά). Άλλες κατηγορίες υλικών είναι τα υπερμαφνητικά υλικά, spin glass υλικά
και μεταμαγνητικά υλικά. Σημαντικό να σημειωθεί είναι ότι η μαγνητική κατάσταση ενός
υλικού, δηλαδή σε ποια από τις προαναφερθήσες κατηγορίες ανήκει εξαρτάται από
διάφορες παραμέτρους με πιο κύριες την θερμοκρασία και το εφαρμοζόμενο εξωτερικό
μαγνητικό πεδίο. Συμπεραίνουμε ότι το ίδιο υλικό μπορεί να έχει διαφορετική συμπεριφορά
όταν οι συνθηκές θερμοκρασίας και εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου διαφέρουν.
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1.1.1

Μαγνητικά Υλικά

Σχήμα 1.1: Ο προσανατολισμός γειτονικών σπιν του υλικού για τις κύριες κατηγορίες στις οποίες
μπορεί να βρεθεί ένα μαγνητικό σύστημα. (Η εικόνα πάρθηκε από [3]).

Διαμαγνητισμός
Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται σε όλα τα υλικά, μόνο μερικά υλικά όμως
κατηγοριοποιούνται ως διαμαγνητικά αφού στη περίπτωση όπου στο ίδιο υλικό
εμφανίζονται και φαινόμενα παραμαγνητισμού ή σιδηρομαγνητισμού υπερισχύουν ως πιο
ισχυρά και το υλικό κατατάσσεται στην αντίστοιχη κατηγορία. Έτσι διαμαγνητικά υλικά
ονομάζουμε τα υλικά που δεν περιέχουν άτομα ή ιόντα με μόνιμη μαγνητική ροπή, δηλαδή
τα υλικά που έχουν όλα τους τα ηλεκτρόνια συζευγμένα. Διαμαγνητισμός είναι το φαινόμενο
κατά το οποίο ένα υλικό που βρίσκεται εντός ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου
αναπτύσσει αντίθετο μαγνητικό πεδίο και ως εκ τούτου αποθείται από το εξωτερικό πεδίο
στο οποίο βρίσκεται. Την προέλευση αυτού του φαινομένου μπορούμε να την
κατανοήσουμε διαισθητικά από την κλασική θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού. Σύμφωνα με
την θεωρία αυτή όταν ένα υλικό βρίσκεται εντός μαγνητικού πεδίου τα ηλεκτρόνια του που
εκτελούν τροχιές γύρο από τους πυρήνες δέχονται μια επιπλέον δύναμη Lorentz, που
ανάλογα με τη φορά περιστροφής του ηλεκτρονίου, αυξάνεται ή ελαττώνεται η κεντρομόλος
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δύναμη που ασκείται στο ηλεκτρόνιο και έχει ως αποτέλεσμα το ηλεκτρόνιο να εκτελεί
τροχιά με μικρότερη ή μεγαλύτερη ακτίνα αντίστοιχα. Αποτέλεσμα αυτού, η μαγνητική ροπή
λόγο της κίνησης του ηλεκτρονίου αυξάνεται στην κατεύθυνση αντίθετα με το εξωτερικό
πεδίο. Παρόλο που η θεωρία αυτή δίνει σωστά αποτελέσματα για πιο σωστή εξήγηση του
φαινομένου απαιτείται η χρήση της κβαντικής θεωρίας.

Παραμαγνητισμός
Το φαινόμενο του παραμαγνητισμού παρατηρείται σε υλικά με μόνιμη μαγνητική ροπή
δηλαδή με μη συζευγμένα ηλεκτρόνια. Στα παραμαγνητικά υλικά λόγο του ότι κάθε άτομο
έχει ένα ασύζευκτο ηλεκτρόνιο έχει μη μηδενική μαγνητική ροπή, η οποία σχετίζεται με
κάποιο μαγνητικό πεδίο, τυχαία προσανατολισμένη στο χώρο. Λόγο του τυχαίου
προσανατολισμού τον επιμέρους μαγνητικών ροπών το συνολικό μαγνητικό πεδίο ενός
τέτοιου υλικού ισούται με μηδέν όταν δεν εφαρμόζεται στο υλικό κάποιο εξωτερικό
μαγνητικό πεδίο. ΄Οταν εφαρμοστεί εξωτερικό μαγνητικό πεδίο σε ένα τέτοιο υλικό οι
επιμέρους μαγνητικές ροπές τείνουν να ευθυγραμμιστούν παράλληλα με το εξωτερικό
μαγνητικό πεδίο, για ελαχιστοποίηση της ενέργειας Zeeman (Κεφ. 3.1.1), δίνοντας μη
μηδενικό ολικό μαγνητισμό στο υλικό.

Σιδηρομαγνητισμός
Το φαινόμενο του σιδηρομαγνητισμού παρατηρείται σε υλικά με μόνιμη μαγνητική ροπή
δηλαδή με μη συζευγμένα ηλεκτρόνια όπως και το φαινόμενο του παραμαγνητισμού. Στο
φαινόμενο αυτό ισχύουν όσα έχουν ήδη αναφερθεί για το φαινόμενο του
παραμαγνητισμού, με την διαφορά πως τα υλικά αυτά έχουν μια επιπλέον ιδιότητα, οι
μαγνητικές τους ροπές ευθυγραμμίζονται μεταξύ τους, κάτι που ευνοεί την ελαχιστοποίηση
της ενέργειας ανταλλαγής (exchange energy). Λόγω αυτής της ιδιότητας, υπάρχει μη
μηδενική συνολική μαγνήτιση σε ένα υλικό ενώ αυτό βρίσκεται σε μηδενικό εξωτερικό
μαγνητικό πεδίο. Όπως ήδη αναφέρθηκε πιο πάνω, ανάλογα με το εύρος θερμοκρασιών, ένα
υλικό μπορεί να συμπεριφέρεται ως σιδηρομαγνήτης ή παραμαγνήτης. Όταν το υλικό
συμπεριφέρεται ως σιδηρομαγνήτης υπάρχει μια χαρακτηριστική θερμοκρασία, για κάθε
υλικό, η λεγόμενη θερμοκρασία Curie (Curie Temperature), κατά την οποία όταν ένας
σιδηρομαγνήτης την ξεπεράσει ξεκινά πλέον να συμπεριφέρεται ως παραμαγνήτης, έτσι το
υλικό υποβάλλεται σε αλλαγή φάσης.
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Αντισιδηρομαγνητισμός
Το φαινόμενο του αντισιδηρομαγνητισμού λειτουργεί παρόμοια με το φαινόμενο του
σιδηρομαγνητισμού, υπάρχει όμως μία διαφορά, στα αντισιδηρομαγνητικά υλικά η ενέργεια
αλληλεπίδρασης ελαχιστοποιείται όταν οι μαγνητικές ροπές γειτονικών ατόμων είναι
αντιπαράλληλες και οι μαγνητικές ροπές των γειτονικών ατόμων σε τέτοια υλικά έχουν ίσο
μέτρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι αντισιδηρομαγνήτες να έχουν πάντοτε μηδενικό
μαγνητισμό στο εσωτερικό τους ακόμα και στη περίπτωση που υπάρχει εξωτερικό μαγνητικό
πεδίο. Στην περίπτωση όμως που έχουμε εξαιρετικά υψηλά εξωτερικά μαγνητικά πεδία,
ώστε να ξεπεραστεί το ενεργειακό φράγμα που κρατά τις μαγνητικές ροπές των ατόμων
αντιπαράλληλα, ή η θερμοκρασία του υλικού περάσει μια συγκεκριμμένη τιμή, η οποία
ονομάζεται θερμοκρασία Neel (Neel Temperature), το υλικό συμπεριφέρεται σαν
παραμαγνητικό.

Φερριμαγνητισμός
Το φαινόμενο του φερριμαγνητισμόυ λειτουργεί παρόμοια με το φαινόμενο του
αντισιδιρομαγνητισμού και είναι στην ουσία μια πιο γενική περίπτωση του φαινομένου
αυτού. Η διαφορά τους είναι πως στα φερριμαγνητικά υλικά, σε αντίθεση με τα
αντισιδηρομαγνητικά, οι μαγνητικές ροπές των γειτονικών σημείων στο πλέγμα του υλικού
δεν έχουν κατ΄ ανάγκη το ίδιο μέτρο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στα υλικά αυτά το
πλέγμα είναι σύνθετο και αποτελείται από πλέγματα διαφόρων στοιχείων. Στην πίο απλοïκή
περίπτωση μπορεί να αναλυθεί σε δύο άλλα πιο απλά όπου το ένα από αυτά ευνοεί τις
μαγνητικές ροπές των ατόμων να προσανατολιστούν προς μια κατεύθυνση ενώ το άλλο
ευνοεί τις μαγνητικές ροπές των ατόμων να προσανατολιστούν προς την αντίθετη ως προς
το πρώτο κατεύθυνση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαγνητικές ροπές παρόλο που είναι
αντιπαράλληλες να μην ακυρώνει η μια την άλλη και να έχω πεπερασμένο συνολικό
μαγνητικό πεδίο εντός του υλικού.
Η παρούσα διπλωματική αναφέρεται μόνο σε σιδηρομαγνητικά υλικά. Επιπλέον, θα
αναφερθούν οι έννοιες όπως της μαγνητικής περιοχής (magnetic domain) και του
μαγνητικού τοίχου (domain wall) οι οποίες θα εξηγηθούν στα επόμενα υποκεφάλαια.
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1.1.2

Μαγνητικές περιοχές (Magnetic domains)

Σχήμα 1.2: Μικρογραφία Kerr μεταλλικής επιφάνειας που εμφανίζει μαγνητικές περιοχές, με
κόκκινες και πράσινες γραμμές που υποδηλώνουν αντίθετες κατευθύνσεις. (Η εικόνα πάρθηκε από
την ιστοσελίδα[4]).

Σύμφωνα με τη θεωρία που προτάθηκε, από τον Pierre-Ernest Weiss το 1907, οι
σιδηρομαγνήτες αλλα και όλα τα υλικά στα οποία εμφανίζεται μαγνητική τάξη, έχουν
μαγνητικές περιοχές. Σε κάθε μία από τις περιοχές αυτές, τα μαγνητικά δίπολα είναι
προσανατολισμένα παράλληλα, έτσι ώστε η μαγνήτιση μέσα σ’ αυτήν να φτάνει μέχρι
κορεσμό. Οι σιδηρομαγνήτες χωρίζονται σε πολλές τέτοιες περιοχές, ωστόσο η διεύθυνση
προσανατολισμού διαφέρει από περιοχή σε περιοχή με τυχαίο τρόπο. Ο Pierre- Ernest Weiss
δήλωσε ότι τα σιδηρομαγνητικά υλικά δεν είναι κατ΄ ανάγκη μαγνητισμένα μέχρι κορεσμού,
μέχρι δηλαδή όλο το υλικό να είναι ομοιόμορφα μαγνητισμένο προς μια κατεύθυνση, όταν
το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο που εφαρμόζεται σε αυτά είναι μηδέν. Αντί αυτού είναι
χωρισμένα σε περιοχές στις οποίες ο μαγνητισμός είναι ομοιόμορφος και
προσανατολισμένος προς μία κατεύθυνση.
Ο Landau και ο Lifschitz απέδειξαν ότι η ύπαρξη των μαγνητικών περιοχών είναι
αποτέλεσμα της ελαχιστοποίησης της ενέργειας. Ένα υλικό με μία μόνο μαγνητική περιοχή
έχει μεγάλη μαγνητοστατική ενέργεια. Το «σπάσιμο» της περιοχής αυτής σε μικρές
γειτονικές, στις οποίες κλείνει κυκλικά η μαγνητική ροή, μειώνει τη μαγνητοστατική
ενέργεια. Συνεπώς όταν η μείωση της μαγνητοστατικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη από την
ενέργεια που απαιτείται για τον σχηματισμό τοιχωμάτων, τότε σχηματίζονται πολλές
μαγνητικές περιοχές στο μαγνητικό υλικό. Αυτού του είδους τα συστήματα, πέρα από τον
όρο της ενέργειας ανταλλαγής η συνολική ενέργεια περιέχει και άλλους όρους. Και για να
φτάσει στην ελάχιστη του ενέργεια ένα συστήματα απαιτείται η ελαχιστοποίηση τής
συνολικής έκφρασης της ενέργειας και όχι των επιμέρους όρων της, αφού δεν μπορούν όλοι
οι επιμέρους όροι να είναι ελάχιστοι ταυτόχρονα έτσι παρατηρείται ένας συμβιβασμός
μεταξύ των ενεργειακών όρων που έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της ολικής
ενέργειας.
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1.1.3 Μαγνητικοί Τοίχοι (Domain Wall – DW)

Σχήμα 1.3: Στο σχήμα φαίνεται η εσωτερική δομή ενός DW με το διάνυσμα του μαγνητισμού να
μεταβάλετε ομαλά ξεκινώντας αρχικά προσανατολισμένο στην κατεύθυνση του μαγνητισμού της
μιας περιοχής και καταλήγοντας να είναι προσανατολισμένο στην κατεύθυνση του μαγνητισμού της
άλλης περιοχής. (Η εικόνα πάρθηκε από [6]).

Το μαγνητικό τοίχωμα είναι το όριο-περιοχή μεταξύ δύο μαγνητικών περιοχών με
διαφορετικούς προσανατολισμούς μαγνήτισης. Ο μαγνητισμός στο μαγνητικό τοίχωμα
σχηματίζει κάποια γωνία έτσι ώστε να υπάρχει ομαλή μετάβαση από το προσανατολισμό
μαγνήτισης της μιας περιοχής στην άλλη. Όταν εφαρμοστεί ρεύμα σε ένα σύρμα έχουμε ως
αποτέλσμα τις τοπικές περιστροφές του μαγνητισμού μέσα στο μαγνητικό τοίχο, δηλαδή
υπάρχει περιοδική αλλαγή του μαγνητισμού, από περιοχή σε περιοχή. Το πάχος ενός τέτοιου
τοίχου εξαρτάται από την ενέργεια ανταλλαγής και από την ενέργεια ανισοτροπίας. Τυπικά
ισχύει η εξής σχέση αναλογίας:
𝐴𝑒𝑥

𝑙DW ∝ √ 𝐾𝑢

(1.1)

όπου lDW συμβολίζει το μήκος στο οποίο εκτείνεται ένας DW, ενώ Aex και Ku αποτελούν τις
σταθερές ισχύος της αλληλεπίδρασης ανταλλαγής και μονοαξονικής ανισοτροπίας.Σύμφωνα
με την σχέσης αναλογίας το μήκος του μαγνητικού τοίχου αυξάνεται με την αύξηση του Α ex
και μειώνεται με την αύξηση του Κu. Σε ειδικές περιπτώσεις στις οποίες ο όρος της
μονοαξονικής ανισοτροπίας Κu είναι αμελητέος λόγο του κρυστάλλου του υλικού,
συνεισφέρει μόνο ο όρος της μονοαξονικής ανισοτροπίας λόγο της γεωμετρίας του υλικού
τότε η σχέση γράφεται ως εξής:

𝑙𝐷𝑊 ∝ √

𝐴𝑒𝑥
𝑀2 𝑠𝑎𝑡
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(1.2)

1.2 Δυναμική Μαγνητικών Συστημάτων
1.2.1

Spin Transfer Torque (STT)

Σχήμα 1.4: Στο σχήμα φαίνεται ένα απλό μοντέλο ροπής στέψης (Spin Transfer Torque (STT)) για δύο
στρώματα (layers) με μη παράλληλο μαγνητισμό. (Η εικόνα πάρθηκε από [12])

Ο μηχανισμός του STT προτάθηκε αρχικά από τους Berger et al και Slonczewski το 1996.
STT είναι η ροπή στρέψης που προέρχεται από τις περιστροφές ηλεκτρονίων αγωγιμότητας
στο μαγνητισμό ενός σιδηρομαγνήτη. Ένα ηλεκτρικό ρεύμα είναι γενικά μη πολωμένο, αυτό
σημαίνει ότι αποτελείται από 50% spin-upηλεκτρόνια και 50% spin-down ηλεκτρόνια. Όταν
το ρεύμα αποτελείται από περισσότερα ή spin-up ηλεκτρονία ή spin-down ηλεκτρονία τότε
το ρεύμα αυτό είναι πολωμένο. Με τη διέλευση ρεύματος μέσα από ένα χοντρό μαγνητικό
στρώμα (fixed layer) παράγεται πολωμένο σπιν ρεύμα. Στη συνέχεια, όταν το πολωμένο σπιν
ρεύμα περάσει μέσα από ένα δεύτερο πιο λεπτό μαγνητικό στρώμα (free layer), στο οποίο ο
μαγνητισμός του δεν έιναι παράλληλος με το προηγούμενο, τότε το υλικό απορροφά μέρος
της σπιν στροφορμής που φέρουν τα ηλεκτρονία αγωγιμότητας έχοντας έτσι STT. Επίσης STT
έχω όταν πολωμένο σπιν ρεύμα περνά μέσα από μαγνητικούς τοίχους ή από οποιοδήποτε
άλλο μη ομοιόμορφο μαγνητισμό. Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις ο μαγνητισμός του
υλικού αλλάζει τη φορά του σπιν του σπιν πολωμένου ρεύματος ασκώντας ροπή στα
ηλεκτρόνια αγωγιμότητας και μεταβάλουν τον προσανατολισμό του σπιν τους, επιπλέον τα
ηλεκτρόνια αγωγιμότητας ασκούν μια ροπή ίσου και αντίθετου μεγέθους στο μαγνητισμού
του υλικού και μεταβάλουν τον προσανατολισμό του.
Για τον υπολογισμό της ισχύς της ροπής που ασκείται από τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας στο
μαγνητισμό μπορούμε είτε να υπολογίσουμε την αλλαγή στο πολωμένο σπίν ρεύμα πριν και
μετά την αλληλεπίδραση του με το μαγνητικό υλικό, είτε από την αμοιβαία μεταπτωτική
κίνηση των διανυσμάτων των σπίν των ηλεκτρονίων αγωγιμότητας και του διανύσματος του
μαγνητισμού του υλικού όταν αυτά αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους.
Η πυκνότητα του πολωμένου σπίν ρεύματος (Spin Current Density-SCD) δίνεται από:

Q = v⊗ s
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(1.3)

V είναι το διάνυσμα της ταχύτητας και sτο διάνυσμα των σπιν των ηλεκτρονίων
αγωγιμότητας. Η ποσότητα αυτή είναι τανυστής, ⊗ είναι το τανυστικό γινόμενο μεταξύ
μεταξύ των δύο διανυσμάτων, και η τιμή της μπορεί να μεταβάλλεται στο χώρο. Επιπλέον, η
ποσότητα αυτή έχει κατεύθυνση τόσο στον χώρο των σπιν όσο και κατεύθυνση ροής στο
πραγματικό χώρο. [7]

1.2.2

Δυναμική Μαγνητικών Συστημάτων εν τη απουσία STT

Σχήμα 1.5: Στο σχήμα φαίνονται σχηματικά οι όροι της εξισώσης Landau-Lifshitz εξ. (1.5) για
κίνηση με απόσβεση. Στην κίνηση αυτή η ακτίνα της μεταπτωτικής κίνησης μειώνεται και η
συνολική κίνηση σχηματίζει ένα κώνο. (Η εικόνα πάρθηκε από [9]).

Στις περιπτώσεις όπου ο μαγνητισμός στο υλικό δεν βρίσκεται στην κατάσταση ισορροπίας
του, τότε ο μαγνητισμός εκτελεί μεταποιητική κίνηση γύρο από το τοπικό ενεργό μαγνητικό
του πεδίο. Όταν το σύστημα δεν έχει απώλειες ενέργειας τότε ο μαγνητισμός συμφωνεί με
την εξίσωση:

𝚳̇ = 𝛾0 𝚳x𝑯𝒆𝒇𝒇

(1.4)

Όπου 𝚳̇ είναι η χρονική παράγωγος και Μ είναι το διανυσματικό πεδίο του μαγνητισμού στο
χώρο. Tα διανύσματα συμβολίζοντε με bold γράμματα. Όπως γνωρίζουμε, σε πραγματικά
συστήματα υπάρχουν πάντα απώλειες ενέργειας. Για το λόγο αυτό, οι Landau και Lifshitz για
να λάβουν υπόψη την απώλεια ενέργειας πρόσθεσαν στην εξ. (1.4) ένα όρο απόσβεσης.

Ṁ= 𝛾′0 𝚳x𝚮𝒆𝒇𝒇 −

λ
𝑀𝑠

𝐌 x (𝐌 x 𝐇𝒆𝒇𝒇 )

(1.5)

O Gilbert τροποποίησε την εξ. (1.4) θέλοντας να προσθέσει τον όρο απόσβεσης αλλά με
διαφορετικό τρόπο από τους Landau και Lifshitz, έτσι προέκυψε η εξίσωση:
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Ṁ= 𝛾0 𝚳x𝚮𝒆𝒇𝒇 −

α
Μ𝑠

𝐌 x 𝚳̇

(1.6)

Όπου γο ο γυρομαγνητικός λόγος του ηλεκτρονίου, λ η σταθερά απόσβεσης Landau-Lifshitz
και α σταθερά απόσβεσης Gilbert. Αν αντικαταστήσουμε όπου γο = γο /(1+α2) και όπου
λ=γοα/(1+α2 ) οι δυο εξισώσεις (1.5, 1.6) είναι ισοδύναμες. Είναι θέμα επιλογής ποια θα
χρησιμοποιηθεί αφού και οι δύο οδηγούν σε σωστές εξισώσεις κίνησης. Αξίζει να σημειωθεί
ότι και στις δύο εξισώσεις το μέτρο του διανύσματος του μαγνητισμού Μ παραμένει σταθερό
κατά τη μεταπτωτική κίνηση.
Στη παρούσα διπλμωματική θα γίνεται αναφορά μόνο στην εξ. (1.6) αφού αυτή
χρησιμοποιείται από το ΜuMax3 για την αριθμητική λύση των προβλημάτων. Η διαδικασία
που ακολουθεί η MuMax3με σκοπό να υπολογίσει την μαγνήτιση σε κάθε cell του υλικού
χρησιμοποιώντας την εξ. (1.6) είναι η ακόλουθη:
Ολοκληρώνει την πιο πάνω εξίσωση (1.6) με σκοπό να υπολογίσει την μαγνήτιση για κάθε
cell. Γνωρίζουμε όμως ότι η μαγνήτιση του καθενός cell επηρεάζεται από τα γειτονικά cells
έτσι χρονοεξελίζει την εξίσωση για πολύ μικρό χρόνο με αποτέλεσμα να μην επηρεαστεί από
τις αλλαγές των γειτονικών cells. Αυτό το καταφέρνει η MuΜax3 κάνοντας χρήση της
μεθόδου Runge-Kutta. Για εξοικονόμηση χρόνου η MuMax3 θα ήταν καλύτερο να
χρονοεξελίζει την εξίσωση σε πιο μεγάλο χρόνο αλλά έτσι θα είχαμε πιο μεγάλο σφάλμα. Για
αυτό το λόγο η MuMax3 προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο μεγαλύτερο δυνατό χρόνο
για την χρονοεξέλιξη της εξ. (1.6) αλλά και σε ένα ικανοποιητικό σφάλμα.

1.2.3

Δυναμική Μαγνητικών Συστημάτων με STT

Σχήμα 1.6: Στο σχήμα φαίνεται ένα σύστημα με STT και με κόκκινο απεικονίζεται σχηματικά το Spin
Transfer Torque (STT). (Η εικόνα πάρθηκε από [10])

Στις περιπτώσεις που στο σύστημα υπάρχει STT η μόνη αλλαγή είναι ότι πρέπει να λάβουμε
υπόψιν την ροπή αυτή στην χρονική εξέλιξη του συστήματοςπροσθέτοντας ένα επιπλέον όρο
στην εξ. (1.6) με τη νέα εξίσωση να γράφεται ως εξής:
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𝚳̇ = 𝛾0Μ × Ηeff−

a
𝑀𝑠

Μ × 𝚳̇+ Τ

(1.7)

Όπου το Τ ισούται με
Τ=

𝑏𝑗

𝜕𝑴
𝜕𝑴
𝑐𝑗
Μ × (Mx
) − 𝐌× ( )
2
𝑀𝑠
𝜕𝑥
𝜕𝑥
Μs

(1.8)

το οποίο αποτελείται από δύο όρους. Ο πρώτος όρος καλείται αδιαβατικός όρος του STT και
ο δεύτερος καλείταιμη αδιαβατικός όρος του STT. Οι παράμετροι bj και cj καθορίζουν το
μέγεθος της συνεισφοράς του κάθε όρου και έχουν μονάδες μέτρησης ταχύτητας. ΄Οπως
αναφέρθηκε και πιο πάνω η ροπή που ασκείται από τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας στον
μαγνητισμό του υλικού προκαλεί την μεταβολή των τοπικών μαγνητικών ροπών και σπιν του
υλικού με αποτέλεσμα το ευρύτερο διανυσματικό πεδίο του μαγνητισμού στο υλικό να
αλλάζει. ΄Οταν η STT ασκείται σε κάποια δομή σπιν τότε η μεταβολή του διανυσματικού
πεδίο του μαγνητισμού αλλάζει με τέτοιο τρόπο ώστε ολόκληρη η δομή σπιν να μετακινείται
αυτούσια εντός του υλικού.

1.3 Λεπτά Υμένια
Tα λεπτά υμένια (thin films) είναι τα υλικά τα οποία η μια τους διάσταση είναι πολύ
περιορισμένη σε σχέση με τις άλλες και μπορεί να έχει μήκος από μερικά μικρόμετρα μέχρι
μερικά κλάσματα του νανομέτρου (όσο το μέγεθος ενός ατόμου). Τα λεπτά υμένια μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σε πληθώρα εφαρμογών. Οι κύριες εφαρμογές τους είναι σε
ηλεκτρονικές συσκευές ημιαγωγών και για οπτική επένδυση διαφόρων επιφανειών.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη μελέτη του φαινομένου του κβαντικού
περιορισμού (quantum confinement), επιπλέον σιδηρομαγνητικά και σιδηροηλεκτρικά
λεπτά υμένια χρησιμοποιούνται στη κατασκευή για μνήμες ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Για τη διπλωματική αυτή τα λεπτά υμένια που θα μας απασχολήσουν θα είναι λεπτά υμένια
από κάποιο σιδιρομαγνητικό υλικό με πάχος περίπου της τάξης του ενός νανομέτρου. Τα
συστήματα που θα μελετηθούν θα βρισκονται σε κάποιο μαγνητικό λεπτό υμένιο. Το κύριο
χαρακτηριστικό που προσδίδεται σε ένα μαγνητικό σύστημα όταν αυτό βρίσκεται σε ένα
λεπτό υμένιο είναι η μεγάλη μαγνητική ανισοτροπία λόγο της γεωμετρίας του υλικού με τον
εύκολο άξονα ανισοτροπίας να βρίσκεται εντός του επιπέδου του λεπτού υμενίου. Η
μαγνητική αυτή ανισοτροπία μπορεί να εκφραστεί στη μορφή της μονοαξονικής
ανισοτροπίας και να θεωρηθεί σαν μια επιπλέον συνεισφορά στην ανισοτροπία αυτή. Από
εδώ και πέρα για χάρη ευκολίας θα αναφέρομε στα μαγνητικά λεπτά υμένια απλά ως λεπτά
υμένια.
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1.4

Αλληλεπίδραση Dzyaloshinskii – Moriya (D-M Interaction -DMI)

Σχήμα 1.7: Στο σχήμα φαίνονται δύο άτομα συζευυγμένα με έμμεσο τρόπο μέσω ενός
ενδιάμεσου ατόμου. Φαίνεται και το διάνυσμα Dij με διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο και
πρως τα πάνω. (Η εικόνα πάρθηκε από [11])
Η DMI είναι γνωστή και ως αντισυμετρική αλληλεπίδραση ανταλλαγής (Antisymmetric
exchange interaction) [13,14]. Η αλληλεπίδραση αυτή και ο αντίστοιχος ενεργειακός όρος
εμφανίζονται σε συστήματα όπου η συμμετρία αντιστροφής είναι “σπασμένη” λόγω του
κρυστάλλου του υλικού και είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού τον φαινομένων spin-orbit
και superexchange interaction. Πιο συγκεκριμένα το φαινόμενο αυτό συναντάται σε υλικά
όπου ο κρύσταλλος είναι δομημένος με τέτοιο τρόπο ώστε τα σπιν των ατόμων να είναι
συζευγμένα με έμμεσο τρόπο μέσο ενός ενδιάμεσου ατόμου ή συνόλου ατόμων μέσω ενός
φαινομένου γνωστού ως Superexchange [15] όπως φαίνεται στο Σχ. 1.7. Επίσης αποτελεί
πηγή ασθενούς σιδηρομαγνητικής συμπεριφοράς σε αντιφερόμαγνητες [13].
Ο αντίστοιχος ενεργειακός όρος για την αλληλεπίδραση αυτή είναι ο πιο κάτω

ΗDM = −D12(S1 × S2)

(1.9)

όπου D12 η σταθερά ισχύος της εν λόγο αλληλεπίδρασης η οποία είναι διάνυσμα του οποίου
το μέτρο και η κατεύθυνση εξαρτάται από τον κρύσταλλο του υλικού.
Η αλληλεπίδραση αυτή είναι θεμελιώδους σημασίας για την παραγωγή μαγνητικών
Skyrmions. Για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική σε αυτή την διπλωματική εργασία αφού
θα είναι παρούσα σε όλα τα συστήματα που θα μελετηθούν και είναι στην ουσία η αιτία της
εμφάνισης του είδους των Σκίρμιον που θα μελετηθούν.

16

1.5 Τοπολογία στη Φυσική
«Με τον όρο Tοπολογία εννοούμε τη θεωρία εκείνη που αποσκοπεί στη μελέτη των
τυπικών χαρακτηριστικών διαφόρων αντικειμένων, των νόμων κάτω από τους οποίους αυτά
συνδέονται μεταξύ τους, τη σχετική τους θέση, τα διαδοχικά σημεία τα οποία σχηματίζουν
καθώς επίσης τις γραμμές και τις επιφάνειες που ενδεχομένως δημιουργούν
συμπεριλαμβανομένου των μερών τους ή ακόμα και των συσσωματωμάτων τους στον
χώρο.» [16]
Η τοπολογία δηλαδή μελετά τις ιδιότητες του χώρου, οι οποίες διατηρούνται κάτω από
συνεχή μετασχηματισμούς, και ανήκει στον κλάδο των μαθηματικών. Στις περιπτώσεις που
σε κάποιο σύστημα υπάρχουν δομές που είναι δυνατό να παραμορφωθούν, τότε η
τοπολογική περιγραφή είναι αρκετά χρήσιμη διότι η τοπολογία παραμένει αναλλοίωτη κάτω
από συνεχείς μετασχηματισμούς. Οι διάφορες ενεργειακές ζώνες ηλεκτρονίων, οι
αντισιδηρομαγνητικοί υπεραγωγοί και οι σπίν δομές εντός μαγνητικών υλικών είναι μερικά
παραδείγματα τέτοιων συστημάτων. Μερικά φαινόμενα που δημιουργούνται λόγο
τοπολογίαςείναι οι τοπολογικοί μονωτές, το κβαντικό φαινόμενο Hall και διάφορα
αναδυόμενα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Τοπολογίκα ισοδύναμες δομές καλούνται οι δομές
στις οποίες μπορεί να γίνει μετάβαση από τη μια δομή στην άλλη μέσω ενός συνεχούς
μετασχηματισμού. Η τοπολογία είναι αρκετά χρήσιμη στη φυσική αφού καθορίζει τους
δυνατούς και απαγορευμένους μετασχηματισμούς που μπορούν να γίνουν στο σύστημα, οι
οποίοι καθορίζονται από τους φυσικούς περιορισμούς του συστήματος (ενεργειακά
φράγματα και απαγορευμένες καταστάσεις).
Η παρούσα διπλωματική ασχολείται με μαγνητικά συστήματα και κάποια από τα φυσικά
χαρακτηριστικά τους, τα οποία καθορίζουν τη τοπολογική ταξινόμηση, η οποία δίνει τη
δυνατότητα τοπολογικής περιγραφής. Συνήθως στα μαγνητικά συστήματα ο μαγνητισμός
εντός των υλικών μεταβάλλεται σε κλίμακες πολύ μεγαλύτερες της πλεγματικής σταθεράς.
Αυτό οφείλεται στην ευνόηση των γειτονικών σπίν του υλικού να προσανατολίζονται
παράλληλα από την αλληλεπίδραση ανταλλαγής. Εντούτοις, ένα μοντέλο συνεχούς πεδίου
(κεφ. 3.1), κάτι που προϋποθέτει τη χρήση τοπολογίας, περιγράφει το σχετικό διανυσματικό
πεδίο του μαγνητισμού. Επιπλέον, ένα ενεργειακό φράγμα για συνεχείς παραμορφώσεις
τίθεται από την αλληλεπίδραση ανταλλαγής, πέρα από τις οποίες το σύστημα μεταβάλλεται
τοπολογικά. Η μαγνητική ανισοτροπία και αλληλεπίδραση σταθεροποιούν τα σύνορα της
δομής. Παρ’ όλα αυτά, συνεχείς μετασχηματισμοί μεταξύ ισοδύναμων τοπολογιών
επιτρέπονται, προϋποθέτοντας ότι το σύνορο της δομής δεν τροποποιείται.
Το Skyrmion το οποίο θα μελετηθεί σ’ αυτή τη διπλωματική αποτελεί παράδειγμα μια
τέτοιας τοπολογίας.
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Κεφάλαιο 2
Μαγνητικά Skyrmions και τα χαρακτηριστικά τους
Όπως προαναφέρθηκε προηγούμενος, το αντικείμενο μελέτης της παρούσας
διπλωματικής εργασίας είναι το Skyrmion. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το κεφάλαιο θα μιλήσουμε
για τα Skyrmions και τα χαρακτηριστικά τους. Το Skyrmion είναι ένα είδος μαγνητικού τοίχου
το οποίο απασχολεί τους επιστήμονες τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Τα Skyrmions είχαν
αρχικά προταθεί από τον Tony Hilton Royle Skyrme, τη δεκαετία του 1960 από τον οποίο
πήραν και την ονομασία τους. Η πρώτη αναφορά σε αυτά έγινε σε μια δημοσίευση του, σε
μια θεωρία του για την σταθερότητα των αδρονίων στην πυρηνική φυσική κατά την οποία,
Skyrmion είναι ένα σωματίδιο που έχει σχέση με βαρυόνια, η σταθερότητα του οποίου
οφείλεται στην τοπολογία του [17]. Μια από τις ιδέες που πρότεινε πρώτος ο Skyrme είναι
πως κάθε σωματίδιο οφείλει την σταθερότητα του στο γεγονός ότι είναι τοπολογικά
προστατευμένο, από την άποψη ότι κάθε σωματίδιο χαρακτηρίζετε από ένα ακέραιο
τοπολογικό αριθμό ο οποίος δεν αλλάξει κάτω από συνεχή μετασχηματισμό του πεδίου στο
οποίο το σωματίδιο οφείλει την ύπαρξη του. Επίσης, η έννοια του Skyrmion αποδείχθηκε
χρήσιμη σε συστήματα συμπυκνωμένης ύλης, και είχε προβλεφθεί ότι τοπολογικά
προστατευμένα σωματίδια μπορούν να σταθεροποιηθούν σε χειραλικούς μαγνήτες με την
μορφή δομών σπιν [18]. Αυτά τα σωματίδια θα αποκαλούμε μαγνητικά Skyrmions.

2.1 Μαγνητικά Skyrmions
Τα μαγνητικά Skyrmions είναι τοπολογικά σταθερές δομές σπιν (spin texture) οι οποίες
συνήθως οφείλουνε την ύπαρξή τους στην αλληλεπίδραση Dzyaloshinskii–Moriya
(Dzyaloshinskii–Moriya interaction, DMI) η οποία παρατηρείται σε χειραλικούς μαγνήτες [20]
και είναι στην ουσία ένα είδος μαγνητικού τοίχου. Είναι κυλινδρικά συμμετρικός τοίχος και
οι δύο περιοχές στις οποίες χωρίζεται είναι μια μικρή περιοχή στο κέντρο του και ο χώρος
έξω από αυτόν, με τις δύο αυτές περιοχές να έχουν ομοιόμορφο μαγνητισμό αλλά προς
αντίθετες κατευθύνσεις. Η τοπολογική φύση του Skyrmion του προσδίδει σταθερότητα και
ακόμα όταν είναι ασταθής έχει μεγάλο χρόνο ζωής. Επίσης παρουσιάζει χαρακτηριστικά
σωματιδίου [21] λόγο του γεγονότος ότι τα Skyrmions είναι εντοπισμένες δομές σπιν, σε
αντίθεση με αλλά είδη μαγνητικών τοίχων που εκτείνονται σε όλο το υλικό όπως οι εγκάρσιοι
μαγνητικοί τοίχοι (Transverse domain wall, TDW) και οι μαγνητικές δίνες (magnetic vortices,
MV) [19]. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην μελέτη
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των αντικειμένων αυτών, ορισμένων ιδιοτήτων τους καθώς και την συμπεριφορά τους σε
μαγνητικά συστήματα.
Έχει διαπιστωθεί ότι τα Skyrmions βρίσκονται σε φερομαγνήτες κβαντικού φαινομένου
Hall(quantum Hall ferromagnets), μονοστροματικούς φερομαγνήτες (ferromagnetic
monolayers), (doped layered antiferromagnets), υγρούς κρυστάλλους (liquid crystals) και
συμπυκνώματα Bose–Einstein (Bose–Einstein condensates). Πρόσφατα, η ύπαρξη Skyrmions
σε χειραλικούς μαγνήτες ήταν θεωρητική αλλά στη συνέχεια αποδείχθηκε και πειραματικά
[18].

2.2 Μηχανισμοί Δημιουργίας Skyrmion
Η ύπαρξη ενός Skyrmion οφείλεται σε τέσσερις βασικούς μηχανισμούς. Ο κάθε μηχανισμός
καθορίζει κάποιες ιδιότητες του Skyrmion, όπως το μέγεθος του το οποίο θα επισημάνουμε
για κάθε περίπτωση. Οι μηχανισμοί είναι: 1) Η αλληλεπίδραση διπόλου – διπόλου
(αλληλεπίδραση μεγάλης εμβέλειας). Παρατηρείται σε λεπτά υμένια με τον εύκολο
ανισοτροπικό άξονα (Easy Anisotropy Axis – EAA) κάθετο στο επίπεδο. Σε αυτή τη περίπτωση,
τα Skyrmion κυμαίνονται από 100nm εώς 1nm. 2) Η σχετικιστική αλληλεπίδραση
Dzyaloshinskii Moriya (relativistic Dzyaloshinskii – Moriya Interaction) η οποία εμφανίζεται
σε χειραλικούς μαγνήτες όπου λόγο της κρυσταλλικής μορφής του υλικού η συμμετρία
αντιστροφής είναι σπασμένη. Στη περίπτωση αυτή, τα Skyrmions κυμαίνονται από 5nm έως
100nm. 3) Συστήματα με Frustrated exchange Interactions. Στη περίπτωση αυτή, τα
Skyrmions έχουν μέγεθος της τάξης της σταθεράς πλέγματος, περίπου 1nmκαι 4) Σε
συστήματα με four-spin exchange interactions. Στη περίπτωση αυτή, όπως και
προηγουμένος, τα Skyrmions έχουν μέγεθος της τάξης της σταθεράς πλέγματος, περίπου
1nm[21].
Η διπλωματική αυτή ασχολείται αποκλειστικά με συστήματα της 2ης περίπτωσης.
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2.3 Τοπολογική Φύση του Skyrmion
Η αιτία που διατηρείται το Skyrmion σταθερό και δεν «πέφτει» στη χαμηλότερη ενέργεια,
όπου το σύστημα έχει ομοιόμορφο μαγνητισμό, είναι η τοπολογική του φύση. Τα Skyrmions
χαρακτηρίζονται από ένα τοπολογικά ακέραιο αριθμό ο οποίος ονομάζεται αριθμός
Skyrmion (Skyrmion Number –Nsk). Αυτός ο αριθμός υπολογίζεται με τη χρήση της
ακόλουθης εξίσωσης:
𝑁𝑠𝑘 =

1
4𝜋

𝜕𝒎

𝜕𝒎

∬ 𝒎 ( 𝜕𝑥 𝑥 𝜕𝑦 ) 𝑑 2 𝒓

(2.1)

όπου m = M/Msat. Το αποτέλεσμα της εξίσωσης αυτής είναι στην ουσία ο αριθμός των
φορών που το διάνυσμα του σπίν κάνει μια περιστροφή γύρω από την μοναδιαία σφαίρα
(Unit Sphere) (Σχ. 2.1). Όπως αναφέρθηκε και πιο πριν το Skyrmion έχει κυλινδρική
συμμετρία, από το οποίο μπορεί να αποδειχθεί ότι το πιο πάνω ολοκλήρωμα (Εξ. 2.1) δίνει
±1 [21].
Με τη τοπολογική φύση του Skyrmion συνδέονται και οι παράμετροι m και γ. Το m
συμβολίζει τη στροβιλότητα (vorticity) και παίρνει τις ακέραιες τιμές m = ±1. Όταν έχουμε
m= 1 αναφέρεται σε Skyrmion και m = -1 σε Antiskyrmion. Η σταθερά γ είναι η ελικότητα
(helicity) και μετριέται σε rad. Παίρνει τιμές από 0 εώς 2π. Όμως, τα Skyrmion παρατηρούνται
σταθεροποιημένα μόνο για τιμές 0, ±π/2 και π. Παρόλ’ αυτά το κατά πόσο η ενέργεια
εξαρτάται από τα m και γ σχετίζεται με το μηχανισμό δημιουργίας του Skyrmion τους
οποίους θα αναφέρουμε στο Κεφ. 2.2. Διάφοροι συνδυασμοί των m και γ φαίνονται στο
σχήμα (2.1). Στη φυσική του πλάσματος, η στροβιλότητα ποσοτικοποιεί το βαθμό στον οποίο
ένα μαγνητικό πεδίο "αναδιπλώνεται γύρω από τον εαυτό του". Στη 1η περίπτωση η διπολική
αλληλεπίδραση οφείλεται στο μαγνητικό φορτίο 𝜌𝑚𝑎𝑔 ∝ ∇𝒎 . Το Skyrmion στη χαμηλότερη
ενεργειακή κατάσταση του το γ παίρνει μια εκ των επιτρεπτών τιμών, είτε π/2 ή –π/2 για
Bloch Skyrmion, είτε 0 ή π για Neel Skyrmion. Στο Σχ. 2.2 φαίνεται η διαφορά του Bloch και
Neel Skyrmion. Παρ’ όλα αυτά, το πρόσημο του γ = ±π/2 παραμένει απροσδιόριστο δίνοντας
στο Skyrmion ελικοειδής βαθμούς ελευθερίας. Η συνολική ενέργεια του συστήματος
αυξάνεται με οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό των παραμέτρων. Στην 2η περίπτωση η ενέργεια
είναι η χαμηλότερη για m = 1 και γ = ±π/2. Αλλά το πρόσημο του γ καθορίζεται από το
πρόσημο του D της DMI (Εξ.1.9), το οποίο με τη σειρά του καθορίζεται από την χειραλική
κρυσταλλική δομή. Στις περιπτώσεις 3) και 4) οι τιμές m = ±1 (Skyrmion-Antiskyrmion) είναι
εκφυλισμένες. Το γ μπορεί να πάρει οποιεσδήποτε τιμές από 0 εώς 2π.
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Σχήμα 2.1: Στο σχήμα φαίνονται οι δυνατοί συνδυασμοί στροβιλότηταςm και ελικότητας γ, για τους
οποίους Skyrmion καιAntiskyrmionαποτελούν ευσταθή κατάσταση του μαγνητικού υλικού. (Η
εικόνα πάρθηκε από [24]).

a)

b)

Σχήμα 2.2: Στο σχήμα φαίνεται a) ένα Neel skyrmion και b) ένα Bloch skyrmion. Στο Neel skyrmion
τα σπιν περιστρέφονται σε ακτινικά επίπεδα όπως, ενώ στο Bloch skyrmion τα σπιν περιστρέφονται
σε εφαπτόμενα επίπεδα που είναι κάθετα στις ακτινικές διευθύνσεις. Στις πάνω εικόνες των a) και b)
φαίνεται το διάνυσμα του σπιν που κάνει μια περιστροφή γύρω από την μοναδιαία σφαίρα. (Η εικόνα
πάρθηκε από [23]).
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2.4 Ιδιότητες/χαρακτηριστικά/φαινόμενα

2.4.1 Εντοπισμένο Αντικείμενο
Το Skyrmion είναι εντοπισμένο αντικείμενο όταν το σύστημα στο οποίο βρίσκεται είναι
ευσταθές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκεται περιορισμένο σε ένα συγκεκριμένο
μέγεθος και να μην καταλαμβάνει όλο το χώρο που του δίνεται στο υλικό. Με αποτέλσμα, η
αλληλεπίδραση του με τα άκρα του δήγματος να μπορεί να αγνοηθεί και να ληφθεί υπόψη
μόνο η αλληλεπίδραση με άλλες δομές σπίν, ατέλειες του δήγματος και πολωμένα σπίν
ρεύματα (Spin Polarized Currents – SPC). Επιπλέον, λόγο της ιδιότητας του αυτής το Skyrmion
μπορεί να θεωρηθεί ως σημειακό σωματίδιο και να περιγραφεί η κίνηση του ως σωματίδιο
αντί ως ένα διανυσματικό πεδίο του μαγνητισμού, αγνοώντας την εσωτερική του δομή και
θεωρώντας ότι το σωματίδιο βρίσκεται στο κέντρο συμμετρίας του Skyrmion. Για να ισχύει
όμως αυτό θα πρέπει: α) η δομή του να μην αλληλεπικαλύπτεται από κάποια άλλη δομή
σπίν ή η αλληλεπίδραση να είναι αμελητέα και β)όταν κινείται η εσωτερική του δομή να μην
παραμορφώνεται και να είναι ίδια με την δομή του ακίνητου Skyrmion[25].

2.4.2 Πλέγμα Skyrmion
Τα Skyrmions μπορούν να οργανωθούν σε δισδιάστατο εξαγωνικό πλέγμα (SkX) γνωστή
και ως φάση Α (A phase). Η φάση αυτή είναι υπαρκτή σε ένα μικρό “παράθυρο” παραμέτρων
στο επίπεδο Bεξωτ − T. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε και πειραματικά στον ανάστροφο
χώρο (χώρο k) με περίθλαση Bragg νετρονίων [22] αλλά και στον ορθό χώρο με τη χρήση
ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης Lorentz (Lorentz transmission electron microscopy)
[26]. Επιπλέον επειδή ο “κρύσταλλος” Skyrmion “σπάει” την συμμετρία μεταφοράς στο χώρο
υπάρχει ένα Goldstone mode, το οποίο είναι το φωνόνιο του πλέγµατος αυτού. Επίσης έχει
προβλεφτεί ότι υπάρχει µόνο ένα “κλαδί” φωνονίων µε διασπορά ωκ∝ k2 [21].

2.4.3 Τοπολογικό Φαινόμενο Hall (Topological Hall Effect – THE)
Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο το οποίο παράγεται από το πεδίο βαθμίδας (gauge held) και
σχετίζεται με τη διάταξη των σπίν ονομάζεται Αναδυόμενο Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο
(Emergent Electromagnetic Field – EEMF) (Σχ. 2.3(Β))[27]. Ως συνέπεια του πεδίου αυτού
είναι το τοπολογικό φαινόμενο Hall (Σχ. 2.3(B)) [21]. Μοιάζει με το κανονικό φαινόμενο Hall
μόνο που υπάρχει μια επιπλέον συνεισφορά λόγο των Skyrmions τα οποία εκτρέπουν τα
ηλεκτρόνια αγωγιμότητας προς μια κατεύθυνση. Κάθε Skyrmion σχετίζεται με μια μαγνητική
ροή φο = h/e η οποία οδηγεί σ’ ένα σχεδόν σε ένα ομοιόμορφο μαγνητικό πεδίο <bz> =
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𝜑

2𝜆

√3 2𝜆𝜊2 (αs=√3 , 𝜎𝜏𝛼𝜃𝜀𝜌ά 𝜋𝜆έ𝛾𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍). Όταν το Skyrmion κινείται επάγει ένα ηλεκτρικό
πεδίο[21]. Λόγο του πεδίου αυτού (<bz>) εμφανίζεται μια δύναμη Lorentz η οποία εκτρέπει
τα ηλεκτρόνια με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται στη μια άκρη του υλικού, προκαλώντας
κάποια τάση Hall.

2.4.4 Skyrmion Hall Effect (SHE)
Ταυτόχρονα µε την εκτροπή ηλεκτρονίων αγωγιµότητας το ίδιο το Skyrmion µετακινείται
κάθετα στη κίνηση του ρεύµατος. Κατ’ ακρίβεια κατά την εφαρµογή πολωµένου σπιν
ρεύµατος σε ένα υλικό που περιέχει Skyrmion, το Skyrmion ξεκινά να µετακινείται προς την
φορά τον ηλεκτρονίων αγωγιµότητας (αντίθετα δηλαδή µε την συµβατική φορά του
ρεύµατος) λόγο ενός φαινοµένου που ονοµάζεται Spin Transfer Torque (STT) κατά το οποίο
τα σπιν του υλικού περιστρέφονται κατά λίγο λόγο της ροπής που ασκείται σε αυτά από τα
ηλεκτρόνια αγωγιμότητας που περνούν από μέσα τους. Αυτή η περιστροφή των σπιν είναι
ακριβός τέτοια ώστε ολόκληρο το Skyrmion να μετατοπίζεται. Κατά την κίνηση αυτή το
Skyrmion εκτελεί και μια κάθετη προς το ρεύμα κίνηση. Η συνιστώσα της κάθετης προς το
ρεύμα ταχύτητας εξαρτάται από την σταθερά α που καθορίζει το μέτρο του Gilbert damping
και τη σταθερά β, που καθορίζει το μέγεθος του όρου της μη αδιαβατικής ροπής που
ασκείται στα σπιν, στην εξίσωση Landau–Lifshitz–Gilbert (LLG) (Εξ. 1.6). Η μετατόπιση τους
αυτή προκαλεί την συγκέντρωση των Skyrmion στη μια άκρη του υλικού κατ΄ αναλογία με το
φαινόμενο Hall στο οποίο έχω συγκέντρωση ηλεκτρονίων στη μια άκρη του υλικού [19]. (Σχ.
2.3 (Β))

A

B

Σχήμα 2.3: Α) Στο σχήμα φαίνεται η εκτροπή ενός ηλεκτρονίου αγωγιμότητας από την δομή του
Skyrmion. B) Σχηματική απεικόνιση της κίνησης του Skyrmion και συναφών φυσικών φαινομένων
(ΤΗΕ, SHE). Ρεύμα ηλεκτρονίων καθοδηγεί τη ροή ενός Skyrmion μέσω του μηχανισμού STT. Η
λεπτομερή εξήγηση των φαινομένων αυτών γίνεται στα Κεφ. 2.4.3 και 2.4.4 (H εικόνα πάρθηκε από
[28]) .
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2.5 Προοπτικές και δυνατότητα εφαρμογών
Οι επιστήμονες όπως προαναφέραμε ασχολούντε με αυτό το τομέα τα τελευταία χρόνια,
γι’ αυτό το λόγο αναμένονται σπουδεές ανακαλύψεις τα προσεχή χρόνια. Πέρα όμως από
την ανακάλυψη νέων φαινομένων μέσω πειραμάτων, προσομοιώσεων και θεωρητικών
υπολογισμών τα Skyrmions αναμένονται στο μέλλον να δώσουν χρήσιμες εφαρμογές σε
μνήμες, λογικά κυκλώματα και γενικότερα στον τομέα γνωστό ως information technology
(IT). Τα μαγνητικά Skyrmions λόγω των προ αναφερόντων ιδιοτήτων τους μπορούμε να
θεωρήσουμε πως συμπεριφέρονται ως τοπολογικά σωματίδια μεγάλου ενδιαφέροντος για
εφαρμογές δεδομένων λόγω του μικρού τους μεγέθους, της υψηλής σταθερότητας τους και
της ευκολίας χειρισμού μέσω ηλεκτρικού ρεύματος[35]. Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών
τους είναι κατάλληλα για χρήση σε αριθμητικού τύπου (“abacus” type) εφαρμογές σε
τεχνολογίες αποθήκευσης πληροφοριών και λογικής. Εκμεταλλευόμενοι της τοπολογίας που
χαρακτηρίζει τα μαγνητικά Skyrmions θα ήταν επίσης δυνατόν να δημιουργηθεί μια μνήμη
πολλαπλών επιπέδων (multi-level memory) που θα χρησιμοποιεί τα Skyrmions για να
κωδικοποιεί διαφορετικές καταστάσεις [36]. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό που
προσδίδει πλεονεκτήματα στη χρήση Skyrmions σε τέτοιες εφαρμογές είναι το γεγονός ότι
τα Skyrmions είναι περιορισμένες (confined) δομές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα Skyrmions
να κινούνται ελεύθερα στο υλικό/συσκευή χωρίς κάποιο περιορισμό από την γεωμετρία του
υλικού εν αντίθεση με άλλες δομές σπιν. Επιπλέον το μικρό τους μέγεθος μας επιτρέπει να
πετύχουμε μεγαλύτερη πυκνότητα πληροφορίας αποθηκευμένη σε ένα υλικό . ΄Ηδη έχει
γίνει κάποια έρευνα για την χρήση Skyrmions σε μαγνητικές μνήμες[38]. Στη δημοσίευση
[37] προτείνεται μάλιστα μια διαδικασία μετατροπής ενός TDW σε Skyrmion, η οποία
μάλιστα είναι και αντιστρέψιμη. Αυτό έχει ως απώτερο σκοπό την δημιουργία μνήμης τύπου
racetrack (racetrack memory) η οποία θα χρησιμοποιεί Skyrmion. Επιπλέον, τα μαγνητικά
Skyrmions μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τεχνολογία επικοινωνιών.
Το χαρακτηριστικό που προσδίδει σημαντικά πλεονεκτήματα στη χρήση Skyrmions έναντι
άλλον δομών σπιν και γενικά έναντι άλλων συμβατικών μεθόδων μεταφοράς
σημάτων/πληροφορίας, είναι η τεράστιες ταχύτητες που μπορεί να αναπτύσσει ένα
Skyrmion. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα Skyrmions επηρεάζονται ασθενώς από
προσμίξεις και ατέλειες του υλικού, ενόσω κινούνται [21,31]. ΄Ενα σημαντικό πλεονέκτημα
που προσδίδει αυτό το χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί να γίνει εφικτή η μεταφορά
πληροφορίας με ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες πριν να γίνει το ρεύμα απαγορευτικά
μεγάλο.
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Κεφάλαιο 3
Τεχνικές Επίλυσης Προβλημάτων

3.1 Μικρομαγνητική (Micromagnetics)
Tο πεδίο της φυσικής που ασχολείται με τη πρόβλεψη της μαγνητικής συμπεριφοράς σε
κλίμακες μικρότερες του μικρομέτρου είναι γνωστό ως μικρομαγνητική. Η συνεχής
μικρομαγνητική θεωρία (continuum theory of micromagnetism) θα χρησιμοποιηθεί για την
επίλυση των προβλημάτων της παρούσας διπλωματικής. Η βάση της θεωρίας αυτής, είναι η
προσέγγιση ενός συνεχούς πεδίου εντός του υλικού, αντί της περιγραφής του συστήματος
ως ένα σύνολο από σπίν και μαγνητικές ροπές στα πλεγματικά σημεία ενός κρυστάλλου. Με
τη θεωρία αυτή γεφυρώνεται το χάσμα μεταξύ της θεωρίας του Maxwell, για τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία, και της κβαντικής θεωρίας. Επίσης, αποτελεί μια καλή προσέγγιση
σε προβλήματα όπου η γωνία μεταξύ γειτονικών σπίν είναι τόσο μικρή έτσι ώστε να μπορεί
να προσεγγιστεί ως συνεχές πεδίο[9].
Η διακριτοποίηση του χώρου και χρόνου είναι απαραίτητη για τη αριθμητική επίλυση ή
ακόμα και προσομοίωση (simulation) των προβλημάτων. Το σύγγραμμα αυτό έχει να κάνει
με την προσομοίωση των προβλημάτων και την εξαγωγή κάποιων αποτελεσμάτων. Για το
σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα MuMax3 για το οποίο θα γίνει αναφορά πιο
μετά σ΄αυτό το κεφάλαιο. Η διακριτοποίηση αυτή οδηγεί στη μετάβαση από την προσέγγιση
συνεχούς πεδίου στο διακριτό χώρο όπου ο μαγνητισμός παίρνει τιμές μόνο στα σημεία ενός
πλέγματος. Επιπλέον, καθορίζεται ένα χρονικό βήμα το οποίο εξελίσσει χρονικά το σύστημα.
Το γεγονός ότι οι δομές σπίν είναι πολύ μεγαλύτερες από τη πλεγματική σταθερά του υλικού,
επιτρέπει τη διακριτοποίηση του χώρου με κελιά αρκετά μικρότερα των δομών σπίν. Αυτό
βοηθά στην ακριβέστερη περιγραφή του προβλήματος.
Όταν το σύστημα βρίσκεται στη κατάσταση ισορροπίας ο μαγνητισμός του υλικού
προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση του ενεργού μαγνητικού πεδίου Heff που υπάρχει
στο υλικό.
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Αυτό το πεδίο υπολογίζεται ως εξής:

μ0 𝐇𝐞𝐟𝐟 = −

δE

(3.1)

δ𝐌(𝐫)

όπου -δΕ/δΜ(r) η παράγωγος της ελεύθερης ενέργειας ως προς τη μαγνήτιση του υλικού. Η
ελεύθερη ενέργεια ενός συστήματος δίνεται από :

Ε = −μ0 ∫ d3 r𝐇𝐞𝐱𝐭 ∙ 𝐌(𝐫) −
−

μ0
8π

∫ d3 r ∫ d3 r ′ 𝐌(𝐫)

Ku
M2S

̂M(r))2 +
∫ d3 r (𝐧

Aex
M2s

∂𝐌

∫ d3 r ∑a(∂𝑟 )2
𝑎

3(𝐌(𝐫 ′ )𝐱)𝐱−𝐌(𝐫 ′ )|𝐱|𝟐
|𝐱|5

(3.2)

̂ το μοναδιαίο διάνυσμα στην κατεύθυνση του EAA .
όπου x = r –𝒓′ και rα = x, y, z και 𝐧
Το ενεργό μαγνητικό πεδίο Ηeff(r) υπολογίζεται από:

𝚮𝐞𝐟𝐟 (𝐫) = 𝐇𝐞𝐱𝐭 (𝐫) −
−

1

2K u
̂(𝐧
̂ ∙ 𝐌(𝐫)) + 2Aex μ0 Μs2 𝛁 𝟐 𝐌
𝐧
Ms2

∫ d3 r ′ 𝐌(𝐫)
4π

3(𝐌(𝐫 ′ )𝐱)𝐱−𝐌(𝐫 ′ )|𝐱|𝟐
|𝐱|5

(3.3)

Οι τέσσερις πιο πάνω όροι είναι το εξωτερικό εφαρμοζόμενο πεδίο, η μαγνητοκρυσταλλική
ανισοτροπία (magnetocrystalline anisotropy), η μικρομαγνητική αλληλεπίδραση ανταλλαγής
και το μαγνητοστατικό πεδίο (magnetostatic field). Η ατομική αλληλεπίδραση ανταλλαγής
δεν εμφανίζεται ρητά στην πιο πάνω εξίσωση αλλά λαμβάνεται υπόψιν θεωρώντας ότι το
Μ(r) έχει σταθερό μέτρο ίσο με Ms [9,30].
Αντίθετα όταν ο μαγνητισμός στο υλικό δεν βρίσκεται στην κατάσταση ισορροπίας του,
τότε ο μαγνητισμός εκτελεί μεταποιητική κίνηση γύρο από το τοπικό ενεργό μαγνητικό πεδίο
σύμφωνα με την Εξ. 1.6 ή την Εξ. 1.8 αναλόγως του αν έχω STT ή όχι.
Η διπλωματική αυτή εργασία είναι βασισμένη σε προσομοιώσεις (simulations). Για το
σκοπό αυτό χρησιμοποιώ το πρόγραμμα MuMax3 .
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3.2 Μαγνητική Ανισοτροπία (Magnetic Anisotropy)
Υπάρχουν διάφοροι τύποι μαγνητικής ανισοτροπίας η κάθε μία με διαφορετικές πηγές.

Μαγνητοκρυσταλλική Ανισοτροπία
Η μαγνητοκρυσταλλική ανισοτροπία οφείλεται στον κρύσταλλο του υλικού και είναι ο πιο
συνηθισμένος τύπος μαγνητικής ανισοτροπίας. Στα υλικά με μαγνητοκρυσταλλική
ανισοτροπία οι τροχιές των ηλεκτρονίων των ατόμων του υλικού είναι συνδεδεμένες με
συγκεκριμένο κρυσταλλογραφικό άξονα ως προς τον οποίο προσανατολίζονται τα σπίν που
αλληλεπιδρούν με τα ηλεκτρόνια αυτά. Αυτό γίνεται λόγο της αλληλεπίδρασης spin-orbit και
έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν κατευθύνσεις στο υλικό που να μαγνητίζονται
ευκολότερα.

Μαγνητική Ανισοτροπία λόγο του σχήματος του υλικού
Η συγκεκριμένη μαγνητική ανισοτροπία (shape anisotropy) προέρχεται από το σχήμα του
υλικού. Εμφανίζεται όταν το υλικό αποκλίνει από τη σφαιρική συμμετρία, και λόγω αυτού
το πεδίο απομαγνήτισης του υλικού δεν είναι ίδιο σε όλες τις κατευθύνσεις. Υπάρχουν και
άλλοι λιγότερο διαδεδομένοι τύποι μαγνητικής ανισοτροπίας όπως της μαγνητοελαστικής
ανισοτροπίας(magnetoelastic anisotropy), η οποία οφείλεται στην ύπαρξη των τάσεων στο
υλικό, και της ανισοτροπίας ανταλλαγής (exchange anisotropy) η οποία εμφανίζεται όταν
αλληλεπιδρούν σιδηρομαγνητικά και αντισιδηρομαγνητικά υλικά.

Μαγνητική Ανισοτροπία-Άξονες
Η μαγνητική ανισοτροπία μπορεί να εμφανίζεται σε διάφορους άξονες σε ένα υλικό
δημιουργώντας έτσι διάφορους τύπους μαγνητικής ανισοτροπίας.

Μονοαξονική Ανισοτροπία
Στην περίπτωση που στο υλικό υπάρχει μόνο ένας εύκολος άξονας τότε έχω εμφάνιση της
μονοαξονικής ανισοτροπίας(uniaxial anisotropy). Η ενέργεια ανισοτροπίας δίνεται από την
εξίσωση:
𝐸𝑎𝑛𝑖𝑠 = ∫𝑣 (𝐾0 − 𝐾𝑢1 𝑐𝑜𝑠 2 (𝜃) + 𝛫𝑢2 𝑐𝑜𝑠 4 (𝜃) + ⋯ )𝑑 3 𝑟 = ∫𝑣 (−𝐾𝑢1 (1 − 𝑚𝑧2 ) +
𝐾𝑢2 (1 − 𝑚𝑧2 )2 +…)𝑑 3 𝑟
(3.4)
27

Στην πιο πάνω εξίσωση φαίνονται μόνο οι δύο πρώτοι όροι. Συνήθως ο δεύτερος όρος είναι
αμελητέος σε σχέση με το πρώτο γιατί Κu1 >> Ku2. Όπου Ku1 και Ku2 είναι η σταθερά
μονοαξονικής ανισοτροπίας πρώτης και δεύτερης τάξης αντίστοιχα. Οι σταθερές αυτές
εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την σταθερά Κ0 η οποία σχετίζεται με τον μηδενικό όρο.
Η γωνία θ είναι η γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα του μαγνητισμού με τον εύκολο άξονα.
Στην Εξ. 3.2 φαίνεται μόνο αυτός ο τύπος ενέργειας ανισοτροπίας[30].

Διαξονική Ανισοτροπία
Η διαφορά της διαξονική ανισοτροπία (biaxial anisotropy) από την μονοαξονική ανισοτροπία
είναι το γεγονός ότι υπάρχουν δυο εύκολοι άξονες οι οποίοι είναι κάθετοι μεταξύ τους. Η
ενέργεια ανισοτροπίας σ’ αυτή τη περίπτωση εκφράζεται από[30]:
𝐸𝑎𝑛𝑖𝑠 = ∫𝑣 (𝐾0 − 𝐾𝑢1 𝑐𝑜𝑠 2 (2𝜃) + 𝛫𝑢2 𝑐𝑜𝑠 4 (2𝜃) + ⋯ )𝑑 3 𝑟 = ∫𝑣 (−𝐾𝑢1 (1 − 𝑚𝑧2 ) +
𝐾𝑢2 (1 − 𝑚𝑧2 )2 +…)𝑑3 𝑟

(3.5)

Τριαξονική Ανισοτροπία
Η τριαξονική ανισοτροπία (triaxial anisotropy) εμφανίζεται όταν στο υλικό υπάρχουν τρείς
άξονες, ένας εύκολος, ένας δύσκολος και ένας ενδιάμεσος. Η ενέργεια ανισοτροπίας
υπολογίζεται από:
𝐸𝑎𝑛𝑖𝑠 = ∫𝑣 (𝐾0 + 𝐾𝑥 𝑚𝑥2 + 𝐾𝑦 𝑚𝑦2 + 𝐾𝑧 𝑚𝑧2 )𝑑3 𝑟

(3.6)

Αν Κx>Ky>0 τότε ο δύσκολος άξονας είναι στη 𝑥̂κατεύθυνση, ο εύκολος άξονας είναι στη
𝑧̂ κατεύθυνση και ο ενδιάμεσος στη 𝑦̂ κατεύθυνση [30].

Κυβική Ανισοτροπία
Όταν στο υλικό υπάρχει κυβικό πλέγμα τότε εμφανίζεται η κυβική ανισοτροπία (cubic
anisotropy). Για την ενέργεια ανισοτροπίας ισχύει η πιο κάτω σχέση:

Εanis = ∫v (K1 (m2x m2y + m2y m2z + m2z m2x ) + K 2 m2x m2y m2z + ⋯ )d3 r (3.7)
Πιο πάνω φαίνεται μόνο ο δεύτερος και τρίτος όρος τετάρτου και έκτου βαθμού
αντίστοιχα. Ο πρώτος όρος είναι σταθερά και είναι ανάλογος του mx2 +my2 +mz2 . Οι Κ1 και
Κ2 αποτελούν τις σταθερές κυβικής ανισοτροπίας πρώτης και δεύτερης τάξης αντίστοιχα.
Όπως και στην μονοαξονική ανισοτροπία (κεφ. 3.2.3.1), οι σταθερές αυτές εξαρτώνται από
τη θερμοκρασία και μια σταθερά Κ0 η οποία τώρα σχετίζεται και με τον πρώτο όρο. Με mx,y,z
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συμβολίζονται οι συνιστώσες του κανονικοποιημένου διανύσματος του μαγνητισμού για τις
αντίστοιχες κατευθύνσεις. Αν Κ>0 τότε οι άξονες x,y,z αποτελούν τους εύκολους άξονες. Αν
Κ<0 τότε υπάρχουν πέντε εύκολοι άξονες ο x, o ±yκαι ±zάξονας [30].

Επιφανειακή Ανισοτροπία
Λόγω του ότι στην επιφάνεια ενός σιδηρομαγνητικού υλικού τα σπίν έχουν γειτονικά σπίν
μόνο στη μια πλευρά, η ενέργεια ανταλλαγής δεν είναι ίδια με αυτήν στο εσωτερικό του
υλικού. Με αποτέλεσμα να έχουμε την εμφάνιση της επιφανειακής ανισοτροπίας (surface
anisotropy). Σ΄αυτήν τη περίπτωση η ενέργεια ανισοτροπίας εκφράζεται ως εξής:
Eanis =

1
2

K s ∫s (𝐧 ∙ 𝐦 )2 d2 r

(3.8)

όπου Κs είναι η σταθερά επιφανειακής ανισοτροπίας.
Στα συστήματα τα οποία θα μελετηθούν στη παρούσα διπλωματική εργασία θα υπάρχει
μόνο η μαγνητοκρυσταλλική ανισοτροπία και ανισοτροπία λόγο του σχήματος του υλικού. Η
ανισοτροπία αυτή θα είναι μονοαξονική ανισοτροπία δηλαδή θα εμφανίζεται μόνο σ΄ένα
άξονα.

3.3 Ενεργιακοί Όροι
Σ΄ ένα μαγνητικό σύστημα υπάρχουν διάφοροι ενεργειακοί όροι για τους οποίους θα γίνει
αναφορά σ’αυτό το υποκεφάλαιο.

Ενέργεια Ανταλλαγής (Exchange Energy)
Ενέργεια ανταλλαγής είναι η ενέργεια που οφείλει την ύπαρξη της στην αλληλεπίδραση
ανταλλαγής η οποία αναπτύσσεται μεταξύ των ηλεκτρονίων που βρίσκονται μέσα σε κάθε
υλικό. Στην αλληλεπίδραση αυτή συμμετέχουν και οι πυρήνες των ατόμων. Η
αλληλεπίδραση αυτή όμως είναι πιο ασθενής. Η αλληλεπίδραση αυτή οφείλεται στην
αλληλοεπικάλυψη των κυματοσυναρτήσεων των γειτονικών ηλεκτρονίων. Επίσης, αποτελεί
καθαρά κβαντικό φαινόμενο το οποίο δεν έχει κλασσικό ανάλογο. Η ενέργεια αυτή
υπολογίζεται από τη πιο κάτω σχέση:
M

Eex = − ∑ Jij 𝐒𝐢 𝐒𝐣
i,j=1
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(3.9)

Το Jij είναι μια σταθερά που μπορεί να υπολογιστεί από τα ολοκληρώματα ανταλλαγής
(exchange integrals). Σχετίζεται με την ισχύ της αλληλεπίδρασης ανταλλαγής και καθορίζει
αν το υλικό είναι σιδηρομαγνητικό ή αντισιδηρομαγνητικό. Παρατηρώντας τη πιο πάνω
σχέση είναι εύκολο να διακρίνει ότι για θετικά Jij, η ενέργεια ανταλλαγής ελαχιστοποιείται
όταν όλα τα γειτονικά σπίν είναι παράλληλα. Ενώ για αρνητικά Jij , η ενέργεια
ελαχιστοποιείται όταν όλα τα γειτονικά σπίν είναι αντιπαράλληλα.
Στη μικρομαγνητική θεωρία (Κεφ. 3.1) για να εκφραστεί η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται
μια άλλη σχέση που είναι γνωστή ως κλασσική ενέργεια ανταλλαγής. Η οποία
δημιουργήθηκε για να αντικαταστήσει την κβαντική ενέργεια ανταλλαγής αφού ισχύει μόνο
στο όριο ενός συνεχούς μέσου. Η ενέργεια δίνεται από :
Eex =

Aex
∂𝐌 2
3
∫
d
r
∑(
)
Ms2
∂ra

(3.10)

a

η οποία αποτελεί το τρίτο όρο της εξ.(3.2). Ο όρος Αex αποτελεί τη σταθερά που έχει σχέση
με την ισχύ της ενέργειας ανταλλαγής και ο όρος Μsείναι το μέτρο του μαγνητισμού στο
υλικό (προσεγγιστικά έχει το ίδιο μέτρο εντός του υλικού). Επίσης, ο δείκτης α συμβολίζει
κάθε συνιστώσα του διανύσματος Μ.
Όπως έχει προαναφερθεί στην αρχή του κεφ. (3.1) η σχέση αυτή ισχύει όταν η γωνία
μεταξύ γειτονικών σπίν είναι τόσο μικρή ώστε να μπορεί να προσεγγιστεί ως συνεχές πεδίο.
Αυτό συνήθως ισχύει, αφού η ενέργεια ανταλλαγής είναι πολύ ισχυρή για μικρές
αποστάσεις, με αποτέλεσμα τα γειτονικά σπίν να προσανατολίζονται σχεδόν παράλληλα.
Αντίθετα σε μεγάλες αποστάσεις, η αλληλεπίδραση ανταλλαγής είναι αρκετά ασθενής σε
βαθμό που να μπορεί να αγνοηθεί στους αριθμητικούς υπολογισμούς χωρίς να επηρεάζεται
η ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Μαγνητοστατική Ενέργεια (Magnetostatic self-energy)
Μαγνητοστατική Ενέργεια (Magnetostatic self-energy) είναι η ενέργεια που προέρχεται
από την αλληλεπίδραση διπόλου-διπόλου μεταξύ των σπίν του ιδίου του υλικού. Για συνεχή
υλικά η ενέργεια αυτή περιγράφεται από τις εξισώσεις του Maxwell. Η σχέση που δίνει την
ενέργεια αυτή είναι:

Edemag = −

μ0
2

∫v 𝐌𝐇𝐝 d3 r

(3.11)

η οποία είναι ισοδύναμη με τον τελευταίο όρο της εξ.(3.2). Η ενέργεια αυτή στην αγγλική
βιβλιογραφία αποκαλείται και energy of the demagnetizing field. Σ΄αυτό οφείλεται και ο
δείκτης demag της εξ(3.11).
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Ο όρος Ηd είναι το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από τα δίπολα στο ίδιο το υλικό
μείον το δίπολο στο σημείο του χώρου που υπολογίζεται. Το Μ είναι το διάνυσμα του
μαγνητισμού σε κάθε σημείο του χώρου εντός του υλικού. Για να αποφευχθεί η διπλή
μέτρηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ κάθε ζεύγους διπόλων εισάγεται ο παράγοντας 1/2.
Το Ηdμπορεί να βρεθεί λύνοντας τη πιο κάτω εξίσωση:
(3.12)

∇𝐇𝐝 = −∇𝐌

με τη συνθήκη ∇ x𝐇𝐝 = 0. Όπου -∇𝐌 είναι η πυκνότητα του μαγνητικού φορτίου. Λύνοντας την εξ
(3.12) με τη πιο πάνω συνθήκη παίρνει την πιο κάτω έκφραση:

𝐇𝐝 = −

1
∫
4π v

𝐱

∇𝐌 |𝐱|3 d3 r

(3.13)

όπου το x ορίζεται ως x=r-r’. Υπάρχει ακόμα ένας ενεργειακός όρος που μπορεί να
συνεισφέρει σ’ αυτή την ενέργεια και ονομάζεται μαγνητοελαστική ενέργεια
(magnetoelastic energy). Είναι η ενέργεια που οφείλεται στην ύπαρξη ελαστικών
παραμορφώσεων του κρυστάλλου. Όμως, μπορεί να αγνοηθεί όταν τα μαγνητοελαστικά
φαινόμενα είναι αμελητέα.
Ο αριθμητικός υπολογισμός της ενέργειας αυτής είναι ο πιο δύσκολος και χρονοβόρος.
Αυτό φαίνεται από τη Εξ. 3.2 αφού ο όρος της ενέργειας αυτής αποτελείται από διπλό χωρικό
ολοκλήρωμα. Ακόμη ένας λόγος που καθιστά τον υπολογισμό της μαγνητοστατικής
ενέργειας δύσκολο, είναι το γεγονός ότι η αλληλεπίδραση διπόλου-διπόλου, είναι
αλληλεπίδραση σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτό δεν μας επιτρέπει να αγνοήσουμε τους
μακρινούς γείτονες των διπόλων. Για το λόγο αυτό οι επιστήμονες προσπαθούν να
δημιουργήσουν πιο αποδοτικούς αλγόριθμους για υπολογισμό της ενέργειας αυτής.

Ενέργεια Μαγνητικής Ανισοτροπίας
Η ενέργεια μαγνητικής ανισοτροπίας οφείλεται στη μαγνητική ανισοτροπία (Κεφ. 3.2). Το
γεγονός ότι στον κρύσταλλο υπάρχει προτιμητέα κατεύθυνση για τον μαγνητισμό, έχει
ενεργειακό κόστος όταν ο μαγνητισμός είναι προσανατολισμένος προς άλλη κατεύθυνση. Οι
σχέσεις που δίνουν την ενέργεια για κάθε τύπο ανισοτροπίας αναφέρονται στο κεφ. (3.2).
Αξίζει να τονιστεί ότι ο μαγνητισμός τείνει να προσανατολιστεί ως προς κάποιο άξονα, τον
εύκολο άξονα (κεφ.3.2). Για παράδειγμα αν ο εύκολος άξονας στο υλικό είναι ο x τότε η +𝑥̂
κατεύθυνση και η -𝑥̂ κατεύθυνση είναι ισοδύναμα προτιμητέες από το σύστημα.
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Ενέργεια Zeeman
Η ενέργεια Zeeman οφείλεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ του εξωτερικού πεδίου και
του μαγνητισμού του υλικού. Η ενέργεια δίνεται από τη πιο κάτω έκφραση:
Ezeeman = −μ0 ∫v M𝐇𝐚𝐩𝐩 dv

(3.14)

όπου Happ είναι το εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο. Σ’ αυτόν τον ενεργειακό όρο ευνοείται ο
παράλληλος προσανατολισμός του μαγνητισμού του υλικού με τον εφαρμοζόμενο
μαγνητισμό[9].
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3.4 MuMax3
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί το βασικότερο μέρος της παρούσας διπλωτικής εργασίας. Το
MuMax3 είναι ένα πρόγραμμα που προσομειώνει μαγνητικά συστήματα σε κλίμακα
μικρομέτρων (μm) εως και νανομέτρων (nm). Οι υπολογισμοί εκτελούντε σε κάρτες
γραφικών (GPU) αντί στη κεντρική μονάδα επεξεργασίας του υπολογιστή (CPU). Με
αποτέλεσμα να εκτελεί τους υπολογισμούς μέχρι και 100 φορές γρηγορότερα από το ότι αν
έτρεχε σε CPU. Χρησιμοποιεί τη μικρομαγνητική θεωρία (Κεφ. 3.1) για τον υπολογισμό της
χρονικής εξέλιξης του διανυσματικού πεδίου του μαγνητισμού για ένα σιδηρομαγνήτη. Για
το σκοπό αυτό η (εξ.1.7-LLG) επιλύνεται αριθμητικά από το πρόγραμμα, με τη λεπτομερή
διαδικασία που περιγράφηκε στο κεφ. 1.2.2 .Το MuMax3 έχει ενσωματωμένο κώδικα
επίλυσης της εξ(1.7). Δηλαδή, αφού υπολογιστεί από τους επιμέρους όρους η ολική ενέργεια
του συστήματος τότε υπολογίζεται από την Εξ.(3.1) το ενεργό μαγνητικό πεδίο το οποίο
εισάγεται στην Εξ.(1.7). Υπάρχει δυνατότητα επιλογής του τύπου του αλγορίθμου που θα
χρησιμοποιηθεί. Η επιλογή του τύπου του αλγορίθμου διαφέρει αναλόγως του
προβλήματος, της απαιτούμενης ακρίβειας των αποτελεσμάτων αλλά και του χρόνου που
χρειάζεται ένα πρόγραμμα να τρέξει. Στις προσομοιώσεις που θα γίνουν στη διπλωματική
αυτή, θα χρησιμοποιηθεί o αλγόριθμος Runge-Kutta όπως ήδη εξηγήθηκε λεπτομερώς (Κεφ.
1.2.2). Επιπλέον, χρησιμοποιεί μεταβλητό χρονικό βήμα πέραν από κάποιες ειδικές
περιπτώσεις όπου απαιτείται άλλος συγκεκριμένος αλγόριθμος για επίλυση του
προβλήματος. Επίσης, έχει ενσωματωμένο κώδικα για τον υπολογισμό διαφόρων όρων
αλληλεπίδρασης που εμφανίζονται σε μαγνητικά συστήματα. Για παράδειγμα, την
αλληλεπίδραση DM η οποία ουσιαστικά είναι η αιτία εμφάνισης του Skyrmion. Τέλος, το
πρόγραμμα έχει αρκετές έτοιμες συναρτήσεις για υπολογισμό διαφόρων ορών. [29,39,40].
Τώρα θα αναφερθούμε σε μερικούς από τους όρους που αυτόματα το Mumax3 μπορεί να
υπολογίσει.Το υλικό στο οποίο βρίσκεται το Skyrmion καθορίζεται από τις σταθερές Dind, τη
τιμή της μονοαξονικής ανισοτροπίας (Ku), την ισχύ της αλληλεπίδρασης ανταλλαγής
(Exchange Stiffness, Aex), τη σταθερά απόσβεσης Gilbert (Gilbert Damping Constant, α), τη
σταθερά Saturation Magnetization (Msat) που αποτελεί το μέτρο του μαγνητισμού Μ ,το
μέγεθος και το σχήμα της γεωμετρίας του υλικού. Για τις προσομειώσεις στην παρούσα
διπλωματική χρησιμοποιήθηκαν, για τις πιο πάνω παραμέτρους, οι τιμές που πάρθηκαν από
την δημοσιεύση [31]. Συγκεκριμένα, Ku1= 0.8 x106 J/m3 , α=0.3, Aex= 15x10-12 J/m και Msat=
580x103 Α/m, Dind=3x10-3J/m2. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε ορθογώνια γεωμετρία με μήκος
Xsample = 1024 nm, πλάτος Ysample=256nm και ύψος Zsample=1nm.
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3.5 Fast Fourier Transform (FFT)
Στη παρούσα διπλωματική αφού γίνουν οι προσομοιώσεις με την χρήση του Mumax3 , στη
συνέχεια με τη χρήση της Octave εφαρμόζουμε το Fast Fourier Transform (FFT) σε διάφορες
παραμέτρους με σκοπό να δημιουργίσουμε τις γραφικές παραστάσεις του πλάτους
ταλάντωσης (amplitude spectrum) συναρτήσει της συχνοτήτας για κάθε μια από τις
παραμέτρους. Τι είναι όμως το Fast Fourier Transform και γιατί το χρησιμοποιούμε στην
παρούσα διπλωματική ;
Το 1994 ο Gilbert Strang περιέγραψε το Fast Fourier Transform ως «ο πιο σημαντικός
αριθμητικός αλγόριθμος της ζωής μας» [32] και βρίσκεται στους 10 πιο σημαντικούς
αλγόριθμους του 20ου αιώνα σύμφωνα με το IEEE περιοδικό “Computing in Science &
Engineering”[33]. Το Discrete Fourier Transform (DFT) είναι ένας αλγόριθμος που μετατρέπει
το σήμα από το αρχικό τομέα (χρόνο ή χώρο)στον αντίστροφο τομέα και αντίστροφα, και το
FFTπροσδιορίζει το DFT αλλά με μεγαλύτερη ταχύτητα. Δηλαδή, για ένα πρόβλημα με Ν
δείγματα, ενώ το DFT χρειάζεται Ν2 υπολογισμούς για το τελικό αποτέλεσμα, το FFT
χρειάζεται ΝlogN υπολογισμούς [34]. Στη παρούσα διπλωματική με τη χρήση του FFT θα
μετατρέπουμε το σήμα του χρόνου σε σήμα της συχνότητας.
Για ακολουθίες ομοιόμορφων αποστάσεων το Discrete Fourier Transform (DFT) ορίζεται ως
εξής:
𝛮−1

𝑥[𝑘] = ∑ 𝑥[𝑛] 𝑒 −

2𝜋𝑖𝑘𝑛
𝑁

(3.15)

𝑛=0

Όπου Ν, ο αριθμός των δειγμάτων, nτο τρέχον δείγμα, x[n]η τιμή του σήματος στο χρόνο n,
k η τρέχουσα συχνότητα και x[k] το αποτέλεσμα από το Discrete Fourier Transform (DFT).
Με τη χρήση του Discrete Fourier Transform (DFT) , το Fast Fourier Transform (FFT)
ορίζεταιωςεξής [34]:
𝑥[𝑘] = 𝑥𝑒𝑣𝑒𝑛 [𝑘] + 𝑒 −

2𝜋𝑖𝑘
𝑁

𝑥𝑜𝑑𝑑 [𝑘]

(3.16)

Συγκεκριμένα,στην παρούσα διπλωματική εργασία, χρησιμοποιούμε το FFT για να
μετατρέψουμε τους δύο βασικούς χρόνους του συστήματος μας σε συχνότητες και το μέσο
όρος μαγνήτισης σε πλάτος ταλάντωσης (Κεφ. 5.1). Οι δύο αυτοί χρόνοι είναι ο χρόνος
λειτουργίας του συστήματος (ο χρόνος δηλαδή που τρέχει το simulation) και το χρονικό
διάστημα στο οποίο αποθηκεύονται οι τιμές για κάθε παράμετρο του συστήματος
(μαγνήτιση, ενέργειες κτλ). Στο αρχικό τομέα ο μεγάλος χρόνος έιναι ο χρόνος λειτουργίας
του συστήματος (1e-9 s) και ο μικρός χρόνος το χρονικό διάστημα αποθήκευσης τιμής για
κάθε παράμετρο (1e-13 s). Στον αντίστροφο χώρο, όταν μετάτρεψουμε το σήμα του χρόνου
σε σήμα συχνότητας, μετατρέπεται ο μικρός χρόνος στο μεγάλο (1e13 Hz) και ο μεγάλος στον
μικρό (1e9 Hz).
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Κεφάλαιο 4
Μεθοδολογία για λήψη δεδομένων
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των εφαρμογών των
Skyrmions. Για την επίτευξη της μελέτης αυτής θα χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα
MuMax3 (Kεφ. 3.4) για την δημιουργία προσομοιώσεων ενός Skyrmion σε περιοδική δομή με
εφαρμοσμένο ρεύμα. Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγραφεί λεπτομερώς το σύστημα που
δημιουργήσαμε και μελετήσαμε.

4.1 Kατασκευή συστήματος ενός Skyrmion σε περιοδική
δομή
Αφού αναφερθήκαμε στις παραμέτρους για τις οποίες υπάρχει ευστάθεια στο
απομονωμένο Skyrmion και θα παραμείνουν σταθερές στο σύστημα μας (Κεφ. 3.4), ήρθε η
ώρα να αναφερθεί ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε το σύστημα για τις προσομοιώσεις, ενός
Skyrmion μέσα σε ένα σιδηρομαγνητικό υλικό (λεπτό υμενίο) περιοδικής δομής, στο
ΜuMax3. Αρχικά, χρησιμοποιήσαμε την εντολή setPBC (x,y,z) για να δημιουργήσουμε
επαναλήψεις κατά την εκτέλεση του συστήματος μας. Στη συνέχεια, ορίστηκε η γεωμετρία
του υλικού καθώς και το μέγεθος των κυψελίδων (cells) με τις εντολές SetGridSize(x,y,z) και
SetCellSize(x_cells,y_cells,z_cells) αντίστοιχα. Χρησιμοποιήθηκε ορθογώνια γεωμετρία με
Xsample=1024 nm , Ysample = 256 nm και Zsample=1 nm. Το μέγεθος των κελιών ορίστηκε
στο 1nm. Αυτό φαίνεται στις γραμμές 2-10 του κώδικα στο παράρτημα Α΄. Μετά ορίστηκαν
οι τιμές των παραμέτρων, που αναφέρθηκαν πιο πάνω, για τις οποίες υπάρχει ευστάθεια
του Skyrmion. Ο ορισμός των παραμέτρων φαίνεται στις γραμμές 12-18 του παραρτήματος
Α’. Στη γραμμή 19 ορίζεται η διεύθυνση της μονοαξονικής ανισοτροπίας, η οποία επιλέχθηκε
να είναι στη z διεύθυνση.
Μέχρι στιγμής ορίσαμε το πλέγμα του συστήματος. Το σύστημα που θα μελετήσουμε
αποτελείται από περιοδική δομή, για αυτό το λόγο θα χωρίσουμε το υλικό μας σε ίσες
περιοχές. Αυτό θα γίνει με τη χρήση της μεταβλητής dw η οποία ορίζει την περιοδικότητα
του υλικού μας. Ουσιαστικά, η μεταβλητή αυτή αντιπροσοπεύει το πλάτος των περιοχών που
θα χωρίσουμε το υλικό μας. Τώρα, για να χωρίσουμε το υλικό μας σύμφωνα με την
μεταβλητή αυτή θα υπολογίσουμε σε πόσες περιοχές θα πρέπει να χωρίσουμε το υλικό μας,
με το μέγεθος κάθε περιοχής να είναι ίσο με την τιμή που θα δώσουμε στην περιοδικότητα
dw. Αυτό θα το καταφέρουμε διαιρώντας το μήκος του υλικού μας Χsample=1024nm με την
μεταβλητή dw. Έτσι, αφού υπολογίσουμε τον αριθμό τον περιοχών και γνωρίζοντας το μήκος
κάθε περιοχής (dw), θα χωρίσουμε το υλικό μας στις περιοχές αυτές ονοματίζοντας κάθε
τέτοια περιοχή. Για περιοδικότητα θα χρησιμοποιήσουμε 6 διαφορετικές τιμές dw=6nm,
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8nm, 10nm, 16nm, 32nm και 64nm. Οι εντολές φαίνονται στις γραμμές 27-31 του
παραρτήματος Α΄.
Όπως προαναφέρθηκε, μια από τις σταθερές που καθορίζουν το υλικό, στο οποίο
βρίσκεται το Skyrmion, είναι η μονοαξονική ανισοτροπία. Η μονοαξονική ανισοτροπία σε
κάθε προσομείωση θα παίρνει δύο τιμές την Ku1, η οποία θα είναι σταθερή σε κάθε
προσομείωση και θα έχει την τιμή Κu1=0.8e6 J/m3, και την Κu2 . Αυτό θα γίνει με σκοπό να
μετατρέψουμε το υλικό μας σε περιοδική δομή. Αφού λοιπόν, το υλικό μας είναι χωρισμένο
σε ίσες περιοχές τότε εκ περιτρωπής (εναλλάξ), η μονοαξονική ανισοτροπία θα παίρνει την
τιμή Κu1=0.8e6 J/m3 και την τιμή Κu2 , η οποία θα πάρει τιμές από Κu2=0.4e6 J/m3 μέχρι
Κu2=1.2e6 J/m3 με βήμα 0.1e6. Αυτό φαίνεται στις γραμμές 54-58 του κώδικα στο παράρτημα
Α΄. Έτσι, από εδώ και πέρα, όταν θα αναφερόμαστε στην δεύτερη τιμή που θα πάρει η
μονοαξονική ανισοτροπία σύμφωνα με την προσομείωση, θα την ονομάζουμε Κu2.
Δεν θα μπορούσε να υπάρχει σύστημα όμως χωρίς την τοποθέτηση ενός Skyrmion μέσα σε
αυτό. Όπως είχε παρατηρηθεί και στη δημοσίευση [41] η συνάρτηση NeelSkyrmion είναι
καλύτερη από την BlochSkyrmion γιατί πετυχαίνεται γρηγορότερη σύγκλιση προς την
ελάχιστη ενέργεια. Γι’ αυτό και χρησιμοποιήθηκε αυτή για τη δημιουργία τoυ Skyrmion.
Όμως αυτή η συνάρτηση δημιουργίας των Skyrmion έχει ένα ελάττωμα. Το Skyrmion που
δημιουργεί δεν είναι ακριβώς Skyrmion αλλά έχει μια πολύ κοντινή μορφή. Για να πάει στην
ακριβή μορφή του, δηλαδή στην ελάχιστη ενέργεια, χρειάζεται λίγος χρόνος μετά την έναρξη
της προσομοίωσης και αυτό επιτυγχάνεται με την εντολή relax(). Tο Skyrmion έχει
τοποθετηθεί στην αρχή του υλικού αλλά στο κέντρο του y-άξονα. Έτσι, το Skyrmion θα
κινείται κατά μήκος του υλικού αλλά πάντα στο κέντρο του y-άξονα. Επίσης, ορίσαμε
ομοιόμορφη μαγνήτιση στην z-διεύθυνση. Αυτό φαίνεται στις γραμμές 52-53 και 59 του
κώδικα στο παράρτημα Α’.
Για την μελέτη των προοπτικών εφαρμογής των Skyrmions, ήταν αναγκαίο τα Skyrmions να
κινηθούν εφαρμόζοντας στο σύστημα ρεύμα. Τα Skyrmions κινούνται μαζί με τη φορά
κίνησης των ηλεκτρονίων αγωγιμότητας (Jp). Το Jp συμβολίζει τη πυκνότητα ρεύματος
(current density) και έχει μονάδες μέτρησης A/m2 , στυ συνέχεια θα το ονομάζουμε απλώς
ρεύμα. Κατά μήκος όλου του υλικού θα εφαρμόσουμε την ίδια πυκνότητα ρεύματος, δηλαδή
το ρεύμα θα είναι σταθερό ανεξάρτητα από τις περιοχές που είναι χωρισμένο το υλικό μας.
Επίσης, η πυκνότητα ρεύματος θα εφαρμοστεί στη χ – διεύθυνση και στη αρνητική φορά
(προς τα αριστερά) με σκοπό το Skyrmion να κινείται προς την θετική φορά. Αυτό φαίνεται
στις γραμμές του κώδικα 63-64 στο Παράρτημα Α΄. Η πυκνότητα ρεύματος θα πάρει αρκετές
τιμές αφού βασικό μέρος της μελέτης όπως θα δούμε στη συνέχεια είναι η συσχέτιση
ρεύματος με Skyrmion. Οι τιμές αυτές είναι JP=15e11, 30e11, 60e11, 90e11, 12e12, 14e12,
17e12, 2e13, 2.4e13 Α/m2 .
Τέλος για τη μελέτη του συστήματος έπρεπε να γίνει αποθήκευση κάποιων παραμέτρων. Γι’
αυτό το σκοπό υπάρχουν έτοιμες συναρτήσεις που με μια απλή εντολή επιστρέφουν τη
συγκεκριμένη τιμή σε μορφή στήλης και με ακόμη μια εντολή αποθηκεύονται σε ένα text file
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με το όνομα table.txt. Οι εντολές είναι TableAddVar (variable, column name, units),
Tableadd(variable) και TableAutoSave(time). Οι τιμές που αποθηκεύονταν είναι οι τιμές που
δίνονται στην σταθερά μονοαξονικής ανισοτροπίας (Κu1, Ku2), η πυκνότητα ρεύματος που
εφαρμόζεται (JP), ο τοπολογικός αριθμός (Nsk), η σταθερά περιοδικότητας (dw) και οι
διάφορες ενέργειες που έχουν αναφερθεί στο Κεφ. 3. Επίσης, αποθηκεύσαμε την μαγνήτιση
στους 3 άξονες (χ,y,z–άξονα) για κάθε cell. Οι εντολές φαίνονται στις γραμμές 32-41 και 4550 του παραρτήματος Α΄. Επίσης, αυτόματα από το πρόγραμμα του MuMax3 αποθηκεύονται
ο χρόνος και οι μέσοι όροι μαγνήτισης στο χ-άξονα , y-άξονα και z-άξονα.
Το τελικό στάδιο είναι η επιλογή του χρόνου που θα τρέξει η προσομοίωση η οποία γίνεται
με την εντολή run(time).

Σχήμα 4.1: Με τη χρήση της εντολής autosnapshot (m,time) (Παράρτημα Α’, γραμμή 65), έχω
“απαθανατίσει” το Skyrmion σε διαδοχικές χρονικές στιγμές. Όπως φαίνεται στο σχήμα, σε κάθε
προσoμοίωση, το Skyrmion κινείται προς τα δεξιά, λόγω του εφαρμοσμένου ρεύματος, μέχρι το τέλος
του υλικού. Λόγω της περιοδικότητας του υλικού, αν φτάσει στο τέλος, αλλά δεν έχει φτάσει στο όριο
του χρόνου, τότε θα επιστρέψει στην αρχή και θα ξαναξεκινήσει την πορεία του. Τα πιο πάνω
στιγμιότυπα του Skyrmion πάρθηκαν με διαφορά 25e-11s το ένα από το άλλο.
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4.2 Μαγνήτιση και μέσοι όροι μαγνήτισης στους χ-άξονα,
y-άξονα και z-άξονα (mx,my,mz)
Κάθε cell του υλικού μας, έχει την δική του μαγνήτιση στους 3 άξονες, x-άξονα, y-άξονα και
z-άξονα, για κάθε χρονική στιγμή, την οποία, όπως προαναφέραμε, υπολογίζει και τυπώνει
το σύστημα μας. Το MuMax3 έχει μια ενσωματωμένη και αυτόματη συνάρτηση που
υπολογίζει και τυπώνει το μέσο όρο μαγνήτισης, για κάθε άξονα, όλων των cells για κάθε
χρονική στιμή. Οι μεταβλητές αυτές ονομάζονται από το MuMax3 ως εξής: mx, my και mz.
Πρώτα θα παρουσιαστούν οι γραφικές και μετά θα σχολιαστούν.

Σχήμα 4.2: Σε αυτή τη γραφική παράσταση φαίνεται ο μέσος όρος μαγνήτισης του
συστήματος στον x-άξονα καθ’ όλη τη διάρκεια του συστήματος.

Σχήμα 4.3: Σε αυτή τη γραφική παράσταση φαίνεται ο μέσος όρος μαγνήτισης του
συστήματος στον y-άξονα καθ’ όλη τη διάρκεια του συστήματος.
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Σχήμα 4.3: Σε αυτή τη γραφική παράσταση φαίνεται ο μέσος όρος μαγνήτισης του συστήματος στον
z-άξονα καθ’ όλη τη διάρκεια του συστήματος.

Σχήμα 4.5: Σε αυτή τη γραφική παράσταση φαίνεται η μαγνήτιση στον x-άξονα για ένα
συγκεκριμένο cell(100o cell) καθ’ όλη τη διάρκεια του συστήματος.

39

Σχήμα 4.6: Σε αυτή τη γραφική παράσταση φαίνεται η μαγνήτιση στον y-άξονα για ένα
συγκεκριμένο cell (100o cell) καθ’ όλη τη διάρκεια του συστήματος.

Σχήμα 4.7: Σε αυτή τη γραφική παράσταση φαίνεται η μαγνήτιση στον z-άξονα για ένα
συγκεκρίμενο cell (100ο cell) καθ’ όλη τη διάρκεια του συστήματος.
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Στις πρώτες τρεις γραφικές (Σχ. 4.2, 4.3, 4.4) φαίνεται ο μέσος όρος μαγνήτισης της
προσομείωσης για κάθε άξονα. Όπως παρατηρείται οι γραφικές που αφορούν τους χ και y
άξονα (mx, my) η κλίμακα του μέσου όρου μαγνήτισης είναι πολύ κοντά στο μηδέν. Αυτό
εξηγείται με το γεγονός ότι το μέτρο τους παραμένει σταθερό κατά την λειτουργία του
συστήματος, λόγω και της σταθερής θερμοκρασίας. Αυτό που μεταβάλλεται είναι το
διάνυσμά τους στο χώρο αλληλεπιδρώντας κάθε κελί με τα γειτονικά του έτσι το mx
επηρεάζεται από το my και αντίστροφα. Συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι
είναι αλληλένδετα μεγέθη αφού όπως παρατηρούμε (Σχ. 4,4) ο μέσος όρος μαγνήτισης στον
z άξονα (mz) είναι πολύ κοντά , και σταθερό, στο 1 καθ΄όλη την διάρκεια της προσομείωσης.
Έτσι, αφού το μέτρο είναι σταθερό, και το mz είναι επίσης σταθερό στο 1, τότε η αλλαγές
στα mx και my θα πρέπει να είναι αμοιβαίες (σαν να κινούμαστε σε σύστημα 2 διαστάσεων
– 2D).

Στις τρεις τελευταιές γραφικές παράστασεις (Σχ. 4.5, 4.6, 4.7) φαίνεται η μαγνήτιση στους
τρεις άξονες, x, y και z άξονες, για ένα μόνο cell (το 100ο cell) σε όλη τη διάρκεια του
συστήματος. Όπως μπορούμε να διακρίνουμε η μαγνήτιση και στους 3 άξονες φαίνεται να
παραμένει σταθερή, κατά την μεγαλύτερη διάρκεια του συστήματος. Η μεγάλη και
“στιγμιαία” αλλαγή στην μαγνήτιση υπάρχει όταν το Skyrmion φτάνει στο συγκεκριμένο cell.
Η μαγνήτιση στον x-άξονα, σε κάθε cell, είναι μηδενική εχτός την στιγμή που φτάνει το
Skyrmion στο cell και τότε έχουμε μια απότομη αλλαγή της μαγνήτισης από το 0 στο 1 κατά
την είσοδο του Skyrmion στο cell και αμέσως μετά, κατά την έξοδο του Skyrmion από το cell,
από το 1 στο -1 και πάλι στο 0, όπου και θα σταθεροποιηθεί μέχρι να ξαναπεράσει το
Skyrmion. H μαγνήτιση στο y-άξονα και αυτή είναι σταθερή στο μηδέν, μέχρι το πέρασμα
του Skyrmion από το cell το οποίο την τροποποιεί. Έτσι, με την είσοδο του Skyrmion στο cell
η μαγνήτιση γίνεται 0.08 και με την έξοδο του επιστρέφει στο μηδέν. Τέλος, η μαγνήτιση
στον z- άξονα διαφέρει από τους άλλους δύο άξονες, όπως το περιμέναμε, και η μαγνήτιση
σε κάθε cellείναι ίση με 1, όπως την ορίσαμε εμείς από το πρόγραμμα στο MuMax3. Όταν το
Skyrmion εισέρχεται στο cell τότε η μαγνήτιση παίρνει ακριβώς την αντίθετη φορά και
γίνεται -1 μέχρι την έξοδο του Skyrmion από το cell.
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4.3 Μονοαξονική Ανισοτροπία
Όπως προαναφέρθηκε, η μονοαξονική ανισοτροπία θα παίρνει εκ περιτρωπής δύο
διαφορετικές τιμές για να υπάρχει περιοδικότητα στο υλικό. Τις τιμές αυτές τις έχουμε ήδη
ονομάσει Κu1 και Κu2. Συγκεκριμένα η Κu2, λόγω του ότι η Κu1 θα παραμένει σταθερή σε κάθε
προσομοίωση, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παρούσα διπλωματική αφού είναι
μία εκ των τριών βασικών παραμέτρων που θα δώσουμε διαφορετικές τιμές για να δούμε
την επίδραση στις εφαρμογές των Skyrmions.
Στο πιο κάτω σχήμα φαίνονται οι περιοχές στις οποίες είναι χωρισμένο το υλικό μας και η
περιοδικότητα η οποία υπάρχει σε αυτό, που είναι και το ζητούμενο στη παρούσα
διπλωματική. Η περιοδικότητα, όπως φαίνεται και στο σχήμα, ξεκίνα από ένα σημείο του
υλικού μας και μετά (128nm), γιατί θέλαμε η αρχή του υλικού να βρίσκεται σε σταθερή
κατάσταση, δίνοντας έτσι χρόνο στο Skyrmion να φτάσει σε μια σταθερή κατάσταση πριν
ξεκινήσει η περιοδική αλλαγή του υλικού.

Σχήμα 4.8: Με τη χρήση της εντολής snapshot (Ku, time) (Παράρτημα Α’, γραμμή 61), έχω
“απαθανατίσει” τις περιοχές στις οποίες έχω χωρίσει το υλικό μου. Επίσης, υπάρχει περιοδικότητα
στο υλικό αφου με μαύρο χρώμα απεικονίζονται οι περιοχές με τιμή μονοαξονικής ανισοτροπίας ίση
Κu1 και με άσπρο χρώμα απεικονίζονται οι περιοχές με τιμή μονοαξονικής ανισοτροπίας ίση με Ku2 .

Όπως μπορούμε να δούμε από την είκονα (Σχ. 4.8) οι περιοχές αυτές είναι ίσα χωρισμένες.
Αρχίζει όμως το υλικό μας με ένα αριθμό περιοχών να έχουν την ίδια τιμή σταθεράς
μονοαξονικής ανισοτροπίας, Κu1. Αυτό αποφασίστηκε για να δοθεί χρόνο στο Skyrmion να
πάρει την μορφή χαμηλότερης ενέργειας προτού ξεκινήσει η περιοδικότητα στο υλικό. Το
Skyrmion μόλις τοποθετηθεί στο υλικό θα ταλαντώνεται έντονα μέχρι να πάρει τη τελική του
μορφή. Συνεχίζει βέβαια την ταλάντωση του αλλά όχι τόσο έντονα.
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4.4 Ολική Ενέργεια Συστήματος
Η Mumax3 εκτός από τις ενσωματομένες συναρτήσεις για την ολική μαγνήτιση του
συστήματος σε κάθε άξονα, περιέχει και συναρτήσεις που υπολογίζουν τις διάφορες μορφές
ενέργειας του συστήματος καθ’ όλη τη διάρκειά του (στην παρούσα διπλωματική ο χρόνος
του συστήματος είναι t=1e-9s). Δεν θα ασχοληθούμε λεπτομερώς με τις ενέργειες αυτές, θα
κάνουμε όμως μια αναφορά στο παρόν υποκεφάλαιο για την ολική ενέργεια του συστήματος
(σχήμα 4.9) και πως επηρεάζεται από το εφαρμοσμένο ρεύμα.

Σχήμα 4.9: Σε αυτή τη γραφική παράσταση φαίνεται η ολική ενέργεια του συστήματος καθ’ όλη τη
διάρκεια του για πέντε διαφορετικές τιμές ρεύματος.

Η πιο πάνω γραφική αποικονίζει την ολική ενέργεια του συστήματος συναρτήσει του
χρόνου για κάθε μία από τις τιμές του εφαρμοσμένου ρεύματος. Όπως μπορούμε να δούμε
η ολική ενέργεια για ένα αρχικό χρονικό διάστημα είναι σταθερή και μετά προκύπτει μια
αύξηση, σχεδόν κατακόρυφη, δηλαδή σε διάστημα ελάχιστου χρόνου, φτάνει σε μια μέγιστη
τιμή και μετά παραμένει σταθερή μέχρι μέχρι το τέλος. Η αλλαγή αυτή στην ενέργεια
προκύπτει μόλις το Skyrmion περάσει από την μη περιοδική δομή και ξεκινήσει να εισέρχεται
στη περιοχή με την περιοδικότητα. Τώρα, όσο αφορά την επίδραση του ρεύματος στη
συμπεριφορά της ενέργειας, φαίνεται πως όσο μεγάλυτερο είναι το εφαρμοζόμενο ρεύμα
τόσο πιο γρήγορα γίνεται η είσοδος στην περιοδική δομή, όπως ήταν αναμενόμενο, άρα
έχουμε αλλαγή στην ενέργεια σε πιο σύντομο χρόνο. Αξιοσημείωτο είναι το πόσο μικρή είναι
η ενέργεια του συστήματος αλλά και το γεγονός πως η ενέργεια αυτή παραμένει σταθερή
ακόμα και όταν το ρεύμα μεταβάλλεται.
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Κεφάλαιο 5
Επεξεργασία δεδομένων
Τα Skyrmions αποτελούν σημαντικό παράγοντα στον σχεδιασμό της “επόμενης γενιάς”
στην τεχνολογία, δηλαδή στην τεχνολογία μαγνητικής αποθήκευσης (magnetic storage
technology), λόγω της μεγάλης σταθερότητας τους και του ελέγχου της κίνησης τους με τη
χρήση χαμηλών ρευμάτων. Η μεγάλη πρόκληση στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
βασισμένων στα Skyrmions είναι η δημιουργία μαγνητικών Skyrmions χωρίς την ανάγκη
περίπλοκων ρυθμίσεων. Στο κεφάλαιο αυτό λοιπόν, θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα το οποίο
έχει περιγραφεί στο προηγούμενο κεφάλαιο για να μελετηθεί η συμπεριφορά του Skyrmion
σε υλικό με περιοδική δομή με εφαρμοζόμενο ομοιογενές σπιν πολωμένο ρεύμα. Εκτός από
τις μεταβολές στην τιμή της πυκνότητας ρεύματος (JP), όπως προαναφέρθηκε (Κεφ. 4.1) θα
μεταβάλλονται κι’ άλλες παράμετροι. Συγκεκριμένα θα μεταβάλλονται η περιοδικότητα του
υλικού (dw) και το Ku2 .

5.1 Συχνότητα πλάτους ταλάντωσης και Ρεύμα
Οι συσκευές λογικής και μνήμης της “επόμενης γενιάς” θα χρησιμοποιήσουν τα Skyrmions
ως φορείς πληροφοριών. Για το λόγο αυτό μελετήσαμε το ενδεχόμενο να μπορούμε να
μεταβάλλουμε την συχνότητα με την όποια το Skyrmion μεταφέρει τις πληροφορίες χωρίς
την ανάγκη περίπλοκων ρυθμίσεων.
Αφού λοιπόν, εφαρμόσαμε το Fast Fourier Transform (FFT) στα διάφορα δεδομένα που
πήραμε από τις προσομοιώσεις που δημιουργήσαμε καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι στις
γραφικές των μέσων όρων μαγνήτισης στους x και y άξονα, αφού εφαρμόστηκε το Fast
Fourier Τransform, συναρτήσει της συχνότητας, δηλαδή του χρόνου μετά την εφαρμογή του
Fast Fourier Τransform, δημιουργούνταν κορυφές σε μεγάλες συχνότητες. Οι κορυφές αυτές
αντιπροσωπεύουν το πλάτος ταλάντωσης του Skyrmion για την συγκεκριμένη συχνότητα
στην οποία βρίσκεται.
Οι ακόλουθες γραφικές απεικονίζουν το πλάτος ταλάντωσης (amplitude spectrum) στους
δύο άξονες, x και y, συναρτήσει την συχνότητα. Το εμβαδόν κάθε κορυφής, το ολοκλήρωμα
δηλαδή της καμπύλης, αντιπροσωπεύει την ενέργεια ταλάντωσης. Οι πιο κάτω γραφικές
είναι ενδεικτικές για τιμή περιοδικότητας (dw) και μια τιμή για το Ku2. Κατά τη διάρκεια της
μελέτης έχουν γίνει αντίστοιχες γραφικές για όλους τους πιθανούς συνδυασμούς μεταξύ dw
και Ku2.
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Σχήμα 5.1: Γραφική παράσταση του πλάτους ταλάντωσης (Sx) συναρτήσει της συχνότητας για τον xάξονα, για όλες τις τιμές ρευμάτων που έχω εφαρμόσει αλλά για σταθερή περιοδικότητα (dw=16nm)
και για ku2=0.9e06J/m3. Με σκοπό να φανούν καλύτερα οι κορυφές τις, έχω κανονικοποιήσει.

Σχήμα 5.2: Γραφική παράσταση του πλάτους ταλάντωσης (Sx) συναρτήσει της συχνότητας για τον yάξονα, για όλες τις τιμές ρευμάτων που έχω εφαρμόσει αλλά για σταθερή περιοδικότητα (dw=16nm)
και για ku2=0.9 J/m3. Με σκοπό να φανούν καλύτερα οι κορυφές τις, έχω κανονικοποιήσει.
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Πριν προχωρήσουμε στην ερμηνεία των πιο πάνω γραφικών είναι σημαντικό να
βεβαιωθούμε ότι οι κορυφές που βλέπουμε στις γραφικές προκλήθηκαν από την ύπαρξη
Skyrmion στο περιοδικό υλικό μας. Αυτό θα το επιτύχουμε με την δημιουργία μιας
προσομείωσης, πανομοιότυπης με τις πιο πάνω, χωρίς όμως να έχουμε τοποθετήσει
Skyrmion μέσα σε αυτή.

Σχήμα 5.3: Η πιο πάνω γραφική απεικονίζει το πλάτος ταλάντωσης συναρτήσει της συχνότητας για
σύστημα περιοδικότητας dw=16nm και για ku2=0.9e6 J/m3 , εν τη απουσία Skyrmion (ίδιας μορφής
είναι και για τον y-άξονα). Όπως παρατηρούμε δεν υπάρχουν κορυφές με αποτέλεσμα να
επιβεβαιώνεται η θεωρία ότι τα πλάτη ταλάντωσης τα προκαλεί η ύπαρξη Skyrmion.

Αφού βεβαιωθήκαμε ότι οι κορυφές δημιουργούνται λόγω της ύπαρξης Skyrmion τώρα θα
μελετήσουμε τις πιο πάνω γραφικές (Σχ. 5.1, 5.2). Φαίνεται καθαρά η αύξηση της συχνότητας
στην οποία αντιστοιχεί η κορυφή του πλάτους ταλάντωσης, με την αύξηση του ρεύματος.
Για να εξακριβώσουμε την ακριβή σχέση μεταξύ τους θα χαράξουμε την γραφική της
συχνότητας στην οποία αντιστοιχεί η κάθε κορυφή συναρτήση του ρεύματος που έχει
εφαρμοστεί. Η γραφικές αυτές φαίνονται πιο κάτω (Σχ. 5.4, 5.5).
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Σχήμα 5.4: Η πιο πάνω γραφική απεικονίζει την συχνότητα που αντιστοιχεί στην κορυφή του πλάτους
ταλάντωσης συναρτήσει του αντίστοιχου ρεύματος της αντίστοιχης προσομείωσης του σχήματος 5.1.
Πάρθηκαν οι τιμές συχνότητας για τις αντίστοιχες κορυφές και συναρτήσει του ρεύματος που
εφαρμόστηκε σε κάθε περίπτωση δημιουργήθηκε η γραφική. Όπως φαίνεται η σχέση τους είναι
γραμμική.
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Σχήμα 5.5: Η πιο πάνω γραφική απεικονίζει την συχνότητα που αντιστοιχεί στην κορυφή του πλάτους
ταλάντωσης συναρτήσει του αντίστοιχου ρεύματος της αντίστοιχης προσομείωσης του σχήματος 5.2.
Πάρθηκαν οι τιμές συχνότητας για τις αντίστοιχες κορυφές και συναρτήσει του ρεύματος που
εφαρμόστηκε σε κάθε περίπτωση δημιουργήθηκε η γραφική. Όπως φαίνεται η σχέση τους είναι
γραμμική.
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Μέχρι στιγμής φτάσαμε στο συμπεράσμα της γραμμικής σχέσης της πυκνότητας ρεύματος
που εφαρμόζεται στο σύστημα με την συχνότητα της αντίστοιχης κορυφής του πλάτους
ταλάντωσης. Στο επόμενο υποκεφάλαιο θα εξετάσουμε κατά πόσο και πως επηρεαζούν οι
περιοδικές συνθήκες που εφαρμόσαμε στο υλικό την γραμμική αυτή σχέση των δύο
μεγεθών.

5.2 Συχνότητα πλάτους ταλάντωσης και Περιοδικες
Συνθήκες
Το επόμενο μέρος της μελέτης θα γίνεται αναφορικά με το μέσο όρο μαγνήτισης μόνο στον
x – άξονα. Αυτό είναι εφικτό για το λόγο που αναφέραμε στο κεφάλαιο 4.2. Αφού οι μέσοι
όροι μαγνήτισης στους άξονες x και y είναι αλληλένδετα μεγέθη, λόγω συμμετρίας και του
σταθερού τους μέτρου, θεωρούμε πως οι συμπεριφορές και τα συμπεράσματα που θα
παραχθούν από το μέσο όρο μαγνήτισης στο x-άξονα θα ισχύουν αντίστοιχα και για τον y άξονα. Επίσης, αυτή η θεωρία φαίνεται και πρακτικά στις πιο πάνω γραφικές (Σχ. 5.1, 5.2,
5.4, 5.5) αφού βλέπουμε ότι είναι πανομοιότυπες με μόνη διαφορά τον άξονα μέσου όρου
μαγνήτισης.
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει εκτός από τις τιμές εφαρμοζόμενου ρεύματος μεταβάλαμε και
τις τιμές της περιοδικότητας του υλικού (Κεφ. 4.1) και τις τιμές για το Ku2 (Κεφ. 4.1). Σκόπος
μας τώρα είναι να μελετήσουμε αν και κατά πόσο αυτές οι αλλαγές στα δύο αυτά μεγέθη
επηρεάζουν την γραμμική σχέση συχνότητας για το μέγιστο πλάτος ταλάντωσης και
ρεύματος.
Αρχίζουμε με τις τιμές που δόθηκαν στο Ku2 . Όπως έχουμε ήδη αναφέρει το υλικό είναι
χωρισμένο σε περιοχές, το μέγεθος (πλάτος) των οποίων καθορίζεται από την περιοδικότητα
dw, στις οποίες εκ περιδρομής (εναλλάξ) εφαρμόζουμε δύο διαφορετικές τιμές στην τιμή της
μονοαξονικής ανισοτροπίας, το Ku1 και το Ku2 . Το το Ku1 είναι πάντα σταθερό με τιμή
ku1=0.8e6 J/m3 και μεταβάλλουμε το Ku2 με τιμές ku2=0.4e6 J/m3 μέχρι 1.2e6 J/m3 με βήμα
0.1e6 J/m3. Aφού δημιουργήθηκαν οι αντίστοιχες γραφικές (Σχ. 5.1, 5.2) για όλες τις τιμές
που δόθηκαν στο το Ku2 και υπολογίστηκαν για κάθε ρεύμα οι κορυφές και οι αντίστοιχες
συχνότητας δημιουργήσαμε την γραφική συχνότητας συναρτήση ρεύματος (όπως οι
γραφικές Σχ. 5.4, 5.5).
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1.0x1011

ku0804
ku0805
ku0806
ku0807
ku0809
ku0810
ku0811
ku08012

8.0x1010
6.0x1010
4.0x1010
2.0x1010
0.0
-2.0x1010
0.0

5.0x1012

1.0x1013

1.5x1013

2.0x1013

2.5x1013
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Σχήμα 5.6: Οι πιο πάνω γραφικές απεικονίζουν την συχνότητα που αντιστοιχεί στην κορυφή του
πλάτους ταλάντωσης συναρτήσει του αντίστοιχου ρεύματος για προσομειώσεις με σταθερή
περιοδικότητα στην πρώτη περίπτωση με dw=16nm και στην δεύτερη με dw=6nm και για όλες τις
τιμές που δόθηκαν στο Ku2. Πάρθηκαν οι τιμές συχνότητας για τις αντίστοιχες κορυφές και
συναρτήσει του ρεύματος που εφαρμόστηκε σε κάθε περίπτωση και δημιουργήθηκε η γραφική.
Όπου ku συμβολίζει τις δύο τιμές της μονοαξονικής ανισοτροπίας, το 08 συμβολίζει την πρώτη τιμή
(ku1=0.8e6 J/m3) και τα 04-12 συμβολίζουν την δεύτερη τιμή (ku2=0.4e6 J/m3 μέχρι 1.2e6 J/m3 με βήμα
0.1e6 J/m3 ).
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Όπως φαίνεται από το γράφημα η αλλαγή στη τιμή του Ku2 δεν επηρεάζει την γραμμική
σχέση μεταξύ της συχνότητας της κορυφής του πλάτους ταλάντωσης και της αντίστοιχης
πυκνότητας ρεύματος. Δηλαδή ο τρόπος μεταβολής των συχνοτήτων πλάτους ταλάντωσης
συναρτήσει του ρεύματος παραμένει ο ίδιος για οπόιαδήποτε τιμή σταθεράς.
Θα συνεχίσουμε την μελέτη μας με την δεύτερη περιοδική συνθήκη του υλικού μας την
περιοδικότητα. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει το υλικό είναι χωρισμένο σε περιοχές, το
μέγεθος (πλάτος) των οποίων καθορίζεται από την περιοδικότητα dw. Oι τιμές που δόθηκαν
στην περιοδικότητα είναι οι ακόλουθες: dw= 6 nm, 8nm, 10nm, 16nm, 32nm, 64nm. Αφού
ακολουθήθηκε η ίδια διαδικάσια με πριν, δηλαδή η δημιουργία των αντίστοιχων γραφικών
(Σχ. 5.1, 5.2) για όλες τις τιμές περιοδικότητας και ο υπολογσιμός των κορυφών και των
αντίστοιχων συχνοτήτων για κάθε ρεύμα δημιουργήσαμε την γραφική συχνότητας
συναρτήσει ρεύματος (όπως οι γραφικές Σχ. 5.4, 5.5).

2.0x1011

dw 6nm
dw 8nm
dw 10nm
dw 16nm
dw 32nm
dw 64nm
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1.8x10

1.6x1011
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1.2x1011
1.0x1011
8.0x1010
6.0x1010
4.0x1010
2.0x1010
0.0
0.0

5.0x1012

1.0x1013

1.5x1013

2.0x1013

2.5x1013

3.0x1013

JP (a/m2)
Σχήμα 5.7: Η πιο πάνω γραφική απεικονίζει την συχνότητα που αντιστοιχεί στην κορυφή του πλάτους
ταλάντωσης συναρτήσει του αντίστοιχου ρεύματος για προσομειώσεις με σταθερή τιμή στη δεύτερη
τιμή της μονοαξονικής ανισοτροπίας, ku2 =0.9e6 J/m3 και για όλους τους συνδυασμούς
περιοδικότητας. Πάρθηκαν οι τιμές συχνότητας για τις αντίστοιχες κορυφές και συναρτήσει του
ρεύματος που εφαρμόστηκε σε κάθε περίπτωση και δημιουργήθηκε η γραφική.
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Όπως φαίνεται από το γράφημα η περιοδικότητα επηρεάζει την γραμμική σχέση μεταξύ
της συχνότητας της κορυφής του πλάτους ταλάντωσης και της αντίστοιχης πυκνότητας
ρεύματος. Από την κλίση των ευθειών του γραφήματος φαίνεται πως όσο μειώνεται το
μέγεθος (πλάτος) των περιοχών, που είναι χωρισμένο το υλικό μας, η αλλαγή ρεύματος και
συχνότητας μεγίστου πλάτους ταλάντωσης γίνεται πιο απότομη. Αυτό έχει ως απότελεσμα
σε ίδια τιμή εφαρμοζόμενου ρεύματος αλλά μεγαλύτερης περιοδικότητας να φτάνουμε σε
ψηλότερες συχνότητες.
Με βάση τις γραφικές (Σχ. 5.6 και Σχ. 5.7) φτάνουμε σε μια αρκετά καλή ικασία για την
σχέση συχνότητας ταλάντωσης και την πυκνότητα ρεύματος και πως αυτή επηρεάζεται από
την αλλαγή στην περιοδικότητα και της τιμής του Ku2 του δείγματος που κατασκευάζουμε.
Οι τάξεις μεγέθους των συχνοτητών που φτάνουμε είναι της ίδιας τάξης, και μεγαλύτερες,
με τις τάξεις μεγέθους των τεχνολογικών εφαρμογών. Mερικά παραδείγματα τεχνολογικών
εφαρμογών με χρήση υψηλών τάξεων μεγέθους συχνότητες είναι το high frequency
communication, spin waves electronics κτλ. Όσο αφορά τα ρεύματα πάλι βρισκόμαστε κοντά
σε τάξεις μεγέθους τεχνολογικών εφαρμογών. Όμως μπορεί να υπάρξει βελτίωση όσο
αφορά τις τιμές του εφαρμοζόμενου ρεύματος αφού φτάνουμε μέχρι και τάξη μεγέθους
1e13.

5.3 Ενέργεια ταλάντωσης
Σε αυτό το μέρος θα υπολογιστεί η ενέργεια ταλάντωσης μέσω της ολοκλήρωσης των
καμπυλών. Υπολογίστηκαν οι ενέργειες για μια τιμή περιοδικότητας (dw = 6nm) με κριτήριο
την μέγιστη ένταση ταλάντωσης. Για την τιμή του Ku2 υπολογίστηκαν οι ενέργειες για μια
τιμή κοντά στην τιμή του Ku1 καθώς και για τις ακραίες περιπτώσεις. Στη συνέχεια
δημιουργήθηκαν οι γραφικές τους παραστάσεις σε κοινό σύστημα αξόνων.

Energy (Arb. Units)

0,9e6 J/m3
0,4e6 J/m3
1,2e6 J/m3

0.0

5.0x1012

1.0x1013

1.5x1013

2.0x1013

2.5x1013

2

JP (A/m )

Σχήμα 5.8: Στις πιο πάνω γραφικές απεικονίζονται οι γραφικές των ενεργειών ταλάντωσης
συναρτήσει του ρεύματος για τα τρία διαφορετικά Ku2. Οι γραφικές αυτές ανταποκρίνονται σε δύο
περιπτώσεις για dw=6nm και dw=16nm. Όπως φαίνεται με την αλλαγή τιμής του Ku2 μπορούμε να
επηρεάσουμε και να μεταβάλουμε την ενέργεια ταλάντωσης.
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Όσο αφορά την συμπεριφορά των ενεργειών συναρτήσει του ρεύματος από την γραφική
(Σχ.5.8) φαίνεται να υπάρχουν αυξομειώσεις στην ενέργεια που καταναλώνεται κατά την
ταλάντωση αλλά όχι με κάποια σταθερή συμπεριφορά.
Παρατηρώντας τις γραφικές Σχ. 5.6 και Σχ.5.8 μπορούμε να καταλήξουμε στο επιπλέον
συμπεράσμα πως η τιμή της μονοαξονικής ανισοτροπίας δεν μπορεί να επηρεάσει την σχέση
της συχνότητας με το ρεύμα αλλά μπορεί να επηρεάσει την ενέργεια ταλάντωσης.
Συγκεκριμένα, αν θελήσουμε να ελέγξουμε την σχέση, το κατά πόσο επηρεάζεται η
συχνότητα του μεγίστου πλάτους ταλάντωσης από το ρεύμα αυτό μπορούμε να το
επιτύχουμε με την αλλαγή περιοδικότητας στο υλικό μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η
τιμή της μονοαξονικής ανισοτροπίας δεν θα επηρεάσει. Η σταθερά όμως αυτή μπορεί να
επηρεάσει στην ενέργεια που καταναλώνεται κατά την ταλάντωση.
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5.4 Δευτερεύουσες Κορυφές
Μέχρι στιγμής, έχουμε μελετήσει πλήρως τις κύριες κορυφές στις γραφικές (Σχ. 5.1 και 5.2),
την σχέση της συχνότητας του μεγίστου πλάτους ταλάντωσης με το ρεύμα και πως αυτή
επηρεάζεται από τις περιοδικές συνθήκες που έχου εφαρμόσει στο υλικό αλλά και την
ενέργεια τάλαντωσης μέσω των ολοκληρωμάτων των κορυφών αυτών. Σε αυτό το μέρος της
εργασίας θα μελετήσουμε τις μικρότερες και δευτερεύουσες κορυφές που φαίνεται να
υπάρχουν στις γραφικές Σχ. 5.1 και Σχ. 5.2.
Αρχικά φαίνεται καθαρά ότι το πλάτος ταλάντωσης στις κορυφές αυτές είναι πολύ
μικρότερο από αυτό των κύριων κορυφών αλλά το μέγιστο της κορυφής τους αντιστοιχεί σε
μεγαλύτερη συχνότητα. Με την ίδια διαδικασία όπως και πριν (Κεφ. 5.1) έχει δημιουργηθεί
η γραφική συχνότητας του μεγίστου πλάτους ταλάντωσης συναρτήσει του αντίστοιχου
εφαρμοζόμενου ρεύματος για να δούμε την σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών (Σχ.5.9).
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Σχήμα 5.9: Η πιο πάνω γραφική απεικονίζει την συχνότητα που αντιστοιχεί στην κορυφή του πλάτους
ταλάντωσης συναρτήσει του αντίστοιχου ρεύματος της αντίστοιχης προσομείωσης του σχήματος 5.1
για τις δευτερεύουσες κορυφές της γραφικής. Πάρθηκαν οι τιμές συχνότητας για τις αντίστοιχες
κορυφές και συναρτήσει του ρεύματος που εφαρμόστηκε σε κάθε περίπτωση δημιουργήθηκε η
γραφική. Όπως φαίνεται η σχέση τους είναι γραμμική.

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι και οι υπόλοιπες κορυφές στην γραφική έχουν την ίδια
συμπεριφορά με τις κύριες κορυφές.
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Energy (Arb. Units)

Αφού αποδείκτηκε το γεγονός ότι η σχέση συχνότητας του μεγίστου πλάτους ταλάντωσης
και του αντίστοιχου εφαρμοζόμενου ρεύματος είναι γραμμική και για τις δευτερεύουσες
κορυφές όπως και για τις κύριες και συμεπριφέρονται με τον ίδιο τρόπο τώρα θα
μελετήσουμε την ενέργεια ταλάντωσης τους. Όπως και προηγουμένως (Κεφ. 5.3), η ενέργεια
ταλάντωσης για κάθε προσομείωση υπολογίζεται από το ολοκλήρωμα της κάθε καμπύλης.
Θα υπολογίσουμε την ενέργεια ταλάντωσης κάθέ ρεύματος και θα δημιουργήσουμε την
γραφική ενέργειας ταλάντωσης συναρτήσει του ρεύματος.
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Σχήμα 5.10: Η πιο πάνω γραφική απεικονίζει την ενέργεια ταλάντωσης που αντιστοιχεί στην καμπύλη
για κάθε ρεύμα συναρτήσει του αντίστοιχου ρεύματος της αντίστοιχης προσομείωσης του σχήματος
5.1 για τις μικρότερες καμπύλες της γραφικής.

Όπως φαίνεται από την γραφική υπάρχει μια εναλλαγή στο τρόπο συμπεριφοράς της
ενέργειας ταλάντωσης σε συνάρτηση με το ρεύμα. Αυτό συμπεράινεται από το γεγόνος ότι
για μικρότερα ρεύματα, η ενέργεια ταλάντωσης αυξάνεται καθώς αυξάνεται το ρεύμα.
Φτάνοντας όμως σε μια τιμή πυκνότητας ρεύματος ξεκινά η μείωση της ενέργειας
ταλάντωσης παρόλο που το ρεύμα συνεχίζει να αυξάνεται. Η συμπεριφορά αυτή φαίνεται
να μοιάζει με την αντίστοιχη περίπτωση (Ku2=0.9e6 J/m3 ) για τις κύριες κορυφές της
γραφικής (Κεφ. 5.3, Σχ. 5.8).
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Συμπεράσματα
Aπό όλη την μελέτη και την ανάλυση του συστήματος ενός Skyrmion σε υλικό με περιοδική
δομή έχουν εξαχθεί κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Αρχικά αξιοσημείωτο είναι το
γεγόνος πως η ολική ενέργεια του συστήματος είναι ελάχιστη, της τάξης του 1e-20 J, αλλά
και ανεξάρτητη από το εφαρμοζόμενο ρεύμα (Σχ. 4.9). Το βασικότερο συμπέρασμα της
μελέτης αυτής είναι η ύπαρξη ταλάντωσης λόγω της ύπαρξης του Skyrmion μέσα στο
περιοδικό υλικό και η γραμμική σχέση της συχνότητας που αντιστοιχεί στο μέγιστο του
πλάτους ταλάντωσης συναρτήσει της εφαρμοζόμενης πυκνότητας ρεύματος στο υλικό.
Στη συνέχεια, αφού μελετήθηκε το αν και πως επηρεάζεται η γραμμική σχέση της
συχνότητας που αντιστοιχεί στο μεγίστο του πλάτους ταλάντωσης συναρτήσει της
εφαρμοζόμενης πυκνότητας ρεύματος στο υλικό από τις περιοδικές συνθήκες του υλικού
καταλήξαμε σε κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Όσο αφορά την τιμή που θα δοθεί στο
Ku2 δεν επηρεάζει την σχέση αυτή. Για οποιαδήποτε τιμή της η κλίση της ευθείας της
συχνότητας που αντιστοιχεί στο μεγίστο του πλάτους ταλάντωσης συναρτήσει της
εφαρμοζόμενης πυκνότητας ρεύματος στο υλικό παραμένει σταθερή. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα το σύστημα κάτω από τις ίδιες συνθήκες περιοδικότητας (dw) και ρεύματος να
παραμένει σταθερή η τιμή της συχνότητας για το μέγιστο πλάτος ταλάντωσης ανεξάρτητα
από την τιμή του Ku2 όμως με τον όρο να διαφέρει από την τιμή του Ku1, για να υπάρχει
περιοδικότητα στο υλικό.
Η δεύτερη περιοδική συνθήκη είναι η περιοδικότητα του υλικού (το μέγεθος (πλάτος) που
είναι χωρισμένες οι περιοχές του υλικού, (dw). Μετά από την μελέτη αυτής της συνθήκης
καταλήξαμε στο σύμπερασμα πως μπορεί να επηρεάσει την συμπεριφορά συχνότητας που
αντιστοιχεί στο μέγιστο του πλάτους ταλάντωσης συναρτήσει της εφαρμοζόμενης
πυκνότητας ρεύματος στο υλικό. Αποδείχθηκε μέσω των προσομειώσεων πως όσο
μειώνεται η τιμής της περιοδικότητας του υλικού η κλίση της ευθείας της συχνότητας που
αντιστοιχεί στο μέγιστο του πλάτους ταλάντωσης συναρτήσει της εφαρμοζόμενης
πυκνότητας ρεύματος στο υλικό αυξάνεται. Δηλαδή, η αλλαγή στην συχνότητα γίνεται πιο
απότομη και με μεγαλύτερο βήμα παρόλο που η άυξηση στο ρεύμα παραμένει η ίδια.
Αφού μελετήθηκε και η ενέργεια ταλάντωσης ολοκληρώνοντας τις καμπύλες
παρατηρήθηκε μια μεταβολή στην ενέργεια συναρτήσει με την αύξηση του ρεύματος. Για τις
ακραίες περιπτώσεις στην τιμή του Ku2 παρατηρήθηκε η μείωση της ενέργειας κατά την
αύξηση του ρεύματος. Για την τιμή Ku2=0.9e6 J/m3 , δηλαδή για τιμές του Ku2 κοντά στην
τιμή του Ku2 η ενέργεια αυξάνεται μέχρι ενός σημείου και στην συνέχεια υπάρχει μείωση
κατά την αύξηση του ρεύματος. Το σημαντικότερο όμως συμπεράσμα είναι το γεγονός ότι
με την αλλαγή της μονοαξονικής ανισοτροπίας μπορούμε να επηρεάσουμε και να
μεταβάλουμε την ενέργεια ταλάντωσης.
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Ένα γενικότερο συμπέρασμα που πηγάζει από τις γραφικές Σχ. 5.6 και Σχ.5.8 είναι πως η
τιμή της μονοαξονικής ανισοτροπίας δεν μπορεί να επηρεάσει την σχέση της συχνότητας με
το ρεύμα αλλά μπορεί να επηρεάσει την ενέργεια ταλάντωσης. Συγκεκριμένα, αν θελήσουμε
να ελέγξουμε την σχέση, το κατά πόσο επηρεάζεται η συχνότητα του μεγίστου πλάτους
ταλάντωσης από το ρεύμα, αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε με την αλλαγή περιοδικότητας
στο υλικό μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η τιμή της μονοαξονικής ανισοτροπίας δεν θα
επηρεάσει. Η σταθερά όμως αυτή μπορεί να επηρεάσει στην ενέργεια που καταναλώνεται
κατά την ταλάντωση.
Τέλος, αφού στις αρχικές γραφικές (Σχ. 5.1 και 5.2) εκτός από τις κύριες κορυφές που
μελετήσαμε λεπτομερώς υπήρξαν και δευτερέυουσες κορυφές, οι μικρότερες κορυφές,
έγινε μια πρώτη μελέτη τους. Όσο αφορά την σχέση μεταξύ της συχνότητας που αντιστοιχεί
στο τοπικό μεγίστο του πλάτους ταλάντωσης συναρτήσει της εφαρμοζόμενης πυκνότητας
ρεύματος στο υλικό είναι επίσης γραμμική. Η ενέργεια ταλάντωσης φαίνεται να αυξάνεται
μέχρι μια τιμή πυκνότητας ρεύματος και μετά να μειώνεται, με παρόμοιο τρόπος όπως η
αντίστοιχή της περίπτωση Ku2=0.9e6 J/m3 για τις κύριες κορυφές στην γραφική.
Είναι γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί κάποια ερωτήματα που χρήζουν περαιτέρων
ανάλυση. Όπως η καλύτερη και πιο λεπτομερής μελέτη για τις μικρότερες κορυφές που
φαίνονται στην γραφική του πλάτους ταλάντωσης συναρτήσει της συχνότητας (Sx=f(fx)) και
η συσχέτιση τους με την κύρια κορυφή. Κατά πόσο συμπεριφέρονται το ίδιο ή όχι. Επίσης,
σημαντικό προς μελέτη και ανάλυση, στο μέλλον, αποτελεί η μορφή ταλάντωσης του
Skyrmion που μπορεί να παρατηρηθεί μέσα από τις προσομειώσεις. Δηλαδή, να παρθούν
και να μελετηθούν εικόνες του Skyrmion κατά την ταλάντωση του.
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Παράρτημα Α΄-Κώδικας MuMax3 για Skyrmion σε περιοδική
δομή
1. /=============orismosplegmatos=========================
2. SetPBC(1,1,0)
3. x_cells := 1e-9
4. y_cells := 1e-9
5. z_cells := 1e-9
6. nx := 1024
7. ny := 256
8. nz := 1
9. SetGridSize(nx, ny, nz)
10. SetCellSize(x_cells,y_cells,z_cells)
11. //====================constants/parameters=============
12. Msat = 580e3
13. Aex = 15e-12
14. alpha = 0.3
15. xi = 0.3
16. Ku1s := 0.8e6 //s -> stable
17. ku1u:=0.4e6
18. Dind = 3e-3
19. anisU = vector(0,0,1)
20. dw:=4e-9
21. JP:=240e11
22. ku1umin:=0.4e6
23. ku1ustep:=0.1e6
24. ku1umax:=1.2e6
25. JPmax:=240e11
26. JPmin:=15e11
27. //=================define regions======================
28. region_number := nx / (dw*1e9)
29. for id := -region_number/2; id <= region_number/2 - 2; id = id + 2{
30. defregion(id+region_number/2 ,xrange( id *dw,(id+1)*dw))
31. defregion(id+region_number/2 + 1,xrange((id+1)*dw,(id+2)*dw))}
32. tableadd(Dind)
33. tableaddvar(ku1s,"ku1s","^")
34. tableaddvar(ku1u,"ku1u","^")
35. tableaddvar(dw,"dw","^")
36. tableaddvar(JP,"J","^")
37. tableaddvar(ext_topologicalcharge.average(),"charge","^")
38. tableadd(E_anis)
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

tableadd(E_demag)
tableadd(E_exch)
tableadd(E_total)
//=====================loops=========================
for ku1u=ku1umin; ku1u<=ku1umax; ku1u=ku1u+ku1ustep{
for JP=JPmin; JP>=JPmax; JP=JP*2{
for it := 1; it <= 1024; it++{
tableadd(crop(m.comp(0),it-1,it,128,129,0,1))}
for it := 1; it <= 1024; it++{
tableadd(crop(m.comp(1),it-1,it,128,129,0,1))}
for it := 1; it <= 1024; it++{
tableadd(crop(m.comp(2),it-1,it,128,129,0,1))}
//===============setting skyrmion======================
m = uniform(0,0,1)
m = neelskyrmion(1,-1).transl(-448e-9,0,0)
for is := 0; is <= 31; is++{ // ksekina I periodikotita apo ta 128
Ku1.SetRegion(is, Ku1s)}
for ik := 32; ik<= region_number; ik = ik + 2{
Ku1.SetRegion(ik, Ku1u)
Ku2.SetRegion(ik + 1, Ku1s)}
relax()
snapshot(m)
snapshot(ku1)
tablesave()
for ij := 0; ij<= region_number - 1; ij++{
j.SetRegion(ij, vector(-JP, 0, 0))}
tableautosave(1e-13)
autosnapshot(m,25e-11)
run(10e-9)
}
}
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