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Περίληψη
Η εργασία αυτή έχει σαν απώτερο σκοπό τη μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ
δύο όμοιων μαγνητικών Σκίρμιον μέσα από προσομοιώσεις που κατασκευάστηκαν στο
M uM ax3 . Η τελική μελέτη περιλάμβανε τη σύγκρουση δύο μαγνητικών Σκίρμιον και
τη μελέτη της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Πριν όμως μελετήσουμε την αλληλεπίδραση
μεταξύ δύο μαγνητικών Σκίρμιον, προηγήθηκαν μελέτες στις οποίες προσδιορίστηκαν
κάποια από τα χαρακτηριστικά που έχει ένα απομονωμένο Σκίρμιον.
Αρχικά, στο κεφ. 4 προσδιορίστηκε για ποιες τιμές των παραμέτρων D, Ku1 και του
πλάτους του υλικού (w) ένα μαγνητικό Σκίρμιον είναι ευσταθές. Επίσης κατασκευάστηκαν διάφορα διαγράμματα φάσης τα οποία προσδιορίζουν τις διάφορες περιοχές
σταθερότητας που υπάρχουν σ΄ ένα τέτοιο σύστημα . Επιπλέον, στο δεύτερο μέρος
του ίδιου κεφαλαίου μελετήθηκε η εξάρτηση της ενέργειας του Σκίρμιον από τις δύο
παραμέτρους που το χαρακτηρίζουν m και γ.
Ακολούθως, στο κεφ. 5 μελετήθηκε η κίνηση που εκτελεί ένα Σκίρμιον κάτω από
την επίδραση ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων. Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου
αυτού μελετήθηκε η κίνηση αυτής της σπιν δομής κατά την εφαρμογή πολωμένου σπίν
ρεύματος και προσδιορίστηκε η σχέση μεταξύ της ταχύτητας του Σκίρμιον ως προς την
πυκνότητα του εφαρμοζόμενου ρεύματος. Στο δεύτερο μέρος μελετήθηκε η κίνηση του
Σκίρμιον μετά από την εφαρμογή μη ομοιόμορφου εξωτερικού μαγνητικού πεδίου στο
υλικό όπου βρίσκεται το Σκίρμιον.
Τέλος, στο κεφ. 6 χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που αποκομίσαμε από τις πιο
πάνω μελέτες προχωρούμε στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ δύο όμοιων Σκίρμιων. Αρχικά μελετήθηκε ένα στατικό σύστημα δύο Σκίρμιον και προσδιορίστηκε ότι η
αλληλεπίδραση μεταξύ δύο τέτοιων δομών είναι απωστική για όλες τις μεταξύ τους αποστάσεις. Ακολούθως, προσομοιώθηκε η σύγκρουση των δύο Σκίρμιον και μελετήθηκαν
οι συνθήκες για τις οποίες που μια τέτοια σύγκρουση προκαλεί την καταστροφή των
Σκίρμιον και την μη διατήρηση του τυπολογικού αριθμού NSk . Επιπλέον, κατά την
αλληλεπίδραση αυτή παρατηρήθηκε ότι ο τρόπος καταστροφής των δύο Σκίρμιον είναι
εντελώς διαφορετικός από την περίπτωση όπου το Σκίρμιον προσκρούει στα άκρα του
υλικού κάτι που αρχικά ήταν μη αναμενόμενο.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1

Μαγνητισμός

Μαγνητισμός είναι μια κατηγορία φυσικών φαινομένων τα οποία λαμβάνουν χώρα
λόγω της ύπαρξης κάποιων μαγνητικών πεδίων. Πηγή των μαγνητικών πεδίων αποτελούν οποιαδήποτε ηλεκτρικά ρεύματα καθώς και (στοιχειώδεις) μαγνητικές ροπές
των στοιχειωδών σωματιδίων (τις οποίες φέρουν λόγω μιας εγγενούς ιδιότητας του
που λέγεται σπιν). Τα μαγνητικά αυτά πεδία μπορούν να αλληλεπιδράσουν με άλλα
ηλεκτρικά ρεύματα ή μαγνητικές ροπές.

΄Ολα τα υλικά αλληλεπιδρούν με κάποιο τρόπο με τα μαγνητικά πεδία με πιο γνώριμο παράδειγμα τους μόνιμους μαγνήτες ή αλλιώς σιδηρομαγνήτες. Γενικά, τα υλικά
κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με
τα μαγνητικά πεδία. Οι κύριες κατηγορίες υλικών που υπάρχουν στη φύση είναι τα
διαμαγνητικά υλικά, τα παραμαγνητικά υλικά, τα σιδηρομαγνητικά υλικά, τα αντισιδηρομαγνητικά υλικά και τα φερριμαγνητικά υλικά. ΄Αλλες κατηγορίες υλικών είναι τα
υπερμαγνητικά υλικά, σπιν γκλας (spin glass) υλικά και μεταμαγνητικά υλικά. Να σημειωθεί ότι η μαγνητική κατάσταση ενός υλικού, δηλαδή σε ποια από τις πιο πάνω
κατηγορίες εμπίπτει εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους με πιο κύριες τη θερμοκρασία και το εφαρμοζόμενο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Δηλαδή το ίδιο υλικό μπορεί
να έχει διαφορετική συμπεριφορά σε διαφορετικές θερμοκρασίες και για διαφορετικές
τιμές του εφαρμοζόμενου εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. [1–3]
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1.1.1

Μαγνητικά Υλικά

Σχήμα 1.1: Στο σχήμα φαίνεται ο προσανατολισμός γειτονικών σπιν του υλικού για
διάφορες από τις καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα μαγνητικό σύστημα (η
εικόνα πάρθηκε από [4]).
Διαμαγνητισμός
Το φαινόμενο του διαμαγνητισμού εμφανίζεται σε όλα τα υλικά. Είναι το φαινόμενο
κατά το οποίο ένα υλικό που βρίσκεται εντός ενός (εξωτερικού) μαγνητικού πεδίου
αναπτύσσει μαγνητικό πεδίο αντίθετο με το εξωτερικό πεδίο και ως εκ τούτου απωθείται από το εξωτερικό πεδίο. Παρόλο που το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται σε όλα
τα υλικά, μόνο μερικά υλικά κατηγοριοποιούνται ως διαμαγνητικά αφού σε περίπτωση
όπου στο ίδιο υλικό εμφανίζονται φαινόμενα παραμαγνητισμού ή σιδηρομαγνητισμού
υπερισχύουν ως πιο ισχυρά και το υλικό κατατάσσεται στην αντίστοιχη κατηγορία. Τα
υλικά που κατηγοριοποιούνται ως διαμαγνητικά είναι υλικά με όλα τους τα ηλεκτρόνια
συζευγμένα. Μια διαισθητική εξήγηση για την προέλευση του φαινομένου αυτού μπορεί να μας δώσει η κλασική θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού. Σύμφωνα με αυτή όταν
ένα υλικό βρεθεί εντός μαγνητικού πεδίου τα ηλεκτρόνια του που εκτελούν τροχιές
γύρο από τους πυρήνες δέχονται μια επιπλέον δύναμη Lorentz (Lorentz force), που
αναλόγως της φοράς περιστροφής του ηλεκτρονίου, αυξάνεται ή ελαττώνεται η κεντρομόλος δύναμη που ασκείται στο ηλεκτρόνιο με αποτέλεσμα το ηλεκτρόνιο να εκτελεί
τροχιά με μικρότερη ή μεγαλύτερη ακτίνα αντίστοιχα. Αποτέλεσμα αυτού, και στις δύο
πιο πάνω περιπτώσεις η μαγνητική ροπή λόγω 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 μη συζευγμένα ηλεκτρόνια. Στα υλικά με συζευγμένα ηλεκτρόνια κάθε ζεύγος ηλεκτρονίων έχει τα
σπιν του αντιπαράλληλα με αποτέλεσμα τα μαγνητικά τούς πεδία να αντισταθμίζονται.
Στα παραμαγνητικά υλικά λόγω του γεγονότος ότι κάθε άτομο έχει ένα ασύζευκτο
2
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ηλεκτρόνιο έχει επίσης μη μηδενική μαγνητική ροπή (η οποία σχετίζεται με κάποιο
μαγνητικό πεδίο) τυχαία προσανατολισμένη στο χώρο. Λόγω του τυχαίου προσανατολισμού των 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) δίνοντας μη μηδενικό ολικό μαγνητισμό στο υλικό.
Σιδηρομαγνητισμός
Το φαινόμενο του σιδηρομαγνητισμού παρατηρείται, όπως και το φαινόμενο του
παραμαγνητισμού σε υλικά που δεν έχουν όλα τα ηλεκτρόνια τους συζευγμένα. Στα
σιδηρομαγνητικά υλικά όμως πέρα από την ιδιότητα τους να ευθυγραμμίζονται οι επιμέρους μαγνητικές ροπές των ατόμων με ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, τα υλικά αυτά
έχουν την ιδιότητα, οι μαγνητικές τους ροπές να ευθυγραμμίζονται μεταξύ τους, κάτι
που ευνοεί την ελαχιστοποίηση της ενέργειας ανταλλαγής (exchange energy). Αυτό
έχει σαν άμεσο επακόλουθο την εμφάνιση μη μηδενικής συνολικής μαγνήτισης σε ένα
υλικό ενώ αυτό βρίσκεται σε μηδενικό εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. ΄Οπως ανέφερα και
πιο πάνω ένα υλικό μπορεί να συμπεριφέρεται ως σιδηρομαγνήτης σε ένα εύρος θερμοκρασιών και ως παραμαγνήτης σε ένα άλλο. Κατ΄ ακρίβεια για κάθε σιδηρομαγνητικό
υλικό υπάρχει μια χαρακτηριστική θερμοκρασία, η λεγόμενη θερμοκρασία Curie (Curie
Temperature) [3] πάνω από την οποία ένας σιδηρομαγνήτης ξεκινά να συμπεριφέρεται
ως παραμαγνήτης. Στην ουσία το υλικό περνώντας από αυτή τη θερμοκρασία υποβάλλεται σε μια αλλαγή φάσης. Αυτό που συμβαίνει σε μικροσκοπικό επίπεδο είναι πέραν
από την κρίσιμη αυτή θερμοκρασία, στο υλικό υπάρχει αρκετή διαθέσιμη θερμική ενέργεια ώστε να ξεπεραστεί η σιδηρομαγνητική τάξη (Feromagnetic order, FMO) [5],
που υπήρχε λόγω της ενέργειας ανταλλαγής και πλέον οι μαγνητικές ροπές μπορούν
να προσανατολιστούν σε τυχαίες κατευθύνσεις.
Αντισιδηρομαγνητισμός
Το φαινόμενο του αντισιδηρομαγνητισμού λειτουργεί παρόμοια με το φαινόμενο του
σιδηρομαγνητισμού με τη μόνη διαφορά ότι, στα αντισιδηρομαγνητικά υλικά η ενέργεια
αλληλεπίδρασης ελαχιστοποιείται όταν οι μαγνητικές ροπές γειτονικών ατόμων είναι
αντιπαράλληλες. Αυτό μαζί με το γεγονός ότι οι μαγνητικές ροπές των γειτονικών ατόμων σε τέτοια υλικά είναι ίσες κατά μέτρο έχει σαν αποτέλεσμα οι αντισιδηρομαγνήτες
να έχουν πάντοτε μηδενικό μαγνητισμό στο εσωτερικό τους ακόμα και σε περίπτωση
όπου το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο είναι μη μηδενικό. Αυτό σταματά να ισχύει μόνο σε
εξαιρετικά υψηλά εξωτερικά μαγνητικά πεδία όπου το πεδίο είναι αρκετά ισχυρό, ώστε
να ξεπεραστεί το ενεργειακό φράγμα που κρατά τις μαγνητικές ροπές τον ατόμων αντιπαράλληλα. Για τα αντισιδηρομαγνητικά υλικά όπως και για τα σιδηρομαγνητικά υλικά
υπάρχει μια θερμοκρασία πάνω από την οποία τα υλικά αυτά συμπεριφέρονται ως παραμαγνητικά. Στην περίπτωση των αντισιδηρομαγνητικών υλικών η θερμοκρασία αυτή
1

΄Ενα άτομο με συζευγμένα ηλεκτρόνια, είναι αυτό που έχει σε κάθε τροχιακό του από δύο ηλεκτρόνια. Αυτό που έχει δηλαδή όλα του τα τροχιακά συμπληρωμένα. Από την απαγορευτική αρχή
του Pauli προκύπτει ότι τα δύο ηλεκτρόνια κάθε τροχιακού έχουν αντίθετης φοράς στροφορμή και
αντίθετης φοράς σπιν, με αποτέλεσμα να ακυρώνονται και έτσι το άτομο έχει συνολική μαγνητική
ροπή ίση με μηδέν
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ονομάζεται θερμοκρασία Neel (Neel Temperature) [3].

Φερριμαγνητισμός

Το φαινόμενο του φερριμαγνητισμόυ λειτουργεί όπως το φενώμενο του αντισιδιρομαγνητισμού και είναι στην ουσία μια πιο γενική περίπτωση του φαινομένου αυτού.
Στα φερριμαγνητικά υλικά, σε αντίθεση με τα αντισιδηρομαγνητικά, οι μαγνητικές ροπές των γειτονικών σημείων στο πλέγμα του υλικού δεν είναι κατ΄ ανάγκη ίσες κατά
μέτρο. Κάτι τέτοιο οφείλεται στο γεγονός ότι στα υλικά αυτά το πλέγμα είναι σύνθετο
και αποτελείται από πλέγματα διαφόρων στοιχείων, στην απλούστερη του 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 συνεπάγεται ότι παρόλο που οι μαγνητικές ροπές είναι
αντιπαράλληλες να μην ακυρώνονται η μια την άλλη και να έχω πεπερασμένο συνολικό
μαγνητικό πεδίο εντός του υλικού. Οι πιο πάνω ιδιότητες των υλικών αυτών τα κάνουν
να συμπεριφέρονται ως αντισιδηρομαγνητικά σε μικροσκοπικό επίπεδο (αντιπαράλληλες
μαγνητικές ροπές) αλλά ως σιδηρομαγνήτες σε μακροσκοπικό επίπεδο (μη μηδενικής
συνολικής μαγνήτισης σε μηδενικό εξωτερικό μαγνητικό πεδίο). Χαρακτηριστικό το
γεγονός ότι η ένωση F e3 O4 που είναι φερριμαγνήτης παλαιότερα κατατασσόταν στους
σιδηρομαγνήτες αφού από μετρήσεις B ως προς H δεν μπορεί να ξεχωρίσει ένα φερριμαγνητικό υλικό από ένα σιδηρομαγνητικό, για το σκοπό αυτό χρειάζονται πιο εξειδικευμένες τεχνικές μέτρησης. ΄Ενα παράδειγμα είναι η περίθλαση νετρονίων, αφού τα
νετρόνια έχουν την ικανότητα να αλληλεπιδρούν τοπικά με τις μαγνητικές ροπές σε
ένα υλικό κι έτσι μπορεί να βρεθεί πειραματικά αν ένα υλικό είναι σιδηρομαγνητικό ή
φερριμαγνητικό.

Στην παρούσα διπλωματική θα αναφερθούμε μόνο σε σιδηρομαγνητικά υλικά. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθούν οι έννοιες της μαγνητικής περιοχής (magnetic domain)
και του μαγνητικού τοίχου (domain wall), οι οποίοι θα εξηγηθούν στο επόμενο υποκεφάλαιο.
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1.1.2

Μαγνητικοί τοίχοι και μαγνητικές περιοχές

1.1.2.1

Μαγνητικές περιοχές (Magnetic domains)

Σχήμα 1.2: Στο σχήμα φαίνονται οι μαγνητικές περιοχές στις οποίες χωρίζεται ένα
δείγμα N dF eB. Η εικόνα κατασκεύαστικε με τη χρήση ενός μικροσκοπίου Kerr. (η
εικόνα πάρθηκε από [6]).
Οι μαγνητικές περιοχές είναι περιοχές εντός κάποιου σιδηρομαγνήτη 2 στις οποίες
ο μαγνητισμός είναι ομοιόμορφος και προσανατολισμένος προς μία κατεύθυνση. Οι
σιδηρομαγνήτες χωρίζονται σε πολλές τέτοιες περιοχές. Επίσης, δεν είναι αναγκαίο ο
μαγνητισμός σε δύο μαγνητικές περιοχές να είναι παράλληλος.
Προέλευση μαγνητικών περιοχών : Η ιδέα της ύπαρξης μαγνητικών περιοχών προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Pierre-Ernest Weiss το 1907, ο οποίος 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 λόγος δημιουργίας αυτών των μαγνητικών περιοχών έγκειται στο γεγονός ότι
αυτού του είδους τα συστήματα, πέρα του όρου της ενέργειας ανταλλαγής η συνολική
ενέργεια περιέχει κι άλλους όρους. Η ύπαρξη μαγνητικών περιοχών είναι ενεργειακά
προτιμητέα έναντι του ομοιόμορφου μαγνητισμού σε ένα υλικό 3 . Ο κύριος λόγος
ύπαρξης μαγνητικών περιοχών είναι η ύπαρξη στην ολική ενέργεια ενός ενεργειακού
όρου που ονομάζεται μαγνητοστατική ενέργεια (magnrtostatic energy) η οποία ελαχιστοποιείται με την αύξηση των μαγνητικών περιοχών σε ένα υλικό. Βέβαια για να
φτάσει στην ελάχιστη του ενέργεια ένα συστήματα απαιτείται η ελαχιστοποίηση της
συνολικής έκφρασης της ενέργειας και όχι των επιμέρους όρων της (δεν μπορούν όλοι
οι επιμέρους όροι να είναι ελάχιστοι ταυτόχρονα). ΄Ετσι παρατηρείται ένας συμβιβασμός
μεταξύ των ενεργειακών όρων που έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της ολικής
2

μαγνητικές περιοχές υπάρχουν σε όλα τα υλικά στα οποία εμφανίζεται μαγνητική τάξη, δηλαδή
πέρα από τα σιδηρομαγνητικά υλικά εμφανίζονται και σε αντισιδηρομαγνητικά και φερριμαγνητικά
υλικά
3
Αυτό στην πραγματικότητα εξαρτάται από το μέγεθος του υλικού. Για πολύ μικρά υλικά συχνά
ο ομοιόμορφος μαγνητισμός στο υλικό είναι ενεργειακά προτιμητέος, αφού σε μικρές αποστάσεις η
αλληλεπίδραση ανταλλαγής κυριαρχεί έναντι των υπολοίπων αλληλεπιδράσεων
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1.1. Μαγνητισμός

ενέργειας. ΄Αλλοι ενεργειακοί όροι είναι η ενέργεια ανισοτροπίας (anisotropy energy)
και η ενέργεια Ζeeman (Zeeman energy) όπου μαζί με τις ενέργειες ανταλλαγής και
τη μαγνητοστατική θα συζητηθούν στη συνέχεια λεπτομερώς. [3, 7]
1.1.2.2

Μαγνητικοί τοίχοι DW

Σχήμα 1.3: Στο σχήμα φαίνεται η εσωτερική δομή ενός DW με το διάνυσμα του μαγνητισμού να μεταβάλεται 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 [8]).
Το γεγονός ότι μέσα στα σιδηρομαγνητικά υλικά είναι δυνατή η ύπαρξη μαγνητικών
περιοχών έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μαγνητικών τοίχων (magnetic domain
wall ή απλά doamin wall (DW) ) [3, 9], οι οποίοι αποτελούν την περιοχή, μεταξύ
δύο μαγνητικών περιοχών των οποίων ο μαγνητισμός σχηματίζει κάποια γωνιά. Είναι
στην ουσία μια περιοχή μετάβασης όπου ο μαγνητισμός αλλάζει σταδιακά (1.3), ώστε
να υπάρχει ομαλή μετάβαση από το μαγνητισμό της μιας περιοχής στην άλλη. Το
πάχος ενός τέτοιου τοίχου εξαρτάται από την ενέργεια ανταλλαγής της οποίας η μείωση
ευνοείται από χοντρούς τοίχους και από την ενέργεια ανισοτροπίας της οποίας η μείωση
ευνοείται από λεπτούς τοίχους. Τυπικά ισχύει η εξής σχέση αναλογίας
r
lDW ∝

Aex
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. Η πιο πάνω σχέση είναι μια σχέση που ισχύει γενικά. Σε πιο ειδικές περιπτώσεις
όμως, όπου στη μονοαξονική ανισοτροπία συνεισφέρει μόνο ο όρος της μονοαξόνικής
ανισοτροπίας λόγω της γεωμετρίας του υλικού (shape anisotropy) ενώ ο όρος της
μονοαξονικής ανισοτροπίας λόγω του κρυστάλλου του υλικού (crystalline anisotropy)
είναι αμελητέος τότε η σχέση μπορεί να γραφτεί ως εξής
s
lDW ∝
6

Aex
2
Msat

(1.2)
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1.2
1.2.1

Δυναμική Μαγνητικών συστημάτων
Δυναμική Μαγνητικών συστημάτων εν τη απουσία STT

Σχήμα 1.4: Στο σχήμα φαίνονται σχηματικά οι όροι της εξ. (1.5). Επιπλέον με διακεκομμένη γραμή είναι σχεδιασμένη η τροχά του διανύσματος M (Με την προυπόθεση
ότι το Hef f είναι σταθερό) (η εικόνα πάρθηκε από [10]).
΄Οταν ο μαγνητισμός σ΄ ένα υλικό δε βρίσκεται στην κατάσταση ισορροπίας του,
τότε ο μαγνητισμός εκτελεί μεταποιητική κίνηση γύρω από το τοπικό ενεργό μαγνητικό
πεδίο. Αν το σύστημα δεν έχει απώλειες ενέργειας τότε ο μαγνητισμός ακολουθεί την
εξίσωση:
Ṁ = γo Μ × Ηef f
(1.3)
΄Οπου το Ṁ υποδηλώνει χρονική παράγωγο του M και M αποτελεί το διανυσματικό
πεδίο του μαγνητισμού στο χώρο. Σε πραγματικά όμως συστήματα υπάρχουν πάντα
απώλειες ενέργειας. Για να ληφθεί υπόψη η απώλεια ενέργειας οι Landau και Lifshitz
συμπεριέλαβαν στην πιο πάνω εξίσωση ένα όρο απόσβεσης.
Μ̇ = γ00 Μ × Ηef f −

λ
Μ × (Μ × Ηef f )
Ms

(1.4)

Για τον ίδιο σκοπό ο Gilbert πρόσθεσε το δικό του όρο στην εξίσωση (1.3) σε μια
διαφορετική μορφή της πιο πάνω εξίσωσης [7, 9].
Μ̇ = γ0 Μ × Ηef f −

α
Μ × Μ̇
Ms

(1.5)

΄Οπου γo ο γυρομαγνητικός λόγος του ηλεκτρονίου, λ η σταθερά απόσβεσης LandauLifshitz και α σταθερά απόσβεσης Gilbert . Οι δύο αυτές εξισώσεις είναι ισοδύναμες
με την αντικατάσταση γ00 = γ0 /(1 + α2 ) και λ = γ0 α/(1 + α2 ). Εξίσου και από τις δύο
πιο πάνω εξισώσεις μπορούν να εξαχθούν οι σωστές εξισώσεις εξέλιξης του συστήματος και είναι περισσότερο θέμα επιλογής ποια θα χρησιμοποιηθεί. Στη συνέχεια της
διπλωματικής θ΄ αναφερθούμε μόνο στην Εξ. (1.5) (μιας και αυτή χρησιμοποιείται από
το M uM ax3 για την αριθμητική λύση των προβλημάτων). Να σημειωθεί επίσης πως και
στις δύο εξισώσεις το διάνυσμα του μαγνητισμού περιστρέφεται κατά τη μεταπτωτική
κίνηση χωρίς να αλλάζει όμως το μέτρο του.
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1.2. Δυναμική Μαγνητικών συστημάτων

1.2.2

Spin transfer torque (STT)

STT καλείται η ροπή που ασκείται από τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας στο μαγνητισμό ενός σιδηρομαγνητικού υλικού. Αυτό συμβαίνει όταν το πολωμένο σπιν ρεύμα από
ένα μαγνητικό υλικό περνά σ΄ ένα άλλο μαγνητικό υλικό του οποίου ο μαγνητισμός
δεν είναι παράλληλος με το πρώτο. Στην περίπτωση αυτή το δεύτερο μαγνητικό υλικό
απορροφά μέρος της σπιν στροφορμής που φέρουν τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας. 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 πολωμένου ρεύματος ασκώντας ροπή στα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας και μεταβάλλουν τον προσανατολισμό του σπιν τους.
Επιπλέον, τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας ασκούν μια ροπή ίσου μεγέθους και αντίθετης
φοράς στο μαγνητισμό του υλικού και μεταβάλλουν τον προσανατολισμό του.
Η ισχύς της ροπής αυτής υπολογίζεται είτε απευθείας από την αμοιβαία μεταπτοτική
κίνηση των διανυσμάτων των σπιν των ηλεκτρονίων αγωγιμότητας και του διανύσματος
του μαγνητισμού του υλικού κατά την αλληλεπίδραση τους, είτε από την αλλαγή στο
πολωμένο σπιν ρεύμα πριν και μετά την αλληλεπίδραση του με το μαγνητικό υλικό.
Η πυκνότητα του πολωμένου σπιν ρεύματος Spin Current Density (SCD) ορίζεται
ως εξής:
Q=v⊗s
(1.6)
η ποσότητα αυτή είναι τανυστής και η τιμή της μπορεί να μεταβάλλεται στο χώρο. v είναι
το διάνυσμα της ταχύτητας, s το διάνυσμα των σπιν των ηλεκτρονίων αγωγιμότητας και
με ⊗ συμβολίζω το τανυστικό γινόμενο μεταξύ των δύο διανυσμάτων. Να σημειωθεί
ότι η ποσότητα αυτή έχει κατεύθυνση τόσο στον χώρο των σπιν όσο και κατεύθυνση
ροής στο πραγματικό χώρο [11].

1.2.3

Δυναμική Μαγνητικών συστημάτων με STT

΄Οταν στο σύστημα υπάρχει STT το μόνο που αλλάζει είναι ότι πρέπει να λάβει
κανείς υπόψιν τη ροπή αυτή στη χρονική εξέλιξη το συστήματος αυτό επιτυγχάνεται
προσθέτοντας ένα επιπλέον όρο στην εξ. (1.5) με τη νέα εξίσωση να γράφεται ως εξής
Μ̇ = γ0 Μ × Ηef f −

α
Μ × Μ̇ + Τ
Ms

(1.7)

΄Οπου το Τ ισούται με

bJ
∂Μ
cJ
∂Μ
Τ = 2Μ × Μ ×
)−
×
Ms
∂x
Ms
∂x

(1.8)

και αποτελείται από δύο όρους με τον πρώτο όρο να καλείται ο αδιαβατικός όρος του
STT και ο δεύτερος να καλείται ο μη αδιαβατικός όρος του STT [12,13]. Οι παράμετροι
bJ και cJ καθορίζουν το μέγεθος της συνεισφοράς του κάθε όρου και έχουν μονάδες
μέτρησης ταχύτητας [14].
΄Οπως αναφέρθηκε και πιο πάνω η ροπή που ασκείται από τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας στο μαγνητισμό του υλικού προκαλεί τη 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 (spin structure)τότε
η μεταβολή του διανυσματικού πεδίο του μαγνητισμού αλλάζει με τέτοιο τρόπο ώστε
ολόκληρη η δομή σπιν να μετακινείται αυτούσια εντός του υλικού.
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1.3

Λεπτά Υμένια

Σε πολλά σημεία στο σύγγραμμα αυτό θα γείναι αναφορά στα λεγόμενα λεπτά υμένια. Τα λεπτά υμένια, ή όπως αναφέρονται στην αγγλική βιβλιογραφία thin films,
είναι στην ουσία τα υλικά τα οποία η μια τους διάσταση είναι πολύ περιορισμένη σε
σχέση με τις άλλες και μπορεί να φτάνει σε μήκος από τα μερικά μικρόμετρα μέχρι και
να έχει μέγεθος ενός ατόμου πάχος, δηλαδή το μεγεθος της να είναι μερικά κλάσματα
του νανομέτρου. Τα λεπτά υμένια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πληθώρα εφαρμογών. Οι κύριες εφαρμογές για τα λεπτά υμένια είναι σε ηλεκτρονικές συσκευές
ημιαγωγών και για οπτική επένδυση διαφόρων επιφανειών. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη μελέτη του φαινομένου του κβαντικού περιορισμού
(quantum confinement), καθώς επίσης σιδηρομαγνητικά και σιδηροηλεκτρικά λεπτά
υμένια χρησιμοποιούνται στην κατασκευή για μνήμες ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Για τη διπλωματική αυτή τα λεπτά υμένια που θα μας απασχολήσουν θα είναι λεπτά
υμένια από κάποιο σιδηρομαγνητικό υλικό με πάχος της τάξης του ενός νανομέτρου
περίπου. Τα λεπτά υμένια θα χρησιμοποιηθούν στη διπλωματική αυτή αφού όλα τα
συστήματα που θα μελετηθούν θα βρισκονται σε κάποιο μαγνητικό λεπτό υμένιο. Το
κύριο επιπλέον χαρακτηριστικό που προσδίδεται σ΄ ένα μαγνητικό σύστημα όταν αυτό
βρίσκεται σ΄ ένα λεπτό υμένιο είναι η μεγάλη μαγνητική ανισοτροπία (3.1.1) λόγω της
γεωμετρίας του υλικού με τον εύκολο ανισοτροπικό 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 σα μια επιπλέον συνεισφορά στην ανισοτροπία αυτή. Από εδώ και πέρα για χάρη ευκολίας θα
αναφερόμαστε στα μαγνητικά λεπτά υμένια απλά ως λεπτά υμένια.

1.4

Αλληλεπίδραση Dzyaloshinskii-Moriya (DMI)

Σχήμα 1.5: Στο σχήμα φαίνονται δύο άτομα συζευγμένα με έμμεσο τρόπο μέσω ενός
ενδιάμεσου ατόμου. Επίσης, στο σχήμα φαίνεται το διάνυσμα D12 (Η εικόνα είναι
παρμένη από [15])

Η αλληλεπίδραση αυτή είναι σημαντική σ΄ αυτή τη διπλωματική εργασία, αφού θα
είναι παρούσα σ΄ όλα τα συστήματα που θα μελετηθούν και είναι στην ουσία η αιτία της
εμφάνισης του είδους των Σκίρμιον που θα μελετηθούν.
Η DMI [16] είναι γνωστή και ως αντισυμμετρική αλληλεπίδραση ανταλλαγής (Antisymmetric exchange interaction) [17, 18]. Η αλληλεπίδραση αυτή και ο αντίστοιχος
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1.5. Τοπολογία στη φυσική

ενεργειακός όρος εμφανίζονται σε συστήματα όπου η συμμετρία αντιστροφής είναι ‘σπασμένη’ λόγω του κρυστάλλου του υλικού και είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού των
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 μέσω ενός ενδιάμεσου ατόμου ή
συνόλου ατόμων μέσω ενός φαινομένου γνωστού ως Superexchange [19], όπως φαίνεται στο σχήμα 1.5. Επίσης, αποτελεί πηγή ασθενούς σιδηρομαγνητικής συμπεριφοράς
σε αντιφερόμαγνητες [17]. 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 λόγω αλληλεπίδρασης η οποία είναι διάνυσμα του
οποίου το μέτρο και η κατεύθυνση εξαρτάται από τον κρύσταλλο του υλικού.

1.5

Τοπολογία στη φυσική

Τοπολογία είναι ο κλάδος των μαθηματικών που μελετά ιδιότητες του χώρου οι
οποίες διατηρούνται κάτω από συνεχή μετασχηματισμούς. Λόγω του γεγονότος ότι η
τοπολογία δεν αλλάζει κάτω από συνεχείς μετασχηματισμούς, η τοπολογική περιγραφή
φυσικών συστημάτων γίνεται πολύ χρήσιμη όταν τα συστήματα περιέχουν δομές που
είναι δυνατόν να παραμορφωθούν. Τέτοια συστήματα συναντιούνται σε πολλούς τομείς της φυσικής. Μερικά παραδείγματα είναι διάφορες ενεργειακές ζώνες ηλεκτρονίων,
το συμπύκνωμα Bose Einstein , οι αντισιδηρομαγνητικοί υπεραγωγοί όπως επίσης και
οι μαγνητικές δομές εντός μαγνητικών υλικών. Επίσης κάποια φαινόμενα τα οποία
δημιουργούνται λόγω της τοπολογίας του συστήματος είναι το κβαντικό φαινόμενο
Hall ,οι τοπολογικοί μονωτές, η φάση του Berry και διάφορα αναδυόμενα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως και αυτό που προκαλεί το Σκίρμιον και θα συζητηθεί στην
συνέχεια(κέφ.2.3). Στην τοπολογια δύο δομές είναι ισοδύναμες όταν δύναται να μεταβούμε από τη μια στην άλλη μέσω ενός συνεχούς μετασχηματισμού. Στη φυσική η
τοπολογία ενός συστήματος καθορίζει τους δυνατούς και απαγορευμένους μετασχηματισμούς που μπορούν να γίνουν στο σύστημα. Αυτοί με τη σειρά τους καθορίζονται
από τους φυσικούς περιορισμούς που υπάρχουν εντός του συστήματος. Μερικά παραδείγματα τέτοιων περιορισμών μπορεί να είναι ενεργειακά φράγματα και απαγορευμένες
καταστάσεις του συστήματος.
Για να μπορεί να γίνει τοπολογική περιγραφή ενός φυσικού συστήματος θα πρέπει
πρώτα η τοπολογική ταξινόμηση που θα γίνει στο φυσικό σύστημα να βασίζεται σε
κάποια από τα φυσικά του χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα στα μαγνητικά συστήματα
ισχύουν τα πιο κάτω. Πρώτο, στα περισσότερα μαγνητικά συστήματα ο μαγνητισμός
εντός των υλικών μεταβάλλεται σε κλίμακες απόστασης πολύ μεγαλύτερης της πλεγματικής σταθεράς λόγω της αλληλεπίδρασης ανταλλαγής που ευνοεί τα γειτονικά σπιν
του υλικού να προσανατολίζονται παράλληλα το ένα στο άλλο. Ως εκ τούτου, το σχετικό διανυσματικό πεδίο του μαγνητισμού περιγράφεται αρκετά καλά από ένα μοντέλο
συνεχούς πεδίου (κεφ. 3.1), κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση τοπολογίας.
Δεύτερον, η αλληλεπίδραση ανταλλαγής, η οποία κλιμακώνεται με την κλίση του μαγνητισμού, θέτει ένα ενεργειακό φράγμα για ασυνεχείς παραμορφώσεις, πέρα από τις
οποίες η τοπολογία του συστήματος μεταβάλλεται. Και τρίτον, μαγνητοστατική αλληλεπίδραση και η μαγνητική ανισοτροπία σταθεροποιούν τα σύνορα της δομής (που
βρίσκονται στις άκρες του υλικού). Ως εκ τούτου, επιτρέπονται συνεχείς μετασχηματι10
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σμοί μεταξύ ισοδύναμων τοπολογιών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν τροποποιούν
το σύνορο της δομής. ΄Ενα παράδειγμα μιας τέτοιας τοπολογικά μη τετριμμένης δομής
αποτελεί το Σκίρμιον το οποίο είναι το αντικείμενο μελέτης αυτής της διπλωματικής.

1.6

Μαγνητικά Σκίρμιον

Τα μαγνητικά Σκίρμιον είναι τοπολογικά σταθερές δομές σπιν (spin texture), οι οποίες συνήθως οφείλουν την ύπαρξη τους στην αλληλεπίδραση Dzyaloshinskii–Moriya
(Dzyaloshinskii–Moriya interaction, DMI) η οποία παρατηρείται σε χειραλικούς μαγνήτες (chiral magnets) [20,21] και είναι στην ουσία ένα είδος μαγνητικού τοίχου. Είναι
κυλινδρικά συμμετρικός τοίχος και οι δύο περιοχές οι οποίες χωρίζει είναι μια μικρή
περιοχή στο κέντρο του και οτιδήποτε εκτός από αυτόν, με τις δύο αυτές περιοχές να
έχουν ομοιόμορφο μαγνητισμό αλλά προς αντίθετες κατευθύνσεις. Η τοπολογική φύση
του Σκίρμιον του προσδίδει σταθερότητα και ακόμα όταν είναι ασταθές έχει μεγάλο
χρόνο ζωής. Επίσης, παρουσιάζει χαρακτηριστικά σωματιδίου [22, 23] (quasi-particle)
λόγω του γεγονότος ότι τα Σκίρμιον 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) [9]. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στη μελέτη των αντικειμένων αυτών, ορισμένων ιδιοτήτων τους, καθώς και
στη συμπεριφορά τους σε μαγνητικά συστήματα. Το κεφάλαιο που ακολουθεί είναι
αφιερωμένο στην πιο λεπτομερή επεξήγηση των αντικειμένων αυτών καθώς και των
ιδιοτήτων τους.
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Κεφάλαιο 2
Μαγνητικά Σκίρμιον και τα
χαρακτηριστικά τους
΄Οπως αναφέρθηκε πιο πάνω τα μαγνητικά Σκίρμιον είναι ένα είδος μαγνητικού
τοίχου με τοπολογικές ιδιότητες το οποίο μελετάται την τελευταία δεκαετία περίπου. Η
ιδέα όμως του Σκίρμιον χρονολογείται από το 1961 όταν ο Tony Hilton Royle Skyrme
χρησιμοποίησε αυτή την έννοια σε μια δημοσίευση του σε μια θεωρία για αδρόνια στην
πυρηνική φυσική, κατά την οποία το Σκίρμιον είναι ένα σωματίδιο συσχετισμένο με
τα βαρυόνια και το οποίο οφείλει τη σταθερότητά του στην τοπολογία του [24]. Μια
από τις ιδέες που πρώτος πρότεινε ο Skyrme είναι ότι κάθε σωματίδιο οφείλει την
σταθερότητα στο γεγονός ότι είναι τοπολογία προστατευμένο, από την άποψη ότι κάθε
σωματίδιο χαρακτηρίζεται από ένα ακέραιο τοπολογικό αριθμό ο οποίος δεν μπορεί να
αλλάξει κάτω από συνεχή μετασχηματισμό του πεδίου στο οποίο το σωματίδιο οφείλει
την ύπαρξη του. Παρ΄ όλα αυτά η έννοια του Σκίρμιον φαίνεται να είναι χρήσιμη και σε
συστήματα συμπυκνωμένης ύλης και είχε προβλεφτεί ότι τοπολογικά προστατευμένα
σωματίδια μπορούσαν να σταθεροποιηθούν σε χειραλικούς μαγνήτες με μορφή δομών
σπιν. Αυτά τα σωματίδια θα αποκαλούμε από εδώ και πέρα μαγνητικά Σκίρμιον.

2.1

Διαφορετικοί μηχανισμοί που επιτρέπουν τη
δημιουργία των μαγνητικών Σκίρμιον

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί μηχανισμοί στους οποίους οφείλεται η ύπαρξη τεσσάρων διαφορετικών ειδών Σκίρμιον. Αυτοί είναι: (1) Μέσω αλληλεπίδρασης δίπολουδίπολου (αλληλεπίδραση μεγάλης εμβέλειας). Εμφανίζεται σε λεπτά υμέμια με τον
εύκολο ανισοτροπικό άξονα (easy anisotropy axis , EAA) κάθετο στο επίπεδο. (2) Σε
συστήματα όπου εμφανίζεται η σχετικιστική αλληλεπίδραση Dzyaloshinskii–Moriya
(relativistic Dzyaloshinskii–Moriya (DM) interactiion) που εμφανίζεται σε χειραλικούς μαγνήτες όπου η συμμετρία αντιστροφής είναι σπασμένη λόγω τής κρυσταλλικής
μορφής του υλικού. (3) Σε σύστημα με Frustrated exchange interactions και (4) σε
σύστημα με four-spin exchange interactions [23]. Το είδος της αλληλεπίδρασης καθορίζει κάποιες από τις ιδιότητες του Σκίρμιον όπως το μέγεθος του. Στην περίπτωση
(1) τα Σκίρμιον κυμαίνονται από 100 nm έως 1μm στην περίπτωση (2) 5-100 nm, την
περίπτωση (3) και (4) τα Σκίρμιον έχουν μέγεθος της τάξης της σταθεράς πλέγματος,
γύρω στο 1 nm. Στη διπλωματική αυτή θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με συστήματα
όπως της περίπτωσης (2)
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2.2

Τοπολογικό φορτίο

Μια από τις πιο σημαντικές ιδιότητες των Σκίρμιον αποτελεί η τυπολογική του φύση.
Λόγω αυτής το Σκίρμιον διατηρείται σταθερό και δεν αφήνει το σύστημα να‘πέσει’ στην
ενεργειακά χαμηλότερη ενέργεια όπου το σύστημα είναι ομοιόμορφα μαγνητισμένο. Ο
τοπολογικός ακέραιος αριθμός που χαρακτηρίζει τα Σκίρμιον λέγεται αριθμός Σκίρμιον
(Skyrmion number, Nsk ), και υπολογίζεται από την εξίσωση (2.1) [23]
ZZ
∂m ∂m 2
1
×
)d r
(2.1)
m·(
Nsk =
4π
∂x
∂y
όπου m = M/Msat Η εξίσωση αυτή υπολογίζει στην ουσία τον αριθμό των φορών
που το διάνυσμα του σπιν περιστρέφεται κατά μία περιστροφή γύρω από την μοναδιαία σφαίρα (Unit sphere). Λόγω της κυλινδρικής συμμετρίας του Σκίρμιον μπορεί να
αποδειχθεί ότι για Σκίρμιον το πιο πάνω ολοκλήρωμα δίνει ±1 [23].

Σχήμα 2.1: Στο σχήμα φαίνεται η απεικόνιση του μαγνητισμού του Σκίρμιον στην
επιφάνεια μιας μοναδιαίας σφαίρας (η εικόνα πάρθηκε από [25])
Δύο άλλες παράμετροι χαρακτηριστικοί για τα Σκίρμιον οι οποίες συνδέονται με την
τοπολογική φύση του Σκίρμιον είναι οι m και γ. Το m είναι η λεγόμενη στροβιλότητα
(vorticity) και δύναται να πάρει ακέραιες τιμές m = ±1, με m = 1 να αναφέρεται σε
Σκίρμιον και m = −1 να αναφέρεται σε Αντισκίρμιον (Antiskyrmion) και η σταθερά
γ είναι η λεγόμενη ελικότητα (helicity) μετριέται σε rad και δύναται να πάρει τιμές
από 0 έως 2π, αλλά τα Σκίρμιον παρατηρούνται σταθεροποιημένα μόνο για τιμές 0,
±π/2 και π όπως θα δούμε στο κεφ. 4.2. ΄Ενα σχήμα με το σύνολο των συνδυασμών
των τιμών m και γ που μπορούν να συναντηθούν σε Σκίρμιον που βρίσκονται σε
κατάσταση ισορροπίας φαίνεται στο σχήμα 2.2. Ανάλογα με το μηχανισμό δημιουργίας
του Σκίρμιον, η εξάρτηση της ενέργειας από τα m και γ διαφέρει. Στην περίπτωση
(1) η διπολική αλληλεπίδραση οφείλεται στο μαγνητικό φορτίο ρmag ∝ ∇ · m για να
περιοριστεί το ρmag και η σχετική μ΄ αυτό ενέργεια θα πρέπει m = 1 και γ = ±π/2
όταν στο υλικό ευνοείτε η δημιουργία μαγνητικών τοίχων Bloch (Bloch domain walls)
, είτε γ = 0, π όταν στο υλικό ευνοείτε η δημιουργία μαγνητικών τοίχων Neel (Neel
domain walls) 1 . Οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός των παραμέτρων αυτών αυξάνει την
συνολική ενέργεια του συστήματος. ΄Οπως φαίνεται στην περίπτωση αυτή το Σκίρμιον
στη χαμηλότερη του δυνατή ενεργειακή κατάσταση δύναται να πάρει μία εκ των δύο
δυνατών τιμών του γ, +π/2 ή -π/2 στη περίπτωση Bloch τοίχων, είτε 0 ή π στην
Το είδος των τοίχων που ευνοούνται καθορίζονται από την κατεύθυνση του διανύσματος D12
από την εξ. (1.9). Αν το διάνυσμα αυτό είναι κάθετο στην επιφάνεια του λεπτού υμενίου τότε στο
σύστημα ευνοείται η δημιουργία τοίχων Neel ενώ αν το διάνυσμα είναι παράλληλο προς την επιφάνεια
τότε στο σύστημα ευνοείται η δημιουργία τοίχων Bloch [16]
1
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περίπτωση Neel τοίχων. Με το γ να μένει ακαθόριστο και το Σκίρμιον σε αυτή την
περίπτωση αποκτά ένα επιπλέον βαθμό ελευθερίας στην ελικότητά του. Στην περίπτωση
(2) η ενέργεια του Σκίρμιον είναι ελάχιστη για τις ίδιες τιμές όπως και στην περίπτωση
(1) με τη μόνη διαφορά να είναι ότι στη χαμηλότερη ενεργειακή του κατάσταση το
Σκίρμιον δύναται να πάρει μια εκ των δύο τιμών του γ. Η τιμή αυτή καθορίζεται από
το πρόσημο της σταθεράς ισχύος της αλληλεπίδρασης DMI όπως αυτή καθορίζεται στην
εξ. (1.9), το οποίο με τη σειρά του καθορίζεται από τον κρύσταλλο του υλικού. ΄Οπως
θα δούμε στο κέφ. 4.2 όταν για τη μια τιμή γ έχω Σκίρμιον με ελάχιστη ενέργεια για την
συμπληρωματική της τιμή του γ έχω Σκίρμιον με μέγιστη ενέργεια. Στις περιπτώσεις
(3) και (4) οι τιμές m = ±1 (δηλαδή για Σκίρμιον και Αντισκίρμιον) είναι εκφυλισμένες
όπως επίσης και το γ μπορεί να πάρει μια οποιαδήποτε αυθαίρετη τιμή από 0 έως 2π.

Σχήμα 2.2: Στο σχήμα φαίνονται διαφορετικοί τύποι Σκίρμιον για διαφορετικές παραμέτρους m και γ. Στη γραμμή όπου m = +1 φαίνονται οι συνδυασμοί m και γ για
τους οποίους το Σκίρμιον μπορεί να αποτελέσει ευσταθής κατάσταση του μαγνητισμού σ΄ ένα μαγνητικό υλικό (η εικόνα είναι παρμένη από τη δημοσίευση [23] και είναι
επεξεργασμένη)

2.3

Ιδιότητες/χαρακτηριστικά/φαινόμενα

Εντοπισμένο αντικείμενο
Το Σκίρμιον είναι εντοπισμένο αντικείμενο (με την προϋπόθεση ότι αυτό βρίσκεται
σε σύστημα στο οποίο είναι ευσταθές). Αυτό σημαίνει πως βρίσκεται περιορισμένο
σ΄ ένα συγκεκριμένο μέγεθος και δεν καταλαμβάνει όλο το χώρο που του δίνεται στο
υλικό, εν αντιθέση με τις μαγνητικές δίνες. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι μπορώ να
αγνοήσω την αλληλεπίδραση του με τα άκρα του δείγματος όταν το Σκίρμιον βρίσκεται
αρκετά μακριά από αυτά και να λάβω υπόψιν μου μόνο αλληλεπίδραση με άλλες δομές
σπιν, ατέλειες του δείγματος και πολωμένα σπιν ρεύματα (spin polarized currents,
SPC). Μια άλλη συνέπεια της ιδιότητας του αυτής είναι ότι μπορεί κάποιος να θεωρήσει
το Σκίρμιον σημειακό σωματίδιο και να περιγράψει την κίνησή του ως τέτοιο αντί
ως ένα διανυσματικό πεδίο του μαγνητισμού, αγνοώντας πλήρως την εσωτερική του
δομή, θεωρώντας ότι το σωματίδιο βρίσκεται στο κέντρο συμμετρίας του Σκίρμιον.
Για να ισχύει όμως αυτό το μοντέλο για το Σκίρμιον θα πρέπει πρώτα να ισχύουν
δύο παραδοχές: (α) η δομή του δεν αλληλοεπικαλύπτεται με κάποια άλλη δομή σπιν
ή αυτή η αλληλεπικάλυψη είναι αμελητέα (β) όταν κινείται η εσωτερική του δομή δεν
παραμορφώνεται και είναι ίδια με τη δομή ενός ακίνητου Σκίρμιον [22].
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Πλέγμα Σκίρμιον
Τα Σκίρμιον μπορούν να οργανωθούν σε δισδιάστατο εξαγωνικό πλέγμα (SkX)
γνωστή και ως φάση Α (A phase). Η φάση αυτή είναι υπαρκτή σ΄ ένα μικρό ‘παράθυρο’ παραμέτρων στο επίπεδο Bξωτ ρικo0 − 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”
Σκίρμιον σπάζει 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 ∝ k 2 [23].
Αναδυόµενο Ηλεκτροµαγνητικό πεδίο (Emergent elecromagnetic field,
EEMF)
Το πεδίο βαθµίδας (gauge field) παράγει ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο το οποίο
σχετίζεται με τη διάταξη των σπιν και ονομάζεται Αναδυόμενο Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο( ή Emergent elecromagnetic field EEMF ) [27, 28]. Κάθε Σκίρμιον σχετίζεται με
μια μαγνητική ροή
το οποίο οδηγεί
√ σε ένα σχεδόν ομοιόμορφο μαγνητικό
√ φo = h/e
2
πεδίο < bz >= 3φo /(2λ ) (όπου as = 2λ/ 3 η σταθερά πλέγματος) και επάγει ένα
ηλεκτρικό πεδίο όταν αυτό κινείται [23].

Τοπολογικό φαινόμενο Hall (Topological Hall effect, THE)
Μια συνέπεια της ύπαρξης αυτού του αναδυόμενου μαγνητικού πεδίου είναι το τοπολογικό φαινόμενο Hall [23,29] (Topological Hall Effect, THE ). Αυτό δεν είναι τίποτα
άλλο παρά μια συνεισφορά στο κανονικό φαινόμενο Hall λόγω της ύπαρξης Σκίρμιον
στο υλικό τα οποία εκτρέπουν τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας προς μια κατεύθυνση. Αυτό
οφείλεται στη δύναμη Lorentz που εμφανίζεται λόγω του πεδίου < bz > του Σκίρμιον.
Λόγω αυτής της δύναμης τα ηλεκτρόνια εκτρέπονται και συγκεντρώνονται σε μια άκρη
του υλικού με αποτέλεσμα να προκαλούν κάποια τάση Hall.

Figure 2.3: Στο σχήµα φαίνεται η εκτροπή του ένος ηλεκτρονίου αγωγιµότητας από
τη δοµή του Σκίρµιον (Η εικόνα είναι παρµένη από [30])
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Σκίρµιον Hall effect ( Skyrmion Hall Effect, SHE)
Ταυτόχρονα µε την εκτροπή ηλεκτρονίων αγωγιµότητας το ίδιο το Σκίρµιον µετακινείται
κάθετα στην κίνηση του ρεύµατος. Κατ’ ακρίβεια κατά την εφαρµογή πολωµένου σπιν
ρεύµατος σ’ ένα υλικό που περιέχει Σκίρµιον, το Σκίρµιον ξεκινά να µετακινείται προς
τη φορά των ηλεκτρονίων αγωγιµότητας (αντίθετα δηλαδή µε τη συµβατική φορά του
ρεύµατος) λόγω ενός φαινοµένου που ονοµάζεται Spin Transfer Torque (STT) κατά
το οποίο τα σπιν του υλικού περιστρέφονται κατά λίγο λόγω της ροπής που ασκείται σε
αυτά από τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας που περνούν από μέσα τους. Αυτή η περιστροφή
των σπιν είναι ακριβώς τέτοια ώστε ολόκληρο το Σκίρμιον να μετατοπίζεται. Κατά την
κίνηση αυτή το Σκίρμιον εκτελεί και μια κάθετη προς το ρεύμα κίνηση. Η συνιστώσα
της κάθετης προς το ρεύμα ταχύτητας εξαρτάται από τη 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) (1.5).Η μετατόπιση τους αυτή προκαλεί τη συγκέντρωση των Σκίρμιον στη μια
άκρη του υλικού κατ΄ αναλογία με το φαινόμενοHall στο οποίο παρατηρείται συγκέντρωση ηλεκτρονίων στη μια άκρη του υλικού [23].

Προοπτικές και δυνατότητες εφαρμογών
Αυτός ο τομέας έρευνας είναι σχετικά καινούριος, περισσότερη έρευνα θα χρειαστεί για να κατανοηθούν πλήρως τα Σκίρμιον και οι ιδιότητές τους. Γι΄ αυτούς ακριβώς
τους λόγους αναμένονται σπουδαίες ανακαλύψεις τα προσεχή έτη στον τομέα αυτό.
Πολλά ερωτήματα μένουν έως σήμερα αναπάντητα όπως π.χ. αν είναι δυνατή η ύπαρξη
μιας τρισδιάστατης σπιν δομής ανάλογης με το Σκίρμιον (3-D Sk). Πέρα όμως από
την ανακάλυψη νέων φαινομένων μέσω πειραμάτων, προσομοιώσεων και θεωρητικών
υπολογισμών, τα Σκίρμιον αναμένονται στο μέλλον να δώσουν χρήσιμες εφαρμογές σε
μνήμες, λογικά κυκλώματα και γενικότερα στον τομέα γνωστό ως information technology (IT). Το χαρακτηριστικό που προσδίδει σημαντικά πλεονεκτήματα στη χρήση
Σκίρμιον έναντι άλλων δομών σπιν και γενικά έναντι άλλων συμβατικών μεθόδων μεταφοράς σημάτων/πληροφορίας, είναι οι τεράστιες ταχύτητες που μπορεί να αναπτύσσει ένα Σκίρμιον για σχετικά μικρές πυκνότητες ρεύματος, γύρω στις πέντε με έξι
τάξεις μεγέθους χαμηλότερες απ΄ ότι χρειάζονται οι TDW2 . Αυτό οφείλεται κυρίως
στο γεγονός ότι τα Σκίρμιον επηρεάζονται ασθενώς από προσμίξεις και ατέλειες του
υλικού, ενόσω κινούνται [23, 31, 32]. ΄Ενα σημαντικό πλεονέκτημα που προσδίδει αυτό
το χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί να γίνει εφικτή η μεταφορά πληροφορία· με ακόμα
μεγαλύτερες ταχύτητες πριν να γίνει το ρεύμα απαγορευτικά μεγάλο. ΄Ετσι δύναμαι να
έχω πιο οικονομικές σε ρεύμα ηλεκτρικές συσκευές που θερμαίνονται λιγότερο. ΄Ενα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό που προσδίδει πλεονεκτήματα στη χρήση Σκίρμιον
σε τέτοιες εφαρμογές είναι το γεγονός ότι τα Σκίρμιον είναι περιορισμένες (confined)
δομές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα Σκίρμιον να κινούνται ελεύθερα στο υλικό/συσκευή χωρίς κάποιο περιορισμό από τη γεωμετρία του υλικού εν αντίθεση με άλλες
δομές σπιν. Επιπλέον, το μικρό τους μέγεθος μας επιτρέπει να πετύχουμε μεγαλύτερη
πυκνότητα πληροφορίας αποθηκευμένη σ΄ ένα υλικό . ΄Ηδη έχει γίνει κάποια έρευνα
για τη χρήση Σκίρμιον σε μαγνητικές μνήμες [33]. Στη δημοσίευση [34] προτείνεται
μάλιστα μια διαδικασία μετατροπής ενός TDW σε Σκίρμιον, η οποία μάλιστα είναι και
2

Το μέγεθος στο οποίο εμφανίζεται η διαφορά αυτή είναι στην ουσία το ελάχιστο ρεύμα που
απαιτείται για να ξεκινήσει η κίνηση του μαγνητικού τοίχου
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αντιστρέψιμη. Αυτό έχει ως απώτερο σκοπό τη δημιουργία μνήμης τύπου racetrack
(racetrack memory) η οποία θα χρησιμοποιεί Σκίρμιον [16, 35].
Για χάρη ευκολίας στο υπόλοιπο του συγγράμματος θα χρησιμοποιείται για απλότητα μόνο η λέξη Σκίρμιον για να υποδηλώσει τη φράση μαγνητικά Σκίρμιον μιας και από
εδώ και πλέον θα ασχοληθούμε μόνο με αυτά [23, 31].
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Κεφάλαιο 3
Τεχνικές
3.1

Micromagnetics

Για τα προβλήματα που θα συναντήσουμε στην εργασία αυτή θα χρησιμοποιηθεί
η συνεχής μικρομαγνητική θεωρία (continuum theory of micromagnetism) [3]. Η
θεωρία αυτή βασίζεται στην προσέγγιση ενός συνεχούς πεδίου εντός του υλικού αντί
να της περιγραφής του συστήματος ως ένα σύνολο από σπιν και μαγνητικές ροπές στα
πλεγματικά σημεία ενός κρυστάλλου. Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε κατά τις δεκαετίες
του 30΄ και 40΄ με σκοπό να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της θεωρίας του Maxwell
για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και της κβαντικής θεωρίας. Η θεωρία αυτή είναι καλή
προσέγγιση σε προβλήματα όπου η γωνία μεταξύ γειτονικών σπιν1 είναι αρκετά μικρή
ώστε να ικανοποιείται η προσέγγιση για συνεχές πεδίο.
Για την αριθμητική επίλυση των προβλημάτων απαιτείται η διακριτοποίηση του
χώρου και του χρόνου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα από την προσέγγιση συνεχούς
πεδίου να μεταβαίνουμε σε διακριτό χώρο, όπου ο μαγνητισμός παίρνει μόνο τιμές στα
σημεία ενός πλέγματος. Επίσης, εισάγεται ένα χρονικό βήμα με το οποίο γίνεται η χρονική εξέλιξη. Η προσέγγιση αυτή είναι πολύ καλή γιατί οι δομές σπιν που εμφανίζονται
είναι συνήθως κατά πολύ μεγαλύτερες από την πλεγματική σταθερά του υλικού. Αυτό επιτρέπει τη διακριτοποίηση του χώρου με κελιά αρκετά μικρότερα των σπιν δομών
ώστε να μπορεί να τις περιγράφει με ακρίβεια.
Σε κατάσταση ισορροπίας ο μαγνητισμός του υλικού προσανατολίζεται προς την
κατεύθυνση του ενεργού μαγνητικού πεδίου Hef f που υπάρχει στο υλικό. Το πεδίο
αυτό υπολογίζεται ως εξής:
µo Ηef f (r) = −δE/δΜ(r)

(3.1)

΄Οπου δE/δΜ(r) η παράγωγος της ελεύθερης ενέργειας ως προς τη μαγνήτιση του
1

Στο σημείο αυτό, όπως και σε πολλά άλλα σε αυτό το κεφάλαιο, μιλώ για το διανυσματικό πεδίο
του μαγνητισμού, αναφέρομαι σ΄ αυτό απλά με τη λέξη σπίν. Αυτό το κάνω για χάριν συντομίας, μιας
και το μαγνητικό πεδίο σε ένα υλικό καθορίζεται τόσο από την κατεύθυνση των σπιν του υλικού όσο
και από την κατεύθυνση της τροχιακής στροφορμής. Το ίδιο ισχύει όταν σε μεταγενέστερο κεφάλαιο
θα αναφερθώ σε δομές σπιν ενώ θα εννοώ τις δομές που σχηματίζονται σ΄ ένα υλικό λόγω της διάταξης
του μαγνητικού πεδίου του υλικού στο χώρο.
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υλικού. Η ελεύθερη ενέργεια ενός συστήματος είναι η πιο κάτω.
Z
Z
Ku
3
E = − µo d rHext · M(r) − 2 d3 r(n̂ · M(r))2
Ms
Z
X
Aex
∂
M)2
+ 2
d3 r
(
Ms
∂r
α
α
Z
Z
µo
3(M(r0 ) · x)x − M(r0 )|x|2
−
d3 r d3 r0 M(r) ·
8π
|x|5

(3.2)

όπου x = r − r0 και rα = x, y, z και n̂ το μοναδιαίο διάνυσμα στην κατεύθυνση
του EAA .
Το Ηef f (r) υπολογίζεται ως:
2Ku
Hef f (r) =Hext (r) −
n̂(n̂ · M(r)) + 2Aex µo Ms2 ∇2 M
Ms2
Z
1
3(M(r0 ) · x)x − M(r0 )|x|2
−
d3 r 0
4π
|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. 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 [3, 36].
Αντίθετα όταν ο μαγνητισμός στο υλικό δε βρίσκεται στην κατάσταση ισορροπίας
του, τότε ο μαγνητισμός εκτελεί μεταποιητική κίνηση γύρω από το τοπικό ενεργό
μαγνητικό πεδίο σύμφωνα με την εξ. (1.5) ή την (1.7) αναλόγως του αν έχω STT ή
όχι.
Η διπλωματική αυτή εργασία είναι βασισμένη σε προσομοιώσεις (simulations). Για
το σκοπό αυτό χρησιμοποιώ το πρόγραμμα M uM ax3 .

3.1.1

Ενεργειακοί όροι

Στο υποκεφάλαιο αυτό θα σχολιαστούν περαιτέρω οι ενεργειακοί όροι, οι οποίοι
μπορούν να εμφανιστούν σ΄ ένα μαγνητικό σύστημα. Οι όροι αυτοί είναι η ενέργεια
ανταλλαγής, η μαγνητοστατική ενέργεια, η ενέργεια μαγνητικής ανισοτροπίας και η
ενέργεια Zeeman.
Ενέργεια ανταλλαγής
Η ενέργεια ανταλλαγής (Exchange Energy) οφείλεται στην αλληλεπίδραση ανταλλαγής που αναπτύσσεται μεταξύ των ηλεκτρονίων που βρίσκονται μέσα σε κάθε υλικό
(στην αλληλεπίδραση αυτή λαμβάνουν μέρος και οι πυρήνες των ατόμων αλλά η αλληλεπίδραση σε αυτούς είναι πιο ασθενής). Η αλληλεπίδραση αυτή είναι ένα καθαρά
κβαντικό φαινόμενο, το οποίο δεν έχει κάποιο κλασσικό ανάλογο και οφείλεται στην
αλληλεπικάλυψη των κυμματοσυναρτήσεων των γειτονικών ηλεκτρονίων. Η ενέργεια
αυτή προκύπτει να έχει τη μορφή
Eex = −

M
X
i,j=1
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Το Ji,j είναι μια σταθερά που σχετίζεται με την ισχύ της αλληλεπίδρασης ανταλλαγής
και υπολογίζεται από τα λεγόμενα ολοκληρώματα ανταλλαγής (exchange integrals).
Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι για θετικά Ji,j η ενέργεια ανταλλαγής ελαχιστοποιείται όταν όλα τα γειτονικά σπιν είναι παράλληλα, ενώ για αρνητικά Ji,j η ενέργεια
ανταλλαγής ελαχιστοποιείται όταν όλα τα γειτονικά σπιν είναι αντιπαράλληλα. ΄Αρα, η
τιμή του Ji,j καθορίζει στην ουσία αν ένα υλικό είναι σιδηρομαγνητικό ή αντισιδηρομαγνητικό.
Στη μικρομαγνητική θεωρία χρησιμοποιείται μια άλλη σχέση για να εκφραστεί ο
ενεργειακός αυτός όρος, η ενέργεια αυτή είναι γνωστή ως κλασική ενέργεια ανταλλαγής. Η κλασσική αυτή έκφραση για την ενέργεια ανταλλαγής δημιουργήθηκε ακριβώς
για ν΄ αντικαταστήσει την κβαντική αντίστοιχη η οποία ισχύει στο όριο ενός συνεχούς
μέσου. Η ενέργεια αυτή δίνεται από την πιο κάτω σχέση
Z
X ∂
Aex
M)2
(3.5)
d3 r
(
Eex = 2
Ms
∂r
α
α
η οποία στην ουσία είναι ο τρίτος όρος της εξ. 3.2. Aex αποτελεί τη σταθερά που
σχετίζεται με την ισχύ της ενέργειας ανταλλαγής και Ms είναι η σταθερά που αποτελεί το μέτρο του μαγνητισμού στο υλικό (κάτω από την προσέγγιση ότι το διάνυσμα
του μαγνητισμού
χώρο έχει το ίδιο μέτρο παντού εντός του υλικού). Επιπλέον, ο
P στο
∂
δείκτης α στο ( ∂rα M)2 συμβολίζει κάθε συνιστώσα του διανύσματος M. Η σχέση
α

αυτή είναι καλή προσέγγιση μόνο όταν τα διανύσματα των γειτονικών σπιν σχηματίζουν μικρές γωνίες μεταξύ τους. Σαν επέκταση αυτού η μικρομαγνητική θεωρία είναι
καλή προσέγγιση μόνο όταν τα διανύσματα των γειτονικών σπιν σχηματίζουν μικρές
γωνίες μεταξύ τους, όπως και ανέφερα πιο πάνω. Η προσέγγιση αυτή συνήθως πληρείται αφού για μικρές αποστάσεις η ενέργεια ανταλλαγής είναι πολύ ισχυρή και έχει
σαν αποτέλεσμα τα γειτονικά σπιν σε ένα σιδηρομαγνήτη να προσανατολίζονται σχεδόν
παράλληλα. Αντίθετα, σε μεγάλες αποστάσεις η αλληλεπίδραση ανταλλαγής είναι εξαιρετικά ασθενής, έτσι για αριθμητικούς υπολογισμούς μπορεί κάποιος να λάβει υπόψη
μόνο την αλληλεπίδραση μεταξύ των κοντινότερων γειτονικών σπιν και να εξακολουθεί
να παίρνει αρκετά ακριβή αποτελέσματα.
Μαγνητοστατική ενέργεια
Η μαγνητοστατική ενέργεια, ή όπως αποκαλείται στην αγγλική βιβλιογραφία magnetostatic self-energy ή και energy of the demagnetizing field, στην ουσία είναι η
ενέργεια που προέρχεται από την αλληλεπίδραση δίπολου-δίπολου μεταξύ των σπιν του
ίδιου του υλικού και για συνεχή υλικά περιγράφεται από τις εξισώσεις του Maxwell .
Η έκφραση που δίνει την ενέργεια αυτή είναι η πιο κάτω
Z
µo
M · Hd d3 r
(3.6)
Edemag = −
2 V
Η έκφραση αυτή είναι ισοδύναμη με τον τελευταίο όρο της εξ. 3.2. M αποτελεί το
διάνυσμα του μαγνητισμού σε κάθε σημείο του χώρου εντός του υλικού και Hd είναι
το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από τα δίπολα στο ίδιο το υλικό μείον το δίπολο
στο σημείο του χώρου που το υπολογίζω και είναι γνωστό ως πεδίο απομαγνήτισης
(demagnetizing field). Επιπλέον, ο παράγοντας 1/2 εισάγεται για να αποφύγω να
μετρήσω διπλά την αλληλεπίδραση μεταξύ κάθε ζεύγους διπόλων. Το Hd μπορεί να
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βρεθεί λύνοντας την εξίσωση
∇Hd = −∇M

(3.7)

με την συνθήκη ∇ × Hd = 0 όπου το −∇M αποτελεί την πυκνότητα μαγνητικού
φορτίου. Από τη λύση τη εξίσωσης παίρνω
Z
x
1
∇ · M d3 r 0
(3.8)
Hd = −
4π V
x
όπου το x ορίζεται όπως και για την εξ. (3.2). Να σημειωθεί ότι αναλυτική λύση
για την πιο πάνω μορφή ενέργειας μπορεί να βρεθεί μόνο για τα πιο απλά γεωμετρικά
σχήματα όπως η σφαίρα και τα διάφορα ελλειψοειδή.
Να σημειωθεί ότι στην ενέργεια αυτή μπορεί να συνεισφέρει και η λεγόμενη μαγνητοελαστική ενέργεια η οποία είναι αποθηκευμένη στο σύστημα λόγω ελαστικών
παραμορφώσεων του κρυστάλλου, η οποία μπορεί να αγνοηθεί όταν τα μαγνητοελαστικά φαινόμενα είναι αμελητέα και η μορφή της δε φαίνεται στην εξ.3.2. Επιπλέον,
η ενέργεια αυτή πέρα από το γεγονός ότι είναι η πιο δύσκολη να υπολογιστεί είναι
επίσης και η πιο χρονοβόρα όσον αφορά αριθμητικούς υπολογισμούς, αφού όπως φαίνεται πιο καλά στην εξ. (3.2) αποτελείται από διπλό ολοκλήρωμα στο χώρο. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα οι υπολογισμοί που χρειάζονται για τον ενεργειακό όρο της μαγνητοστατικής ενέργειας να είναι κατά μια δύναμη του δύο περισσότεροι από αυτούς
οποιασδήποτε άλλης ενέργειας. Επιπλέον το γεγονός ότι η αλληλεπίδραση δίπολουδίπολου είναι αλληλεπίδραση που εκτείνεται σε μεγάλες αποστάσεις δε μας επιτρέπει
να αγνοήσουμε τους μακρινούς γείτονες των διπόλων όπως στην περίπτωση με την
αλληλεπίδραση ανταλλαγής και τα ολοκληρώματα πρέπει να γίνουν κανονικά. Το γεγονός αυτό καθιστά, όπως ανέφερα πιο πάνω τον υπολογισμό του ενεργειακού όρου
τον πιο χρονοβόρο κατά τη διάρκεια αριθμητικών υπολογισμών και στην ουσία όλος
ο υπολογιστικός χρόνος αφιερώνεται στον υπολογισμό του όρου αυτού. Γι΄ αυτό το
λόγο κύριο μέλημα στις προσπάθειες βελτιστοποίησης του αλγορίθμου για υπολογισμό
της ελεύθερης ενέργειας είναι να βρεθούν όλο και πιο αποδοτικοί αλγόριθμοι για τον
υπολογισμό της μαγνητοστατικής ενέργειας.

Ενέργεια μαγνητικής ανισοτροπίας
Η ενέργεια μαγνητικής ανισοτροπίας οφείλεται στο φαινόμενο της μαγνητικής ανισοτροπία, δηλαδή το γεγονός ότι σ΄ ένα κρύσταλλο υπάρχει προτιμητέα κατεύθυνση
για το μαγνητισμό. Σαν αποτέλεσμα αυτού κοστίζει ενεργειακά όταν ο μαγνητισμό σε
κάποιο σημείο του χώρου δεν είναι προσανατολισμένος προς την κατεύθυνση αυτή. Να
σημειωθεί ότι ο μαγνητισμός τείνει να προσανατολιστεί ως προς κάποιο άξονα, το λεγόμενο εύκολο ανισοτροπικό άξονα (EAA) ανεξαρτήτου διεύθυνσης. Για παράδειγμα
αν ο άξονας z τυχαίνει να είναι ο εύκολος άξονας σ΄ ένα υλικό τότε οι κατευθύνσεις
+z και −z είναι ισοδύναμα προτιμητέες από το σύστημα.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι μαγνητικής ανισοτροπίας με διαφορετικές πηγές το καθένα και είναι τα εξής.
Μαγνητοκρυσταλλική ανισοτροπία
Η μαγνητικρυσταλλική ανισοτροπία είναι ο πιο κοινός τύπος μαγνητικής ανισοτροπίας και οφείλεται στον κρύσταλλο του υλικού. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που συμβαίνει
σε υλικά με μαγνητοκρυσταλλική ανισοτροπία είναι ότι λόγω του ότι οι τροχιές των
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ηλεκτρόνιων των ατόμων του υλικού είναι συνδεδεμένες με συγκεκριμένο κρυσταλλογραφικό άξονα και λόγω της αλληλεπίδρασης spin-ordit τα σπιν που αλληλεπιδρούν με
τα ηλεκτρόνια αυτά προσανατολίζονται και αυτά προς το ίδιο κρυσταλλογραφικό άξονα.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν κατευθύνσεις στο υλικό που να μαγνητίζονται
πιο εύκολα
Μαγνητική ανισοτροπία λόγω του σχήματος του υλικού
Η μαγνητική ανισοτροπία λόγω του σχήματος του υλικού (shape anisotropy), όπως
μαρτυρά και το όνομα της, προέρχεται από το σχήμα του υλικού. Βασικά εμφανίζεται
όταν το υλικό αποκλίνει από τη σφαιρική συμμετρία και λόγω αυτού το πεδίο απομαγνητισης του υλικού δεν είναι το ίδιο σε όλες τις κατευθύνσεις.
΄Αλλοι λιγότερο συχνοί τύποι είναι η μαγνητοελαστική ανισοτροπία (magnetoelastic anisotropy) που οφείλεται λόγω της ύπαρξης τάσεων στο υλικό και η ανισοτροπία
ανταλλαγής (Exchange anisotropy) που εμφανίζεται όταν σιδηρομαγνητικά και αντισηδιρομαγνητικά υλικά αλληλεπιδρούν.
Πέρα από τούς διάφορους τύπους μαγνητικής ανισοτροπίας που υπάρχουν, η μαγνητική ανισοτροπία μπορεί να εμφανίζεται σε διάφορους άξονες σ΄ ένα υλικό. Οι διάφορες
περιπτώσεις είναι οι πιο κάτω.
Μονοαξονική ανισοτροπία
Μονοαξονική ανισοτροπία (uniaxial anisotropy) εμφανίζεται όταν έχω στο υλικό
μόνο ένα εύκολο άξονα. Η ενέργεια ανισοτροπίας σε αυτή την περίπτωση εκφράζεται
ως
Z
Z
2
4
3
Eanis =
K0 −Ku1 cos (θ)+Ku2 cos (θ)+...d r =
−Ku1 (1−m2z )+Ku2 (1−m2z )2 +...d3 r
V

V

(3.9)
Στη πιο πάνω σχέση φαίνονται μόνο οι δύο πρώτοι όροι(συνήθως και ο δεύτερος όρος
είναι αμελητέος γιατί Ku1 >> Ku2 ). Ku1 και Ku2 είναι οι σταθερές μονοαξονικής
ανισοτροπίας πρώτης και δεύτερης τάξης οι οποίες λαμβάνονται πειραματικά και εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και K0 μια σταθερά που σχετίζεται με το μηδενικό όρο. θ
είναι η γωνιά που σχηματίζει το διάνυσμα του μαγνητισμού με τον εύκολο άξονα. Στην
εξ. (3.2) φαίνεται μόνο αυτός ο τύπος ενέργειας ανισοτροπίας.
Διαξονική ανισοτροπία
Η διαξονική ανισοτροπία (biaxial anisotropy) είναι όπως τη μονοαξονική ανισοτροπία με τη διαφορά ότι σ΄ αυτήν υπάρχουν δύο εύκολοι ανισοτροπικοί άξονες ο ένας
κάθετος στον άλλο. Η ενέργεια ανισοτροπίας σε αυτή την περίπτωση εκφράζεται ως
Z
Z
2
4
3
Eanis =
K0 −Ku1 cos (2θ)+Ku2 cos (2θ)+...d r =
−Ku1 (1−m2z )+Ku2 (1−m2z )2 +...d3 r
V

V

(3.10)
Τριαξονική ανισοτροπία
Η τριαξονική ανισοτροπία (triaxial anisotropy) εμφανίζεται όταν στο υλικό υπάρχουν τρεις άξονες: ένας έυκολος, ένας δύσκολος κι ένας ενδιάμεσος, ο οποίος μάλιστα
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συνδέεται και με ένα σαγματικό σημείο στην ενέργεια. Η ενέργεια ανισοτροπίας σ΄
αυτή την περίπτωση εκφράζεται όπως πιο κάτω μετά από κατάλληλη επιλογή αξόνων
Z
Eanis =
K0 + Kx m2x + Ky m2y + ...d3 r
(3.11)
V

Αν Kx > Ky > 0 τότε ο εύκολος άξονας είναι στην κατεύθυνση του άξονα z, ο ενδιάμεσος άξονας στην κατεύθυνση του άξονα y και ο δύσκολος άξονας στην κατεύθυνση
του άξονα x.
Κυβική ανισοτροπία
Κυβική ανισοτροπία (cubic anisotropy) εμφανίζεται όταν στο υλικό υπάρχει κυβικό
πλέγμα. Η ενέργεια ανισοτροπίας σ΄ αυτή την περίπτωση εκφράζεται ως
Z
K1 (m2x m2y + m2y m2z + m2z m2x ) + K2 m2x m2y m2z + ...d3 r
(3.12)
Eanis =
V

Στη πιο πάνω σχέση φαίνονται μόνο ο δεύτερος και τρίτος όρος, τετάρτου και έκτου
βαθμού αντίστοιχα. Ο πρώτος όρος δευτέρου βαθμού είναι ανάλογος του m2x + m2y +
m2z και είναι σταθερός. K1 και K2 είναι οι σταθερές κυβικής ανισοτροπίας πρώτης
και δεύτερης τάξης, οι οποίες επίσης λαμβάνονται πειραματικά και εξαρτώνται από τη
θερμοκρασία και K0 , μια σταθερά που σχετίζεται με το μηδενικό και τον πρώτο όρο.
mx,y,z είναι οι συνιστώσες του κανονικοποιημένου διανύσματος του μαγνητισμού για
τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.
Επιφανειακή ανισοτροπία
Η επιφανειακή ανισοτροπία (surface anisotropy) εμφανίζεται λόγω του γεγονότος
ότι στην επιφάνεια ενός σιδηρομαγνητικού υλικού τα σπιν έχουν γειτονικά σπιν μόνο
στη μια πλευρά με αποτέλεσμα η ενέργεια ανταλλαγής να μην είναι ίδια όπως στο εσωτερικό του υλικού (bulk ).Η ενέργεια ανισοτροπίας σ΄ αυτή την περίπτωση εκφράζεται
ως
Z
1
Eanis = Ks (n · m)2 d2 r
(3.13)
2
S
Ks είναι η σταθερά επιφανειακής ανισοτροπίας η οποία λαμβάνεται πειραματικά.
Τα συστήματα που θα μελετηθούν στη συνέχεια θα έχουν μόνο μαγνητοκλυσταλλική ανισοτροπία και ανισοτροπία λόγω του σχήματος του υλικού και η ανισοτροπία
αυτή θα εμφανίζεται μόνο σ΄ ένα άξονα, δηλαδή θα είναι μονοαξονική ανισοτροπία.
Ενέργεια Zeeman
Η ενέργεια Zeeman είναι η ενέργεια λόγω της αλληλεπίδρασης κάποιου εξωτερικού
πεδίου με το μαγνητισμό του υλικού. Η έκφραση για την ενέργεια αυτή είναι η πιο κάτω
Z
Eanis = −µo M · Happ d3 r
(3.14)
v

όπου Happ το εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο. Ο ενεργειακός αυτός όρος ευνοεί τον
προσανατολισμό του μαγνητικού πεδίου του υλικού παράλληλα με το εφαρμοζόμενο
πεδίο.
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M uM ax3

Το M uM ax3 είναι ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για προσομοιώσεις μαγνητικών συστημάτων σε κλίμακα μικρομέτρων (μm) έως και νανομέτρων (nm) και για τη
λειτουργία του εκτελεί υπολογισμούς σε κάρτες γραφικών (GPU) αντί στην κεντρική
μονάδα επεξεργασίας του υπολογιστή (CPU), κάτι που του επιτρέπει να εκτελεί υπολογισμούς έως και 100 φορές πιο γρήγορα από αντίστοιχα προγράμματα που εκτελούν
υπολογισμούς σε CPU. Κύρια λειτουργία του προγράμματος αυτού είναι ο υπολογισμός
της χρονικής εξέλιξης του διανυσματικού πεδίου του μαγνητισμού για ένα σιδηρομαγνήτη. Για το σκοπό αυτό γίνεται από το πρόγραμμα η αριθμητική επίλυση της εξ.
(1.7) (LLG) αφού πρώτα ακολουθηθεί η διαδικασία που περιέγραψα πιο πάνω στο κεφάλαιο αυτό. Δηλαδή, πρώτα υπολογίζεται η ολική ενέργεια του συστήματος από τους
επιμέρους όρους και ακολούθως υπολογίζεται το ενεργό μαγνητικό πεδίο από τη εξ.
(3.1) το οποίο εισάγεται στην εξ. LLG. Το M uM ax3 προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής του τύπου του αλγορίθμου (solver type) που θα χρησιμοποιήσεις. Ο τύπος
του αλγόριθμου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πρόβλημα, την απαιτούμενη ακρίβεια
στα αποτελέσματα αλλά και με το χρόνο που χρειάζεται για ένα πρόγραμμα να τρέξει.
Για τις προσομοιώσεις που θα γίνουν στη διπλωματική αυτή εργασία θα χρησιμοποιήσω τον προεπιλεγμένο αλγόριθμο, ο οποία χρησιμοποιεί τη μέθοδο Dormand-Prince
(Dormand-Prince method) με σύγκλισης 5ης τάξης και μια εκτίμηση σφάλματος 4ης
τάξης και μεταβλητό χρονικό βήμα, εκτός σε ειδικές περιπτώσεις όπου το πρόβλημα
απαιτεί άλλο συγκεκριμένο αλγόριθμο. Να σημειωθεί ότι το M uM ax3 έχει ενσωματωμένο τον κώδικα για επίλυση της LLG καθώς και τον υπολογισμό όλων των όρων
αλληλεπίδρασης πού μπορεί να χρειαστούν σε μαγνητικά συστήματα, όπως για παράδειγμα την αλληλεπίδραση DMI η οποία είναι σημαντική για τα προβλήματα που θα
μελετηθούν σε αυτή την εργασία [37–39].
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Κεφάλαιο 4
Ευστάθεια απομονωμένου
Σκίρμιον
4.1

Συνθήκες ύπαρξης ενός απομονωμένου Σκίρμιον

Για να γίνει οποιαδήποτε μελέτη για τις ιδιότητες του Σκίρμιον θα πρέπει πρώτα
να προσδιοριστεί η περιοχή παραμέτρων για τις οποίες το Σκίρμιον είναι σταθερό. Πιο
συγκεκριμένα στο κεφάλαιο αυτό θα μελετηθεί για ποιες τιμές της σταθεράς μονοαξονικής ανισοτροπίας (uniaxial anisotropy), της σταθεράς ισχύος της αλληλεπίδρασης
DMI και του πλάτους του υλικού ένα Σκίρμίον παραμένει σταθερό. Επιπλέον, θα
μελετηθεί η εξάρτηση της ενέργειας του Σκίρμιον από τις παραμέτρους m και γ του
Σκίρμιον.

4.1.1

Διάγραμμα για τη σταθερότητα Σκίρμιον για τις
παραμέτρους Dind και w

Στο πρώτο μέρος της μελέτης αυτής κατασκευάστηκε το διάγραμμα φάσης του
Σκίρμιον μεταβάλλοντας στο οριζόντιο άξονα τη σταθερά ισχύος της αλληλεπίδρασης
DMI (Dind ) και στον κάθετο άξονα το πλάτος του υλικού (w ).
Να αναφερθεί ότι πριν από αυτό το βήμα κατασκευάστηκε ένα πρόγραμμα για να
μας καθοδηγήσει ως προς το γύρω από ποιες τιμές των παραμέτρων να ψάξουμε για
σταθερότητα. Σ΄ αυτή την προσομοίωση μεταβάλλονταν όλες οι παράμετροι τη κάθε
μία ανεξάρτητα από την άλλη για να βρεθεί χοντρικά, με ακρίβεια μιας τάξης μεγέθους,
γύρω από ποιες τιμές τους το Σκίρμιον σταθεροποιείται ώστε να μπορούν στη συνέχεια
να τρέξουν πιο λεπτομερείς (με μικρότερα βήματα στη μεταβολή των παραμέτρων μου)
και πιο πολύπλοκες προσομοιώσεις (όπου οι παράμετροι θα μεταβάλλονται ταυτόχρονα).
Οι σταθερές που καθορίζουν το υλικό στο οποίο βρίσκεται το Σκίρμιον είναι η Dind ,
σταθερά μονοαξονικής ανισοτροπίας πρώτης τάξης (Ku1 ), η ισχύς της αλληλεπίδρασης
ανταλλαγής (exchange stiffness, Aex ), η σταθερά απόσβεσης Gilbert (Gilbert damping
costand,α) και η σταθερά Saturation magnetization (Ms ) που αποτελεί το μέτρο του
διανύσματος του μαγνητισμού Μ που μαζί με το μέγεθος και το σχήμα της γεωμετρίας
του υλικού είναι το σύνολο των παραμέτρων που θα χρησιμοποιήσω. Οι αρχικές τιμές
γύρω από τις οποίες έγινε η μεταβολή αυτή πάρθηκαν από τη δημοσίευση [31] στην
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οποία έγινε παρόμοια μελέτη για Σκίρμιον σε διαφορετική όμως γεωμετρία1 .
Αφού προσδιορίστηκαν χοντρικά οι παράμετροι αυτοί κατασκευάστηκε η πρώτη
προσομοίωση για το διάγραμμα φάσης. Σ΄ αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές των παραμέτρων Ku1 = 0, 8×106 J/m3 , α = 0.3 , Msat = 580×103 A/m, Aex = 15×10−12 J/m,
χρησιμοποιήθηκε ορθογώνια γεωμετρία με μήκος xsample = 512nm και το πάχος
zsample = 0.4nm . Ενώ οι παράμετροι Dind και το πλάτους του υλικού ysample μεταβάλλονταν από 1.75 × 10−3 J/m2 σε 7 × 10−3 J/m2 παίρνοντας 20 ενδιάμεσα βήματα
και από 20 nm σε 200 nm με βήμα 20 nm αντίστοιχα. Επιπλέον το πλέγμα χωρίστηκε
σε κελιά με πλάτος και μήκος 1nm και πάχος 0,4nm.
Ο τρόπος που ελέγχεται η σταθερότητα ή όχι του Σκίρμιον για κάθε συνδυασμό
παραμέτρων είναι η εξής: Πρώτα θέτω το διανυσματικό πεδίο του μαγνητισμού του δείγματος χρησιμοποιώντας συνάρτηση του M uM ax3 BlochSkyrmion ώστε να έχω στην
αρχική μου κατάσταση Σκίρμιον. Ακολούθως, χρησιμοποιώ μια άλλη ενσωματωμένη
συνάρτηση του M uM ax3 , το relax() για να χρονοεξελίξω το σύστημα. Η συνάρτηση
αυτή είναι ένας αλγόριθμος που επιλύει μια διαφορετική εκδοχή της LLG και βρίσκει
με γρήγορο τρόπο το τοπικό ενεργειακό ελάχιστο του μαγνητισμού του δείγματος.
Τα αποτελέσματα φαίνονται στα πιο κάτω σχήματα (4.1,4.2). Στα πιο κάτω γραφήματα είναι σχεδιασμένες στον οριζόντιο άξονα οι τιμές του Dind και στον κάθετο
οι τιμές του πλάτους του υλικού (w). Στο σχήμα 4.1 τα χρώματα απεικονίζουν τον
τοπολογικό αριθμό Nsk ενώ στο σχήμα 4.2 τα χρώματα απεικονίζουν τις τιμές 1 ή 0
ανάλογα με αν το Σκίρμιον σταθεροποιείται ή όχι για τις αντίστοιχες παραμέτρους. Το
κριτήριο για την επιλογή της κατάστασης σταθερότητας (1 ή 0) είναι: 1 αν το Nsk
παίρνει τιμές εντός του εύρους Nsk = −1 ± 15% και 0 αν όχι.
Η αιτία που το Nsk είναι ίσο με -1 αντί με 1 είναι γιατί η κατεύθυνση του μαγνητισμού στο κέντρο του Σκίρμιον είναι προς την αρνητική κατεύθυνση του άξονα z
(core polarization = −1)2 . Επιπλέον, το Nsk ισούται με ±1 στην ιδανική μαθηματική περίπτωση. Στη δική μας περίπτωση όμως δεν παίρνει κατ΄ ανάγκη ακέραιες τιμές
λόγω του γεγονότος ότι υπολογίζεται αριθμητικά και υπάρχει πάντα κάποιο αριθμητικό
σφάλμα εξαιτίας της ακρίβειας της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό
της χωρικής παραγώγου του m και λόγω του γεγονότος ότι ο μαγνητισμός μου ορίζεται σε διακριτά σημεία στο πλέγμα μου και όχι σα συνεχόμενο διανυσματικό πεδίο.
Το σφάλμα αυτό υπολογίστηκε από προσομοίωση να είναι περίπου 3% αλλά βέβαια η
τιμή αυτή αλλάζει ελαφρώς ανάλογα και με το μέγεθος που έχει το Σκίρμιον σε σχέση
με το μέγεθος των κελιών που χωρίζω τη γεωμετρία. Επίσης, σε συνδυασμό με το
πιο πάνω σφάλμα το οποίο είναι πρακτικό, εξαρτάται από τη μέθοδο υπολογισμού του
Nsk και δεν έχει κάποια φυσική σημασία υπάρχει ακόμα ένας λόγος που το Nsk δεν
είναι ακέραιος. Ο λόγος είναι ότι σε πραγματικά υλικά πέρα από την ίδια τη δομή του
Σκίρμιον στην τιμή του Nsk συνεισφέρει και ο μαγνητισμός στα άκρα του δείγματος
(edges) με τρόπο ώστε το Nsk να είναι συστηματικά μικρότερο κατά μέτρο από την
πραγματική του τιμή.
Το Nsk υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την εξίσωση (2.1). Για τις παραγώγους
χρησιμοποιήθηκε η κεντρική προσέγγιση παραγώγου με σφάλμα ∝ d2 (όπου d το
μήκος και το πλάτος των κελιών με τα οποία χωρίζω το χώρο). Ο κώδικας που
κατασκευάστηκε για τον υπολογισμό αυτό φαίνεται στο παράρτημα Αʹ.1.
Οι τιμές αυτές είναι χαρακτηριστικές ενός λεπτού φύλλου κοβαλτίου 0, 4nm σ΄ ένα σύστημα
P t/Co
2
Από προσομοιώσεις που έγιναν στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εξάγεται ο εξής κανόνας,
Nsk = m × core polarization, όπου η παράμετρος corepolarization μπορεί να πάρει τις τιμές ±1
1
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Σχήμα 4.1: Nsk για διαφορετικά w και Dind

200

1

180
0.8

160
w (nm)

140

0.6

120
100

0.4

80
60

0.2

40
20

0
1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

Dind (mJ/m2)

Σχήμα 4.2: Περιοχές σταθερότητας και αστάθειας του Σκίρμιον για διαφορετικά w και
Dind

Από ελέγχους που έγιναν στα αποτελέσματα βρέθηκε ότι η συνάρτηση relax() που
προανέφερα δεν είναι απολύτως ικανή να χρονοεξελίξει το σύστημα μου και να το
φέρει στη χαμηλότερη ενεργειακή κατάσταση 3 . Το πρόβλημα αυτό φανερώθηκε όταν
δοκίμασα να χρονοεξελίξω κάποιες από τις τελικές καταστάσεις που μου έδωσε το
πρόγραμμά μου. Το γεγονός ότι κάποιες από αυτές τις καταστάσεις μπορούσαν να
χρονοεξελιχθούν περαιτέρω, φανέρωνε την αδυναμία αυτή του αλγορίθμου πίσω από
την εν λόγω συνάρτηση. Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται για τιμές του Dind κοντά στα
6 J/m2 .
3

Αναφέρομαι πάντα σε τοπικά ελάχιστα ενέργειας
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Για να παρθούν πιο αξιόπιστες μετρήσεις, ιδιαίτερα για την περιοχή τιμών του Dind
όπου γίνεται η μετάβαση από την περιοχή σταθερότητας του Σκίρμιον στην περιοχή
όπου το Σκίρμιον δε σταθεροποιείται, κατασκεύασα νέο πρόγραμμα στο οποίο προστέθηκε ακριβώς μετά την εντολή relax(), την εντολή RunW hile(maxT orque >
3 × 10−3 ), η οποία παίρνει το σύστημα όπως έχει εξελιχθεί μετά από την εντολή relax() και το χρονοεξελίσσει με τον αλγόριθμο run() κατά τον οποίο το M uM ax3 λύνει
για το σύστημα την εξ. (1.7). Επίσης, η συνθήκη maxT orque > 3 × 10−3 διασφαλίζει ότι το σύστημα συνεχίζει να χρονοεξελίσσεται ενόσω η μέγιστη ροπή που
ασκείται στο μαγνητισμό οποιουδήποτε από τα κελιά του πλέγματος είναι μεγαλύτερη
από 3 × 10−3 T γo . ΄Ετσι διασφαλίζεται ότι για κάθε συνδυασμό των παραμέτρων του
συστήματος αυτό χρονοεξελίσσεται για ένα ικανοποιητικά μεγάλο χρόνο ώστε οι τελικές μου καταστάσεις να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στο ενεργειακό ελάχιστο για
την κάθε περίπτωση.

Για την τιμή της συνθήκη του maxTorque επιλέχθηκε να είναι της τάξης του ∝
1 × 10−3 γιατί η τάξη μεγέθους αυτή είναι ενδεικτική της τιμής που χρησιμοποιείται για
χρονική εξέλιξη και στο OOMMF το οποίο είναι ένα άλλο πρόγραμμα για προσομοίωση
μαγνητικών συστημάτων.

Πέρα από τα πιο πάνω εισήχθηκαν οι εξής βελτιώσεις στον κώδικα: (1) Πάρθηκαν
περισσότερες μετρήσεις για την ίδια περιοχή παραμέτρων ώστε το διάγραμμα φάσης να
έχει μεγαλύτερη ανάλυση. Αυτή τη φορά οι παράμετροι Dind και το πλάτος του υλικού
ysample μεταβάλλονταν από 1.75×10−3 J/m2 σε 7×10−3 J/m2 παίρνοντας 150 ενδιάμεσα
βήματα και από 20 nm σε 250 nm με βήμα 10 nm αντίστοιχα. (2) Χρησιμοποιήθηκε
καλύτερος αλγόριθμος (παράρτημα Α.2) για τον υπολογισμό της χωρικής παραγώγου
του m το οποίο συντέλεσε στη μείωση του σφάλματος στον υπολογισμό της τιμής του
Nsk σε περίπου 2‰ όπως υπολογίστηκε από προσομοίωση που κατασκεύασα για αυτό
το σκοπό. (3) Το κριτήριο για την επιλογή της κατάστασης σταθερότητας (1 ή 0) έγινε
πιο ‘αυστηρό’: 1 αν το Nsk παίρνει τιμές εντός του εύρους Nsk = −1 ± 10% και 0
αν όχι. (4) Η αρχική κατάσταση του διανυσματικού πεδίου του μαγνητισμού από την
οποία ξεκινά να γίνεται η χρονική εξέλιξη δίνεται από τη συνάρτηση NeelSkyrmion αντί
από την BlochSkyrmion όπως προηγουμένως. Ο λόγος για την αλλαγή αυτή είναι ότι
πετυχαίνεται πιο γρήγορη σύγκληση προς την κατάσταση ελάχιστης ενέργειας, γιατί η
αρχική κατάσταση του Σκίρμιον είναι πιο κοντά στην τελική κατάσταση. Αυτό γλιτώνει
υπολογιστικό χρόνο και μειώνονται τα αριθμητικά σφάλματα, αφού η χρονική εξέλιξη
του συστήματος περνά από λιγότερα βήματα υπολογισμού.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας προσομοίωσης φαίνονται στα πιο κάτω σχήματα,
4.3 και 4.4. Στα πιο κάτω γραφήματα είναι σχεδιασμένες στον οριζόντιο άξονα οι τιμές
του Dind και στον κάθετο οι τιμές του (w).Στο σχήμα 4.3 τα χρώματα απεικονίζουν
τον τοπολογικό αριθμό Nsk , ενώ στο σχήμα 4.4 τα χρώματα απεικονίζουν τις τιμές 1
ή 0 ανάλογα με αν το Σκίρμιον σταθεροποιείται στις αντίστοιχες παραμέτρους.
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Σχήμα 4.3: Nsk για διαφορετικά w και Dind
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Σχήμα 4.4: Η γραφική παράσταση αναπαριστά με κίτρινο τα σημεία στα οποία το Σκίρμιον είναι σταθερό και με μαύρο τα σημεία στα οποία δεν είναι για διάφορα w και Dind

Από τα πιο πάνω σχήματα παρατηρούμε ότι το Σκίρμιον σταθεροποιείται για τιμές
του Dind από 2.3975 × 10−3 J/m2 έως 5, 98 × 10−3 J/m2 και για τιμές του w μεγαλύτερες των 25 nm αν Dind < 4, 18 × 10−3 J/m2 και 35 nm αν Dind > 4, 18 × 10−3 J/m2 .
Το σφάλμα για τις τιμές του Dind είναι ±17, 5 × 10−6 J/m2 (αφού έπαιρνα τιμές του
Dind κάθε 35 × 10−6 J/m2 ) ενώ το σφάλμα για την τιμή του w είναι ±5nm (αφού
έπαιρνα τιμές του w κάθε 10nm). Επιπλέον, υπάρχει μια αβεβαιότητα για το πραγματικό ‘πάνω σύνορο’ του Dind που χωρίζει τις περιοχές όπου στο Σκίρμιον είναι ή δεν
είναι σταθερό. Αυτό συμβαίνει στις τιμές κοντά στο Dind = 5, 98 × 10−3 J/m2 όπου η
σύγκλιση προς την (ευσταθή) κατάσταση ελάχιστης ενέργειας είναι πολύ αργή. Ακόμα
29

4.1. Συνθήκες ύπαρξης ενός απομονωμένου Σκίρμιον

και μετά τη χρήση του RunW hile(maxT orque > 3 × 10−3 ) εξακολουθεί να υπάρχει
το πρόβλημα που περιέγραψα για το πρώτο πρόγραμμα που κατασκεύασα απλά περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο. Για πιο αυστηρές συνθήκες του maxT orque,
δηλαδή χρησιμοποιώντας στον έλεγχο, αυτό για τιμές της μέγιστης ροπής που ασκείται στο μαγνητισμό οποιουδήποτε από τα κελιά του πλέγματος, τιμή μικρότερη του
3 × 10−3 T γo , έχει σαν αποτέλεσμα το πρόγραμμα να τρέχει επ΄ άπειρον. Πιθανότατα
γιατί η τιμή αυτή είναι αρκετά μικρή ώστε να είναι μικρότερη από το αριθμητικό σφάλμα
του αλγορίθμου (numerical noise floor) για το maxT orque και για ορισμένες τιμές του
Dind η συνθήκη RunW hile(maxT orque > 3 × 10−3 ) να ικανοποιείται πάντοτε. Ως εκ
τούτου η συνθήκη για το maxT orque δεν μπορεί να γίνει πιο αυστηρή. Για αυτό τον
λόγο δεν μπορώ να γίνω πιο ακριβής για το πιο πάνω όριο σταθερότητας όσο αφορά
την παράμετρο Dind
Επιπλέον, για τα πιο πάνω γραφήματα να σημειωθούν τα εξής: (1) Στην περιοχή
όπου το πλάτος w είναι μικρότερο των 25nm το σύστημα (το οποίο στην αρχική του
κατάσταση είναι Σκίρμον) σταθεροποιείται σε TDW 360o , ένα παράδειγμα φαίνεται
στο σχήμα 4.54 . Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε συμφωνία με το [34] όπου Σκίρμιον
που μεταβαίνουν σε περιοχή όπου το πλάτος του υλικού είναι μικρότερο ή ίσο ενός
συγκεκριμένου μήκους ανάλογο της διαμέτρου5 του Σκίρμιον τότε αυτό μετατρέπεται
σε TDW. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και για μια περιοχή με w μικρότερο των 35nm
για τιμές του Dind μεταξύ 4, 18 × 10−3 J/m2 και 5, 75 × 10−3 J/m2 . Ο λόγος είναι ο
ίδιος με πιο πάνω το μόνο που αλλάζει σ΄ αυτή την περιοχή παραμέτρων είναι ότι για
μεγαλύτερα Dind αυξάνεται κι η ακτίνα των Σκίρμιον.

Σχήμα 4.5: Εγκάρσιος μαγνητικός τοίχος, ο οποίος προέκυψε απο αρχική κατάσταση
Σκίρμιον σε υλικό με διαστάσεις 512nm × 20nm × 0.4nm

(2) για την περιοχή όπου Dind < 2.3975 × 10−3 J/m2 και για την οποία τα Σκίρμιον δε σταθεροποιούνται η τελική κατάσταση του μαγνητισμού σταθεροποιείται σε
ομοιόμορφο μαγνητισμό, με το διάνυσμα του μαγνητισμού στο υλικό να είναι προσανατολισμένο προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα z. Στην περίπτωση αυτή η κεντρική
περιοχή του Σκίρμιον όπου το διάνυσμα του μαγνητισμού στο υλικό να είναι προσανατολισμένο προς την αρνητική κατεύθυνση του άξονα z έχει χαθεί. (3) Στην περιοχή όπου
Dind > 5, 98 × 10−3 J/m2 για την οποία επίσης παρατηρείται αστάθεια, το Σκίρμιον
φαίνεται να ‘σπάζει’ λόγω της επαφής του με τα άκρα του υλικού. Λόγω της επαφής
αυτής με τα άκρα η τοπολογική σταθερά Nsk παύει να είναι ∼ −1 (εκτός από μερικές
περιπτώσεις που προκύπτει τυχαία), αφού μη συνεχείς μεταβολές του μαγνητισμού επιτρέπονται λόγω του γεγονότος ότι οι συνθήκες στα σύνορα του συστήματος (άκρα
του υλικού) δεν παραμένουν σταθερές. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα βρίσκεται
4

Στα σχήματα αυτά, τα οποία είναι στιγμιότυπα παρμένα από την προσομοίωση με τη χρήση της
εντολής Snapshot(m) του M uM ax3 και είναι στιγμιότυπα του μαγνητισμού. Με άσπρο χρώμα σημειώνονται οι περιοχές με το διάνυσμα του μαγνητισμού στη θετική κατεύθυνση του άξονα z,με μαύρο
χρώμα σημειώνονται οι περιοχές με το διάνυσμα του μαγνητισμού στην αρνητική κατεύθυνση του άξονα z, με βέλη υποδηλώνεται η κατεύθυνση του μαγνητισμού στο επίπεδο, επιπλέον με χρώμα επίσης
υποδηλώνεται η κατεύθυνση του μαγνητισμού στο επίπεδο
5
Διάμετρος του Σκίρμιον ορίζεται να είναι η διάμετρος του κύκλου που σχηματίζουν τα σημεία για
τα οποία mz = 0
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σε μια μεικτή φάση. Στη φάση αυτή εμφανίζονται λωρίδες στο υλικό όπου ο μαγνητισμός εναλλάσσεται όπως στην ελικοειδή φάση [26, 40], αλλά ταυτόχρονα στο υλικό
εμφανίζονται δομές σπιν, οι οποίες έχουν την τοπολογία ενός Σκίρμιον, δηλαδή έχουν
Nsk = ±1 αλλά αποκλίνουν από την κυλινδρική συμμετρία ενός Σκίρμιον και είναι πιο
πεπλατυσμένα ή και σε ακανόνιστα σχήματα. Παραδείγματα φαίνονται στο σχήμα 4.6.

(αʹ)

(βʹ)

Σχήμα 4.6: Η φάση όπου στο υλικό εμφανιζονται λωρίδες όπου ο μαγνητισμός εναλλάσσεται όπως στην ελικοειδή φάση, αλλά ταυτόχρονα στο υλικό εμφανίζονται σπιν
δομές οι οποίες έχουν την τοπολογία ενός Σκίρμιον το οποία όπως αποκλίνουν από την κυλινδρική συμμετρία ενός Σκίρμιον. Στην εικόνα 4.6αʹ το υλικό έχει διαστάσεις 512nm × 130nm × 0.4nm, ενώ στην εικόνα 4.6βʹ το υλικό έχει διαστάσεις
512nm × 150nm × 0.4nm

(4) Στην περιοχή μεταξύ Dind = 3, 85 × 10−3 J/m2 και Dind = 4, 97 × 10−3 J/m26
όπου το Σκίρμιον είναι ευσταθές παρατηρείται ότι το Σκίρμιον που σταθεροποιείται αποκλίνει από την κυλινδρική του συμμετρία, είναι κάπως πεπλατυσμένο και προσαρμόζεται
στη γεωμετρία του υλικού. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να διατηρεί την τοπολογία ενός
Σκίρμιον και τοπολογικά μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως Σκίρμιον με Nsk = ±1. ΄Ενα
παράδειγμα φαίνεται στο σχήμα 4.7.

Οι τιμές για το Dind δίνονται προσεγγιστικά μετά από παρατήρηση των στιγμιότυπων των τελικών
καταστάσεων του μαγνητισμού που έδωσε σαν έξοδος η προσομοίωση και δεν πρέπει να παίρνονται
σαν αυστηρά όρια μεταξύ των περιοχών
6
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(αʹ)

(βʹ)

Σχήμα 4.7: Πεπλατυσμένο Σκίρμιον που αποκλίνει απο την κυλινδρική συμμετρια που
τυπικά έχει ένα Σκίρμιον αλλα εξακολουθεί να έχει τοπολογία Σκίρμιον και γι΄ αυτό
κατατασσεται ως Σκίρμιον. Στην εικόνα 4.7αʹ το υλικό έχει διαστάσεις 512nm ×
100nm × 0.4nm, ενώ στην εικόνα 4.7βʹ το υλικό έχει διαστάσεις 512nm × 160nm ×
0.4nm

(5) Στην περιοχή μεταξύ Dind = 4.97 × 10−3 J/m2 και Dind = 5, 98 × 10−3 J/m2
όπου το Σκίρμιον είναι ευσταθές ο μαγνητισμός παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά
με την περιοχή (3) με μόνη διαφορά ότι το Σκίρμιον δεν έχει ‘σπάσει’ ακόμη επειδή
δεν ήρθε σε επαφή με τα άκρα του υλικού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαγνητικές
δομές σε αυτή την περιοχή να κατηγοριοποιούνται κι αυτές ως Σκίρμιον, επειδή ισχύει
Nsk = ±1, παρόλο που όπως και στην περίπτωση (4) χάνουν την κυλινδρική τους
συμμετρία. Δύο παραδείγματα φαίνονται στο σχήμα 4.8.
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(αʹ)

(βʹ)

Σχήμα 4.8: Σκίρμιον που αποκλίνει απο την κυλινδρική συμμετρία που τυπικά έχει ένα
Σκίρμιον αλλα εξακολουθεί τοπολογικά να κατατάσσεται ως Σκίρμιον. Στην εικόνα
4.8αʹ το υλικό έχει διαστάσεις 512nm × 160nm × 0.4nm, ενώ στην εικόνα 4.8βʹ το
υλικό έχει διαστάσεις 512nm × 170nm × 0.4nm

(6) Στη περιοχή σταθερότητας του Σκίρμιον που απομένει αν εξαιρέσω τις περιοχές
(4) και (5) το Σκίρμιον διατηρεί την κυλινδρική του συμμετρία. Παραδείγματα φαίνονται
στο σχήμα 4.9.
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(αʹ)

(βʹ)

Σχήμα 4.9: Σκίρμιον με κυλινδρική συμμετρία. Στην εικόνα 4.9αʹ το υλικό έχει διαστάσεις 512nm × 160nm × 0.4nm, ενώ στην εικόνα 4.9βʹ το υλικό έχει διαστάσεις
512nm × 170nm × 0.4nm

Επιπλέον μερικά από τα σημεία στο γράφημα 4.4 εμφανίζονται λανθασμένα ως σημεία στα οποία θα έχω σταθερό Σκίρμιον. Αυτό συμβαίνει επειδή μερικές φόρες ο
μαγνητισμός στην περιοχή (3) μπορεί να δώσει κατά σύμπτωση Nsk =∼ −1. Επίσης,
το αντίθετο μπορεί να συμβεί για την περιοχή (5). Δηλαδή, να φαίνεται στο διάγραμμα
ως ασταθές ενώ να είναι ευσταθές. Αυτό πιθανότατα συμβαίνει γιατί η συνεισφορά του
μαγνητισμού των άκρων στο Nsk μεγαλώνει λόγω του γεγονότος ότι το Σκίρμιον είναι
πιο κοντά σ΄ αυτά. Στο σχήμα 4.10 φαίνεται το διάγραμμα φάσης του σήματος 4.4 αλλά
με τις περιοχές διορθωμένες. Επιπλέον στο σχήμα 4.11 φαίνεται το ίδιο σχήμα με τις
περιοχές 1-6 αριθμημένες σ΄ αυτό
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Σχήμα 4.10: Το νέο διαγραμμα φάσης στο οποίο έχουν αφαιρεθεί οι περιοχές για τις
οποίες στο σχήμα 4.4 εμφανιζοντα λανθασμενα ως ευσταθείς περιοχές για Σκίρμιον και
έχουν προστεθεί άλλες που εμφανίζονται λανθασμένα ως ασταθείς

Σχήμα 4.11: Το διάγραμμα φάσης με τις περιοχές 1-6 αριθμημένες σε αυτό

4.1.2

Διάγραμμα για τη σταθερότητα Σκίρμιον για τις
παραμέτρους Dind και Ku1

Στο δεύτερο μέρος της μελέτης αυτής κατασκευάστηκε το διάγραμμα φάσης του
Σκίρμιον μεταβάλλοντας στο οριζόντιο άξονα τη σταθερά ισχύος της αλληλεπίδρασης
DMI (Dind ) και στον κάθετο άξονα τη σταθερά ισχύος της μονοαξονικής ανισοτροπίας
Ku1 .
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Η προσομοίωση και το διάγραμμα φάσης κατασκευάστηκαν όπως και στο κεφ. 4.1.1.
Σ΄ αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές των παραμέτρων α = 0.3 , Msat = 580 × 103 A/m,
Aex = 15 × 10−12 J/m , χρησιμοποιήθηκε τετράγωνη γεωμετρία με μήκος και πλάτος
xsample = ysample = 256nm και το πάχος 512zsample = 0.4nm. Οι διαστάσεις αυτές επιλέχθηκαν έτσι ώστε το Σκίρμιον που βρίσκεται στο κέντρο της γεωμετρίας
να είναι αρκετά μακριά από τα άκρα του δείγματος ώστε η αλληλεπίδραση του με αυτά να είναι αμελητέα. Ενώ οι παράμετροι Dind και Ku1 μεταβάλλονταν από 0J/m2
σε 14 × 10−3 J/m2 επίσης παίρνοντας 70 ενδιάμεσα βήματα και από 0, 08 × 106 J/m3
έως 12 × 106 J/m3 παίρνοντας 70 ενδιάμεσα βήματα αντίστοιχα. Επιπλέον το πλέγμα
χωρίστηκε σε κελιά με πλάτος και μήκος 1nm και πάχος 0,4nm . Και σε αυτή την
προσομοίωση χρησιμοποιήθηκε η εντολή RunW hile(maxT orque > 3 × 10−3 ) όπως
και στο κεφ. 4.1.1.

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης αυτής φαίνονται στα σχήματα 4.12 και 4.13.
Στα πιο κάτω γραφήματα είναι σχεδιασμένες στον οριζόντιο άξονα οι τιμές του Dind
και στον κάθετο οι τιμές του πλάτους του υλικού Ku1 . Στο σχήμα 4.12 τα χρώματα
απεικονίζουν τον τοπολογικό αριθμό Nsk ενώ στο σχήμα 4.2 τα χρώματα απεικονίζουν
τις τιμές 1 ή 0 ανάλογα με αν το Σκίρμιον σταθεροποιείται ή όχι για τις αντίστοιχες
παραμέτρους. Το κριτήριο για την επιλογή της κατάστασης σταθερότητας (1 ή 0) είναι:
1 αν το Nsk παίρνει τιμές εντός του εύρους Nsk = −1 ± 10% και 0 αν όχι.
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Σχήμα 4.12: Nsk για διαφορετικά Ku1 και Dind
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Σχήμα 4.13: Η γραφική παράσταση αναπαριστά με κίτρινο τα σημεία στα οποία το
Σκίρμιον είναι σταθερό και με μαύρο τα σημεία στα οποία δεν είναι για διάφορα Ku1
και Dind

΄Οπως και στο γράφημα 4.4, έτσι και στο 4.13 εμφανίζονται μερικά σημεία λανθασμένα ως σημεία στα οποία θα έχω σταθερό Σκίρμιον. ΄Οπως έγινε και στο κεφ. 4.1.1
τα σημεία αυτά αφαιρέθηκαν και το καινούργιο γράφημα φαίνεται στο σχήμα 4.14.

Σχήμα 4.14: Το νέο διάγραμμα φάσης στο οποίο έχουν αφαιρεθεί οι περιοχές για τις
οποίες στο σχήμα 4.13 εμφανιζοντα λανθασμενα ως ευσταθείς περιοχές για Σκίρμιον

Για τα πιο πάνω γραφήματα αξίζει να σημειωθούν τα εξής: (Α.) όπως και το γράφημα
στο σχήμα 4.4 έτσι και το γράφημα στο σχήμα 4.13 μπορεί να διαχωριστεί σε διαφορετικές περιοχές. ΄Οπως κάποιος μπορεί να παρατηρήσει από το σχήμα 4.14 το διάγραμμα
μπορεί να διακριθεί σε τουλάχιστον 3 περιοχές, μερικές από τις οποίες υποδιαιρούνται
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περαιτέρω. Μπορούν να διακριθούν δύο περιοχές για τις οποίες το Σκίρμιον είναι ασταθές και ενδιάμεσα τους μια περιοχή όπου το Σκίρμιον είναι σταθερό. (1) Η περιοχή
αστάθειας που εμφανίζεται στο πάνω μέρος του γραφήματος το σύστημα σταθεροποιείται σε ομοιόμορφο μαγνητισμό, με το διάνυσμα του μαγνητισμού στο υλικό να είναι
προσανατολισμένο προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα z. Στην περίπτωση αυτή η
κεντρική περιοχή του Σκίρμιον όπου το διάνυσμα του μαγνητισμού στο υλικό να είναι προσανατολισμένο προς την αρνητική κατεύθυνση του άξονα z έχει χαθεί, όπως
συνέβαινε και για την περιοχή (2) στο κεφ. 4.1.1. Τώρα η περιοχή σταθερότητας χωρίζεται σε δύο υποπεριοχές: την περιοχή (2) στην οποία το Σκίρμιον σταθεροποιείται
και διατηρεί την κυλινδρική του συμμετρία και αποτελεί το πάνω μισό της περιοχής
σταθερότητας και την περιοχή (3) που αποτελεί το κάτω μισό της περιοχής σταθερότητας και παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά με την περιοχή (5) απο το κεφ.
4.1.1. Η περιοχή αστάθειας που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του γραφήματος μπορεί
να χωριστεί σε δύο υποπεριοχές. (4) Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής αυτής (για
Dind > 0.56 × 106 J/m3 ) παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά με την περιοχή (3) από
το κεφ. 4.1.1. (5) Τέλος, για μια μικρή υποπεριοχής που απομένει από την περιοχή
αστάθειας που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του γραφήματος, ο μαγνητισμός του υλικού
στην κατάσταση ισορροπίας έχει την τοπολογία μιας MV, δηλαδή με το διάνυσμα του
μαγνητισμού προσανατολισμένο εντός του επιπέδου εκτός από μια περιοχή στο κέντρο.
Παραδείγματα φαίνονται στο σχήμα 4.15.

(αʹ)

(βʹ)

Σχήμα 4.15

(Β.) Για κάθε τιμή του Dind , όταν Dind .1, 3 × 106 J/m3 . υπάρχει τουλάχιστον μια
τιμή του Ku1 για τις οποίες τιμές το Σκίρμιον σταθεροποιείται. (Γ.) Στην περιοχή όπου
το Σκίρμιον είναι ευσταθές η διάμετρος των σταθεροποιημένων Σκίρμιον μειώνεται όσο
η παράμετρος Ku1 αυξάνεται.
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4.2

Εξάρτηση της ενέργειας του Σκίρμιον από
τις παραμέτρους m και γ

Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετηθεί η εξάρτηση που έχει η ενέργεια ενός Σκίρμιον
από τις παραμέτρους m και γ. Αυτό θα γίνει κατασκευάζοντας δύο σειρές από προσομοιώσεις, μία για Σκίρμιον με m = +1 και μια για Σκίρμιον με m = −1, στις οποίες
θα μεταβάλλω το γ.

Στο σχήμα 2.2 φαίνονται μερικοί συνδυασμοί των τιμών m και γ, κατ΄ ακρίβεια
στο σήμα αυτό φαίνεται το σύνολο των δυνατών συνδυασμών των τιμών m και γ των
Σκίρμιον που δύναται να αποτελούν την κατάσταση ισορροπίας του μαγνητισμού σ΄ ένα
υλικό. Να επισημανθεί ότι πέρα από τους συνδυασμούς αυτούς μπορώ να πάρω άλλους
άπειρους συνδυασμούς Σκίρμιον μεταβάλλοντας την παράμετρο γ με συνεχή τρόπο και
δίνοντας τις τιμές από 0 έως 2π απλά όχι όλες οι τιμές του γ δίνουν σταθερά Σκίρμιον.
Τα διάφορα Σκίρμιον που μπορώ να πάρω για τις διάφορες τιμές του γ συνδέονται
μεταξύ τους με μια σχέση συνεχούς μετασχηματισμού του διανυσματικού πεδίου του
μαγνητισμού και ως εκ τούτου είναι μεταξύ τους τοπολογικά ισοδύναμα. ΄Οσο για την
παράμετρο m , αυτή παίρνει μόνο τις τιμές +1 και −1 και δεν μπορεί να πάρει κάποια τιμή
ενδιάμεσα σ΄ αυτές. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί τα Σκίρμιον με m = −1 (ή
αλλιώς Αντισκίρμιον) μπορούμε να τα πάρουμε από κατοπτρισμούς του διανυσματικού
πεδίου του μαγνητισμού των αντίστοιχων Σκίρμιον με m = +1. Αυτό σημαίνει ότι
τα Σκίρμιον και τα Αντισκίρμιον είναι τοπολογικά μη ισοδύναμα αντικείμενα αφού οι
κατοπτρισμοί αποτελούν μη συνεχείς μετασχηματισμούς του διανυσματικού πεδίου του
μαγνητισμού. Ακριβώς για το λόγο αυτό είμαι αναγκασμένος να κατασκευάσω δύο
σειρές από προσομοιώσεις αφού δεν είναι βολικό να μεταβάλλω την παράμετρο m στην
ίδια προσομοίωση.

Να σημειωθεί ότι στη βιβλιογραφία τα δύο πρώτα από τα αριστερά Σκίρμιον στο
σχήμα 2.2 ονομάζονται Neel Skyrmion και τα δύο πρώτα, από τα δεξιά, ονομάζονται
Bloch Skyrmion , προφανώς γιατί κατά μήκος της διαμέτρου ενός Neel Skyrmion(Bloch
Skyrmion) τα σπιν είναι διατεταγμένα όπως είναι και κατά μήκος ενός μονοδιάστατου
TDW 360o τύπου Neel(Bloch).
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(αʹ) Neel Σκίρμιον

(βʹ) Bloch Σκίρμιον

Σχήμα 4.16: Στα πιο πάνω σχήματα φαίνονται οι δύο τύποι Σκίρμιον, με τη δομή τους
να φαίνεται λεπτομερώς (Οι εικόνες πάρθηκαν απο [41] και επεξεργάστηκαν)

Οι προσομοιώσεις κατασκευάστηκαν ως εξής. Σε υλικό κυλινδρικής γεωμετρίας7
εισάγω τον αρχικό μαγνητισμό με τις συναρτήσεις του M uM ax3 BlochSkyrmion ή
NeelSkyrmion ανάλογα με το αν στο σύστημα ευνοείται η δημιουργία τοίχων τύπου
Bloch ή Neel και άφηνα το σύστημα να φτάσει σε κατάσταση ευσταθούς ισορροπίας8 .
Ακολούθως, μετέβαλλα την παράμετρο γ (κατά π/180) με τρόπο που εξηγείται στο
παράρτημα Βʹ και για κάθε τιμή του γ αποθήκευα την ενέργεια του Σκίρμιον (ESk ), η
οποία υπολογίστηκε ως η ολική ενέργεια του συστήματος μείον μια σταθερή τιμή, που
αντιπροσωπεύει την ενέργεια που έχει το συγκεκριμένο σύστημα όταν απ΄ αυτό λείπει
το Σκίρμιον και σταθεροποιείται το σύστημα σε κατάσταση ομοιόμορφου μαγνητισμού
την οποία παίρνω σα σημείο αναφοράς. Η τιμή αυτή υπολογίζεται στην αρχή κάθε προσομοίωσης. Οι παράμετροι του υλικού που χρησιμοποίησα για αυτές τις προσομοιώσεις
είναι α = 0.3 , Msat = 580 × 103 A/m, Aex = 15 × 10−12 J/m και Ku1 = 0.8 × 106 ,
ενώ το υλικό είχε πάχος zsample = 0.4nm. Η γεωμετρία είχε πάχος ένα κελί ενώ
το μήκος και πλάτος των κελιών ήταν 1nm. Οι παράμετροι αυτοί επιλέχθηκαν γιατί
γνωρίζω από τη μελέτη που έγινε στα κεφ. 4.1.1 και 4.1.2 ότι γι΄ αυτό το συνδυασμό
παραμέτρων το Σκίρμιον αποτελεί ευσταθής κατάσταση του μαγνητισμού στο υλικό.
Η ίδια προσομοίωση έτρεξε πολλές φορές για διαφορετικές ακτίνες της κυλινδρικής
γεωμετρίας του σχήματος. Αυτό έγινε κυρίως για να βεβαιωθώ ότι η μέθοδος που
7

Παρόλο που σε προηγούμενες προσομοιώσεις χρησιμοποίησα ορθογώνια και τετράγωνη γεωμετρία
για αυτή χρησιμοποιώ κυλινδρική γεωμετρία, επειδή η μέθοδος μου για τη μεταβολή του γ είναι τέτοια
ώστε η κυλινδρική γεωμετρία με διευκολύνει. Επιπλέον η γεωμετρία δεν επηρεάζει το Σκίρμιον εφόσον
τα άκρα του υλικού απέχουν απ΄ αυτό αφού όπως ανέφερα στο κεφ.2.3 τα Σκίρμιον είναι εντοπισμένα
αντικείμενα
8
Το σύστημα καταλήγει σ΄ ένα από τους εξής τύπους Σκίρμιον: Σκίρμιον τύπου Bloch με γ = π/2
ή γ = −π/2 και Σκίρμιον τύπου Neel με γ = 0 ή γ = π. Το ποιος από αυτούς καθορίζεται ο ευσταθής
εξαρτάται από το διάνυσμα D
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χρησιμοποίησα για να μεταβάλλω το διανυσματικό πεδίο του μαγνητισμού, ώστε να
μεταβληθεί το γ, επηρεάζει μόνο το ίδιο στο Σκίρμιον και όχι το υπόλοιπο σύστημα
(π.χ. το μαγνητισμό στα άκρα του δείγματος). Οι τιμές αυτές είναι 128nm, 256nm,
512nm και 1024nm. Επιπλέον η παράμετρος D η οποία δεν αναφέρθηκε πιο πάνω
είναι διάνυσμα του οποίου οι συνιστώσες μπορούν να πάρουν άπειρους συνδυασμούς
τιμών. Εγώ επιλέγω το διάνυσμα αυτό να έχει μέτρο 2.5 × 10−3 J/m2 και τρέχω τις
πιο πάνω προσομοιώσεις για τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις όταν το διάνυσμα είναι
προσανατολισμένο παράλληλα με το επίπεδο του λεπτού υμενίου, όταν το διάνυσμα είναι προσανατολισμένο κάθετα στο επίπεδο του λεπτού υμενίου9 και για τις περιπτώσεις
όπου το διάνυσμα του έχει αντίθετη φορά με τις προηγούμενες δύο περιπτώσεις. ΄Ετσι
κατασκεύασα μέχρι τώρα μια σειρά από 16 διαφορετικές προσομοιώσεις για Σκίρμιον
(m = +1). Επιπρόσθετα, σ΄ αυτά κατασκεύασα άλλες 16 αντίστοιχες προσομοιώσεις
για τα Αντισκίρμιον (m = −1). Ο λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη τιμή για το
μέτρο του διανύσματος D είναι διότι εκ των προτέρων, από τη μελέτη που έγινε στα
κεφ.4.1.1 και 4.2-δ-2, γνωρίζω ότι η τιμή αυτή σε συνδυασμό με τις άλλες παραμέτρους
του υλικού επιτρέπουν σ΄ ένα Σκίρμον να είναι ευσταθές κατάσταση για διανυσματικό πεδίο του μαγνητισμού του υλικού και να διατηρεί ταυτόχρονα την κυλινδρική του
συμμετρία.

Τα γραφήματα της ενέργειας ESk ως προς την παράμετρο γ φαίνονται στα σχήματα.
Να σημειωθεί ότι στα πιο κάτω σχήματα το γ παίρνει μόνο τιμές από 0 έως 360 μοίρες
(ή αλλιώς από 0 έως 2π ακτίνια, όπως ανέφερα πιο πάνω) με τις τιμές 0 και 360 να
συμπίπτουν, δηλαδή για αλλαγές ∆γ = n(2π) το Σκίρμιον πάει στον εαυτό του.

Στις προσομοιώσεις αυτό καθορίζεται δίνοντας τιμές στις παραμέτρους Dind και Dbulk για να
δώσω τιμή στην κάθετη και παράλληλη, προς το επίπεδο του λεπτού υμενίου, συνιστώσα του διανύσματος D αντίστοιχα.
9
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Σχήμα 4.17: Στο σχήμα απεικονίζεται η γραφική παράσταση της ενέργειας ως προς
την παράμετρο γ του Σκίρμιον και Αντισκίρμιον για τις τέσσερις τιμές της ακτίνας
του υλικόυ και για το διάνυσμα D κάθετο στο επίπεδο του λεπτού υμενίου (Dind =
2.5 × 10−3 J/m2 )
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Σχήμα 4.18: Στο σχήμα απεικονίζεται η γραφική παράσταση της ενέργειας ως προς
την παράμετρο γ του Σκίρμιον και Αντισκίρμιον για τις τέσσερις τιμές της ακτίνας
του υλικού και για το διάνυσμα D κάθετο στο επίπεδο του λεπτού υμενίου (Dind =
−2.5 × 10−3 J/m2 )
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Σχήμα 4.19: Στο σχήμα απεικονίζεται η γραφική παράσταση της ενέργειας ως προς
την παράμετρο γ του Σκίρμιον και Αντισκίρμιον για τις τέσσερις τιμές της ακτίνας
του υλικόυ και για το διάνυσμα D κάθετο στο επίπεδο του λεπτού υμενίου (Dbulk =
2.5 × 10−3 J/m2 )
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Σχήμα 4.20: Στο σχήμα απεικονίζεται η γραφική παράσταση της ενέργειας ως προς
την παράμετρο γ του Σκίρμιον και Αντισκίρμιον για τις τέσσερις τιμές της ακτίνας
του υλικόυ και για το διάνυσμα D κάθετο στο επίπεδο του λεπτού υμενίου (Dbulk =
−2.5 × 10−3 J/m2 )

Από τα πιο πάνω γραφήματα εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα. (1) Κατ΄ αρχή παρατηρώ ότι οι καμπύλες της ενέργειας για τις διάφορες ακτίνες υλικού συμπίπτουν.
Αυτό σημαίνει ότι το μέγεθος της γεωμετρίας του υλικού δεν παίζει ρόλο στην τιμή
του ESk 10 και οφείλεται στην ιδιότητα του Σκίρμιον να είναι εντοπισμένο αντικείμενο
(κεφ.2.3). Επίσης σημαίνει ότι η μέθοδος που χρησιμοποίησα για μεταβολή του γ,
και περιγράφεται στο παράρτημα Βʹ, όντως επηρεάζει μόνο το Σκίρμιον. (2) Για την
περίπτωση m = +1 η ενέργεια του Σκίρμιον (ESk ) μεταβάλλεται συνάρτηση του γ,
με ένα πλάτος μεταβολής γύρω στα 0, 5eV ενώ για την περίπτωση m = −1 η ESk
διατηρείται σταθερή. (3) Για την περίπτωση όπου m = +1 η ενέργεια ESk παρουσιάζει
ελάχιστα σε διαφορετικά σημεία για τις τέσσερις διαφορετικές τιμές του διανύσματος
D που έχω ελέγξει. Αυτό εξηγεί πολύ καλά γιατί για διαφορετικές τιμές του διανύσματος D την κατάσταση ευσταθούς ισορροπίας του μαγνητισμού στο υλικό αποτελεί και
διαφορετικός τύπος Σκίρμιον (με διαφορετικό γ). Επίσης, από τα σχήματα 4.17-4.20
μπορεί εύκολα να φανεί γιατί στη φύση παρατηρούνται σε ευσταθή κατάσταση μόνο τα
Σκίρμιον με m = +1 και με γ που παίρνει μια εκ των τιμών 0,π,π/2 και -π/2, αφού
είναι στις αντίστοιχες τιμές της παραμέτρου γ που έχω ενεργειακά ελάχιστα. Παρόλα
αυτά από τα γραφήματα αυτά δε φαίνεται γιατί τα Σκίρμιον με m = −1 είναι ασταθή.
Πολύ πιθανόν για το σκοπό αυτό να χρειαστεί να ληφθεί υπόψη και η τοπολογία του
συστήματος πέρα από την ενέργειά του. Εδώ αξίζει να αναφερθούν δύο σημεία. Πρώτο
για κάθε δεδομένο διάνυσμα D η ευσταθής κατάσταση για Σκίρμιον είναι μόνο μία και
είναι αυτή όπου εμφανίζεται ελάχιστο στο αντίστοιχο γράφημα πιο πάνω. Για κάθε
10

Αυτό είναι αλήθεια μονο όταν το υλικό είναι αρκετά μεγάλο ώστε η αλληλεπίδρασή μεταξύ του
Σκίρμιον και των άκρων του υλικού να είναι αμελητέα

45

4.2. Εξάρτηση της ενέργειας του Σκίρμιον από τις παραμέτρους m και γ

άλλο Σκίρμιον (άλλη τιμή του γ) αν το σύστημα αφεθεί να χρονοεξελιχθεί τότε αυτό
καταλήγει σε μια κατάσταση ίδια με αυτή του ευσταθούς Σκίρμιον11 . Δεύτερο όπως
έχει ειπωθεί και πιο πριν τα Σκίρμιον με m = +1 είναι τοπολογικά μη ισοδύναμα με
τα Σκίρμιον με m = −1, ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν ένα Σκίρμιον με m = −1
να καταλήξει σε ένα Σκίρμιον με m = +1 μέσο χρονικής εξέλιξης ακόμα κι όταν η
τελική κατάσταση έχει πιο χαμηλή ενέργεια. (4) Για την περίπτωση όπου m = −1
η ενέργεια ESk παραμένει σταθερή για όλες τις τιμές της παραμέτρους γ. Μια απλή
εξήγηση για αυτό αποτελεί το ότι όλα τα Σκίρμιον με m = −1 είναι τα ίδια με μόνη
διαφορά ότι ολόκληρη η σπιν δομή είναι περιστραμμένη κατά μια γωνία. Αυτό φαίνεται
από το σχήμα 2.2 και αποδεικνύεται με το πιο κάτω. Αρχικά ορίζω μια καινούργια
e
συνάρτηση χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση Φ(φ) (Βʹ.2) από το παράρτημα Βʹ, τη Φ(φ)
η οποία είναι η εξής
e
Φ(φ)
= Φ(φ) − φ
(4.1)
Το μέγεθος που περιγράφει η συνάρτηση αυτή είναι η γωνία που δημιουργεί το χωρικό
διάνυσμα r σ΄ ένα σημείο του χώρου με το διάνυσμα που αποτελεί την προβολή του
διανύσματος του μαγνητισμού στο επίπεδο x − y (επίπεδο του λεπτού υμενίου) στο ίδιο
σημείο του χώρου. Το μέγεθος αυτό εκφράζεται σχηματικά στο σχήμα 4.21

e
Σχήμα 4.21: Σχηματική απεικόνιση του Φ(φ)
Η πιο πάνω σχέση ισούται με
e
Φ(φ)
= mφ + γ − φ

(4.2)

έτσι για τις δύο περιπτώσεις του m έχω
για m = +1 ,
για m = −1 ,

e
Φ(φ)
=γ
e
Φ(φ)
= −2φ + γ

(4.3)
(4.4)

Χρησιμοποιώντας την εξίσωση (4.4) μπορώ να γράψω
e
e 1 (φ) = Φ
e 2 (φ + ∆φ)
Φ

(4.5)

e 1 στο φ με μια άλλη συνάρτηση
Αυτή η σχέση εξισώνει την τιμή μιας συνάρτησης Φ
e Αυτή τη φορά το +∆φe αναφέρεται σε περιστροφή του ιδίου του
e 2 στο φ + ∆φ.
Φ
11

Από προσομοιώσεις που έκανα φαίνεται ότι αυτό δεν ισχύει απόλυτα. Παρατηρήθηκε ότι όταν το
αρχικό Σκίρμιον έχει παράμετρο γ που να διαφέρει κατά ένα κρίσιμο ∆γ ή και μεγαλύτερο από αυτό
από το Σκίρμιον το οποίο αποτελεί ευσταθή κατάσταση του μαγνητισμού τότε κατά τη χρονική εξέλιξη
του συστήματος το Σκίρμιον καταρρέει στην κατάσταση ομοιόμορφου μαγνητισμού με το μαγνητισμό
προσανατολισμένο στην κατεύθυνση ανάποδα με την κεντρική περιοχή του Σκίρμον. Η τιμή αυτή του
∆γ μεγαλώνει όσο η παράμετρος α μεγαλώνει. Ως εκ τούτου μπορούμε να πούμε ότι κάθε Σκίρμιον
έχει τη δυνατότητα να καταλήξει σε ευσταθές Σκίρμιον αν στο υλικό υπάρχει η κατάλληλη παράμετρος
α
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e Από αυτή την εξίσωση επιχειρώ να εξάγω της σχέση
συστήματος αξόνων κατά −∆φ.
του ∆φe για την οποία ισχύει αυτό. Από την (4.5) συνεπάγεται ότι
−2φ + γ1 = −2φ − 2∆φe + γ2
και τέλος δίνει την έκφραση
∆γ
(4.6)
2
Αυτό δίνει ότι μια μεταβολή του γ κατά ∆γ ισοδυναμεί με μια περιστροφή ολόκληρης
. ΄Αρα όλα τα Σκίρμιον με m = −1 είναι ισοδύναμα.
της γεωμετρίας μου κατά ∆γ
2
Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η γεωμετρία στην οποία τα Σκίρμιον αυτά είναι
κυλινδρικά συμμετρική έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρώ τα Σκίρμιον με m = −1 να
έχουν ίδια ενέργεια ESk , όπως και φαίνεται στα σχήματα 4.17-4.20.
Αν εφαρμόσω την ίδια διαδικασία για Σκίρμιον παίρνω
∆φe =

γ1 = γ2

(4.7)

το οποίο είναι η τετριμμένη περίπτωση και πιο γενικά ικανοποιείται για
γ2 = γ1 + n(2π)

(4.8)

δηλαδή όταν μετά από μια αλλαγή του γ κατά n(2π) (όπου n οποιοσδήποτε ακέραιος)
το Σκίρμιον πάει στον εαυτό του, και τετριμμένα θα έχει την ίδια ενέργεια.
Πέρα από το συμπέρασμα για τις ενέργειες των Αντισκίρμιον το οποίο είναι και
ορθό αν εστιάσει κάποιος σε κάποια από τις γραφικές, θα παρατηρήσει πως υπάρχει μια
μικρή μεταβολή στις τιμές του ESk καθώς η παράμετρος γ μεταβάλεται. Η μεταβολή
αυτή φαίνεται στο σχήμα 4.22
ESk = f(γ)
1.2575

ESk (eV)

R = 128 nm

1.257

R = 256 nm

1.2565

R = 1024 nm

R = 512 nm

1.256
1.2555
1.255
1.2545
1.254
1.2535

0

50

100

150

200

250

300

350

400

γ (Deg.)

Σχήμα 4.22: Στο σχήμα φαίνονται οι ίδιες καμπήλες της ενέργεια ESk που φαίνονται
και στο σχήμα 4.17 για m = −1 αλλά σε πιο μικρή κλίμακα

Η μεταβολή αυτή παρατηρείται να είναι της τάξης μεγέθους των 1×10−4 eV , τέσσερις
τάξεις μεγέθους μικρότερη από τη μεταβολή που παρουσιάζει η ESk για την περίπτωση
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m = +1. Η μεταβολή αυτή δεν αντιστοιχεί σε κάποια πραγματική μεταβολή ενέργειας
στο σύστημα αλλά δημιουργείται τεχνητά λόγω του γεγονότος ότι χωρίζω τη γεωμετρία
μου σε τετράγωνα κελιά πεπερασμένων διαστάσεων. Η τιμή της μεταβολής αυτής
εξαρτάται από το μέγεθος των κελιών και στην ιδανική περίπτωση όπου οι διαστάσεις
των κελιών είναι απειροελάχιστες η μεταβολή αυτή δεν υπάρχει και η ενέργεια ενός
Σκίρμιον με m = −1 είναι σταθερή.
Μια σύγκριση των ενεργειών ESk για διαφορετικές διαστάσεις των κελιών που
υποδιαιρώ τη γεωμετρία μου φαίνεται στο σχήμα 4.23
ΔESk = f(γ)
0.3
d = 0.5 nm , R = 256 nm
d = 1 nm , R = 256 nm

ΔESk (meV)

0.25

d = 0.25 nm , R = 256 nm
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Σχήμα 4.23: Στο σχήμα απεικονίζονται οι γραφικές παραστάσεις που απεικονίζουν
τη μεταβολή στις ενέργειες ESk για διαφορετικά μήκη της ακμής των τετραγωνικών
κελιών που χωρίζουν τη γεωμετρία μου (d).

Από το πιο πάνω σχήμα παρατηρώ τη μεταβολή του ESk ως προς γ να μειώνεται
όσο το d μειώνεται και αναμένω να μηδενιστεί για d = 0.
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Κεφάλαιο 5
Κίνηση Σκίρμιον με τη χρήση
πεδίων
5.1

Κίνηση Σκίρμιον με την εφαρμογή πολωμένου σπιν ρεύματος

΄Οπως έχει ειπωθεί στο κεφάλαιο 1.2.3 πολωμένα σπιν ρεύματα είναι ικανά να κινήσουν δομές σπιν λόγω ενός φαινομένου που λέγεται Spin Transfer Torque και εξηγείται στο κεφάλαιο 1.2.2. Στο παρόν κεφάλαιο θα μελετηθεί η κίνηση των Σκίρμιον
λόγω αυτού ακριβώς του φαινομένου. Στην περίπτωση αυτή το πεδίο που κινεί τα
Σκίρμιον μπορεί να πει κάποιος είναι το ηλεκτρικό πεδίο, αφού πηγή των πολωμένων
σπίν ρευμάτων, όπως και κάθε ρευμάτων είναι κάποια ηλεκτρικά πεδία.
Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε ένα πρόγραμμα που να προσομοιώνει το φαινόμενο αυτό. Στο πρόγραμμα αυτό αρχικά δημιουργώ ένα Σκίρμιον στο κέντρο της
γεωμετρίας μου χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση NeelSkyrmion του M uM ax3 και ακολούθως αφήνεται το σύστημα να φτάσει την κατάσταση ισορροπίας του μέσω της
εντολής relax() του M uM ax3 . Αφού γίνει αυτό, εφαρμόζεται πολωμένο σπιν ρεύμα
στο υλικό, το οποίο έχει φορά προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα x και αφήνεται
το σύστημα να χρονοεξελιχθεί για 1 ns. Ακολούθως, χρησιμοποιώντας την αρχική
και τελική θέση του Σκίρμιον, η οποία δίνεται από τις πιο κάτω σχέσεις [42] που δίνουν
τις συντεταγμένες του Σκίρμιον ανά πάσα στιγμή1 ,
RR
RR
× ∂m
)d2 r
ym · ( ∂m
× ∂m
)d2 r
xm · ( ∂m
∂x
∂y
∂x
∂y
Ry = RR
(5.1)
Rx = RR
m · ( ∂m
m · ( ∂m
× ∂m
)d2 r
× ∂m
)d2 r
∂x
∂y
∂x
∂y
υπολογίστηκε η μέση ταχύτητα του Σκίρμιον στον άξονα x (ux average )· οποίος είναι
και ο άξονας εφαρμογής του ρεύματος. Να σημειωθεί ότι ο χρόνος που χρειάζεται το
Σκίρμιον για να φτάσει σε μια οριακή ταχύτητα είναι αμελητέα σε σχέση με το 1 ns,
για το οποίο αφήνω το σύστημα να χρονοεξελιχθεί. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται
για διαφορετικές τιμές της πυκνότητας του ρεύματος (j). Για το πρόγραμμα αυτό οι
παράμετροι του υλικού που χρησιμοποιήθηκαν είναι α = 0.3 , Msat = 580 × 103 A/m,
Aex = 15 × 10−12 J/m, Ku1 = 0.8 × 106 J/m3 και Dind = 2.5 × 10−3 J/m2 . Χρησιμοποίησα ορθογώνια γεωμετρία με διαστάσεις xsample = 512nm, ysample = 128nm
και zsample = 0.4nm. Η γεωμετρία είχε πάχος ένα κελί ενώ το μήκος και πλάτος των
1

Ο κώδικας για τον υπολογισμό των Rx και Ry φαίνεται στο παράρτημα Αʹ.3
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κελιών ήταν 1 nm. Οι παράμετροι αυτοί επιλέχθηκαν γιατί γνωρίζω από τη μελέτη
που έγινε στα κεφ. 4.1.1 και 4.1.2 ότι γι΄ αυτό το συνδυασμό παραμέτρων το Σκίρμιον
αποτελεί ευσταθής κατάσταση του μαγνητισμού στο υλικό όταν αυτό είναι σε ηρεμία.
Ο τρόπος που παίρνω τιμές για το j είναι να παίρνω 20 ισαπέχοντα σημεία για κάθε
μια τάξη μεγέθους από j = 1 × 104 A/m2 έως j = 1 × 1014 A/m2 . Επιπλέον, χρησιμοποίησα 100% πολωμένο σπιν ρεύμα. Με την πόλωση ενός πολωμένου σπιν ρεύματος
να καθορίζεται από την εξίσωση
Pj =

j↑ − j↓
j↑ + j↓

(5.2)

όπου j↑ και j↓ αποτελούν τις συνιστώσες του πολωμένου σπιν ρεύματος με σπιν πάνω
και σπιν κάτω αντίστοιχα.
Ο λόγος που ασχολούμαστε μόνο με τη συνιστώσα της ταχύτητας στην κατεύθυνση
του άξονα του x είναι γιατί κυρίως σε τέτοια συστήματα συνήθως κάποιος ενδιαφέρεται
για την κίνηση μόνο στον ένα άξονα και συνήθως ο άξονας αυτός είναι ο άξονας
εφαρμογής του ρεύματος. Επιπλέον, αυτό που συμβαίνει συνήθως σε πειράματα το
υλικό έχει μικρότερο πλάτος (ysample ) εγώ απλά χρησιμοποίησα την τιμή ysample =
128nm για να ελαχιστοποιήσω οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με τα άκρα του υλικού. ΄Οσο
για την κίνηση στον άξονα y αυτή σταματά όταν το Σκίρμιον συναντήσει τα άκρα του
υλικού. Σε αυτό το σημείο το Σκίρμιον σταματά και μπαίνει σε μια καινούργια κατάσταση
ισορροπίας όπου η όποια ώθηση από το ρεύμα αντισταθμίζεται από την απωθητική
δύναμη που δέχεται το Σκίρμιον από το άκρα του υλικού2 . Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
το Σκίρμιον πλέον να κινείται αποκλειστικά στον άξονα εφαρμογής του ρεύματος κάτι
που μου δίνει ακόμα ένα λόγο να αγνοήσω την κάθετη στο ρεύμα ταχύτητα του Σκίρμιον
στις προσομοιώσεις μου.
Με τις τιμές των j και ux average κατασκευάστηκαν οι πιο κάτω γραφικές παραστάσεις.
ux average=f(J)
10
0

ux average (m/s)
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Σχήμα 5.1: Γραφική παράσταση του ux average ως προς j
2

Στην πραγματικότητα αν θα συμβεί αυτό βέβαια εξαρτάται από τις παραμέτρους του υλικού, την
ταχύτητα του Σκίρμιον και την ένταση του ρεύματος καθώς για πολύ μεγάλες ταχύτητες του Σκίρμιον
και για πολύ μεγάλα ρεύματα η σύγκρουση του Σκίρμιον με τα άκρα του υλικού μπορεί να είναι τόσο
βίαιη ώστε να διαλυθεί το Σκίρμιον
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Log(ux average)=f(Log(J))
4
2
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Σχήμα 5.2: Γραφική παράσταση του Log(ux average) ως προς Log(j)

Από τα αποτελέσματα εξάγονται τα εξής συμπεράσματα. Για το γράφημα του σχήματος 5.2 υπολογίστηκε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, η κλίση της γραφικής
παράστασης Log(ux average ) = f (Log(j)) να είναι ίση με 1. Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα ux average είναι ευθέως ανάλογη της πυκνότητας ρεύματος που διαρρέει το υλικό.
Το αποτέλεσμα αυτό είναι αυτό που θα ανέμενε κανείς αφού το ίδιο ισχύει και για άλλα
είδη μαγνητικών τοίχων [9].
Για το γράφημα του σχήματος 5.2 επίσης υπολογίστηκε η κλίση με τη μέθοδο των
ελαχίστων τετραγώνων, αυτή τη φορά για τη γραφική παράσταση ux average = f (j).
Η κλίση αυτή βρέθηκε να είναι −8.77951 × 10−11 m3 /As. Το μέγεθος αυτό αποτελεί
στην ουσία το ρυθμό μεταβολής του ux average καθώς το j αλλάζει. Να σημειωθεί ότι
η τιμή αυτή είναι τέτοια για τις συγκεκριμένες παραμέτρους που όρισα στην προσομοίωση και ανέφερα πιο πάνω οι οποίες με τη σειρά τους εξαρτώνται από το υλικό. Το
αρνητικό πρόσημο στην κλίση σημαίνει ότι το Σκίρμιον κινείται αντίθετα στη φορά του
ρεύματος. Αυτό έχει να κάνει με το τρόπο που αλληλεπιδρούν οι σπιν δομές μαζί με τα
πολωμένα σπιν ρεύματα. Τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας που αποτελούν το σπιν πολωμένο ρεύμα ασκούν στο μαγνητισμό του υλικού μαγνητική ροπή με τέτοιο τρόπο ώστε
η παραμόρφωση του διανυσματικού πεδίου του μαγνητισμού στο υλικό αντιστοιχεί σε
μια μετατόπιση του Σκίρμιον στην κατεύθυνση της κίνησης των ηλεκτρονίων αγωγιμότητας. Αφού τα ηλεκτρόνια εξ ορισμού κινούνται ανάποδα με τη φορά του ρεύματος,
άρα και το Σκίρμιον κινείται και αυτό ανάποδα με τη φορά του ρεύματος. Ο πιο πάνω
συλλογισμός ισχύει γενικά για όλες τις δομές σπιν.

5.1.1

Χρήση μη μηδενικού xi στις προσομοιώσεις για u
ως προς j

Στο προηγούμενο υποκεφάλαιο στη μελέτη που έγινε για κίνηση του Σκίρμιον με
τη χρήση πολωμένων σπιν ρευμάτων δε λήφθηκε καθόλου υπόψιν η παράμετρος β. Η
παράμετρος αυτή αποτελεί μια σταθερά ανάλογη του μεγέθους του αδιαβατικού όρου
της εξ. (1.8) στην ουσία είναι η σταθερά cJ στην εξίσωση εκείνη κι είναι μια σταθερά
που εξαρτάται από το υλικό. Κατ΄ ακρίβεια δεν την όριζα πουθενά μέχρι τώρα στις
προσομοιάσεις και η παράμετρος αυτή έπαιρνε την τιμή 0, την προεπιλεγμένη δηλαδή
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από το M uM ax3 τιμή.
Αν εισαχθεί στο σύστημα μια μη μηδενική τιμή στην παράμετρο αυτή, θα υπάρχουν
συνέπειες όσο αφορά τις τιμές που παίρνει η εγκάρσια και παράλληλη συνιστώσα της
ταχύτητας του Σκίρμιον. Οι τιμές των συνιστωσών αυτών δίνονται από τις πιο κάτω
σχέσεις [32]
α−β
β
+ 3
)vs
α α (D/G)2 + α
(α − β)(D/G)
v⊥ = 2
)(ẑ × vs )
α (D/G)2 + 1
vk = (

(5.3)
(5.4)

όπου το vk είναι παράλληλο προς την διεύθυνση του ρεύματος, το v⊥ κάθετο προς την
pα3
διεύθυνση του ρεύματος, G = 4πNSk , vs = − 2eM
j [32] και το D είναι τανιστής και
δίνεται από την έκφραση
Z
Di,j =
d2 r∂mi · ∂mj
(5.5)
unit cell

΄Οπως φαίνεται από τις πιο πάνω εξισώσεις με την κατάλληλη επιλογή των παραμέτρων α και β μπορεί να ρυθμιστεί το μέτρο των δύο συνιστωσών της ταχύτητας.
Κατ΄ επέκταση δύναται να καθοριστεί ο μεταξύ λόγος των δύο συνιστωσών και άρα
και τη κατεύθυνση στην οποία κινείται το Σκίρμιον όταν αυτό φτάσει σε μια σταθερή
κατάσταση όπου η ταχύτητά του δε μεταβάλλεται. Πιο συγκεκριμένα, ενδιαφερόμαστε
για την περίπτωση όπου v⊥ = 0 και συμβαίνει για α = β (αν αγνοηθούν υψηλότερης
τάξεις του j όροι,αφού οι εξ. (5.3) και (5.4) είναι προσεγγιστικές). Η περίπτωση αυτή
είναι ενδιαφέρουσα γιατί θα φανεί χρήσιμη στο επόμενο κεφάλαιο όπου θα μελετηθεί η
σύγκρουση δύο Σκίρμιον. ΄Ετσι θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε γεωμετρία με
μικρότερο πλάτος (ysample = 128nm) και θα μας ευκολύνει να φέρουμε τα δύο Σκίρμιον
στο ίδιο σημείο του χώρου για να συγκρουστούν.
Στο M uM ax3 όμως δεν υπάρχει η δυνατότητα να μεταβληθεί η παράμετρος αυτή.
Αντί αυτού όμως μπορεί κάποιος να μεταβάλλει την παράμετρο xi η οποία σχετίζεται
με τη παράμετρο β.
Για να βρεθεί για ποια τιμή xi η ταχύτητα uy μηδενίζεται κατασκευάστηκε ένα
πρόγραμμα σύμφωνα με τα πρότυπα του προγράμματος που κατασκευάστηκε στο κεφ.
5.1, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά παίρνονται τιμές για το j μόνο σε μια τάξη μεγέθους
αφού ήδη από τη μελέτη στο κεφ. 5.1 γνωρίζουμε ότι η σχέση μεταξύ u και j είναι
γραμμική και ότι άφηνα το σύστημα να τρέξει μόνο για 0, 02 ns.
Για το πρόγραμμα αυτό οι παράμετροι του υλικού που χρησιμοποιήθηκαν είναι α =
0.3 , Msat = 580 × 103 A/m, Aex = 15 × 10−12 J/m, Ku1 = 0.8 × 106 J/m3 και
Dind = 2.5×10−3 J/m2 . Χρησιμοποίησα τετράγωνη γεωμετρία με διαστάσεις xsample =
256nm, ysample = 256nm και zsample = 0.4nm. Η γεωμετρία είχε πάχος ένα κελί ενώ
το μήκος και πλάτος των κελιών ήταν 1 nm. Επιπλέον, κατέγραφα τη μέση ταχύτητα
του Σκίρμιον (με την ίδια μέθοδο όπως στο κεφ. 5.1) στον άξονα x (ux average ) αλλά
και στον άξονα y (uy average ) για είκοσι ισαπέχουσες τιμές της πυκνότητας ρεύματος
από από j = 0 A/m2 έως j = 0, 95 × 109 A/m2 . Στο ίδιο πρόγραμμα η πιο πάνω
διαδικασία επαναλαμβάνεται για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου xi. Οι τιμές του
xi που χρησιμοποιώ εκφρασμένες σε σχέση με το α είναι xi = 0α,xi = 0.2α,xi =
0.4α,...xi = 2α.
Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης φαίνονται στα σχήματα
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Σχήμα 5.3: Γραφική παράσταση του ux average ως προς j για διάφορετικούς λόγους
των παραμέτρων α και xi για α = 0.3
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Σχήμα 5.4: Γραφική παράσταση του uy average ως προς j για διάφορετικούς λόγους
των παραμέτρων α και xi για α = 0.3

Στα πιο πάνω σχήματα στον οριζόντιο άξονα φαίνονται οι τιμές της πυκνότητας
ρεύματος j και στην κάθετο άξονα οι τιμές της μέσης ταχύτητας ux average και uy average
για τα σχήματα 5.3 και 5.4 αντίστοιχα. Τα γραφήματα απεικονίζουν την εξάρτηση της
μέσης ταχύτητας ως προς τις διάφορες τιμές του ρεύματος σε διάφορες περιπτώσεις
όπου ο λόγος α/xi είναι διαφορετικός.
΄Οπως μπορεί κάποιος να παρατηρήσει uy = 0 έχω για xi = 0.3, δηλαδή για α = xi.
Για να μπορέσω να εξάγω πιο γενικά συμπεράσματα επανέλαβα την πιο πάνω διαδικασία
για ακόμα δύο τιμές της σταθεράς α, για α = 0, 1 και για α = 1. Τα αποτελέσματα
φαίνονται πιο κάτω στα σχήματα
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Σχήμα 5.5: Γραφική παράσταση του ux average ως προς j για διάφορετικούς λόγους
των παραμέτρων α και xi για α = 0.1
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Σχήμα 5.6: Γραφική παράσταση του uy average ως προς j για διάφορετικούς λόγους
των παραμέτρων α και xi για α = 0.1
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Σχήμα 5.7: Γραφική παράσταση του ux average ως προς j για διάφορετικούς λόγους
των παραμέτρων α και xi για α = 1
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Σχήμα 5.8: Γραφική παράσταση του uy average ως προς j για διάφορετικούς λόγους
των παραμέτρων α και xi για α = 1

Από τα γραφήματα 5.7-5.4 συμπεραίνω τα εξής. Κατ΄ αρχή παρατηρεί κανείς ότι για
κάθε περίπτωση με διαφορετικό α η ταχύτητα uy είναι πάντοτε μηδενική για α = xi.
Επίσης για όλες τις περιπτώσεις η ταχύτητα uy έχει διαφορετικό πρόσημο για α > xi
παρά για α < xi. Επιπλέον η σχέση μεταξύ ux average και uy average με το j δεν
εξαρτάται αποκλειστικά από το λόγο μεταξύ α και xi αλλά και από την ίδια την τιμή
του α.
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5.2

Κίνηση Σκίρμιον με την εφαρμογή μη ομοιόμορφου εξωτερικού μαγνητικού πεδίου

Πέρα από την εφαρμογή πολωμένων σπιν ρευμάτων, ικανή για να κινήσει Σκίρμιον
αποτελεί και η εφαρμογή μη ομοιόμορφου εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Το υποκεφάλαιο αυτό είναι αφιερωμένο στη μελέτη του φαινομένου αυτού.
Ο λόγος που είναι δυνατή η κίνηση Σκίρμιον λόγω της εφαρμογής μη ομοιόμορφου
εξωτερικού μαγνητικού πεδίου μπορεί να κατανοηθεί από την πιο κάτω εξίσωση [14,23].
MSk

dvd
+ G × (j − vd ) + κ(αvd − bj) = −∇U
dt

(5.6)

vd = dR/dt = (Ṙx , Ṙy ), όπου R = (Rx , Ry ), το κέντρο συμμετρίας του Σκίρμιον, MSk
αποτελεί τη μάζα του Σκίρμιον, κ αποτελεί μια αδιάστατη σταθερά, και G = 2πNSk ez
(όπου ez αποτελεί το μοναδιαίο διάνυσμα στην κατεύθυνση του z). Από το όρο −∇U
της εξ. (5.6) μπορεί να φανεί ότι μια κλίση στην ενέργεια του συστήματος είναι δυνατό
να προσδώσει μη μηδενική ταχύτητα vd στο Σκίρμιον. ΄Ενας αποτελεσματικός τρόπος
για να εισάγω αυτή την κλίση στην ενέργεια, είναι να εισάγω μια κλίση στο εξωτερικό
μαγνητικό πεδίο που εφαρμόζω στο σύστημα. Αυτό ισχύει γιατί η ύπαρξη της περιοχής του κέντρου του Σκίρμιον ευνοείται σε περιοχές του χώρου όπου το μαγνητικό
πεδίο είναι παράλληλο προς την κατεύθυνση των σπιν σε αυτή την περιοχή. ΄Αρα όταν
υπάρχει μαγνητικό πεδίο που ν΄ αλλάζει κατά μέτρο στο χώρο, παράλληλο προς την
κατεύθυνση των σπιν της περιοχής του κέντρου του Σκίρμιον, τότε το σύστημα ευνοεί
ενεργειακά την ύπαρξη του Σκίρμιον σε περιοχή μεγαλύτερου μαγνητικού πεδίου. Ενώ
όταν υπάρχει μαγνητικό πεδίο που ν΄ αλλάζει κατά μέτρο στο χώρο προς την αντίθετη
κατεύθυνση, τότε το σύστημα ευνοεί ενεργειακά την ύπαρξη του Σκίρμιον σε περιοχή
μικρότερου (κατά μέτρο) μαγνητικού πεδίου.
Για τη μελέτη του φαινομένου αυτού κατασκευάστηκε μια προσομοίωση στην οποία
εφαρμοζόταν ένα συγκεκριμένο μη ομοιόμορφο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο σε ένα υλικό μ΄ ένα Σκίρμιον σε κατάσταση ηρεμίας και το σύστημα αφηνόταν να χρονοεξελιχθεί.
Πιο συγκεκριμένα, το μαγνητικό πεδίο που εφαρμόστηκε ήταν προσανατολισμένο στην
θετική κατεύθυνση του άξονα z και είχε την μορφή (Bo ) ∗ (1 + tanh((x − Rxo )/k))/2.
΄Οπως φαίνεται το πεδίο αυτό είναι ομοιόμορφο κατά μήκος της κατεύθυνσης του άξονα
y και μεταβάλλεται κατά μήκος της κατεύθυνσης του άξονα x. Η επιλογή της συνάρτησης (1 + tanh(x)) σαν την μορφή του μη ομοιόμορφου μαγνητικού πεδίου έγινε επειδή
πληρεί τα εξής κριτήρια: (1) είναι ομαλή συνάρτηση, (2) παίρνει μόνο θετικές τιμές
και σε μεγάλη απόσταση από το Σκίρμιον να έχει πεπερασμένη τιμή. Πιο συγκεκριμένα ∼ 0 στα αριστερά του και ∼ Bo τα δεξιά του. (3) Η μεταβολή στο μαγνητικό
πεδίο να γίνεται κυρίως στην περιοχή που υπάρχει το Σκίρμιον και όχι σε όλο το υλικό. Κατά τ΄ άλλα η επιλογή της συνάρτησης αυτής είναι τυχαία και θα μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη συνάρτηση με τα ίδια χαρακτηριστικά. Στην πιο
πάνω συνάρτηση Bo είναι το μέγιστο μαγνητικό πεδίο που εφαρμόζεται, όταν δηλαδή
η συνάρτηση tanh((x − Rxo )/k))/2 παίρνει την τιμή 1, κάτι που συμβαίνει για μεγάλα
x. Το Rxo είναι η αρχική θέση του Σκίρμιον στον άξονα x και το k είναι μια σταθερά
που καθορίζει πόσο μακριά εκτείνεται η περιοχή στην οποία συμβαίνει η μεταβολή του
εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Για τις δικές μου προσομοιώσεις χρησιμοποίησα την
τιμή k = 8 × 10−9 . Το πεδίο εφαρμόζεται με τρόπο ώστε το κέντρο συμμετρίας του
Σκίρμιον να βρίσκεται αρχικά στην περιοχή με την μέγιστη κλίση στην τιμή του μαγνητικού πεδίου. Για τις προσομοιώσεις χρησιμοποίησα α = 0.3 , Msat = 580 × 103 A/m,
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Aex = 15 × 10−12 J/m, Ku1 = 0.8 × 106 J/m3 και Dind = 2.5 × 10−3 J/m2 . Χρησιμοποίησα ορθογώνια γεωμετρία με διαστάσεις xsample = 256 nm, ysample = 512 nm
και zsample = 0.4nm. Η γεωμετρία είχε πάχος ένα κελί ενώ το μήκος και πλάτος
των κελιών ήταν 1 nm. Επιπλέον ο χρόνος που το σύστημα χρονοεξελίχθηκε ήταν
100 ns. Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού υπολογιζόταν τη θέση του Σκίρμιον από
τις σχέσεις (5.1) όπως και στο κεφ. 5.1 και χρησιμοποιώντας τις τιμές αυτές υπολόγισα
την ταχύτητα που έχει το Σκίρμιον ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας την προσέγγιση
πρώτης τάξης για την παράγωγο. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για διαφορετικές
τιμές του Bo . Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων αυτών φαίνονται στο πιο κάτω
σχήμα
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Σχήμα 5.9: Γραφική παράσταση του u ως προς t για τρεις τιμές του Bo (1 × 10−2 T ,2 ×
10−2 T ,3 × 10−2 T )

Στο πιο πάνω σχήμα παρατηρούμε τα εξής. (1) Κατ΄ αρχή όπως διαισθητικά αναμενόταν ένα μη ομοιόμορφο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο μπορεί όντως να κινήσει ένα
Σκίρμιον. (2) Το Σκίρμιον αρχικά επιταχύνεται απότομα σε μια μέγιστη ταχύτητα και
ακολούθως η ταχύτητα του φθίνει αργά προς την τιμή u = 0m/s. Το ότι το Σκίρμιον
θα επιβραδύνεται και στο τέλος θα σταματήσει, είναι κάπως αναμενόμενο από το γεγονός ότι το Σκίρμιον κατά την κίνηση του θα καταλήξει μακριά από την περιοχή οπού
η κλίση του μαγνητικού πεδίου είναι σημαντική και έτσι δε θα έχει κάποιο δυναμικό
να δρα πάνω του για να το κινήσει. Η μεγίστη αυτή ταχύτητα είναι μεγαλύτερη για
μεγαλύτερα Bo . Επιπρόσθετα από το σχήμα 5.10, στο οποίο φαίνονται οι συνιστώσες
της ταχύτητα του Σκίρμιον ξεχωριστά, μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι η μεγαλύτερη συνεισφορά στην ολική ταχύτητα του Σκίρμιον προέρχεται από τη συνιστώσα της
ταχύτητας στον άξονα y. Μάλιστα οι τιμές των ux και uy που κατέγραψα στην προσομοίωση, φαίνεται ότι οι δύο ταχύτητες διατηρούν ένα σχετικά σταθερό λόγο 1/3, 045
με μια μικρή μεταβολή της τάξης του 1‰ γύρω απ΄ αυτή την τιμή.
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Σχήμα 5.10: Γραφική παράσταση των u, ux και uy ως προς t για την περίπτωση
Bo = 2 × 10−2 T

Από τα σχήματα 5.9 και 5.10 φαίνονται δύο σημαντικά μειονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου κίνησης. Πρώτο, η ταχύτητα του Σκίρμιον δεν είναι σταθερή αλλά
μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, μάλιστα ελαττώνεται γρήγορα σε πολύ μικρές
τιμές. Δεύτερο, τα μεγέθη των ταχυτήτων που αναπτύσσονται είναι σημαντικά, αλλά εύκολα μπορούν να ξεπεραστούν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο κίνησης με πολωμένο σπιν
ρεύμα. Παρόλα αυτά για ορισμένες διατάξεις μπορεί να είναι πρακτικά πιο εύκολο να
πραγματοποιηθεί η κίνηση του Σκίρμιον με αυτή τη μέθοδο. Για παράδειγμα, αν θέλω
να κινήσω δύο Σκίρμιον που βρίσκονται στο ίδιο υλικό προς αντίθετες κατευθύνσεις,
πρακτικά θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να το πράξω με τη χρήση ρεύματος, γιατί θα
χρειαζόταν να κάνω το ρεύμα να ρέει προς αντίθετες κατευθύνσεις μέσα στο ίδιο το
υλικό, ενώ θα μπορούσα εύκολα να εφαρμόσω μαγνητικά πεδία που να κινούν τα δύο
Σκίρμιον αντίθετα. Ακόμα, η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιπτώσεις
όπου δεν απαιτείται κίνηση του Σκίρμιον για μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι η ταχύτητα
του Σκίρμιον δε θα προλάβαινε να ελαττωθεί στο διάστημα αυτό.

Μια άλλη μέθοδος για να μεταβληθεί η τιμή της αρχικής μέγιστης ταχύτητας είναι
μεταβάλλοντας την παράμετρο k η οποία στην ουσία ελέγχει πόσο ευρεία είναι η περιοχή
στην οποία υπάρχει μη αμελητέα κλίση στο εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο. Στο σχήμα
5.11 φαίνεται το γράφημα της ταχύτητας του Σκίρμιον ως προς το χρόνο.
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Σχήμα 5.11: Γραφική παράσταση του u ως προς t για τρεις τιμές του k (4,8 και 12 )

Στο πιο πάνω σχήμα παρατηρείται ότι όσο η τιμή του k αυξάνεται η μέγιστη ταχύτητα μειώνεται. Αυτό αναμενόταν γιατί μεγαλύτερο k σημαίνει πως η μεταβολή του
εφαρμοζόμενου εξωτερικού πεδίου είναι πιο ομαλή γιατί συμβαίνει σε πιο μεγάλες αποστάσεις άρα και η κλίση του μαγνητικού πεδίου είναι μικρότερη. Ταυτόχρονα όμως
παρατηρείται ότι για μεγαλύτερες τιμές του k η ταχύτητα φθίνει πιο αργά προς το 0.
Είναι σημαντικό η συμπεριφορά αυτή που παρατηρείται για την ταχύτητα u(t) να
ληφθεί υπόψιν σε τυχόν εφαρμογές αυτής της μεθόδου κίνησης του Σκίρμιον. Καταρχήν η μεταβολή του k είναι ακόμα ένας τρόπος για να μεταβάλλει κάποιος τη μέγιστη
ταχύτητα που φτάνουν τα Σκίρμιον. Κατά δεύτερον η παράμετρος αυτή καθορίζει πόσο
γρήγορα φθίνει η ταχύτητα του Σκίρμιον κάτι που είναι σημαντικό να ρυθμιστεί σωστά
ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής. Παρόλα αυτά τα πιο πάνω αποτελέσματα
είναι κάπως αποθαρρυντικά όσον αφορά τη χρήση πεδίων για την κίνηση Σκίρμιον σε
μεγάλες αποστάσεις αφού με αυτή τη μέθοδο τα Σκίρμιον δε διατηρούν σταθερή ταχύτητα σε μεγάλες αποστάσεις, έτσι η μέθοδος αυτή περιορίζει τη χρησιμότητά της σε
εφαρμογές που απαιτούν κίνηση του Σκίρμιον για μικρές αποστάσεις και για μικρούς
χρόνους.
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Κεφάλαιο 6
Δυναμική σε σύστημα με δύο
Σκίρμιον
Μέχρι αυτό το σημείο έχουν μελετηθεί οι συνθήκες για τις οποίες ένα απομονωμένο
Σκίρμιον αποτελεί ευσταθή κατάσταση του μαγνητισμού σ΄ ένα υλικό, καθώς επίσης και
πως αυτό κινείται κάτω από την επήρεια πολωμένων σπιν ρευμάτων και μη ομοιόμορφων
μαγνητικών πεδίων. Στο κεφάλαιο αυτό θα χρησιμοποιηθούν οι γνώσεις αυτές για
να μελετηθεί η συμπεριφορά ενός συστήματος δύο αλληλεπιδρώντων Σκίρμιον. Το
σύστημα που θα μελετηθεί θ΄ αποτελείται από το μαγνητικό υλικό και σε αυτό θα
υπάρχουν δύο Σκίρμιον. Οι διαστάσεις κι η γεωμετρία του υλικού θα είναι τέτοια ώστε
η αλληλεπίδραση μεταξύ των Σκίρμιον και των άκρων του υλικού να είναι αμελητέα,
για να είναι δυνατόν να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στα φαινόμενα που προκαλούνται
λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ των Σκίρμιον. Επιπλέον, σε κάθε προσομοίωση
θα χρησιμοποιηθούν τιμές παραμέτρων για το μαγνητικό υλικό, για τις οποίες ένα
απομονωμένο Σκίρμιον θα ήταν σταθερό.

6.1

Ενέργεια μεταξύ δύο στατικών αλληλεπιδρόντων Σκίρμιον

Πριν μελετηθεί οποιοδήποτε άλλο δυναμικό σύστημα με δύο Σκίρμιον (π.χ. κρούση
των Σκίρμιον με τη χρήση κάποιου πεδίου), θα ήταν καλό να μελετηθεί πρώτα η αλληλεπίδραση που έχουν τα δύο Σκίρμιον όταν αυτά βρίσκονται σε κάποια απόσταση το
ένα από το άλλο. Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε ένα πρόγραμμα στο οποίο δύο
Σκίρμιον βρίσκονται σε κάποια απόσταση μεταξύ1 τους και ακολούθως καταγράφω την
ενέργεια που έχουν τα δύο Σκίρμιον. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για διάφορες
αποστάσεις. Από τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού κατασκεύασα τη γραφική
παράσταση που φαίνεται στο σχήμα 6.1.

1

Η μέθοδος κατασκευής ενός τέτοιου συστήματος περιγράφεται στο παράρτημα Γʹ
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Σχήμα 6.1: Στο γράφημα αυτό φαίνεται η ενέργεια των δύο Σκίρμιον σαν συνάρτηαση
της απόστασης μεταξύ των Σκίρμιον

Στον κατακόρυφο άξονα φαίνεται η ενέργεια των δύο Σκίρμιον (ESk−Sk ), η οποία
υπολογίζεται από τη ενέργεια του συστήματος μείον την ενέργεια που έχει το σύστημα
όταν βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας με το μαγνητισμό του υλικού να είναι ομοιόμορφος και προσανατολισμένος προς τη διεύθυνση κάθετη με το επίπεδο του λεπτού
υμενίου, την οποία ενέργεια παίρνω και σαν ενέργεια αναφοράς. Στον οριζόντιο άξονα
φαίνεται η απόσταση μεταξύ των Σκίρμιον (d), μετρημένη σαν η απόσταση μεταξύ των
κέντρων συμμετρίας των δύο Σκίρμιον.
Από το γράφημα στο σχήμα 6.1 παρατηρώ τα εξής. Η συνάρτηση ESk−Sk = f (d)
είναι μονότονη με την ESk−Sk ν΄ αυξάνεται καθώς η απόσταση d μειώνεται. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα η παράγωγος της ενέργεια να είναι αρνητική για όλες τις τιμές του d.
Συνδυάζοντας την πιο πάνω παρατήρηση με τη σχέση F = −dE/dx, συμπεραίνω ότι
η δύναμη μεταξύ δύο Σκίρμιον είναι θετική για κάθε d, άρα τα δύο Σκίρμιον απωθούν
το ένα το άλλο σε οποία απόσταση αυτά βρεθούν. Από το πιο πάνω προκύπτει ότι
για το σύστημα αυτό δεν υπάρχει κάποια δέσμια κατάσταση για τα δύο Σκίρμιον, κάτι
που θα συνέβαινε αν στο γράφημα του σχήματος 6.1 υπήρχε κάποιο ελάχιστο αλλά
ούτε και τα δύο Σκίρμιον πρόκειται να καταρρεύσουν το ένα στο άλλο, κάτι που θα
συνέβαινε αν η συνάρτηση ESk−Sk = f (d) ήταν μονότονη και η ελάχιστη ενέργεια
βρισκόταν στο σημείο d = 0. Επιπλέον, παρατηρώ ότι στο όριο των μεγάλων d,
όπου η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο Σκίμριον είναι αμελητέα η ενέργεια παίρνει
μια τιμή κοντά στα 1, 5497eV , η οποία είναι πολύ κοντά στην τιμή που παίρνω αν
πολλαπλασιάσω επί δύο την ενέργεια που βρίσκω από τα γραφήματα 4.17-4.20 στό
κεφ. 4.2 σαν την ενέργεια του σταθερού Σκίρμιον η οποία είναι 1, 55eV . Επίσης
από το σχήμα 6.1 φαίνεται ότι η αλληλεπίδραση των δύο Σκίρμιον γίνεται αισθητή
περίπου για αποστάσεις μικρότερες των 70 nm ενώ για μεγαλύτερες αποστάσεις δεν
παρατηρείται κάποια αισθητή μεταβολή στην ενέργεια ESk−Sk άρα και η δύναμη μεταξύ
των δύο Σκίρμιον είναι αμελητέα.
Στο γράφημα 6.1 καταγράφονται ενέργειες ESk−Sk μόνο για αποστάσεις μεγαλύτερες των 40 nm κάτι που οφείλεται σε περιορισμό που έχω λόγω της μεθόδου που χρησιμοποιώ για να κατασκευάσω το σύστημα με τα δύο Σκίρμιον σε κάποια απόσταση.
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Αλλά ούτως ή άλλως για πολύ μικρές αποστάσεις μεταξύ των Σκίρμιον η προσέγγιση του Σκίρμιον ως σωματίδιο (κεφ. 2.3) παύει να ισχύει, αφού η εσωτερική δομή
του Σκίρμιον παραμορφώνεται λόγω αλληλεπικάλυψης των δομών σπιν των δύο αυτών
Σκίρμιον.
Από τα πιο πάνω συμπεραίνει κανείς ότι δύο Σκίρμιον δεν μπορούν ποτέ να συγκρουστούν αυθόρμητα, μόνο από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. ΄Αρα, για να μελετήσει
κανείς τη σύγκρουση δύο Σκίρμιον και πιο γενικά την αλληλεπίδραση τους σε ενέργειες
υψηλότερες από αυτές που εικονίζονται στο σχήμα 6.1 θα πρέπει να χρησιμοποιήσει
κάποιο πεδίο (ηλεκτρικό ή μαγνητικό) για να φέρει τους δύο αυτούς μαγνητικούς τοίχους πολύ κοντά. Κάτι τέτοιο επιχειρείται στο επόμενο κεφάλαιο.

6.2

Σύγκρουση Σκίρμιον κινούμενα με τη χρήση
πολωμένου σπιν ρεύματος

Το κεφάλαιο αυτό είναι αφιερωμένο στη μελέτη των φαινομένων που προκύπτουν
όταν συγκρουστούν δύο Σκίρμιον τα οποία κινώ με τη χρήση πολωμένων σπιν ρεμάτων.
Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε το πρόγραμμα που να προσομοιώνει το εξής
σύστημα. Αρχικά κατασκεύασα ένα σύστημα το οποίο στην αρχική του κατάσταση
αποτελείται από δύο Σκίρμιον τα οποία απέχουν κατά περίπου 31 nm και βρίσκονται
στο κέντρο της γεωμετρίας. Το σύστημα αυτό κατασκευάστηκε με την ίδια μέθοδο με
την οποία κατασκεύασα τα συστήματα μου στο κεφ. 6.1. Μια εικόνα του μαγνητισμού
ενός τέτοιου συστήματος φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα

Ακολούθως εφαρμοζόταν στην περιοχή που βρίσκεται 4 nm δεξιά από το κέντρο
της γεωμετρίας και μέχρι το δεξί άκρο του υλικού ένα 100% πολωμένο σπιν ρεύμα
με φορά ροής προς τα δεξιά το οποίο θα επηρεάζει μόνο το Σκίρμιον που βρίσκεται
στο δεξιό μισό της γεωμετρίας και ένα αντίστοιχο ρεύμα με την αντίθετη φορά στην
περιοχή που βρίσκεται 4 nm αριστερά από το κέντρο της γεωμετρίας και μέχρι το
αριστερό άκρο του υλικού και το οποίο θα επηρεάζει μόνο το Σκίρμιον που βρίσκεται
στο αριστερό μισό της γεωμετρίας. Στο υπόλοιπο υλικό, δηλαδή από −4 nm έως
4 nm (αν x = 0 nm στο κέντρο της γεωμετρίας) δεν εφαρμόζεται κανένα ρεύμα.
Αυτό έγινε με σκοπό ώστε όταν φτάσουν τα δύο Σκίρμιον το ένα πολύ κοντά στο
άλλο στο κέντρο της γεωμετρίας, να μην επηρεάζονται από το ρεύμα της περιοχής
του αλλού Σκίρμιον. Η απόσταση χωρίς την εφαρμογή ρεύματος επιλέχθηκε να είναι
8 nm δηλαδή όση και η απόσταση 2 ακτίνων Σκίρμιον στο υλικό αυτό σε κατάσταση
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ισορροπίας2 . Τα ρεύματα αυτά εφαρμόζονται στον χρόνο t = 0 και έπειτα το σύστημα
αφήνεται να χρονοεξελιχθεί. Για τις προσομοιώσεις χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές των
παραμέτρων α = 0.3, xi = 0.3, Msat = 580 × 103 A/m, Aex = 15 × 10−12 J/m, Ku1 =
0.8×106 J/m3 και Dind = 2.5×10−3 J/m2 . Χρησιμοποιήθηκε τετράγωνη γεωμετρία με
διαστάσεις xsample = 256 nm, ysample = 256 nm και zsample = 0.4nm. Η γεωμετρία
είχε πάχος ένα κελί ενώ το μήκος και πλάτος των κελιών ήταν 0, 25 nm. Το μέτρο
της πυκνότητας ρεύματος μεταβαλλόταν από προσομοίωση σε προσομοίωση. Στην
πρώτη προσομοίωση χρησιμοποιήθηκε την τιμή j = 50 × 1011 A/m2 . Το αποτέλεσμα
της χρονικής εξέλιξης παρατηρήθηκε βλέποντας στιγμιότυπα του συστήματος τα οποία
εξάγονταν από το πρόγραμμα με την εντολή Snapshot(m) . Το αποτέλεσμα αυτό ήταν
τα Σκίρμιον να συγκρουστούν και στη συνεχεία να απωθηθούν το ένα από το άλλο λόγω
της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Κατά την άπωση τα δύο Σκίρμιον συρρικνώνονται
και μικραίνει η ακτίνα τους λόγω της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης, η οποία γίνεται όλο
και πιο έντονη σε όλο και μικρότερες αποστάσεις αλλά και λόγω του ρεύματος που τα
σπρώχνει το ένα προς το άλλο. Επιπλέον, κατά την σύγκρουση τα Σκίρμιον αποκτούν
και ταχύτητα κάθετη προς το ρεύμα (Το δεξί Σκίρμιον κινείται ελαφρώς προς τα πάνω
και το αριστερό Σκίρμιον ελαφρός προς τα κάτω). Η κίνηση αυτή είναι αποτέλεσμα της
γυροσκοπικής κίνησης που εκτελούν όταν σε αυτά εφαρμόζεται κάποιο δυναμικό και η
φορά της κίνησης αυτής εξαρτάται από τη χειραλικότητα (γ) των Σκίρμιον. Τέλος τα
δύο Σκίρμιον καταλήγουν στο κέντρο της γεωμετρίας, στην περιοχή δηλαδή που δεν
εφαρμόζω ρεύμα το ένα πάνω από το άλλο στη νέα τους κατάσταση ισορροπίας. Στο
σχήμα 6.2 φαίνονται διαδοχικά στιγμιότυπα από μια τέτοια κίνηση.
Στη συνέχεια επαναλήφθηκε η ίδια διαδικασία αρκετές φορές για όλο και πιο μεγάλα
ρεύματα με σκοπό να βρεθεί αν υπάρχει κάποια άλλη περιοχή ρεύματος για την οποία
το σύστημα εμφανίζει κάποια άλλη συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα, αναμενόταν να
βρεθούν τιμές ρεύματος για τις οποίες τα δύο Σκίρμιον για παράδειγμα καταστρέφονται
ή συγχωνεύονται σ΄ ένα, περιπτώσεις δηλαδή για τις οποίες ο τοπολογικός αριθμός
NSk δε διατηρείται. Από τις προσομοιώσεις αυτές βρέθηκε ότι πάνω από μια κρίσιμη
πυκνότητα ρεύματος με τιμή μεταξύ j = 137 × 1011 A/m2 και j = 144 × 1011 A/m2 τα
Σκίρμιον διαλύονται κατά τη σύγκρουση. ΄Οπως και στην περίπτωση που δε διαλύονται
τα Σκίρμιον κινούνται το ένα προς το άλλο, συγκρούονται και κατά τη σύγκρουση
τους αυτή συρρικνώνονται λόγω της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Η μόνη διαφορά
είναι ότι σε αυτή την περίπτωση τα Σκίρμιον δεν απωθούνται προς μια καινούργια
θέση ισορροπίας αλλά συρρικνώνονται μέχρι η κεντρική περιοχή τους να χαθεί εντελώς
κι η όλη δομή να διαλυθεί. Στο σχήμα 6.3 φαίνονται διαδοχικά στιγμιότυπα για την
περίπτωση αυτή.
Να σημειωθεί ότι αρχικά είχε γίνει μια σειρά από προσομοιώσεις όπου το μήκος
και πλάτος των κελιών ήταν 1 nm και οι οποίες καταδείκνυαν ότι το κρίσιμο ρεύμα
είναι μεταξύ των τιμών j = 3e11A/m2 και j = 2e11A/m2 . Παρόλα αυτά η τιμή
αυτή απορροφήθηκε όταν τρέχοντας τα ίδια προγράμματα απλά με τη διαφορά ότι στα
καινούργια μου προγράμματα η γεωμετρία χωριζόταν σε πιο μικρά κελιά. Κατ΄ ακρίβεια
τα κελιά είχαν μήκος και πλάτος 0, 25 nm, δηλαδή 1/4 των παλιών διαστάσεων άρα
2

Η διάταξή αυτή είναι από μία άποψη μη ρεαλιστική γιατί έχω ρεύμα να κινείται σε αντίθετες
κατευθύνσεις στο ίδιο υλικό, επιπλέον το ρεύμα αλλάζει τιμή απότομα στο χώρο στα σημεία x = 4 nm
και x = −4 nm και γενικά η διάταξή αυτή είναι πρακτικά δύσκολο να φτιαχτεί. Αλλά αυτό γίνεται σαν
ένα πρώτο βήμα για να μελετηθεί η σύγκρουση των Σκίρμιον. Το πιο κοντινό σύστημα που μπορεί
να κατασκευαστεί πρακτικά είναι αν στην περιοχή του κέντρου, όπου στη δική μου προσομοίωση το
ρεύμα που ρέει είναι μηδενικό, εφαρμόσω ρεύμα κάθετο στο λεπτό υμένιο το οποίο ρεύμα στη συνέχεια
θα διακλαδώνεται και θα ρέει στη δεξιά και αριστερή περιοχή του υλικού
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το Σκίρμιον αποτελείτο από 16 φορές πιο πολλά κελιά απ΄ ότι πριν. ΄Οπως φαίνεται το
αποτέλεσμα του προγράμματος αυτού είναι ευαίσθητο στη χωρική ανάλυση που έχω
για την τιμή του μαγνητισμού στο χώρο. Σαν αποτέλεσμα αυτού επαναλήφθηκε η ίδια
μελέτη με μέγεθος κελιού 0, 25 nm και κρατηθήκαν οι τιμές από τις προσομοιώσεις
αυτές ως σωστές αφού η καλύτερη αυτή ακρίβεια σημαίνει ότι τα αποτελέσματα αυτά
θα είναι πιο κοντά στις ρεαλιστικές τους τιμές.
Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ο τρόπος που τα δύο Σκίρμιον χάνονται. Διαισθητικά αναμενόταν ότι τα δύο Σκίρμιον θα συγχωνεύονταν. Η διαίσθηση αυτή προέρχεται
από το γεγονός ότι μέχρι τώρα από διάφορες μελέτες που είχαν γίνει γνωρίζουμε ότι το
Σκίρμιον διαλύεται όταν αυτό προσέκρουε στα σύνορα του υλικού [34,43]. Κατά τη διαδικασία αυτή η κεντρική περιοχή του Σκίρμιον προσέκρουε στα άκρα και εξαφανιζόταν.
Χαρακτηριστικό της διαδικασίας αυτής ήταν ότι η διαδικασία για να καταστραφεί το
Σκίρμιον ξεκινούσε τη στιγμή που ο νοητός κύκλος που σχηματίζουν τα σημεία με
mz = 0 ερχόταν σε επαφή με τα άκρα. Μόλις ξεκινούσε αυτή η επαφή η διαδικασία καταστροφής ήταν πολύ γρήγορη, στη δημοσίευση [43] η διαδικασία αυτή διαρκούσε μόλις
0.2 ns για πυκνότητα ρεύματος της τάξης του j = 1 × 1011 A/m2 . Επιπλέον για επιβεβαίωση ότι το ίδιο θα ισχύει και στην περίπτωση των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται
στο σύστημα μου, κατασκευάστηκε προσομοίωση στην οποία συγκρούεται το Σκίρμιον
με τα άκρα του υλικού και στην οποία παρατηρείται η ίδια διαδικασία καταστροφής του
Σκίρμιον με τη δημοσίευση [43].
Γιαυτό και διαισθητικά αναμένεται τα δύο Σκίρμιον να συγχωνευθούν (τουλάχιστο
σε πρώτη φάση) με τη διαδικασία αυτή να ξεκινά όταν οι κεντρικές περιοχές των δύο
Σκίρμιον έρχονται σε επαφή. Αντί αυτού οι δύο κεντρικές περιοχές απωθούνται ισχυρά
και τέλος χάνονται λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ Σκίρμιον την οποία ελαττώνει το
μέγεθος των Σκίρμιον μέχρι η εσωτερική περιοχή να εξαφανιστεί τελείως.
Επιπλέον, το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται να διαφωνεί με τα αποτελέσματα της δημοσίευσης [44]. Στη μελέτη που γίνεται σε αυτή την δημοσίευση παρατηρείται ότι δύο
Σκίρμιον συγχωνεύονται σε ένα. Αλλά το σύστημα που μελετούν επικρατούν πολύ
διαφορετικές συνθήκες με κύριες διαφορές τα Σκίρμιον είναι διατεταγμένα σε πλέγμα
και ακίνητα μεταξύ τους, αντί να κινούνται το ένα αντίθετα με το άλλο. Το σύστημα
είναι τρισδιάστατο αντί να βρίσκεται σε λεπτό υμένιο. Επιπλέον, στο σύστημα αυτό
εισάγεται μη μηδενική θερμοκρασία η οποία κάνει το σύστημα πιο ασταθές και εισάγει
μια τυχαιότητα στο σύστημα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τρόπος που χάνεται το Σκίρμιον στην περίπτωση αυτή είναι όμοιος με τον τρόπο που χάνεται ένα Σκίρμιον όταν βρεθεί στην περιοχή αστάθειας
(2) του σχήματος 4.11 στο κέφ. 4.1.1, αφού και σε εκείνη την περίπτωση το Σκίρμιον
συρρικνώνεται μέχρι το σημείο που θα μικρύνει υπερβολικά η εσωτερική του περιοχή
οδηγώντας όλη τη δομή να εξαφανιστεί (λόγω του γεγονότος ότι το Σκίρμιον βρίσκεται
σε ένα υλικό στο οποίο τα Σκίρμιον δεν αποτελούν σταθερή κατάσταση του μαγνητισμού λόγω των παραμέτρων που υπάρχουν στο υλικό). Ενώ στην περίπτωση όπου
το Σκίρμιον χάνεται λόγω σύγκρουσης με τα άκρα του υλικού θα μπορούσε να αντιστοιχιστεί με την περιοχή αστάθειας (3) του ίδιου σχήματος αφού, αν και το Σκίρμιον
έχει χάσει ήδη την κυλινδρική του συμμετρία σ΄ αυτή την περίπτωση, εντούτοις στην
περιοχή αυτή η τοπολογία του Σκίρμιον χαλά λόγω επαφής της δομής με τα άκρα του
υλικού.
Στα πιο κάτω σχήματα κάτω φαίνεται πως αλλάζει η τοπολογική σταθερά NSk , η
συνολική ενεργεία καθώς, οι διάφοροι όροι που συνεισφέρουν στην ενέργεια αυτή3 και
3

Οι ενέργειες που καταγράφονται στα γραφήματα υπολογίζονται ως η ενέργεια του συστήματος τη
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η απόσταση μεταξύ Σκίρμιον για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις όπου τα Σκίρμιον
χάνονται ή δε χάνονται κατά τη σύγκρουση.
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Σχήμα 6.4: Στο σχήμα φαίνεται η τιμή της τοπολογικής σταθεράς NSk και για τα
δύο Σκίρμιον μαζί ως προς το χρόνο για την περίπτωση όπου τα δύο Σκίρμιον δε
διαλύονται κατά τη μεταξύ τους σύγκρουση. Η πυκνότητα ρεύματος που επιδρά πάνω
στα δύο Σκίρμιον είναι j = 100 × 1011 A/m2 .
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Σχήμα 6.5: Στο σχήμα φαίνεται η συνολική ενεργεία καθώς και οι διάφοροι όροι που
συνεισφέρουν στη συνολική ενέργεια ως προς το χρόνο για την περίπτωση όπου τα
δύο Σκίρμιον δε διαλύονται κατά τη μεταξύ τους σύγκρουση. Η πυκνότητα ρεύματος
που επιδρά πάνω στα δύο Σκίρμιον είναι j = 100 × 1011 A/m2 .
δεδομένη στιγμή μείον μια σταθερή τιμή η οποία είναι η τιμή της αντίστοιχης ενέργειας που έχει το
σύστημα όταν αυτό βρίσκεται στην κατάσταση ισορροπίας με το μαγνητισμό ομοιόμορφο
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Σχήμα 6.6: Στο σχήμα φαίνεται η συνολική απόσταση μεταξύ των κέντρων συμμετρίας
των δύο Σκίρμιον ως προς τον χρόνο για την περίπτωση όπου τα δύο Σκίρμιον δε
διαλύονται κατά τη μεταξύ τους σύγκρουση. Η πυκνότητα ρεύματος που επιδρά πάνω
στα δύο Σκίρμιον είναι j = 100 × 1011 A/m2 .
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Σχήμα 6.7: Στο σχήμα φαίνεται η τιμή της τοπολογικής σταθεράς NSk και για τα δύο
Σκίρμιον μαζί ως προς το χρόνο για την περίπτωση όπου τα δύο Σκίρμιον διαλύονται
κατά τη μεταξύ τους σύγκρουση. Η πυκνότητα ρεύματος που επιδρά πάνω στα δύο
Σκίρμιον είναι j = 200 × 1011 A/m2 .
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Σχήμα 6.8: Στο σχήμα φαίνεται η συνολική ενεργεία καθώς και οι διάφοροι όροι που
συνεισφέρουν στη συνολική ενέργεια ως προς το χρόνο για την περίπτωση όπου τα
δύο Σκίρμιον διαλύονται κατά τη μεταξύ τους σύγκρουση. Η πυκνότητα ρεύματος που
επιδρά πάνω στα δύο Σκίρμιον είναι j = 200 × 1011 A/m2 .
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Σχήμα 6.9: Στο σχήμα φαίνεται η συνολική απόσταση μεταξύ των κέντρων συμμετρίας
των δύο Σκίρμιον ως προς το χρόνο για την περίπτωση όπου τα δύο Σκίρμιον διαλύονται
κατά τη μεταξύ τους σύγκρουση. Η πυκνότητα ρεύματος που επιδρά πάνω στα δύο
Σκίρμιον είναι j = 200 × 1011 A/m2 . Στο σχήμα φαίνεται η απόσταση μόνο μέχρι τη
στιγμή της καταστροφής των δύο δομών.

Από τα πιο πάνω γραφήματα εξάγουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: (1) Στο γράφημα 6.4 παρατηρώ ότι αρχικά το συνολικό NSk (και για τα δύο Σκίρμιον μαζί) είναι κατά
απόλυτη τιμή ίσο με 2 όπως αναμένετο για δύο Σκίρμιον και ακολούθως φτάνει σε μια
67

6.2. Σύγκρουση Σκίρμιον κινούμενα με τη χρήση πολωμένου σπιν ρεύματος

ελάχιστη τιμή κατά τη διάρκεια της κρούσης σε χρόνο 0, 024 ns όπου και μειώνεται
κατά ένα ποσοστό περίπου 1−2‰ λόγω της αλληλεπικάλυψης που έχουν τα δύο Σκίρμιον. Ακολούθως για μεγαλύτερους χρόνους το συνολικό NSk αυξάνεται κατά απόλυτη
τιμή. Αντίθετα για το γράφημα 6.7 παρατηρώ επίσης το συνολικό NSk να μειώνεται
κατά απόλυτη τιμή κατά τη σύγκρουση με τη διαφορά ότι σ΄ ένα χρόνο t = 0, 0155 ns
γίνεται μια απότομη μετάβαση σε NSk = 0 κι είναι η στιγμή στην οποία τα δύο Σκίρμιον καταστρέφονται. (2) Στα σχήματα 6.5 και 6.8 παρατηρώ αρχικά μια αύξηση στην
ενέργειας ανισοτροπίας και μια μείωση της ενέργειας ανταλλαγής. Επιπλέον και στα
δύο συστήματα παρατηρώ ότι η ενέργεια ανταλλαγής είναι η κυρίαρχη ενέργεια για την
στιγμή της σύγκρουσης όπου τα δύο Σκίρμιον έρχονται στην ελάχιστη απόσταση ενώ
για το ίδιο διάστημα η ενέργεια ανισοτροπίας μειώνεται σημαντικά λόγω του γεγονότος
ότι οι δύο μαγνητικοί τοίχοι συρρικνώνονται. Επιπλέον, στο γράφημα του σχήματος
6.8 παρατηρώ ότι μετά την κρούση η ενέργεια ανταλλαγής πάει στο 0 ενώ η ενέργεια
ανισορροπίας και η μαγνητοστατική πάνε σε κάποιες σταθερές τιμές. (3) Στο σχήμα
6.6 παρατηρώ ότι η απόσταση αρχικά μειώνεται με σταθερό ρυθμό, όσο τα Σκίρμιον
είναι αρκετά μακριά και πριν ξεκινήσει η μεταξύ τους σύγκρουση. Ακολούθως, η μεταξύ τους απόσταση σταθεροποιείται λίγο πιο πάνω από 5 nm. Επιπλέον, για χρόνους
μεγαλύτερους των t = 0, 04 ns η απόσταση d φαίνεται να μειώνεται περαιτέρω αλλά
αυτό οφείλεται σε αδυναμία του αλγόριθμου να υπολογίσει σωστά την ποσότητα αυτή
όταν τα κέντρα συμμετρίας των δύο Σκίρμιον βρίσκονται κοντά στο σημείο x = 0 (στο
κέντρο της γεωμετρίας). Στο σχήμα 6.9 επίσης παρατηρώ ότι η απόσταση d αρχικά
μειώνεται με σταθερό ρυθμό, όσο τα Σκίρμιον είναι αρκετά μακριά και πριν ξεκινήσει
η μεταξύ τους σύγκρουση. Ακολούθως η μεταξύ τους απόσταση σταθεροποιείται λίγο
πιο κάτω από 5 nm. Ενώ για χρόνους μεγαλύτερους του t = 0, 0155 ns η ποσότητα
αυτή δεν έχει κάποια σημασία αφού τα δύο Σκίρμιον δεν υπάρχουν πλέον.
Από τα πιο πάνω συμπεραίνεται ότι η ενέργεια ανταλλαγής είναι ο κυρίαρχος ενεργειακός όρος κατά τη διαδικασία της σύγκρουσης κάτι που είναι λογικό αφού όσο πιο
κοντά φτάσουν δύο όμοια Σκίρμιον τόσο πιο μεγάλη είναι η γωνία που σχηματίζουν τα
σπιν των δύο αυτών δομών με αποτέλεσμα η ενέργεια ανταλλαγής του συστήματος να
αυξάνεται. Ακόμα από το τρόπο που τα δύο Σκίρμιον διαλύονται συμπεραίνεται ότι το
ενεργειακό φράγμα που συνδέεται με τη μετάβαση από την κατάσταση δύο Σκίρμιον
στην καταστροφή τους, όπως έχει περιγραφεί πιο πάνω, είναι μικρότερο από την περίπτωση από όπου θα μεταβαίναμε από δύο Σκίρμιον σ΄ ένα Σκίρμιον μέσω συνένωσης
των δύο παρόλο που στην πρώτη περίπτωση έχω μεγαλύτερη μεταβολή του τοπολογικού
αριθμού NSk .
΄Ενα επιπλέον συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από το κεφάλαιο αυτό είναι ότι
το δυναμικό που δρα πάνω σ΄ ένα Σκίρμιον και οφείλεται σ΄ ένα άλλο Σκίρμιον είναι
πολύ πιο ισχυρό από το δυναμικό που οφείλεται στα άκρα της γεωμετρίας. Αυτό
συμπεραίνεται από το γεγονός ότι χρειάζονται τάξεις μεγέθους πιο μεγάλο ρεύμα, άρα
και πολύ μεγαλύτερη ενέργεια, για να καταστρέψω ένα Σκίρμιον προσκρούοντας το σε
ένα άλλο Σκίρμιον πάρα όταν το συγκρούω στα άκρα του υλικού στο οποίο βρίσκεται.
Ακόμα κάτι που αξίζει σχολιασμού είναι το γεγονός ότι το ρεύμα που απαιτείται για
να καταστρέψει δύο Σκίρμιον είναι εξαιρετικά μεγάλο όσον αφορά πρακτικές εφαρμογές,
είναι στην ουσία στα όρια του ρεύματος που μπορώ να εφαρμόσω σ΄ ένα νανοκαλώδιο
πριν αυτό να καταστραφεί από υπερθέρμανση. Το γεγονός αυτό είναι ακόμα ένα δείγμα
της σταθερότητας του ίδιου του Σκίρμιον.
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Σχήμα 6.2: Στο σχήμα φαίνονται διαδοχικά στιγμιότυπα του μαγνητισμού για την περίπτωση όπου κατά τη σύγκρουση τους τα δύο Σκίρμιον δε διαλύονται. Η πυκνότητα
ρεύματος που επιδρά πάνω στα δύο Σκίρμιον είναι j = 100 × 1011 A/m2 . Κάθε στιγμιότυπο απέχει από το προηγούμενο κατά 5 × 10−12 s

69

6.2. Σύγκρουση Σκίρμιον κινούμενα με τη χρήση πολωμένου σπιν ρεύματος

Σχήμα 6.3: Στο σχήμα φαίνονται διαδοχικά στιγμιότυπα του μαγνητισμού για την
περίπτωση όπου κατά τη σύγκρουση τους τα δύο Σκίρμιον διαλύονται. Η πυκνότητα ρεύματος που επιδρά πάνω στα δύο Σκίρμιον είναι j = 200 × 1011 A/m2 . Κάθε
στιγμιότυπο απέχει από το προηγούμενο κατά 2.5 × 10−12 s
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Κεφάλαιο 7
Προοπτικές για μελλοντική
μελέτη
Πέρα από τα διάφορα χαρακτηριστικά που προσδιορίστηκαν για απομονωμένα Σκίρμιον στα κεφ. 4 και 5 όσον αφορά τη σταθερότητα τους και την κίνησή τους κάτω από
την εφαρμογή πεδίων αντίστοιχα αλλά και τα σημαντικά συμπεράσματα που εξάγονται στο κεφ. 6 για την αλληλεπίδραση δύο Σκίρμιον και την καταστροφή τους κατά
τη μεταξύ τους σύγκρουση, πολλά είναι τα ερωτήματα που γεννώνται κυρίως από τα
αποτελέσματα του κεφ. 6.

Περαιτέρω μελέτη του τρόπου καταστροφής των
δύο Σκίρμιον
΄Ισως το σημαντικότερο ερώτημα που εγείρεται είναι πού έγκειται η διαφορά στον
τρόπο που χάνονται τα δύο Σκίρμιον μεταξύ των περιπτώσεων της μελέτης που έγινε
στο κεφ. 6.2 όπου τα Σκίρμιον συρρικνώνονται και χάνονται και στην δημοσίευση [44]
όπου τα Σκίρμιον συγχωνεύονται. Το πιο πιθανόν η απάντηση να σχετίζεται με τις
διαφορές που ανέφερα για τα δύο συστήματα στο προηγούμενο κεφάλαιο. Επιπλέον, αν
η διαφορά στο πάχος του υλικού είναι ο παράγοντας που κάνει τη διαφορά τότε θα ήταν
καλό να απαντηθεί πιο είναι το κρίσιμο πάχος στο οποίο γίνεται η μετάβαση από τη μια
περίπτωση στην άλλη. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει αν η θερμοκρασία είναι ο παράγοντας
που κάνει τη διαφορά. Τότε στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να αναζητήσουμε κάποια
κρίσιμη θερμοκρασία στην οποία γίνεται η μετάβαση από τη μια περίπτωση στην άλλη.
Ανάλογη σύγκριση του τρόπου που παρατηρήσαμε να χάνονται τα Σκίρμιον στο κεφ.
6.2 θα πρέπει να γίνει με τον τρόπο που αυτά χάνονται κατά τη σύγκρουσή τους με τα
άκρα του υλικού. Διαισθητικά θα περίμενα ότι η απάντηση βρίσκεται στην τοπολογική
σταθερότητα του Σκίρμιον έναντι του γεγονότος ότι το διάνυσμα του μαγνητισμού στα
άκρα του υλικού είναι ελεύθερο να περιστραφεί. Αλλά για να βγουν ολοκληρωμένα
συμπεράσματα απαιτείται περαιτέρω μελέτη του ερωτήματος αυτού.

Κρούση μεταξύ Σκίρμιον διαφορετικού τύπου
Ακόμα ένα θέμα που χρήζει περαιτέρω μελέτης είναι η κρούση μεταξύ Σκίρμιον
διαφορετικού τύπου, δηλαδή με διαφορετικές τιμές για τις παραμέτρους m και γ. ΄Εχει
βρεθεί στο κεφ. 4.2 ότι για μια δεδομένη κατεύθυνση του διανύσματος D υπάρχει
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μόνο μια πιθανή ευσταθής κατάσταση Σκίρμιον. Επομένως αφού το D είναι μια παράμετρος που εξαρτάται από το υλικό συνεπάγεται ότι σε κάθε υλικό δεν μπορούν να
υπάρξουν δύο διαφορετικοί τύποι Σκίρμιον σε κατάσταση ισορροπίας. Τα ερωτήματα
που χρήζουν μελέτης είναι κατά πόσο είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί σύγκρουση δύο
τέτοιων Σκίρμιον σε χρόνους αρκετά μικρούς ώστε να μην αλλάξει η μορφή του Σκίρμιον του οποίου δε βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας. Επιπλέον αξίζει να μελετηθεί
πως η μεταβολή των παραμέτρων m και γ επηρεάζουν τον τρόπο που δύο Σκίρμιον
χάνονται κατά τη σύγκρουση καθώς και το πως επηρεάζεται ο τοπολογικός αριθμός
NSk σε μια τέτοια περίπτωση.
———————————————————————————————-
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Παράρτημα Αʹ
Κώδικας M uM ax3
Αʹ.1

Κώδικας για υπολογισμό Nsk

nsk_tot = 0 . 0
f o r i : = 1 ; i <nx −1; i ++{
f o r j : = 1 ; j <ny −1; j++{
dmdx = m. g e t c e l l ( i +1 , j , 0 ) . add (m. g e t c e l l ( i −1 , j , 0 ) . Mul( −1))
dmdy = m. g e t c e l l ( i , j + 1 , 0 ) . add (m. g e t c e l l ( i , j − 1 , 0 ) . Mul( −1))
c r o s s _ p r o d = dmdx . C r o s s (dmdy)
nsk_tot += c r o s s _ p r o d . Dot ( m. g e t c e l l ( i , j , 0 ) )
}
}
nsk_tot = nsk_tot / ( 4 ∗ p i )
nsk_tot = nsk_tot /4

A.2

Βελτιωµένος κώδικας για υπολογισµό Nsk

nsk_tot = 0 . 0
f o r i : = 2 ; i <nx −2; i ++{
f o r k : = 2 ; k<ny −2; k++{
dmdx = (m. g e t c e l l ( i +2 ,k , 0 ) . Mul ( − 1 . / 1 2 ) ) . add (m. g e t c e l l ( i +1 ,k , 0 ) . Mul ( 8 . / 1 2 ) ) |
. add (m. g e t c e l l ( i −1 ,k , 0 ) . Mul ( − 8 . / 1 2 ) ) . add (m. g e t c e l l ( i −2 ,k , 0 ) . Mul ( 1 . / 1 2 ) ) |
dmdy = (m. g e t c e l l ( i , k + 2 , 0 ) . Mul ( − 1 . / 1 2 ) ) . add (m. g e t c e l l ( i , k + 1 , 0 ) . Mul ( 8 . / 1 2 ) )
. add (m. g e t c e l l ( i , k − 1 , 0 ) . Mul ( − 8 . / 1 2 ) ) . add (m. g e t c e l l ( i , k − 2 , 0 ) . Mul ( 1 . / 1 2 ) )
c r o s s _ p r o d = dmdx . C r o s s (dmdy)
nsk_tot += c r o s s _ p r o d . Dot ( m. g e t c e l l ( i , k , 0 ) )
}
}
nsk_tot = nsk_tot / ( 4 ∗ p i )

Αʹ.3

Κώδικας για υπολογισμό Rx και Ry

nsk_tot = 0 . 0
rx = 0 . 0
ry = 0 . 0
f o r i : = 2 ; i <nx −2; i ++{
f o r k : = 2 ; k<ny −2; k++{
dmdx = (m. g e t c e l l ( i +2 ,k , 0 ) . Mul ( − 1 . / 1 2 ) ) . add (m. g e t c e l l ( i +1 ,k , 0 ) . Mul ( 8 . / 1 2 ) ) |
. add (m. g e t c e l l ( i −1 ,k , 0 ) . Mul ( − 8 . / 1 2 ) ) . add (m. g e t c e l l ( i −2 ,k , 0 ) . Mul ( 1 . / 1 2 ) ) |
dmdy = (m. g e t c e l l ( i , k + 2 , 0 ) . Mul ( − 1 . / 1 2 ) ) . add (m. g e t c e l l ( i , k + 1 , 0 ) . Mul ( 8 . / 1 2 ) )
. add (m. g e t c e l l ( i , k − 1 , 0 ) . Mul ( − 8 . / 1 2 ) ) . add (m. g e t c e l l ( i , k − 2 , 0 ) . Mul ( 1 . / 1 2 ) )
c r o s s _ p r o d = dmdx . C r o s s (dmdy)
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}

}

s c a l e _ p r o d = c r o s s _ p r o d . Dot ( m. g e t c e l l ( i , k , 0 ) )
nsk_tot += s c a l e _ p r o d
r x += ( i −nx / 2 ) ∗ s c a l e _ p r o d
r y += ( k−ny / 2 ) ∗ s c a l e _ p r o d

r x = r x ∗ x _ c e l l s / nsk_tot
r y = r y ∗ y _ c e l l s / nsk_tot

Το ‘|’ υποδηλώνει ότι η γραμμή του κώδικα συνεχίζεται στην επόμενη γραμμή.
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Παράρτημα Βʹ
Μέθοδος μεταβολής της
παραμέτρου γ
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για να μεταβληθεί η παράμετρος γ στο κέφ.4.2 είναι
ελαφρώς διαφορετική για τις περιπτώσεις με m = +1 και m = −1 και είναι η εξής. Για
Σκίρμιον (m = +1) αφού σταθεροποιηθεί το Σκίρμιον σε ένα από τους πιθανούς τύπους
που μπορεί να σταθεροποιηθεί, σε ένα διπλό βρόχο στο πρόγραμμα περιστρεφόταν το
το διάνυσμα του μαγνητισμού σε κάθε κελί της γεωμετρίας, το οποίο βρίσκεται εντός
της σπιν δομής του Σκίρμιον, γύρω από τον άξονα z (άξονας κάθετος στο επίπεδο του
λεπτού υμενίου) κατά μια σταθερή γωνιά η οποία αντιστοιχεί μάλιστα στη μεταβολή του
γ. Αυτό έγινε με τρόπο ώστε τα σπιν που θα περιστραφούν να μην προκαλέσουν με τη
νέα τους διάταξη την αύξηση της ενέργειας ανταλλαγής μεταξύ αυτών και των σπιν που
δεν άλλαξα. Με αυτό τον τρόπο το διανυσματικό πεδίο του μαγνητισμού μεταβάλετε με
τέτοιο τρόπο ώστε η παράμετρος γ του Σκίρμιον να μεταβάλλεται κατά την αντίστοιχη
γωνία.
Αυτό δεν είναι προφανές ότι ισχύει. Ο λόγος που ισχύει είναι ο εξής. Το μοναδιαίο
διάνυσμα του μαγνητισμού για κάθε σημείο στο χώρο ενός υλικού που περιέχει Σκίρμιον
μπορεί να γραφτεί ως εξής m(r) = m(x,y) , αλλά λόγω της κυλινδρικής συμμετρίας του
Σκίρμιον μπορεί να αποδειχτεί [23] ότι
m(r) = (cosΦ(φ)sinΘ(r), sinΦ(φ)sinΘ(r), cosΘ(r))

(Βʹ.1)

όπου εισάγονται οι πολικές συντεταγμένες r = (rcos(φ), rsin(φ)). Το r αποτελεί
το διάνυσμα που προσδιορίζει τη θέση κάθε διανύσματος του μαγνητισμού στο χώρο
ενώ τα Φ(φ) και Θ(r) αποτελούν την αζιμουθιακή και πολική γωνιά των διανυσμάτων
αυτών αντίστοιχα. Μαζί με την πιο πάνω σχέση μπορεί να αποδειχθεί ότι Φ αποτελεί
συνάρτηση μόνο του φ και Θ αποτελεί συνάρτηση μόνο του r. Επιπλέον ισχύει η
σχέση [23].
Φ(φ) = mφ + γ
(Βʹ.2)
Ως εκ τούτο μεταβάλλοντας όλα τα σπιν που αποτελούν το Σκίρμιον κατά μια σταθερή
γωνιά ∆θ απλά μεταβάλλω το Φ, σε κάθε σημείο, κατά την ίδια σταθερή γωνιά (Φ(φ) →
Φ(φ) + ∆θ), αλλά εξακολουθεί να ισχύει ότι Φ αποτελεί συνάρτηση μόνο του φ και
Θ αποτελεί συνάρτηση μόνο του r. Αυτό συνεπάγεται ότι μετά τη μεταβολή το νέο Φ
ισούται με Φ0 (φ) = mφ + γ + ∆θ = mφ + γ 0 όπου γ 0 = γ + ∆θ και αποτελεί το νέο
γ μετά τη μεταβολή με ∆γ = ∆θ. Αυτό μας δείχνει ότι όντως μια τέτοια περιστροφή
των σπιν θα μετατρέψει το Σκίρμιον σ΄ ένα άλλο Σκίρμιον με ίδιο m και διαφορετικό γ.
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Επίσης ισχύει ότι η τιμή της μη μετασχηματισμένης συνάρτησης στο φ ισούται με
την τιμή της μετασχηματισμένης συνάρτησης σε ένα φ + ∆φ Η σχέση του ∆φ με το
∆γ μπορεί να βρεθεί με τον εξής συλλογισμό.
Φ(φ)1 = Φ(φ + ∆φ)2

(Βʹ.3)

όπου Φ(φ)1 η συνάρτηση Φ πριν το μετασχηματισμό της διάταξης των σπίν και Φ(φ)2
η συνάρτηση Φ μετά το μετασχηματισμό. Αυτό συνεπάγεται ότι
mφ + γ1 = mφ + m∆φ + γ2
το οποίο με τη σειρά του συνεπάγεται ότι
∆φ =

γ1 − γ2
∆γ
=
m
m

(Βʹ.4)

∆θ
m

(Βʹ.5)

αλλά από πιο πάνω ∆γ = ∆θ, άρα
∆φ =

΄Αρα για Σκίρμιον ισχύει ότι ∆φ+ = −∆θ και για Αντισκίρμιον ότι ∆φ = ∆θ.
Ακριβώς η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για ΄Αντισκιρμιον (m = −1), με τη
μόνη διαφορά ότι τα Αντισκίρμιον δεν αποτελούν ποτέ ευσταθείς διατάξεις των σπιν
του υλικού με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κάποια ευσταθής κατάσταση γι΄ αυτό από
την οποία να ξεκινήσω και με μεταβολή του γ να παράγω τις υπόλοιπες. Αυτό που
γίνεται είναι το εξής. Από την αντίστοιχη ευσταθή κατάσταση Σκίρμιον για κάθε
περίπτωση και με κάποιο κατοπτρισμό στο m κατασκευάζεται το Αντισκίρμιον με ίδιο
γ. Ακολούθως ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και για m = +1, όπως περιγράφηκε
πιο πάνω.
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Παράρτημα Γʹ
Μέθοδος κατασκευής
συστήματος με δύο όμοια
Σκίρμιον
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για να κατασκευαστεί ένα σύστημα με δύο Σκίρμιον στο κεφ. 6 είναι η εξής. Αφού τεθεί η γεωμετρία και τις διαστάσεις του υλικού
ακολούθως με τη χρήση της συνάρτησης του M uM ax3 NeelSkyrmion δημιουργούνται
δύο Σκίρμιον τα οποία είναι στο κέντρο της γεωμετρίας όσον αφορά την y κατεύθυνση
και ισαπέχουν από το κέντρο του υλικού όσο αφορά την x κατεύθυνση. Ακολούθως
χρησιμοποιείται τη συνάρτηση relax() για να φτάσουν τα δύο Σκίρμιον στην κατάσταση ισορροπίας τους. Αλλά κατά τη διαδικασία αυτή αναπόφευκτα τα δύο Σκίρμιον
απομακρύνονται στη x κατεύθυνση λόγω και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Με αποτέλεσμα για πολύ κοντινές αποστάσεις τα Σκίρμιον να απομακρύνονται σε απόσταση
40 nm το ένα από το άλλο, γι΄ αυτό και στο κέφ. 6.1 δεν μπορώ να πάρω αποστάσεις
μεταξύ των Σκίρμιον κάτω από 40 nm.
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