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1 Εισαγωγή 
Η ανακάλυψη της γιγαντιαίας μαγνητοαντίστασης (GMR) το 1988 απο τους Albert 

Fert και Peter Grunberg (στους όποιους δόθηκε και το Nobel το 20071) έστρεψε το 

ενδιαφέρον στο πεδίο των spintronics δηλαδή τη δημιουργία συσκευών οι οποίες 

εκμεταλλεύονται, εκτός απο την ιδιότητα του ηλεκτρικού φορτίου, και το spin του 

ηλεκτρονίου. Τέτοια φαινόμενα εφαρμόζονται σε μνήμες, όπως η MRAM και η Racetrack 

memories, σε λογικές συσκευές και αισθητήρες. 

Εκτός απο τα φαινόμενα μαγνητοαντίστασης τέτοιες συσκευές απαιτούν επακριβή 

χειρισμό των μαγνητικών τοίχων μέσα στα μαγνητικά υλικά. Τα τελευταία χρόνια το 

ενδιαφέρον στρέφεται προς τους μαγνητικούς τοίχους όπου έκτος απο τις αδιερεύνητες 

μαγνητικές ιδιότητες τέτοιων δομών, τεράστιο ενδιαφέρον προκαλεί η πιθανή εφαρμογή 

τους  σε καινούργιες συσκευές. Όπως δείχθηκε πρόσφατα, φαινόμενα spin-transfer torque, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποδεσμεύσουν και να μετακινήσουν μαγνητικούς 

τοίχους μέσα σε νανοκαλώδια καθιστώντας εφικτή την δυνατότητα κατασκευής συσκευών 

οι οποίες βασίζονται στην μετακίνηση μαγνητικών τοίχων2. 

Σήμερα η πιο δημοφιλής πρόταση για την δημιουργία συσκευής η οποία ελέγχει τον 

κάθε μαγνητικό τοίχο μέσα σε νανοταινία είναι η racetrack memory που προτάθηκε απο τον 

Parkin3. Σ ’αυτή τη συσκευή οι μαγνητικοί τοίχοι μετακινούνται σε μια τρισδιάστατη δομή και 

οι περιοχές μεταξύ των τοίχων αντιπροσωπεύουν τα bits. 

Έτσι η πλήρης κατανόηση της φυσικής των μαγνητικών τοίχων είναι αναγκαία για την 

ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών. Αν και οι τοίχοι 180° έχουν μελετηθεί εκτεταμένα οι τοίχοι 

360° έχουν ακόμα πολλές αδιερεύνητες ιδιότητες. Οι τοίχοι 360° δημιουργούνται αυθόρμητα 

όταν δύο τοίχοι 180° έρθουν σε σύζευξη δημιουργώντας έτσι μια δέσμια κατάσταση4. Αυτή 

η δέσμια κατάσταση φαίνεται να έχει διαφορετικές ιδιότητες και συμπεριφορές απο τους 

δύο τοίχους που την αποτελούν5. Μια απο αυτές είναι το γεγονός πως οι τοίχοι 360° δεν 

δημιουργούν τόσο μεγάλο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο (stray field) όσο οι τοίχοι 180° έτσι η 

πυκνότητα που μπορούν να τοποθετηθούν σε συσκευές είναι μεγαλύτερη παρά το 

μεγαλύτερο τους πλάτος. 

Σ ‘αυτή την μελέτη διερευνάται ενεργειακά ο τρόπος με τον όποιο καθίσταται δυνατή 

η αυθόρμητη δημιουργία ενός τοίχου 360°  και ποιές αλληλεπιδράσεις διέπουν τους δύο 

τοίχους 180° καθώς έρχονται σε σύζευξη. Πιο συγκεκριμένα ελέγχτηκε κατά πόσο η 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο τοίχων 180° προσεγγίζονται από αυτές των μαγνητικών 

δίπολων ή μονόπολων. 

 

 

                                                           
1 (Sciences, 2007) 
2 (Ross†, 2010) 
3 (S. S. P. Parkin, 2008) 
4 (Rentsch, 2010) 
5 (Kunz, Field induced domain wall collisions in thin magnetic nanowires, 2009) 
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1.1 Περίληψη 
 

Στο κεφαλαίο 2 – Θεωρία του Μαγνητισμού – εισαχθήκαν οι έννοιες της μαγνητικής 

τάξης, παρουσιάζεται η ημικλασσική εξίσωση περιστροφής σπιν και τέλος περιγράφεται η 

μικρομαγνητική θεωρία με αναφορές στους ενεργειακούς όρους που δημιουργούν το ενεργό 

πεδίο της εξίσωσης LLG. 

Στο κεφάλαιο 3 – Δομή των μαγνητικών περιοχών – αναπτύσσεται η θεωρία των 

μαγνητικών περιοχών και των μαγνητικών τοίχων (DWs) με αναφορές στους τοίχους 180° και 

360°. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφετε η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και οι 

λεπτομέρειες των προσομοιώσεων που έγιναν με την βοήθεια του Object Oriented Micro 

Magnetic Framework (OOMMF). Στο τέλος κάθε προσομοίωσης παρουσιάζονται οι 

αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις με τις απαραίτητες επεξηγήσεις. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μελέτη των διαφορετικών μοντέλων με τα 

οποία προσεγγίζονται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τοίχων. 
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2.  Θεωρία του μαγνητισμού 
 

2.1 Μαγνητική τάξη 
Οι μαγνητικές ιδιότητες αρκετών υλικών μπορούν να μελετηθούν χωρίς απαραίτητα 

να δίνεται βάση στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαγνητικών ροπών του υλικού,  και έτσι 

συλλογική τάξη των μαγνητικών ροπών να εμφανίζεται μόνο στην παρουσία εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου, όπως στην περίπτωση του παραμαγνητισμού και του διαμαγνητισμού. 

Αν λάβουμε όμως υπόψιν τις αλληλεπιδράσεις που οφείλονται στην ενέργεια ανταλλαγής, 

μπορούμε να οδηγηθούμε σε σημαντικές αλλαγές των μαγνητικών ιδιοτήτων, κυρίως σε 

υλικά όπου μπορεί να παρατηρηθεί συλλογικός μαγνητισμός. Υπάρχουν τρία είδη υλικών στα 

οποία παρατηρείται συλλογική τάξη των μαγνητικών τους ροπών, οι σιδηρομαγνήτες, οι 

αντισιδηρομαγνήτες και οι φερριμαγνήτες. 

 

 

 

 

 

 

 

 Σιδηρομαγνητισμός 

Σιδηρομαγνητισμός παρατηρείται σε υλικά στα όποια τα γειτονικά spins έχουν 

παράλληλη στοίχιση έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν την ενέργεια τους, με αποτέλεσμα να 

έχουν ένα μη-μηδενικό συνιστάμενο μαγνητισμό. Γενικά σ’ ένα σιδηρομαγνήτη όλα τα spins 

δεν είναι ευθυγραμμισμένα, ο σιδηρομαγνήτης αποτελείται απο περιοχές (domains) 

παράλληλου μαγνητισμού διαχωρισμένες μεταξύ τους απο τοίχους (domain walls). Κατά 

μέσο όρο, ο συνιστάμενος μαγνητισμός ενός απομαγνητισμένου σιδηρομαγνήτη είναι μηδέν, 

λόγω του ότι ο μαγνητισμός κάθε περιοχής έχει τυχαίο προσανατολισμό, πάντα στην 

περίπτωση που δεν έχει αλληλοεπιδράσει με εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Κατά μήκος των 

τοίχων ο προσανατολισμός των spins αλλάζει σταδιακά απο την κατεύθυνση της μιας 

περιοχής στην κατεύθυνση της άλλης. Παραδείγματα σιδηρομαγνητικών υλικών είναι τα εξής 

Co, Fe, Ni.       

Αντισηδιρομαγνητισμος 

Αντισιδηρομαγνητικά υλικά ονομάζουμε τα υλικά στα οποία οι γειτονικές μαγνητικές 

ροπές τείνουν να έχουν αντίθετη φορά, έτσι ώστε να μειώσουν την ενέργεια τους. Αυτά τα 

υλικά δεν έχουν συνιστάμενο μαγνητισμό. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται συνήθως σε 

ενώσεις μετάλλων μετάβασης (transition metals) όπως, FeMn, NiO. 
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Φερριμαγνητισμός 

Ο Φερριμαγνητισμός χαρακτηρίζεται απο στοίχιση των μαγνητικών ροπών ανάλογη 

με αυτή του αντισιδηρομαγνήτη, με μόνη διαφορά το γεγονός πως ο συνιστάμενος 

μαγνητισμός δεν είναι μηδέν λόγω του διαφορετικού μέτρου των γειτονικών μαγνητικών 

ροπών. Τέτοια κατανομή του μαγνητισμού παρουσιάζουν υλικά όπως το Fe3O4. 

Γενικά η ύπαρξη μαγνητικής τάξης εξαρτάται από την θερμοκρασία, οι θερμοκρασίες 

που μπορούν να παρατηρηθούν οι πιο πάνω μαγνητικές κατανομές φτάνουν μέχρι την 

θερμοκρασία Curie, αφού μέχρι αυτή τη θερμοκρασία η ενέργεια ανταλλαγής είναι πολύ 

μεγαλύτερη από την θερμική, η οποία είναι της τάξης kBT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Σχήμα 2.1 Μαγνητισμός συναρτήσει θερμοκρασίας 

 

Μέχρι σήμερα, δεν μπορεί να δοθεί μια πλήρης ενοποιημένη θεωρεία για την 

περιγραφή αυτής της συλλογικής τάξης των μαγνητικών ροπών, έτσι υπάρχουν πολλά 

διαφορετικά μοντέλα και Χαμιλτονιανές. Ένα γενικό μοντέλο Χαμιλτονιανής που περιγράφει 

αρκετές μορφές τέτοιων φαινομένων είναι το ακόλουθο. 

 

 �̂� = −∑𝐽𝑖𝑗{𝛼(𝑠𝑖
𝑥𝑠𝑗

𝑥 + 𝑠𝑖
𝑦
𝑠𝑗
𝑦
) + 𝛽𝑠𝑖

𝑧𝑠𝑗
𝑧}

𝑖,𝑗

 (2.1.1) 

όπου: 

 𝑠𝑖
𝛾

 γ∈ {𝑥, 𝑦, 𝑧}, και το i,j συμβολίζει τη θέση του κάθε spin 

 Το 𝐽𝑖𝑗 είναι το ολοκλήρωμα ανταλλαγής, το οποίο περιγράφει το είδος της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των γειτονικών spins, λαμβάνοντας υπόψιν τις 

αλληλεπιδράσεις κοντινότερων γειτόνων, το ολοκλήρωμα ανταλλαγής 

μπορεί να περιγράψει το είδος της κατανομής του μαγνητισμού. 

 𝐽𝑖𝑗 > 0 ∀ 𝑖, 𝑗 Σιδηρομαγνητισμός 

 𝐽𝑖𝑗 < 0 ∀ 𝑖, 𝑗 Αντιφερρομαγνητισμός 
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Σ’ αυτή τη Χαμιλτονιανή εμπεριέχονται δύο μοντέλα, το μοντέλο του Heisenberg με α = β = 

1 και το μοντέλο του Ising με α = 0 και β = 1. Το μοντέλο του Heisenberg επιτρέπει κίνηση 

σε μια τρισδιάστατη σφαίρα Bloch, σε αντίθεση με το πιο περιορισμένο μοντέλο του Ising το 

οποίο επιτρέπει στο spin να κινείται μόνο σε μια κατεύθυνση. Το μοντέλο του Ising 

περιγράφει συστήματα με δυνατή μονοαξονική ανισοτροπία, όπου τα spins είναι είτε 

παράλληλα είτε αντιπαράλληλα. Τα δύο αυτά μοντέλα μπορούν να περιγράψουν 

μεμονωμένα spins και δεν χρειάζονται διακριτοποίηση του χώρου, σε αντίθεση με τη 

μικρομαγνητική θεωρεία που θα περιγράφει πιο κάτω. Όλος ο αντίστροφος χώρος 

περιλαμβάνεται στην προσομοίωση και είναι ο ίδιος με τον πραγματικό κρύσταλλο, έτσι και 

τα δύο μοντέλα μπορούν να περιγράψουν με ακρίβεια όλες τις διεγέρσεις του πλέγματος, σε 

αντίθεση με την μικρομαγνητική θεωρεία που χρησιμοποιεί τεχνιτή διακριτοποίηση του 

χώρο, η οποία περιορίζει μη-ρεαλιστικά τις πλεγματικές διεγέρσεις του συστήματος. Τα 

μοντέλα του Heisenberg και του Ising είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για περιπτώσεις 

εντοπισμένων spins όπως αυτές του 4f μαγνητισμού. 

Το μειονέκτημα αυτών των ατομιστικών μοντέλων είναι η περιπλοκότητα των 

υπολογισμών που χρειάζονται για την προσομοίωση τους, κάνοντας την μικρομαγνητική 

θεωρεία πιο εύχρηστη. 

 

2.2. Κλασσική και κβαντομηχανική προέλευση των μαγνητικών ροπών 
 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της περιστροφής (precession) του 

μαγνητισμού απο την πλευρά της κβαντομηχανικής και θα συνδεθεί με την κλασσική 

ηλεκτροδυναμική. 

2.2.1. Κβαντομηχανική θεώρηση 

 

Πρακτικά δεν είναι εφικτό να παρατηρήσουμε την περιστροφή ενός μεμονωμένου 

spin, γι’ αυτό χρειαζόμαστε ένα μοντέλο που να περιγράφει μακροστατικά την περιστροφή 

περισσότερων απο ένα spin, έτσι η μακροστατική προσέγγιση για το spin χρησιμοποιείται 

για να περιγράψει την περιστροφή του μαγνητισμού. Αυτό το μοντέλο προϋποθέτει ότι όλα 

τα spins ενός δείγματος είναι συζευγμένα λόγω της ενέργειας ανταλλαγής έτσι ώστε να 

λειτουργούν σαν ένα. Σύμφωνα με την κβαντομηχανική το spin είναι παρατηρήσιμο 

μέγεθος, το οποίο παριστάνεται απο ένα τελεστή S. Για να πάρουμε την χρονική εξέλιξη του 

S, η εξίσωση του Schrodinger πρέπει να γραφεί χρησιμοποιώντας την εξίσωση που 

περιγράφει τη χρονική εξέλιξη μιας αναμενόμενης τιμής. 

 𝑖ħ
𝑑

𝑑𝑡
〈𝑺〉 = 〈[𝑺,𝐻]〉 (2.2.1) 
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Αν το σύστημα αλληλοεπιδρά με ένα χρονοεξαρτημένο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, η 

Χαμιλτονιανή Zeeman μπορεί να χρησιμοποιηθεί δίνοντας: 

 𝐻 = −
𝑔𝜇𝐵

ħ
𝑺 ∙ 𝑩 (2.2.2) 

 

όπου: Β=𝜇0𝑯 

Η μετάθεση των S και H δίνει: 

 
[𝑺, 𝐻] = −

𝑔𝜇𝐵

ħ
(

[𝑆𝑥, 𝑆𝑥𝐵𝑥 + 𝑆𝑦𝐵𝑦 + 𝑆𝑧𝐵𝑧]

[𝑆𝑦, 𝑆𝑥𝐵𝑥 + 𝑆𝑦𝐵𝑦 + 𝑆𝑧𝐵𝑧]

[𝑆𝑧, 𝑆𝑥𝐵𝑥 + 𝑆𝑦𝐵𝑦 + 𝑆𝑧𝐵𝑧]

) 

 

(2.2.3) 

 [𝑺, 𝐻] = −
𝑔𝜇𝐵

ħ
(

𝐵𝑦[𝑆𝑥,𝑆𝑦] + 𝐵𝑧[𝑆𝑥, 𝑆𝑧]

𝐵𝑥[𝑆𝑦,𝑆𝑥] + 𝐵𝑧[𝑆𝑦, 𝑆𝑧]

𝐵𝑥[𝑆𝑧,𝑆𝑥] + 𝐵𝑦[𝑆𝑧 , 𝑆𝑦]

) (2.2.4) 

 

Χρησιμοποιώντας τις πιο κάτω σχέσεις μετάθεσης: 

 

[𝑆𝑥,𝑆𝑦] = 𝑖ħ𝑆𝑧 

[𝑆𝑦,𝑆𝑧] = 𝑖ħ𝑆𝑥 

[𝑆𝑧,𝑆𝑥] = 𝑖ħ𝑆𝑦 

 

(2.2.5) 

 

Παίρνουμε:  

 
[𝑺, 𝐻] = −

𝑔𝜇𝐵

ħ
𝑖ħ(

𝐵𝑦𝑆𝑧 − 𝐵𝑧𝑆𝑦

𝐵𝑧𝑆𝑥 − 𝐵𝑥𝑆𝑧

𝐵𝑥𝑆𝑦 − 𝐵𝑦𝑆𝑥

) 

 

(2.2.6) 

 

Και τελικά καταλήγουμε στην εξίσωση κίνησης του spin. 

 
𝑑

𝑑𝑡
〈𝑺〉 =

𝑔𝜇𝐵

ħ
(〈𝑺〉 × 𝑩) (2.2.7) 
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2.2.2. Κλασσική εξίσωση κίνησης 

 

Η εξίσωση κίνησης μπορεί επίσης να βρεθεί χρησιμοποιώντας κλασσική μηχανική. 

Ξεκινώντας απο την διπολική ροπή ρεύματος που περνά μέσα απο δακτύλιο: 

 
|𝒎| = 𝜇0𝐼𝑆 

 
(2.2.8) 

 

όπου:  I το ρεύμα και S η επιφάνεια του κύκλου 

Το ρεύμα μπορεί επίσης να γραφεί σαν συνάρτηση του φορτίου q και της γωνιακής 

συχνότητας ω δηλ. 𝛪 = q𝜔/2𝜋 και 𝑆 = 𝜋𝑟2. Έτσι η μαγνητική διπολική ροπή παίρνει 

την μορφή: 

 
𝒎 =

q𝜇0

2
𝑟2𝝎 

 

(2.2.9) 

Αντικαθιστώντας το φορτίο του ηλεκτρονίου 𝑞 =  −e και την ταχύτητα του 𝒓 × 𝒖 =

𝑟2𝝎 , η προηγούμενη σχέση παίρνει την μορφή: 

 
𝒎 = −

𝑒𝜇0

2
(𝒓 × 𝒖) 

 

(2.2.10) 

Σε αναλογία με την κλασσική μηχανική όπου η γωνιακή στροφορμή l μιας μάζας 𝑚𝑒 που 

περιστρέφεται γύρω απο ένα άξονα είναι: 

 
𝑙 = 𝑚𝑒(𝑟 × 𝑢) = 𝑚𝑒𝑟

2𝜔 

 
(2.2.11) 

Η μαγνητική ροπή μπορεί να εκφραστεί σε όρους κλασσικής μηχανικής συνδυάζοντας τις 

τελευταίες δύο σχέσεις: 

 
𝒎 = −

𝑒𝜇0

2𝑚𝑒
𝒍 

 

(2.2.12) 

Σε αυτή την περίπτωση η μαγνητική ροπή m μπορεί να περιγραφεί σαν δύο μαγνητικά φορτία 

𝑝+και 𝑝− σε απόσταση d μεταξύ τους. 
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Σχήμα 2.2 Δύναμη 𝑭 που ασκείται σε δίπολο μέσα σε εξωτερικό μαγνητικό πεδίο 𝑯 

 

 

Όπως φαίνεται στο σχήμα ασκείται μια δύναμη στο 𝑝+, 𝑭+ = 𝑝+𝑯 και μια δύναμη 

στο 𝑝−  𝑭− = 𝑝−𝑯 . Ροπή Τ  περιστρέφει το δίπολο προς την κατεύθυνση του εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου. 

 
𝜯 = 𝒓 × 𝑭 

 
(2.2.12) 

Η ροπή που ασκείται σε ένα μαγνητικό δίπολο δίνεται απο την αντίστοιχη έκφραση 

 
𝜯 = 𝒎 × 𝑯 =

𝑑𝑙

𝑑𝑡
 

 

(2.2.13) 

Τέλος χρησιμοποιώντας την εξίσωση ,η μαγνητική ροπή μπορεί να εκφραστεί 

συναρτήσει του l,όπου 𝒎 = 𝛾𝒍 και 𝛾 = −
−𝑒𝑔𝜇0

2𝑚𝑒
. 

 

𝑑𝒎

𝑑𝑡
= 𝛾(𝒎 × 𝑯) 

 

(2.2.14) 

2.3 Μικρομαγνητισμός 
 

Οι κύριες ενέργειες που συνεισφέρουν σε ένα σιδηρομαγνήτη είναι η ενέργεια 

ανταλλαγής, η  μαγνητοστατική και η ενέργεια ανισοτροπίας. Χρησιμοποιώντας αυτές τις 

ενεργειακές πυκνότητες μπορούν να βρεθούν οι καταστάσεις ελάχιστης ενέργειας που 

καταλαμβάνει το σύστημα, βρίσκοντας την ελεύθερη ενέργεια Landau, και αναζητώντας το 

σύνολο των τοπικών ελαχίστων που παριστούν πιθανές μετασταθείς καταστάσεις του 

συστήματος. Η χωρική εξάρτηση του μαγνητισμού καθιστά στην ελαχιστοποίηση της 
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ενέργειας μη τετριμμένες μαθηματικές και εννοιολογικές δυσκολίες αφού χρειάζεται να γίνει 

στον απειροδιάστατο συναρτησιακό χώρο υπολογίζοντας κάθε πιθανή κατάσταση του 

μαγνητισμού. Το εργαλείο που χρησιμοποιείτε για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων είναι 

ο μικρομαγνητισμός. 

2.3.1 Μαγνητική ελεύθερη ενέργεια 

Ελεύθερες χωροεξαρτημένες ενεργειακές πυκνότητες 

Για την αντιμετώπιση χωροεξαρτημένων μαγνητικών κατανομών χρειάζεται να 

οριστούν κατάλληλοι στοιχειώδεις όγκοι (ΔV) ούτως ώστε να μπορέσουμε να αγνοήσουμε 

κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες δεν μας απασχολούν σε αυτή την περίπτωση. 

Ο στοιχειώδης όγκος (ΔV) πρέπει να είναι αρκετά μικρός σε σχέση με τα 

χαρακτηριστικά μήκη πέρα απο τα οποία ο μαγνητισμός μεταβάλλεται σημαντικά, ούτως 

ώστε να μπορεί να θεωρηθεί οτι το κάθε ΔV έχει ομοιόμορφες ιδιότητες. Ταυτόχρονα πρέπει 

να είναι αρκετά μεγάλος έτσι ώστε να περιέχει σημαντικό αριθμό στοιχειωδών μαγνητικών 

ροπών κάνοντας δυνατή τη χρήση στατιστικών και θερμοδυναμικών μεθόδων για την 

περιγραφή των ιδιοτήτων του. Μετατρέποντας τις συνεχείς χωροεξαρτημένες μεταβλητές σε 

διακριτά ΔV αποκλείουμε την δυνατότητα περιγραφής φαινομένων που λαμβάνουν χώρα σε 

υποατομικές αποστάσεις. 

 𝐹(𝑟) =
1

𝛥𝑉
∫ 𝐹𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑑

3𝑟
𝛥𝑉

 (2.3.1) 

Δεδομένου του ΔV γύρω απο μια συγκεκριμένη θέση r μπορούμε να ορίσουμε την 

ελεύθερη ενέργεια Landau 𝛥𝐺𝐿(𝑀(𝑟);𝐻𝑎, 𝑇) στην οποία θα συνεισφέρουν η ενέργεια 

ανταλλαγής, η ανισοτροπία, η μαγνητοστατική και η αλληλεπίδραση με το εφαρμοζόμενο 

εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. 

Στον μικρομαγνητισμό το μέγεθος του στοιχειώδους υπολογιστικού κελιού είναι μια 

τάξη μεγέθους μικρότερο απο το πλάτος του τοίχου, δηλαδή στην τάξη μεγέθους του 

χαρακτηριστικού μήκους ανταλλαγής, και πολύ μικρότερο απο το εύρος του μαγνητικού 

τομέα (domain). Η γενική ιδέα βασίζεται στο γεγονός ότι το μέτρο του μαγνητισμού Μ είναι 

σταθερό για κάθε στοιχειώδη κελί αλλά η κατεύθυνση απο κελί σε κελί αλλάζει. Η ενέργεια 

ανταλλαγής μεταβάλλεται σαν δεύτερης τάξης  χωρική παράγωγος του μαγνητισμού, η 

ενέργεια ανισοτροπίας εξαρτάται από την πολική γωνιά μεταξύ μαγνητισμού Μ και άξονα 

ανισοτροπίας και τέλος η demag, εκφράζεται από το χωρικό ολοκλήρωμα του γινομένου της 

αλληλεπίδρασης διπόλου-διπόλου με τον μαγνητισμό Μ. 

Γενικά τα προβλήματα μικρομαγνητισμού είναι τρισδιάστατα και χρειάζονται μη-

γραμμικούς υπολογισμούς, τόσο τοπικούς (ανταλλαγής) όσο και για μακρινές 

αλληλεπιδράσεις(demag). 
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Στον υπολογιστικό μικρομαγνητισμό υπάρχουν δυο μέθοδοι υπολογισμού της κατανομής 

του μαγνητισμού του δείγματος. 

1. Η στατική μέθοδος (Brown’s Static Equation) 

Σ ‘αυτή τη μέθοδο το διάνυσμα του μαγνητισμού κάθε κελιού περιστρέφεται αργά 

στην κατεύθυνση του ενεργού πεδίου (𝐻𝑒𝑓𝑓)  αυτής της θέσης. Η διαδικασία της 

περιστροφής του μαγνητισμού συνεχίζεται μέχρι η μέγιστη γωνιά να γίνει 

μικρότερη απο την ακρίβεια που δόθηκε. Κατά την προσομοίωση η ενέργεια 

μειώνεται σε κάθε επανάληψη του υπολογισμού, αυτό δίνει πλεονέκτημα σ ’αυτή 

τη μέθοδο όταν υπάρχει ένα ελάχιστο, στην περίπτωση που υπάρχουν δύο ή 

περισσότερα ελάχιστα διαχωρισμένα με κάποιο ενεργειακό φράγμα η διαδικασία 

ελαχιστοποίησης μπορεί να καταλήξει στο ψηλότερο ελάχιστο χωρίς να περάσει 

ποτέ απο το χαμηλότερο.  Η μέθοδος αυτή δεν χρησιμοποιείται τόσο συχνά όσο η 

δυναμική. 

2. Η δυναμική μέθοδος (LLG equation of motion6) 

Σ ‘αυτή τη μέθοδο η εξίσωση LLG ολοκληρώνεται αριθμητικά για κάθε στοιχειώδη 

κελί σε κάθε χρονικό βήμα (π.χ. 1picosecond) . Η ολοκλήρωση της εξίσωσης LLG 

συνεχίζεται μέχρι η τιμή του dM/dt  να φτάσει αυτή που δόθηκε, για κάθε κελί.Στην 

περίπτωση μηδενικού εξωτερικού πεδίου η παράμετρος απόσβεσης μπορεί να 

επιλεχθεί σχεδόν αυθαίρετα. 

 

Σε αυτή την μελέτη όλες οι προσομοιώσεις έγιναν χρησιμοποιώντας τη δεύτερη μέθοδο. 

 

2.3.2. Ενεργειακοί όροι  

 

Προηγουμένως παρουσιάστηκε ένα μικρομαγνητικό μοντέλο μαγνητισμού. Το 

μοντέλο αυτό μπορεί να περιγράψει τις αλληλεπιδράσεις  σε οποιοδήποτε βαθμό ακρίβειας 

αλλά έχει υψηλό κόστος όσον αφορά το υπολογιστικό κομμάτι στις προσομοιώσεις 

ρεαλιστικών δομών. Ο Brown εισήγαγε ένα διαφορετικό μοντέλο, στο οποίο τα μεμονωμένα 

spins απο το μοντέλο του Heisenberg ή του Ising αντικαθίστανται απο μια συνεχή κατανομή 

μαγνητισμού �⃗⃗⃗� (�⃗� ). 

Οι ενεργειακοί όροι δημιουργούνται σαν συναρτήσεις του �⃗⃗⃗� (�⃗� ). Για σταθερή 

θερμοκρασία το άθροισμα όλων των ενεργειακών όρων ορίζεται σαν η ελεύθερη ενέργεια 

Landau. Η ελεύθερη ενέργεια Landau, όπως και η ελεύθερη ενέργεια Gibbs, περιγράφει ένα 

ισοθερμικό, ισοβαρικό θερμοδυναμικό σύστημα, με τον μαγνητισμό σαν επιπρόσθετη 

παράμετρο. Η ελεύθερη ενέργεια Landau γίνεται ελάχιστη για μαγνητικές κατανομές που 

είναι θερμοδυναμικά σταθερές(stable). Λύνοντας το πρόβλημα εύρεσης της ελάχιστης 

ενέργειας για κάποια μαγνητική κατανομή, καταλήγουμε σε τρείς αλληλεξαρτούμενες 

μερικές διαφορικές εξισώσεις. Αυτές οι εξισώσεις είναι οι εξισώσεις του Brown και μπορούν 

να λυθούν για κάποια σταθερή κατανομή μαγνητισμού. 

                                                           
6 Βλ. Κεφάλαιο 3, σελ.17 
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Στη προσέγγιση του Brown, μικρομαγνητισμό, η διακριτοποίηση του χώρου μπορεί 

να επιλεχθεί ανεξάρτητα απο τη δομή του κρυστάλλου (crystal lattice). Αυτό είναι το κύριο 

πλεονέκτημα σε σχέση με μοντέλα όπως του Heisenberg ή του Ising, τα οποία απατούν η 

προσομοίωση να γίνεται στην ατομική κλίμακα.  

Λόγω του ότι τα χαρακτηριστικά μήκη στον μικρομαγνητισμό (domain width, 

exchange length,10−9 − 10−7𝑚) είναι τάξεις μεγέθους μεγαλύτερα απο τις ατομικές 

αποστάσεις, η διακριτοποίηση του χώρου στις μικρομαγνητικές προσομοιώσεις μπορεί να 

γίνει σε μεγαλύτερες κλίμακες. 

Οι ενεργειακοί όροι που συνεισφέρουν στην ενέργεια Landau φαίνονται πιο κάτω, 

όπου �⃗⃗� =
�⃗⃗� 

𝑀𝑠
. 

Ενέργεια ανταλλαγής (Exchange Energy) 

Σε ένα σιδηρομαγνήτη η σταθερά ανταλλαγής είναι θετική, οδηγώντας στην 

παράλληλη στοίχιση των γειτονικών μαγνητικών ροπών (spin). Αποκλείσεις οποιουδήποτε 

spin απ’ αυτή την κατεύθυνση οδηγεί σε αύξηση της ενέργειας όπως φαίνεται στην πιο κάτω 

εξίσωση. 

 
𝐸𝑒𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 = A∫𝑑𝑉(∇�⃗⃗� )2 

 

(2.3.2) 

Η παράμετρος Α (exchange stiffness constant (J/m)) είναι υπεύθυνη για την στοίχιση των 

γειτονικών spins και είναι ανάλογη του ολοκληρώματος ανταλλαγής  J. Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι η πιο πάνω εξίσωση αποτελεί τον πρώτο όρο αναπτύγματος και είναι 

προσεγγιστικά σωστή μόνο όταν ο όρος  ∇�⃗⃗�   είναι αρκετά μικρός, δηλ. τα γειτονικά spins 

είναι σχεδόν παράλληλα. 

Αφού το OOMMF7 χρησιμοποιεί κυβικά στοιχειώδη κελιά, για κάθε spin μόνο τα έξι 

κοντινότερα κελιά χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της ενέργειας ανταλλαγής. 

  

Ενέργεια Zeeman 

Μια μαγνητική ροπή που ασκείται μέσα σε μαγνητικό πεδίο έχει ενέργεια Zeeman 

E=−�⃗⃗� ∙ �⃗⃗� .  Είναι δηλ. ενεργειακά προτιμιταίο σε ένα σιδηρομαγνήτη ο μαγνητισμός να είναι 

παράλληλος με το ασκόυμενο μαγνητικό πεδίο. Ανάλογα ολόκληρος ο μαγνητισμός οδηγεί 

σε μια ενεργειακή συνεισφορά, η οποία ονομάζεται ενέργεια Zeeman. 

 
𝐸𝑍𝑒𝑒𝑚𝑎𝑛 = −𝜇0𝑀𝑠 ∫𝑑𝑉 �⃗⃗� (𝑟 ) ∙ �⃗⃗� (𝑟 ) 

 

(2.3.3) 

                                                           
7 Βλέπε παράρτημα σελ. 66 
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Μαγνητοστατική Ενέργεια 

Ο μαγνητισμός �⃗⃗⃗� (�⃗� ) είναι πηγή μαγνητικού πεδίου, το οποίο ονομάζεται πεδίο 

απομαγνήτισης (demagnetizing field) �⃗⃗� 𝑑, δημιουργείται έτσι μια αλληλεπίδραση μεταξύ του 

μαγνητισμού του δείγματος και του πεδίου που το ίδιο δημιουργεί. 

 
∇ ∙ �⃗⃗� 𝑑 = − ∇ ∙ �⃗⃗�  

 
(2.3.4) 

Έτσι το πεδίο απoμαγνήτισης είναι υπεύθυνο για ακόμα ένα ενεργειακό όρο, την διπολική 

ενέργεια. Αυτή η ενέργεια είναι αντίστοιχη της Zeeman αλλά είναι αποτέλεσμα του πεδίου 

που δημιουργείται λόγω των μαγνητικών φορτίων του δείγματος. 

 
𝐸𝑑 = −

1

2
𝜇0𝑀𝑠 ∫𝑑𝑉 �⃗⃗� 𝑑(𝑟 ) ∙ �⃗⃗� (𝑟 ) 

 

(2.3.5) 

Για τυχαίο μαγνητισμό 𝑴⃗⃗ ⃗⃗ (�⃗� )  και σχήμα, το πεδίο απομαγνήτισης �⃗⃗� 𝑑, μπορεί να 

υπολογιστεί ολοκληρώνωντας για τον όγκο και την επιφάνεια της δομής. 

 
�⃗⃗� 𝑑(𝑟 ) =  ∫ 𝑑𝑉 

(𝑟 − 𝑟 ′)∇ ∙ �⃗⃗� (𝑟 )

|𝑟 − 𝑟 ′|3
− ∫ 𝑑�⃗� ∙ �⃗⃗� (𝑟 ′) 

(𝑟 − 𝑟 ′)

|𝑟 − 𝑟 ′|3𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

 

(2.3.6) 

 

Κλειστής μορφής λύση υπάρχει μόνο για απλά γεωμετρικά σχήματα. Παράδειγμα η έλλειψη, 

όπου παίρνει την μορφή διαγώνιου τανυστή Ν και το πεδίο υπολογίζεται εύκολα  �⃗⃗� 𝑑 =

−Ν�⃗⃗� . Σε αυτή την περίπτωση το πεδίο μέσα στο δείγμα είναι ομοιόμορφο και απόλυτα 

ευθυγραμμισμένο με τον μαγνητισμό. Σε μια πιο πεπλατυσμένη έλλειψη ο τανυστής 

απομαγνήτισης (demagnetizing tensor) στο μήκος του μακρύτερου άξονα έχει τη μικρότερη 

τιμή, με συνέπεια να υπάρχει ενεργειακό ελάχιστο στην περίπτωση που ο μαγνητισμός είναι 

παράλληλος προς αυτόν. 

Η ύπαρξη προτιμητέων κατευθύνσεων μαγνητισμού ονομάζεται ανισοτροπία και 

στην περίπτωση που δημιουργείται εξ’ αιτίας της διπολικής σύζευξης ονομάζεται 

ανισοτροπία σχήματος (shape anisotropy). Αν δεν υπάρχει λύση κλειστής μορφής, η πιο πάνω 

εξίσωση πρέπει να ολοκληρωθεί αριθμητικά για κάθε πλεγματικό σημείο. Ο υπολογισμός της 

διπολικής σύζευξης είναι της τάξης του n2 και χρειάζεται την περισσότερη υπολογιστική 

δύναμη σε σχέση με τους υπόλοιπους υπολογισμούς. 

Η πιο πάνω εξίσωση λύνεται συνήθως με χρήση τεχνικών Fourier, με τον τρόπο αυτό οι 

υπολογισμοί που χρειάζονται μειώνονται σε nlogn. 



16 
 

Ενέργεια ανισοτροπίας  

Σε ένα ανισοτροπικό υλικό, η ενέργεια εξαρτάται απο τις τοπικές κατευθύνσεις του 

μαγνητισμού (συγκεκριμένες κατευθύνσεις προτιμούνται). Ανισοτροπία μπορεί να 

προκληθεί από μηχανικές πιέσεις (mechanical stresses,magnetoelastic anisotropy), 

πλεγματικές ατέλειες , κατευθύνσεις που προτιμούνται λόγω κρυσταλλογραφίας 

(magnetocrystalline anisotropy) και λόγω σχήματος, αν και η ανισοτροπία σχήματος 

εμπεριέχεται με ένα φυσικό τρόπο στη διπολική αλληλεπίδραση. 

 
𝐸𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 = ∫𝑑𝑉휀𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(�⃗⃗� (𝑟 )) 

 

(2.3.7) 

 

όπου 휀𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(�⃗⃗� (𝑟 )) η σύναρτηση της ενεργειακής συνισφοράς της ανισοτροπίας. 

Για μια ανισοτροπική κατεύθυνση (uniaxial anisotropy), το 휀𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(�⃗⃗� (𝑟 )) παίρνει τη 

μορφή: 

 
휀𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(�⃗⃗� (𝑟 )) = 𝐾0 + 𝐾1 cos(2𝑎) +… 

 
(2.3.8) 

 

Για δύο κάθετες ανισοτροπικές κατευθύνσεις (biaxial anisotropy), το 휀𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(�⃗⃗� (𝑟 )) 

παίρνει τη μορφή: 

 
휀𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(�⃗⃗� (𝑟 )) = 𝐾0 + 𝐾1 𝑐𝑜𝑠2(2𝑎) +… 

 
(2.3.9) 

 

Και στις δύο περιπτώσεις το α είναι η γωνία μεταξύ των αξόνων ανισοτρπίας (easy axis) και 

του μαγνητισμού. 

  Περιπλοκότερες εκφράσεις υπάρχουν για τρισδιάστατα συστήματα, όπως για 

παράδειγμα σε ένα κυβικό σύστημα όπου 𝛼𝑖τα συνημίτονα κατεύθυνσης μεταξύ 

μαγνητισμού και των αξόνων του κρυστάλλου. 

 
휀𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐(�⃗⃗� (𝑟 )) = 𝐾0 + 𝐾1(𝑎1

2𝑎2
2 + 𝑎2

2𝑎3
2 + 𝑎1

2𝑎3
2) + 𝐾2𝑎1

2𝑎2
2𝑎3

2 +… 

 
(2.3.10) 

 

Αν και αυτοί οι υπολογισμοί φαίνονται περίπλοκοι, είναι απλοί και γρήγοροι στο να 

υπολογιστούν αφού εξαρτώνται μόνο απο την τοπική συμμετρία. 
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Eλεύθερη ενέργεια Landau 

 

Το άθροισμα όλων των προηγούμενων ενεργειακών όρων μας δίνει την ελεύθερη 

ενέργεια Landau, η οποία είναι ένα θερμοδυναμικό δυναμικό το οποίο παίρνει ελάχιστες 

τιμές όπου οι κατανομές του μαγνητισμού είναι σταθερές (stable). 

 
𝐺𝐿(𝑀) = 𝐸𝑒𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 + 𝐸𝑍𝑒𝑒𝑚𝑎𝑛 + 𝐸𝐷𝑒𝑚𝑎𝑔 + 𝐸𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 

 
(2.3.11) 

 

Για να πάρουμε τις σταθερές κατανομές πρέπει να λύσουμε την πιο κάτω εξίσωση: 

 

𝛿𝐺

𝛿𝑀
= 0 

 

(2.3.12) 

Παραγωγίζοντας την πιο πάνω εξίσωση ως προς τον μαγνητισμό παίρνουμε τον ορισμό του 

ενεργού πεδίου, στο οποίο εμπεριέχονται οι συνεισφορές απο όλους τους ενεργειακούς 

όρους. Μαζί με τη συνθήκη ελαχιστοποίησης παίρνουμε τις τρείς μερικές διαφορικές 

εξισώσεις, οι οποίες είναι γνωστές σαν εξισώσεις του Brown. 

 

 
𝐻𝑒𝑓𝑓 =

2

𝜇0𝑀𝑆
2 ∇(A∇�⃗⃗� ) −

1

𝜇0
𝛿휀𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(�⃗⃗� (𝑟 ))𝛿�⃗⃗� + �⃗⃗� 𝑑 + �⃗⃗�  

 

(2.3.13) 

 

 
�⃗⃗� 𝑥�⃗⃗� 𝑒𝑓𝑓 = 0 

 
(2.3.14) 

 
�⃗⃗� 𝑥

𝜕�⃗⃗� 

𝜕�⃗� 
= 0 

 

(2.3.15) 

όπου �⃗�  το κάθετο μοναδιαίο διάνυσμα στην επιφάνεια. 

Οι εξισώσεις του Brown δεν είναι άμεσα επιλύσιμες για ρεαλιστικά προβλήματα, 

αλλά ο ορισμός του ενεργού πεδίου �⃗⃗� 𝑒𝑓𝑓 οδήγα σε μια αποδοτική επίλυση χρησιμοποιώντας 

επαναληπτικά βήματα ,με συνθήκη σύγκλισης  την δευτερη εξίσωση του Brown. 
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∫𝑑𝑉 |�⃗⃗� 𝑥�⃗⃗� 𝑒𝑓𝑓| ≈ 0 

 

(2.3.16) 

Λόγω των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ενέργειας 

ανταλλαγής, το μοντέλο αυτό είναι έγκυρο μόνο όταν τα διπλανά spin είναι σχεδόν 

παράλληλα. Αυτή η συνθήκη συνήθως ισχύει σε οτι αφορά τους σιδηρομαγνήτες λόγω της 

πολύ δυνατής σύζευξης απο την ενέργεια ανταλλαγής. Το μοντέλο αυτό δεν περιγράφει 

δυναμικά το μαγνητισμό αλλά ορίζει το ενεργό πεδίο. 

 

2.3.3. Magnetization dynamics  

 

Οι εξισώσεις του Brown, οι οποίες παρουσιάστηκαν προηγουμένως, παρέχουν μια 

στατική επίλυση για την κατανομή το μαγνητισμού. Όλες οι αλληλεπιδράσεις εμπεριέχονται 

στη σχέση για το ενεργό πεδίο, το οποίο είναι η παράγωγος της ελεύθερης ενέργειας Landau 

ως προς τον μαγνητισμό. Πιο κάτω παρουσιάζεται η εξίσωση των Landau-Lifshitz-Gilbert, από 

την οποία μπορεί να περιγραφεί ο μαγνητισμός δυναμικά. 

Εξίσωση Landau-Lifshitz-Gilbert 

Η εξίσωση Landau-Lifshitz-Gilbert χρησιμοποιεί τις μικρομαγνητικές προσεγγίσεις 

των εξισώσεων Brown, δηλ. οτι ο μαγνητισμός ορίζεται απο ένα συνεχές πεδίο �⃗⃗�  αντί από 

μια διακριτή σειρά απο spins. Η LLG μοντελοποιεί δυναμικά τον μαγνητισμό σαν περιστροφή 

του διανύσματος του γύρω απο το ενεργό πεδίο. 

Ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο εξασκεί ροπή πάνω σε μια μαγνητική ροπή 𝜇 , αφού 

η τελευταία έχει τις ιδιότητες της γωνιακής στροφορμής. Αφού η ροπή που ασκείται είναι 

πάντα κάθετη στο πεδίο και την μαγνητική ροπή, η μαγνητική ροπή θα περιστρέφεται γύρω 

από το πεδίο με την συχνότητα Larmor, 𝜔𝐿 = 𝑒 𝜇0𝐻 2𝑚𝑒⁄  . 

Αντίστοιχα το ενεργό πεδίο �⃗⃗� 𝑒𝑓𝑓 θα ασκήσει ροπή 𝜕�⃗⃗� 𝜕𝑡⁄  στον μαγνητισμό. Αυτή η 

ροπή είναι ξανά πάντα κάθετη στον μαγνητισμό �⃗⃗�   και προκαλεί περιστροφή του 

διανύσματος του γύρω απο το ενεργό πεδίο �⃗⃗� 𝑒𝑓𝑓 

 

𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
= −𝛾�⃗⃗� 𝑥�⃗⃗�  

 

(2.3.17) 

όπου γ ο γυρομαγνητικός λόγος. 

Όμως αφού το ενεργό πεδίο εξαρτάται απο τον μαγνητισμό, όσον αφορά την 

αριθμητική επίλυση, τα χρονικά βήματα πρέπει να επιλεχθούν αρκετά μικρά σε σχέση με τον 

χρόνο περιστροφής ούτως ώστε στον υπολογισμό κάθε βήματος το πεδίο να μπορεί να 

θεωρηθεί σταθερό. 
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Η πιο πάνω εξίσωση περιγράφει ένα μη ρεαλιστικό σύστημα αφού ο μαγνητισμός 

περιστρέφεται συνεχώς χωρίς απόσβεση. Ο Brown εισήγαγε στην εξίσωση ακόμα ένα όρο (α 

damping coefficient)ανάλογο της ταχύτητας  
𝜕�⃗⃗⃗� 

𝜕𝑡
, ο οποίος εισάγει φαινομενολογικά το 

φαινόμενο της απόσβεσης. 

 

𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
= −𝛾𝐺⃗⃗⃗⃗ �⃗⃗� × �⃗⃗� + 𝑎𝐺�⃗⃗� ×

𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
 

 

(2.3.18) 

Aυτή η εξίσωση είναι γνωστή σαν η εξίσωση Landau-Lifshitz-Gilbert, το 𝑎𝐺 είναι η 

σταθερά απόσβεσης Gilbert. Η σταθερά απόσβεσης Gilbert είναι μια σταθερά αναλογίας και 

δεν έχει άμεση φυσική σημασία, συμπεριλαμβάνει διαφορετικές αλληλεπιδράσεις (spin-

wave excitations, losses due to spin-orbit coupling, induction of eddy currents). 

Αλλάζοντας λίγο τους όρους της εξίσωσης LLG, παίρνουμε την εξίσωση LL  

 

𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
= −𝛾𝐿𝐿⃗⃗⃗⃗⃗⃗ �⃗⃗� × �⃗⃗� − 𝑎𝐿𝐿�⃗⃗� × (�⃗⃗� × �⃗⃗� ) 

 

(2.3.19) 

 όπου 𝛾𝐺 = (1 + 𝛼2)𝛾𝐿𝐿  

Η εξίσωση LLG μπορεί να λυθεί αριθμητικά σχετικά εύκολα, ιδίως σε σχέση με το 

ενεργό πεδίο �⃗⃗� 𝑒𝑓𝑓, το οποίο χρειάζεται περίπου το 90% των υπολογισμών κάθε 

προσομοίωσης, κυρίως λόγω των μακρινών αλληλεπιδράσεων.  
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3. Δομή  μαγνητικών περιοχών  
 

3.1 Εισαγωγή 
Τα domains και τα DWs δημιουργούνται για να μειώσουν την μαγνητοστατική 

ενέργεια του δείγματος. Σχηματισμός πολλών domains διαφορετικού προσανατολισμού 

μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο εσωτερικών ροών (internal flux closures), στη μείωση ή την 

εξαφάνιση πεδίων (stray fields), εξαφανίζοντας επιφανειακούς πόλους. Οι τοίχοι (DW) που 

περιβάλλουν αυτές τις περιοχές σχηματίζονται απο μια σταδιακή περιστροφή  του spin, 

ούτως ώστε να μειώσουν το ενεργειακό κόστος που οφείλεται στην ενέργεια ανταλλαγής. 

Ένα τυπικό παράδειγμα φαίνεται πιο κάτω σε ένα σύστημα με κυβική ανισοτροπία. 

 

Σχήμα 3.1:Μαγνητική κατανομή σε κρύσταλλο με αξονική ανισοτροπία. Το συνολικό μαγνητικό φορτίο απο τους 

επιφανειακούς πόλους είναι μηδέν. 

3.1.1 Στατική μαγνητικών τοίχων 

Σύμφωνα με τις εξισώσεις 2.3.5 Και 2.3.6  ένας ομοιόμορφα μαγνητισμένος 

σιδηρομαγνήτης (σχήμα 3.1.1α) δημιουργεί μαγνητικό πεδίο (stray field) ενεργειακής 

πυκνότητας της τάξης του ≈
𝜇0

2
𝛮𝛭𝑠

2, για να μειωθεί αυτή η ενέργεια πρέπει να δημιουργηθεί 

ακόμα μια περιοχή αντίθετου μαγνητισμού (σχήμα 3.1.1b), η οποία διαχωρίζεται απο την 

πρώτη μέσω ενός μαγνητικού τοίχου. Η δημιουργία μαγνητικού τοίχου προσθέτει ακόμα ένα 

ενεργειακό όρο στην κατανομή αλλά είναι τάξεις μεγέθους μικρότερος απο την αρχική 

ενεργεία που μειώνεται κατά 0.5. Στη συνέχεια περισσότερες υποδιαιρέσεις των μαγνητικών 

περιοχών μπορούν να γίνουν μέχρι να δημιουργηθεί μια δομή που δεν έχει καθόλου 

επιφανειακά φορτία. 

Καταλήγοντας η δημιουργία μαγνητικών περιοχών και η ύπαρξη μαγνητικών τοίχων 

γίνεται σαν ένας συμβιβασμός μεταξύ δύο ανταγωνιστικών ενεργειών, της ενέργειας 

απομαγνήτισης και της ενέργειας λόγω του μαγνητικού τοίχου, η οποία μπορεί να οφείλεται 

στην ενέργεια ανταλλαγής ή στην ενέργεια ανισοτροπίας.   
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Σχήμα 3.1.1: a) Ομοιόμορφα μαγνητισμένο δείγμα το οποίο δημιουργεί μαγνητικό πεδίο. b) Μείωση μαγνητικού 
πεδίου στην περίπτωση ύπαρξης δύο περιοχών. c) Περαιτέρω μείωση μαγνητικού πεδίου στην περίπτωση 
ύπαρξης τεσσάρων περιοχών. d) Μαγνητική κατανομήLandau-Lifshits στην οποία δεν δημιουργείται καθόλου 
μαγνητικό πεδίο. 

 

3.2 Eίδη δειγμάτων και DWs 
Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ διαφορετικών σχημάτων 

δείγματος και διαφορετικών τοίχων που δημιουργούνται εξαιτίας αυτών των μεταβολών στο 

σχήμα, όπως οι άμορφοι κρυστάλλοι (bulk materials), οι νανοταινίες (nanostrips) και τα 

νανοκαλώδια (nanowires). Το καθ’ ένα απ’ αυτά τα σχήματα δίνει στο DW διαφορετικούς 

βαθμούς ελευθερίας, διαφορετικά σχήματα και διαφορετικές ιδιότητες.   

Το υλικό που λαμβάνουμε υπόψιν σ ’αυτό το κεφάλαιο και γενικά σ ’αυτή τη μελέτη 

είναι ένα μαλακό μαγνητικό υλικό, γεγονός το οποίο σημαίνει οτι η (coercive) δύναμη είναι 

χαμηλή ούτως ώστε η μετακίνηση των τοίχων να είναι εύκολη, και η δομές προσδιορίζονται 

κυρίως απο την μαγνητοστατική. Το πιο τυπικό παράδειγμα τέτοιου υλικού είναι το Ni81Fe19 

(Permalloy). 

3.2.1 Τοίχοι Bloch (in bulk materials) 

Ένας τοίχος 180° ονομάζεται έτσι λόγω του ότι διαχωρίζει δύο περιοχές 

αντιπαράλληλου μαγνητισμού. Ο πιο απλός τοίχος 180° διαχωρίζει δύο περιοχές σε ένα 

άπειρο άμορφο δείγμα με ανισοτροπία στους άξονες, αυτές οι δύο περιοχές έχουν 

αντιπαράλληλο μαγνητισμό. Αν στο επίπεδο του τοίχου υπάρχει άξονας ανισοτροπίας  δεν 

δημιουργείται πεδίο (stray field) και αν ο μαγνητισμός περιστρέφεται παράλληλα  στο 

επίπεδο του τοίχου δεν υπάρχει ενεργό μαγνητικό φορτίο μέσα στον τοίχο. Αυτό δεν 

δημιουργεί πεδίο (stray field) και είναι μαγνητοστατικά ιδανικό. Το πλάτος του τοίχου 

ρυθμίζεται ισορροπώντας την ενέργεια ανταλλαγής , που προτιμά ένα πλατύ τοίχο με μικρές 

μεταβολές στην γωνιά μεταξύ διπλανών spin, και της ανισοτροπικής ενέργειας η οποία 

επιβάλλει στοίχιση με τους άξονες ανισοτροπίας. Απ’ αυτό συνεπάγεται ότι το πλάτος του 

τοίχου είναι συνάρτηση αυτών των δύο ενεργειών, 𝛿𝐷𝑊 = 𝜋√
𝛢

𝛫𝑢
 , όπου Α σταθερά 

ανταλλαγης και 𝛫𝑢 ο συντελεστής ανισοτροπίας. Αυτό το είδος τοίχου ονομάζεται τοίχος 

Bloch(σχήμα 3.2.1) και είναι το τυπικό είδος τοίχου σε υλικά όγκου (bulk) 

 



22 
 

 

Σχήμα 3.2.1: Σχηματισμός τοίχου Bloch 180° (αριστερά) και τοίχου Neel (δεξιά), δίνοντας έμφαση στις εσωτερικές 
και εξωτερικές φορτισμένες επιφάνειες των δύο τοίχων. 

 

3.2.2 Νανοκαλώδια και νανοταινίες 

Στα νανοκαλώδια ή στις νανοταινίες οι μαγνητικοί DW έχουν δομές που εξαρτούνται 

κυρίως απο την εγκάρσια διάσταση του δείγματος. Αυτές οι δομές αλλάζουν τη δυναμική του 

τοίχου υπό την επίδραση πεδίου έτσι ώστε με μικρές μεταβολές της εγκάρσιας διάστασης 

παίρνουμε διαφορετικές ταχύτητες τοίχου. 

Αυτό που διαφοροποιεί το νανοκαλώδιο απο την νανοταινία είναι η αναλογία των 

διαστάσεων της διατομής τους. Το νανοκαλώδιο έχει διαστάσεις διατομής στην ίδια τάξη 

μεγέθους (κύκλος, τετράγωνο), σε αντίθεση με την νανοταινία στην οποία η αναλογία είναι 

κάποιες τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη (το πάχος είναι μερικά νανόμετρα ενώ το πλάτος 

μερικές εκατοντάδες νανόμετρα). Αυτή τους η διαφορά έχει σαν αποτέλεσμα τις 

διαφορετικές μεθόδους κατασκευής τους όπως επίσης και τις διαφορετικές δομές που 

μπορούν να δημιουργηθούν στο καθένα. Όσον αφορά στις νανοταινίες το μεγάλο τους 

πλάτος σε όρους μικρομαγνητικού μήκους ανταλλαγής Λ δίνει στον DW επιπρόσθετους 

βαθμούς ελευθερίας δηλαδή τη δυνατότητα δημιουργίας δομών διαμέσου του πλάτους της 

ταινίας. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στην δυναμική του DW, και καθιστά τις δομές στα 

νανοκαλώδια απλότερες. 

Η κύρια επίδραση της γεωμετρίας ενός νανοκαλωδίου ή μιας νανοταινίας είναι ο 

περιορισμός του μαγνητισμού κατά μήκος του άξονα του καλωδίου έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιείται η ενέργεια απομαγνήτισης (demagnetizing). 

 

 

Σχήμα 3.2.2: Ορισμός αξόνων και γωνιών μαγνητισμού, διαστάσεις νανοκαλωδίου και νανοταινία. Το S 
συμβολίζει τη διατομή. 
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3.2.3 Τοίχοι Νeel (Thin films) 

 

Στην περίπτωση λεπτών υμενίων, η δομή του τοίχου διαφέρει αρκετά. Για να 

δημιουργήσουμε ένα τοίχο 180° σε ένα πολύ λεπτό δείγμα , η δομή Bloch θα είχε σαν 

αποτέλεσμα ο μαγνητισμός μέσα στον τοίχο να είναι παράλληλος με το πάχος του δείγματος, 

δημιουργώντας μεγάλο πεδίο (stray field) . Σε υμένια με πάχος συγκρίσιμο με το πλάτος του 

τοίχου Bloch, ένα διαφορετικό είδος τοίχου δημιουργείται στο οποίο τα spins 

περιστρέφονται μέσα στο επίπεδο της επιφάνειας, αντί στο επίπεδο του τοίχου. Και σ ‘αυτή 

την περίπτωση ο τοίχος δημιουργεί δίπολο , το οποίο όμως κατευθύνεται προς τη λεπτή 

επιφάνεια του δείγματος αντί τη φαρδιά. Αυτοί οι τοίχοι ονομάζονται τοίχοι Neel(σχήμα 

3.2.1). 

Στα συνηθισμένα υλικά οι τοίχοι Neel είναι σταθεροί σε δείγματα πάχους μέχρι τα 

(50-60)nm, με τη σταθερότητα και το πλάτος του τοίχου να αυξάνεται όσο ελαττώνεται το 

πάχος του δείγματος, λόγω της μείωσης στη μαγνητοστατική ενέργεια. Οι τοίχοι Neel 

επηρεάζονται απο τον μαγνητοστατική ενέργεια αντί την ενέργεια ανισοτροπίας έτσι το 

πλάτος τους εξαρτάται απο την ενέργεια ανταλλαγής και τη μαγνητοστατική. Το πλάτος τους 

δίνεται απο την εξής σχέση 𝛿𝐷𝑊 = π√
2𝛢

𝜇0𝛭𝑠
2  όπου 𝑀𝑠 ο μαγνητισμός κορεσμού (saturation 

magnetization).  

Οι εγκάρσιοι (transverse) τοίχοι Neel είναι το κύριο είδος τοίχου που δημιουργείται 

στις νανοταινίες. Ένα άλλο είδος τοίχου που δημιουργείται στις νανοταινίες είναι οι vortex 

walls, αυτοί οι τοίχοι συναντιούνται συχνότερα όταν το νανοκαλώδιο έχει μεγάλο πλάτος ή 

πάχος. Σ ‘αυτή τη μελέτη όλες οι δομές που δημιουργήθηκαν είχαν διαστάσεις απο την 

περιοχή όπου μπορούν να δημιουργηθούν μόνο εγκάρσιοι τοίχοι.  

3.3 Δημιουργία μαγνητικών τοίχων 
Απο αυτό το σημείο και πέρα θα επικεντρωθούμε σε τοίχους 180° οι οποίοι 

σχηματίζονται μέσα σε νανοταινίες, αφού σκοπός είναι να καταλήξουμε στη δημιουργία και 

μελέτη των τοίχων 360°, οι οποίοι όπως είναι λογικό δημιουργούνται απο δύο τοίχους 180° 

3.3.1 Σχέση πάχους και πλάτους νανοταινίας στην δημιουργία μαγνητικού 

τοίχου8. 

 

Από παλαιότερες μελέτες γνωρίζουμε τις αναλογίες πλάτους και πάχους δείγματος 

και τις δομές μαγνητικού τοίχου που μπορεί να υποστηρίξει η κάθε αναλογία. Πιο κάτω 

παρουσιάζονται μετρήσεις απο HHDW (head to head domain walls) που δημιουργούνται 

μέσα σε μαγνητικές ταινίες Permalloy, πάχους t (1-64)nm και πλάτους w (75-500)nm. 

Αγνοώντας magnetocrystalline και magnetostrictive ανισοτροπία, η ελαχιστοποίηση της 

μαγνητοστατικής και ενέργειας ανταλλαγής οδηγεί σε δύο δομές μαγνητικών τοίχων, τους 

εγκάρσιους (transverse) και vortex σχήμα α) και β) αντίστοιχα. Υπολογισμός της ενέργειας 

των μαγνητικών τοίχων οδηγεί στην δημιουργία ενός διαγράμματος φάσης που δείχνει ότι 

                                                           
8 (McMichael & Donahue) 
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οι TDW έχουν χαμηλότερη ενέργεια όταν οι διαστάσεις είναι μικρότερες απο 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡𝑤𝑐𝑟𝑖𝑡 ≈

130𝐴 𝜇0𝑀𝑠
2⁄ . 

 
Σχήμα 3.3.1 a) εγκάρσιος τοίχος ΗΗ σε νανοταινία Permalloy διαστάσεων (250 × 2)nm, b) Vortex τοίχος 
διαστάσεων δείγματος (250 × 32)nm. Κάθε βέλος αντιπροσωπεύει μαγνητισμό στοιχειώδους κελιού (4 × 4)nm. 

 

 
Σχήμα 3.3.2 Ενέργεια μαγνητικού τοίχου σαν συνάρτηση του πάχους της νανοταινίας για HHDW με transverse 
(άδεια σχήματα) και vortex (γεμάτα σχήματα), σε ταινίες permalloy πλάτους 75, 125, 250 και 500 nm. 

 

 
Σχήμα 3.3.3: Διάγραμμα φάσης HHDW σε νανοταινία, όπου δ το μαγνητοστατικό μήκος ανταλλαγής. 
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Σ ‘αυτή τη μελέτη η διαστάσεις του δείγματος είναι (4096 × 64 × 4)nm και 𝛿 ≈ 5𝑛𝑚 

διάστασεις που βρίσκονται με ασφάλεια στην περιοχή των εγκάρσιων μαγνητικών τοίχων. 

3.3.2 Σύγκριση τοίχου 180° με το προφίλ 1D9 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο γίνεται σύγκριση της μαγνητικής κατανομής ενός τοίχου 

180° με το μονοδιάστατο προφίλ, ονομαζόμενο Bloch-wall profile, όπου mx και mt οι 

συνιστώσες του μαγνητισμού στον x και y άξονα αντίστοιχα. 

 
𝑚𝑥 = tanh 

𝑥

𝛥
 

 

(3.3.1) 

 

 𝑚𝑦 =
1

𝑐𝑜𝑠ℎ
𝑥
𝛥

 (3.3.2) 

 

όπου Δ η παράμετρος πλάτους τοίχου. 

Όπως φαίνεται και απο το σχήμα 3.3.4 η συμφωνία της εξίσωσης είναι καλύτερη όταν 

σχεδιάζεται συναρτήσει των μέσων μαγνητισμών <𝑚𝑥> και <𝑚𝑦>. 

 

Σχήμα 3.3.4: TDWs σε τετράγωνο Py νανοκαλώδιο με μήκος πλευράς 5nm και 35nm (μέγεθος στοιχειώδους κελιού 
5nm). a) Μέσο < 𝑚𝑥 > συναρτήσει x-άξονα και b) μέσο < 𝑚𝑦 > συναρτήσει χ-άξονα, c) μη-μέσα 𝑚𝑥 και d) 𝑚𝑦 

απο τρείς διαφορετικές σειρές του νανοκαλωδίου. 

                                                           
9 (Nakatani, Domain-Wall Dynamics in Nanowires and Nanostrips) 
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3.4 360° DW 
Οι τοίχοι 360°10 είναι μετασταθείς δέσμιες μαγνητικές καταστάσεις, που έχουν 

παρατηρηθεί σε λεπτά υμένια (thin films) και νανοκαλώδια, αποτελούνται απο δύο τοίχους 

180° αντίστροφου προσανατολισμού11. Τυπικά οι τοίχοι 360° σε λεπτά υμένια (thin 

films)δημιουργούνται απο τοίχους Neel, αλλά έχουν παρατηρηθεί και τοίχοι 360° που είναι 

βασισμένοι σε τοίχους Bloch. Ονομάζονται έτσι λόγω του ότι διαχωρίζουν περιοχές 

παράλληλου μαγνητισμού, δηλαδή ο μαγνητισμός περιστρέφεται 360° κατά μήκος του 

τοίχου.  

Ακριβώς όπως οι τοίχοι των 180° έχουν μια έννοια του ‘πάνω’ και του ‘κάτω’, έτσι και 

οι τοίχοι 360° έχουν καθορισμένη χειραλικότητα που ορίζεται απο τον τρόπο περιστροφής 

τους. Σε αντίθεση με τους τοίχους 180°, οι τοίχοι 360° προκαλούν κλείσιμο της μαγνητικής 

ροής έτσι είναι πολύ πιο σταθεροί όταν υπάρχουν εξωτερικές μαγνητικές διαταραχές1213. 

Επίσης το ότι δεν έχουν συνιστάμενο μαγνητισμό, έχει σαν αποτέλεσμα ότι  τοπολογικά 

μπορούν να δημιουργηθούν και να διαλυθούν εκεί που βρίσκονται.  

Οι τοίχοι 360° κινούνται γραμμικά συναρτήσει εξωτερικού εφαρμοζόμενου ρεύματος 

spin14 (spin current), και ταλαντώνονται έχοντας ιδιοσυχνότητες που εξαρτούνται απο το 

εξωτερικό μαγνητικό πεδίο15. 

Το γεγονός οτι δημιουργούν μικρής έντασης εξωτερικό μαγνητικό πεδίο (stray field) 

επιτρέπει στους τοίχους 360° να διατηρούν τη θέση τους με ακρίβεια (pinned), έτσι ώστε να 

είναι ιδανικοί για χρήση σε racetrack devices16, non-volatile memories1718 όπως και λογικές 

συσκευές19. 

 

3.4.1 360° DW in stripes 

Λαμβάνοντας υπόψιν δυο τοίχους TDW 180° μέσα σε μια μαγνητική ταινία οι οποίοι 

αλληλοεπιδρούν μέσω πεδίου (stray field), αν είναι όμοιοι αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και 

εξαφανίζονται, αν έχουν αντίστροφες κατευθύνσεις μπορούν να δημιουργήσουν τοίχο 

360°20. Δύο τοίχοι 180° αντίθετης κατεύθυνσης έλκονται αφού έχουν αντίθετα διπολικά 

χαρακτηριστικά, ενώ δύο τοίχοι 180° όμοιας κατεύθυνσης απωθούνται, αν όμως 

αναγκαστούν να πλησιάσουν ο ένας τον άλλο λόγω εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, 

προχωρούν ο ένας προς τον άλλο μέχρι να εξαφανιστούν. Έτσι σε patterned thin films μικρού 

                                                           
10 (Luc Thomas1) 
11 (McMichael & Donahue) 
12 (Interactions between 180° and 360° domain walls in magnetic, 2010) 
13 (Senfu Zhang) 
14 (Ross†, 2010) 
15 (Barnes, 2010) 
16 Invalid source specified. 
17 (Osipov C. B.) 
18 (G. Grynkewich) 
19 (D. A. Allwood, 2005) 
20 (Kunz, Simulations of Field Driven Domain Wall Interactions in Ferromagnetic Nanowires, 
2010) 
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πάχους, τοίχοι 360° μπορούν να δημιουργηθούν αυθόρμητα απο σύζευξη τοίχων 180° 

απουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. 

Οι δύο τοίχοι που αποτελούν τον τοίχο 360° είναι δυνατά συζευγμένοι απο τις 

διπολικές αλληλεπιδράσεις οι οποίες τείνουν να δημιουργήσουν ένα πολύ στενό τοίχο. Η 

δομή σταθεροποιείται απο την αλληλεπίδραση ανταλλαγής η οποία σταματά την απότομη 

περιστροφή των spins σε κοντινές αποστάσεις και τείνει να δημιουργήσει ένα πλατύ τοίχο. Η 

ενέργεια ανταλλαγής δημιουργεί ένα τεράστιο ενεργειακό φράγμα σταματώντας τους δύο 

τοίχους απο το να εξαφανιστούν (annihilate). Ο τοίχος 360° έχει λοιπόν ένα πλάτος 

ισορροπίας το οποίο ρυθμίζεται απο την ισοστάθμιση της ενέργειας ανταλλαγής και της 

διπολικής ενέργειας. 

Λόγω του ότι στους τοίχους 360° η μαγνητική ροή κλείνει (flux closure), το πεδίο 

(stray field) που δημιουργείται είναι πολύ μικρό, επίσης η έλλειψη συνιστάμενου 

μαγνητισμού αποκλείει την κίνηση του τοίχου 360° απο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Αυτό 

που μπορεί να επηρεάσει το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο είναι το πλάτος, δηλαδή ο τοίχος 

μπορεί να συμπιεστεί ή να επιμηκυνθεί. Σε ένα τυπικό νανοκαλώδιο ένα εξωτερικό πεδίο 

μερικών δεκάδων Oe κατά μήκος του καλωδίου μπορεί πολύ ευκολά να διαχωρίσει τους 

τοίχους ή εφαρμόζοντας το στην αντίθετη κατεύθυνση να τους εξαφανίσει αλλά αυτό το 

πεδίο πρέπει να είναι μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες Oe. Οι ακριβείς τιμές των πεδίων 

εξαρτώνται απο το δείγμα.       

 

 

 3.4.2 Δημιουργία δέσμιων καταστάσεων απο VWs21 

Όπως φαίνεται απο αυτή τη μελέτη που έγινε το 2012 σε αντίθεση με τις μακρινές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ τοίχων οι οποίες καθορίζονται πλήρως απο τις αλληλεπιδράσεις 

διπόλου-διπόλου, δηλ. εξαρτώνται μόνο απο τα μαγνητικά φορτία οι κοντινές 

αλληλεπιδράσεις εξαρτώνται απο την τοπολογική φύση των τοίχων. Αυτή η μελέτη έδειξε οτι 

στην περίπτωση όπου τοποθετούνται σε ένα νανοκαλώδιο σε κοντινές αποστάσεις δύο VWs 

(vortex wall) ίδιας χειραλικότητας μια δυνατή απωθητική δύναμη ασκείται μεταξύ τους η 

οποία εμποδίζει την εξαφάνιση τους (annihilation). Οι δύο αυτές ανταγωνιστικές 

αλληλειδράσεις μεταξύ των δύο τοίχων, η μακρινή ελκτική δύναμη και η κοντινή απωστική 

οδηγούν στο σχηματισμό μιας δέσμιας κατάστασης.  

                                                           
21 (Luc Thomas1) 
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Σχήμα 3.4.122: Δομή ΗΗ (α) και vortex (b) μαγνητικού τοίχου. Οι τοπικές μαγνητικές κατευθύνσεις φαίνονται απο 
τα βέλη. Οι τοίχοι μπορούν να περιγραφούν με όρους εσωτερικού και επιφανειακού τοπολογικού 
φορτίου,(α),(b),(d),(e). (c) Ενέργεια συναρτήσει της απόστασης μεταξύ των δύο VWs ίδιας (κόκκινη) ή αντίθετης 
(μαύρη) χειραλικότητας. Τα μαγνητικά προφίλ των δύο VWs ίδιας (d) και αντίθετης (e) χειραλικότητας για 
διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ τοίχων. 

                                                           
22 (Luc Thomas1) 
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Σε αντιστοιχία με αυτή την μελέτη, σε αυτή την εργασία διερευνούνται οι δέσμιες 

καταστάσεις23   που δημιουργούνται απο δύο εγκάρσιους τοίχους (Transverse DW) αντίθετης 

χειραλικότητας24 (σχήμα 3.4.2). 

 

Σχήμα 3.4.225: Μαγνητικό προφίλ δύο TDWs αντίθετης χειραλικότητας. 

3.4.2 Παραδείγματα εφαρμογών των 360° DWs 

Οι τοίχοι 360° όπως προαναφέρθηκε μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή 

πολλών διαφορετικών συσκευών, μια κατηγορία είναι οι μνήμες και σ’ αυτό το υποκεφάλαιο 

θα αναφερθεί ένα τυπικό παράδειγμα, το οποίο είναι η Racetrack memory.  

Racetrack memory 

Στη μνήμη τύπου Racetrack μαγνητικές περιοχές χρησιμοποιούνται για αποθήκευση 

δεδομένων σε στήλες μαγνητικού υλικού τοποθετημένες κάθετα σε επιφάνεια απο πυρίτιο. 

Μαγνητικοί τοίχοι δημιουργούνται στα σύνορα μεταξύ των μαγνητικών περιοχών αντίθετου 

προσανατολισμού. Το διάστημα μεταξύ συνεχόμενων μαγνητικών τοίχων ελέγχεται απο 

pinning sites φτιαγμένα κατά μήκος της στήλης. Αυτά τα σημεία καθορίζουν το μήκος του bit 

και δίνουν ταυτόχρονα σταθερότητα στους μαγνητικούς τοίχους βοηθώντας τους να 

αντισταθούν σε θερμικές διακυμάνσεις ή εξωτερικά μαγνητικά πεδία απο γειτονικές στήλες. 

Ουσιαστικά σε τέτοιου τύπου μνήμες οι μαγνητικοί τοίχοι μετακινούνται πάνω-κάτω 

περνώντας απο τα σημεία όπου γράφονται και διαβάζονται. Το διάβασμα του bit γίνεται με 

συσκευές magnetic tunnel junction και το γράψιμο με τη χρήση του φαινομένου spin transfer 

torque. 

 

                                                           
23 (Osipov M. a., 2008) 
24 (A. L. Gonzalez Oyarce, 2013) 
25 (A. L. Gonzalez Oyarce, 2013) 
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Σχήμα 3.4.3: Α) κάθετη δομή σχήματος U της μνήμης τύπου Racetrack, απο την πρώτη δομή στην δεύτερη φαίνεται 
η μετακίνηση των μαγνητικών περιοχών. Β) οριζόντια δομή μνήμης. C) τα δεδομένα διαβάζονται μετρώντας τη 
μαγνητοαντίσταση ενός magnetic tunnel junction στοιχείου το οποίο είναι ενωμένο με τη στήλη. D) Εγγραφή 
δεδομένων. E) Στήλες απο Racetracks, αυτή η δομή επιτυγχάνει υψηλή πυκνότητα αποθήκευσης. 
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4. Μεθοδολογία και λεπτομέρειες προσομοίωσης 
 

Σ ‘αυτή τη μελέτη χρησιμοποιήθηκε δείγμα NiFe (Permalloy) διαστάσεων 4096nm x 

64nm x 4nm (x,y,z) και μεγέθους στοιχειώδους κελιού 4nm x 4nm x 4nm, το πάχος της ταινίας 

(z-άξονας) κρατήθηκε για κάθε προσομοίωση ίσο με το z-μήκος του κελιού. Η σταθερά 

ανταλλαγής (exchange stiffness constant) Α = 1.3e-11N και το μέτρο του μαγνητισμού 𝛭𝑠 = 

8e-5 A/m. Όλες οι δομές που ακολουθούν έχουν σαν βάση  την κατανομή του σχήματος 4.1. 

 

Σχήμα 4.1: Δύο τοίχοι αντίστροφης φοράς τοποθετημένοι σε απόσταση d μεταξύ τους. 

Σημείωση: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση των αποστάσεων μεταξύ των 

τοίχων, όπως και ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για κάθε προσομοίωση φαίνονται στο 

Παράρτημα. 

4.1 Cell check 
Αρχικά πρέπει να γίνει μια μελέτη για να βρεθεί το κατάλληλο μέγεθος στοιχειώδους 

κελιού. Τυπικό μέγεθος κελιού όπως φαίνεται απο παλαιότερες μελέτες262728είναι τα (4-

5)nm. Το μέγεθος του κελιού όσον αφορά το υπολογιστικό κομμάτι πρέπει να είναι όσο πιο 

μεγάλο γίνεται ούτως ώστε να χρειάζονται λιγότεροι υπολογισμοί και οι προσομοιώσεις να 

γίνονται γρηγορότερα, δεν πρέπει όμως οι διαστάσεις του κελιού να ξεπερνούν το 

χαρακτηριστικό μήκος ανταλλαγής πέρα απο το οποίο ο μαγνητισμός μεταβάλλεται 

σημαντικά, συνεπάγεται ότι το μέγεθος του κελιού πρέπει να είναι αρκετά μικρότερο απο το 

πλάτος του τοίχου έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακριβής περιγραφή του. 

Γνωρίζουμε οτι το χαρακτηριστικό μήκος ανταλλαγής του Py είναι 𝐿𝑒𝑥 ≈ 5𝑛𝑚29, οπότε το 

μέγεθος του στοιχειώδους κελιού επιλέχθηκε ίσο με (𝑥, 𝑦, 𝑧) = (4 × 4 × 4)𝑛𝑚. 

 

 

4.2 Width check 
Ακολουθώντας τον έλεγχο για το μέγεθος του ιδανικού κελιού, πρέπει να βρεθεί και 

το ιδανικό μέγεθος του πλάτους του δείγματος. Για την πραγματοποίηση αυτού του 

πειράματος χρειάστηκαν να παρθούν μετρήσεις της ενέργειας του δείγματος για 

                                                           
26 Invalid source specified. 
27 Invalid source specified. 
28 Invalid source specified. 
29 (Oyarce) 
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διαφορετικά πλάτη ούτως ώστε να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα δημιουργίας (transverse) 

μαγνητικού τοίχου στο ζητούμενο πλάτος. 

Επίσης λήφθηκε υπόψιν και η μελέτη απο τους Donahue και McMichael3 στην οποία 

επιβεβαιώνεται η ύπαρξη εγκάρσιου (transverse) τοίχου σε αυτές τις διαστάσεις. 

 

Γραφική παράσταση 4.2.1: Συνολική ενέργεια κατανομής συναρτήσει του πλάτους του δείγματος. 

 

Γραφική παράσταση 4.2.2: Συνολική ενέργεια κατανομής ανά μονάδα πλάτους συναρτήσει του πλάτους του 
δείγματος. 

Όπως φαίνεται στην γραφική παράσταση 4.2.1 μαγνητική τοίχοι δημιουργούνται σε 

κάθε πλάτος εκτός  απο τα 12nm και 16nm και όπως είναι λογικό η συνολική ενέργεια 

μειώνεται όσο το δείγμα μικραίνει. 

Στην γραφική παράσταση 4.2.2 φαίνεται η συνολική ενέργεια της κατανομή ανά 

μονάδα πλάτους συναρτήσει του πλάτους.   
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Το πλάτος του τοίχου που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την μελέτη είναι τα 64nm. 

4.3 Στατική προσομοίωση 
Σκοπός αυτής της  προσομοίωσης ήταν να βρεθεί μια πρώτη προσέγγιση της σχέσης 

της ενέργειας με την απόσταση των δυο τοίχων. 

 Για την πραγματοποίηση αυτής της προσομοίωσης χρειάστηκε αρχικά η κατασκευή 

ενός τοίχου 180°. Δημιουργήθηκε δείγμα με μήκος μισό του τελικού, δηλ. 2048nm x 64nm x 

4nm και ο αρχικός μαγνητισμός τέθηκε όπως φαίνεται στο  σχήμα 4.3.1.. Ο μαγνητισμός στα 

άκρα του καλωδίου τέθεικε αναγκαστικά σταθερός χρησιμοποιώντας την επιλογή fixed_spins 

την οποία παρέχει το Oommf, έτσι ώστε να μην υπάρχει απόκλιση απο την αρχική του θέση, 

αποφεύγοντας έτσι πιθανά σφάλματα κατά την εισαγωγή αυτής της δομής στο τελικό δείγμα.  

 

Σχήμα 4.3.1: Αρχική κατανομή μαγνητισμού για την δημιουργία τοίχου 180° 

Ακολούθως αφέθηκε να φτάσει στην ισορροπία, με συνθήκη τέλους dm/dt = 

0.01deg/ns, δημιουργώντας ένα τοίχο 180°. Λόγω του ότι η κατάσταση ισορροπίας είναι το 

μόνο αποτέλεσμα που χρειάστηκε για τους επόμενους υπολογισμούς, η παράμετρος 

απόσβεσης Gilbert ορίστηκε πολύ μεγαλύτερη απο την πραγματική, δηλ. α = 0.1 αντί για α = 

0.013 έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι υπολογισμοί. Ο τελικός τοίχος φαίνεται στο σχήμα 4.3.2. 

 

Σχήμα 4.3.2: Τοίχος 180° σε ισορροπία 

Για το τελικό δείγμα χρειάστηκε να τοποθετηθούν δύο  τοίχοι 180° αντίθετης 

χειραλικότητας ο ένας δεξιά  και ο άλλος αριστερά απο το κέντρο του δείγματος (Σχήμα 

4.1). Αυτή είναι η τελική δομή με την οποία έγινε και η τελική προσομοίωση αυτής της 

προσέγγισης. 

4.3.1 Πειραματική διαδικασία 

Οι τοίχοι τοποθετούνταν κάθε φόρα σε διαφορετικές μεταξύ τους αποστάσεις πάντα 

συμμετρικά σε σχέση με το κέντρο, και μετρήσεις της ενέργειας παίρνονταν για κάθε 

διαφορετική απόσταση.  

Η προσομοίωση κάθε απόστασης ολοκληρωνόταν σε ένα step, δηλ. η μέτρηση της 

ενέργειας γινόταν για την αρχική κατανομή του μαγνητισμού (στατικά), ούτως ώστε η μορφή 

των τοίχων, όπως και η μεταξύ τους απόσταση να παραμένει σταθερή για κάθε 
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προσομοίωση. Αυτό αποτελεί μεγάλο κομμάτι της προσέγγισης αφού αν οι τοίχοι αφήνονταν 

να φτάσουν σε ισορροπία θα άλλαζαν μορφή και θέση. 

Σ’ αυτή την προσομοίωση επίσης δεν μας ενδιαφέρει η ενεργειακή εξέλιξη κάθε 

προσομοίωσης οπότε ξανά η παράμετρος απόσβεσης α τέθηκε ίση με 0.1. 

4.3.2 Αποτελέσματα 

Αυτή η προσέγγιση μετά απο κάποια απόσταση επιφέρει μεγάλα σφάλματα αφού 

όσο πλησιάζουν οι τοίχοι μεταξύ τους τα γειτονικά spins έχουν μεγάλες διαφορές στις 

κατευθύνσεις τους, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.3.3, αυξάνοντας κατά πολύ την ενέργεια 

ανταλλαγής (γραφική παράσταση 4.3.2). Λόγω του ότι αυτή η προσομοίωση είναι στατική 

δεν υπάρχει περιθώριο μείωσης αυτής της ενέργειας, κάνοντας αυτή την προσομοίωση μη 

ρεαλιστική μετά απο κάποιο όριο. Το όριο αυτό θα μελετηθεί πιο κάτω μετά το τέλος των 

επόμενων προσομοιώσεων.  

 

Σχήμα 4.3.3:Δύο τοίχοι 180° τοποθετημένοι σε απόσταση ≈ 50𝑛𝑚, μη ρεαλιστική κατανομή 

 

Γραφική παράσταση 4.3.1: Συνολική ενέργεια κατανομής συναρτήσει της απόστασης μεταξύ των δύο τοίχων 

Η γραφική παράσταση 4.3.1 υποδεικνύει την σχέση μεταξύ ενέργειας και απόστασης, έστω 

και προσεγγιστικά. Οι τοίχοι φαίνεται να έλκονται μέχρι μια απόσταση ισορροπίας πέρα απο 

την οποία απωθούνται. 
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Γραφική παράσταση 4.3.2: Ενέργεια ανταλλαγής κατανομής συναρτήσει της απόστασης μεταξύ των δύο τοίχων 

 

 

Γραφική παράσταση 4.3.3:Μαγνητοστατική ενέργεια κατανομής συναρτήσει της απόστασης μεταξύ των δύο 
τοίχων 

Η συνολική ενέργεια της κατανομής ορίζεται σαν το άθροισμα των δύο ενεργειών 

που φαίνονται στις γραφικές παραστάσεις 4.3.2 και 4.3.3.. Στη μαγνητοστατική ενέργεια 

εμπεριέχονται η διπολική ενέργεια και η ανισοτροπία σχήματος. 
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4.4 Δυναμική προσομοίωση 
Η δυναμική προσομοίωση έγινε σαν μια προσπάθεια για να αποφευχθούν τα 

προσεγγιστικά σφάλματα της στατικής προσομοίωσης. Ο όρος δυναμική χρησιμοποιείται με 

την έννοια του οτι πλέον οι τοίχοι τοποθετούνται σε μια συγκεκριμένη απόσταση και 

αφήνονται να εξελιχθούν ελεύθερα όπως τους υποδεικνείει η εξίσωση LLG 

ελαχιστοποιώντας την ενέργεια τους. 

4.4.1 Πειραματική διαδικασία 

Το πρώτο μέρος αυτής της προσομοίωσης έγινε με παράμετρο απόσβεσης α = 0.1, 

παίρνοντας κάθε φορά μετρήσεις της απόστασης των δύο τοίχων και της ενέργειας κάθε 100 

steps. Για την αρχική κατανομή χρησιμοποιήθηκαν ξανά οι τοίχοι 180° τοποθετημένοι 

αντίστροφα και σε απόσταση συμμετρικά ως προς το μέσο του μήκους του καλωδίου όπως 

φαίνεται στο σχήμα 4.1. Η μεταξύ τους απόσταση είναι περίπου ίση με d≈250nm, απόσταση 

που όπως φαίνεται απο την γραφική παράσταση 4.3.1. βρίσκεται σε σημείο πριν αρχίσουν 

οι έντονες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο τοίχων. 

4.4.2 Αποτελέσματα 

 

 

Γραφική παράσταση 4.4.1: Συνολική ενέργεια κατανομής συναρτήσει της απόστασης μεταξύ των δύο τοίχων. 

 

Όπως φαίνεται στην γραφική παράσταση 4.4.1 η ενέργεια μειώνεται όσο μειώνεται 

η απόσταση μεταξύ των δύο τοίχων. Στα πρώτα βήματα της προσομοίωσης d≈250nm, 

φαίνεται μια απότομη μείωση της ενέργειας η οποία δεν είναι πλήρως ρεαλιστική, αφού η 

αρχική κατανομή δημιουργήθηκε απο δύο ξεχωριστούς τοίχους οι οποίοι δεν 

αλληλοεπιδρούσαν μεταξύ τους. Ακολούθως η ενέργεια μειώνεται σχετικά γρήγορα, όσο 
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μειώνεται η απόσταση μεταξύ των δύο τοίχων, μέχρι να φτάσει σ΄ένα ελάχιστο d≈100nm, 

όπου ταλαντώνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα όπως φαίνεται στην γραφική παράσταση 

4.4.2  και μετά σταματά. Το πλάτος της ταλάντωσης που γίνεται είναι στην τάξη των 

picometres όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση 4.4.4. 

 

Γραφική παράσταση 4.4.2: Συνολική ενέργεια κατανομής συναρτήσει του χρόνου. 

 

Μπορούμε να χωρίσουμε αυτή την προσομοίωση σε δύο κομμάτια, αρχικά υπήρχαν 

δύο τοίχοι 180° οι οποίοι λόγω της έλξης μεταξύ τους πλησίασαν και ήρθαν σε σύζευξη 

περίπου σε d≈100nm, δημιουργώντας ένα τοίχο 360°όπως φαίνεται στο σχήμα 4.4.1. 

 

Σχήμα 4.4.1: Τελική κατάσταση δυναμικής προσομοίωσης, τοίχος 360°. 
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Γραφική παράσταση 4.4.3: Απόσταση μεταξύ των δύο τοίχων συναρτήσει του χρόνου. 

 

Γραφική παράσταση 4.4.4: Απόσταση μεταξύ των δύο τοίχων συναρτήσει του χρόνου σε μεγέθυνση μετά απο 
χρόνο 2ns. 

Σε αυτή την προσομοίωση δεν μπορεί να μελετηθεί η διαδικασία κατά την οποία οι 

τοίχοι απωθούνται αφού δεν ασκήθηκε κάποιο πεδίο ούτως ώστε να τους συμπιέσει, αυτή η 

μελέτη θα γίνει στην επόμενη προσομοίωση. 
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4.4.3 Επανάληψη δυναμικής προσομοίωσης για α = 0.013 

Φάνηκε στην γραφική παράσταση 4.4.1 οτι αφού οι δύο τοίχοι 180° έρθουν σε 

σύζευξη και δημιουργήσουν τον τοίχο 360° ταλαντώνονται γύρω απο το σημείο ισορροπίας 

για μεγάλο χρoνικό διάστημα, γεγονός που δεν φαίνεται καθαρά λόγω της συχνότητας που 

πάρθηκαν οι μετρήσεις αλλά κυρίως λόγω της παραμέτρου απόσβεσης Gilbert που είχε τεθεί 

μη ρεαλιστικά σε α = 0.1.  

Η δυναμική προσομοίωση επαναλήφθηκε αυτή τη φορά με παράμετρο απόσβεσης 

Gilbert ίση με α = 0.013. Aυτή τη φορά οι μετρήσεις έγιναv για κάθε 10 steps. 

 

 

Γραφική παράσταση 4.4.5: Συνολική ενέργεια κατανομής συναρτήσει της απόστασης μεταξύ των δύο τοίχων. 
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Γραφική παράσταση 4.4.6: Ενέργεια ανταλλαγής κατανομής συναρτήσει της απόστασης μεταξύ των δύο τοίχων 

 

 

 

Γραφική παράσταση 4.4.7: Ενέργεια απομαγνήτισης κατανομής συναρτήσει της απόστασης μεταξύ των δύο 
τοίχων 
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Γραφική παράσταση 4.4.8: Συνολική ενέργεια κατανομής συναρτήσει του χρόνου 

 

 

Γραφική παράσταση 4.4.9: Ενέργεια ανταλλαγής κατανομής συναρτήσει του χρόνου 
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Γραφική παράσταση 4.4.10: Ενέργεια απομαγνήτισης κατανομής συναρτήσει του χρόνου 

 

4.5 Δυναμική προσομοίωση ασκώντας εξωτερικό μαγνητικό πεδίο 
Για να μελετηθεί και η δυναμική της άπωσης πρέπει οι τοίχοι να συμπιεστούν με 

κάποιο τρόπο και ακολούθως να αφαιθούν ελεύθεροι, πρακτική που ακολουθήθηκε σε αυτό 

το μέρος της μελέτης. 

4.5.1 Πειραματική διαδικασία 

Αυτή η προσομοίωση αποτελείται απο δυο μέρη, στο πρώτο μέρος γίνεται η 

συμπίεση των δύο τοίχων με χρήση εξωτερικού μαγνητικού πεδίου και στο δεύτερο μέρος οι 

δύο συμπιεσμένοι τοίχοι αφήνονται να κινηθούν ελεύθερα μέχρι να φτάσουν σε κατάσταση 

ισορροπίας. 

Συμπίεση 

Εξωτερικό μαγνητικό πεδίο έντασης 50mT στην θετική κατεύθυνση κατά μήκος του 

άξονα x ασκείται πάνω στο δείγμα, κάνοντας τις μπλε περιοχές να μεγαλώσουν ενώ τις 

κόκκινες να συρρικνωθούν. Η μεταβολή αυτή φαίνεται απο το σχήμα 4.5.1 στο σχήμα 4.5.2. 

ο μαγνητισμός του δείγματος προτιμά παράλληλη στοίχιση με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο 

όπως φαίνεται και απο την εξίσωση 2... Οι μετρήσεις γίνονταν κάθε 25steps και η συνθήκη 

τέλους ήταν ξανά το dm/dt=0.01deg/ns, η παράμετρος απόσβεσης τέθηκε αρχικά όπως στις 

προηγούμενες προσομοιώσεις α =0.1. 
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Σχήμα 4.5.1: Αρχική μαγνητική κατανομή προσομοίωσης, οι δύο τοίχοι βρίσκονται σε αρχική απόσταση d≈170nm. 

 

 

Σχήμα 4.5.2: Τελική μαγνητική κατανομή προσομοίωσης, οι δύο τοίχοι βρίσκονται σε τελική απόσταση d≈46nm 
μετά απο συμπίεση λόγω εξωτερικού μαγνητικού πεδίου έντασης 𝐻 ≈50mT . 

 

Αποτελέσματα 

 

 

Γραφική παράσταση 4.4.11: Συνολική ενέργεια- ενέργεια Zeeman κατανομής συναρτήσει της απόστασης μεταξύ 
των δύο τοίχων 
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Γραφική παράσταση 4.4.12: Συνολική ενέργεια- ενέργεια Zeeman κατανομής συναρτήσει του χρόνου. 

 

 

Γραφική παράσταση 4.4.13: Πλάτος τοίχων συναρτήσει χρόνου 
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Αποσυμπίεση 

Μετά την συμπίεση, οι δύο τοίχοι αφαίθηκαν ελεύθεροι να φτάσουν στην ισορροπία. 

Η αρχική κατανομή του μαγνητισμού φαίνεται στο σχήμα 4.5.2, η συνθήκη τέλους ήταν ξανά 

το dm/dt=0.01deg/ns και η παράμετρος απόσβεσης α =0.1. 

 

Αποτελέσματα 

 

Γραφική παράσταση 4.4.14: Συνολική ενέργεια κατανομής συναρτήσει της απόστασης μεταξύ των δύο τοίχων 
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Γραφική παράσταση 4.4.15: Συνολική ενέργεια κατανομής συναρτήσει του χρόνου 

 

 

Γραφική παράσταση 4.4.16: Πλάτος τοίχων συναρτήσει χρόνου 
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Αποσυμπίεση με α =0.013 

 

Στις γραφικές παραστάσεις 4.4.17, 4.4.18 και 4.4.19 φαίνεται η ταλαντωτική κίνηση 

που διαγράφουν οι τοίχοι καθώς αποσυμπιέζονται. Η ταλάντωση αυτή φαίνεται καλύτερα σ 

‘αυτή την προσομοίωση λόγω του διαφορετικού α. 

 

 

Γραφική παράσταση 4.4.17: Συνολική ενέργεια κατανομής συναρτήσει της απόστασης μεταξύ των δύο τοίχων 
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Γραφική παράσταση 4.4.18: Ενέργεια απομαγνήτισης κατανομής συναρτήσει της απόστασης μεταξύ των δύο 
τοίχων 

 

 

Γραφική παράσταση 4.4.19: Ενέργεια ανταλλαγής κατανομής συναρτήσει της απόστασης μεταξύ των δύο τοίχων 
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Συνδυασμός όλων των συνολικών ενεργειών και απο τις τρείς προσομοιώσεις 

φαίνεται στις γραφικές παραστάσεις 4.4.20 και 4.4.21 με α= 0.1 και α=0.013 αντίστοιχα. 

Απο τις πιο κάτω γραφικές παραστάσεις φαίνεται ότι το σημείο ισορροπίας που δίνει η 

στατική προσομοίωση είναι λίγο ψηλότερο απο το σημείο ισορροπίας που δίνουν οι άλλες 

δύο προσομοιώσεις. Αυτό είναι λογικό αφού όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω η στατική 

προσέγγιση αποκλίνει απο την πραγματικότητα όταν οι τοίχοι πλησιάσουν απο ένα σημείο 

και μετά. Έτσι εξηγείται και η μεγαλύτερη κλίση που έχει σε σχέση με τα σημεία απο την 

αποσυμπίεση.  Οι άλλες δύο προσομοιώσεις ταυτίζονται για κοινές αποστάσεις και το σημείο 

ισορροπίας που δίνουν είναι χαμηλότερο αφού στις δυναμικές προσομοιώσεις οι δύο τοίχοι 

180° έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν μορφή και να δημιουργήσουν μιας χαμηλότερης 

ενέργειας δέσμια κατάσταση δηλ. τον τοίχο 360°. 

 

Γραφική παράσταση 4.4.20: Συνολική ενέργεια κατανομής και απο τις τρείς προσομοιώσεις συναρτήσει της 
απόστασης μεταξύ των δύο τοίχων (σε αυτές τις προσομοιώσεις α= 0.1) 

 

 

 

Η γραφική παράσταση 4.4.21 διαφέρει απο την 4.4.20 σε όσον αφορά το α δηλ. την 

παράμετρο απόσβεσης Gilbert, έτσι τα πλάτη των ταλαντώσεων που κάνουν οι τοίχοι είναι 
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κατά μεγάλο βαθμό μεγαλύτερα. Η μελέτη αυτής της διαφοράς δεν μας απασχολεί σε αυτή 

την εργασία. 

 

Γραφική παράσταση 4.4.21: Συνολική ενέργεια κατανομής και απο τις τρείς προσομοιώσεις συναρτήσει της 
απόστασης μεταξύ των δύο τοίχων (σε αυτές τις προσομοιώσεις α= 0.013). 
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5 Αποτελέσματα 
 

Σε αντιστοιχία με τις δυνάμεις διασποράς μεταξύ ατόμων, όπου υπάρχουν δύο 

αλληλεπιδράσεις μια ελκτική και μια απωστική, όπου η ελκτική υπερισχύει σε μακρινές 

αποστάσεις και η απωστική σε κοντινές, όπως π.χ. το δυναμικό Lennard-Jones, όπου η έλξη 

είναι ανάλογη του r-6 και η άπωση είναι ανάλογη του r-12, μελετήθηκαν σ ’αυτή την εργασία 

οι δυνάμεις που αντιστοιχούν στην έλξη και την άπωση των δύο μαγνητικών τοίχων. 

Ουσιαστικά στην περίπτωση μαγνητικών τοίχων, η ελκτική δύναμη οφείλεται στην διπολική 

ενέργεια, και απωστική στην ενέργεια ανταλλαγής.  

 

Γραφική παράσταση 5.1: Συνολική ενέργεια, ενέργεια ανταλλαγής και ενέργεια απομαγνήτισης και απο τις τρείς 
προσομοιώσεις συναρτήσει της απόστασης μεταξύ των δύο τοίχων. 

5.1 Γενική περίπτωση 
Αρχικά διερευνάται η γενική περίπτωση όπου η σχέση ενέργειας και απόστασης έχει την 

μορφή : 

 𝑓(𝑥) =
𝑎

𝑥𝑛
+

𝑏

𝑥𝑚
+ 𝑐 

 
(5.1.1) 

 

5.1.1 Δυναμικό Lennard-Jones 

Το δυναμικό Lennard-Jones είναι ένα ενεργό δυναμικό το οποίο περιγράφει 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ δύο μη-φορτισμένων ατόμων ή μορίων. Το δυναμικό αυτό είναι 
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ελκτικό όσο τα μη-φορτισμένα άτομα ή μόρια βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους και 

αρκετά απωστικό όταν φτάσουν πολύ κοντά με αποτέλεσμα να παίρνει τη μορφή που 

φαίνεται στο σχήμα 5.1.1.  Σε ισορροπία τα δύο άτομα ή μόρια τείνουν να βρίσκονται σε 

συγκεκριμένη απόσταση που αντιστοιχεί στην ελάχιστη ενέργεια όπου οι δύο αντίπαλες 

ενέργειες εξισώνονται. 

Η μεγαλύτερης έντασης απωστική δύναμη είναι πιο κατανοητή αφού καθώς τα 

άτομα συμπιέζονται δεν μπορούν να γίνουν ένα και απωθούνται, η αλληλεπίδραση αυτή 

οφείλεται στην απαγορευτική αρχή του Pauli. Η ελκτική αλληλεπίδραση είναι αποτέλεσμα 

της αλληλεπίδρασης επαγόμενου διπόλου-επαγόμενου διπόλου. 

Ένα άτομο μέσα σε ρευστό κινείται συνεχώς και συγκρούεται με άλλα γειτονικά 

άτομα, καθώς τα δύο άτομα πλησιάζουν το ένα με το άλλο, τα ηλεκτρονικά τους νέφη 

μετατοπίζονται, έτσι το ένα άτομο επάγει στο άλλο διπολική ροπή για ελάχιστο χρονικό 

διάστημα(σχήμα 5.1.2). Κατά τη διάρκεια αυτού του φαινομένου  τα δύο επαγόμενα δίπολα 

έλκονται. Αυτή η έλξη ονομάζεται δύναμη Van der Waals ή London. 

 

Σχήμα 5.1.1: Δυναμικό Lennard-Jones 
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Σχήμα 5.1.2: Επαγωγή διπόλου απο μη-φορτισμένα άτομα 

 

Το άθροισμα των δύο αυτών αλληλεπιδράσεων δίνει το δυναμικό Lennard-Jones που 

περιγράφεται απο την εξίσωση: 

 
𝑉𝐿𝐽 = −24휀 [2

𝜎12

𝑟12
−

𝜎6

𝑟6
] 

 

(5.1.2) 

 

Γενικά αλληλεπιδράσεις τέτοιας φύσεως έχουν την μορφή 𝑓(𝑥) =
𝑎

𝑥𝑛 +
𝑏

𝑥𝑚. 

 

5.1.2 Εφαρμογή της γενικής εξίσωσης στα δεδομένα 

Αν θεωρήσουμε τους δύο μαγνητικούς τοίχους (σχήμα 4.1) σαν δύο αντίθετης φοράς 

δίπολα μπορούμε σε αντιστοιχία με την πιο πάνω αλληλεπίδραση να μελετήσουμε τις 
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εκθετικές δυνάμεις με τις όποιες μεταβάλλονται οι απωστική και ελκτική δύναμη στην 

περίπτωση αλληλεπίδρασης μαγνητικών τοίχων μέσα σε νανοταινία. 

Χρησιμοποιώντας όλα τα δεδομένα απο τις τρείς προσομοιώσεις που έγιναν με α = 0.1, και 

κανοντας fit σε αυτά την εξίσωση 𝑓(𝑥) =
𝑎

𝑥𝑛 +
𝑏

𝑥𝑚 + 𝑐, παίρνουμε τις πιο κάτω τιμές. 

 

Γραφική παράσταση 5.1.1:Συνολική ενέργεια κατανομής και απο τις τρείς προσομοιώσεις συναρτήση της 
απόστασης μεταξύ των τοίχων. 
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Γραφική παράσταση 5.1.2:Εφαρμογή της εξίσωσης 5.1.1 στα δεδομένα της συνολικής ενέργειας κατανομής και 
απο τις τρείς προσομοιώσεις συναρτήση της απόστασης μεταξύ των τοίχων. 

 

Η εξίσωση 𝑓(𝑥) =
𝑎

𝑥𝑛 +
𝑏

𝑥𝑚 + 𝑐 εφαρμόστηκε στα πιο πάνω δεδομένα (δηλ. στα δεδομένα 

συνολικής ενέργειας συναρτήσει της απόστασης μεταξύ των τοίχων) με μεταβλητές τα 

a,b,c,n,m και έδωσε τα πιο κάτω αποτελέσματα: 

Final set of parameters                  Asymptotic Standard Error 

=======================            ========================== 
 
a               = 560307             +/- 1.17e+06     (208.8%) 
b               = -30.5025           +/- 50.18        (164.5%) 
c               = 1.56605            +/- 0.005887     (0.3759%) 
m               = 1.11848          +/- 0.3081       (27.55%) 
n               = 3.41788             +/- 0.5855       (17.13%) 
 
Απο τα πιο πάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι ο ελκτικός όρος μεταβάλλεται ανάλογα του ≈
𝑥−1 και ο απωστικός  ≈ 𝑥−3. 
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Στη συνέχεια η εξίσωση 5.1.1 εφαρμόστηκε ξανά αυτή τη φορά σε επιλεγμένα 
δεδομένα. Δηλαδή αφαιρέθηκαν όλα τα δεδομένα μετά τα 1500nm ούτως ώστε να 
αποφευχθούν τα σφάλματα που δημιουργούνται λόγω του ότι οι τοίχοι φτάνουν στα άκρα 
της νανοταινίας και αφαιρέθηκαν και τα δεδομένα της στατικής προσομοίωσης κάτω των 
250nm όπου όπως εξηγήθηκε και στο 4.3.2 η στατική προσέγγιση σταματά να ισχύει. 
 

 
Γραφική παράσταση 5.1.3:Εφαρμογή της εξίσωσης 5.1 σε επιλεγμένα δεδομένα της συνολικής ενέργειας 
κατανομής και απο τις τρείς προσομοιώσεις συναρτήση της απόστασης μεταξύ των τοίχων. 

Η εξίσωση 𝑓(𝑥) =
𝑎

𝑥𝑛 +
𝑏

𝑥𝑚 + 𝑐 εφαρμόστηκε στα πιο πάνω δεδομένα με μεταβλητές τα 

a,b,c,n,m και έδωσε τα πιο κάτω αποτελέσματα: 

Final set of parameters                  Asymptotic Standard Error 

=======================            ========================== 
 
a               = 23638.3           +/- 2.868e+04    (121.3%) 
b               = -99.2419         +/- 125          (125.9%) 
n               = 2.71074            +/- 0.4052       (14.95%) 
m               = 1.35818          +/- 0.2113       (15.56%) 
c               = 1.56566            +/- 0.002165     (0.1383%) 
 
Με αυτές τις διορθώσεις οι δυνάμεις του ελκτικού και απωστικού όρου μεταβλήθηκαν σε  

𝑥−1.358 και 𝑥−2.711 αντίστοιχα. 
Φαίνεται όπως ότι το fit αυτής της εξίσωσης δίνει μεγάλα σφάλματα σε όσον αφορά τις 
σταθερές a και b, έτσι η ίδια εξίσωση εφαρμόστηκε ξανά στα ίδια δεδομένα με μεταβλητές 
αυτή τη φορά μόνο τα n,m,c  και οι σταθερές a και b καθορίστηκαν όπως φαίνεται πιο κάτω. 
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Αρχικά λήφθηκε υπ’ όψει μόνο ο ελκτικός όρος δηλ. τα δεδομένα απο την ενέργεια 
απομαγνήτισης συναρτήσει της απόστασης μεταξύ των δύο τοίχων και σε αυτόν 

εφαρμόστηκε η εξίσωση 𝑓(𝑥) =
𝑏

𝑥𝑚 + 𝑐 ουτως ώστε να βρεθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το 

b. 
 

 
Γραφική παράσταση 5.1.4:Εφαρμογή της εξίσωσης 𝑓(𝑥) =

𝑏

𝑥𝑚 + 𝑐  σε επιλεγμένα δεδομένα της ενέργειας 

απομαγνήτισης της κατανομής και απο τις τρείς προσομοιώσεις συναρτήση της απόστασης μεταξύ των τοίχων. 

 

Η εξίσωση 𝑓(𝑥) =
𝑏

𝑥𝑚 + 𝑐 εφαρμόστηκε στα πιο πάνω δεδομένα με μεταβλητές τα b,c,m 

και έδωσε τα πιο κάτω αποτελέσματα: 

Final set of parameters                  Asymptotic Standard Error 

=======================            ========================== 
 
b               = -28.0615          +/- 2.156        (7.684%) 
c               = 1.21996            +/- 0.0009024    (0.07397%) 
m               = 1.1167             +/- 0.01776      (1.591%) 
 
 
 
 
 
 
Ακολούθως λήφθηκε υπ’ όψει μόνο ο απωστικός όρος δηλ. τα δεδομένα απο την ενέργεια 
ανταλλαγής συναρτήσει της απόστασης μεταξύ των δύο τοίχων και σε αυτόν εφαρμόστηκε 

η εξίσωση 𝑓(𝑥) =
𝑎

𝑥𝑛 + 𝑐 ουτως ώστε να βρεθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το a. 
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Γραφική παράσταση 5.1.5:Εφαρμογή της εξίσωσης 𝑓(𝑥) =

𝑎

𝑥𝑛 + 𝑐  σε επιλεγμένα δεδομένα της ενέργειας 

ανταλλαγής της κατανομής και απο τις τρείς προσομοιώσεις συναρτήση της απόστασης μεταξύ των τοίχων. 

Η εξίσωση 𝑓(𝑥) =
𝑎

𝑥𝑛 + 𝑐 εφαρμόστηκε στα πιο πάνω δεδομένα με μεταβλητές τα a,c,n και 

έδωσε τα πιο κάτω αποτελέσματα: 

Final set of parameters                  Asymptotic Standard Error 

=======================            ========================== 
 
a               = 23638.4            +/- 1268         (5.364%) 
c               = 0.349804            +/- 0.0002802    (0.08009%) 
n               = 2.79997             +/- 0.01249      (0.4461%) 
 
 

Και τέλος η εξίσωση 5.1 εφαρμόστηκε ξανά στα δεδομένα της συνολικής ενέργειας 
συναρτήσει της απόστασης με μεταβλητές τα n,m,c και τα a,b σταθερές οι οποίες 
καθορίστηκαν πιο πάνω. 
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Γραφική παράσταση 5.1.6:Εφαρμογή της εξίσωσης 5.1 σε επιλεγμένα δεδομένα της συνολικής ενέργειας 
κατανομής και απο τις τρείς προσομοιώσεις συναρτήση της απόστασης μεταξύ των τοίχων. 

Η εξίσωση 𝑓(𝑥) =
𝑎

𝑥𝑛 +
𝑏

𝑥𝑚 + 𝑐 εφαρμόστηκε στα πιο πάνω δεδομένα με μεταβλητές τα 

c,n,m και έδωσε τα πιο κάτω αποτελέσματα: 

Final set of parameters                  Asymptotic Standard Error 

=======================            ========================== 
 
n               = 2.77405            +/- 0.004291     (0.1547%) 
m               = 1.10351            +/- 0.002316     (0.2099%) 
c               = 1.57201            +/- 0.0007079    (0.04503%) 
 

Απο τα πιο πάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι ο ελκτικός όρος μεταβάλλεται ανάλογα 
του ≈ 𝑥−1.1 και ο απωστικός  ≈ 𝑥−2.77. 
 
 

5.2 Αλληλεπίδραση διπόλου-διπόλου 
Μετά τη γενική διερεύνηση του πως μεταβάλλεται η ενέργεια με την απόσταση, οι 

δύο τοίχοι παρομοιάστηκαν με δύο δίπολα (σχήμα 5.2.1) τοποθετημένα με αντίθετη φορά 

και βρέθηκε η ενεργή διπολική ροπή 𝑚𝑒𝑓𝑓 του καθ’ ενός. 
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Σχήμα 5.2.1: Αναπαράσταση δύο μαγνητικών τοίχων απο δύο ενεργά δίπολα 

Η εξίσωση αλληλεπίδρασης διπόλου-διπόλου φαίνεται πιο κάτω: 

 
𝐸 = −

𝜇0

4𝜋𝑟𝑗𝑘
3 (3(𝑚𝑗 ∙ 𝑒𝑗𝑘)(𝑚𝑘 ∙ 𝑒𝑗𝑘) − 𝑚𝑗 ∙ 𝑚𝑘) 

 

(5.2.1) 

 

όπου: 

 𝜇0: η μαγνητική διαπερατότητα του κενού (𝜇0 =4πe-7 H/m) 

 ejk: το μοναδιαίο διάνυσμα που ενώνει τα κέντρα των δύο διπόλων 

 rjk: η απόσταση μεταξύ των διπόλων mj και mk 

 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 5.2.1 οι όροι (𝑚𝑗 ∙ 𝑒𝑗𝑘) και (𝑚𝑘 ∙ 𝑒𝑗𝑘) μηδενίζονται και ο όρος 𝑚𝑗 ∙

𝑚𝑘 = −𝑚2 , οπότε η εξίσωση 5.2.1 παίρνει την μορφή: 

 
𝐸 = −

𝜇0

4𝜋𝑟𝑗𝑘
3 𝑚2 

 

(5.2.2) 

 

Η εφαρμογή των δεδομένων έγινε στην εξίσωση  5.2.2 δηλ. 𝑓(𝑥) = −
𝜇0

4𝜋𝑟𝑗𝑘
3 𝑚2 + 𝑐 με 

μεταβλητές τα m και c. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά που πήραμε απο την 

στατική και δυναμική προσομοίωση για αποστάσεις απο το σημείο ισορροπίας ≈

100𝑛𝑚μέχρι ≈ 1500𝑛𝑚. 

 . 
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Γραφική παράσταση 5.2.1:Εφαρμογή της εξίσωσης 5.2.2 σε επιλεγμένα δεδομένα της συνολικής ενέργειας 
κατανομής και απο τις τρείς προσομοιώσεις συναρτήση της απόστασης μεταξύ των τοίχων 

 

Final set of parameters              Asymptotic Standard Error 

=======================            ========================== 

 

m               = 980531               +/- 8074         (0.8234%) 

c               = 1.55301            +/- 0.0007739    (0.04984%) 

 
Με κατάλληλη μετατροπή μονάδων η ενεργή μαγνητική ροπή υπολογίζεται ίση με  

meff=12,35A(nm)2. 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαγνητικών διπόλων φαίνεται να οφείλεται κυρίως 

στην ενέργεια απομαγνήτισης, έτσι η εξίσωση 5.2.2 εφαρμόζεται καλύτερα στα δεδομένα 

απο την ενέργεια απομαγνήτισης συναρτήσει της απόστασης (γραφική παράσταση 5.2.2). 
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Γραφική παράσταση 5.2.2: Ενέργεια απομαγνήτισης συναρτήσει της απόστασης μεταξύ των δύο τοίχων. 

 

 
 
 

 

Γραφική παράσταση 5.2.3:Εφαρμογή της εξίσωσης 5.2.2 σε επιλεγμένα δεδομένα της ενέργειας απομαγνήτισης 
της κατανομής και απο τις τρείς προσομοιώσεις συναρτήση της απόστασης μεταξύ των τοίχων 
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Final set of parameters              Asymptotic Standard Error 

=======================            ========================== 
m               = 1.03755e+06         +/- 1.31e+04     (1.262%) 
c               = 1.17842             +/- 0.002595     (0.2202%) 
  

Με κατάλληλη μετατροπή μονάδων η ενεργή μαγνητική ροπή υπολογίζεται ίση με  

meff=13,07A(nm)2 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ μαγνητικών διπόλων φαίνεται να μην περιγράφει με 

ακρίβεια τη σχέση μεταξύ των δύο μαγνητικών τοίχων, έτσι πρέπει να διερευνηθεί αν η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο τοίχων περιγράφεται καλύτερα απο δυναμικό της μορφής 

δυναμικού Coulomb, δηλαδή αν οι δύο τοίχοι μπορούν να περιγράφουν καλύτερα απο 

‘μαγνητικά μονόπολα’ ή ‘μαγνητικά φορτία’. 

5.3 Μοντέλο μονοπόλου 
Οι μαγνητικοί τοίχοι που βρίσκονται μέσα σε νανοταινίες κουβαλούν μια 

συνισταμένη μονοπολική ροπή ή φορτίο.30 Έτσι σε μια πρώτη προσέγγιση οι δύο τοίχοι θα 

αλληλοεπιδράσουν μέσω ενός δυναμικού τύπου Coulomb. Αν οι τοίχοι διαθέτουν 

μονοπολικές ροπές θα υπάρξει μια απωστική αλληλεπίδραση όταν αυτές είναι αντίθετες. 

Στην πιο κάτω μελέτη χρησιμοποιείται ένα απλό μοντέλο για μονόπολα, το οποίο 

προσεγγίζει τους πόλους που δημιουργούνται απο τους μαγνητικούς τοίχους σαν κεντρικά 

σημειακά φορτία. 

Η εξίσωση 5.3.1 εφαρμόστηκε αυτή τη φορά στα δεδομένα δηλ. 𝑓(𝑥) =
1

4𝜋𝜇0𝑥
𝑞2 +

𝑐 με μεταβλητές τα q και c. 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά που πήραμε απο την στατική και 

δυναμική προσομοίωση για αποστάσεις απο το σημείο ισορροπίας ≈ 100𝑛𝑚μέχρι ≈

1500𝑛𝑚. 

 𝐸 =
𝑞𝑖𝑞𝑗

4𝜋𝜇0𝑟
 

 

(5.3.1) 

όπου: 𝑞𝑖 = ±2𝜇0𝑀𝑠𝑤𝑡 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 (Allwood, 2010) 
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Γραφική παράσταση 5.3.1:Εφαρμογή της εξίσωσης 5.3.1 σε επιλεγμένα δεδομένα της συνολικής ενέργειας της 
κατανομής και απο τις τρείς προσομοιώσεις συναρτήση της απόστασης μεταξύ των τοίχων 

 
Final set of parameters             Asymptotic Standard Error 
=======================            ========================== 
 
q               = 0.0127759          +/- 1.901e-05    (0.1488%) 
c               = 1.56679               +/- 0.0001592    (0.01016%) 
 

Κάνοντας κατάλληλη μετατροπή μονάδων δηλ. 𝑞𝑒𝑓𝑓 = 𝑞 ∙ 4 ∙ 10−14 𝐽

𝐴
 το                         𝑞𝑒𝑓𝑓 =

5.11036 ∙ 10−16 𝐽

𝐴
  και το 𝛭𝑆 =

𝑞𝑒𝑓𝑓

2𝜇0𝑤𝑡
 το οποίο υπολογίζεται ίσο με 𝛭𝑆 = 7.94276 ∙ 105 𝛢

𝑚
 

τιμή η οποία δίνει 7% σφάλμα σε σχέση με το 𝛭𝑆 = 8 ∙ 105 𝛢

𝑚
 το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην 

προσομοίωση. 
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Γραφική παράσταση 5.3.1:Εφαρμογή της εξίσωσης 5.3.1 σε επιλεγμένα δεδομένα της ενέργειας απομαγνήτισης 
της κατανομής και απο τις τρείς προσομοιώσεις συναρτήση της απόστασης μεταξύ των τοίχων 

 
 
Final set of parameters             Asymptotic Standard Error 
=======================            ========================== 
 
q               = 0.0163738          +/- 3.16e-05     (0.193%) 
c               = 1.22556              +/- 0.0005455    (0.04451%) 
 
 

 

Κάνοντας κατάλληλη μετατροπή μονάδων δηλ. 𝑞𝑒𝑓𝑓 = 𝑞 ∙ 4 ∙ 10−14 𝐽

𝐴
 το                         𝑞𝑒𝑓𝑓 =

6.54952 ∙ 10−16 𝐽

𝐴
  και το 𝛭𝑆 =

𝑞𝑒𝑓𝑓

2𝜇0𝑤𝑡
 το οποίο υπολογίζεται ίσο με 𝛭𝑆 = 10.17957 ∙ 105 𝛢

𝑚
 

τιμή η οποία δίνει 27% σφάλμα σε σχέση με το 𝛭𝑆 = 8 ∙ 105 𝛢

𝑚
 το οποίο χρησιμοποιήθηκε 

στην προσομοίωση. 
 

5.4 Συμπεράσματα 
Τελικά η ενεργειακή δομή των δέσμιων καταστάσεων των μαγνητικών τοίχων 180° 

αποτελείται από δύο αντίπαλα δυναμικά (έλξης και άπωσης), η άπωση φαίνεται να υπάρχει 

λόγω της ενέργειας ανταλλαγής, ενώ η έλξη είναι ένας συνδυασμός των δύο αυτών 

αντίπαλων δυναμικών. Το μοντέλο μονοπόλου, προσεγγίζει καλύτερα απο κάθε άλλο 

μοντέλο που μελετήθηκε, την ελκτική αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο μαγνητικών τοίχων, οι 

οποίοι τελικά μπορούν να αναπαρασταθούν απο σημειακά ενεργά μαγνητικά μονόπολα 
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φορτίου𝑞𝑒𝑓𝑓 = 5.11036 ∙ 10−16 𝐽

𝐴
   . Το μοντέλο διπόλου-διπόλου(≈ 𝑥−3 δεν είναι καλή 

προσέγγιση στην περίπτωση των δύο μαγνητικών τοίχων αφού όπως φαίνεται και απο την 

γενική περίπτωση η ελκτική αλληλεπίδραση μεταβάλλεται ≈ 𝑥−1. Η απώστική 

αλληλεπίδραση δεν μελετήθηκε με μεγάλη λεπτομέρεια σε αυτή την εργασία, έτσι 

παραμένει σαν ανοικτό ερώτημα για το μέλλον. Ξέρουμε όμως ότι μεταβάλλεται ≈ 𝑥−3.  
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Παράρτημα 
 

OOMMF 
Για τις προσομοιώσεις  χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα OOMMF. Το OOMMF είναι προϊόν 

της ITL (Information Technology Lab) μια ομάδα που ανήκει στο NIST (National Institute of 

Standards and Technology).  

 

 

Η αρχιτεκτονική του OOMMF extensible solver φαίνεται στο πιο πάνω σχήμα. Το 

κούτι με το Tcl Control script αντιπροσωπεύει το περιβάλλον του χρήστη. Το μικρομαγνητικό 

πρόβλημα δίνεται σε Τcl απο το κουτί Problem Specification. Όλο το υπόλοιπο διάγραμμα 

αντιπροσωπεύει C++ κλάσεις. Όλες οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ Τcl και  solver  γίνονται μέσω 

του Director. 

 

Υπολογισμός απόστασης μεταξύ των μαγνητικών τοίχων 
 

Λόγω του τεράστιου αριθμού δεδομένων που χρειάστηκαν επεξεργασία για την 

επίτευξη αυτής της εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά όπως η Octave και το Gnuplot, 

αλλά απαραίτητη ήταν και η δημιουργία κώδικα ο οποίος μπορεί να επεξεργαστεί μαζικά 

δεδομένα. 
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Γράφτηκε ο κώδικας με τον οποίο υπολογίζονταν οι θέσεις των μαγνητικών τοίχων, 

η μεταξύ τους απόσταση και τα πλάτη τους. 

Αρχικά μια συνάρτηση η οποία παίρνει σαν δεδομένο το αρχείο .omf και δίνει σαν 

αποτέλεσμα τις συνιστώσες x,y,z του μαγνητισμού για κάθε cell, των αριθμό των cells και τις 

διαστάσεις του cell, χρησιμοποιείται ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένας πίνακας με τις μέσες 

συνιστώσες y του μαγνητισμού συναρτήσει του cell index number. Ακολούθως τα δεδομένα 

αυτού του πίνακα γίνονται fit πάνω στην εξίσωση 3.3.2 με τη χρήση της συνάρτησης leasqr.m 

η οποία χρησιμοποιεί την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων για να κάνει την προσαρμογή των 

δεδομένων στην εξίσωση(πιο κάτω σχήμα). Μετά την προσαρμογή βρίσκεται η μέγιστη και 

ελάχιστη τιμή του my όπως και τα αντίστοιχα x τους και έτσι υπολογίζεται η απόσταση μεταξύ 

των δύο τοίχων. Τα πλάτη των τοίχων βρίσκονται απο την παράμετρο Δ της εξίσωσης 3.3.2. 

 

Πάνω: Δεδομένα my συναρτήσει x. Κάτω: Δεδομένα και fitting my συναρτήσει x. 
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