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A kutatások el®zménye

A múlt század vége óta a nanomágnesség egyre nagyobb szerephez jut az ipari és gyó-

gyászati alkalmazásokban. Az óriás mágneses ellenállás (giant magnetoresistance, GMR)

felfedezése és merevlemezekben történ® igen korai alkalmazása után világszerte egyre na-

gyobb kísérleti és elméleti er®feszítést tesznek a mágnesség (és általában az elektronspin)

elektronikai alkalmazásainak kib®vítésére. Mi sem jelzi ezt jobban, mint a spintronika

mint iparág létrejötte. A GMR és az alagutazó mágneses ellenállás spinszelepekben tör-

tén® alkalmazása után elkezdtek mágneses helyettesít®ket keresni a félvezet®kön alapuló

memóriák helyett, és megszületett a magnetorezisztív RAM (MRAM) és a �versenypálya�

memória (racetrack memory). Ma már az MRAM-ok második generációját fejlesztik,

amelyek m¶ködési elve a h®mérsékleti átkapcsolás (thermal-assisted switching) illetve a

spinátviteli nyomaték (spin-transfer torque). Az utóbbi jelenség egyúttal els®dleges jelölt

a mágneses nanoszerkezetek, különösen a nanoskyrmion-rácsok manipulációjára, amelyek

egzotikusabb spintronikai logikai berendezések alapjául szolgálnak. Az elektronikai al-

kalmazásokon túlmen®en is egyre szélesebb körben kiaknázzák a mágneses jelenségeket,

ahogy azt a mágneses alakmemória-ötvözetek vagy mágneses h¶tési alkalmazások mu-

tatják, amelyek szoros kapcsolatban vannak az alkalmazott anyagok magnetokalorikus

hatásával.

Az elméleti vizsgálatok célja egyrészt az ipari alkalmazásokba bevonható anyagok kö-

rének kiszélesítése. Másrészt a technikai szempontból releváns jelenségek alapkutatási

szempontból is érdekesek, mint például a mágneses nanofürtök szuperparamágneses visel-

kedésének megértése, és hogy ez hogyan befolyásolható annak érdekében, hogy nagyobb

s¶r¶ség¶ mágneses adattárolókat hozhassunk létre. Magától értet®d® gyakorlati okok-

ból az ilyen elméleti vizsgálatokat legalább részben véges h®mérsékleti számolásokkal kell

végezni, ugyanis a legtöbb gyakorlati alkalmazásban a vizsgált rendszer szobah®mérsékle-

ten, vagy legalábbis annak közelében van. Habár a mágneses adattárolásra jelölt anyagok

megsz¶rhet®ek zérus h®mérsékleti anizotrópia-számolások segítségével, a technikai szem-

pontból is teljes kör¶ leírásnak tartalmaznia kell a magas h®mérsékleti viselkedést is. A

magnetokalorikus hatás vizsgálata pedig magától értet®d®en véges h®mérsékleten kell,

hogy történjen.

Annak ellenére, hogy rengeteg módszer alkalmazható a valódi rendszerek alapállapoti

ab initio leírására, a véges h®mérsékleti jelenségek leírása sokkal nehezebb feladat, különö-

sen mágneses anyagok esetén. A gyakorlatban alkalmazott véges h®mérsékleti módszerek

vagy valamilyen átlagtér-közelítést alkalmaznak, vagy eltávolodnak az ab initio leírás-

tól és spinmodelleket vezetnek be. Az el®bbi közelítés fundamentálisabb leírását adja az

adott rendszernek, azonban óriási a számításigénye és nemkollineáris mágnesség leírása
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általában nem megoldható vele. A spinmodellek viszont részletes információt adhatnak a

véges h®mérsékleti viselkedésr®l (úgymint szuszceptibilitások, fajh®k, fázisátalakulások),

de cserébe egy kevésbé egzakt leírását adják a vizsgált anyagnak.

Az árnyékolt Korringa�Kohn�Rostoker (screened KKR, SKKR) többszörös szórásel-

mélet keretén belül m¶köd® relativisztikus rendezetlen lokális momentumok (relativis-

tic disordered local moment theory, RDLM) módszere els® elvekb®l történ® átlagtér-

leírását adja a véges h®mérsékleti spin�uktuációknak. Az elmélet segítségével önkon-

zisztensen �gyelembe vehet® a spinrendezetlenség elektronszerkezetre gyakorolt hatása.

Redukált dimenziójú és komplex mágneses szerkezetet mutató rendszerek leírására célsze-

r¶ spinmodell-paramétereket származtatni az elektronszerkezetb®l, amelyre az úgyneve-

zett spin-klaszter kifejtés (spin-cluster expansion, SCE) illetve a relativisztikus nyomaték-

módszer (relativistic torque method, RTM) használható, amelyek paramágneses illetve

rendezett ferromágneses referenciaállapotból származtatják a spinmodellt. Az így kapott

modellekb®l Monte-Carlo-szimulációk vagy spindinamika-számolások segítségével megha-

tározható az alapállapoti spinstruktúra és a véges h®mérsékleti gerjesztések.

Célkit¶zések

A disszertáció célja fémes mágnesek véges h®mérsékleti viselkedésének vizsgálata az ön-

konzisztens RDLM-SKKR módszer alapján, és a rendelkezésünkre álló technikák tovább-

fejlesztése a kutatásunk kiterjesztése céljából.

A disszertáció els® felében ipari alkalmazások szempontjából is érdekes tömbi mágne-

seket vizsgálok. Kiértékelem a tércentrált köbös Fe lokális momentumának stabilitását,

majd számolásokat végzek az L10-FePt mágneses anizotrópiájának h®mérsékletfüggésével

és a CsCl-rendezett FeRh metamágneses fázisátalakulásával kapcsolatban. Végül megvizs-

gálom a transzverzális spin�uktuációk és a felület hatását a hcp-Gd lokális momentumára

az LSDA+U közelítés alapján.

A disszertáció második felében a Fe1/Rh(001) vékonyréteg rendszert tekintem át, és

kölcsönhatási paramétereket számolok az alapállapoti spinkon�guráció meghatározására.

Kifejlesztettem továbbá a spinmodell-számolásra használt módszereink általánosításait,

hogy segítségükkel közvetlenül a véges h®mérsékleti elektronszerkezetb®l számolhassunk

mágneses csatolásokat.
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Új tudományos eredmények

A disszertációban ismertetett kutatásom és a vonatkozó új tudományos eredmények az

alábbi tézispontokban összegezhet®ek:

1. Alapvet®en hozzájárultam az önkonzisztens RDLM-SKKR program kifejlesztéséhez.

Az új kóddal megvizsgáltam a bcc-Fe mágnesezettségének és lokális spinmomentu-

mának h®mérsékletfüggését. Azt találtam, hogy a Fe momentum a ferromágneses

(FM) állapothoz képest 15%-kal kisebb a magas h®mérsékleti paramágneses (PM)

állapotban, ami azt sugallja, hogy a tömbi Fe momentuma korántsem teljesen me-

rev. A számolások túlbecsülik a Curie-h®mérsékletet, ami az RDLM elméletben

lév® átlagtér-közelítés ismert hiányossága. Emiatt azt javasoltam, hogy az RDLM

módszerrel számolt eredmények interpretációjakor a h®mérséklet helyett az átlagos

mágnesezettség kell, hogy az összehasonlítások alapját adja.

Tézisponthoz kapcsolódó publikáció: [ I ]

2. Az RDLM-SKKR program segítségével szisztematikus számolássorozatokat végez-

tem FePt ötvözetek magnetokristályos anizotrópia-energiájának (MAE) meghatáro-

zására, a spinrendezetlenségen kívül �gyelembe véve a névlegesen Fe és Pt rétegek

közötti interdi�úzió formájában megjelen® kémiai rendezetlenséget is. A számo-

lások megmutatták, hogy a MAE minden h®mérsékleten gyorsan lecseng a kémiai

rendezetlenség növekedtével, és adott kémiai rendezetlenség mellett hatványszer¶

viselkedést mutat a rendszer teljes mágnesezettségének függvényében. Azt tapasz-

taltam, hogy az ezt jellemz® exponens a h®mérséklet növekedtével n®, ami arra utal,

hogy az irodalomban gyakran idézett 2.1-es exponens érték csak nagyon alacsony h®-

mérsékleten állja meg a helyét. A lokális spinmomentumok mágnesezettség-függése

alapján a FePt ötvözetben a Fe kifejezetten merev, továbbá a Pt indukált momen-

tuma valószín¶leg jól leírható egy egyszer¶ Weiss-tér képpel.

Tézisponthoz kapcsolódó publikáció: [ I ]

3. Feltérképeztem a FeRh ötvözet fázisdiagramját a rácsállandó és az átlagtér-h®mér-

séklet függvényében az önkonzisztens RDLM-SKKR programmal. A zérus h®mér-

sékleti teljesenergia-számolások azt mutatják, hogy az alapállapot antiferromágne-

ses (AFM) a = 3.11 Å alatt, felette pedig ferromágneses. A számolt Curie- és

Néel-h®mérsékletek alapján felvázoltam az FM-PM és az AFM-PM fázishatárokat

a rácsállandó függvényében. A két görbe metszeteként meghatározott hármaspont

a = 2.99 Å-nél található. E között a két rácsállandó között megállapítottam a me-

tamágneses átalakulás jelenlétét. Az AFM és FM fázisok szabadenergia-görbéinek
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metszéspontjából megkonstruáltam az FM-AFM fázishatárt.

Tézisponthoz kapcsolódó publikáció: [ I ]

4. Implementáltam az LSDA+U módszert az RDLM-SKKR programcsomagba. A kód

segítségével összevetettem a Gd mágnesezettségét tömbi geometria és a (0001) felü-

let esetén, zérus h®mérsékleti FM és magas h®mérsékleti PM állapotban egyaránt. A

tömbi esetben jelent®s spin-felhasadást találtam a vezetési sávban, ami 0.77 µB loká-

lis momentumot eredményez. A PM fázisban ez a felhasadás majdnem zérus, ennek

ellenére a vezetési sávban marad 0.41 µB lokálismomentum-járulék a két spincsa-

torna spektrális súlyainak aszimmetriája révén. Az eredmények azt sugallják, hogy

a Gd vezetési sávjának momentuma nem Stoner-viselkedést mutat, azonban a 4f

állapotok által keltett Weiss-tér polarizáló hatása is komolyan befolyásolja a vezetési

sáv momentumának nagyságát.

Tézisponthoz kapcsolódó publikáció: [ III ]

5. Feltérképeztem a Fe1/Rh(001) vékonyréteg mágneses kölcsönhatásait az RTM és

az SCE-RDLM módszerek segítségével, és jelent®s különbségeket találtam a kétféle

modell között. Az eredmények azt mutatják, hogy a tenzoriális Heisenberg-modell

kevés ennek a rendszernek a leírására, jelezve, hogy minden bizonnyal magasabb

rend¶ kétspin-kölcsönhatások és többspin-kölcsönhatások szükségesek a kísérletileg

tapasztalt komplex mágneses szerkezet leírására.

Tézisponthoz kapcsolódó publikáció: [ II ]

6. Kifejlesztettem és implementáltam az SCE-RDLM módszert a Curie-h®mérséklet

alatt, hogy a h®mérsékleti spin�uktuációk kicserél®dési kölcsönhatásokra gyakorolt

hatását meghatározhassuk. A bcc-Fe rendszerre végzett számolások alapján a mód-

szer helyesen visszaadja a PM határesetet, azonban a T → 0 K limeszben kapott

kölcsönhatások inkonzisztensek az RTM módszerrel. Ezután kifejlesztettem és imp-

lementáltam az RTM-RDLM módszert, és az így kapott kölcsönhatások már he-

lyesen visszaadják a határeseteket. Kés®bbi ultragyors lemágnesezési szimulációkat

szem el®tt tartva feltérképeztem a kicserél®dési kölcsönhatások függését a mágne-

ses rendparamétert®l és az elektron-h®mérséklett®l, zérus h®mérséklett®l egészen a

Stoner�Curie-h®mérsékletig.
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