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A kutatások háttere
A kísérleti eszközök, különösen a spin-polarizált pásztázó alagútmik-
roszkópia fejlődése lehetővé tette nem-kollineáris mágneses struktú-
rák atomi felbontású megfigyelését. [Bode et al., 2007]

Az átmeneti fém rendszerek mágneses tulajdonságait gyakran ír-
juk le effektív spin-modellekkel. [Nowak, 2007] Magasabb dimenzió-
jú szerkezetekhez képest a nanostrukturákban a szimmetria alacso-
nyabb, emiatt sok különböző csatolási paraméter és magasabb ren-
dű spin kölcsönhatások jelenhetnek meg. [Antal et al., 2008] Mág-
neses vékonyrétegek esetén az inverziós szimmetria sérül, amely a
Dzyaloshinsky–Moriya (DM) kölcsönhatás megjelenéséhez vezet. A
DM kölcsönhatás eredményeként olyan egzotikus mágneses mintá-
zatok alakulhatnak ki, mint a mágneses skyrmionok. [Heinze et al.,
2011] Mágneses nanostruktúrákon végzett ab initio számítások sokat
segíthetnek a kísérleti eredmények világosabb magyarázatában és a
mögöttük lévő fizikai jelenségek jobb megértésében.

Célkitűzések
Jelen munkában mágneses és nem mágneses hordozóra helyezett mág-
neses nanoszerkezeteket tanulmányoztunk elméleti módszerekkel első
elvű számítások alapján. A tanulmányozott rendszerekben a spin-
pálya csatolásnak (spin-orbit coupling, SOC) fontos szerepe van. Tel-
jes relativisztikus elektronszerkezet számításokat használtunk, így a
SOC-t nem-perturbatív módon vettük figyelembe. Bemutatjuk, hogy
a relativisztikus hatások hogyan oldják fel a nem-relativisztikus alap-
állapot degenerációját.
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Az 1. tézispontban bemutatjuk, hogy a nanoklaszterek mágneses
szerkezetének teljesen ab initio alapú Monte Carlo (MC) szimulációja
megvalósítható. Törekedtünk az első elvű leírás egy megfelelő spin
modell leírással történő összehasonlítására.

Egy ferromágneses nanokontaktusra eső doménfal szerkezete érde-
kes viselkedést mutat. Calvo és mtsai. [Calvo et al., 2009] és Autès és
mtsai. [Autès et al., 2008] 3d ferromágneses fém nanokontaktusokon
végzett mérései motiválták a 2. tézispontban bemutatott Co nano-
kontaktus mágneses alapállapotát és mágneses anizotrópiáját célzó
vizsgálatokat. A kontaktus ellentétesen mágnesezett ferromágneses
Co tömbök között helyezkedett el. Azt találtuk, hogy a központi atom
magneto-kristályos anizotrópia energiája (MAE) különbséget tesz a
csavaros és a cikloidális doménfalak között. A MAE és a pályamomen-
tum anizotrópiája között erős korrelációt várunk, hiszen mindkettő
megjelenésének a SOC az közös oka. [Bruno, 1989] Ezt a korrelációt
a MAE és a kobalt pontkontaktus központi atomjának pályamomen-
tum anizotropiájának numerikus tanulmányozása is megerősíti.

A frusztráció klasszikus példája az antiferromágnesesen csatolt
szabályos háromszög, ahol lehetetlen mindhárom spinpárt egyidejű-
leg a legalacsonyabb energiájú állapotba állítani. Gao és mtsai. [Gao
et al., 2008] mérései és Stocks és mtsai. [Stocks et al., 2007] és An-
tal és mtsai. [Antal et al., 2008] számításai motiválták az Au(111)
felületre helyezett Cr trimerek kiralitásának és anizotrópiájának ta-
nulmányozását. Az ellentétes kiralitású mágneses szerkezetek ener-
giája különbözőnek adódott ahogyan Antal és mtsai. [Antal et al.,
2008] is igazolták. Habár a Cr trimer Au(111) felületen egy széles
körben tanulmányozott rendszer, [Antal et al., 2008, Bergman et al.,
2007, Gotsis et al., 2006, Stocks et al., 2007] az értekezésben egy
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új nézőpontból vizsgáltam meg. Az elméleti irodalomban általános
megegyezés van afelől, hogy az alapállapot a síkban fekvő 120°-os
Néel állapot. Nem-relativisztikus leírásban a különböző kiralitású és
különböző tájolású síkban fekvő Néel konfigurációk egyforma energi-
ájúak. Ezt a degenerációt a Dzyaloshinsky–Moriya és a pszeudo-dipól
kölcsönhatás oldja fel. Ennek a témának az eredményeit a 3. tézis-
pontban mutatom be.

Módszerek és eljárások
Számos elméleti eszköz érhető el a mágneses rendszerek elektron-
szerkezetének meghatározása céljára. Az értekezésemben a Korringa–
Kohn–Rostoker [Kohn and Rostoker, 1954, Korringa, 1947] módszert
alkalmazom. Mágneses vagy nem-mágneses hordozóra (kobalt, réz,
arany) helyezett nanoklaszterek (kobalt, króm) mágneses jellemzőit
számítottam ki a KKR módszerrel összekapcsolt beágyazott klasz-
ter Green-függvény módszerrel [Lazarovits et al., 2002, Lazarovits,
2003].

A klaszterekhez a szimmetriájuknak megfelelő klasszikus spin-
modelleket alkottam. A spin-modell paraméterei közül néhányat meg-
határoztunk a nyomaték- [Liechtenstein et al., 1987, Udvardi et al.,
2003] és a forgatási energia [Szunyogh et al., 2009, 2011] módszerével.



6

Új eredmények.
Tézispontok
Az értekezésem új eredményeit három tézispontban fogalmazom meg.

1. A KKR kód kiegészítésével egy teljesen ab initio Monte Carlo
szimulációt valósítottam meg, és egy Cu(001) felületre helyezett
4 × 4 Co atomból álló klaszter hőmérsékletfüggő mágnesezett-
ségét számítottam ki. Ezen rendszer Heisenberg-modelljében az
izotrop kicserélődési paramétert meghatároztam és egy becslést
adtam az egytengelyű on-site anizotrópia paraméterre. A spin-
modell alapú MC szimulációt összehasonlítottam a teljesen ab
initio MC szimulációval. Azt találtam, hogy a két szimuláció-
ból kapott mágnesezettség görbék lényegében megegyeznek. A
spin-modell alkalmazása megerősítést nyert. Az ab initio MC
megközelítés előnye, hogy nem támaszkodik egy a priori spin-
modellre, a hátránya pedig az igen nagy számításigény.

A II. publikáció tartozik ehhez a tézisponthoz.

2. Ellentétesen mágnesezett Co tömbök közé helyezett Co pont-
kontaktus modelljének mágneses szerkezetét vizsgáltam ab ini-
tio számítások segítségével. Az erős ferromágneses csatolás és
a szimmetria két különböző doménfal szerkezetet tesz lehető-
vé: csavaros (helical wall, HW) és cikloidális (cycloidal wall,
CW) doménfalakat, ez utóbbi 30meV-tal alacsonyabb energi-
ájúnak adódott. A doménfalak szélessége követte a pontkon-
taktus hosszát −15%. . .+15%-nyi deformáció során. A köz-
ponti atom hatalmas egytengelyű anizotrópiáját tapasztaltam,
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amelynek a könnyű iránya a tömbökre merőleges irány, és amely
a CW alacsonyabb energiájáért okolható. Kimutattam továb-
bá a központi atom pályamomentumának anizotrópiáját amely
erősen korrelált a mágneses anizotrópia energiával.

A III. publikáció tartozik ehhez a tézisponthoz.

3. Au(111) felület fcc hollow és hcp hollow pozícióira helyezett
szabályos kompakt Cr trimert vizsgáltam. A Cr atomok közöt-
ti antiferromágneses csatolás két lehetséges kiralitású, síkban
fekvő, 120°-os Néel-állapotot eredményez. Az, hogy a két Néel-
állapot közül melyik az alapállapot, a Dzyaloshinsky–Moriya
(DM) kölcsönhatás és a két-site anizotrópia szimmetrikus része
összjátékának az eredménye. A DM kölcsönhatás furmányosan
függ a geometriától. Au(111) felületen elhelyezkedő Cr egyréteg
esetében a DM csatolás véges z-komponense energiakülönbsé-
get okoz az ellentétes kiralitású Néel-szerkezetek között.

Az I. és a IV. publikáció tartozik ehhez a tézisponthoz.
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