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1 A kutatások el®zménye

A mágneses skyrmionok örvényszer¶ spin struktúrák, melyeket nem tri-
viális topológiai tulajdonságuk részecskeszer¶ tulajdonságokkal ruház fel. A
mágneses skyrmionok topológiai stabilitása, hosszú élettartama, ulta-ala-
csony áramokkal való mozgatása vetette fel azok potenciális alkalmazását
egy következ® generációs mágneses memória információhordozó egységeként.
Ezáltal a skyrmionok kutatása a spintronika és a topologiailag védett állapo-
tok tudományterületének találkozásaként egy rendkívül intenzíven kutatott
területté n®tte ki magát az elmúlt évtizedben. Noha a mágneses skyrmionok
megjelenését már 1989-ben megjósolták [1], az els® kísérleti meg�gyelésüket
2009-ben publikálták egy királis kristályráccsal rendelkez® mágneses vegyü-
letben, az ún. B20-as szerkezet¶ MnSi-ban [2], majd kés®bb ezen anyagc-
saládba tartozó több vegyületben és ötvözetben is. A királis mágnesekben
fellép® skyrmionok szerkezetüket tekintve Bloch-típusúak.

A közelmúltban kutatócsoportunk egyértelm¶ bizonyítékot talált a Néel-
típusú skyrmionok kialakulására egy mágneses félvezet® kristályban, a hiá-
nyos spinell családba tartozó GaV4S8-ban [3]. Ez volt az els® olyan tömbi
kristályos anyagban felfedezett skyrmion fázis, mely nem királis, hanem polá-
ris szimmetriával bír. Az alacsonyabb szimmetria nagyobb stabilitást biz-
tosít a modulált mágneses fázisoknak [4], így vizsgálatuk nemcsak elmé-
leti, de gyakorlati hasznossággal is kecsegtet. A hiányos spinell szerkezet¶
kristályokban a degenerált molekulapályáikat elfoglaló párosítatlan elektron-
nak köszönhet®en Jahn-Teller instabilitás lép fel, amely során ezen anya-
gok TS = 42 − 50K között romboéderesen torzulnak [5]. A ferroelasztikus
torzulás révén piroelektromos polarizáció lép fel, melynek következtében a
kristály komplex strukturális doménszerkezetet alakít ki. Alacsonyabb h®m-
résékleten TC = 13− 20K hosszútávú mágneses rendez®dés alakul ki, azaz a
hiányos spinellek multiferroikus jelleget mutatnak [6].

Kézsmárki és munkatársai mágnesezettség mérések, kisszög¶ neutronszórás
(SANS), valamint mágneses atomer®-mikroszkópia (mAFM) alkalmazásával
felderítették a GaV4S8 mágneses fázisdiagramját [3]. Ezen fázisban kapc-
solódtam be a hiányos spinell szerkezet¶ anyagok kísérleti vizsgálatába.
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2 Célkit¶zések

PhD kutatásom célja a GaV4S8, valamint az ugyanezen anyagcsaládba
tartozó GaV4Se8 és GaMo4S8 szerkezeti és mágneses tulajdonságainak rész-
letes kísérleti vizsgálata volt. A strukturális és piroelektromos doménszerke-
zet nagyban meghatározhatja az alacsonyabb h®mérsékleten fellép® mágneses
rendez®dés jellegét, valamint hatással lehet a mágneses fázisdiagramra, ezért
azok szisztematikus vizsgálatát t¶ztem ki célul felületi pásztázó mikroszkó-
piás mérések (piezoelektromos és atomer® mikroszkópia) segítségével.

A hiányos spinell kristályok strukturális tulajdonságainak ismeretére tá-
maszkodva a modulált mágneses fázisok alaposabb vizsgálatába kezdtem
bele. Ehhez a modulált cikloidális és skyrmion rács fázisok reciproktérbeli
vizsgálatát folytattam kisszög¶ neutronszórás kísérletekkel GaV4S8, GaV4Se8
és GaMo4S8 kristályokon. A kísérleti eredményeket összevetve mágnesezett-
ség mérésekkel a komplex mágneses fázisdiagram szerkezeti domének szerinti
elkülönítését céloztam meg.

A fenti statikus tulajdonságok vizsgálatán túl, a mágnesezettség dina-
mikáját vizsgáltam a GaV4S8 mágneses fázisaiban, és azok határán ac szusz-
ceptibilitás mérésekkel.

Végül a GaV4Se8 kristály magnetoelektromos tulajdonságait tanulmá-
nyoztam piroáram és magnetoáram mérésekkel.

3 Vizsgálati módszerek

A kutatásom során az alábbi kísérleti technikákat alkalmaztam :
� Felületi pásztázó mikroszkópiás mérések különböz® változatai : atomier®-

és piezoelektromos er® mikroszkópia, mágneses atomier® mikroszkópia
(AFM, PFM, mAFM). Helye : HZDR, Drezda.

� Mágnesezettség és ac szuszceptibilitás mérések. Helye : Wigner Fizikai
Kutatóközpont.

� Polarizáció (piroáram, magnetoáram) mérések. Helye : BME Szilárd-
test�zika laboratórium.

� Kisszög¶ neutronszórás. Helye : Institute Laue-Langevin (Grenoble)
és Oak-Ridge National Laboratory (Oak Ridge, Tennessee)

4 Új tudományos eredmények

A PhD kutatásom f®bb eredményeit az alábbi tézispontok tartalmazzák :
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1. A GaV4S8 ferroelasztikus és piroelektromos doménszerkezetét vizsgál-
tam PFM mérésekkel az egykristály minták (001), illetve (111) felüle-
tein [P1]. A méréseket a Helmholz Zentrum Dresden krio-AFM beren-
dezésével végeztem, melyet J. Döring vezérelt. A PFM mikroszkópiás
képeken meg�gyeltem a kristályban kialakuló réteges doménszerkeze-
tet, melyek a Jahn-Teller torzulás révén jönnek létre. A doménfalak
folytonosságát, illetve azok elektromos semlegességét feltételezve me-
ghatároztam a romboéderesen torzult piroelektromos doménszerkezet
lehetséges kon�gurációit. Általában véve azt találtam, hogy az els®d-
leges doménfalak az {111}-típusú síkokkal párhuzamosan helyezked-
nek el, így elektromosan semlegesek és mechanikai feszültségt®l mente-
sek. Ugyanakkor a másodlagos doménhatárokon felléphetnek elektro-
mosan töltött doménfalak. A mérések során meghatároztam az anya-
gra jellemz®, a PFM t¶ által vizsgált inverz piezoelektromos tenzor-
komponens nagyságát, melynek értéke 1-5 pm/V nagyságrend¶.

2. A GaV4S8-ban fellép® cikloidálisan modulált mágneses fázis szerkeze-
tét tanulmányoztam SANS kísérletekkel [P5]. A méréseket az Institute
Laue-Langevin neutronközpontban S. Bordáccsal közösen végeztük,
míg a Paul Scherrer Institute neutronközpontban J.S. White és S.
Bordács végezték el. A mérések analízisével a következ® megállapítá-
sokat tettem :
� A minta szélesszög¶ forgatása révén nyert SANS adatokból re-

konstruáltam a mintában fellép® mágneses moduláció vektorok-
nak a háromdimenziós reciproktérbeli eloszlását. Ezen eredmény
kísérleti bizonyítékot nyújt azon elméleti jóslatra, miszerint a q-
vektorok a mintában jelenlév® négyfajta romboéderes doménhez
tartozó {111}-típusú síkokon belül, a reciproktérben négy egymást
metsz® gy¶r¶ mentén helyezkednek el. A q-vektorok síkbeli ren-
dez®dése a modulált fázist létrehozó DMI kölcsönhatás speci�kus
mintázatának következménye, melyet a hiányos spinell anyagokat
jellemz® C3v pontcsoport szimmetria határoz meg. A q-vektorok
homogén eloszlása a gy¶r¶k mentén arra utal, hogy a poláris ten-
gelyekre mer®leges irányban vett mágneses anizotrópia rendkívül
gyenge.

� A SANS kísérleteink tanúsága szerint a cikloidális moduláció vek-
torok az {111}-típusú síkokon belül átrendez®dnek a síkon belül
alkalmazott mágneses terek hatására. Ennek oka a spin cikloisok
mágneses anizotrópiája, mivel a spinek polarizálhatósága a ciklois
síkjára mer®leges irányban a legnagyobb.

� A zérus ter¶ SANS mérések alapján elemeztem a h®mérsékletfügg®
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mágneses fázisátalakulások termodinamikai tulajdonságait. Méré-
seink meger®sítik, hogy a paramágneses-cikloidális fázisátalakulás
másodrend¶, míg a cikloidális-ferromágneses átalakulás els®rend¶
jegyeket mutat. Ez utóbbi fázisátalakulást a cikloidális q-vektorok
nagyságának er®s kiszélesedése kíséri, mely a ferromágneses és a
cikloidális fázisok átmeneti tartományának nagyfokú inhomoge-
nitására utal, melyet vélhet®en er®sen anharmonikus spin-cikloisok,
illetve szolitonszer¶ mágneses doménfalak rendezetlen fázisa jelle-
mezhet.

3. Ac szuszceptibilitás mérések segítségével a GaV4S8 mágneses momen-
tumainak alacsonyfrekvenciás dinamikáját vizsgáltam. A kísérleteket
a Wigner Fizikai Kutatóközpontban végeztem Kiss L.F. segítségé-
vel [P2]. A komplex szuszceptibilitás frekvenciafüggésének elemzésével
meghatároztam a modulált mágneses fázisokban a momentumok át-
lagos relaxációs id®it, melyek a mágneses fázisátalakulások környeze-
tében 1ms-tól a perces id®skálát meghaladó tartományokig terjednek.
A meg�gyelt dinamika hátterében feltehet®en a cikloidális, skyrmion
rács, illetve a ferromágneses fázisok közötti átalakulások során fellép®
mágneses defektusok lassú relaxációja áll.

4. A hiányos spinell családba tartozó GaV4Se8 kristályban a piroelek-
tromos és magnetoelektromos polarizációt, valamint a mágneses mo-
dulációkat vizsgáltam. A kutatási eredményeim az alábbi két téma
köré csoportosulnak :
� Megmértem a piroelektromos és magnetoelektromos polarizációt

GaV4Se8-ben piroáram [P3] és magnetoáram mérések segítségével.
A kísérleteket a BME Szilárdtest�zika laboratóriumában végeztem
M. Csontos technikai segítségével, saját fejlesztés¶ mér®berendezé-
sen és adatgy¶jt® szoftverrel. A magnetoelektromos mérések segít-
ségével feltérképeztem az anyag mágneses fázisdiagramját, mely
jó egyezést mutat kollégáim mágnesezettség mérései alapján me-
ghatározott fázisdiagrammal.

� Elemeztem S. Bordács, J.S. White és B.Gy. Szigeti által az ILL-
ben mért SANS adatokat. A SANS intenzitás mágneses térfüg-
gését összevetve a mágnesezettség mérésekb®l származó fázisdia-
grammal, elkülönítettem az egyes strukturális doménekben vég-
bemen® fázisátalakulásokat, és meghatároztam egy romboéderes
domén mágneses fázisdiagramját az alkalmazott mágneses tér irá-
nyának függvényében [P4].

5. A GaMo4S8 kristály piroelektromos [P6] és mágneses [P7] tulajdonsá-
gait elemeztem felületi pásztázó mikroszkópiás, di�erenciális szuszcep-
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tibilitás, valamint SANS mérések alapján. A pásztázó mikroszkópiás
méréseket E. Neuber és P. Milde végezték a TU Drezden egyetemen,
míg én a meg�gyelt doménszerkezet azonosításában vettem részt. A
mágnesezettség méréseket a Wigner Fizikai Kutatóközpontban végez-
tem, melyek alapján meghatároztam az anyag mágneses fázisdiagram-
ját. A SANS kísérleteket D. Szaller, L. DeBeer-Schmitt és én végeztük
az Oak-Ridge National Laboratory neutronközpontjában végeztük há-
rom mérési ciklus során. A nagyszög¶ mérések alapján meghatároz-
tam a cikloidális modulációvektorok reciproktérbeli eloszlását, mely a
GaV4S8-hoz hasonló strukturát mutat, a négy egymást metsz® gy¶r¶
mentén elhelyezked® q-vektorokkal. Azonban ezen anyagban a q-vektorok
alternálva kitérnek az {111} síkokból, meg®rizve a poláris tengelyek
mentén a háromfogású szimmetriát. A q-vektorok ezen eloszlását egy
kvalitatív modell segítségével magyaráztam meg, melyben a kristály
szimmetriacsoportja által megengedett legalacsonyabb rend¶ köbös
anizotrópiát tekintettem. A modell jó illeszkedése a kísérleti meg-
�gyelésekre meger®síti a köbös anizotrópiák, valamint az er®s spin-
pálya kölcsönhatás szerepét a molibdén vegyületben fellép® modulá-
ciók reciproktérbeli eloszlásában. A mágnesezettség adatok alapján az
anyagban fellép® modulált fázisok a GaV4Se8 anyagban meg�gyelt fá-
zisoknál is kiterjedtebbek, akár 1-2T mágneses terekig is stabilak. Ez
az GaMo4S8-ban megjelen® er®s DMI kölcsönhatásra utal. A SANS in-
tenzitások mágneses térfüggésének a mágnesezettségbeli anomáliákkal
való összevetése révén meghatároztam egy egydomén minta feltétele-
zett mágneses fázisdiagramját az alkalmazott mágneses tér irányának
függvényében. Az Mo vegyületben meg�gyelt mágneses fázisátalakulá-
sok száma több, mint a másik két testvér vegyületben, ezen fázisá-
talakulások természete egyel®re nem tisztázott, azonosításuk további
kutatások célját képezi.
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