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Magnetické pamäte a zobrazovanie magnetického poľa  

Magnetická alternatíva k polovodičovej mikroelektronike sľubuje vysoko efektívnu 

funkčnosť a ultra nízku spotrebu energie, ktorá je blízka teoretickej limite danej 

termodynamickou účinnosťou. Navrhnuté a vyvíjané sú nové koncepty takýchto 

magnetických pamätí  (tzv. „race-track“ pamäte a skyrmiónové pamäte), a tie sú založené na 

magneticky mäkkých objektoch (na doménových stenách a magnetických víroch). 

Spolu s novými pamäťami musíme zlepšovať aj systémy ich testovania. V súčasnosti sa na 

zobrazovanie magnetického poľa na nanoúrovni používa najmä magnetická silová 

mikroskopia (MFM). Táto metóda pozostáva z dvoch krokov, ktoré sa realizujú jedným 

magnetickým hrotom. Počas prvého kroku (topografie) sa hrot priamo dotýka magnetickej 

vzorky. Takýto kontakt môže úplne zmeniť magnetický stav nanoobjektov s doménovými 

stenami a magnetickými vírmi. 

 

 

 

 

 

Jednoduchý magnetický hrot ruší magnetický obraz víru, kým dvojitý hrot dá správny obraz. 

Aby sme sa vyhli priameho dotyku vzorky magnetickým hrotom, vyvinuli sme na ElÚ SAV 

novú metódu zobrazovania magnetického poľa, tzv. magnetickú mikroskopiu dvojitým 

hrotom. V tejto metóde sú topologický a magnetický sken oddelené a využívajú dva hroty, 

jeden magnetický a druhý nemagnetický. Hroty sú umiestnené na nosníku rozdelenom 

technikou fokusovaného iónového zväzku. Nemagnetický hrot sa využíva iba na topografiu, a 

kratší magnetický hrot iba na mapovanie magnetického poľa (nedotýka sa povrchu vzorky). 

Naše experimenty ukázali, že technika dvojitého hrotu minimalizuje poruchy magnetického 

hrotu, ktoré sú prítomné keď sa používa štandardná dvojkroková metóda.  

Uvedená magnetická mikroskopia dvojitým hrotom sa môže využiť na výskum magneticky 

mäkkých objektov ako napr. Magnetických vírov a doménových stien v rôznych 

magnetických vzorkách. Metóda je perspektívna pre širokú paletu aplikácií, ako napr. pre 

pamäťové médiá („race-track“ pamäte a skyrmiónové pamäte, ...), ale aj v biomedicíne na 

vyšetrovanie magnetických nanočastíc v živých bunkách. 
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