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       Динамічний магнітний скірміон має широке застосування та відкриває нові 

можливості для скірміонів на основі мікрохвильових додатків. Моделювання 

також показують, що положенням магнітних скірміонів всередині плівки  

можна маніпулювати за допомогою спінових струмів або спінових хвиль. Таким 

чином, магнітні скірміони є перспективними кандидатами задля застосування в 

області  пам’яті обчислювальних технологій. 

      Отримані результати під час досліджень поведінки антискірміону 

допоможуть спростити методики управління рухом скірміонів. Теоретичні 

дослідження передбачають, що антискірміони при прикладанні струму будуть 

рухатися по прямій лінії, на відміну від звичайних скірміонов, які рухаються по 

кривих. 

      Під час проходження науково-дослідної практики був проведений підбір та 

детальний огляд літератури  за тематикою «Утворення та застосування 

скірміонів в області спінтроніки». 

      В даній роботі було наведено такі поняття та явища пов’язані із скірміонами: 

взаємодія Дзялошинського-Морія, спіновий ефект Холла, хіральність, 

циліндричні магнітні домени, антискірміон, топологічна стійкість. Також у 

роботі розраховано величину дисипативної сили та гіротропної сили, які діють 

на скірміон у антиферомагнітному матеріалі.  

 

 



Summary 

AFM Skyrmion model 

        Dynamic magnetic skyrmion has wide application and opens up new possibilities 

for skyrmions based on microwave applications. The simulations also show that the 

position of the magnetic skimmions inside the film can be manipulated using spin 

currents or spin waves. Thus, magnetic scyrmions are promising candidates for 

application in the field of memory of computing technologies. 

      The results obtained during research on the behavior of antiscirmion will help to 

simplify the methods of controlling the movement of the scyrmions. Theoretical 

studies suggest that antiscyrmions in the application of current will move in a straight 

line, in contrast to the usual skirmions, which move along the curves. 

      During the passing of the research practice, a selection and a detailed review of 

the literature on the topic "Creation and application of skimmions in the field of 

spintronics" was conducted. 

      In this paper, the following concepts and phenomena related to the sicermions 

were presented: the interaction of Dzyaloshinsky-Moria, spin Hall effect, chirality, 

cylindrical magnetic domains, antiscyrmion, topological stability. Also, in the work 

the amount of dissipative force and gyrotropic force acting on the skirmion in the 

antiferromagnetic material is calculated. 

 


