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Скірміони можуть стати основою для технологій енергонезалежного 

магнітного запису та зберігання інформації, яка прийде на заміну існуючим 

технологіям «жорстких» магнітних дисків. 

Завдяки скірміону можна зменшити розміри пристроїв магнітного 

зберігання інформації, таких як «жорсткі» диски, мінімум у 20 разів. 

Електроніка на основі скірміона буде не лише більш компактною, але й 

більш стабільною. Також такі пристрої будуть відрізнятись дуже низьким 

рівнем споживання енергії, бо керування станом скірміона потребує набагато  

менше енергії. 

Під час проходження науково-дослідної практики був проведений 

підбір та детальний огляд літератури  за тематикою «Скірміони, як 

топологічні структури у феромагнітних матеріалах». 

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

скірміонами: взаємодія Дзялошинського-Морія, спіновий ефект Холла, 

хіральність, циліндричні магнітні домени, число Черна, неоднорідний 

магнітоелектричний ефект, топологічна стійкість. Також у роботі 

розраховано величину дисипативної сили та гіротропної сили, які діють на 

скірміон у феромагнітному матеріалі.  
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The skyrmions can become the basis for technologies of nonvolatile 

magnetic recording and storage of information, which will replace the existing 

technologies of "hard" magnetic disks.   

Thanks to the skirmion, you can reduce the size of magnetic storage devices 

such as "hard" disks, at least 20 times.   

The electrons based on the SCM will be not only more compact but also 

more stable.  Also, such devices will differ in their very low energy consumption, 

since the management of the SCM requires much less energy.  

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

of literature on the topic "Skyrmions, as topological structures in ferromagnetic 

materials" was conducted. 

  In this paper, the following concepts and phenomena associated with the 

SCMs were given: the interaction between Dzyaloshinsky-Moria, the Hall spin 

effect, chirality, cylindrical magnetic domains, the number of Chern, the 

heterogeneous magnetoelectric effect, and topological stability.  Also, in the work 

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

the ferromagnetic material is calculated. 


