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Στην οµιλία θα γίνει επισκόπηση των αποτελεσµάτων της θεωρητικής µελέτης  των  µαγνητικών ιδιοτήτων και 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων (εξαρτώµενων από το σπιν)  για νανοδοµικά υλικά, όπως οι συλλογές νανοσωµατιδίων και τα 

λεπτά υµένια µαγνητικών ηµιαγωγών. Στόχος της µελέτης είναι η αναπτυξη θεωρητικών προτύπων που ερµηνεύουν την 

πειραµατικά παρατηρούµενη συµπεριφορά καθώς και πρόβλεψη νέων συµπεριφορών µε βάση τα αναπτυγµένα 

πρότυπα.  

Κοινή µεθοδολογία αντιµετώπισης των προβληµάτων αποτελεί η αριθµητική προσοµοίωση (Metropolis) Monte Carlo 

για τη µαγνητική δοµή. Για τον υπολογισµό της ηλεκτρονικής αγωγιµότητας χρησιµοποιούνται είτε δίκτυα κλασσικών 

αντιστατών, αν πρόκειται για µηχανισµό µεταφοράς µε θερµικά άλµατα (hopping transport), είτε η µέθοδος Kubo και 

συναρτήσεις Green πραγµατικού χώρου, άν πρόκειται για µεταφορά µε διάχυση των φορέων (diffuse transport).    

Θα παρουσιαστούν αποτελέσµατα για τη µαγνητική υστέρηση, τη θερµική ευστάθεια και τη µαγνητοαντίστασης 

νανοσωµατιδίων µετάλλου µετάβασης (Fe, Co) µε έµφαση στο ρόλο των διασωµατιδιακών αλληλεπιδράσεων 

(µαγνητοστατικές, ανταλλαγής). Θα γίνει αναφορά στο φαινόµενο πόλωσης ανταλλαγής (exchange bias) σε σύνθετα 

νανοσωµατίδια και στην επίδραση σε αυτό της συγκέντρωσης των νανοσωµατιδίων.  Από τη  συνδιασµένη µελέτη 

µαγνήτισης και αγωγιµότητας θα γίνει δυνατή η ανάδειξη του (µεσοσκοπικού) µηχανισµού µαγνήτισης από ηλεκτρικές 

µετρήσεις.  

Στην περίπτωση των κβαντικών πηγαδιών αραιών µαγνητικών ηµιαγωγών του τύπου (II,Mn)-VI θα συζητηθεί ο ρόλος 

των διαφόρων µικροσκοπικών µηχανισµών που καθορίζουν τη σιδηροµαγνητική µετάβαση στο σύστηµα (κβαντικός 

εντοπισµός, αλληλεπίδραση έµµεσης και άµεσης ανταλλαγής µεταξύ εντοπισµένων µαγνητικών ροπών) . Η µελέτη 

γίνεται µε προοσοµοίωση Monte Carlo για την ολική (µαγνητική και ηλεκτρονική) ενέργεια του συστήµατος. Θα 

επικεντρωθούµε σε κβαντικά πηγάδια Cd(Mn)-Te, για τα οποία γίνεται και σύγκριση µε πειραµατικές µετρήσεις του 

βρόχου υστέρησης.  
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