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Zameranie výskumu 

Výskum tímu je orientovaný do oblasti magnetických materiálov. Magneticky mäkké materiály 

pripravené prudkým ochladením taveniny predstavujú dominantnú skupinu skúmaných 

materiálov. Hlavným predmetom výskumu je štúdium vplyvu podmienok prípravy, 

chemického zloženia a spracovania na základné magnetické charakteristiky týchto materiálov. 

Špeciálna  pozornosť je venovaná aktuálnym problémom, akými sú GMI efekt či dynamika 

individuálnych doménových stien. 
 

Význam a prínosy výskumu 

Vo všeobecnosti možno výskumné aktivity tímu považovať za základný výskum v oblasti 

magnetických vlastností magneticky mäkkých materiálov. Pravdepodobne hlavnou 

charakteristickou črtou tohto tímu, ktorá ho odlišuje od iných tímov, je sústredenie sa na 

prípravu netypických experimentálnych postupov pri dosahovaní niektorých cieľov výskumu. 
 

Riešenie aktuálnych problémov 

Otázky spojené s  dynamikou doménovej steny vo valcových feromagnetických mikrodrôtoch 

predstavujú hlavnú aktuálnu problematiku tímu. Študovaná je dynamika doménovej steny 

medzi cirkulárnymi doménami a tiež steny medzi axiálnymi doménami. Nedávno bolo zistené, 

že rýchlosť doménovej steny v tzv. bistabilnom sklom potiahnutom FeSiB mikrodrôte môže 

závisieť od orientácie magnetizácie, do ktorej je mikrodrôt pohybom steny magnetovaný. Tento 

efekt bol nazvaný ako „jednosmerový efekt“ v pohybe steny. Interpretácia tohto efektu nie je 

jasná, preto veľká časť súčasných aktivít tímu je orientovaná na hľadanie vhodnej interpretácie. 
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Riešené projekty 

VEGA projekty 

 Dynamika magnetizačných procesov v amorfných feromagnetických materiáloch 

(2015-2017) 

 Modifikácia štruktúry a vybraných magnetických vlastností amorfných 

feromagnetických materiálov (2012-2014) 

 Štruktúra amorfných feromagnetických materiálov a ich vybrané magnetické 

vlastnosti (2010-2011) 

APVV projekt 

 Dynamika doménovej steny v tenkých magnetických drôtoch (2012-2015) 
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