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INTRODUÇÃO 

Gelos de spin artificiais (GSA) são coleções de nanoímãs interagentes arranjados de maneira controlada em 

uma variedade de geometrias[1]. Concebidos inicialmente como versões nanoscópicas artificiais dos materiais 

magnéticos conhecidos como gelos de spin, eles também apresentam seus próprios comportamentos coletivos 

particulares e perspectivas como componentes em dispositivos magnônicos. Através de diversas técnicas de 

microscopia, é possível sondar diretamente a orientação magnética estática de cada elemento do sistema, o que 

permite extrair informações microscópicas tipicamente inacessíveis em materiais bulk. Dessa forma, GSA oferecem 

uma maneira sem precedentes de estudar a física estatística e a termodinâmica efetiva de sistemas de spins.  

O gelo de spin kagome artificial (GSKA) é, talvez, o sistema que 

vem revelando os fenômenos mais intrigantes através dessa abordagem. 

Nele, os ímãs são distribuídos sobre a rede kagome, gerando uma malha 

hexagonal (Fig. 1)[2]. O modelo dipolar correspondente, considerando 

spins do tipo Ising, apresenta um rico diagrama de fase[3]. O sistema se 

encontra em uma fase paramagnética a altas temperaturas, e em seu estado 

fundamental, marcado por um ordenamento de longo alcance, a 

temperaturas baixas. Todavia, existem duas fases distintas caracterizadas 

por estados desordenados, mas correlacionados em temperaturas 

intermediárias, chamadas de gelo de spin I e gelo de spin II. Evidências 

diretas ou indiretas de cada uma dessas fases já foram observadas em amostras de GSKA, a esmagadora maioria 

obtida a partir de técnicas de imageamento magnético[1]. 

Embora essas técnicas sejam poderosas, elas requerem diversos cuidados na prática. Considerando o tempo 

de preparação da amostra, calibração do equipamento, centragem, aperfeiçoamento de contraste, tratamento de 

imagem, dentre outras exigências específicas de cada técnica, boas imagens podem demorar dias para serem obtidas. 

Figura 1 - Disposição das ilhas 

ferromagnéticas no GSKA. Fonte: Artificial 

Spin Ice: Paths Forward [2]. 
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Trata-se de um tempo relativamente longo quando comparado com caracterizações básicas de magnetometria, por 

exemplo. Além disso, certas técnicas encontram-se apenas em facilidades de acesso restrito, como em fontes de luz 

síncrotron, e não possuem uma versão de bancada. 

Em vista disso, este trabalho é motivado pela busca de uma maneira alternativa de determinar a fase 

magnética de uma amostra de GSKA que seja mais rápida e acessível do que as estratégias baseadas em 

imageamento. Nesse sentido, nosso objetivo é estudar a viabilidade do uso de algoritmos de aprendizagem de 

máquina capazes de identificar a fase de um GSKA a partir da sua curva de magnetização inicial. Essa curva pode 

ser obtida experimentalmente através de diferentes técnicas de magnetometria, que estão mais presentes de forma 

geral em laboratórios de pesquisa de magnetismo. Porém, como prova de conceito, nós realizamos simulações 

micromagnéticas dessa curva partindo de diferentes estados iniciais do sistema, cada um pertencente a uma fase do 

modelo dipolar do gelo de spin kagome. 

 

METODOLOGIA 

O modelo do gelo de spin kagome dipolar é descrito pelo hamiltoniano da Equação 1, 

𝑯 = − ∑ 𝐽𝑖𝑗𝑺𝑖𝑺𝑗

(𝑖𝑗)

,   

𝐽𝑖𝑗 =
𝜇0𝑚2

4𝜋

�̂�𝑖�̂�𝑗 − 3(�̂�𝑖�̂�𝑖𝑗)(�̂�𝑗�̂�𝑖𝑗)

𝑟𝑖𝑗
3  

onde os termos 𝐽𝑖𝑗(Eq. 2),  são  os  coeficientes  de  acoplamento  dipolar  entre  os   momentos   magnéticos  

𝒎𝑖 = 𝑚𝑆𝑖�̂�𝑖  e 𝒎𝑗 = 𝑚𝑆𝑗�̂�𝑗, com 𝑆𝑖, 𝑆𝑗 = ±1, e com �̂�𝑖 e �̂�𝑗 definindo a direção do eixo de anisotropia de Ising 

de cada spin. 

A partir desse modelo, foram selecionados 20 estados representativos de 5 temperaturas distintas para cada 

uma das 4 fases do gelo de spin kagome dipolar, totalizando 400 estados distintos. Estes foram gerados 

aleatoriamente através de uma simulação de Monte Carlo de uma rede kagome 12 × 12 considerando condições de 

contorno toroidais. Foi usado o algoritmo de Metropolis com  tempo de equilíbrio de 200 passos de Monte Carlo 

por sítio (PMC/sítio) e os estados foram amostrados a cada 10 PMC/sítio, o que é maior do que o tempo de 

autocorrelação do sistema para as temperaturas escolhidas. Foi então utilizado cada um dos 400 estados como 

estados iniciais em simulações micromagnéticas da curva de saturação de um GSKA. Isso foi feito atribuindo, para 

cada nanoímã, uma magnetização uniforme com mesma orientação do spin correspondente. Em seguida, o sistema 

foi relaxado antes de iniciar a aplicação do campo magnético. 

Essas simulações foram realizadas pelo software Mumax, onde foi definido uma malha composta por células 

de dimensões 4.4 nm × 4.2 nm × 20 nm e nanoimãs com formato de estádio de dimensões 300 nm × 100 nm ×

20 nm. Valores padrões do permalloy foram escolhidos para os parâmetros de material, a saber, magnetização de 

saturação 𝑀𝑠  =  8 × 105A/m e constante de troca 𝐴𝑒𝑥  =  1 × 10−11 J/m. É importante ressaltar que não foram 

consideradas condições periódicas de contorno nas simulações micromagnéticas. 

 

 

Eq.1 

Eq.2 
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RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO 

Das 400 curvas, foi necessário definir 

parâmetros comportamentais comuns para a 

alimentação dos algoritmos de aprendizagem de 

máquina. Logo, cada curva foi dividida em três 

intervalos de campo magnético μ0𝐻 determinados pelos 

campos de fronteira 𝜇0𝐻𝐹1e 𝜇0𝐻𝐹2 (Fig. 2). Tais 

campos foram definidos a partir dos pontos de mudança 

substancial da derivada da curva.  

No intervalo 0 ≤ 𝐻 < 𝐻𝐹1, denominado 

Primeiro Comportamento Linear (PCL), foi feita uma 

regressão linear (Fig. 3-𝑎) e coletados os coeficientes 

angular 𝑎1 e linear 𝑏1.  

O mesmo procedimento se repetiu para o 

intervalo 𝐻𝐹1 ≤ 𝐻 < 𝐻𝐹2, denominado Segundo 

Comportamento Linear (SPL), obtendo-se os coeficientes angular 𝑎2 e linear 𝑏2 da regressão (Fig. 3-𝑏). Nesse 

intervalo, é notável que o modelo linear não foi capaz de representar algumas das características da curva, reduzindo 

certas particularidades da mesma a um simples comportamento linear. 

Por fim, para o intervalo 𝐻𝐹2 ≤ 𝐻, denominado Comportamento de Saturação (CS), foi feita uma regressão 

(Fig. 3-c) com base na equação da lei de aproximação da saturação (LAS)(Eq. 3)[4] e obtido os parâmetros 𝐴, 𝐵, 𝐶 

e 𝐷. 

M

Ms
= (1 −

𝐴

𝐻
−

𝐵

𝐻2
) + 𝐶𝐻 + 𝐷√𝐻 

  

Eq.3 

Figura 3 - (𝑎) Regressão linear da região PCL. (b)Regressão linear da região SCL. (c) Regressão pelo modelo LAS da região CS. 

 

Figura 2 - Exemplo de uma curva de magnetização inicial, associado 

com o estado inicial da fase paramagnética e seus três intervalos de 

comportamento, separados pelos campos de fronteira 𝜇0𝐻𝐹1 e 𝜇0𝐻𝐹2. 
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Da correlação absoluta entre a temperatura e os 

parâmetros encontrados (Fig.4), é notável a alta correlação 

dos termos 𝑎1, 𝑎2, 𝑏2 e 𝜇0𝐻𝐹1, indicando alta 

proporcionalidade em relação à temperatura. Desses, é 

possível desconsiderar inicialmente o parâmetro 𝑏2 sem 

perda de informação, uma vez que ele é matematicamente 

determinado por  𝑎2.  

Pelos gráficos da Figura 5, 𝑎1 e 𝑎2 apresentam 

valores bem determinados em diferentes fases, 

demonstrando ser importantes fatores para a determinação 

da fase de um estado qualquer. 

Parâmetros de baixa correlação ainda não devem ser descartados, visto que seu comportamento em relação 

a temperatura não necessariamente é estritamente crescente ou decrescente. 

Das medidas encontradas, apenas 𝑎1 possui interpretação física concreta, representando a suscetibilidade 

magnética inicial da amostra. 𝜇0𝐻𝐹1 apresenta comportamento semelhante a definição de campo de pinning[5] vista 

em outras estruturas ferromagnéticas, mas carece de uma maior análise para ser categorizado como tal.  

Figura 4 - Correlação absoluta entre a temperatura e os demais 

parâmetros, para valores maiores que 0.05. 

Figura 5 - Parâmetro 𝑎1 e 𝑎2 em função da temperatura, onde 𝑘 é a constante de Boltzmann e 𝐽1 o coeficiente de acoplamento 𝐽𝑖𝑗 entre 

primeiros vizinhos. Em diferentes cores, estão os intervalos de temperatura das fases magnéticas.  
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CONCLUSÕES E AÇÕES FUTURAS 

Os resultados preliminares indicam que os modelos e parâmetros escolhidos, principalmente os derivados 

da regressão linear, são um potencial conjunto de fatores na determinação de fases magnéticas através da curva de 

magnetização inicial. Ainda assim, para uma melhor modelagem da curva e com o intuito de detectar 

comportamentos específicos da região SCL (Fig. 3-b), a qual a regressão linear não foi capaz de fazer, é necessário 

uma abordagem diferente da já usada. 

 Após a escolha definitiva dos parâmetros que serão utilizados, através da análise de componente principal,  

será feita uma investigação de como esses interagem entre si com o intuito de eliminar parâmetros altamente 

correlacionados e que podem enviesar o processo de aprendizado de máquina. Logo, o conjunto de dados será 

dividido em dois: um conjunto de testes e outro de treino. Esse último será aplicado em algoritmos de aprendizagem 

supervisionada de classificação. Após a escolha do melhor método de classificação, será feito o balanço de previsões 

certas e erradas do algoritmo com base no conjunto de teste. 
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