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11. Summary of the new findings of the thesis: 

 

     - The expressions for Curie temperature and critical transverse field of ultra-thin 

films described by the transverse Ising model are obtained. These equations explain 

well the thickness-dependence of Curie temperature of perovskite PbTiO3 ultra-thin 

film. 

     - It is shown that competition between antiferromagnetic and dipole 

ferromagnetic interactions at the surface in the presence of a single ion uniaxial 

anisotropy affects strongly the magnetic order of the thin films.     

 -  The orientation of the polarization in the thin films is calculated using the 

Heisenberg model with single ion anisotropy and  the spin-reorientation effect in the 

thin film is explained within the anisotropic XZ-Heisenberg model. It was shown by 

the theory that the reduction of the incline angle of the polarization depends on the 

film thickness as observed in experiments. 

 - The spin wave spectra in monolayer thin films are obtained using the XZ-

Heisenberg model in transverse field and the functional integral method. These 

spectra contribute to the understanding of the elementary excitation below and 

above quantum phase transition temperature.  

         The obtained results contribute to the basis theory of thin ferroic  (magnetic or 

ferroelectric) films. 



12. Practical applicability, if any: The results of the thesis contribute to the basis of 

application of ultrathin ferroic films such as ferroic recording, thin film sensors… 

13. Further research directions, if any: The method in thesis can be extended to 

study quantum phase transition in ultrathin films and other low-dimensional 

systems. 
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