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Útdráttur

Skiptahygli er tilhnneyging segullags með einvíða stefnuvirkni að stefna frekar
eftir annarri áttinni en hinni. Gerðar voru mælingar á skiptahygli sýnis [Ta 5/Ni81Fe19
d/Cu 1,5/Fe50Mn50 12/Ni81Fe19 10], þar sem d var milli 1-7 og þykktir eru í nm.
Áhrif bökunarhitastigs, eftir spætun[2] voru einnig skoðuð fyrir hverja þykkt d.
Fjallað er um reiknilíkön þar sem við reynum að renna fræðilegum stoðum undir
skiptahygli.

Þessi eiginleiki getur nýst mönnum í að skorða segullög sem notuð eru í ým-
sum einingum raftækja og má þar nefna sem dæmi harðadiska og smugskeyti.
Aukin þekking á skiptahygli er einn af hornsteinum í þróunnnar á smugskeytum
fyrir segulminnum sem gæfu tölvum nýjan blæ.

Inngangur

Til að átta sig á skiptahygli þarf að athuga mót járnseguls og andjárnseguls sem í
okkar tilfelli eru NiFe (járnsegull) og FeMn (andjárnsegull).

Fyrir víxlverkun tveggja spuna er Hamiltonvirkinn Hspuni = −JS1 · S2. S1 og
S2 eru spunavirkjar en stuðullinn J er skilgreindur á eftirfarandi hátt J = ES−ET

2
.

ES táknar orku kerfisins ef spunarnir eru andsamsíða (singlet) og ET ef þeir eru
samsíða (triplet). Í járnseglum er stuðullinn J jákvæður og eru spunar slíkra efna
því samsíða. Í andjárnseglum er J hins vegar neikvæður og eru spunar aðliggjan-
di einda því andsamsíða. Líta má á kristalgrind andjárnseguls sem tvo samsetta
kristalla líkt og sést á mynd 1. Hvor grindin um sig hefur innbyrðis samsíða spuna

Mynd 1: Spunauppröðun andjárnseguls.

en samanlagt verður heildarsegulvægi þeirra ekkert. Ef varmaorka nær að yfirvin-

1



na skiptakraftinn brotnar kristallsbyggingin og verður efnið paramegnetískt. Sá
vendipunktur kallast Néel hitastig efnisins, TN [1], fyrir andjárnsegla en Curie hi-
tastig ,TC , hjá járnseglum.

Skiptahygli kemur fram við mót járnseglandi og andjárnseglandi laga þegar
járnsegullinn hefur mótast í ytra segulsviði. Við myndunina raðast spunar járnsegulsinns
samsíða segulsviðinu og mynda þannig segulás sem helst án ytra segulsviðs að
myndun lokinni. Þegar ytra segulviði er beitt eftir segulás jarnsegulsins og M-H
segulheldniferill teiknaður kemur fram hliðrun frá H = 0 vegna skiptakrafta eins
og sjá má í mynd 2.

Mynd 2: Þegar andjárnsegull víxlverkar við járnsegul kemur fram hliðrun á seg-
ulheldni ferli járnsegulsins.

Útreikningar á skiptahygli þar sem gert ekki er gert ráð fyrir veilum og öðrum
hrjúfleika raunveruleikans hafa gefið niðurstöður sem eru tveimur stærðargráðum
stærri en niðurstöður tilrauna. Með tilraunum hafa menn þó náð góðum árangri
við framköllun á skiptahygli og komist að ýmsum eiginleikum hennar sem gefa
innsýn inn í hvað er á seiði. Næg tök hafa náðst á skiptahygli fyrir notkun í iðnaði
og hefur það verið gert í rúman áratug. Notkunarmöguleikarnir felast m.a. í að
skorða segulstefnu (e. pinn) segla svo þeir svari ekki lágu segulsviði. Grunn ein-
ing nýstárleg segulminna, MRAM (Magnetic radom access memeory), er samsett
úr smára og smug-skeyti(e. Magnetic Tunnel Junctions)[7][8].

Í smugskeytum fer straumur milli tveggja segulmagnaðra laga með smugi um
þunnt einangrandi lag. Ef segulás segullaganna er samsíða þá hefur viðnámið
á milli laganna tvö skýrt afmörkuð gildi, Rs fyrir samsíða segulstefnur og Ras,
fyrir andsamsíða segulstefnur. Þannig má lesa tvíundarupplýsingar úr straum-
num sem fer í gegnum smugskeytið [7]. Segulheldni (R-H) ferla má sjá á mynd
. Þegar skrifa þarf upplýsingar í smugskeyti er nauðsynlegt að geta snúið öðru
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Mynd 3: (a) Sé ytra segulsviðið nógu sterkt snýr það einnig fasta laginu og er það
því samsíða frjálsalaginu. (b) Ef segulsviðinu er haldið innan þess styrkleika sem
snýr fasta laginu fást tvö stöðug ástönd við H = 0.

segillaginu án þess að hitt fylgi með. Skiptahygli er þá notuð til þess að festa
annað lagið. Rækta má mörg lög sem hafa mismunandi skiptasvið HE [3]. seg-
ulheldni (M-H) ferill af smugskeytum inniheldur nokkra innri ferla eins og sjá má
á mynd .

Uppbygging sýnis og mælitækni

Sýni voru búin til og skiptahygli mæld við breytilega þykkt sáðlags og böku-
narhitastig. Ræktað var með spætun[2] á Si/SiO2 (100) lög í eftirfarandi röð: [Ta
5/Ni81Fe19 d/Cu 1,5/Fe50Mn50 12/Ni81Fe19 10] þar sem lengdir eru í nm. Ræk-
tunin fór fram í ytra segulsviði H∼440Oe svo að unnt væri að skilgreina seg-
ulás(e. easy axis) sýnisins. Að ræktun lokinni var sýnið bakað (e. annealed) í sama
segulsviði í 5 mínútur og svo látið standa uns það náði herbergishita á ný. Hvert
sýni var bakað nokkrum sinnum og þá við hærra hitastig í hvert skipti.

Vandasamt er að rækta kristallsbyggingu andjárnsegulsins en skiptahygli er
afar háð henni. Þar hefur undirlagið sem hann er ræktaður á mikið að segja og
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Mynd 4: M-H segulheldni ferill af smugskeyti. Sjá má þrjá innri ferla þar sem hver
táknar snúning mismunandi laga.

eru kornastærð og yfirborðshrjúfleiki þess veigamest í að koma að sem mestri
reglu á byggingu kristallsins. Ta þykir gefa ákjósanlega kornastærð fyrir FeMn og
skilgreinir stefnu kristallsins. Æskilegur yfirborðs-hrjúfleiki fyrir ræktun á FeMn
andjárnsegli fæst með sáðlaginu, NiFe, en þykkt þess lags spilar stórt hlutverk
í framköllun á skiptahygli. Hrjúfleiki NiFe er aftur á móti mjög háð veilum í
kristallnum en sé lagi af Cu bætt við milli NiFe og FeMn fæst meira svigrúm veil-
ur. Fyrri tilraunir hafa einnig leitt í ljós að bökun hefur áhrif á yfirborðshrjúfleika
á mótum FeMn og NiFe[3].

Bæði strax eftir ræktun og eftir hverja bökun var segulmögnun sýnisins og
skiptahyglin mæld með nýtingu MOKE (Magneto Optic Kerr Effect). Í stuttu máli
má lýsa kerfinu þannig að sýnið er sett í breytilegt segulsvið þar sem segulstef-
nan er samása segulás sýnisins. Því næst er skautuðu ljósi varpað á sýnið. Skau-
tunarstefnan víxlverkar við segulmögnunina í sýninu á þann hátt að hún snýr
skautunarstefnunni (Kerr snúningur). Með því að beina ljósinu í gegnum skau-
tunarsíu sem er hornrétt á þá fyrri fer einingis það ljós í gegn sem endurspeiglar
Kerr snúninginn [6]. Ef ljósstyrkurinn sem kemst í gegn er teiknaður upp sem fall
af ytra segulsviði, H , fæst segulheldni ferill.

Tilraunin

Gerðar voru reglulegar mælingar á sýnum þar sem þykkt sáðlagsins, d, var 1-7
nm með 1 nm millibili. Þá voru sýnin bökuð við stighækkandi hita frá 120-250◦C,
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5 mínútur í senn. Þar eð sýnið er samansett úr góðum varmaleiðurum má gera ráð

Mynd 5: Sjá má að skiptahyglin hefur náð hámarki hvað sáð lag varðar en ekki
hefur náðst að metta hana með tilliti til bökunarhitastig

fyrir að hitinn hafi verið jafndreifður. Til þess að fækka breytum var eitt og sama
sýnið af hverri þykkt, d, sett í gegnum öll hitaþrepin. Heildar niðurstöðurnar má
sjá á mynd . Samkvæmt myndinni fer skiptahyglin vaxandi með bökunarhitastigi
en þó eru engin skörp stökk og er aukningin þá vegna heppilegri yfirborðshrjúflei-
ka á milli FeMn og NiFe. Néel hitastig Fe50Mn50 er 490K (217◦C)[4]. Í því ljósi hefur
það engin sérstök áhrif ef bökunin er fyrir ofan Néel hitastigið ( nema augljósle-
ga að skiptahyglin fer almennt vaxandi með bökunar-hitstigi). Ef við skoðum
hvernig skiptahyglin hegðar sér með breytilegu sáð lagi má sjá að hún er afar
lítil hjá 1nm laginu og nær hámarki hjá 6 nm laginu og lækkar svo aftur fyrir 7
nm.

Kenningar um skiptahygli

Árið 1956 greindu Meiklejohn og Bean frá nýrri gerð segulóstefnuvirkni og töldu
þeir hana orsakast vegna skiptakrafta milli aðliggjandi yfirborða seguls og and-
járnseguls. Eins og komið hefur fram gáfu útreikningar á ótrufluðum víxlverkunum
mun meiri skiptahygli en tilraunir báru vitni um. Það var ekki fyrr en á tíunda
áratug síðustu aldar sem tækni til að skoða yfirborð þessarra málma gat hjálpað
mönnum að skilja þetta fyrirbæri og komist nær því því að reikna skiptahygli við
raunverulegar aðstæður á mótum laga.
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Takano [5] sýndi fram á með mælingum sínum á CoO, að óparaðir, staðbund-
nir spunar væru um 1% af heildarspunum atómlagsins við yfirborðið en það eru
þá einungis Þeir sem taka þátt í víxlverkuninni við Co. Hann sýndi einnig fram
á með mælingum að skiptahyglin væri í öfugu hlutfalli við þvermál kornanna í
andjarnseglinum og bendir það til þess að fjöldi óparaðra spuna sé háður kristal-
byggingunni.

Takano gerði í framhaldinu reikninga á þéttleika óparaðra spuna sem falli
af stefnu kristallsins, kornastærð og yfirborðshrjúfleika. Hann lét sporvölulaga
svæði leggjast yfirborði fullkomins andjárnsegulsins þar sem hvert svæði táknaði
korn (eitt lag af spunum) sem hefð verið ræktað ofan á undirlag. Þar sem slík
svæði sköruðust varð kristallurinn þykkari en andjárnseglandi víxlverkun var
milli þeirra svæða sem sköruðust. Þannig fékkst fram líking á yfirborðshrjúfleika
og hvernig hann breyttist með kornastærð. Þannig mátti sjá að þó svo að heildary-
firborð andjárnsegulsins sé ósegulmagnað þá getur eitt korn haft segulvægi frábrugðið
núlli.Þessir reikningar gáfu að skiptahyglin væri í öfugu hlutfalli við þvermál ko-
rnanna og voru því í samræmi við mælingarnar.

Samantekt

Enn er ýmsu ósvarað varðandi skiptahygli en Takano sýndi fram á, á sannfærandi
hátt, að hún sé vegna óparaðra spuna á yfirborði andjárnsegulsins. Hann sýndi
einnig hvernig þéttleiki þeirra er háður kornastærð og yfirborðshrjúfleika.

Í tilraun okkar mátti sjá hvernig skiptahyglin mettaðist eftir þykkt sáð lags.
Þá mátti einnig sjá mikla aukningu á skiptahygli með auknu böknunnarhitasti-
gi en ekki var hægt að sjá að Néel hitastigið væri vendipunktur af nokkru tagi.
Smugskeyti eru hagnýtt í iðnaði í dag og enn í mikilli þróun. Þau má áfram bæta
til þess að fá sem skarpastan mun á samsíða og andsamsíða uppröðun seglan-
na. Árið 2000 var tilkinnt um fyrstu tölvuminnin sem byggðu á smugskeytum[8].
Það er því einungis spurning um hvernig hægt sé að þróa þau áfram og gera að
fýsilegum kosti fyrir almenna framleiðslu.
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