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Ferro och anti-ferromagnetism
• Ferromagnetism: Koppling mellan de magnetiska momenten i ett material så att
dessa moment riktas parallellt med varandra. Mikroskopiska områden uppstår i
materialet (magnetiska domäner) där alla magnetiska moment inom varje domän
är parallella. I ett magnetisk material kan det dock finnas många olika
magnetiserings-riktningar vilket gör att domänernas magnetiska moment pekar åt
olika håll och att materialet därigenom på makroskopisk nivå har en låg
magnetiseringsgrad.
• Anti-ferromagnetism: Två (eller flera) antiparallella ferromagnetiska domäner
med liknande styrka på magnetiska momenten. Det makroskopiska nettomoment blir noll.
• Ferri-magnetism: de magnetiska momenten i domänerna har olika magnetiska
moment och tar inte ut varandra helt. Förekommer främst i ferriter
• Dia-magnetism: Inducerad magnetisering som endast finns när ett yttre
magnetfält påläggs och är riktat i motsatt riktning mot det yttre fältet
• Para-magnetism: Svag inducerad magnetism riktad i samma riktning som det
yttre fältet

Anisotropisk magneto-resistans (AMR)

“I found that iron, when subjected to a magnetic force, acquires an increase of
resistance to the conduction of electricity along, and a diminution of resistance
to the conduction of electricity across, the lines of magnetization”
William Thomson (Lord Kelvin)
Proc. R. Soc. London A8, 546 (1857)
“More than two decades of research and development have established the
principle of magnetoresistive sensors. (…) It is doubtful, however, whether
magnetoresistive layers themselves will be improved considerably in the coming
years”
Sensors, A Comprehensive Survey,
Vol. 5: Magnetic Sensors (1989)

Jätte-magneto-resistans –
Giant Magneto-Resistance (GMR)
På grund av de många tekniska tillämpningarna inom jättemagnetoresistans
har stora internationella forskningsinsatser gjorts
• Spinnelektronik (spinntronik) är den viktigaste tillämpningen
Andra tillämpningar är:
• Hög densitet hårddiskar för lagring a stora datamängder
• On-chip GMR sensorer för t.ex. solid-state kompasser
• Elektriska sensorer i t.ex. fordon
• Magnetisks sensorer i t.ex. fordon

Magnetisk bandstruktur
• Enligt kvantmekaniken är elektronens spin ±1/2
• Elektronstrukturen i ferromagnetiska metaller är utbytes-uppsplittrad
(exchange-split), så att tillståndstätheten inte är densamma för spinn upp
(+1/2) och spinn ner (-1/2) elektroner vid Fermi-nivån.
• Exhange-splitting är en kvantmekanisk effekt mellan identiska partiklar
• Fe bcc

Magnetisering i lagerstrukturer
Anti-parallell
magnetisering

Parallell
magnetisering
Ferromagnetisk metall (Co)
Ickemagnetisk metall (Cu)
Ferromagnetisk metall (Co)

• Anti-ferro-magnetisk utbytekoppling (exchange-coupling)
• GMR har observerats i multilager-nanostrukturer av: FM(Å)/NM(Å)/FM(Å),
där FM är ett ferromagnetiskt övergångsmetallskikt (Fe, Co, Ni eller legeringar)
och NM är en icke ferromagnetisk metall (Cr, Cu, Ag) eller en isolerande (tunnel)
barriär med tunnel-magnetoresistens effekt (TMR).

Magnetiska multilager – GMR strukturer
FM – ferromagnetiskt lager

NM – ickemagnetiskt metalliskt distansmaterial-lager (spacer layer)
FM
NM
FM
NM
FM
NM
FM
NM
FM
• Höga GMR värden observerade i Co/Cu och Fe/Cr multilager
• Magnetiska multilager är av stort teknologiskt intresse som
GMR material i spinn-ventiler, sensorer och transistorer

Multilager och supergitter
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Låg ytgrovhet är viktigt
Simuleringsprogram för att kontrollera gränssnittens kvalitet

Bragg’s law reflection:
ml=2dsinq

Speglar: omväxlande hög och låg Z
material för att maximera skillnaden
i elektrondensitet och brytningsindex,
30-50 lager för att maximera reflektiviteten,
krökta ytor, reflekterande optik
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Deponering med magnetronsputtring

Positiva Ar-joner från ett
magnetiskt begränsat
plasma lockas
till en negativa katod
Neutrala atomer från
målet sputtras
bort
Skuggmask och
rotation
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Optimering av reflektivitet i multilager
Lagertjockleksförhållande:
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DtH=thickness of high Z material
DtL=thickness of low Z material

• Använd tunna hög-Z spridande skikt för att minimera absorption
€ • Använd tjockare låg-Z skikt som icke-absorberande distanser och
stanna under absorptionskanten
• Maximera stor skillnad är spridningskoefficienterna δ
• Använd skarpa gränssnitt och minsta ojämnheter för bästa
spridning
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Yt-ojämnheter i Ni/V multilager
Reflektion och diffus spridning

Logaritmisk skala
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Exempel:
reflekterande multilageroptik:
röntgenteleskop och
mikroskop

Extremt ultraviolett (EUV) eller
ultramjuk röntgenbild av solen
från ett teleskop med multilager
optik för normalt infall.
Mo/Si belagd sfärisk optik
17.1-17.5 nm spektrala bandpass
Al-filter. Bilden domineras av
utkastade Fe+8 och Fe+9 joner.

Attwood, p. 111
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Jätte-magneto-resistans i multilager

GMR sensorer baserade på spinn-ventiler
Fasthållningslager (pinning layer, FeMn)
Nålat lager (pinned layer, NiFe/Co)
Icke-magnetiskt distansmaterial (Cu)
Fritt lager (Co/NiFe)
•

Spin ventiler är speciella GMR system, där den elektriska
resistansen (5-10%) är hög eller låg, beroende mer på
riktningen än styrkan på magnetfältet. Magnetiseringen
av en av de FM-lagren är fast-"nålat" genom ett AFM
skikt medan den andra har en "fri” magnetisk riktning,
och kan lätt följa det yttre magnetfältet.

•

Med hjälp av fasthållningslagret skapas en "artificiell
anti-ferromagnet" (AFF) i motsats till "naturliga antiferromagneter" såsom krom eller mangan. I AAFs kan
riktningen ändras i hur höga fält som helst.

•

Framställning av denna typ av sensor är enkel och billig.
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Oscillerande magnetisk koppling i multilager

Magnetisk koppling

Periodisk magnetisk (FM/AFM) koppling med avtagande amplitud
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Elektrisk ledningsförmåga i magnetiska multilagerstrukturer

P. M. Levy, S. Zhang, and A. Fert, “Electrical conductivity of magnetic multilayered
structures”, Phys. Rev. Lett. 65, 1643 - 1646 (1990)

De elektriska transportegenskaperna i magnetiska multilagerstrukturer domineras av tre ingredienser: (1)
spridningen inom lagren som ändras från ett lager till ett annat, (2) ytterligare spridningsresistivitet på
grund av ojämnheter i gränssnitten mellan skikten, och (3) resistiviteten, som beror på orienteringen av
magnetiseringen av de magnetiska skikten. I ett kvasi-klassiskt tillvägagångssätt behandlas
gränsspridning annorlunda från andra källor. Här presenterar vi en enhetlig behandling av alla källor till
resistivitet, och fastställer ursprunget för jättemagnetoresistans observerat i Fe / Cr supergitter .

Teori för vinkelrät magnetoresistans

Genom att börja med Boltzmann-ekvationen, beräknar vi transportegenskaper i magnetiska multilager för strömmar
vinkelrätt mot skikten. Vår modell tar hänsyn till både volym och gränssnitts spin-beroende spridning. Vi visar att de
makroskopiska ekvationer som redan används av Johnson et al. eller van Son et al. är motiverade om spin-diffusionslängden
är mycket längre än den genomsnittliga fria vägen, även för individuella skikttjocklekar i storleksordningen den
genomsnittliga medelvägslängden. För det andra, visar vi att Johnsons antagande om additiva effekter från oberoende
gränssnitt i multilager är felaktig och vi får olika resultat genom att ta hänsyn till samspelet mellan successiva gränssnitt. De
enkla uttryck som erhållits för individuella tjocklekar är mycket kortare än spin-diffusion längden är i överensstämmelse med
den analys av experimentella resultat som redan föreslagits. Det visar sig att uppgifter om den vinkelräta magnetoresistans
kan användas för att tydligt skilja volymen och gränssnitts bidrag till spinn- beroende spridning.

Patent av P. Grünberg
• 1988 i Tyskland (DE 3.820.475), sedan i Europa (0.346.817) och i USA
(4.949.039)
• Används över hela världen av alla större företag
• Ses som nyckelpatent för Magnetoelectronics
• Licensavgifter upp till 2001 uppgick till totalt
US $ 10,5 miljoner
• Möjliggjorde för IBM att producera en mycket känslig magnetfältsensor
1997 (i 1996 GMR sensorer infördes av Non-Volative Electronics)

Tillämpningar: läshuvuden i hårddiskar

Magnetic Nanostructures
•
•
•
•

Tekniska framsteg kräver användande av komplexa företeelser
GMR läshuvudet utnyttjar framsteg inom grundforskning
Oscillerande utbyteskoppling
Giant Magneto-Resistance
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2007 års Nobelpris för jättemagnetoresistans
• Nobelpriset i fysik 2007 tilldelades Albert Fert och Peter Grünberg för deras upptäckt av
jätte-magnetoresistans. Tillämpningar av detta fenomen har revolutionerat tekniken att läsa
information från hårddiskar. Upptäckten spelar också stor roll i olika magnetiska
sensorer liksom för utvecklingen av en ny generation elektronik. Användningen av
jättemagnetoresistans kan betraktas som en av nano-teknikens första stora tillämpningar.

Nobelpriset i fysik 2007
• Albert Fert, French citizen.
• Born 1938 in Carcassonne, France.
• Ph.D. in 1970 at Université Paris-Sud, Orsay, France.
• Professor at Université Paris-Sud, Orsay, France, since 1976.
• Scientific director of Unité mixte de physique CNRS/THALES,
• Orsay, France, since 1995.
• Studies of spin-polarized electronic transport, suggested by
• Sir Navil Mott in 1936, were a major topic for Albert Fert since 70s

Nobelpriset i fysik 2007
• Peter Grünberg, German citizen. Born 1939 in Pilsen.
• Ph.D. in 1969 at Technische Universität Darmstadt, Germany.
• Researcher at Institut für Festkörperforschung,
Forschungszentrum Jülich, Germany, since 1972.
• Peter Grünberg had a long-standing
record of improving the growth and of
characterizing the properties of
magnetic layers
• Peter Grünberg had a long-standing
record of improving the growth and of characterizing the properties of magnetic layers
• Oscillatory magnetic coupling

Tekniska tillämpningar: GMR-huvuden

• Hårddiskar

• Stora datalagringsfunktioner, som kan användas i avbildningsdiagnos och
avbildande behandlingstekniker inom medicin, i avbildning av biologiska
system, i klimatforskning och modellering mm.

Tekniska tillämpningar inom hemelektronik
• Bärbara MP3-spelare med hög kapacitet
• Video-spelare, videotelefoner (t.ex. Apple iVideo)
• Hårddisk-inspelare
• Spelenheter (Playstation, X-box)
• Övervakningskameror
• ABS och elektroniska stabilitetssystem (ESP)
• Detektering av antigener i samband med virussjukdomar med
användning av superparamagnetiska partiklar

Nyttogörande av angränsande vetenskap
• Tunnel magnetoresistans (TMR): Fe/MgO/Fe barriärer
uppvisar 200% MR vid rumstemperatur
• Magnetiskt direktminne (MRAM)
• Halv metaller (CrO2, NiMnSb)
• Kolossal magnetoresistans (CMR)
• Utspädda magnetiska halvledare (DMS)
• Spin injektion och spinntransport
• Magnetiska brytarelementet inducerad genom spinnström

Framväxten av spinntronik som ett nytt vetenskapsområde

key words : spintronics, magnetoelectronics, magnetic multilayers, nanomagnetism,
magnetic nanostructures, magnetoresistance, spin dependent transport, magnetic sc

Framtida tillämpningar inom spinntronik

I verkligheten är
läshuvudet mycket
mindre än bitarna
på disken

Framtida tillämpningar inom spinntronik

En yttre pålagd elektriskt ström
ger upphov till en spinnström

Framtida tillämpningar inom spinntronik

Denna geometri
ger vinkelrät
spinnström

Precis som en elektrisk ström påverkar elektroner att röra sig kan spinnströmmen påverka magnetiska moment att röra på sig.
Precis som en ljudvåg som transporterar information (ljud) genom ett media så transporteras magnetisk information också i
form av en spinnvåg i materialet. Spinnströmmen påverkar alltså magnetiska moment som börjar röra på sig som då
genererar en spinnvåg i materialet som möjliggör transport av information.

Framtida tillämpningar inom spinntronik

Spinnvågorna förflyttar domänväggarna så informationen på det blå-röda "bandet" kan läsas av.
Fysiskt är bandet stilla men den magnetiska informationen rör på sig.

2016 års Nobelpris för märkliga företeelser i materiens plattland

• 2016 års Nobelpristagare öppnade portar till en okänd värld av materia som förätts i
märkliga tillstånd. Priset utdelas med ena hälften till David J. Thouless, University of
Washington, Seattle, och med den andra hälften till F. Duncan M. Haldane, Princeton
University och J. Michael Kosterlitz, Brown University, Providence. Deras upptäckter har
inneburit flera genombrott i den teoretiska förståelsen av materiens hemligheter och skapat
nya perspektiv för framtida utveckling av nya material.
• Topologi är en gren av matematiken som beskriver egenskaper vilka endast förändras
språngvis såsom antalet hål i ett bakverk.
• Topologiska fasövergångar med sammanbundna virvelpar, topologisk kvantvätska,
topologiska islatorer, topologiska supraledare, topologiska metaller, kvantifierad Hall-effekt

Materiefaser

De vanligaste faserna är gas, flytande och fast materia.
I extrem kyla eller hög värme antar materien andra och
mer exotiska tillstånd.

Fasövergång
Fasövergångar inträffar när materiefaserna övergår i varandra, som när is smälter till vatten.
Med hjälp av matematikens topologi beskrev Kosterlitz och Thouless en topologisk
fasövergång i ett tunt skikt av mycket kall materia. I kylan bildas virvelpar som plötsligt löstes
upp vid temperaturen för fasövergången. Det blev en av 1900-talets viktigaste upptäckter inom
den kondenserade materiens fysik.

Topologi
Den topologiska grenen av matematiken intresserar sig för de egenskaper som förändras stegvis, som antalet
hål i ett föremål. Topologin blev nyckeln till Nobelpristagarnas upptäckter, och den förklarar varför den
elektriska ledningsförmågan inuti tunna skikt ändras stegvis och bara anges med heltal.
materien andra och mer exotiska tillstånd.

1972 identifierade J. Michael Kosterlitz och David J. Thouless en helt ny typ av fasövergång i
tvådimensionella system där topologiska defekter spelar en avgörande roll.

1983 härleder Duncan Haldane en teori för spinnkedjor där effekter av topologi ingår.

