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Οη καγλεηηθέο επαθέο ζήξαγγαο [Magnetic tunnel junctions (MTJ)] απνηεινύληαη 

από δύν ζηδεξνκαγλεηηθά (FM) ζηξώκαηα δηαρσξηδόκελα από κε καγλεηηθό πιηθό πνπ δξα 

σο θξάγκα δπλακηθνύ. Η αληίζηαζε ησλ MTJ εμαξηάηαη από ηνλ ζρεηηθό πξνζαλαηνιηζκό 

ησλ καγλεηίζεσλ ησλ FM ζηξσκάησλ εκθαλίδνπλ δειαδή καγλεηναληίζηαζε ζήξαγγαο 

[Tunneling Magnetoresistance (TMR)]. Έρνπλ εθαξκνγή ζε ζπζηήκαηα καγλεηηθήο 

εγγξαθήο-αλάγλσζεο πιεξνθνξίαο (καγλεηηθέο κλήκεο, θεθαιέο ζθιεξώλ δίζθσλ) θαη ζε 

αηζζεηήξεο καγλεηηθνύ πεδίνπ. Επίζεο έρεη παξαηεξεζεί πεηξακαηηθά ε δπλαηόηεηα 

αλαζηξνθήο ηεο καγλήηηζεο ελόο από ηα FM ζηξώκαηα ηεο MTJ κε ηελ δηέιεπζε ξεύκαηνο 

δηακέζνπ ηεο MTJ. Οθείιεηαη ζην θαηλόκελν ηεο εκθάληζεο ξνπήο κεηαθνξάο ζπηλ(spin 

transfer torque) ζηελ καγλήηηζε ηνπ FM ζηξώκαηνο. Η κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ξνπήο 

κεηαθνξάο ζπηλ  θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε εμάξηεζε ηεο από ηελ εμσηεξηθά εθαξκνδόκελε 

ηάζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή ιόγσ ησλ εθαξκνγώλ πνπ έρεη ην θαηλόκελν ζε καγλεηηθέο 

κλήκεο.  

Θα μεθηλήζνπκε κε κηα εηζαγσγή ζην θαηλόκελν ηεο ξνπήο κεηαθνξάο ζπηλ θαη ζα 

παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζεσξεηηθώλ ππνινγηζκώλ γηα ηελ επίδξαζε ηεο 

εμσηεξηθήο ηάζεο ζηηο ζπληζηώζεο ηεο ξνπήο ζπηλ. Γηα ηνπο ππνινγηζκνύο επεθηείλακε ηελ 

κέζνδν ησλ ζπλαξηήζεσλ Green(γηα ζπζηήκαηα εθηόο ηζνξξνπίαο) ζηα πιαίζηα ηνπ 

κνληέινπ ησλ ηζρπξά δέζκησλ ειεθηξνλίσλ ζηνλ ρώξν ηνπ ζπηλ γηα ηνλ ππνινγηζκό 

ξεπκάησλ ζπηλ. Πξνβιέθζεθε ζεσξεηηθά ε κε κνλόηνλε εμάξηεζε ηεο παξάιιειεο, θαη ε 

δεπηέξνπ βαζκνύ εμάξηεζε ηεο θάζεηεο, ζπληζηώζαο ηεο ξνπήο ζπηλ από ηελ ηάζε ζε 

ζπκθσλία κε κεηαγελέζηεξα πεηξάκαηα. Τέινο ζα παξνπζηάζνπκε απνηειέζκαηα πνπ 

αθνξνύλ ηηο δηπιέο MTJ όπνπ βξήθακε όηη ε ξνπή ζπηλ κπνξεί λα έρεη πνιύ πςειέο ηηκέο. 

Λόγσ ηνπ θβαληηθνύ πεξηνξηζκνύ ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα έρνπκε δέζκηεο θαηαζηάζεηο γηα ηα 

ειεθηξόληα θαη ε εγγύηεηα ελεξγεηαθώλ ζηαζκώλ κε δηαθνξεηηθό ζπηλ είλαη ν κεραληζκόο 

πνπ κπνξεί λα εθηηλάμεη ηηο ηηκέο ηεο ξνπήο ζπηλ ζε πςειά επίπεδα θάηη πνπ έρεη κεγάιν 

ηερλνινγηθό ελδηαθέξνλ. 
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