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 4 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۲۰/۲۰/۰۲۰۰         دیپلوم انجنیر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 برای کمپیوتر فردا «Spintronik  سپینترونیک» 
 با کدام متود ها محققین کوشش دارند سپین الکترون ها را قابل استفاده سازند

 

  Guido Santnerنویسنده:  ،چاپ زوریخ ، ۰۰/۰۰/۰۲۰۰مؤرخ  ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت
 

نازلتر سازند. الکترونیک فردا را سریعتر و رشتٔه الکترون" ها استفاده می کنند باید  – "سپینِ  عناصر ساختاری که از

پاول شیرر" نشان می دهد که محققین با کدام "تریکها" سپین الکترون ها را به  مؤسسهٔ "و  IBMهای نظری در البراتوار

 بر رسی می گیرند.

 
 ها را « سپین الکترون» تا برآیند  با سالح ثقیل در صددِ  یدمحققین با

 در مواد مقناطیسی کنترول کرده بتوانند

 

هر سانتی متر سطح چیپ در یک سرد گردد.  ،باید مانند یک دستگاه کوچک تولید انرژی "کمپیوتر چیپ ُمـدرنِ "یک 

" Piza پیسا داشاشخاص مسلکی اینفورماتیک وقتی هم از یک " مربع برابر به یک تاؤه داش حرارت تولید می کند.

کمپیورها یکی باالی دیگر  ،نچٔه باشد که در آنها در مراکز کمپیوتراِ  ۰۱ فلزی صحبت می کنند اگر مقصد از الماریهای

" را اختیار می کنند بلکه قطعی پیسایک "شکل هریک  آنها ها در بیننه تنها از لحاظ اینکه کمپیوتر قرار داده می شوند.

الکترونیک فردا نه صرف کوچکتر و سریعتر از این نگاه باید است. بلند بسیار حرارت نها از این لحاظ نیز که دربین آ

بهر صورت این غیر ممکن است اگر اساسا ً در پرینسیپ انرژي کمتر را مصرف کند.  باید گردد بلکه در قدم اول

 کمپیوتر تغییری به میان نیاید.

 

 چپه کردن در عوض لخشاندن

هاست که جریان برق را سویچ می کنند. دقیقا ً این ترانسیستورها کمپیوتر امروزی ترانسیستوردریک مهمترین عنصر 

 )سیم(حرارت تولید می کنند: برای اینکه جریان برق قطع شود اینها الکترونهای متحرک را به فشار در یک پارچه الین

غیر فعال )پسیف( صورتیکه ترانسیستورها  انرژی برق دیگر جریان کرده نمی تواند. در که روی چیپ تعبیه می دارند

تحت فشار قرار عمل متواتِر . در می گرددنموده و جریان برق فعال الکترون های متحرک دوباره باز گشت  ،گردند

 .حرارت می گیرد ضایعات انرژی صورت می پذیرد و چیپو باز گشت الکترون ها دادن 

 

یک صفت اینها را که تاحال از آن  محققین می خواهند در آینده ،شوند در عوض اینکه الکترون ها تحت فشار قرار داده

گفته شود  (virtuel)به صورت مجازی اگر . آنها« سپین» و آن عبارت است از تغییر دهند ،استفاده به عمل نمی آید

یا    Spin-upدر حالت الکترون الکترون دریک جهت و یا جهت دیگر به دور محور خود می چرخد. به عبارٔه دیگر 

Spin-down ن را برای ذخیرٔه اطالعات مورد استفاده قرار دارد: که می توان آ قرار دارد« Spin-up  » معادل است به

انرژی  بهین" بسیار کمترـ(. اکنون فیصله کن این است که چپه کردن "سپ0به صفر )«  Spin-down »و  (1یک )

" سخن می  Spintronicنیک وسپینتر"ضروت دارد نسبت به لخشاندن الکترون ها. در اتکاء به الکترونیک محققین از 

 گویند.

 



  

 

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

وقت  رفِ دیده شد که ص   ،دل اول خود را روی میز البراتوار بسته کاری می کردنددر حالیکه مخترعین ترانسیتور ُمـ

که با ابزار عادی دیده شده نمی توانند. عالوه  شتر است. ابعاد چنان کوچک اندبیبسیار  "پرزه جات سپینترونیک"برای 

 )چل و فن(برای قابل دید ساختن ساحٔه مقناطیسی به تریکهایبوده و از مواد مقناطیسی  "پرزه جات سپینترونیک"برآن 

 خاص ضرورت می باشد.

 

 در سپینترونیک آینده مصروف کاراند. )سویس( در روشلیکن IBM"رولف الینسپاخ" و گروپ وی در مؤسسٔه تحقیق  

روی یک چیپ  )زیکزاک(دندانه دار کوچک ما در قدم نخست از ساختار های ساده مانند سیمهای» الینسپاخ می گوید: 

میگرد  وآن هم به مقناطیسی شدن جهت  ،قرار داده شودوقتیکه یک تکان ساحٔه مقناطیسی روی چیپ « استفاده می کنیم.

  چند صد نانومتر قطر دارد.کمتر از که  دندانه دار یسیمطرف 

 

 دو جهت مختلف مقناطیسی شدن با هم مالقی می شوند که الینسپاخ از دیوار های دومـِن« دندانٔه سیم » در هر 

(Domain) .جریان برق  کوچک می توانند با یک تکاننیز مقناطیسی در بین آنها مناطق این دیوار ها و   سخن می گوید

 ققین نشان می دهند که اطالعات ذخیره شده در دومـِن ها به امتداد سیم انتقالسیم لخشانده شوند. به این طور مح بین در

 .یافته می توانند

 

محققین در روشلیکن این جریان را با میکروسکوپ الکترونیک مشاهده می کنند: یک شعاع نفیس الکترونها سطح را 

متر تکان های الری باربر در اوتوبان اندازه  ۰۵۲شود. ساختار ها چنان کوچک اند که در فاصلٔه  تماس کنان تیر می

کوچکترین ساحٔه مقناطیسی شعاع الکترون را منحرف می کند. از این لحاظ الینسپاخ حتی  گیری ها را متأثر می سازد.

. او به این سو فعال ساخته شده است ۰۲۰۰از سال  Noise-Free-Labآواز عاری از اذیت  مسرور است که البراتوارِ 

 air)که باالی  بالک کانکریتیک داخل آن روی آالت مستقیما ً روی سخره اعمار گردیده و البراتوار اتاق » : می گوید

bag) ـ در روی دیوارها از نفوذ ساحات الکترو آلمونیم خاصهای تخته توسط  نصب گردیده اند. ،معلق می باشد

به عمل آمده و حتی ساحٔه مقناطیسی زمین خنثی می گردد به این معنی که کوایل های طیس جلوگیری مقنیا

 «کنند.مقناطیسی در دیوارها ساحٔه ضد آنرا تولید می الکترو

 

لیکن یک میکروسکوپ الکترونیک صرف ساختار های روی سطح را نشان می دهد و نه جهت مقناطیسی شدن مواد 

شوند. برای این  "سورت"را. از این لحاظ الینسپاخ آله را به این معنی توسعه بخشید تا الکترون ها نظر به سپین آنها 

یگر قویاً تسریع شده و از بین یک ورق نازک طال فیر می بار د ،وسیله بیرون زده می شوند که از یمنظور الکترون ها

به  مطابق  ،هدبه یک یا جهت دیگر منحرف می گردی شوند. در این جا با هستٔه اتوم طال مدغم گردیده و نظر به سپین

 شمار می گردند. هریک "دیدیکتورها"موقعیت 

 

  قرابت دارند()مایون و الکترون باهم : در مواد می بینند Myonen مایون ها

محققین الیه های مختلف مواد را یکی با الی دیگر انبار می کنند. به این صورت  "کمپیوترـ سپینترونیک فردا"برای 

کافی نیست. اگر محققین خواسته باشند  ،که صرف سطح را لمس می کند الکترونیک" میکروسکوپ عادی"یک قدرت 

 )محلی است در Villigenدر  Paul-Scherrer-Institut (PSI)بهاید ب ،زندباندانظر  "سپینترونیک -عناصر"در داخل این 

داخل مواد را می بینند.  ،با به اصطالح "مایون ها"و گروپ محققین وی   Elvezio Morenzoni .مراحعه نمایند سویس(

محققین بعد از میکروثانیه ها متالشی می شوند.  و ،اند که به صورت تصنعی تولید می گردندعناصر ذره مایون ها 

"مایون" در نمونٔه ماده قید  ،توضیح می داردچنین  . "مورنسونی"دهند میقرار استفاده  متالشی شدن را مورد این دقیقا ً

یک  ها آنگاه متالشی شده و به سمت سپین . پردازد میدر عکس العمل متقابل مانده و سپین آن با ساحٔه مقناطیس محل 

عمق دقیقا ً  ".  بدینترتیب می تواند جهت و توانائی ساحٔه مقناطیسی در که باید دیدکت)کشف( شود ذره را ارسال می دارد

 پیمایش گردد. "تعریف شدٔه ماده

 

 نخستین مؤفقیت ها

. زیرا همین می باشند "PSIمؤسسٔه پاول شرر "اکثرا ً مهمانان " Harddisc (HD) تاؤه کمپیوتر"خاصتا ً تولید کنندگان 

یک  هر کمپیوتر ُمدرن - (خذ می کندا HD) ٔه کمپیوترتاو که اطالعات را از الکترومقنایطسـ )read head امروز در 

. اساسا ً یک "کوایل" کوچک مورد استفاده قرار گرفت تا سلول مقناطیسی یک گنجانیده شده است عنصرـ سپینترونیک

کوچکتر می شد به همان تناسب ولتاژ در کوایلهای که باید  ذخیره" خوانده شوند. ولی هرقدر "بیتِ کامال ًتاؤه کمپیوتر 

detect از همین نگاه پذیر نبودمی شدند نیز کمتر می   گردید. بآل خره سخن به جایی کشید که اندازه گیری دیگر امکان .

ساحٔه مقناطیسی مادٔه که الکترون در آن حرکت می  در این سپین الکترون ها استفاده به عمل می آید.  "سپینِ "از امروز 

مقناطیسی شده تنظیم می تغییرناپذیرالیه یی  یک ت در "رید هید" توسط: الکترون ها نخسمی نماید تنظیمخود را  ،کند

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=ziiQA&search=read&trestr=0x801
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=ziiQA&search=head&trestr=0x801


  

 

 

 4تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

اگر این  اختیار می کند. "سلول ذخیره را" شدن حرکت می کنند که جهت مقناطیسییی یک الیه  بین دربعدا ًاینها د. نشو

و اگر  . الیه تیر می شوند ازبدون مقاومت قابل تذکرالکترون ها   ،الیه به عین جهت مانند الکترون ها تنظیم شده باشد

 جریان الکترون ها صورت نمی گیرد. ،الیه برخالف به جهت دیگری تنظیم شده باشد

 

که در آن چه  به یک کمپیوترِ رسیدن راه  ،دنالکترون ها استفاده می کن اگر هم نخستین پرزه جات همین اکنون از سپینِ 

هنوز بسیار دور است. به حیث قدم دیگر نخست  ،بگیردذخیره و چه دستکاری اطالعات توسط سپینترونیک صورت 

گردند. روی این منظور کمپنی )آی بی اِم( در به وجود نا پدید آن حساس با همه عناصر چرخندٔه  HD باید تاؤه کمپیوتر

در  د.نمانند فیتٔه مقناطیسی ذخیره می گرد روی یک سیم باریک اطالعاتکار می کند:   Racetrackآوردن ذخیرٔه ـ 

به آنکه الینسپاخ همرای سیم  ،عوض اینکه فیته حرکت داده شود اکنون سلول مقناطیسی در سیم لخشانده می شوند; مشابه

را  Racetrack  ( در یک کنفرانس در امریکا نمونٔه از ذخیرهٔ  )آی بی اِم ،عمل می کرد. شروع ماه دسمبر اش دندانه دار

ه داده توسع )ظرفیت( کمال اکنون در این است که کثافت ذخیره.  ولید شده بودت چیپ که با تخنولوژي معمول معرفی کرد

 .شود

 پایان

 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 

 دیپلوم انجنیر کریک عطائی

 ۲۵/۰۲/۰۲۰۰مؤرخ         از جهان فزیک ،گوِگـل
  

 « Spintronikترونیک سپین» 
 

وسیعاً  برای  ،به عمل آیدآنها استفاده « سپین» در صورتیکه از  ،الکترون ها نشان می دهند که آنها ،در سپینترونیک

  مورد استفاده قرار گیرند. الکترونیک در صرفاینکه استفادٔه بیشتر به کار برده شده می توانند نسبت به 

 
 

که اساس تولید جریان برق منتج به  زیاد در حرکت باشنددر صورتیکه بوده و دارای یک چارج برقی  الکترون ها

 که صرف چارج برقیاست نسبت به این از این بیشتر ها. ولی توان الکترونگرددمی  ،الکترونیک مارا تشکیل می دهد

از پرزه جات متداول الکترونیک مورد استفاده  می باشند کهنیز زیرا این ها دارای یک صفت دیگر  ،را انتقال دهند خود

سپین الکترون ها  که سپین نامیده می شود. ددوران محوری دارنیک قرار نمی گیرد: الکترون ها در داخل خود تمایل به 

از فزیک( بوده و می تواند به حیث دوران به محور خود ترسیم گردد. مفهموم  یک صفت میخانیکی کوانتن )رشته ای

. این دوران یک نیروی بچرخد دوران می تواند دقیقا ً دو جهت داشته باشد: یک الکترون می تواند به جهت چپ یا راست

از این لحاظ در طریق مشاهدات "کالسیک" یک الکترون به   مقناطیسی را تولید می کند. (momentum)حرکت آنی 

صورت بسیار ساده به حیث یک مقناطیس بسیار کوچک دیده می شود که در آن قطب شمال مقناطیس یا قطب جنوب آن 

الکترونها سخن می گویند. سپین های  "Spin Down "و  "Spin Up "فزیکدانان از حالت  به "طرف باال" نشان می دهد.

 ایک هدف معینبصفات مقناطیسی آنرا تعیین کرده و به وسیلٔه یک "ساحٔه مقناطیسی بیرونی"  ،الکترونها در یک ماده

 .باشد رهبری میقابل 

 

  ،پرزه جات الکترونی انکشاف می یابند که از هردو صفت الکترونها " Magnetoelectronicدر "مگنیتوالکترونیک 

اِت بکلی با صفات انتظار می برند پرزه ج ،استفاده می کنند.  محققین از ترکیب الکترونیک و مقناطیس ،چارج و سپین

نگاه نیزبعد از قطع جریان برق که اطالعات ثبت شده را  ،آدرسدرج  قابلیت با مقناطیسی مشخصات هٔ یرمانند ذخ ،جدید

)کمپیوتر های خانگی( "فعالیت  PCsذخیره شدٔه مقناطیسی مثال ً در عات عدم فرار اطال .(MRAM)می دارند

 اضافی می سازد. ،استکه آزار دهنده را "    Bootactivityبوت

 

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=ziiQA&search=momentum&trestr=0x2001
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

رسانید. امروز هیچیک آلٔه " آورده و به "الکترونیک نیمه هادیاع ترانسیستور انقالب را در الکترونیک به میان راخت

که  "سپین های الکترون"جهت یابی از تخنیکی وجود ندارد که در آن این تخنولوژی به کار نرفته باشد. در سپینترونیک 

استفاده به  ،تواندبارت دیگر تحت کنترول رهبری شده می یا به ع پاینده می مانددر مواد نیمه هادی تحت شرایط معین 

ه عمل می آید تا صفت مقناطیسی الکترونها با الکترونیک نیمه هادی که امروز مؤفق از این لحاظ کوشش ب .عمل می آید

استفاده قرار گرفته  دترکیب گردد. در صورتیکه در الکترونیک نیمه هادی درجٔه آزادی سپین الکترونها مور ،است

 خلق می گردد. ،علومبا بالکل صفات جدید و تا امروز نامبتواند آنگاه امکان انکشاف پرزه جات نیمه هادی 

 

ساختارهای مناسب برای مگنیتوالکترونیک و سپینترونیک ده تا یک صدهزار مرتبه نسبت به یک میلی متر کوچکتر 

ضرورت  "Nanotechnogogyنانوتکنولوژی  "استند. در تولید و همچنان تحلیل این ساختارها به جدیدترین متودهای

 است.

  
 "الکترونیک –سپین "قدم های اولی در راه 

( الکترونها و هسته های اتوم محوری )دوراننباید صرف چارج برقی بلکه همچنان سپین  "الکترونیک –سپین "در 

 .بتواند اطالعات مورد استفاده قرار گرفته" coding قید کود کردن"و دستکاری برای 

 

 پایان
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