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انتقال گشـتاور اسـپيني در سـوئيچ اسـپيني متشـکل از سـه اليه (شـکل چپ) ،شـامل دواليه مغناطيسـي که
بـا يـک فلـز يـا عايق غير مغناطيسـي جـدا شـدهاند ،بوجود ميآيـد .بدين گونه کـه با عبـور جريان زياد از سـاختار،
توليـد اسـپين قطبيـده از يـک اليـه مغناطيسـي (اليـه مرجع) و عبـور از فلـز مياني و برخـورد به اليـه ديگر (اليه
آزاد) گشـتاور مغناطيسـي اعمـال میشـود .بعلـت تعـادل ناپايـدار اتالف ذاتي اسـپين و گشـتاور اسـپيني اليه آزاد
چرخيـده و در نهايـت منجـر بـه يـک ولتـاژ متغيير وابسـته بـه زمان با نـرخ زمانـي نانو ثانيه ميشـود .ايـن قطعه
در نهايـت جريـان يکنواخـت ( )dcرا بـه سـيگنال متنـاوب ( )rfتبديـل ميکنـد ،با ابعاد زيـر ميکرومتـر و قابليت
تجميـع در مدارهـاي ميکروالکترونيـک در کنـار نيمههاديهـا ،بـا پهنـاي وسـيع فرکانسـي کنتـرل پذيـر بوسـيله
جريـان و ميـدان مغناطيسـي .در ايـن طرح ،نتايج سـاخت اسـيالتور گشـتاور اسـپيني با مـواد ناهمسـان گرد قوي،
متشـکل از اليههـاي فـوق نـازک کبالـت و نيکل را عرضـه ميکنيم .نتايج خروجي شـامل خروجـي فرکانس هاي
بـاال از ايـن اسـيالتور ( 12گيگاهرتـز در ميـدان تقريبـ ًا صفـر 40 ،گيگاهرتـز در ميـدان  1تسلا) ،کنترلپذيـر بـا
جريـان ورودي و ميـدان مغناطيسـي بدسـت آمـد .همچنيـن ،بـراي اولين بـار قطره مغناطيسـي ديناميکي (شـکل
راسـت) که در سـال  1977توسـط دانشـمندان روسـي به طور تئوري پيشبيني شـده بود را در آزمايشـگاه مشاهده
کرديـم .ديناميـک غيرخطـي نانوقطـره ،شـامل فـرار متنـاوب قطـره از مرکز تعـادل ،تغيير شـکل متنـاوب قطره و
چرخـش آن را بررسـی کرديـم .وجـود ايـن نانـو قطـره باعـث ايجـاد سـوئيچ هاي پلـهاي فرکانسـي کنترلپذير با
جريـان و ميـدان مغناطيسـي ،افزايـش تـوان در اسـيالتورها ،رفتار پلـه اي مقاومت کـه همه عالوه بـر جديد بودن
در فيزيـک غيـر خطـي ،سـاليتون ها و اسـپينترونيک ،مسـائل و افق هـاي مشـاهده پذير جديـدي را در رياضيـات
غيـر خطـي ايجاد کرده اسـت.

