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Samenvatting

Hoewel het bestaan van elektriciteit al bekend is sinds het begin van de bescha-
ving, zijn pas in de afgelopen eeuw de meest belangrijke ontwikkelingen gedaan,
welke hebben geleid tot alle tegenwoordig onmisbare elektronische apparatuur: We
kunnen ons een leven zonder elektronica niet meer voorstellen. De snelle ontwikke-
ling die elektronische componenten door zouden maken werd al in 1965 voorzien
door Gordon E. Moore. Hij voorspelde dat het aantal componenten op een chip elke
twee jaar zou verdubbelen. Deze voorspelling werd bekend als ‘de wet van Moore’
en bleek realistisch genoeg om een paar decennia in stand te blijven. Toch is het
niet mogelijk om het aantal componenten op een chip nog veel meer te laten toene-
men, omdat we fundamentele limieten van verdere verkleining van de componen-
ten naderen. Om in de toekomst de ontwikkelingen en verdere verbeteringen van
elektronische apparaten voort te kunnen zetten, moeten er nieuwe technologieën
ontwikkeld worden. Hiervoor is het noodzakelijk om nieuwe natuurkundige ver-
schijnselen te ontdekken en hun mogelijke toepassing te onderzoeken. We moeten
kijken naar de mogelijkheden die bestaan na de wet van Moore; we kijken ‘beyond
Moore’.

Het werk dat beschreven wordt in dit proefschrift is een onderdeel van deze
zoektocht naar nieuwe natuurkundige verschijnselen voor toekomstige toepassingen
in elektronische componenten. Het beschreven werk omvat experimenten in het
onderzoeksveld dat spintronica genoemd wordt. Spintronica is een afkorting van
‘spin-gebaseerde elektronica’. In dit onderzoeksveld wordt onderzocht hoe de vrij-
heidsgraad ‘spin’ van elektronen gebruikt kan worden voor de opslag, het transport,
en de manipulatie van informatie in vaste-stof nanostructuren. De spin is een eigen-
schap van elektronen, net zoals elk elektron een negatieve lading heeft. De spin is
een kwantum-mechanische eigenschap en beschrijft het intrinsieke impulsmoment
dat gedragen wordt door alle elektronen. De combinatie van lading en spin zorgt er-
voor dat ieder elektron gevisualiseerd kan worden als een kleine magneet, met een



146 Samenvatting

noordpool en een zuidpool.
De grootste uitdagingen op het gebied van spintronica zijn het genereren van

spin-stromen, deze te behouden en de informatie die deze stromen met zich mee-
dragen later weer te kunnen uitlezen. De complexiteit van het werken met infor-
matie die door de spin van elektronen gedragen wordt, is dat elektron-spins hun oor-
spronkelijke staat kunnen verliezen door interacties met hun omgeving. Dit gebeurt
in de meeste gevallen op lengteschalen maximaal in de orde van enkele honderden
nanometers. Dit type van informatieverlies heb je niet in conventionele elektronica,
die gebaseerd is op de lading van elektronen, omdat de lading van elektronen een
behouden grootheid is.

Op dit moment worden verschillende methoden voor het genereren en detecteren
van spin-stromen bestudeerd. Een voorbeeld hiervan is een spin-valve structuur,
die over het algemeen bestaat uit twee geleidende magnetische lagen, gescheiden
door een niet-magnetisch materiaal. In dit soort structuren worden spin-stromen
gegenereerd en gedetecteerd door een ladingstroom door de magnetische lagen te
sturen. Dit resulteert in het opwekken van een spin-gepolariseerde stroom, door-
dat de elektrische geleidbaarheid van magnetische materialen afhankelijk is van de
oriëntatie van de spin van het elektron.

De experimenten in dit proefschrift maken gebruik van twee alternatieve meth-
oden voor het opwekken en detecteren van spin-stromen. Een daarvan is het gener-
eren van een zuivere spinstroom vanuit een ladingstroom door gebruik te maken
van het spin-Hall effect (SHE). Dit effect beschrijft dat bewegende elektronen wor-
den afgebogen uit hun oorspronkelijke bewegingsrichting door de aanwezigheid
van spin-baan interacties (wisselwerkingen van de spin van een deeltje en zijn be-
weging). De richting van afbuiging is afhankelijk van de polarisatie van de elektron-
spins en is tegengesteld voor tegengestelde spin-richting. Door het SHE wordt een
zuivere spinstroom gegenereerd loodrecht op de richting van de aangelegde lading-
stroom. De grootte van de spin-baan interactie, en dus de resulterende spinstroom,
is afhankelijk van het gekozen materiaal. Materialen die naar verluidt relatief hoge
spin-baan interacties hebben zijn bijvoorbeeld platina (Pt) en tantaal (Ta). De ge-
genereerde spinstroom-dichtheid in deze materialen kan oplopen tot een paar pro-
cent van de geı̈njecteerde ladingstroomdichtheid. Het omgekeerde spin-Hall effect
(ISHE) bestaat ook, dit effect beschrijft de opwekking van een ladingstroom lood-
recht op een aanwezige spinstroom. Dit effect is handig om pure spin-stromen elek-
trisch te kunnen detecteren.

De tweede gebruikte methode om spin-stromen te genereren is door het pom-
pen van spins. De spinstroombron hiervoor is een magnetisch materiaal waarvan de
magnetisatie in resonantie wordt gebracht. Een geleidend materiaal, geplaatst direct
tegen het magnetische materiaal, zorgt ervoor dat de resonantie van de magnetisatie
wordt gedempt. Dit verlies van energie is in de vorm van injectie van een zuivere
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spinstroom in het aanliggende geleidende materiaal. Een gemakkelijke manier om
deze gegenereerde spinstroom door het pompen van spins te detecteren is door ge-
bruik te maken van het hiervoor genoemde ISHE. Hiervoor wordt een materiaal met
een hoge spin-baan koppeling, zoals Pt, geplaatst op het magnetische materiaal. In
dit materiaal zal de geı̈njecteerde spinstroom resulteren in een ladingstroom, die het
mogelijk maakt om de gepompte spinstroom te detecteren als een elektrische stroom.

Het magnetische materiaal dat in dit proefschrift bestudeerd wordt is yttrium
ijzer granaat (YIG). Dit materiaal is ferrimagnetisch en elektrisch isolerend bij kamer-
temperatuur. Bovendien heeft de magnetisatie een zeer lage anisotropie in het vlak
van het materiaal. Dit betekent dat de magnetisatie van het YIG gemakkelijk uit-
gelijnd kan worden in elke willekeurige richting in het vlak van het materiaal, door
slechts een klein magnetisch veld aan te brengen, in dit geval minder dan 0,1 mT.
Om de experimentele resultaten die beschreven staan in dit proefschrift uit te kun-
nen leggen volstaat de macro-spin aanpak, om de magnetisatie-richting van het YIG
beschrijven. Hierbij wordt het gehele materiaal beschreven door een enkel domein
met één spin-richting.

Door gebruik te maken van een twee-lagen systeem bestaande uit YIG en Pt, zijn
verschillende experimenten uitgevoerd met betrekking tot de productie en detectie
van spin-stromen. Het eerste experiment dat beschreven wordt in dit proefschrift is
het pompen van spins, waarvoor het YIG|Pt systeem zeer geschikt is bevonden. In
deze experimenten wordt de YIG magnetisatie in resonantie gebracht door gebruik
te maken van een extern radio-frequent (RF) magnetisch veld. Eenmaal in resonan-
tie wordt er een zuivere spinstroom geı̈njecteerd in de aangrenzende Pt laag, die
omgezet wordt in een ladingstroom via het ISHE. De efficiëntie van deze spinstroom
injectie is afhankelijk van vele parameters. Dit proefschrift beschrijft experimentele
bevindingen van haar afhankelijkheid op de toegepaste RF frequentie en het vermo-
gen van de gebruikte RF stroom [Hoofdstuk 4], en de Pt laagdikte [Hoofdstuk 5]. De
resultaten laten zien dat de optimale Pt dikte voor het ISHE in de orde van enkele
nanometers is, wat dichtbij de spin-relaxatie lengte van 1 tot 3 nm in Pt ligt.

Een tweede experiment uitgevoerd met behulp van het YIG|Pt systeem is de
detectie van de spin-Hall magnetoweerstand (SMR) [Hoofdstukken 6 en 7]. SMR
ontstaat door de aanwezigheid van zowel het SHE als het ISHE. Het beschrijft een
verandering in de weerstand van de geleidende laag (hier de Pt-laag) als functie van
de magnetisatie-richting van het onderliggende magnetische materiaal (hier YIG).
SMR wordt gedetecteerd door het meten van de potentiaal over (of dwars op) een Pt
strook, terwijl er een ladingstroom doorheen gaat. Gelijktijdig wordt de magnetisatie-
richting van het YIG gevarieerd door gebruik te maken van een extern magneetveld.
De SMR geeft de unieke mogelijkheid tot de elektrische detectie van de magnetisatie-
richting van een elektrisch isolerend materiaal, zonder dat er een ladingstroom door
het materiaal zelf gestuurd hoeft te worden. Met behulp van de experimentele re-
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sultaten gerelateerd aan SMR kunnen verschillende systeemeigenschappen van het
YIG|Pt systeem worden bepaald. Voorbeelden hiervan zijn de spin-menging ge-
leiding (dit beschrijft de mate van interactie tussen de geleidings-elektronen in de
Pt-laag en magnetische momenten in het YIG), de Pt spin-Hall hoek (definieert de
grootte van het SHE en ISHE) en de Pt spin-relaxatie lengte (lengteschaal waarover
een spinstroom exponentieel vervalt).

Het derde en laatste beschreven experiment met betrekking tot het YIG|Pt sys-
teem toont de aanwezigheid van een ander fenomeen, het zogenaamde spin-Seebeck
effect (SSE) [Hoofdstuk 8]. Dit effect wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van
een temperatuurgradiënt over de YIG|Pt lagen. Hierdoor worden thermische mag-
nonen (thermische resonanties van de magnetisatie) gecreëerd in de YIG laag. Deze
thermische magnonen resulteren in een effect vergelijkbaar met het pompen van
spins, waarbij ze hun energie verliezen door het genereren van een zuivere spin-
stroom in de aangrenzende Pt laag. Deze spinstroom kan weer via het ISHE gede-
tecteerd worden. Het creëren van een temperatuurgradiënt over de YIG|Pt lagen
kan gemakkelijk worden gedaan door een ladingstroom door de Pt-laag te sturen.
Hierdoor warmt de Pt-laag op door Joule-verwarming. Het interessante hierbij is
dat deze ladingstroom ook SMR signalen genereert. Door gebruik te maken van een
speciale meettechniek, die lock-in detectie heet, is het mogelijk om de SMR en SSE
signalen in een enkele meting volledig te scheiden. Dit komt doordat de SMR li-
neair schaalt met de ladingstroom en het SSE kwadratisch. Door het scheiden van
de SMR en SSE signalen, kunnen extra effecten gemakkelijk worden herkend. Uit
deze experimenten bleek onder andere dat ook Oersted velden (magneetvelden die
opgewekt worden door de ladingstroom) de magnetisatie richting van het YIG kun-
nen beı̈nvloeden en hierdoor aanleiding geven tot extra SMR signalen. Dit effect
hebben we ‘dynamische SMR’ genoemd.

In het laatste hoofdstuk van deze thesis [Hoofdstuk 9] wordt een alternatieve
methode getoond voor het detecteren van magnetische resonantie in YIG. Bij deze
methode wordt geen gebruik gemaakt van het ISHE, wat wel het geval is voor alle
hierboven beschreven experimenten. In dit experiment wordt de Pt-laag vervangen
door een dun laagje goud (Au), met daar bovenop een laagje permalloy (Py). Hier-
door ontstaat een soort spin-valve structuur: De spinstroom wordt geı̈njecteerd van-
uit het magnetische YIG in het goud. Hierdoor ontstaat een ophoping van spins bij
het Au|Py-grensvlak. Deze ophoping resulteert in de opbouw van potentiaal, welke
elektrisch gedetecteerd kan worden. Ondanks de complexiteit van de waargenomen
signalen en de resterende open vragen met betrekking tot de oorsprong van som-
mige signalen, kan de magnetische resonantie van het YIG duidelijk worden gede-
tecteerd. Deze resultaten bewijzen dat het mogelijk is om magnetische resonantie te
detecteren zonder gebruik te maken van het ISHE. Dit brengt nieuwe mogelijkheden
voor de integratie van isolerende materialen, zoals YIG, in elektrische structuren.
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De beschreven experimenten hebben het begrip van verschillende fysische ver-
schijnselen, die betrekking hebben op de opwekking en detectie van spin-stromen in
magnetische isolerende systemen, vergroot. Voorbeelden hiervan zijn het pompen
van spins en het (I)SHE. Verder heeft dit onderzoek geleid naar een nieuw fysisch
fenomeen, SMR, en heeft het nieuwe inzichten gegeven over de aanwezigheid van
het SSE in de bestudeerde isolator|metaal structuren. Eerste resultaten van lopend
onderzoek hebben inmiddels laten zien dat het ook mogelijk is om elektrische infor-
matie te transporteren door een dergelijk elektrisch isolerend magnetisch systeem.
De combinatie van deze resultaten en het verbeterde begrip van de bijbehorende fy-
sica leidt tot nieuwe mogelijkheden en ideeën voor vervolgexperimenten en nieuwe
technologiën. Uiteindelijk zullen deze experimenten ons helpen om voorbij te gaan
aan de wet van Moore. Het zal ons leiden naar de ontwikkeling van een nieuwe
generatie elektronica, waarbij elektrisch isolerende magnetische materialen worden
geı̈ntegreerd voor efficiënt transport en opslag van data.

De beschreven ontwikkelingen maken deel uit van de voortdurende zoektocht
naar nieuwe oplossingen voor de toenemende vraag naar snellere, goedkopere en
meer energiezuinige elektronische apparatuur. Al werkend aan deze zoektocht kun-
nen we de successen uit het verleden tellen en de volgende uitspraak, gedaan door
G. E. Moore in 2015, als een stimulans meenemen voor de toekomst: “Wat gedaan is,
kan worden overtroffen!”.






