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Samenvatting

De opkomst van de halfgeleiderelektronica heeft gedurende de afgelopen 50 jaar
geleid tot vergaande veranderingen binnen onze samenleving. De toenemende mo-
gelijkheid om complexe berekeningen te realiseren met nooit eerder vertoonde snel-
heden heeft geleid tot de introductie van zulke apparaten in ons dagelijks leven.
Het verkleinen van transistoren heeft deze vooruitgang mogelijk gemaakt. De ver-
mindering van de transitorlengte van de 10 µm in de eerste processoren naar het
10 nm bereik dat tegenwoordig gebruikt wordt in de nieuwste transistoren, werd
beschreven door de wet van Moore uit 1975. Deze geeft aan dat het aantal transi-
storen op een chip per twee jaar verdubbelt. Desalniettemin nadert deze aanpak a
fundamentele limiet: de atomische schaal. In dit regime zullen de devices minder
efficint functioneren en zullen nieuwe berekenmethodes nodig zijn om de prestaties
nog verder te verbeteren.

De huidige halfgeleiderapparaten zijn gebaseerd op het gebruik van elektronis-
che lading als informatiedrager. Echter, behalve hun lading hebben elektronen ook
een intrinsiek magnetisch moment genaamd ’spin’. Dit magnetische moment heeft
een grootte van ±~/2 en is gekwantiseerd langs de richting van een extern mag-
netisch veld. In ferromagneten liggen meer spins parallel dan antiparallel langs
de magnetisatierichting. De elektronen die bijdragen aan de ladingstransport zijn
doorgaans ook gepolariseerd, alhoewel ze ook tegengesteld aan de totale magneti-
satierichting kunnen liggen. In de praktijk kan de polarisatie van de geleiderelektro-
nen gebruikt worden om ladingsstromen te polariseren. Dit wordt gebruikt in meer-
laagse systemen bestaande uit twee ferromagneten gescheiden door niet magnetis-
che laag die dun genoeg is om de spinpolarisatie te behouden gedurende het trans-
port. In dat geval wordt de weerstand gevoelig voor de relatieve orintatie tussen
beide ferromagnetische lagen. Wanneer de magnetisaties tegengesteld zijn, zal de
door spin gepolariseerde ladingsstroom, die zich voortbeweegt van de eerste mag-
neet, de tweede magneet binnenkomen met de meerderheid van zijn spins tegen-
gesteld aan de meerderheid van de spins in de eerste magneet. Dit zorgt voor een
verhoogde weerstand. Wanneer de magnetisaties parallel zijn, zal de stroom van de
tweede ferromagneet een polarisatie hebben die parallel is aan de geleidingselektro-
nen in de tweede ferromagneet, en dit resulteert in een lagere weerstand dan in het
geval van tegengestelde magnetisaties.
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Het proces dat hierboven beschreven is, staat bekend als giant magnetoresistance
en werd ontdekt door de groepen van Alber Fert en Peter Grnberg in 1988. Het
werd gentroduceerd in de industrie rond het midden van de jaren negentig en wordt
gebruikt in de leeskoppen van harde schijven vanwege de magnetische gevoeligheid
van zulke probes. Het vervangen van de geleidende tussenlaag voor een isolerende
heeft geleid tot zelfs nog grotere prestaties en is tegenwoordig de standaard in de
nieuwste harde schijven.

Het gebruik van kleine magnetische domeinen als geheugensectoren, die kunnen
worden aangesproken met door spin gepolariseerde stromen, maakt de spintronica
zeel aantrekkelijk voor het combineren van logische system met in-situ geheugen-
toepassingen.

Echter, de realisatie van op spin gebaseerde processoreenheden benodigt een
aantal vereisten om nieuwe apparaatarchitecturen te bereiken: 1) Een schaalbare
manier om spinstromen te controleren, bij voorkeur door elektrische velden te ge-
bruiken. 2) Materialen met spinrelaxatielengtes significant langer dan de typische
lengte van de (devices) nodig voor efficinte operaties. 3) Efficinte manieren voor
spininjectie en -detectie. Datta en Das hebben in 1990 laten zien dat men in een bal-
listische halfgeleider de spinaccumulatie kan controleren met een haaks elektrisch
veld. Deze benadering is gedemonstreerd bij lage temperaturen, maar bij kamertem-
peratuur worden halfgeleiders diffusief door verstrooiing met roostertrillingen (pho-
nonen). Daarbovenop zorgt de spin-baankoppeling, die leidt tot het precederen van
spins op een coherente manier in ballistische devices, ervoor dat dat spins snel relax-
eren wat het gebruik deze devices zeer inefficint maakt.

In deze context is grafeen een optimaal materiaal voor spintransportexperimenten.
Zijn lage spin-baankoppeling veroorzaakt door de lage atomische massa van kool-
stof en hoge mobiliteiten bij kamertemperatuur maken het tot een ideaal materiaal
voor spintransport. De eerste theoretische voorspellingen gaven al aan dat de spin-
levensduur in grafeen wel microseconden kon zijn, wat bij kamertemperatuur voor
spinrelaxatielengtes van honderden micrometers zorgt. Experimentele resultaten li-
eten echter spinlevensduren rond de 100 ps zien met relaxatielengtes van enkele
micrometers. Opeenvolgende vooruitgangen in het fabriceren van devices heeft voor
een aantal verbeteringen in de spinrelaxatietijden en lengtes gezorgd. In hoofdstuk
5 van dit proefschrift laten we zien dat de spinrelaxatielengte in een door boron-
nitride ingekapselde dubbellaag van grafeen bij kamertemperatuur verhoogd werd
tot 13 µm met spinlevensduren van 2.5 ns, terwijl dit bij 5 K opgehoogd werd tot 24
µm met 2.9 ns levensduren, voornamelijk door een verbetering van de ladingstrans-
porteigenschappen. Deze resultaten waren de langste lengtes gerapporteerd in een
op grafeen gebaseerd device op het moment van publicatie. Op dit moment staat
het record van spinrelaxatietijd op 12 ns in een enkele laag grafeen met spindiffusie-
lengtes tot 30 µm. Dit werd bereikt door het gebruik van een laag boronnitride om
het grafeen tegen vervuiling te beschermen.
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Experimenten met spintransport hangen doorgaans af van de diffusie van een
onevenwichtige ophoping van spins tussen de injectie- en detectie-elektrodes. De
spinophoping wordt in deze devices genduceerd door een kleine elektrische stroom
die wordt aangelegd tussen een ferromagnetisch contact en grafeen. Wanneer de
contacten gespinpolariseerd zijn, wordt een onevenwichtige spinstroom genjecteerd,
die zich door middel van diffusie voortbeweegt in het kanaal. Het duurt relatief
lang om de spindetector, een derde ferromagnetisch contact dat vaak een aantal mi-
crometers van het injectiecontact wordt geplaatst, uit de weg van het ladingspad,
te bereiken. De detectietijden kunnen worden gereduceerd door een ladingsstroom
tussen de injector en detector toe te passen. Omdat spins door ladingsdragers wor-
den getransporteerd, staat het toepassen van een ladingsstroom die de gemiddelde
snelheid verandert een brede controle toe over de spindetectietijden, en zodoende de
spinrelaxatielengtes. In hoofdstuk 6 laten we zien dat, wanneer een ladingsstroom
wordt aangelegd tussen de het spininjectie en -detectie, de spinrelaxatielengte gecon-
troleerd kan worden over het gehele bereik tussen 7 µm zonder driftstroom en 90 µm
wanneer de driftsnelheid evenwijdig is aan de spinpropagatierichting. Bovendien,
wanneer de driftstroom is omgedraaid, wordt de spinrelaxatielengte verlaagd tot
0.6 µm. Zo’n controle staat efficinte gerichte geleiding van de genjecteerde spin-
stromen toe, wat gebruikt kan worden voor logische operaties met spinstromen. In
hoofdstuk 7 laten we zien dat de door drift tot stand gekomen spinstroomgeleiding
gebruikt kan worden in Y-vormige grafeen-devices om zo demultiplexer en multi-
plexeroperaties met spininformatie uit te voeren. Deze aanpak heeft als voordeel
dat het hoge aan-uit-ratios laat zien (tot 106), maar heeft als nadeel dat het energie-
verbruik voor efficinte device-operaties zeer groot is voor logische toepassingen. We
onderbouwen dat tweedimensionale halfgeleiders, zoals zwarte fosfor nuttig kun-
nen zijn om de prestaties van op spinstroom gebaseerde demultiplexer devices te
verbeteren.

Door zijn 2D vorm kan in grafeen de levensduur voor spins haaks op het vlak
anders zijn dan langs het vlak. In samples van zuiver grafeen is dit echter niet geob-
serveerd en de spins langs het vlak relaxeren ruwweg net zo snel als de spins haaks
op het vlak.

Wanneer een enkele laag van grafeen in de nabijheid wordt geplaatst van een
transitiemetaaldichalcogenide (TMD), dat een sterk spinbaanveld en gebroken in-
versiesymmetrie heeft, wordt de spinrelaxatie in het grafeen/TMD-kanaal anisotroop.
In het bijzonder introduceert de gebroken inversiesymmetrie samen met de grote
atomische massa van de transitiemetalen een grote spinsplitsing haaks op het het-
erostructuurvlak. Omdat elektronen zich in grafeen voortbewegen in twee verschil-
lende valleys die tegengestelde kristalimpulsen hebben, moet de splitsing tegengesteld
zijn in beide valleys door tijdomkeringssymmetrie. Als gevolg daarvan wordt de
relaxatie van de spinsplitsing langs het vlak voor het grootste deel gecontroleerd
door de inter-valley-verstrooiingstijd en de haakse spinsplitsing. Behalve de ge-
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broken inversiesymmetrie langs het vlak hebben heterostructuren van grafeen en
TMD ook een gebroken inversiesymmetrie haaks op het vlak. Als gevolg daar-
van zijn de spinbaanvelden langs het vlak significant sterker dan in devices van
zuiver grafeen. Daarom worden de spinlevensduren haaks op het vlak ook ben-
vloed door de TMD. In hoofdstuk 8 gebruiken experimenteren we met precessie
van spin om magnetische velden langs het vlak om te laten zien dat spintransport
in grafeen/TMD-heterostructuren een sterke anisotropie vertoont. In het bijzonder
laten onze resultaten zien dat de levensduur voor spins haaks op het vlak elf keer
langer zijn dan voor spins langs het vlak, met een spinlevensduur langs het vlak van
2.5 ps en een spinlevensduur van 30 ps haaks op het vlak. Het laatste experimentele
hoofdstuk van dit proefschrift gaat over spinlevensduuranisotropie in dubbellaags
grafeen. Wanneer bij het ladingneutraliteitspunt een eindig haaks elektrisch veld
wordt aangelegd, induceren de intrinsieke spinbaanvelden in dubbellaags grafeen
een haaks op het vlak staande spinsplitsing, die door tijdomkeringssymmetrie tegen-
gestelde tekens heeft in beide valleys. Het mechanisme blijkt exact hetzelfde te zijn
als in de grafeen/TMD-heterostructuren, alleen is het spinbaanveld maar 24 µeV,
meer dan drie ordes van grootte kleiner. Dit heeft als gevolg dat de levensduur voor
spins haaks op het vlak verhoogt naar 9 ns, een waarde die driehonderd keer langer
is dan voor de grafeen/TMD-situatie. De spin-baankoppeling haaks op het vlak
wordt verkleind als de ladingsdichtheid vergroot en daardoor verkrijgen we een
door ladingsdichtheid verstelbare levensduuranisotropie die tot acht kan oplopen
bij het ladingneutraliteitspunt en kan aflopen tot 2.5 bij de door ons hoogst gemeten
dichtheid.

Beide resultaten zijn relevant voor het bereiken van verstelbaar spintransport in
op grafeen gebaseerde spintronische devices.
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