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Samenvatting

De vooruitgang in de spintronica heeft de afgelopen decennia een grote revolutie in

de technologie laten zien. Om spintronica verder te ontwikkelen naar hogere frequenties

(sub-picoseconde tijdschaal ofwel THz frequenties) is het belangrijk om spin-afhankelijke

fysische eigenschappen van magnetische materialen te bestuderen op deze hoge frequen-

ties. Het werk dat in dit proefschrift is beschreven, is een bijdrage aan het begrijpen

van de fysica achter ultra-snelle spintronica.

Door laser aangedreven afstembare, nauwbandige THz emissie van ferrimag-

netische Heusler legeringen. Eerst bestuderen we Mn3-xGa ferrimagnetische dunne

films voor laser aangedreven THz emissie. We bekijken de afstembare, nauwbandige

emissie in het bereik van 0.15-0.5 THz als functie van het Mn-gehalte, de temperatuur

en het toegepaste magnetische veld. In dit werk leggen we de nadruk op de THz emissie

spectroscopie techniek voor de karakterisatie van de magnetische dynamica in het sub-

THz frequentie bereik. We zagen dat THz emissie spectroscopie een efficinte techniek

is om ferromagnetisches modes te bestuderen, dit in vergelijking met tijds-opgeloste

magneto-optische probe technieken in het sub-THz frequentie bereik. Dit project re-

sulteerde ook in een THz emissie spectroscopie eindstation, wat ons in staat stelde om

wetenschappelijk interessante en technologisch relevante experimenten te doen.

Dit werk laat zien dat Mn3-xGa dunne films gebruikt kunnen worden als een vrije laag

in spinoverdracht torsie devices, waarmee deze devices in het THz frequentie bereik

gebruikt kunnen worden. De frequentie van zulke devices kan verder worden verhoogd

door het veranderen van de magnetische eigenschappen van deze films of met atomaire

substituties. Men kan deze materialen ook gebruiken voor een on-chip, nauwbandige,

afstembare THz bron.

Door THz genduceerde, ultrasnelle demagnetisatie in amorf CoFeB. Met dit

experiment kunnen we de frequentie afhankelijkheid van de ultra-snelle demagnetisatie in

het THz regime bestuderen. De tijdschalen in dit experiment zijn van dezelfde grootte als

de fundamentele tijdschalen van verstrooiingsprocessen, wat het mogelijk maakt om spin-

afhankelijke verstrooiing en het effect ervan op sub-picoseconde magnetisatie dynamica
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te bestuderen. De niet-monotone afhankelijkheid van de ultrasnelle demagnetisatie op de

THz pomp frequentie wordt uitgelegd met het Elliot-Yafet type spin-flip verstrooiing en

het Drude geleidingsmodel. Met dit type experimenten kan men de fundamentele fysica

bestuderen op zeer korte tijdschalen. Door dit soort experimenten kunnen we elektron,

spin en foton dynamica bestuderen op een sub-picoseconde tijdschaal, wat zeer belangrijk

is om spintransport op zulke ultrasnelle tijdschalen te begrijpen. Een ander belangrijk

aspect van dit experiment is het bestuderen van het effect van spinbaankoppeling op

spintransport in het sub-picoseconde regime, om efficinte dataopslag devices te kunnen

ontwerpen.

THz controle van de antiferromagnetische mode in NiO. In dit experiment

gebruiken we een intense THz pomp om de antiferromagnetisch (AFM) mode in NiO

resonant te exciteren. Door de resonante excitatie kunnen we de AFM mode bestud-

eren als functie van temperatuur en extern toegepast magnetisch veld. We vonden een

nieuwe magnetische mode en we toonden aan dat het tweevoudige sub-rooster model niet

genoeg is om de waargenomen resultaten te verklaren. We gebruikten een meer gede-

tailleerd achtvoudig sub-rooster model, om de resultaten te verklaren. We hebben ook

vastgesteld dat dipolaire interacties en magneto- kristallijne anisotropie van groot be-

lang zijn om spin dynamica nauwkeurig te kunnen beschrijven. Dit soort experimenten

zijn essentieel om controle te krijgen over de magnetische ordening van het materiaal.

Het ultrasnel schakelen van de magnetische ordening op THz frequenties zal nuttig zijn

voor spintronica geheugendevices.

Samenvattend, dit werk behandelt de magnetisatie dynamica op THz frequenties, wat

het mogelijk zal maken de fundamentele fysica te begrijpen, die optreedt op sub-picoseconde

tijdschalen. Dit werk kan een pad bieden om onze kennis van spindynamiek te verdiepen

met snelheden die technologisch relevant zijn voor efficinte spintronics-apparaten.
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