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Samenvatting

Introductie

Wanneer er een spanning wordt aangelegd over een metaal, gaat er een stroom lopen.
Deze stroom bestaat uit elektronen, elementaire deeltjes met fundamentele lading
e = 1.6 · 10−16 Coulomb, die getransporteerd worden. Dit transport gedraagt zich
opmerkelijk genoeg als een gas. Een wolk wild bewegende elektronen (met een
gemiddelde snelheid die een fractie van de lichtsnelheid bedraagt) verplaatst zich
tergend langzaam (sub-millimeter per seconde) door het metaal wanneer er een span-
ning word aangelegd.

De eigenschappen van het elektronen-gas worden bepaald door de dichtheid en
de temperatuur van het gas. Wanneer een spanning wordt aangelegd, is de dichtheid
van het gas aan een kant verhoogd. De elektronen diffunderen van de ene naar de
ander kant, wat een stroom tot gevolg heeft. Indien er een temperatuurverschil wordt
aangelegd over een metaal, is het elektronengas aan een kant heter dan aan de andere
kant. Dit heeft een elektronenstroom tot gevolg, waardoor er warmtetransport van de
ene naar de andere kant van het materiaal plaatsvind. Elektronentransport is verant-
woordelijk voor de elektrische- en warmtegeleiding van metalen2. Het is daarom ook
niet verrassend dat er een koppeling bestaat tussen beide vormen van transport. Deze
koppeling wordt aangeduid met thermo-elektriciteit.

Naast de elementaire lading hebben elektronen ook een fundamenteel magnetisch
moment µ = e/2me = 8.8 · 10−10 Am2. Dit magnetisch moment wordt aangeduid als
de spin van het elektron. In een magnetisch materiaal staat het magnetisch moment
van alle elektronen gemiddeld genomen in een bepaalde richting wat zich uit in een
magnetisatie van het materiaal.

Dit proefschrift beschrijft fundamentele experimenten waarin de koppeling tussen
de elektrische, magnetische en thermische eigenschappen van elektronen transport in
metalen wordt onderzocht. Om dit doel te bewerkstelligen zijn verschillende zeer
kleine structuren, zogenaamde devices, gemaakt met behulp van elektronenbundel-
en optische-lithografie. Deze structuren zijn lateraal, dat wil zeggen dat ze paral-

2In de meeste materialen, en ook voor klein gedeelte in metalen, zorgen vibraties van het kristalrooster,
phononen, voor thermisch transport.
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lel aan het oppervlak liggen van het Silicium substraat waarop de devices gemaakt
zijn. Het onderzoek verbind de twee bestaande individuele onderzoeksgebieden van
de ’spin-elektronica’ en de ’caloritronica’ tot een nieuw onderzoeksgebied: de spin-
caloritronica.

Spin Elektronica

De spin-elektronica maakt gebruik van de verbinding tussen de ladings- en magnetis-
che eigenschappen van elektronen in doorgaans zeer kleine (<1 µm) magnetische/niet-
magnetische devices. Dit heeft als doel het benutten van nieuwe functionaliteit.

Centraal in dit onderzoek staat de zogenaamde spin-stroom. Dit is een stroom die
bestaat uit elektronen met een netto magnetisch moment. Deze stroom kan gegenereerd
worden door middel van het sturen van een ladingsstroom door een magnetisch/niet-
magnetisch raakvlak. De ladingsstroom verplaatst de elektronen met een netto mag-
netisch moment van de magneet naar het niet-magnetisch materiaal. Dit proces staat
bekend als elektrische spin-injectie. Indien een dergelijke spin-stroom in een an-
dere magneet geïnjecteerd wordt, zorgt het inverse effect voor een spanningsverschil
over het raakvlak. Deze twee effecten maken een magnetisch geheugenelementen
mogelijk, de zogenaamde spin-valve. Een spin-valve bestaat uit een magneet/niet-
magneet/magnetische sandwich. Indien hier een stroom doorheen gestuurd wordt,
is de oriëntatie van de twee magnetisaties, parallel of antiparallel ten opzichte van
elkaar, uit te lezen door het meten van de spanning over de sandwich.

Dit onderzoeksgebied heeft ons reeds commerciële toepassingen opgeleverd. De
ontdekking van een zeer grote spin-valve weerstand, het ’Giant-Magnetoresistance’
effect, heeft ons de uitleesmogelijkheid voor de leeskop in harde schijven opgeleverd.
Albert Fert en Peter Grünberg hebben voor de ontdekking hiervan de Nobelprijs
gekregen in 2007. De volgende grote toepassing in dit vakgebied staat op het punt
omarmt te worden door de halfgeleiderindustrie: het spin-koppel geheugen. In dit
type magnetisch geheugen kan de toestand van een spin-valve niet alleen gemeten
worden, maar ook geschakeld worden met behulp van een stroompuls. De stroom-
puls zorgt voor een groot transport van magnetisch moment van de ene naar de an-
dere magneet. Het resulterend koppel zorgt ervoor dat de magnetisatie van een van de
magneten in de sandwich schakelt. Deze toepassing is veelbelovend: in tegenstelling
tot veel bestaande geheugenelementen, hebben deze geheugenelementen geen energie
nodig indien zij niet uitgelezen of beschreven worden. De magnetisatie blijft immers
behouden. Dit heeft een significante warmtereductie tot gevolg. Ook is dit een erg
snel type geheugen. De schakeling vindt binnen enkele nanoseconden (10−9 seconde)
plaats. Deze geheugenelementen schalen zeer voordelig ten opzichte van bestaande
geheugens. Beneden een zekere grootte valt deze technologie te prefereren. Dit zorgt
ervoor dat dit type geheugen binnenkort commercieel rendabel wordt.
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Caloritronica
De caloritronica beschrijft de verbinding tussen ladingstransport en thermisch trans-
port. Door het meten van de spanning over een verbinding tussen twee materialen,
een thermokoppel, kan de temperatuur gemeten worden. Het verantwoordelijke ef-
fect, het Seebeck effect, beschrijft het spanningsverschil dat optreed in een materiaal
ten gevolge van een temperatuurverschil. Het thermokoppel wordt veelal gebruikt als
temperatuursensor in allerlei dagelijkse apparaten. Door het sturen van een stroom
door een thermokoppel kan deze verwarmd of gekoeld worden. Dit staat bekend als
het Peltier effect. Dit effect beschrijft de warmtestroom die plaatsvind in een materi-
aal ten gevolge van een ladingsstroom. De combinatie van deze twee effecten word
gebruikt om zeer gevoelig temperaturen te reguleren.

Dit proefschrift
Dit proefschrift is in twee delen opgedeeld. In het eerste deel worden experimenten
beschreven waarin de verbinding tussen de elektrische, magnetische en thermische
eigenschappen van elektronen transport in metalen wordt onderzocht. In het tweede
deel worden experimenten en theorie beschreven waarin de invloed van spin-stromen
op de dynamica van de magnetisatie wordt onderzocht. Voor alle experimenten
maken we gebruik van metallische spin-valves, die uit de magnetische legering Permal-
loy (Ni80Fe20) en koper bestaan.

Hoofdstuk 2-5: Thermisch spin transport
Allereerst wordt de benodigde spin-caloritronische theorie beschreven, waarin de
verschillende elektrische, magnetische en thermische eigenschappen van elektronen-
transport worden uitgelegd (Hoofdstuk 2). Met behulp van deze theorie zijn er de-
vices ontworpen om de verbinding tussen magnetisch en thermo-elektrisch transport
van elektronen aan te tonen. We beginnen met het spin-afhankelijke Seebeck effect.
Dit effect beschrijft de injectie van een spin-stroom in een niet-magnetisch materiaal
door het toepassen van een temperatuurverschil over een magnetisch/niet-magnetisch
raakvlak. Ook beschrijven we het omgekeerde effect: het spin-Peltier effect. Het
spin-Peltier effect beschrijft de instelbare koeling/verwarming van een magnetisch
materiaal indien hier een spin-stroom zonder netto ladingsstroom in geïnjecteerd
wordt. Dit effect kan worden gebruikt voor het maken van een instelbare vaste-stof
koeler. Als laatste introduceren wij het thermisch equivalent van de spin-valve: de
magnetische warmte-valve. In de hierop volgende hoofdstukken beschrijven we onze
pogingen deze effecten aan te tonen door het meten van gefabriceerde devices.

In hoofdstuk 3 tonen we het bestaan van het spin-afhankelijke Seebeck effect
aan. In dit experiment wordt een magneet met behulp van een grote stroom ver-
warmd. Dit heeft een temperatuurverschil tussen de magneet en een elektrisch ver-
bonden niet-magnetisch materiaal tot gevolg. Door het temperatuurverschil worden
elektronen-spins geïnjecteerd in het niet-magnetische materiaal. Om te bewijzen dat
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het warmteverschil daadwerkelijk spins injecteert is een tweede magneet verbonden
met het niet-magnetische materiaal. Deze zet de geïnjecteerde spins om in een span-
ningsverschil tussen het niet-magnetische materiaal en de tweede magneet, welke
gemeten kan worden. Dit onderzoek heeft toepassingen met betrekking tot het spin-
koppel geheugen. Deze geheugensoort wordt traditioneel geschakeld met behulp van
een grote stroompuls. Het onderzoek laat zien dat de geheugenelementen in theo-
rie ook met een warmtestroom geschakeld kunnen worden. Door handig gebruik te
maken van dit effect kunnen deze geheugenelementen een stuk efficiënter worden
gemaakt.

Om het omgekeerde effect, het spin-Peltier effect, aan te tonen hebben we een
paar andere devices ontworpen. De experimenten aan deze devices zijn beschreven
in hoofdstuk 4. In het spin-Peltier experiment injecteren we met behulp van een zo-
genaamde niet-lokaal magnetisch geheugenelement, een spin-stroom in een magneet
zonder de bijbehorende ladingsstroom. Deze zogenaamde pure spin stroom moet
voor een omzetting in een temperatuurverschil over het magnetisch/niet-magnetisch
raakvlak zorgen. Dit temperatuurverschil hebben wij geprobeerd te meten met een
zeer klein thermokoppel. De metingen werden gehinderd door verschillende an-
dere effecten die te maken hebben met conventionele (elektrische) spin-detectie. Dit
weerhield ons ervan dit effect onomstotelijk te bewijzen. Een later experiment, niet
beschreven in dit proefschrift, toont dit effect wel onomstotelijk aan in een anders
ontworpen device.

In hoofdstuk 5 beschrijven wij een poging het thermisch equivalent van de spin-
valve te meten. In dit experiment verwarmen we een van de magneten van een
spin-valve met behulp van een grote stroom. Dit zorgt voor een warmtestroom die
door de spin-valve loopt. De verwachting is dat als een warmtestroom door een
magnetisch/niet-magnetisch raakvlak stroomt, dit een spin-temperatuur tot gevolg
heeft. Een spin-temperatuur is een verschil in temperatuur tussen elektronen met
een tegengesteld (antiparallel) magnetisch moment. Deze spin-temperatuur zal bij
het tweede magnetisch/niet-magnetisch raakvlak weer omgezet moeten worden in
een temperatuurverschil. Dit temperatuurverschil proberen wij te meten met een
thermokoppel.

Hoewel het aantonen van dit effect niet gelukt is, hebben wij laten zien dat twee
andere fysische effecten een rol spelen, en hun grootte bepaald. Het anisotroop-
magnetoweerstand effect beschrijft het verschil in weerstand van een magneet als
functie van de hoek tussen de magnetisatie en de stroomrichting. Wij hebben laten
zien dat de verwarming die gedetecteerd wordt met het thermokoppel gevoelig is voor
de magnetisatierichting van de eerste magneet door de anisotrope magnetoweerstand.
Dit heeft een meetmethode opgeleverd om de magnetisatiehoek te bepalen aan de
hand van de warmte die gegenereerd wordt. Ook hebben wij een thermo-elektrisch
equivalent van het Hall effect aangetoond. Wanneer een warmtestroom door een mag-
neet loopt, ontstaan er spanningen loodrecht op de richting van de magnetisatie en
warmtetransport. Dit effect heet het Anomalous-Nernst effect.
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Hoofdstuk 6-8: Toepassing van spin transport

Dit deel van het proefschrift beschrijft een van de voornaamste toepassingen van de
spin-elektronica. Wanneer een spin-stroom in een magneet geïnjecteerd wordt, ab-
sorbeert de magneet het magnetisch moment van de spin-stroom. Dit zorgt een kop-
pel op de magnetisatie van de magneet, waardoor er magnetisatie dynamica ontstaat.
Dit proces heet ook wel spin-koppel of ’spin-transfer torque’.

Afhankelijk van de vorm van een magneet en de grootte van de spin-stroom, kan
de spin-stroom de magnetisatie omkeren of in een stabiele toestand brengen waarin
de magnetisatie in precessie gebracht is. Het laatste staat bekend als spin-koppel
oscillator.

In hoofdstuk 6 introduceren we de theorie die de invloed van spin-stromen op
de magnetisatie dynamica beschrijft. In het experiment wordt de magnetisatie met
behulp van externe magneetvelden in een continue precessie gebracht. Dit staat bek-
end als ferromagnetische resonantie (FMR). De resonantie kan gemeten worden door
de weerstand te bepalen van de magneet wanneer we het magneetveld scannen. De
breedte en grootte van de resonantiecurves worden bepaald door de intrinsieke demp-
ing van het proces, die bekend staat als Gilbert demping. Wanneer er een spin-stroom
in deze magneet geïnjecteerd wordt, verandert de Gilbert demping en daarmee de
resonantie eigenschappen van de magneet. Met dit experiment is het mogelijk de
spin-koppel te kwantificeren en deze te verbinden aan de andere spin-afhankelijke
eigenschappen van het magnetisch/niet-magnetisch raakvlak.

Wanneer een magneet in resonantie gebracht word met behulp van externe mag-
neetvelden, absorbeert de magneet energie van het magneetveld. Deze energie komt
vrij als warmte en kan gedetecteerd worden met een thermokoppel. We modeleren
enkele devices en berekenen de gevoeligheid.

We beschrijven in hoofdstuk 7 enkele experimenten die de invloed van spin stromen
op spin-koppel onderzoekt. Allereerst hebben wij gepoogd een niet-lokaal spin-
koppel geheugen te fabriceren met een laterale geometrie. De laterale eigenschappen
van het device zorgt ervoor dat er meerdere contacten kunnen worden gebruikt. Hi-
erdoor is het mogelijk een pure spin-stroom (d.w.z. zonder een ladingsstroom) in de
magneet te injecteren. Hiermee kunnen wij de effecten die door een ladingsstroom
plaatsvinden isoleren. Door de symmetrie van het schakelproces konden wij achter-
halen dat de schakeling niet plaatsvond door middel van een spin-koppel. De grote
gepulsde stromen produceerden magneetvelden en magnetische domeinen die het
geheugenelement schakelden.

Om het spin-koppel proces te maximaliseren, moet de magneet waarin de spin-
stroom geïnjecteerd wordt zo klein mogelijk zijn. In een volgend experiment laten
we zien dat de magnetisatie toestand van een zeer kleine magneet in een lateraal
magnetische geheugenelement kan worden gemeten met behulp van een enkele elek-
trische verbinding. Deze resultaten bieden perspectief voor het verbeteren van de
efficiëntie van de spin-koppel in laterale devices. Hoewel het geheugenelement uit te
lezen was, was het niet mogelijk de magnetisatie te schakelen door middel van een
spin-koppel. De hoeveelheid spin-stroom die geïnjecteerd kon worden was te beperkt
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door het gebruik van dunne metallische lagen.
Aan het eind van het hoofdstuk beschrijven we een experiment waarin de mag-

netisatie van kleine magneet in resonantie word gebracht met behulp van externe
magneetvelden. We laten zien dat resonantie eigenschappen veranderen als er een
spin-stroom in de magneet geïnjecteerd. Met behulp van de eerder beschreven theorie
was het mogelijk de verandering in Gilbert demping te bepalen en de niet-collineaire
eigenschappen (dat wil zeggen: de eigenschappen wanneer de spin-richting van de
spin-stroom loodrecht op de magnetisatie staat) van het magnetisch/niet-magnetisch
raakvlak te bepalen.

In hoofdstuk 8 beschrijven we een nieuw conceptueel experiment, de paramag-
netische versie van de spin-koppel oscillator. In de gewone spin-koppel oscillator
wordt een spin-stroom geïnjecteerd in een ronde magneet. Dit zorgt voor een stabiele
toestand waarin de magnetisatie precedeert. Omdat deze precessie zeer snel is, is het
mogelijk een zeer snelle oscillator (∼10 GHz) te maken. In de paramagnetische versie
hiervan injecteren we ook een spin-stroom, maar nu in een paramagnetisch rond ma-
teriaal. We laten zien dat de interactie van het geïnjecteerde magnetisch moment met
zichzelf ervoor kan zorgen dat er een stabiele precessie ontstaat, als de spin-stroom
groter is dan een drempelwaarde. Het effect is waarschijnlijk moeilijk te bewerk-
stelligen met momenteel bekende materialen. Er kan echter wel onderzoek gedaan
worden aan het verantwoordelijke stabiliserende effect met behulp van tijd opgeloste
metingen.


