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Samenvatting

In een ferromagneet leidt de ordening van de magnetische momenten tot een spon-
taan magneetveld. In een antiferromagneet wordt het magneetveld van het ene mag-
netische moment teniet gedaan door diens buurman. Ferromagneten zijn ontdekt
doordat ze een interactie aangaan met andere materialen door ze aan te trekken of
af te stoten. Dit heeft geleid tot tal van toepassingen zoals dataopslag op band of op
harde schijven. Zonder spontaan magneetveld is de magnetische interactie met anti-
ferromagneten nihil waardoor toepassingen niet voor de hand lagen. In deze thesis
onderzoeken we hoe we een interactie aan kunnen gaan met elektrisch isolerende
antiferromagneten door spins te injecteren.

Naast lading heeft een elektron de kwantummechanisch beschrijfbare eigenschap
’spin’, wat klassiek kan worden gerepresenteerd als een draaiing van het elektron.
Het injecteren van een spin in de antiferromagneet berust op de interactie van de
spin met een orbitaal. In het zware metaal Pt is deze interactie dusdanig sterk dat
het traject van het elektron wordt afgebogen in de richting loodrecht op de spin
richting. Met dit spin Hall effect (SHE) kan een elektronenstroom worden omgezet
in een spin stroom en visa versa het inverse spin Hall effect (ISHE). Bij geleiding
vind er verstrooiing plaats en veranderd de richting van een spin gemiddeld na zo’n
3 nm veranderd. Door gebruik te maken van dunne lagen van Pt kan een spinstroom
effectief worden gecreëerd en gedetecteerd door grensvlakken met een antiferromag-
neet. De grootte van de opgewekte en gedetecteerde spinstromen hangt af van de
magnetische orde: de Néel vector en diens excitaties.

Alle magnetische momenten in gelijke staat worden gecategoriseerd in eenzelfde
subrooster. Bij antiferromagneten zijn de subroosters in tegengestelde richting. Het
verschil van deze subroosters is gelijk aan de Néel vector wiens richting kan worden
beı̈nvloed door een sterk magneetveld. De weerstand van het Pt varieert vervolgens
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door de combinatie van het SHE en het ISHE; ’spin Hall magnetoresistance’ (SMR).

De SMR techniek is gebruikt voor het onderzoeken van verschillende soorten
magneten zoals collineaire en niet-collineaire ferrimagneten en spin spiralen. Bij on-
derzoek naar spin spiralen werd duidelijk dat de interactie met individuele subroost-
ers afzonderlijk bijdragen aan het SMR signaal. Omdat het SMR signaal kwadratisch
afhangt van de richting van de subroosters bleek het mogelijk om verschillen in de
Néel vector te meten als functie van het magneetveld en de temperatuur. Door de
symmetrie en interacties in NiO bevat het vele mogelijke magnetische domeinen;
gebieden met gelijke magnetische orde, welke worden beı̈nvloed door het magnetis-
che veld via de Zeeman energie. De temperatuur speelt een rol door middel van
excitaties, magnonen, die de grootte van de Néel vector op een voorspelbare manier
beı̈nvloedden.

Na het bewijzen van de werking van deze techniek in het ’simpele’ steenzout-
structuur was een volgende stap het onderzoeken van de antiferromagneet DyFeO3

met een interessante rol van het orbitaal momoment van het zeldzame aardmetaal
Dy. De Dzyaloshinskii-Moriya interactie zorgt ervoor dat de magnetische momenten
van Fe gefrustreerd zijn, wat zorgt voor een zwak magnetisch veld die kan koppe-
len aan het aangelegde magnetische veld. Verder heeft de Néel vector heeft een
voorkeursrichting die ook kan worden beı̈nvloed door het aangelegde magneetveld
door middel van de Zeeman energie. Deze eigenschappen kan de beinvloeding van
de Néel vector verklaren, maar niet de grootte van het signaal. Deze hangt lineair
af van de grootte van het aangelegde magneetveld en dusdanig van de temperatuur
die alleen kan worden verklaard door de invloed van het orbitaal moment van Dy.

Op lagere temperaturen dan 50 K is worden er eerste-orde Morin transities geob-
serveerd, waarbij de Fe Néel vector 90° roteert. Echter, vanaf 23 K zijn er waarnemin-
gen van magnetisch veld geı̈nduceerde orde die niet kunnen worden verklaard door
de Fe spins. Deze kenmerken lopen over in de ordeningskarakteristieken beneden
de ordeningstemperatuur van Dy op 4 K en worden dus toegeschreven aan deze or-
bitaalmomenten.

Naast SMR vertonen NiO en DyFeO3 het spin Seebeck effect (SSE). De elek-
tronenstroom in Pt zorgt voor Joule verwarming die een stroom van magnetische
excitaties, magnonen, veroorzaakt richting de koudere gedeeltes. Een magnon is
een spingolf bestaande uit quasi-deeltjes die een hele spin Òh bevatten. Antiferro-
magneten hebben typisch twee modi van magnonen met gelijke energie maar met
tegengestelde spin. Met gelijke populatie leidt de magnonenstroom niet tot een spin-
stroom. Een magneetveld verschuift deze energieën zodat er een onbalans komt in
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de populatie van de verschillende magnonen en de magnonenstroom dan een spin-
stroom met zich meedraagt.

NiO bevat vele soorten magnon modi met verschillende energieverschuivingen
die worden veroorzaakt door een aangelegd magneetveld. Deze veranderingen zijn
zorgen voor het SSE signaal op lage temperaturen zoals bevestigd met modeller-
ing. De magnonen worden gecreëerd door de Joule verwarming in een dunne Pt
strip waarna ze via bulk NiO getransporteerd worden naar eenzelfde detecterende
Pt strip. In ferromagneten vervallen magnonen volgens een diffusie-relaxatiemodel,
wat zorgt voor een exponentiele afname met afstand tussen de strips. In NiO zijn er
echter grote lokale variaties. Tegelijkertijd nemen de signaalgrootte en de spreiding
in de datapunten toe. Een verklaring kan zijn dat het magnon-chemische potenti-
aal onderhevig is aan lokale ophopingen van de magnonen wat kan voorkomen bij
kristallografische onzuiverheden of domeingrenzen.

Om de effecten van onzuiverheden en daarbij in invloed van een aangrenzende
ferromagnetische laag op spinstromen door NiO verder te onderzoeken, werden
dunne films van NiO gegroeid op de ferromagneet YIG. In de eerder besproken niet-
lokale geometrie met Pt strips werden deze dubbellagen onderzocht op hun vermo-
gen om spinstromen over te brengen die op verschillende manieren zijn opgewekt
over grotere afstanden.

De NiO-films blijken een variabele transparantie te hebben voor het spinover-
drachtskoppel (i.e. spin-transfer torque) dat wordt toegepast tijdens een SMR-meting.
Bij kamertemperatuur bereikt de spinstroom de YIG, waarna de informatie over de
magnetische volgorde van de YIG wordt teruggevoerd naar de Pt. Bij lage tem-
peraturen bereikt deze spinstroom de Pt niet meer en wordt het signaal gedomi-
neerd door de interactie met de magnetische orde van NiO. Magnonen, elektrisch
geı̈njecteerd door de SHE of door verwarming als de SSE, vertonen een vergelijkbare
temperatuurafhankelijkheid; de spinstroom gemeten bij de detector wordt gedempt
op lagere temperaturen. Dit geldt voor de spinstromen geı̈nduceerd met het SSE
in de YIG die de NiO laag één maal passeren, maar nog sterker voor de elektrisch
geı̈njecteerde magnonen die twee keer de NiO laag passeren voordat ze gedetecteerd
worden. Op zeer lage temperaturen worden opnieuw SSE signalen waargenomen,
vergelijkbaar met de SSE-signalen in bulk NiO. Hoewel de films niet transparant
zijn voor elektrisch geı̈njecteerde magnonen, lijken ze wel transparant voor de door
warmte gegenereerde magnonen.

Het effect van ordening wordt onthuld door magnetische veldafhankelijke metin-
gen. Alle SMR-signalen veranderen kwadratisch bij het vergroten van het magnetis-
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che veld. Voor dunne films komt dit door een verhoogde doorlaatbaarheid voor
de spintroom terwijl de grotere Néel-orde in dikkere films zorgt voor de kwadratis-
che afhankelijk van het magnetische veld. Bij de SSE signalen op lage temperatuur
wordt een toename van het SSE signaal waargenomen op een manier gelijkende het
SSE signaal vanuit bulk NiO, wat duidt op NiO als oorsprong van het SSE signaal.
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