
 

 

 University of Groningen

Spin and charge transport in a gated two dimensional electron gas
Lerescu, Alexandru Ionut

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2007

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Lerescu, A. I. (2007). Spin and charge transport in a gated two dimensional electron gas. [Thesis fully
internal (DIV), University of Groningen]. [s.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/e658f7c5-174f-474f-a637-aa1697c2e823


Samenvatting

Het werk dat gepresenteerd wordt in dit proefschrift is gecentreerd rond de vraag

of het mogelijk is elektron spin te injecteren, transporteren en detecteren in een 2-

dimensionaal elektronen gas (in een halfgeleider heterostructuur). Het is gebleken

dat spintronika apparaatjes gebaseerd op metalen een makkelijke manier zijn om

de concepten van spintronika toe te passen. Tegelijkertijd bleef de ontwikkeling

van spintronika apparaatjes gebaseerd op halfgeleider materialen achter door

een fundamenteel obstakel voor de injectie van spin vanuit een ferromagnetisch

materiaal in een halfgeleider, bekend als het zn. conductivity mismatch effect.

Desondanks bleef er veel interesse voor het transporteren van spin in halfgeleiders

vanwege de mogelijkheid het transport te benvloeden met behulp van een gate-

elektrode. Ook de fundamentele fysica van de elektronen spin is een belangrijke

drijfveer (zoals in hoofdstukken 7 van dit proefschrift), fysica die nog steeds vragen

oproept waar nog geen eenduidig antwoord op te geven is (de zn. 0.7 structuur).

Het initile doel van het onderzoek dat in dit proefschrift gepresenteerd zal

worden was de fysica van spin transport in een 2-dimensionaal elektronen gas

met gate-elektroden. Vanaf het begin waren er twee richtingen, met interesse

voor zowel lage temperaturen, waar het transport in essentie ballistisch is, als

voor kamertemperatuur waar het transport diffuus is. De manier van injectie

en detectie is verschillend voor beide gevallen: 1. in het ballistische geval is het

noodzakelijk dat een sterk magneetveld ervoor zorgt dat de twee spin richtingen in

een puntcontact niet meer dezelfde energie hebben, waardoor met behulp van een

113



114 Samenvatting

gate-elektrode de spin gestuurd kan worden (alhoewel dit een unipolair proces

is, slechts spins van een type doorgelaten kunnen worden) en 2. in het diffuse

geval worden ferromagnetische materialen gebruikt als bron voor spin (net als bij

de metallische spin ventiel systemen). Terwijl in het ballistische geval, gebaseerd

op puntcontacten, het ”conductivity mismatch”probleem wordt omzeild omdat

er geen metaal/halfgeleider grensvlakken gebruikt worden, is in het diffuse geval

dit probleem opgelost door de ferromagnetische elektroden aan de zijkant van het

2-dimensionaal elektronen gas te plaatsen en de Schottky barrire te gebruiken die

zo ontstaat.

Het kwantum puntcontact dat gebruikt wordt voor verschillende studies in

dit proefschrift is vergelijkbaar met degene die wordt beschreven in hoofdstuk

4. De manier waarop het puntcontact gebruikt wordt voor de meting van spin

accumulatie wordt echter pas beschreven in hoofdstuk 5. De reden hiervoor

is dat we nieuwe verschijnselen tegenkwamen tijdens de experimenten met de

puntcontacten. Deze nieuwe verschijnselen zijn weerstandsfluctuaties (hoofdstuk

4) en het gedrag van puntcontacten in een sterk magneetveld, de manier waarop

het verschijnen van de spin gepolariseerde plateaus afhangt van de geometrie van

het puntcontact (hoofdstuk 6). Dit hoofdstuk heeft geleid tot de ontdekking van

een nieuwe experimentele eigenschap van de 0.7 structuur, die meer inzicht kan

geven in de oorsprong van dit onbegrepen effect.

De inleidende hoofdstukken (1, 2 en 3) geven een idee (in het bijzonder

hoofdstuk 2) van het brede spectrum aan fysische concepten die nodig zijn om

de experimenten beschreven in dit proefschrift te begrijpen. Deze hoofdstukken

worden gevolgd door de niet-lokale meting van weerstandsfluctuaties in een 4-

punts quantum dot. Terwijl deze resultaten (waar de lading van het elektron de

informatiedrager is) een duidelijke relatie met de geplande experimenten hebben

(deze fluctuaties kunnen het gewenste signaal verbergen), zijn ze op zich al

erg interessant. Ze laten zien dat in een kwantum dot de spannings-probes de

elektron golffunctie in de dot voelen en dat ze extra decoherentie veroorzaken.

Deze decoherentie wordt sterker naarmate de koppeling met de reservoirs

sterker is. De spin metingen in deze 4-punts kwantum dot zijn beschreven in

hoofdstuk 5. Allereerst wordt een beschrijving gegeven gebaseerd op theoretische

modellen, welke een meetbaar effect voorspellen. Later in dit hoofdstuk

worden experimenten beschreven die dit principe aantonen. De experimenten

werden bemoeilijkt doordat de kwantum puntcontacten, gedefinieerd op het

oppervlak van die bepaalde wafer, magneetveld afhankelijk gedrag vertoonden

(de pinch-off spanning was afhankelijk van het magneetveld) en geen tekenen

van spin gepolariseerde plateaus lieten zien (waardoor het lastig was een bepaald
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puntcontact voor spin transport in te stellen). Hierdoor ontstond de vraag over

het aanwezig dan wel afwezig zijn van het spin gepolariseerde plateau in een

sterk magneetveld. Om deze vraag te beantwoorden hebben we het gedrag van

puntcontacten met verschillende afmetingen bestudeerd, de resultaten worden

gepresenteerd in hoofdstuk 6. Er is een duidelijke afhankelijkheid van de g-

factor (die de grootte van de Zeeman splitsing bepaalt) en de afmeting van de

puntcontacten, waarbij de g-factor omgekeerd evenredig is met de breedte van

de puntcontacten. Deze experimenten motiveerden een diepgaande analyse in dit

type fysica. In hoofdstuk 7 wordt een dergelijk diepgaande analyse gepresenteerd

van g-factors en de bijbehorende energie splitsingen en laat een nieuwe eigenschap

zien, ontstaan door de fysica van de 0.7 structuur. Deze resultaten staan in

verband met het werk van Erik Koop, die de experimenten om puntcontacten

voor spin transport te gebruiken verder probeert uit te voeren. Deze nieuwe

eigenschap suggereert dat de fysica van een veeldeeltjes elektronen systeem, die

de spontane energie splitsing veroorzaakt van de 0.7 anomalie, gerelateerd is aan

een veld-onafhankelijk exchange effect dat bijdraagt aan de spin splitsing in een

sterk magneetveld.

Spin transport in ferromagnetisch metaal/ 2-dimensionaal elektronen gas

wordt gepresenteerd in hoofdstuk 8, het laatste hoofdstuk in dit proefschrift.

Ondanks alle inspanning werd geen spin signaal waargenomen. De ruwheid van

de als gevolg van het etsen zou een verklaring kunnen zijn. Daardoor neemt de

hoeveelheid elektron spin botsingen toe en neemt de spin polarisatie af.




