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Samenvatting 

 
Magnetisme, de intrinsieke eigenschap van materialen die zijn oorsprong vind in de 
beweging van elektrische lading. Er zijn twee bronnen welke magnetisme genereren: 
elektrische stroom en het magnetische moment van spin. Magnetische materialen 
hebben een spin polariteit ongelijk aan nul. Het komt van de baanbeweging van 
elektronen om een nucleus van een atoom en de intrinsieke spin van het elektron. Het 
nucleair magnetisch moment is erg zwak, ondanks dat zij een erg belangrijke 
toepassing in de studie van materiaal eigenschappen hebben, bijvoorbeeld de nuclear 
magnetic resonance en de magnetic resonance imaging.  

Er bestaan veel meer “niet-magnetische” materialen in de natuur. Dit is omdat 
bij een meer-elektronen atoom de basistoestand van de elektronische configuratie 
Hund’s rules volgt. Vereenvoudigd weergegeven bevat de eerste regel het Pauli 
exclusion principle  en stelt dat elektronen verschillende orbitalen bezetten alvorens 
te pairen. De tweede regel stelt dat elektronen in verschillende orbitalen in dezelfde 
richting prefereren om de afstotelijke energie te minimaliseren. De derde regel houd 
rekening met de energieverschuiving door spin-orbit coupling waar het vol of half vol 
vullen van de schillen geprefereerd wordt. Uiteindelijk zullen de gepaarde elektronen 
tegengestelde magnetische momenten hebben en de vol gevulde orbitalen een orbital 
angular momenta van nul hebben.  Beide leiden tot afwezigheid van magnetisme. 
Zelfs als in sommige materialen er ongepaarde elektronen of schillen die ongevuld zijn 
met als resultaat een netto magnetisch moment, hoeft dat nog niet tot magnetisme te 
leiden omdat de richting van de netto magnetische momenten willekeurig zijn.   

Dit veranderd als materialen onder een extern magnetisch veld komen. De 
ongepaarde elektronen kunnen hun magnetisch moment in elke richting richten, 
waarbij het magnetisch veld ze in dezelfde richting neigt te richten. Daarom reageren 
deze materialen  op het magnetisch veld, bijvoorbeeld door aantrekking of als 
magneet gedragen. Echter als het veld wegvalt verliezen de magnetische momenten 
hun richting direct. We noemen dit type materiaal paramagneten, en het 
bijbehorende magnetisme: paramagnetisme. Omdat de thermische vibratie botsingen 
genereert op hogere temperaturen zijn de magnetische momenten minder uitgelijnd 
en het paramagnetisme zwakt af. De magnetische susceptibiliteit, de fysieke 
parameter die de sterkte van de magnetisatie als reactie op het externe magnetische 
veld bepaald, is omgekeerd evenredig aan temperatuur. Op lage temperaturen kunnen 
paramagneten relatief hoge magnetisaties krijgen onder bepaalde magnetische velden. 
Door de exchange interaction kunnen sommige materialen spontane magnetisatie 
krijgen onder een kritieke temperatuur, zelfs als een extern veld afwezig is. Deze 
materialen worden ferromagneten genoemd, en het bijbehorende magnetisme heet 
ferromagnetisme. Heisenberg heeft was de eerste die de kwantummechanica 
introduceerde in het verklaren van de oorsprong van ferromagnetisme. Hij stelde dat 
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het de exchange interaction is die de spontane uitlijning van spins veroorzaakt. 
Wanneer de exchange integral  J positief is, is het moleculaire veld op zo’n manier 
georiënteerd dat de dichtstbijzijnde naburige magnetische momenten parallel aan 
elkaar zijn. Daartegenover liggen ze antiparallel als J < 0. De situatie in dit geval 
heet antiferromagnetisme. 

 Over het algemeen is magnetisme een intrinsieke eigenschap welke behoort tot 
het materiaal als het gemaakt wordt. Op bepaalde temperaturen zijn magnetische 
gedragingen stabiel maar onveranderbaar. Voor zowel het wetenschappelijke of 
praktische doel is het erg interessant en bruikbaar om het magnetisme elektrisch te 
beïnvloeden. Magnetische halfgeleiders, bijvoorbeeld (Ga,Mn)As, waren de meest 
veelbelovende materialen omdat zij zowel ferromagnetisme als halfgeleidende 
eigenschappen vertonen. Echter hebben geen van de ontdekte materialen een Curie 
temperatuur nabij kamertemperatuur, wat de maatschappij motiveert om andere 
systemen te zoeken.  

De bekendste en meest beschikbare ferromagneten zijn metalen, bijvoorbeeld 
Fe, Co en Ni. Ze worden overal voor gebruikt in ons dagelijks leven, van 
koelkastmagneten tot het Hifi geluidssysteem. Aan de andere kant zijn hun 
magnetische eigenschappen zo robuust dat het erg lastig is om hun magnetische 
parameters aan te passen, zoals de saturatie magnetisatie, coërciviteit en Curie 
temperatuur. Bovendien hebben metalen een hoge ladingsdichtheid en daardoor korte 
Thomas-Fermi screening afstanden wat het lastiger maakt om ze te beïnvloeden met 
het veldeffect.  

Electric Double Layer transistoren, welke zijn ontwikkeld met als doel een 
breed spectrum van elektronische eigenschappen van channel materiaal aan te 
passen, combineren vaste stof fysica apparaten met elektrochemie. Het principe 
maakt gebruik van de eigenschap dat electric double layer een extreem kleine ruimte 
ladingslaag dikte heeft (~1nm) en een enorm elektrisch potentiaal op het channel 
oppervlak genereert. Daarom  is ionische gating een veel meer geschikt om 
ladingsdragers op het oppervlak van het channel te induceren of verminderen. Op dit 
moment heeft de ionische gating techniek succes in het tunen van elektronische 
eigenschappen van halfgeleiders. Ambipolaire veld effect transistoren zijn ontwikkeld 
in een variëteit van grote bandgap tweedimensionale halfgeleiders. De channel kan 
ingeschakeld worden tot de metalen grondtoestand en zelfs tot een supergeleidende 
staat. Gecombineerd met een vaste stof diëlektricum als gate onder de channel dat de 
ladingsdichtheid tot hoge precisie beïnvloed kan dit dubbel-gate veld effect apparaat 
een krachtig hulpmiddel worden om de fasediagram van kwantum fase transities te 
construeren.  

Het elektron heeft twee intrinsieke eigenschappen: de lading en de spin. Tot 
dusver heeft een electric double layer transistor zijn unieke voordeel laten zien in het 
bestuderen van de ladingseigenschap van elektronen. Het zou erg interessant zijn als 
ook de graad van vrijheid van de spin bestuurd kan worden. In dit proefschrift heb ik 
ionische gating techniek ontwikkeld door een nieuw soort magnetisch ionische 
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vloeistof als gate. Deze magnetisch ionische vloeistoffen bevatten alle fysisch-
chemische eigenschapen van normale ionische vloeistoffen, maar ook door transition 
metal elementen in de anion compositie toe te voegen een groot magnetisch moment. 
De hoge ladingsdichtheid modulatie van de channel in de nabijheid van grote 
magnetische momenten belooft controle over de magnetische eigenschappen naast de 
elektronische eigenschappen. 

Magnetisch ionische vloeistoffen zijn generiek paramagnetisch doordat hun 
inter-ionische afstand tussen de magnetische anionen te groot zijn om exchange 
interaction en magnetische order over lange afstand te vormen. De smelttemperatuur 
varieert met de chemische composities en kan wel zo laag zijn als 200K, wat geschikt 
is voor ionische gating. Elektrochemische openingen zijn tot ±4 V voordat 
decompositie plaatsvind. De viscositeit tijdens de gating temperaturen van  220K zijn 
ook redelijk hoog genoeg om voldoende ionische mobiliteit te hebben.  Al deze 
eigenschappen maken magnetisch ionische vloeistoffen ideale gating media voor 
elektric double layer transistoren. (hoofdstuk 1) 

De eerste overwinning is toegewijd aan platina. Omdat de density of states op 
Fermi energieniveau hoog is, dicht bij de Stoner criteria voor ferromagnetische 
fasetransitie, zullen kleine perturbaties van het Fermi niveau een Stoner instabiliteit 
in gang zetten en spontane magnetische induceren. Omdat de door ionische gating 
geïnduceerde ferromagnetische staat beperkt is tot het oppervlak van het platina is 
een directe magnetometry meting van de magnetisatiecurve niet uitvoerbaar. Ik richt 
mij tot de elektrische metingen met behulp van het Anomalous Hall Effect, waarbij 
de door interne magnetisatie van het platina abnormale transversale voltageopbouw 
onderzocht wordt. De hysteric transversale Hall voltages laten duidelijk bewijs zien 
van de verschijning van een ferromagnetische staat in het platina. De geinduceerde 
ferromagnetische staat is bewezen tweedimensionaal te zijn, blijkend uit het cross-
over gedrag van elektronlokalisatie in de magnetoconductance metingen voor de 
dunste film en ionische gating karakteristieken welke enkel de bovenste laag van het 
channel beïnvloeden. (hoofdstuk 2) 

Verder onderzoek ik de gate voltage afhankelijkheid om te laten zien dat 
geïnduceerde ferromagnetisme beïnvloedbaar is door de gate, en enkel gerelateerd aan 
de elektrostatische lading. De magnetische veld afhankelijkheid van Hall effect 
metingen voor films met verschillende diktes bevestigd onze uitleg met het rigid band 
model gebaseerd op de band structure van platina. Ik heb ook de fase diagram van de 
geïnduceerde magnetisatie geplot als functie van de temperatuur voor verscheidene 
Pt diktes, en magnetische parameters (bijvoorbeeld Curie temperatuur) 
geëxtrapoleerd.  Om andere factoren uit te sluiten als hoofdreden voor deze effecten, 
zoals contaminatie door ferromagnetische onzuiverheden, heb ik een serie controle 
experimenten uitgevoerd. De paramagnetisch ionische gating geïnduceerde 
ferromagnetische staat kan herhaald worden in palladium films van welke de 
elektronische structuur erg vergelijkbaar is met platina. Dit in tegenstelling tot 
gouden films met een vol gevulde 5d schil. De omkeerbaarheid van dit gedrag 
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geobserveerd in opeenvolgende gate-cycli gebruikmakend van verschillende 
vloeistoffen laat niet alleen de onmisbare rol van magnetisch ionische vloeistof zien. 
In werkelijkheid zelfs met direct opgedampte Fe onzuiverheden alvorens Pt film te 
sputteren kan niet dezelfde state bereikt worden als de gegate monsters. Dit sluit 
contaminatie als mogelijke oorsprong van het geïnduceerde ferromagnetisme stevig 
uit. (hoofdstuk 2) 

Het storten van magnetische moleculen op een metalen film brengt essentiële 
ingrediënten nodig om het Kondo effect te induceren, welke is geobserveerd in 
systemen waar een enkele laag van metalen complexen met ongepaarde spins zijn 
aangebracht op Au films. Daarnaast is ionische gating ook toegepast op de studie van 
het Kondo effect, wat mij motiveert om de Kondo coherente staat in de magnetisch 
ionische vloeistof gedoteerde platina systeem te bestuderen. Ik heb ontdekt dat de 
lengte van het Kondo effect langer is dan de screening length van de gegate laag, wat 
het gelijktijdig bestaan van rondreizend ferromagnetisme en het Kondo effect 
verklaard. Ik pas de numerieke her-normalisatie groep methode toe dat de bijdrage 
van het Kondo effect op het transport normaliseert bij een universele parameter 
T/TK (TK de Kondo temperatuur) om de temperatuur-afhankelijkheid van de sheet 
resitance Rs te analyseren. Het fitten laat zien dat RK(T)/RK(0) (RK de Kondo 
weerstand) afhankelijkheden voor alle gemeten films ineenvallen in een enkele fitting 
curve als functie van T/TK, wat verifieerd dat het Kondo effect de oorsprong is van 
de geobserveerde lage-temperatuur Rs oplevingen. (hoofdstuk 3) 

Magnetoresistance, de verandering van elektrische weerstand ten gevolg van 
een extern magnetisch veld, is een sleutelfunctionaliteit van data opslag, sensoren en 
logica. De evolutie van informatie technologie beroept zich op de ontdekking van 
nieuwe types magnetoresistance. Bijvoorbeeld de ontdekking van het Giant Magneto 
Resistance en het Tunnel Magneto Resistance in magnetische multilagen is een 
doorbraak geweest in het veld van spintronica, wat zich ontaarde in een 
technologische revolutie. Magnetoresistive apparaten zijn beinvloed door de 
magnetisatierichting en hebben daarom ferromagneten met magnetische order nodig. 
Paramagneten hebben geen spontane magnetisatie en hebben daarom inactieve 
functies, zoals als tussenlaag. Echter, de magnetisatie van ferromagneten en de 
bijbehorende stray fields kunnen simpelweg niet uitgezet worden en zullen de 
naburige apparaten beïnvloeden, wat energieverlies oplevert. Daarom is het wenselijk 
een manier te vinden om de magnetisatie elektronisch te beïnvloeden. In hoofdstuk 2 
heb ik de veld effect beïnvloedbaarheid van ferromagnetisme in dunne films platina 
laten zien. Bovendien is platina een essentieel materiaal voor spintronica. Het is 
wijdverspreid in gebruik als spin injector en detector door de sterke spin-orbit 
interactie en dus grote spin Hall hoek. Daarnaast is op lage temperatuur de 
magnetisch ionische vloeistof een vaste stof geworden, en geleid het geen elektrische 
lading. Vergelijkbaar met conventionele fysische opdamp methodes bij het fabriceren 
van dunne film multilagen, is het toepassen van magnetische ionische vloeistoffen 
bovenop metalen films de meest eenvoudige manier om atomisch vlakke interfaces te 
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verkrijgen met de unieke flexibiliteit van het tunen van magnetische interacties. Door 
een in-plane magnetisch veld aan te leggen observeren we een spin afhankelijk 
magnetoresistance effect op lage temperaturen. Het mechanisme is met succes 
verklaard door het concept en applicatie van spin Hall magnetoresistance theorie uit 
te breiden tot een Pt|paramagnetische isolator interface met een loodrechte 
magnetische anisotropie. De rijke temperatuur afhankelijkheid onthult meer fysica in 
deze systemen. Deze opkomende fenomenen zijn volledig gate-tunable, wat een pad 
effent voor de ontwikkeling van nieuwe types spintronische apparaten. (hoofdstuk 4) 

Zoals grafeen, het ultieme tweedimensionale enkel laags honingraatstructuur 
van koolstofatomen, winnen transitional metal dichalcogenides aan enorme interesse 
door hun unieke elektronische, optische en valleytronic eigenschappen. Deze 
materialen bestaan vaak uit “niet-magnetische” elementen, welke diamagnetisch of 
paramagnetisch zijn, wat hen minder interessant maakt voor magnetische 
toepassingen. Echter, door hun gelaagde structuren kunnen magnetische ionen 
tussengevoegd worden tussen roosters, wat de elektronische structuur flink laadt, 
begeleidt met de verschijning van nieuwe magnetische eigenschappen. In dit 
proefschrift onderzoek ik een bepaald materiaal Mn1/4TaS2 Mn tussengevoegd TaS2  
met 25% doping concentratie. Dit resulteert in een 2×2 superlattice met Mn ionen 
tussengevoegd tussen twee TaS2 roosters. Dit materiaal laat magnetische ordering 
onder 100K zien met een hoge resulterende magnetische anisotropiteit. Onder 
bepaalde magnetische velden bevorderd de exchange interaction tussen twee 
naastliggende Mn ionen een antiferromagnetische ordering terwijl in-plane velden 
gemakkelijk de magnetische momenten binnen het roostervlak uitlijnen. Aan de 
andere kant is er een nauwe regio in de fase diagram waar θ  dicht bij 90° ligt, het 
materiaal laat een spin-flop transitie zien wat afleid tot een helische spin structuur 
over de c-as. (hoofdstuk 5) 

Mn1/4TaS2 heeft een magnetisch makkelijk vlak, waar magnetische momenten 
van Mn simultaan een geordende staat parallel aan het kristal laag vormen. Wanneer 
een out-of-plane magnetisch veld is toegepast zullen de spins zich niet direct uitlijnen 
met de richting van het veld. In plaats daarvan gebeuren twee spin-afhankelijke 
processen bij het opschroeven van het veld. Uit de temperatuur-
afhankelijkheidsmeting leid ik twee kritische velden af die corresponderen met spin-
flip (Bc1) en spin-flop (Bc2)  transities. Dit significante spin-afhankelijke proces komt 
door de magneto-kristallijne- anisotropie en is geïnterpreteerd door middel van de 
giant magnetoresistance theorie. Uit de hoek-afhankelijkheid van de magnetoresitance 
metingen vinden we dat Bc1 een functie is van zowel B als de spin canting angle � . 
De verschijning van het anomalous hall effect demonstreert verder het ontstaan van 
magnetische ordering. (hoofdstuk 6) 

Ik heb ook geprobeerd om toegang te krijgen tot het quasi-eendimensionale 
magnetisme door bestudering van magnetisch ionische vloeistoffen ingekapseld in 
SBA-15 silica sjablonen met een porie grootte van 5nm. In de literatuur is 
gedemonstreerd dat inkapseling van magnetische ionen in Nano structuren het 
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mogelijk maakt om lange afstand magnetische ordering te induceren. De 
ferromagnetische staat is bewezen door middel van magnetische susceptibiliteit 
metingen, welke een afwijking van Curie’s wet voor paramagnetisme tonen. Na het 
aftrekken van de paramagnetische achtergrond laten magnetisatie curves bij 20K een  
hysterese lus zien. Lage temperatuur DSC metingen ondersteunen verder de 
versterkte intermoleculaire interactie met verhoogde smelttemperatuur. Mogelijke 
contaminatie door ferromagnetische onzuiverheden zijn uitgesloten, waarbij 
voorlopers geen afwijking van de lineaire veldafhankelijkheid van de magnetisatie 
laten zien. We vermoeden toeschrijving van de opkomende magnetische ordering als 
gevolg van dubbel-exchange gemedieerd door Fe3+–Cl–Fe2+, resulterend in 
eendimensionale ferromagnetische keten. (hoofdstuk 7) 

Rekening houdend met het isotropische Heisenberg ferromagnetisme model, in 
lage (een of twee) dimensies het aantal spin golven gegenereerd op eindige 
temperatuur divergeert van de Bloch 3/2 wet en daardoor is het bestaan van 
spontane magnetisatie onmogelijk. De afwezigheid van langeafstand magnetische 
ordering in tweedimensionale systemen met een continue symmetrie is bewezen door 
Mermin, Wagner en Berezinskii. De geldigheid is van toepassing op een isotropische 
Heisenberg ferromagneet met rotationele symmetrie. Elke lange golflengte-excitatie 
waarbij spintoestanden afwijken van hun grondtoestand kost bijna geen energie en 
erg weinig spin fluctuatie (bijvoorbeeld door hitte) zal de langeafstand ordering in de 
een en twee dimensionale systemen vernietigen. Als echter er anisotropie aanwezig is, 
is de energiekost geassocieerd met roterende spins van hun grondtoestand alle behalve 
kleinste fluctuaties onderdrukken. De velden die symmetrie breken zullen daardoor de 
langeafstand magnetische ordering in lage dimensies stabiliseren. Het door elektrisch 
veld geïnduceerde loodrechte magnetisatie in de magnetisch ionische vloeistof gegate 
platina dunne film is een voorbeeld dat de spins out-of-plane energetisch bevoordelen 
door de loodrechte anisotropiteit. De Mangaan gedoteerde Tantalium disulfide is een 
ander voorbeeld dat door het grote kristallijne anistoptropisch veld magnetische 
ordering tot zelfs in een paar nanometer filmdikte kan bestaan.  

In dit proefschrift laat ik expliciet de magnetische gedragingen zien van laag 
dimensionale systemen met concreet experimenteel bewijs. De toepassing van de 
electric double layer field effect transistor biedt een essentiële fundatie voor het 
bestuderen van metallische systemen met intrinsiek hoge ladingsdichtheden.  Het 
gebruik van magnetisch ionische vloeistoffen breidt de controle over elektronische 
eigenschappen van materialen uit met spin functionaliteit. Ik geloof oprecht dat alle 
gepresenteerde resultaten het begrip over magnetisme in lage dimensies verdiepen en 
dat de ontwikkeling van volgende generatie spintronische apparaten hier voordeel bij 
heeft. 


