
 

 

 University of Groningen

Controlling spins in nanodevices via spin-orbit interaction, magnons and heat
Das, Kumar Sourav

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:
2019

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Das, K. S. (2019). Controlling spins in nanodevices via spin-orbit interaction, magnons and heat. University
of Groningen.

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/d3a02ec0-d5a4-4042-bd5c-dcb0202ac9bc


Samenvatting

Vandaag leven we in het informatietijdperk, dat zijn intrede deed tijdens de Digitale
Revolutie in de tweede helft van de 20e eeuw. Het wijdverbreide gebruik van digi-
tale gegevensverwerking en informatietechnologie blijft de menselijke samenleving
aanzienlijk verbeteren op het gebied van communicatie, gezondheidszorg, handel,
kennis, transport en in bijna alle andere aspecten. Het fundament achter deze snelle
vooruitgang is de massaproductie van geı̈ntegreerde schakelingen met snellere en
kleinere transistors.

Een empirische wet geformuleerd door Gordon E. Moore, de mede-oprichter van
Intel Corporation, voorspelt dat het aantal transistoren in een geı̈ntegreerd circuit en
als gevolg ook de verwerkingssnelheid ongeveer elke twee jaar verdubbelt. Op-
merkelijke doorbraken en voortdurende vooruitgang in lithografietechnieken en in
het ontwerp van elektronische schakelingen hebben gezorgd voor de geldigheid van
de wet van Moore in de loop van bijna 5 decennia. Op dit moment is de halfgelei-
derindustrie in staat om transistors te creëren met kenmerkgroottes van slechts enkele
nanometers (een miljardste van een meter). Bij deze extreem kleine afmetingen,
dichtbij de atomaire afmetingen, wordt de transistorprestatie negatief beı̈nvloed door
kwantummechanisch tunnelen, lekstromen en een hogere vermogensdissipatie. Daarom
is het niet mogelijk om steeds meer transistoren op een enkele chip te persen door
hun afmetingen nog verder te verkleinen. Om dit fundamentele knelpunt op te
lossen, ontwikkelen natuurkundigen alternatieve technologieën door verschillende
fysische fenomenen te onderzoeken.

Dit proefschrift onderzoekt zo een alternatieve technologie, die gebruik maakt
van het intrinsieke impulsmoment van een elektron, bekend als de spin. Net als de
lading is spin ook een fundamentele eigenschap van een elektron. De elektronenspin
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kan bestaan in een van twee mogelijke gekwantiseerde toestanden, meestal aange-
duid als ’omhoog’ of ’omlaag’. Conventionele, op lading gebaseerde elektronica ge-
bruikt de aanwezigheid of afwezigheid van een laadstroom om de binaire ’1’ en ’0’
toestanden voor berekening weer te geven. In tegenstelling tot spin-gebaseerde elek-
tronica of spintronica, kan de spintoestand van een elektron worden gebruikt om de
’1’ en ’0’ weer te geven. Bovendien vereisen zuivere spinstromen geen netto stroom
van elektronen. De belangrijkste voordelen van spintronica zijn niet-vluchtigheid,
herconfigureerbaarheid, hogere energie-efficiëntie en hogere integratiedichtheden.

De realisatie van een spin veldeffecttransistor (spin-FET) wordt vaak beschouwd
als de heilige graal in spintronica. De grootste uitdaging om dit te realiseren is de ef-
fectieve controle van spins wat betreft spin-injectie, manipulatie en detectie in nano-
apparaten. Afgezien van de toepassing in logische apparaten die transistorbew-
erkingen vereisen, is spintronica een koploper onder solid-state geheugenapparaten,
gebaseerd op spinoverdrachts-moment (STT) en spin-baan-moment (SOT). Dergeli-
jke apparaten vereisen ook de efficiënte opwekking en detectie van spinstromen,
waar de informatie die is opgeslagen in een magnetisch bit kan worden geschreven,
herschreven of gelezen.

Het experimentele werk gepresenteerd in dit proefschrift behandelt grotendeels
deze onderwerpen gerelateerd aan efficiënte injectie, detectie en manipulatie van
spinstromen via innovatieve nanostructuur en nieuwe fysische fenomenen. De rode
draad die alle zes experimentele hoofdstukken in dit proefschrift verbindt is een
spintransport-experiment in een niet-lokale geometrie. Het grootste voordeel van
de niet-lokale spintransportgeometrie is dat het de studie van zuivere spinstromen
mogelijk maakt, vrij van valse ladings-gerelateerde effecten.

Het samenspel tussen thermo-elektrische effecten en de magnetisatierichting van
een gewone ferromagneet wordt toegelicht in hoofdstuk 4. Dit effect manifesteert
zich als een anomalie in het Hanle spin precessie-experiment uitgevoerd voor een
metalen niet-lokale spinklep. Het Peltier-effect verwijst naar de toename of afname
van de temperatuur op de kruising tussen twee materialen wanneer elektronen door
deze overgang stromen. In het reciproke Seebeck-effect zou een temperatuurgradiënt
over de kruising tussen de twee materialen leiden tot het genereren van een ther-
movoltage. De omvang van deze effecten wordt beschreven door de Peltier- en
Seebeck-coëfficiënten. De experimenten in hoofdstuk 4 laten zien dat de Peltier-
en Seebeck-coëfficiënten van een veelvoorkomend ferromagnetisch metaal, permal-
loy (Py), afhankelijk zijn van de magnetisatierichting ervan, en een modulatie van
ongeveer 1% vertonen. Dit anisotrope magnetothermo-elektrische effect benadrukt
het samenspel tussen spin, lading en warmte en de mogelijkheid om een van hen te
beı̈nvloeden via de andere twee vrijheidsgraden.

Een alternatieve manier om spin- en ladingstransport te Controleren is via de
geometrie van het transportkanaal wordt gedemonstreerd in hoofdstuk 5. In een



Samenvatting 165

nieuwe nanostructuur is het spintransportkanaal in een metalen niet-lokale spinklep
gebogen in de derde dimensie. Experimenten met spin- en ladingstransport worden
uitgevoerd in kanalen met variërende krommingen en vergeleken met referentie-
apparaat met een vlak kanaal. Een theoretisch model is ontwikkeld om het effect
van de kanaalgeometrie op de onafhankelijke verandering van spin- en ladingsweer-
standen te bestuderen en wordt gevalideerd door de experimentele resultaten.

In de experimenten beschreven in Hoofdstukken 6-9, wordt een isolerend ferri-
magnetisch materiaal, yttrium ijzer granaat (YIG), gebruikt. Hoewel YIG bij kamertem-
peratuur geen elektrische stroom doorlaat, staat het de stroom van spinstroom via
magnonen toe. Anders dan elektronen, zijn magnonen quasideeltjes, die een gek-
wantiseerde spingolf voorstellen en die worden beschreven door Bose-Einstein-statistieken.
Een voordeel van spintransport via magnonen is dat het geen beweging van elektro-
nen met zich meebrengt en dus de energiedissipatie door Joule-verwarming min-
imaliseert. Bovendien kunnen magnonen in YIG spins over lange afstanden (tot
10 µm) dragen. Dit is ongeveer 10-100 keer groter dan de afstand die een elektron
kan afleggen zonder zijn fase-informatie in een metaal te verliezen.

De overdracht van het spin-impulsmoment tussen de magnonen in een magnetis-
che isolator (MI) en de elektronspins in een normaal metaal (NM) wordt bepaald
door de spin-menggeleiding. Hoewel deze hoeveelheid van fundamenteel belang
is voor een beter begrip van het spinoverdrachtsproces over NM/MI-grensvlak, is
het moeilijk om betrouwbaar te meten in experimenten. Dit komt omdat in de
meeste experimenten een NM met een hoge spin-baan-interactie wordt gebruikt, wat
kan leiden tot een onjuiste schatting van de spin-meng geleidbaarheid. In Hoofd-
stuk 6 wordt de grensvlak tussen aluminium (Al) en YIG gebruikt om de interac-
tie tussen elektronspins in Al en magnon-spins in YIG te bestuderen via niet-lokaal
spintransport in een Al-kanaal op YIG. De lage spin-baan-interactie in Al maakte de
nauwkeurige extractie van de spinmenggeleiding uit deze experimenten mogelijk
evenals de studie ervan als een functie van temperatuur.

De spin van een elektron is gekoppeld aan zijn baan beweging via de spin-baan-
interactie (SOI). De SOI is een relativistisch verschijnsel dat verantwoordelijk is voor
spin-stroom omzetting via het spin Hall-effect (SHE) en het inverse spin Hall-effect
(ISHE). Deze effecten worden nu algemeen gebruikt in spintronica voor de elek-
trische injectie en detectie van spinstromen, in niet-magnetische metalen met hoge
SOI, zoals platina (Pt). In de hoofdstukken 7 en 8 is een nieuw spin-baan fenomeen
dat voorkomt in ferromagnetische metalen experimenteel aangetoond. Dit nieuwe
effect, het afwijkend spin Hall-effect (ASHE) genoemd, wordt gebruikt voor de ef-
ficiënte injectie en detectie van spinstromen met een algemeen ferromagnetisch metaal
(Py). Het voordeel van de ASHE is dat door het manipuleren van de magnetisatie-
orde parameter van de ferromagneet, de spininjectie en detectie-efficiënties kun-
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nen worden afgestemd. Bovendien kunnen de magnetisatierichting van spininjec-
tor en detectorelektroden ook worden gebruikt om de polarisatierichting van de
geı̈njecteerde en gedetecteerde spins te regelen. Een dergelijke controle over de spin-
richting en de spininjectie/detectie-efficiëntie is afwezig in het geval van SHE en
ISHE.

Na het aantonen van manieren voor efficiënte en afstembare spininjectie en detec-
tie, richt het laatste experimentele hoofdstuk van dit proefschrift (Hoofdstuk 9) zich
op de efficiënte manipulatie van magnon-spinstromen in een magnetische poort-
transistorgeometrie. Een modulatie van maximaal 18% in de niet-lokale magnon-
spintransport in YIG wordt bereikt door een magnetische poortelektrode (Py) te
gebruiken. Dit proof-of-concept-apparaat maat het mogelijk om het magnetische
poorteffect voor magnon-spintransistortoepassingen te gebruiken.

Het werk gepresenteerd in dit proefschrift probeert innovatieve oplossingen te
bieden en nieuwe manieren te onderzoeken om de belangrijkste uitdagingen op het
gebied van spintronica aan te pakken, voornamelijk gerelateerd aan de efficiënte op-
wekking, detectie en manipulatie van spinstromen. Het vormt een onderdeel van
de voortdurende collectieve inspanning van de spintronica-gemeenschap met de
visie van spin-gebaseerde elektronica die de meest uitgebreide oplossing biedt voor
snellere, goedkopere en energie-efficiënte elektronische apparaten van de toekomst.
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