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Samenvatting

Magnons zijn quasiparticle representaties van spin-golven, die collectieve excitaties
van een magnetisch systeem beschrijven. Ze kunnen zich verplaatsen en dragen in-
formatie in elektrisch isolerende en magnetisch geordende materialen, d.w.z. mag-
netisch isolatoren. Een van de bekendste voorbeelden is yttrium-ijzer-granaat (YIG)
door zijn unieke kleine magnetische demping en lange magnon-levensduur. Mag-
nons dragen integer spin, dus het zijn bosondeeltjes en gehoorzamen de Bose-Einstein
statistieken. Als gevolg hiervan wordt het transport van magnonen beı̈nvloed door
het hele spectrum, van het magnon-band minimum tot het energieniveau dat over-
eenkomt met de thermische energie ∼ kBT .

Afhankelijk van de golflengte wordt het magnonspectrum gedomineerd door
twee soorten energien: In het regime met lange golflengten is dipolaire energie dom-
inant, waarbij dipolaire magnonen, meestal met GHz-frequenties, kunnen worden
opgewekt door microgolfvelden. Ter vergelijking, in het kortegolflengteregime dom-
ineert uitwisselingsenergie: Uitwisselingsmagnons hebben typisch THz-frequenties.
Gedurende de hele thesis, om de transporteigenschappen van magnonen te bestud-
eren, wordt een elektrische methode gebruikt om magnonen te genereren met en-
ergien tot kBT . Alle experimenten werden uitgevoerd bij kamertemperatuur, het-
geen overeenkomt met frequenties van ∼ 6 THz.

De magnon-transportopstelling bestaat uit twee strips van een zwaar metaal (HM)
zoals platina (Pt) of tantaal (Ta) bovenop een monokristallijne YIG-film, die op een
gadolinium gallium granaat (GGG) wordt gegroeid, doormiddel van vloeistofepi-
taxie (LPE). Een kleine wisselstroom wordt door de eerste HM-strip (de magnon-
injector) gestuurd, waar het spin Hall-effect (SHE) de elektrische stroom omzet in
een dwarse spinstroom. Dit leidt tot een elektrische spinaccumulatie op de HM-
grensvlak die in contact staat met de YIG film. Op de HM∣YIG-grensvlak inter-
acteren de binnenkomende mobiele s-orbitale elektronen van de HM zich met de
gelokaliseerde d-orbitale elektronen van de YIG. Vanwege het verschil in geleid-
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baarheid op het grensvlak kunnen de mobiele elektronen zelf niet diep in de iso-
lator gaan. De spins kunnen echter worden overgedragen, waardoor in YIG mag-
nons worden gegenereerd. De resulterende magnons verplaatsen zich in de YIG
en kunnen worden opgepikt door de tweede HM-strip (de magnondetector), waar
de gedetecteerde spinstromen worden teruggeleid naar een elektrische stroom via
het inverse spin Hall-effect (ISHE), dat het omgekeerde proces van de SHE is. On-
der een open circuit wordt een ISHE-spanning gemeten. Aangezien de stroom-
toevoer en de spanningsmeting op twee verschillende HM-strips worden uitgevo-
erd, wordt dit experiment aangeduid als niet-lokale meting, wat verschillend is met
een ”lokaal” experiment waarbij het injecteren en detecteren van elektrische sig-
nalen op dezelfde plaats plaatsvindt. Deze niet-lokale geometrie wordt ook ge-
bruikt in het spintransport-experiment voor geleidende systemen. Samenvattend
zijn deze elektrische magnon-injectie- en detectieprocessen de belangrijkste meth-
oden om de magnon-spintransporteigenschappen in dunne YIG-films in dit proef-
schrift te karakteriseren.

Naast de uitwisseling-gekoppelde elektrische magnoninjectie op de HM∣YIG-
grensvlak, creëert de Joule-opwarming door de elektrische stroom door de magnon-
injector een temperatuurgradiënt, die een magnonstromen binnen de YIG aanstu-
urt vanwege het spin Seebeck-effect (SSE). De temperatuurgradiënt strekt zich voor-
bij de YIG-film uit naar GGG, echter kunnen de resulterende magnons de GGG-
paramagneet niet binnendringen maar hopen zich op op het YIG∣GGG-grensvlak.
Dit geeft aanleiding tot een magnon-depletieregime nabij de magnon-injector en
een magnonaccumulatiegebied aan de onderkant van de YIG-film nabij de injec-
tor, die beide bijdragen aan de ISHE-spanning gemeten door de detector maar met
tegengestelde tekens. Afhankelijk van de dikte van de YIG-film en de afstand tussen
de injector en de detector, zijn de depletie/accumulatie van magnon-spinstromen
dominant voor kleine/grote afstand tussen de injector en detector. Deze processen
worden thermische magnoninjectie en elektrische detectie genoemd. In vergelijk-
ing met de elektrische injectie en detectie is de propagatieafstand van de thermisch
gegenereerde magnonen minder goed gedefinieerd.

Met een lock-in techniek kunnen de elektrisch en thermisch gegenereerde mag-
nons gelijktijdig worden gedetecteerd. Ze worden gemeten als de eerste en tweede
harmonische signalen, die respectievelijk lineair en kwadratisch schalen met de wis-
selstroom door de injector. In een typisch experiment bevindt de te meten nanos-
tructuur tussen een paar statische magnetische dipolen. Een statisch veld wordt
toegepast om de magnetisatie van de YIG in het vlak van de film te oriënteren.
Aangezien de elektrische injectie en detectie afhangen van de hoek van de YIG-
magnetisatie ten opzichte van de HM-strip, wordt de nanostructuur geroteerd zo-
dat de YIG-magnetisatie roteert ten opzichte van de HM-strip. In het bijzonder
heeft de elektrische magnon creatie/absorbtie de hoogste efficintie wanneer de YIG-



Samenvatting 153

netmagnetisatie parallel/antiparallel is aan de SHE-gegenereerde elektronspinpolar-
isatie op de HM∣YIG-grensvlak, die is georiënteerd langs het grensvlak en loodrecht
op de HM-strip . Met andere woorden, wanneer de YIG-magnetisatie in het vlak
loodrecht op de HM-strip staat, wordt de hoogste elektrische magnon injectie ef-
ficiëntie bereikt. Dit is ook het geval voor de elektrische detectie van magnonen:
alleen de magnonspins loodrecht op de HM-strip kunnen bijdragen aan de ISHE-
spanning gemeten langs de HM-strip. De hoek tussen het statische veld en de richt-
ing loodrecht op de HM-strip wordt gedefinieerd als α. Op basis van de hierboven
beschreven relaties hebben elektrische magnon injectie en detectie beide een hoek-
afhankelijkheid van cosα. Daarom heeft het eerste harmonische signaal een hoek-
afhankelijkheid van cos2 α vanwege de elektrische injectie en detectie, terwijl het
tweede harmonische signaal een hoekafhankelijkheid van cosα vertoont, sinds de
thermische injectie vanwege Joule-verwarming niet gevoelig voor de richting van
de YIG-magnetisatie is. Deze niet-lokale spanningen worden genormaliseerd door
de rms-amplitudes van de wisselstroom en wisselstroom in het kwadraat als respec-
tievelijk eerste en tweede harmonische niet-lokale weerstanden. Hun amplitudes
worden geëxtraheerd uit de veldhoekafhankelijke modulaties van respectievelijk
cos2 α en cosα. Bovendien wordt het veld onder een vaste hoek vergroot en verkleint
in metingen gecombineerd met een RF-opstelling.

De transporteigenschappen worden bestudeerd door het afstandsafhankelijke
gedrag van de niet-lokale signalen: De HM∣YIG∣HM niet-lokale nanostructuren wor-
den vervaardigd met verschillende afstanden tussen de injector en de detector, van
tientallen nanometers tot tientallen micrometers. Voor Pt-nanostructuren, met toen-
emende afstanden, vervallen de niet-lokale signalen eerst geometrisch, d.w.z. als
een functie van één over afstand, vervolgens exponentieel. Dit afstandsafhankeli-
jke gedrag kan worden beschreven door een spin-diffusie-relaxatiemodel, dat ook is
gebruikt om het spin-transport in metalen te verklaren. In het korteafstandsregime
domineert het diffusieproces terwijl in het langeafstandsregime het relaxatieproces
het overneemt. Uit de helling van het exponentiële verval kan een lengteschaal
worden geëxtraheerd, die de afstand van magnon-spin-diffusie karakteriseert vo-
ordat relaxatie begint te domineren, wat wordt aangeduid als de magnon-diffusie-
lengte λm. Bij kamertemperatuur is deze magnondiffusielengte ongeveer 10µm voor
210 nm dik LPE monokristallijne YIG.

Het afstandsafhankelijke gedrag hangt niet alleen af van de geleidbaarheid van
de magnonspin en de relaxatie-eigenschappen van de magnonspin, maar ook van de
spinweerstanden van de grenzvlak, die voor metalen is aangetoond door toepass-
ing van het spin-diffusie-relaxatiemodel. In Hoofdstuk 5 wordt voor magnon-spin-
transport de invloed van de grenzvlak-weerstanden op de HM∣YIG-grenzvlaken,
of spin-mix-geleidbaarheid, bestudeerd met behulp van verschillende HM’s : Pt en
Ta. Ta∣YIG-grenzvlak heeft naar verluidt een hogere grenzvlak-spinweerstand dan
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de Pt∣YIG-grenzvlak. Als gevolg hiervan vertoont het afstandsafhankelijke gedrag
van Ta∣YIG∣Ta-apparaten alleen exponentieel verval in plaats van zowel geometrisch
als exponentieel verval, wat kwalitatief consistent is met de voorspelling van het
spin-diffusie-relaxatiemodel. Bovendien is een vergelijkbare magnondiffusielengte
van ∼ 10µm geëxtraheerd uit de resultaten van de Ta∣YIG∣Ta-apparaten. Bovendien
hebben Pt en Ta spin-Hall-hoeken met tegengestelde tekens. Dit geeft aanleiding tot
dezelfde en tegengestelde tekens van respectievelijk de eerste en tweede harmonis-
che signalen. De reden is dat zowel elektrische injectie- als detectieprocessen be-
trekking hebben op de spin-Hall-hoek voor de eerste harmonische signalen, terwijl
alleen de elektrische detectie dat doet voor de tweede harmonische signalen.

Na het vaststellen van de basis van magnon-spintransport wordt de niet-lokale
methode toegepast om het anisotrope karakter van magnon-spintransport te bestud-
eren in Hoofdstuk 4. In analogie met de magnetoweerstand van het elektronentrans-
port in magnetische metalen waar elektronen verschillende geleidbaarheden verto-
nen parallel en loodrecht op de richting van de magnetisatie, vertonen magnonen
een soortgelijk magnetotransportgedrag. Dit karakter kan worden gemeten in zowel
longitudinale geometrie waar de detector parallel is aan de injector, als transver-
sale geometrie waarbij de injector zich aan een uiteinde van de detector bevindt en
loodrecht op de detector. Ze worden respectievelijk magnon anisotropie magne-
toresistentie (MAMR) en magnon planar Hall effect (MPHE) genoemd. Uit zowel
MAMR- als MPHE-metingen zijn de anisotrope eigenschappen van de elektrisch
gegenereerde magnonen gemeten: het verschil tussen de parallelgeleiding van de
magnonen (σm

∥
) en loodrecht (σm

⊥
) voor de magnetisatie is ongeveer 5%, wat vergeli-

jkbaar is met de magnetoweerstand van het elektronentransport in een metaal (on-
geveer 2% voor Ni).

Tot nu toe vertoont magnontransport veel analoge eigenschappen met elektro-
nentransport; als bosonische deeltjes kunnen echter magnonen alle energieën bijdra-
gen aan het transport, maar niet in gelijke mate. De elektrische niet-lokale meth-
ode genereert thermische magnonen met energie tot 6 THz bij kamertemperatuur,
waarvan is aangetoond dat deze aanzienlijk wordt beı̈nvloed door de populatie
magnonen met GHz-frequenties die worden opgewekt door een microgolfveld in
Hoofdstuk 6. Dit wordt bereikt door de niet-lokale nanostructuur bloot te stellen aan
een rf-vermogen dat wordt geleverd door een on-chip stripline die is verbonden met
een rf-voedingsbron. Bij de ferromagnetische resonantie (FMR) wordt het transport
van thermische magnonen met meer dan 95% onderdrukt, terwijl bij een niet-FMR-
toestand de niet-lokale signalen met meer dan 800% worden versterkt, namelijk de
vier magnon interactie geeft aanleiding tot een populatie van band-minimum mag-
nons. Bovendien wordt, wanneer de rf-frequentie samenvalt met het minimum van
de magnonband, een kleine verhoging van de niet-lokale signalen waargenomen. Al
deze verschijnselen geven aan dat thermische magnonen een rol spelen als een bad
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voor de coherente GHz-magnonen zodat de coherente magnonen in dit bad kun-
nen worden gedempt en de populatie van de thermische magnonen kan vergroten.
Anderzijds beı̈nvloedt de verdeling van de GHz-magnonen sterk de transporteigen-
schappen van de thermische magnonen, in het bijzonder de bezetting van de band-
minimummagnonen, die zelf niet rechtstreeks bijdragen aan het transport omdat ze
een groepssnelheid nul hebben. Hier is de RF-kracht al zo groot dat het de magneet
in een zeer niet-lineair regime drijft, waar magnon-magnon-interactie een rol speelt.

Afgezien van het gebruik van RF-vermogen om de magnonpopulatie bij het GHz-
regime te verbeteren, kan een gelijkstroom worden aangelegd op een derde elek-
trode (modulator) tussen de magnon-injector en de detector, zodat de thermische
magnon-populatie wordt verhoogd door de elektrische magnon-generatie of ver-
kleint. Als gevolg hiervan wordt de magnon-geleidbaarheid beı̈nvloed. Daarom
wordt deze nanostructuur met drie aansluitingen een magnontransistor genoemd,
waarbij de derde HM-strookmodulator als een poort fungeert: de magnontrans-
porteigenschappen worden geregeld door de magnondichtheden te wijzigen. Dit
”proof-of-principle” experiment is gerealiseerd op een 210 nm dikke YIG-film, waar-
bij het niet-lokale magnontransport van de injector naar detector is gemodificeerd
door de SHE-geı̈njecteerde magnons en de Joule-opwarming van de modulator. Hoofd-
stuk 7 documenteert de karakteristieken van magnon-transistors op YIG-films van
10 nm: in het huidige lage gelijkstroomregime zijn vergelijkbare resultaten waar-
genomen, maar met veel hogere modulatie-efficiëntie dan de voorspelling gebaseerd
op de resultaten van 210 nm dikke YIG-films. In het hoge gelijkstroomregime schaalt
de modulatie niet meer lineair met de gelijkstroom door de modulator. Er zijn echter
nog steeds open vragen over de oorsprong van deze niet-lineariteit en de oorzaak
van de overgang van lineaire naar niet-lineaire regimes.
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