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Περίληψη

Το γερμάνιο είναι ένας απο τους σημαντικότερους ημιαγωγους που χρησιμοποιείται

για διάφορες εφαρμογές συμβατικών ηλεκτρονικών. Προσελκύει τεράστιο ενδιαφερόν στον

τομέα των Spintronics λόγω του ισχυρόυ Spin Orbit Coupling (SOC) που το χαρακτηρίζει.

Συγκριτικά με το πυρίτιο ,το γερμάνιο έχει μεγαλύτερη ευκινησία φορέων και χαρακτηρίζεται

απο ανάστροφη κρυσταλλική συμμετρία ,άρα κατα συνέπεια μεγαλύτερο spin relaxation

χρόνο. Το γεγονός αυτό καθιστά το γερμάνιο ένα υλικό πολλά υποσχόμενο για spintronics

εφαρμογές. Στην παρούσα εργασία, έγινε μια προσπάθεια εισαγωγής spin current σε p-type

epitaxial Γερμάνιο (Ge) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Spin Pumping. Για την επίτευξη της

μελέτης αυτής κατασκευάσαμε δείγματα διεπιφάνειας Py/Ge για 4 διαφορετικά πάχη του

σιδηρομαγνητικού υλικού Permalloy (Py) και ακολούθως για 2 διαφορετικά πάχη γερμανίου

(50nm, 240nm). Αρχικά για να καθορίσουμε τις μαγνητικές ιδιότητες των δειγμάτων που

χρησιμοποιήθηκαν , πραγματοποιήσαμε μετρήσεις ΜΟΚΕ (Magneto-optic Kerr Effect). Για

να έχουμε μια επιπλέον σύγκριση των μαγνητικών ιδιοτήτων του Py με ένα άλλο

σιδηρομαγνητικό υλικο ,κατασκευάσαμε δείγματα διεπιφάνειας Fe/Ge για 4 όμοια πάχη με

αυτά του Permalloy. Στη συνέχεια, διεξαγάγαμε μετρήσεις σιδηρομαγνητικού συντονισμού

(FMR) στις διεπιφάνειες Py/Ge όπου είχαμε ένδειξη μεταφοράς spin current απο το

σιδηρομαγνητικό υλικο Py στο γερμάνιο. Η ένδειξη αυτή ήταν ορατή απο την άυξηση της

σταθεράς απόσβεσης αeff ,γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη spin pumping.Για να

εξακριβώσουμε αυτη την διαπίστωση, πραγματοποιήσαμε μέτρηση της ISHE τάσης.

Παράλληλα έγιναν υπολογισμοί τη σταθεράς g↑↓ οι οποίοι συμφωνούν με τις τιμές για υλικά με

ισχυρο SOC. Καταληκτικά λοιπον, το p-type Γερμάνιο το οποίο χαρακτηρίζεται απο ισχυρο

SOC , μπορεί να αποτελέσει βασικό υλικό για spin transport και διάφορες spintronics

εφαρμογές.
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Εισαγωγή

Είναι ευρέως γνωστή η έξαρση που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια ο τομέας των

Spintronics. Ο τομέας αυτός στηρίζεται σε μια απο τις πιο βασικές ιδιότητες του

ηλεκτρονίου,της εσωτερικής του στροφορμής (η αλλιώς spin) ,η οποία τα τελευταία χρόνια

κίνησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον της ανθρωπότητας για τη χρήση της σε διάφορες εφαρμογές.

Το σπιν είναι μια πολλά υποσχόμενη ιδιότητα του ηλεκτρόνιου, αφού όπως η περιστροφή της

γης δημιουργεί μαγνητικό πεδίο, έτσι και η εσωτερική περιστροφή του ηλεκτρονίου δημιουργεί

τον μαγνητισμό σε διάφορα υλικά. Σύμφωνα με το επίτευγμα αυτό, απώτερος στόχος του

τομέα των Spintronics είναι να εκμεταλλευτεί την ιδιότητα αυτή και να την εφαρμόσει σε

κατασκευές ηλεκτρομαγνητικών συσκευών. Ο χειρισμός του spin current ,δηλαδή της ροής

των σπιν των ηλεκτρονίων σε ένα στερεό είναι το κλειδί για την εξέλιξη του τομέα των

Spinrtonics . Με τη χρήση του spin current ,ή πιο γενικά του σπιν ως μέσο διάδοσης της

πληροφορίας ,θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ηλεκτρονικά με μεγαλύτερη ταχύτητα

επεξεργασίας δεδομένων, που θα χρειάζονται λιγότερο χρόνο και κατα συνέπεια θα

καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια (αφού η πληροφορία θα διαδίδεται χωρις την παροχή

ρέυματος). Αναντίρρητα, χρειάζεται να αποκτήσουμε μια βαθύτερη κατανόηση της

συμπεριφοράς του spin current στα διάφορα υλικά ώστε να καταλήξουμε σε πιο

αποτελεσματικές συσκευές οι οποίες θα μπορέσουν στο μέλλον να αντικαταστήσουν τα

συμβατικά ηλεκτρονικά.Μέχρι σήμερα, οι έρευνες που διεξάγονται επικεντρώνονται κυρίως σε

μεταλλικά spintronics λόγω της προϋπάρχουσας γνώσης στα συμβατικά ηλεκτρονικά.

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αρχίζει να αναδείεται ένας νεός τομέας που θα εξελίξει

περισσότερο τον τομέα των Spintronics. Η χρήση ημιαγωγών σε συνδιασμό με

σιδηρομαγνητικά υλικά είναι ενας πολλα υποσχόμενος τομέας ο οποίος μας προσφέρει

περισσότερα πλεονεκτήματα για την τεχνολογική εξέλιξη των spintronics εφαρμογών. Με

βάση λοιπον όλα τα πιο πάνω, απώτερος σκόπος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να
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Περιεχόμενα

προσπαθήσουμε να εισάξουμε spin current σε διεπιφάνεια NiFe/Ge και να μελετήσουμε τη

συμπεριφόρα του στο γερμάνιο ώστε να μπορέσουμε να εξακριβώσουμε κατα πόσο το

γερμάνιο, που αποτελέι ενα απο τους πιο έυχρηστους ημιαγωγούς στις μέρες μας, μπορεί να

χρησιμοποιηθει για spintronics εφαρμογές.
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Κεφάλαιο 1

Spin Current

1.1 Spin

Το ηλεκτρόνιο είναι ένα απο τα στοιχειώδη σωματίδια , το οποίο χαρακτηρίζεται απο

το αρνητικό ηλεκτρικό του φορτίο. Μια άλλη ιδιότητα του ηλεκτρονίου η οποία παίζει

καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία και την εξέλιξη του τομέα των Spintronics

(Spin-electronics) εκτός απο το φορτίο του, είναι η έννοια του σπιν, δηλαδή της εσωτερικής

στροφορμής του ηλεκτρονίου. Το σπιν αποτελεί μια κυρίαρχη έννοια στον Μαγνητισμό ,

λόγω του οτι όταν τα σπιν των ηλεκτρονίων σε ένα στερεό ευθυγραμμιστούν προς την ίδια

κατέυθυνση τότε το στερεό μετατρέπεται σε μαγνήτη.

Η έννοια της σπιν στροφορμής του ηλεκτρονίου εισήχθηκε πρώτα απο τους Unlenbeck

και Goudsmit με σκοπό την ερμηνεία των ατομικών φασμάτων. Αργότερα ο Dirac έδωσε μια

πιο θεωρητική εξήγηση χρησιμοποιώντας τη σχετικιστική δυναμική [1]. Εκφράζουμε την σπιν

στροφορμή χρησιμοποιώντας τον διανυσματικό τελεστή
#»

S όπου ισχυέι:

[Si, Sj] = ih̄εijkSk

όπου h̄ είναι η " ανηγμένη " σταθερά του Planck, εijk το σύμβολο Levi-Civita στις 3 διαστάσεις

και Sk η z συνιστώσα του διανυσματικού τελεστή
#»

S .

Το σπιν έχει μόνο 2 καταστάσεις με ιδιοτιμές
h̄
2
,− h̄

2
. Η ιδιοσυνάρτηση για την
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1.2. Spin Orbit Interaction

κατάσταση s = 1
2
με ιδιοτιμή

h̄
2
η οποία αντιπροσωπέυει το spin up ορίζεται ως:

X 1
2
s =

1

0


΄Ομοια, η ιδιοσυνάρτηση για την κατάσταση s = −1

2
με ιδιοτιμή − h̄

2
, η οποία αντιπροσωπέυει

το spin down ορίζεται ως:

X−1
2
s =

0

1


Η Spin στροφορμή εκφράζεται απο τη σχέση:

#»

S =
h̄

2
#»σ (1.1)

με βάσεις X 1
2

1
2
, X 1

2
−1
2

και
#»σ οι πίνακες Pauli : σx =

0 1

1 0

 , σy =

0 −i

i 0

,

σz =

1 0

0 −1

 .

Γνωρίζουμε πως ένα σωματίδιο μάζας m με φορτίο -e το οποίο βρίσκεται σε

περιστροφική κίνηση με τροχιακή στροφορμή
#»

L έχει μαγνητική ροπή
#»morb [1] :

#»morb = − e

2mc

#»

L (1.2)

΄Ομοια, στην παρουσία spin έχουμε τη δημιουργία μιας αντίστοιχης μαγνητικής ροπής η οποία

δίνεται απο τη σχέση:

#»mspin = −go
e

2mc

#»

S (1.3)

όπου go ο παράγοντας g-factor, ο οποίος για ηλεκτρόνια είναι περίπου ίσος με go=2, 0023.

1.2 Spin Orbit Interaction

Spin Orbit Interaction ή αλλιώς Spin Orbit Coupling ονομάζεται η αλληλεπίδραση

του spin ενος σωματιδίου με την κατέυθυνση της κίνησης του. Για μια πιο απλή προσέγγιση

του φαινομένου αυτού, θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα ενος ηλεκτρονίου και ενος πυρήνα.

Φανταστείτε ότι έχετε ενα ηλεκτρόνιο το οποίο περιστρέφεται γύρω απο τον πυρήνα (ο οποίος
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Κεφάλαιο 1. Spin Current

αποτελειται απο πρωτόνια και νετρόνια ουδέτερα φορτισμένα). Θεωρώντας οτι βρισκόμαστε

στο σύστημα αναφοράς του ηλεκτρονίου, βλέπουμε τον πυρήνα να περιστρέφεται γύρω απο το

ηλεκτρόνιο, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.1. Αυτο το θετικό φορτίο που περιστρέφεται γύρω

Σχήμα 1.1: Απεικόνιση της περιστροφής του πυρήνα γύρω απο το ηλεκτρόνιο

απο το ηλεκτρόνιο, προκαλεί μαγνητικό πεδίο
#»

B το οποίο μπορούμε να υπολογίσουμε

σύμφωνα με το νόμο του Biot Savart απο την ακόλουθη σχέση [2] :

#»

B =
µo

#»

I

2r
(1.4)

όπου I=dQ/dt=e/T για μια πλήρη περιστροφή με Τ την περίοδο περιστροφής του

πυρήνα. Η τροχιακή στροφορμή του ηλετρονίου
#»

L με κατέυθυνση ίδια με αυτή του μαγνητικού

πεδίου ,δίνεται απο τη σχέση:

#»

L = rm #»u (1.5)

και αφού

u = ωr =
2πr

T
(1.6)

καταλήγουμε στην εξίσωση:

L =
2πmr2

T
(1.7)

Συνδιάζοντας τις εξισώσεις 1.4 , 1.7 και χρησιμοποιώντας τη σχέση c2= 1
µoεo

καταλήγουμε

στην ακόλουθη εξίσωση που δίνει το μαγνητικό πεδίο
#»

B συναρτήσει της τροχιακής

στροφορμής
#»

L :

#»

B =
e

#»

L

4πc2r3m
(1.8)
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1.2. Spin Orbit Interaction

Επίσης η μαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου δίνεται απο τη σχέση [2] :

#»µe =
−e #»

S

m
, (1.9)

όπου
#»

S το διάνυσμα της στροφορμής του σπιν. Απο την σχέση αυτη, παρατηρούμε οτι η

μαγνητική ροπή έχει την ίδια φορά με την στροφορμή του σπιν. Σύμφωνα λοιπόν και με την

σχέση:

H = − #»µo
#»

B, (1.10)

η Χαμιλτονιανή παίρνει αυτή την μορφή:

H =
e2

4πεo

1

m2c2r3

#»

S
#»

L (1.11)

Για να καταλήξουμε στη σχέση (1.11) χρησιμοποιήσαμε προσεγγίσεις, αφού θεωρήσαμε οτι το

ηλεκτρόνιο μας βρίσκεται σε ηρεμία, ενω στην πραγματικοτητα δεν έχουμε αδρανειακό σύστημα

αλλά επιταχυνόμενο καθώς το ηλεκτρόνιο περιστρέφεται γύρω απο τον πυρήνα. ΄Ετσι, η πιο

πάνω χαμιλτονιανή έχει διπλάσιο μέτρο απο την ¨πειραματικά’ μετρήσιμη. Για να εξάγουμε τη

σωστή σχέση, χρησιμοποιούμε τη σχετικιστική διόρθωση του Dirac σύμφωνα με την οποία η

τελική χαμιλτονιανή που περιγράφει την αλληλεπίδραση μεταξύ του σπιν και της τροχίας (Spin

Orbit Interaction) δίνεται απο τη σχέση [3]:

HSOC =
e2

8πεo

1

m2c2r3

#»

S
#»

L (1.12)

Με το ίδιο σκεπτικό μπορεί κάποιος να περιγράψει το φαινόμενο του SOC και για

τροχιακή κίνηση ηλεκτρονίων σε παρουσία δυναμικού Coulomb. Για την περίπτωση αυτή

χρησιμοποιείται το άτομο του υδρογόνου, για το οποίο μπορεί να επιλυθεί αναλυτικά η

εξίσωση Scrödinger. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες [4] που έγιναν για αυτή την περίπτωση, το

SOC είναι ανάλογο με τον λόγο
z4

n3 όπου z ο ατομικός αριθμός και n ο κβαντικός αριθμός του

ατόμου [5]. Γενικότερα, το SOC είναι μικρότερο σε ατομικό επίπεδο σε σχέση με το SOC

που υπάρχει σε κάποια κρυσταλλικά συστήματα. Σε κρυσταλλικά συστήματα, ηλεκτρόνιο που

κινείται σε ηλεκτρικό πεδίο
#»

E νιώθει μαγνητικό πεδίο :

#»

Beff =

#»

E× #»p

mc2
(1.13)

το οποίο αντικαθιστώντας το στην σχέση 1.10 καταλήγουμε στην εξίσωση :

HSOC =
e

m2c2

#»

S ·( #»

E× #»p ), (1.14)
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Κεφάλαιο 1. Spin Current

η οποία είναι ισοδύναμη με την εξίσωση 1.12 .΄Ενα ηλεκτρόνιο που κινείται μέσα σε ένα

κρυσταλλικό σύστημα, μπορει να νιώσει ηλεκτρικό πεδιο για διάφορους λόγους. Οι κυριότεροι

απ΄ αυτούς είναι λόγω έλλειψης inversion symmetry , λόγω των ατελειών που υπάρχουν στον

κρύσταλλο ή λόγω της αλληλεπίδρασης των ηλεκτρονικών spin με ζέυγος ηλεκτρονίου- οπής

που συμβαίνει στην περίπτωση των ημιαγωγών.

Σε ημιαγωγούς το Spin Orbit Interaction εξαρτάται και απο την δομή των

συναρτήσεων Bloch (η λύση της εξίσωσης Schrödinger με περιοδικό δυναμικό) η οποία ορίζει

την κίνηση σε ατομική κλίμακα [6] .Επιπρόσθετα επιτρέπει την "οπτική περιστροφή

προσανατολισμού και ανίχνευσης" (δηλαδή το ηλεκτρικό πεδίο δεν αλληλεπιδρά άμεσα με το

σπιν των ηλεκτρονίων) και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι υπέυθυνο για Spin Relaxation.

Μια άλλη πολυ σημαντική ιδιότητα της αλληλεπίδρασης του σπιν με την τροχία (SOC) ειναι το

γεγονός οτι κανει τα φαινόμενα μεταφοράς και περιστροφής να είναι αλληλοανεξάρτητα [7].

1.3 Spin Relaxation

Spin Relaxation ονομάζεται η διαδικασία κατα την οποία όταν εισαχθούν spin

πολωμένα ηλεκτρόνια στο υλικό ,το σύστημα επέρχεται σε ισορροποία μετά απο κάποιο

χρονικό διάστημα το οποίο ονομάζεται Spin Relaxation time. Ο χρόνος που απαιτείται για

ενα σύνολο ηλεκτρονιών με εγκάρσιο spin , τα οποία αρχικά μεταπείπτουν σε φάση γύρω απο

διαμήκες Μαγνητικό πεδίο , για να χάσουν την φάση λόγω χωρικών και χρονικών

διακυμάνσεων των συχνοτήτων μετάπτωσης ονομάζεται Spin Dephasing time. Αν το

σύστημα μας ειναι ανισοτροπικό τοτε T1 6=T2 όπου T1 ,T2 spin relaxation και spin dephasing

time αντίστοιχα [8].

Τα spin των ηλεκτρονίων σε ένα στερεο δεν διατηρούνται προσανατολισμένα ,λόγω

της μεταπτωτικής κίνησης που εκτελουν γύρω απο το ενεργό μαγνητικό πεδίο που προκαλείται

στο υλικό απο το Rashba Spin Orbit Interaction. Σε μια διάχυτη 2DEG (Dimensional Electron

Gas) [9] η κατέυθυνση της ορμής των e− αλλάζει συχνά ,έτσι αλλάζει και η διέυθυνση του
#      »

Beff .

Αυτό έχει ως επακόλουθο τον τυχαίο προσανατολισμό των spin με αποτέλεσμα να χάνουν απο

την μνήμη τους την αρχική τους κατέυθυνση. Η χρονική κλίμακα κατα την οποία το σπιν χανει

"την μνήμη του" εξαρτάται απο την γωνιά μετάπτωσης του spin (δηλαδή η γωνία μεταξύ των
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1.4. Spin Current

διαδοχικών γεγονότων σκέδασης) ,η οποία δίνεται απο την ακόλουθη σχέση [9]:

δϕ = ωτ =
∆τ

h̄
(1.15)

όπου Δ η spin splitting ενέργεια και τ ο χρόνος σκέδασης. Το γεγονός ότι μη-ισσοροπημένοι

πληθυσμοί spin μπορούν να διατηρηθούν σχετικά για μεγάλο χρονικό διάστημα της τάξης των

ns επιτρέπει την μεταφορά σπιν κωδικοποιημένης πληροφορίας σε μακροσκοπικές διαστάσεις με

μικρότερη σχετικά κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τα συμβατικά ηλεκτρόνια. Αυτό καθιστά

τον τομέα των Spintronics πολλά υποσχόμενο λογω του ότι μελετούν τον χειρισμό πολωμένων

ηλεκτρονίων.

Ειναι ιδιαίτερα σημαντική η γνώση σχετικά με τους μηχανισμούς του Spin

Relaxation ,οι τρόποι δηλαδή με τους οποίους τα σπιν των ηλεκτρονίων χάνουν τον

προσανατολισμό τους, ανάλογα με το υλικό στο οποίο βρίσκονται. Οι περισσότεροι μηχανισμοί

που γνωρίζουμε δρούν ταυτόχρονα στα διάφορα συστήματα όμως ανάλογα απο τις συνθήκες

και το υλικό , υπερισχύει ένας μηχανισμός έναντι του άλλου. Οι πιο σημαντικοί μηχανισμοι

Spin Relaxation είναι ο Elliot Yafet και ο D’Yakonov Perel μηχανισμός. Στην παρούσα

εργασία όπου το υλικό που μελετούμε είναι το Γερμάνιο, υπερισχύει ο μηχανισμός Elliot

Yafet(ΕΥ) (ο οποίος είναι σημαντικός κυρίως για ημιαγωγούς μικρού ενεργειακού χάσματος

και μεγάλου spin orbit splitting) [10]. Σύμφωνα με τον μηχανισμό Ε.Υ σε στερεό το οποίο

διαθέτει ένα κέντρο συμμετρίας ,οι καταστάσεις Bloch των "spin-up" και των "spin-down"

που έχουν ίδιο κυματάνυσμα
#»

k μπορούν να " ανακατευτούν" μεσω Spin Orbit Interaction

και να γραφτεί ο συνδιασμός τους. Κύριος μηχανισμός σκέδασης που χρησιμοποιείται είναι το

’spin-flip" (σκέδαση ανάστροφης περιστροφής) ο οποίος περιέχει φωνόνια [8].

1.4 Spin Current

Spin Current ονομάζουμε τη ροή του ηλεκτρονικού σπιν σε υλικά διαστάσεων της

τάξης των νανόμετρων και θεωρείται η πιο σημαντική έννοια στον τομέα των Spintronics.

Ονομάζουμε ως Spin Current την ροή της στροφορμής η οποία δημιουργείται απο φαινόμενα

όπως ειναι το "spin injection"(δηλαδή η εισαγωγή σπιν) και "spin accumulation"

(συσσώρευση του σπιν). Μπορεί να μηδενιστεί μέσω των φαινομένων "Spin

Relaxation"(χαλάρωση του σπιν) και φαινόμενα διάχυσης του σπιν ("spin diffusion"). Καθώς
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Κεφάλαιο 1. Spin Current

το φορτίο του ηλεκτρονίου κινείται συνεκτικά μέσα στο υλικό, επάγει ηλεκτρικό ρέυμα με

αποτέλεσμα την μεταφορά ενέργειας και πληροφορίας.

Τώρα για την εισαγωγη του σπιν ρέυματος, εισάγουμε ενα διανυσματικό δυναμικό

#»

Aσ το οποίο εχει εξάρτηση απο το σπιν του ηλεκτρονίου. Για να δούμε μια μαθηματική

ερμηνεία του spin current , αρχικά ορίζουμε τον τελεστή ταχύτητας
#»v σ όπου σ ο δείκτης που

ορίζει το σπιν (spin up/ spin down) σ=↑, ↓ ως εξής [11] :

#»vσ =
∑
i

(
#»

Pi −
e

c

#  »

Aσ)/m = −c
e

∂H

∂Aσ
(1.16)

Αν οι ιδιοτιμές της ενέργειας του συστήματος είναι Ε(A↑, A↓) , τότε το ηλεκτρικό ρέυμα

υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση:

#»
je = −e( #»v↑ + #»v↓) = −e( ∂E

∂A↑
+
∂E

∂A↓
) (1.17)

Για ένα Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο , το διανυσματικό δυναμικό
#  »

Aσ είναι ανεξάρτητο του σπιν αφού

:

# »

A↑ =
# »

A↓

έχοντας ως αποτέλεσμα το Ηλεκτρικό ρέυμα να είναι ανεξάρτητο του σπιν και να ισχύει :

#»v↑ = #»v↓

Στην περίπτωση όμως όπου τα δυο διανύσματα της ταχύτητας δεν είναι ίσα και ισχύει

για παράδειγμα ότι:
#»v↑ = − #»v↓

τότε το ηλεκτρικό ρέυμα σύμφωνα με τη σχέση (1.17) μηδενίζεται και έτσι η διαφορά των δύο

ταχυτήτων σχετίζεται με την συλλογική κίνηση του σπιν ορίζοντας το Spin Current [12] ως:

#»
js =

h̄

2
( #»v↑ − #»v↓) =

h̄

2e
(

#»

I↑ −
#»

I↓) (1.18)

όπου
#»

I ↑=en↑ #»u↑ ,
#»

I ↓=en↓ #»u↓ και το n↑ , n↓ εκφράζουν τον αριθμό των ηλεκτρονίων με spin up

και spin down αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις εξισώσεις (1.17), (1.18) μπορούμε να διαχωρίσουμε τα ρέυματα αυτά

σε 3 κατηγορίες. Αρχικά, όταν οι πυκνότητες φορτίου για τις 2 καταστάσεις σπιν διαδίδονται

σε αντίθετες κατευθύνσεις (
#»

I ↑=-
#»

I ↓ ) το συνολικό ρέυμα φορτίου είναι μηδεν άρα έχουμε

9



1.4. Spin Current

μονο μεταφορά του σπιν
#»

I s η οποία ονομάζεται "Pure Spin Current" όπως φαίνεται στο

σχήμα 1.2(b). ΄Οταν οι δυο πυκνότητες φορτίου και για τις 2 καταστάσεις σπιν είναι ίσες

(
#»

I ↑=
#»

I ↓) τότε έχουμε καθαρά μεταφορά φορτίου χωρίς μεταφορα σπιν ,η οποία ονομάζεται

"Pure Charge Current" (σχήμα 1.2(a)). Στην περίπτωση όπου οι δύο πυκνότητες φορτίου

είναι άνισες (
#»

I ↑ >
#»

I ↓ ή
#»

I ↑<
#»

I ↓ ) τότε έχουμε ταυτόχρονη μεταφορά φορτίου και σπιν ,και η

μεταφορά αυτη είναι γνωστη ως "Spin-polarized Current" (σχήμα 1.2(c)).

Σχήμα 1.2: 3 κατηγορίες ρευμάτων: (a)Pure Charge Current (b)Pure Spin Current

(c)Polarized-Spin Current

Το ρέυμα που θα μας απασχολήσει περισσότερο στην παρούσα φάση είναι το "Pure

Spin Current" , δηλαδή η ροή στροφορμής (σπιν) σε νανοϋλικά χωρίς την ταυτόχρονη

μεταφορά φορτίου. Διαφέρει απο το ρέυμα φορτίου αφού είναι χρονικά αμετάβλητο και αφού

καθορίζεται απο την ιδιοστροφορμή του ηλεκτρονίου (το σπιν) ορίζεται ως διανυσματικό

μέγεθος. Επιπρόσθετα, ενω το Polarized-spin Current σύμφωνα με το σχήμα 1.2(c) για

μεταφορά ενέργειας 2× h̄
2

χρειάζεται 4 e− , με το Pure Spin Current επιτυγχάνεται

χρησιμοποιώντας 2e− κινούμενα σε αντίθετες κατευθύνσεις. Για την ανίχνευση και δημιουργία

του Pure Spin Current η κύρια μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι το Spin Current

Pumping μέσω μαγνητικής μετάπτωσης σιδηρομαγνητικού στρώματος το οποίο οδηγείται

μέσω μικροκυμάτων σε συνθήκες σιδηρομαγνητικού συντονισμού.
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Κεφάλαιο 1. Spin Current

1.5 Spin Hall Effect και Inverse Spin Hall Effect

Το Spin Hall Effect μπορεί να θεωρηθεί μια απο τις σπουδαιότερες ανακαλύψεις

στον τομέα των Spintronics αφου συνδέει το ρέυμα φορτίου με το spin current, δίνοντας μας

την ευκαιρία να μπορούμε να δημιουργήσουμε και να ανιχνέυσουμε το Spin Current. Το

φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται κυρίως σε παραμαγνητικά συστήματα ως αποτέλεσμα του Spin

Orbit Interaction [13]. Η ύπαρξη του Spin Hall Effect σε μη-μαγνητικά υλικά και ημιαγωγούς

(και αντίστοιχα η ύπαρξη του Anomalous Hall Effect σε σιδηρομαγνητικά υλικα) ειναι μια

πειραματική απόδειξη ότι τα ηλεκτρόνια έχουν ιδιοστροφορμή (spin) και μαγνητική ροπή που

προκαλεί την ύπαρξη εγκάρσιας δύναμης στην παρουσία ηλεκτρικού πεδίου [14].

΄Εστω σε παραμαγνητικό μέταλλο στο σημείο Curie ή ημιαγωγό με προσμίξεις όπου

ρέει ρέυμα φορτίου στην οριζόντια κατέυθυνση x. Ο μηχανισμός σκέδασης που υπάρχει στο

υλικό, θα σκεδάσει τα e− με Spin up σε κατέυθυνση κάθετη στη ροή του ρέυματος ενω αυτά

με Spin down σε αντίθετη κατέυθυνση. Λόγω ύπαρξης ίσου αριθμού ηλεκτρονίων με spin up

και spin down δεν θα έχουμε ανισορροποία φορτίου (ώστε να έχουμε charge current (ρέυμα

φορτίου) όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω) όμως θα έχουμε ανισσοροποία του spin λογω

περίσσειας στην μια πλευρα των spin up και spin down στην άλλη πλευρά όπως φαίνεται στο

πιο κάτω σχήμα 1.3, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ηλεκτρικής τάσης Hall.

Σχήμα 1.3: Spin Hall Effect όπου η διαφορά στα επίπεδα Fermi για κάθε σπιν στα δύο άκρα

του δείγματος ίσουται με την τάση VSH .
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Το SHE λοιπόν, μετατρέπει το ηλεκτρικό ρέυμα φορτίου σε spin current σε κάθετη

κατέυθυνση σε ένα στερεό μεσω της Spin Orbit interaction. Ιστορικά το φαινόμενο αυτό είχε

προβλεφθεί απο τους Ρώσους φυσικούς M.I. Dyakonov και V.I. Perel το 1971 [15], όμως η

πρώτη φορά που μετρήθηκε πειραματικά σε ημιαγωγόυς ήταν το 2004 απο τον Y.K. Kato [13].

Το αντίστροφο φαινόμενο του Spin Hall Effect (SHE) είναι το Inverse Spin Hall

Effect (ISHE) κατα το οποίο έχουμε μετατροπή του ρέυματος spin
#»

J s σε ρέυμα φορτίου
#»

J c.

Η ύπαρξη του spin current
#»

J s , υποδηλώνει ότι 2 ηλεκτρόνια που " ταξιδέυουν " σε αντίθετες

κατευθύνσεις κατα μήκος του Js ,τείνουν να έχουν αντίθετα σπιν ,παράλληλα και αντιπαράλληλα

στο διάνυσμα πόλωσης σ σύμφωνα με το σχήμα (1.4b) .

(a) (b)

Σχήμα 1.4: Σχηματική αναπαράσταση του (a) Spin Hall Effect και (b) Inverse Spin Hall Effect

όπου
#»

J c ,
#»

J s και
#»σ είναι το διάνυσμα του ρέυματος φορτίου,το διάνυσμα του spin current και

το διάνυσμα της spin-πόλωσης αντίστοιχα.

Η αλληλεπίδραση σπιν-τροχιάς (Spin Orbit Interaction) κάμπτει κατα τη σκέδαση τα 2

ηλεκτρόνια στην ίδια κατέυθυνση και έτσι επάγεται ηλεκτρικό πεδίο EISHE κάθετο στην αρχική

κατέυθυνση του spin ρέυματος
#»

J s και του διανύσματος spin πόλωσης
#»σ .Τα 3 αυτά μεγέθη,

συνδέονται σύμφωνα με τη σχέση :

EISHE∝Js×σ (1.19)

΄Ετσι μετρώντας την τάση EISHE , ανάλογα με το πρόσημο που έχει μπορούμε να

προσδιορίσουμε την κατέυθυνση του διανύσματος spin πόλωσης σ σύμφωνα με την εξίσωση

1.19. Σε μέταλλα με ισχυρή αλληλεπίδραση spin - τροχιάς (SOI) έχει παρατηρηθεί ISHE σε
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Κεφάλαιο 1. Spin Current

θερμοκρασία δωματίου [16]. Στην παρούσα μελέτη, πραγματοποιήθηκε μέτρηση ISHE τάσης

στο γερμάνιο (μη μαγνητικό υλικό) όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4.2 .
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Κεφάλαιο 2

Μεθοδός Spin Pumping και

Σιδηρομαγνητικός συντονισμός

Στο κεφάλαιο αυτό, θα εισάγουμε την έννοια του σιδηρομαγνητικού συντονισμού

(FMR) κάτω απο τις συνθήκες του οποίου μπορούμε να μελετήσουμε την έννοια του Spin

Pumping ,η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στην διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας. Είναι

μια μέθοδος με ευρεία χρήση για τη μελέτη του ανίστροφου Spin Hall Effect (ISHE).

2.1 Σιδηρομαγνητισμός

Μια απο τις πιο σημαντικές ιδιότητες του ηλεκτρονίου εκτός απο το φορτίο του είναι το

γεγονός ότι μπορεί να συμπεριφέρεται σαν μικροσκοπικός μαγνήτης λόγω της μαγνητικής του

διπολικής ροπής. Η μαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου οφείλεται στην βασικότερη του ιδιότητα

που είναι το σπιν, όπου λόγω της κβαντομηχανικής του φύσης και σύμφωνα με την Αρχή

του Pauli το σπιν μπορεί να είναι μόνο σε μια απ΄τις δύο καταστάσεις. Γενικότερα, το σπιν

εκτός απο αίτια της ύπαρξης της μαγνητικής διπολικής ροπής , είναι και η κύρια πηγή του

σιδηρομαγνητισμού. ΄Οταν σε ένα υλικό τα μαγνητικά δίπολα (ή πιο απλά τα σπιν τους) δείχνουν

προς την ίδια κατέυθυνση τότε τα ατομικά μικροσκοπικά μαγνητικά πεδία τους προστίθονται

ώστε να δημιουργήσουν ένα μεγαλύτερο Μάκροσκοπικό πεδίο. Για να έχουμε μια ΄καθαρή

μαγνητική διπολική ροπή΄ (ή αλλιως ασύζευκτα σπιν) χρειάζεται να έχουμε άτομα με " μερικώς
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Κεφάλαιο 2. Μεθοδός Spin Pumping και Σιδηρομαγνητικός συντονισμός

"συμπληρωμένες τις στοιβάδες λόγω του ότι άτομο με τελείως συμπληρωμένες στοιβάδες, τα

σπιν θα αλληλοαναιρούνται ανάλογα με τον προσανατολισμό τους με αποτέλεσμα να μηδενίζεται

η μανητική ροπή (ή μαγνήτιση).

Γενικότερα, ανάλογα με τον προσανατολισμό της μαγνήτισης σε σχέση με το

εξωτερικό μαγνητικό πεδίο που θα εφαρμόσουμε στο υλικό, τα υλικά χωρίζονται σε τρείς

κατηγορίες: σε παραμαγνητικά, διαμαγνητικά και σιδηρομαγνητικά υλικά. Υλικα στα οποία το

διάνυσμα της μαγνήτισης είναι παράλληλο στη διέυθυνση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου

#»

B ονομάζονται παραμαγνητικά. Στην περίπτωση των διαμαγνητικών υλικών, το διάνυσμα της

μαγνήτισης είναι αντιπαράλληλο στην διέυθυνση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου
#»

B. Στα

σιδηρομαγνητικά υλικά δεν χρειάζεται η παρουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου για τη

διατήρηση της μαγνήτισης τους, αφου μπορουν να διατηρήσουν επ’ αορίστου πεπερασμένη

μαγνήτιση εαν οι μόνιμες μαγνητικές ροπές των ιόντων ή ατόμων στο υλικό

προσανατολίζονται παράλληλα προς μια συγκεκριμένη κατέυθυνση.

Σε ένα σιδηρομαγνητικό υλικό, κάθε δίπολο τείνει να ευθυγραμμιστεί με τα

γειτονικά του δίπολα (λόγω κβαντομηχανικού προσανατολισμού) ,έχοντας ως αποτέλεσμα τη

δημιουργία ενός μαγνητικού πεδίου μεγάλης μαγνητοστατικής ενέργειας. Για να μειωθεί η

ενέργεια αυτή, τα διπολά ευθυγραμμίζονται μόνο σε μικρά τμήματα του υλικού τα οποία

ονομάζουμε " Μαγνητικές περιοχές " (Magnetic Domains). Οι περιοχές αυτές έχουν τυχαίο

προσανατολισμό η μια προς την άλλη, δείχνουν δηλαδή σε τυχαίες κατευθύνσεις ώστε να

μειώσουν την ένταση του συνολικού πεδίου. Αν προσθέσουμε ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο

(τοποθετώντας ένα κομμάτι σίδηρου για παράδειγμα) η ροπή στρέψεως N = m×B [17] θα

προσπαθήσει να προσανατολίσει τα δίπολα των περιοχών προς την κατέυθυνση του πεδίου.

Στο σύνορο ανάμεσα σε 2 μαγνητικές περιοχές όπου τα γειτονικά δίπολα έχουν αντίθετες

κατευθύνσεις ,η ροπή στρέψης θα προσπαθήσει να ενισχύσει την περιοχή που είναι

ομοπαράλληλη στο πεδίο ,με αποτέλεσμα να "κερδίσει " κάποια απο τα δίπολα της άλλης

περιοχής και να διογκωθεί. Σε αντίθεση με τις περιοχές που δεν είναι ομοπαράλληλες στο

πεδίο ,οι οποίες συρρικνώνονται. Αν το πεδίο είναι πολύ ισχυρό, τότε θα επικρατήσει εξ
′

ολοκλήρου μια συγκεκριμένη περιοχή και έτσι το σιδηρομαγνητικό υλικό φτάνει σε κατάσταση

κορεσμού.

Μελετώντας τον βρόγχο υστέρησης ενός σιδηρομαγνητικού υλικού ,ο οποίος

παρουσιάζει την εξάρτηση της μαγνήτισης Μ του υλικού σε σχέση με το εφαρμοζόμενο
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2.1. Σιδηρομαγνητισμός

Σχήμα 2.1: Βρόγχος υστέρησης σιδηρομαγνητικού υλικού

μαγνητικό πεδίο Η , μπορούμε να εξαγάγουμε σημαντικές πληροφορίες για τις μαγνητικές

ιδιότητες του σιδηρομαγνητικού υλικού. Μια θεωρητική απεικόνιση ενός βρόγχου υστέρησης

περιγράφεται στο σχήμα 2.1. ΄Εστω ότι εφαρμόζουμε ρέυμα Ι το οποίο δημιουργεί εξωτερικό

μαγνητικό πεδίο στον απομαγνητισμένο σιδηρομαγνήτη. Αυξάνοντας το ρέυμα, θα έχουμε

άυξηση του πεδίου με αποτέλεσμα κάποια δίπολα να ευθυγραμμιστούν προς αυτό. Κατα

συνέπεια, αυξάνεται η συνολική μαγνήτιση του υλικού όσο αυξάνουμε το ρέυμα , μέχρι ενός

σημείου όπου ολα τα δίπολα έχουν ευθυγραμμιστεί και έτσι δεν επιρεάζεται πλεον η

μαγνήτιση. Το σημείο αυτό αντιστοιχεί στο σημείο κορεσμού του βρόγχου υστέρησης (σημείο

b στο σχήμα) .Ακολούθως, μειώνοντας το μαγνητικό πεδίο ,μειώνεται η μαγνήτιση όμως

ακόμη και αν το πεδίο μηδενιστεί υπάρχει μια παραμένουσα μαγνήτιση (σημείο c ) αντι να

επιστρέψουμε στο α (όπου Μ=0) μέσω της αρχικής διαδρομής. Τώρα για να μηδενίσουμε

αυτή την παραμένουσα μαγνήτιση , εφαρμόζουμε μαγνητικό πεδίο στην αντίθετη κατέυθυνση

(απο την αρχική) το οποίο ονομάζουμε Απομαγνητίζουσα δύναμη Hc ή αλλιώς Coercivity

(σημείο d ). ΄Επειτα, συνεχίζοντας να αυξάνουμε την ένταση του μαγνητικού πεδίου προς

αυτή την κατέυθυνση φτάνουμε πάλι σε κορεσμό ,όμως αυτή την φορά προς την αντίθετη

κατέυθυνση (αφού όλα τα δίπολα δείχνουν αντίθετα - σημείο e ). Τέλος, αν σταματήσουμε να

εφαρμόζουμε ρέυμα στον απομαγνητισμένο σιδηρομαγνήτη, θα παραμείνει με μια μόνιμη

μαγνήτιση (σημείο f ). Επαναλαμβάνοντας τώρα την διαδικασία απ
′
την αρχή, η μαγνήτιση θα

επιστρέψει στο μηδέν (σημείο g ) και τελικά στο σημείο κορεσμού (σημείο b ) απ
′
όπου

ξεκίνησε. ΄Ολη αυτή η διαδρομή, δημιουργεί τον βρόγχο υστέρησης μέσω του οποιόυ

μπορούμε υπολογίζοντας την παραμένουσα μαγνήτιση και το coercivity να εξαγάγουμε
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Κεφάλαιο 2. Μεθοδός Spin Pumping και Σιδηρομαγνητικός συντονισμός

σημαντικές πληροφορίες για τις μαγνητικές ιδιότητες του δείγματος.

2.2 Σιδηρομαγνητικός Συντονισμός

Ο σιδηρομαγνητικός συντονισμός είναι μια απο τις πιο διαδεδομένες

φασματοσκοπικές τεχνικές, η οποία χρησιμοποιείται για την μελέτη της δυναμικής του

διανύσματος της μαγνήτισης στην παρουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Αρχικά θα

χρησιμοποιήσουμε την προσέγγιση του " μακροσκοπικού ανύσματος " (macrospin) το οποίο

παριστάνει το ολικό spin του σιδηρομαγνήτη. H προσέγγιση αυτή υποθέτει ότι το μέτρο της

μαγνήτισης ενός σιδηρομαγνητικού δείγματος παραμένει ομοιόμορφο στο χώρο καθώς κινείται

[18].

Αρχικά έστω ότι το διάνυσμα της μαγνήτισης σε ένα σιδηρομαγνητικό δείγμα δείχνει

τυχαία σε μια κατέυθυνση. Εφαρμόζοντας τώρα ένα ισχυρό εξωτερικό μαγνητικό πεδίο το

διάνυσμα του μαγνητισμού διατηρώντας σταθερό το μέτρο του ,τίθεται σε κίνηση αλλάζοντας

γωνία. Ουσιαστικά, το διάνυσμα της μαγνήτισης περιστρέφεται γύρω απο τον άξονα του

ενεργόυ μαγνητικού πεδίου
#       »

Heff ,το οποίο αποτελείται απο το διανυσματικό άθροισμα του

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου
#»

H ,του πεδίου μαγνητοκρυσταλλικής ανισοτροπίας
#    »

Han και του

πεδίου μαγνητοστατικής ανισοτροπίας
#    »

HM σύμφωνα με τη σχέση:

#       »

Heff =
#»

H +
#    »

Han +
#    »

HM (2.1)

΄Οσο το διάνυσμα της μαγνήτισης περιστρέφεται μεταπτωτικά γύρω απο τον άξονα του ενεργού

μαγνητικού πεδίου
#       »

Heff η γωνιά μεταξύ της μαγνήτισης
# »

M και του
#       »

Heff μειώνεται μέχρι που

το διάνυσμα της μαγνήτισης ευθυγραμμίζεται με το ενεργό μαγνητικό πεδίο. Στο σημείο αυτό,

το σύστημα βρίσκεται σε ισορροποία καθώς έχει καταλάβει την χαμηλότερη ενεργειακά θέση.

Αυτή η μεταπτωτική κίνηση του διανύσματος της Μαγνήτισης περιγράφεται απο την διαφορική

εξίσωση Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG) [16] :

d
# »

M

dt
= −γ # »

M× #»

Heff +
αo
Ms

# »

M×(
# »

M× #»

Heff ) (2.2)

όπου γ ο γυρομαγνητικός λόγος,
#»

Heff το ενεργό μαγνητικό πεδίο, αo η σταθερά απόσβεσης

Gilbert και Ms η μαγνήτιση κορεσμού (saturation magnetization). O πρώτος όρος της

εξίσωσης LLG ονομάζεται όρος Larmor και υποδηλώνει την κίνηση του διανύσματος της
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2.2. Σιδηρομαγνητικός Συντονισμός

μαγνήτισης
# »

M γύρω απο το διάνυσμα του ενεργού μαγνητικού πεδίου
#       »

Heff και ο δέυτερος

όρος της πιο πάνω εξίσωσης ειναι ο όρος απόσβεσης που υποδηλώνει την κίνηση του

διανύσματος της μαγνήτισης προς το διάνυσμα
#       »

Heff μέχρι τα δύο διανύσματα να

ευθυγραμμιστούν. Καθώς η γωνία μεταξύ του διανύσματος της μαγνήτισης και του ενεργου

Σχήμα 2.2: Απεικονίση της κίνησης του διανύσματος της μαγνήτισης γύρω απο τον άξονα του

μαγνητικού πεδίου Heff ,όπου με κίτρινο απεικονίζεται ο όρος μετάπτωσης και με πράσινο ο

όρος απόσβεσης.

μαγνητικού πεδίου μειώνεται , μειώνεται αντίστοιχα και η ενέργεια του συστήματος [19]. Για

να σταματήσουμε την φθίνουσα (μεταπτωτική) κίνηση του διανύσματος της μαγνήτισης προς

το ενεργό μαγνητικό πεδίο πρέπει να εφαρμόσουμε μια εξωτερική δύναμη στο σπιν του

μαγνητισμού (ή να προσφέρουμε επιπλέον ενέργεια στο σύστημα).

Για την εξωτερική δύναμη πρέπει να εφαρμόσουμε ένα παλλόμενο μαγνητικό πεδίο που

να έχει συχνότητα ίση με την ιδιοσυχνότητα μετάπτωσης του σπίν του μαγνητισμού. ΄Οταν οι

δύο συχνότητες είναι ίσες, τότε έχουμε Συντονισμό κατα τον οποίο το διάνυσμα της μαγνήτισης

περιστρέφεται με τη μέγιστη δυνατή γωνιά. Για να δημιουργήσουμε παλλόμενο μαγνητικό πεδίο

χρησιμοποιείται Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που θα έχει συχνότητα ίση με τη συχνότητα

που χρειάζεται το σύστημα μας ώστε να τεθεί σε συντονισμό (της τάξης των GHz). Το

φαινόμενο αυτό κατα το οποίο συμπίπτουν οι δύο συχνότητες και το διάνυσμα μαγνήτισης
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Κεφάλαιο 2. Μεθοδός Spin Pumping και Σιδηρομαγνητικός συντονισμός

περιστρέφεται με τη μέγιστη δυνατή γωνία ονομάζεται Σιδηρομαγνητικός Συντονισμός (FMR).

2.3 Spin Pumping

Μια απο τις κύριες διεργασίες του τομέα των Spintronics είναι η εισαγωγή και

ανίχνευση ρέυματος spin (spin current). Οι κύριες μεθόδοι που αναπτύχθηκαν για την

εισαγωγή(δημιουργία) spin current σε υλικά είναι (1) η nonlocal (μη τοπική) ηλεκτρική

εισαγωγη spin current απο σιδηρομαγνητικές επαφές, (2) η οπτική εισαγωγή spin current απο

κυκλικά πολωμένο φως και (3) το spin pumping απο σιδηρομαγνήτη(precessing ferromagnet)

[20]. Στην παρούσα εργασία, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή spin current

ήταν το Spin Pumping. Το Spin Pumping προκαλεί την δημιουργία pure spin current το

οποίο προέρχεται απο μετάπτωση μαγνήτισης
# »

M(t) στο σιδηρομαγνητικό στρώμα του

δείγματος σιδηρομανητικού/μη μαγνητικόυ υλικού κάτω απο συνθήκες σιδηρομαγνητικού

συντονισμού [21].

Η Spin pumping θεωρία βασίζεται στον φορμαλισμό σκέδασης που αναπτύχθηκε

απο τους Tserkovnyak, Brataas, Bauer και Halperin. Η θεωρία αυτή είναι μια επέκταση της

θεωρίας του αδιαβατικού κβαντικού pumping προσθέτωντας και το spin στους βαθμούς

ελευθερίας. Συγκεκριμένα, είχαν δείξει ότι η μεταπίπτουσα μαγνήτιση στο σιδηρομαγνητικό

στρώμα, δημιουργεί ένα χρονικά εξαρτώμενο spin current στην διεπιφάνεια

σιδηρομαγνητικού/μη μαγνητικού υλικού , το οποίο ρέει στο μη μαγνητικό υλικό και δίνεται

απο την πιο κάτω σχέση:

js,jump
#»σ (t) =

h̄

4π
Ar

#̂»m×
ˆ#   »

dm

dt
(2.3)

όπου
#̂»m(t) είναι το μοναδιαίο διάνυσμα της μαγνήτισης ,

#»σ το μοναδιαίο διάνυσμα της

πόλωσης του spin current και Ar η spin pumping αγωγιμότητα. Η spin pumping

αγωγιμότητα είναι ανάλογη του πραγματικού μέρους της spin mixing αγωγιμότητας g↑↓

(Ar≈Re[g↑↓]). Σύμφωνα με την πιο πάνω σχέση (1.18) ο δέυτερος όρος του εξωτερικού

γινομένου
d #»m
dt

είναι της ίδιας μορφής με το δέυτερο μέρος της εξίσωσης LLG , έτσι

συνεισφέρει μια επιπρόσθετη απόσβεση στο σύστημα ,η οποία είναι περισσότερη στην

περίπτωση εκπομπής spin current απο το μαγνητικό στο μη-μαγνητικό υλικό [22].

Ουσιαστικά όσο μεγαλύτερος είναι ο όρος αυτός τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσβεση του
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2.3. Spin Pumping

συστήματος. Πιο απλοίκα, αν σκεφτούμε το σύστημα σαν ενα κλασικό αρμονικό ταλαντωτή

όπου η απόσβεση προκαλεί μείωση του πλάτους ταλάντωσης, όμοια στο παρών σύστημα η

απόσβεση προκαλεί την μέιωση του πλάτους της στροφορμής του συστήματος.

Σύμφωνα με την σύμβαση ότι Ar≈Re[g↑↓], το πραγματικό μέρος της spin mixing

αγωγιμότητας εκφράζει την μεταφορά στροφορμής διαμέσου μιας διεπιφάνειας σε διαδικασίες

σκέδασης. Πιο αναλυτικά, η spin mixing αγωγιμότητα αποτελείται απο μια συνιστώσα G↑↓ η

οποία περιγράφει την μεταφορά των spin στην επιφάνεια και απο μια συνιστώσα T ↑↓ η οποία

περιγράφει διαδικασίες μετάδοσης. Στην προκειμένη περίπτωση ,όπου έχουμε

σιδηρομαγνητικό/μη-μαγνητικό υλικο μπορούμε να αμελήσουμε την T ↑↓ συνιστώσα ,όποτε η

spin mixing αγωγιμότητα θα ισούται με: g↑↓ = G↑↓

F
όπου F το εμβαδόν της επιφάνειας [22].

Mε βάση την παραδοχή που μόλις αναφέρθηκε, ο παράγοντας spin mixing conductance

αναπαριστά τον αριθμό των καναλιών αγωγιμότητας (των αντανακλάσεων) του spin ανα

μονάδα επιφάνειας στη διεπιφάνεια μαγνητικού/μη-μαγνητικού υλικού όπως παρουσιάζεται και

στην ακόλουθη σχέση [23]:

g↑↓ =
κkF

2A

4π2
(2.4)

όπου κ=αριθμός καναλιών αγωγιμότητας ανα άτομο στην επιφάνεια(κοντά στην μοναδα),kF

το κυματάνυσμα Fermi και Α η επιφάνεια του καναλιού. Στην παρούσα εργασία όπου έχουμε

διεπιφάνεια σιδηρομαγνητικού/μη μαγνητικού υλικού η σχέση που θα χρησιμοποιήσουμε για

τον υπολογισμό του spin mixing conductance είναι :

g↑↓ =
4πMsd

gµB
(αF/N − αF ) (2.5)

όπου Ms η μαγνήτιση κορεσμού, d το πάχος του σιδηρομαγνήτη, µB η Bohr Magneton και

αF/N , αF οι σταθερές απόσβεσης της επιφάνειας σιδηρομαγνητικου/μη-μαγνητικού υλικού και

σιδηρομαγνητικού αντίστοιχα. Η spin mixing αγωγιμότητα είναι μια παράμετρος που έχει άμεση

εξάρτηση απο το υλικό και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η συσσώρευση του σπιν σε μια

επιφάνεια μεταδίδει στροφορμή μέσα απο αυτή την επιφάνεια.

Καθώς το διάνυσμα της μαγνήτισης περιστρέφεται, το spin current που εγχέεται απο

το μαγνητικό στο μη-μαγνητικό υλικό ειναι χρονικά εξαρτώμενο όμως η ac spin current

συνιστώσα όταν υπολογιστεί κατα μέσο όρο με τον χρόνο έχει μη μηδενική dc συνιστώσα η

οποία δίνεται απο τη σχέση :

js,dc =
h̄ω

4π
Arsin

2Θ (2.6)
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Κεφάλαιο 2. Μεθοδός Spin Pumping και Σιδηρομαγνητικός συντονισμός

όπου Θ η κωνική γωνια που σχηματίζει το διάνυσμα της μαγνήτισης.

Σχήμα 2.3: Απεικονίση της δημιουργίας spin current απο το Spin Pumping στην μαγνητικη

/μη μαγνητική επιφάνεια . Προσθέτοντας 2 ηλεκτροδιόδους στα άκρα του μη μαγνητικού υλικού

μπορούμε να μετρήσουμε την VISHE.

Στο πιο κάτω σχήμα 2.3 απεικονίζεται η δημιουργία του spin current απο το Spin

Pumping στη μαγνητική-μη μαγνητική επιφάνεια του. Με το μικρό πράσινο τόξο απεικονίζεται

η μικρή συνιστώσα κατα μέσο όρο του dc current κατα μήκος του άξονα x. Μπορούν και οι 2

συνιστώσες να μας οδηγήσουν σε ρέυματα φορτίου σε μη μαγνητικό υλικό και τοποθετώντας

αισθητήρες κατα μήκος της x,y κατέυθυνσης να μετατραπούν σε ac, dc τάσεις αντίστοιχα.

΄Ολα τα πιο πάνω που αναφέρθηκαν όπου ενισχύεται η απόσβεση, ισχύουν στην

περίπτωση όπου το spin current ρεει πλήρως απο το σιδηρομαγνητικό στο μη-μαγνητικό

υλικό. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε Spin Sink όπου το spin μήκος διάχυσης είναι μικρότερο

απο το πάχος του μη-μαγνητικού υλικού (το οποίο είναι θεωρητικά "άπειρο ").Το Spin Sink

συμβαίνει όταν το μη μαγνητικό υλικό έχει ισχυρή Spin Orbit Interaction άρα και μεγάλο

ποσοστό Spin relaxation. Για συστήματα όπου το spin μήκος διάχυσης είναι μεγαλύτερο απο

το πάχος του μη-μαγνητικού υλικού, η συσσώρευση σπινς που επάγεται στο μη μαγνητικο

υλικό λόγω του pumped spin current απο το σιδηρομαγνητικό υλικό θα δημιουργήσει με τη

σειρά της μια συσσώρευση spin με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας αντιστροφής Backflow του

spin current. Tο Backflow συμβαίνει στην περίπτωση που το μη μαγνητικό υλικό

χαρακτηρίζεται απο ασθενή Spin Orbit interaction. Σε αυτή την περίπτωση μέρος του spin

current επιστρέφει πίσω στον σιδηρομαγνήτη με αποτέλεσμα την μείωση της απόσβεσης λόγω

του ότι μειώνεται το Ar σύμφωνα με την εξίσωση (2.6). Αυτό έχει ως επακόλουθο την μείωση
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2.3. Spin Pumping

του συνολικού spin current Jso κατα Js
back

σύμφωνα με τη σχέση:

Jos = Jpumps − J backs (2.7)

Η μείωση αυτή στην απόσβεση του συστήματος, μπορει να ληφθεί υπ΄ όψην αν αντικαταστήσουμε

την spin mixing αγωγιμότητα g↑↓ με την ενεργό spin mixing αγωγιμότητα geff
↑↓

η οποία δίνεται

απο τη σχέση:

geff
↑↓ =

4πMsdγg
gµBωf

(∆HF/N −∆HF ) (2.8)
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Κεφάλαιο 3

Πειραματική Διαδικασία

3.1 Πειραματική διαδικασία μέτρησης

σιδηρομαγνητικού συντονισμού (FMR)

Σύμφωνα με ότι έχει αναφερθεί στο κεφαλαιο 2 σχετικά με τον σιδηρομαγνητισμό

συντονισμό ,για να τεθεί ένα υλικό σε σιδηρομαγνητικό συντονισμό πρέπει η συχνότητα του

να συμπίπτει με την συχνότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας , δηλαδή της τάξης των

GHz. Για την μέτρηση του FMR και μετρήσεις spin pumping χρησιμοποιήθηκε το

φασματόμετρο υψηλής ανάλυσης και ευαισθησίας ADANI CMS-8400 (EPR). Το

συγκεκριμένο όργανο διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας (μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να

φτάσει ειναι 30◦ C) ,μετρητή συχνότητας και αισθητήρα μαγνητικού πεδίου. Στη συνέχεια θα

δοθεί μια βασική περιγραφη στη πειραματική διάταξη του οργάνου μέτρησης (σχήμα 3.1) για

μια πιο βαθιά κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του.

Για την δημιουργία στάσιμων κυμάτων ,το όργανο χρησιμοποιεί μια ορθογώνια

κοιλότητα (cavity) TE102 με κεντρική συχνότητα γύρω στα 9.6GHz και στο κέντρο της

κοιλότητας το μαγνητικό πεδίο μπορεί να φτάσει μέχρι 100kHz , στην οποια τοποθετούμε το

δείγμα κατα τη διάρκεια της μέτρησης. Στο κέντρο της κοιλότητας, έχουμε μέγιστο μαγνητικό

πεδίο και ελάχιστο ηλεκτρικό πεδίο ώστε να επιτυγχάνεται ο συντονισμός του σιδηρομαγνήτη

με τη μέγιστη δυνατή ισχύ (γύρω στα 200mW). Ο ηλεκτρομαγνήτης που βρίσκεται μέσα στην

κοιλότητα, έχει καπάκια στους πόλους του ώστε να παρέχουν ομοιογενές πεδίο σε ολόκληρη
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3.1. Πειραματική διαδικασία μέτρησης σιδηρομαγνητικού συντονισμού (FMR)

την περιοχή δείγματος της κοιλότητας. ΄Οσο αφορά το μαγνητικό πεδίο ,υπάρχει ελεγκτής

πεδίου ο οποίος ελέγχει τα επίπεδα του μαγνητικού πεδίου που εφαρμόζονται στο δείγμα .

Συγκεκριμένα υπάρχει ένας ανιχνευτής Hall effect ο οποίος είναι τοποθετημένος μεταξύ των

πόλων με σκοπό να διατηρεί το Μαγνητικό πεδίο στο απαιτούμενο επίπεδο.

Σε αυτή την πειραματική διάταξη, ως κύρια πηγη δημιουργιας των μικροκυμάτων

συχνότητας f≈9.6 GHz , χρησιμοποιείται μια δίοδος ταλάντωσης Gunn. Η δίοδος αυτή

παρέχει σταθερή ισχύ εξόδου και σταθερή συχνότητα στο σύστημα. Για την επεξεργασία του

σήματος που λαμβάνει το φασματόμετρο χρησιμοποείται ο ενισχυτής Lock In Amplifier ο

οποίος είναι ενσωματωμένος στο όργανο. Ο μέσος όρος του σήματος χρησιμοποιείται για να

βελτιώσει το λόγο του σήματος ως προς τον θόρυβο για ασθενές σήματα.

Σχήμα 3.1: Αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης της μέτρησης FMR .

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2, για να έχουμε σιδηρομαγνητικό

συντονισμό, πρέπει η συχνότητα του παλλόμενου μαγνητικού πεδίου, το οποίο δημιουργείται
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Κεφάλαιο 3. Πειραματική Διαδικασία

(αʹ) (βʹ)

Σχήμα 3.2: (α) Στο γράφημα αυτό έχουμε το σήμα πλάτους συναρτήσει του μαγνητικού πεδίου

πριν τη χρήση lock in amplifier , (b)Γράφημα (μορφή παραγωγού λωρεντζιανής) μετα την χρήση

του lock in amplifier όπου έχουμε την παράγωγο του σήματος απορρόφησης συναρτήσει του

μαγνητικού πεδίου.

μέσω ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας , να συμπίπτει με την συχνότητα του συστήματος. Για

να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μέτρηση σιδηρομαγνητικού συντονισμου (FMR)

υπάρχουν 2 τρόποι.Ο πρώτος τρόπος είναι διατηρώντας σταθερό το μαγνητικό πεδίο να

μεταβάλλουμε την συχνότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ένα συγκεκριμένο

φάσμα συχνοτήτων. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει για κάθε διαφορετική συχνότητα να

αλλάζουμε και κοιλότητα, όμως λόγω του ότι το δείγμα μας μπαίνει σε κοιλότητα TE102

συγκεκριμένων διαστάσεων δεν είναι εφικτό. Ο δέυτερος τρόπος μέτρησης FMR ,ο οποίος

χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα εργασία , είναι διατηρώντας σταθερή την συχνότητα της

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (άρα μας αρκεί μια κοιλότητα με συγκεκριμένες διαστάσεις)

μεταβάλλουμε το μαγνητικό πεδίο μέσω ηλεκτρομαγνήτη. Μεταβάλλοντας το εξωτερικό

μαγνητικό πεδίο για σταθερή συχνότητα καταγράφαμε το φάσμα του σήματος απορρόφησης

dI
dH

το οποίο αναμέναμε να έχει τη μορφή της κατανομής Lorentz. Μετά την χρήση του lock

in amplifier το φάσμα απορρόφησης συναρτήσει του μαγνητικού πεδίου αναπαρίσταται απο την

πρώτη παράγωγο της κατανομής Lorentz σύμφωνα με την εξίσωση:

L′ =
−16(x− xo)Γ

π[4(x− xo)2 + Γ2]
2 (3.1)
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3.2. Μαγνητο-οπτικό φαινόμενο Kerr (MOKE)

όπου στην προκειμένη περίπτωση το Γ συμβολίζει το πλάτος ∆W και το xo το μαγνητικό

πεδίο HFMR σε συνθήκες σιδηρομαγνητικού συντονισμόυ. Το σημείο στο οποίο έχουμε τοπικό

ακρότατο ,δηλαδή μηδενίζεται η πρώτη παράγωγος της απορρόφησης, αντιστοιχει στο μαγνητικό

πεδίο συντονισμού HFMR . Η διαφορά του μέγιστου του φάσματος απορρόφησης με το ελάχιστο

αντιστοιχεί στο φασματικό έυρος ∆Hpp όπως φαίνεται και στο σχήμα 3.2.

3.2 Μαγνητο-οπτικό φαινόμενο Kerr (MOKE)

Με τη χρήση του μαγνητοοπτικού φαινομένου Kerr διερευνήσαμε περαιτέρω τη

μαγνητική δομή των δειγμάτων PyGe που χρησιμοποιήθηκαν. Το φαινόμενο Kerr περιγράφει

τις αλλαγές που υφίσταται φως το οποίο αντανακλάται απο μια μαγνητική επιφάνεια,αφού

μπορεί να αλλάξει τόσο στην ελλειπτική πόλωση όσο και στην ανακλώμενη επιφάνεια [24].

Γενικά σε ένα μικροσκόπιο Kerr , το οποίο βασίζεται στο ΜΟΚΕ, το φως διέρχεται μέσα απο

ένα φίλτρο πυκνωτή. Στη συνέχεια ανακλάται απο το δείγμα και διέρχεται μέσω ενός φίλτρου

αναλύτη πόλωσης πριν περάσει μέσα απο το κανονικό οπτικό μικροσκόπιο (ή φωτοδίοδο).

Λόγω της ύπαρξης διαφορετικών γεωμετριών MOKE (πολωμένο, διαμήκες, εγκάρσιο και

τετραγωνικό ) ,οι οποίες απαιτούν και διαφορετικά πολωμένο φως, ο πολωτής πρέπει να μπορεί

να αλλάζει τη πόλωση του προσπίπτωντος φωτος και έτσι γινεται χρήση του αναλύτη.

Συγκεκριμένα , γραμμικά πολωμένο φως (το οποίο αναλύεται σε δεξιόστροφο και

αριστερόστροφο κυκλικά πολωμένο φως) προσπίπτει στην μαγνητική επιφάνεια με αποτέλεσμα

το ανακλώμενο φως να πολώνεται ελλειπτικά, με την αλλαγή στην πόλωση να είναι άμεσα

ανάλογη με τη συνιστώσα του μαγνητισμού η οποία είναι παράλληλη με την επιφάνεια

ανάκλασης. Λόγω της ύπαρξης του exchange interaction (αλληλεπίδραση ανταλλαγής) και

του spin orbit coupling στο μαγνητικό υλικό, οδηγούν σε διαφορετικά φάσματα απορρόφησης

για το αριστερό μέρος και δεξιό μέρος του κυκλικά πολωμενου φωτός. Ο άξονας πόλωσης του

ανακλώμενου φωτός είναι στραμμένος κατα γωνία θ που ονομάζεται γωνιά Kerr. Στη

συνέχεια, με τη χρήση πολωτή απομονώνουμε το στοιχείο που είναι ορθογώνιο στη διέυθυνση

του προσπίπτοντος φωτός. Μετρώντας την μαγνήτιση συναρτήσει του εξωτερικού μαγνητικού

πεδίου που εφαρμόζεται στο δείγμα δημιουργείται ένας βρόγχος υστέρησης του δείγματος, απο

τον οποίο μπορούμε να εξαγάγουμε πληροφορίες σχετικές με τις μαγνητικές ιδιότητες του

μαγνητικού υλικού.
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Σχήμα 3.3: Πειραματική διάταξη διαμήκες Μαγνητο-οπτικού φαινομένου Kerr (MOKE) .

Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε το διαμήκες ΜΟΚΕ όπου η μαγνήτιση είναι

παράλληλη με την επιφάνεια του υμενίου και με το επίπεδο πρόσπτωσης. Η διάταξη του διαμήκες

ΜΟΚΕ αναπαρίσταται στο σχήμα 3.3. Χρησιμοποιήθηκε μονοχρωματική πηγή (laser) μήκους

κύματος λ = 633nm , η οποία διερχόμενη μέσα απο πολωτή πολώνεται προς μια συγκεκριμένη

κατέυθυνση. Στη συνέχεια η δέσμη φωτός ανακλάται πάνω στο δείγμα ,το οποίο βρίσκεται

ανάμεσα σε ηλεκτρομαγνήτη ο οποίος δημιουργεί μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο. Ακολούθως ,

το μαγνητοοπτικό σήμα (ΜΟΚΕ signal) το οποίο είναι ανάλογο της μαγνήτισης , διέρχεται μέσα

απο τον αναλύτη και ανιχνέυεται μέσα απο τη φωτοδίοδο υπο μορφή τάσης. Χρησιμοποιώντας

συγκεκριμένο υπολογιστικό σύστημα, έχουμε μετρήσεις του μεταβαλλόμενου μαγνητικού πεδίου

συναρτήσει του σήματος ΜΟΚΕ, οι οποίες στην παρουσία μαγνητικού υλικού τα 2 μεγέθη

αναπαριστούν βρόγχο υστέρησης. Με τη χρήση του μαγνητοοπτικού φαινομένου Kerr έχουμε

μια επαλήθευση των μαγνητικών ιδιοτήτων του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε.

3.3 Προετοιμασία/Κατασκευή Δειγμάτων

Για την διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας κατασκευάστηκαν δείγματα

διαστάσεων 2nm×3nm με διεπιφάνεια επιταξιακού Γερμανίου(Ge)/Permalloy(Py). Το
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3.3. Προετοιμασία/Κατασκευή Δειγμάτων

γερμάνιο που χρησιμοποιήσαμε είναι κατασκευασμένο για βιομηχανικές χρήσεις, και ειναι

εναποθετημένο σε substrate πυριτίου το οποίο επικαλύπτεται απο στρώση SiO2 πάχους

100nm .Χρησιμοποιήσαμε 2 διαφορετικά πάχη γερμανίου : 240nm και 50nm για σκοπούς

σύγκρισης. Στη συνέχεια σε κάθε πάχους γερμανίου εναποθέσαμε 4 διαφορετικού πάχους

δείγματα Permalloy(Py=NiFe) : 5nm, 7.5nm, 10nm, 20nm. Για να μπορούμε να συγκρίνουμε

τα αποτελέσματα διεπιφάνειας σιδηρομαγνητικου/μη μαγνητικού υλικού με δείγμα επιφάνειας

σιδηρομαγνητικού υλικού , κατασκευάσαμε δείγματα 4 διαφορετικών παχων Py( 5nm, 7.5nm,

10nm, 20nm ) .Επιπλέον για επιπρόσθετες συγκρίσεις των ιδιοτήτων 2 διαφορετικών

μαγνητικών υλικών (Permalloy και σίδηρο) κατασκευάσαμε δείγμα στο οποίο για κάθε πάχος

γερμανίου (πάχους 50nm και 240nm ανστίστοιχα) εναποθέσαμε τρία διαφορετικά πάχη

σιδήρου 5nm, 10nm, 20nm. Σε όλα τα δείγματα για να αποφύγουμε τυχόν αντίδράσεις του

Py (=NiFe) με το περιβάλλον εναποθέσαμε στρώμα χρυσού Au πάχους 2nm.

Σχήμα 3.4: Σχηματική αναπαράσταση των δειγμάτων που χρησιμοποιήσαμε (το συγκεκριμένο

είναι για πάχος Py 10nm ).

3.3.1 Εναπόθεση μεταλλικών υλικών

Με τη χρήση της μεθόδου Molecular Beam Epitaxy (MBE) εναποθέσαμε στην

επιφάνεια τα μεταλλικά υλικά Py(=NiFe) ,Fe στα αντίστοιχα δείγματα. Αρχικά τοποθετήσαμε

στον θάλαμο ΜΒΕ δύο δείγματα διαστάσεων επιφάνειας 1.50cm×0.75cm ταυτόχρονα. ΄Επειτα

με την βοήθεια του shutter το οποίο ελέγχαμε μέσω μικροσκοπικής βίδας, δημιουργήθηκαν

στην επιφάνεια 4 περιοχές ίσου πλάτους αλλά διαφορετικού πάχους υλικού Permalloy(NiFe)

διαστάσεων 5nm, 7.5nm,10nm ,20nm. Αφού κατασκευάστηκαν τα δείγματα, για να μπορούν

να γίνουν οι ανάλογες μετρήσεις MOKE και σιδηρομαγνητικού συντονισμού σε κάθε δείγμα

,κόψαμε κάθε δείγμα σε μέγεθος διαστάσεων περίπου 2mm×3mm .Για το κόψιμο των

δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε μαχαιράκι διαμαντένιας λεπίδας ώστε να μην γδαρθούν τα
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δείγματα .
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Κεφάλαιο 4

Ανάλυση

Αποτελεσμάτων/Μετρήσεων

4.1 Ποιοτικός προσδιορισμός μαγνητικών ιδιοτήτων

των δειγμάτων

Για να επιβεβαιώσουμε τις μαγνητικές ιδιότητες του δείγματος μετά την εναπόθεση

του σιδηρομαγνητικού υλικού (είτε Py είτε Fe αντίστοιχα) στο στρώμα γερμανίου

,χρησιμοποιήσαμε το μαγνητοοπτικό φαινόμενο Kerr το οποίο περιγράφτηκε στο προηγούμενο

κεφάλαιο. Πριν κόψουμε τα δείγματα στο επιθυμητο μέγεθος που χρειάζεται για τις μετρήσεις

σιδηρομαγνητικού συντονισμού (FMR), χρησιμοποιώντας το φαινόμενο ΜΟΚΕ πήραμε

μετρήσεις του σήματος ΜΟΚΕ συναρτήσει του μεταβαλλόμενου μαγνητικου πεδίου. Η

γραφική παράσταση των μετρήσεων αυτων στην ύπαρξη σιδηρομαγνητικού υλικού, σχηματίζει

βρόγχο υστέρησης. ΄Εγιναν μετρήσεις για τέσσερα διαφορετικά πάχη Py(5nm, 7.5nm, 10nm,

20nm) τα οποία εναποθέσαμε σε γερμάνιο πάχους 50nm και επαναλάβαμε την διαδικασία και

για το γερμάνιο πάχους 240nm αντίστοιχα.

Απο το γράφημα 4.1a ,παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται το πλάτος του

σιδηρομαγνητικού υλικου Py αυξάνεται και το coercivity, αφού για πάχος Py 20nm βλέπουμε

ότι ο βρόγχος υστέρησης είναι πολύ μεγαλύτερος όσο αφορά το coercivity σε σχέση με τους

βρόγχους υστέρησης για τα μικρότερα πάχη. Στο γράφημα 4.1b ,όπου το γερμάνιο που
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(a) (b)

(c)

Σχήμα 4.1: Τα πιο πάνω γραφήματα απεικονίζουν τους βρόγχους υστέρησης για (a) πάχος

γερμανίου Ge 50nm και Py=5 nm,7.5nm ,10nm ,20nm αντίστοιχα (b) πάχος γερμανίου Ge

240nm και Py=5 nm,7.5nm ,10nm ,20nm και (c) πάχος γερμανίου Ge 240nm για 3 διαφορετικά

πάχη σιδήρου Fe: 5nm, 10nm, 20nm αντίστοιχα
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4.2. Ανάλυση μετρήσεων σιδηρομαγνητικού συντονισμού-Spin Pumping σε γερμάνιο

εναποθέσαμε στο δείγμα μας είναι πάχους 240nm παρατηρούμε ότι για Py πάχους 5nm είναι

δύσκολο να διακρίνουμε το coercivity του βρόγχου υστέρησης πιθανόν λόγω του ότι είναι

περίπου 2 τάξεις μεγέθους μικρότερο απο το πάχος του μη μαγνητικού υλικού (Ge). Επιπλέον

στο γράφημα 4.1b παρατηρούμε ότι για τα πάχη 7.5nm ,10 nm, 20nm το coercivity αυξάνεται

αντίστοιχα. Η διαπίστωση αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με την θεωρία που αναφέρεται κυρίως

στο άρθρο [25] όπου συσχετίζει το μέγεθος του coercivity με το πάχος του μαγνητικού

υλικου αφού όσο μεγαλύτερο πάχος τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του coercivity. Για να

μπορούμε να συγκρίνουμε τις μαγνητικές ιδιότητες μεταξύ 2 μαγνητικών υλικών , πήραμε

μετρήσεις και για τα δείγματα σιδήρου-γερμανίου (πάχους 240nm ) για 3 διαφορετικά πάχη

όπως φαίνεται στο γράφημα 4.1c. Σύμφωνα με το γράφημα 4.1c παρατηρούμε ότι ο σίδηρος

χρειάζεται μεγαλύτερα μαγνητικά πεδία για να έχουμε ΜΟΚΕ σήμα σε σχέση με το

Permalloy. Συγκριτικά με τα άλλα δυο γραφήματα των βρόγχων υστέρησης 4.1a, 4.1b

παρατηρούμε ότι το coercivity στην περίπτωση του σιδήρου είναι μεγαλύτερο και για τα 3

αντίστοιχα πάχη των 2 υλικών. Παράλληλα όσο αυξάνουμε το πάχος του σιδηρομαγνητικού

υλικού (Fe) παρατηρούμε ότι αυξάνεται το μέγεθος του coercivity αν και δεν ειναι τόσο

ευδιάκριτη η διαφορά όπως στα προηγούμενα δύο γραφήματα.

4.2 Ανάλυση μετρήσεων σιδηρομαγνητικού

συντονισμού-Spin Pumping σε γερμάνιο

Η πιο συχνή μέθοδος που χρησιμοποιείται για να εισάγουμε pure spin current σε

ένα μη μαγνητικό υλικό σύμφωνα με το υποκεφάλαιο 3.3 είναι η μέθοδος Spin Pumping. Για

να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο αυτή ,απαιτείται το δείγμα μας διεπιφάνειας

σιδηρομαγνητικού/μη μαγνητικού υλικού, όπου στην προκειμένη περίπτωση έχουμε Py/Ge να

βρίσκεται υπο συνθήκες σιδηρομαγνητικού συντονισμού. ΄Οπως έχει αναφερθεί και στο

υποκεφάλαιο 3.2 ,συνθήκη σιδηρομαγνητικού συντονισμού έχουμε όταν η συχνότητα

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας συμπίπτει με την ιδιοσυχνότητα μετάπτωσης του σπιν του

μαγνητισμού.

Σύμφωνα με τα γραφήματα που απεικονίζονται στο σχήμα (4.2) παρατηρούμε ότι
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (ϛʹ)

Σχήμα 4.2: Σύγκριση φασμάτων στην παρουσία σιδηρομαγνητικού υλικού μόνο (με μάυρο

χρώμα) και στην περίπτωση που προσθέτουμε και μη-μαγνητικό υλικό (Γερμάνιο) με κόκκινό

χρώμα για 3 διαφορετικά πάχη μαγνητικού υλικού Py : (a),(b) 5nm για δύο διαφορετικά πάχη

γερμανίου αντίστοιχα,(c),(d) 7.5nm και (e), (f) 10nm
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4.2. Ανάλυση μετρήσεων σιδηρομαγνητικού συντονισμού-Spin Pumping σε γερμάνιο

στην παρουσία σιδηρομαγνητικού/μη μαγνητικού υλικού (Py/Ge) το πλάτος W του φάσματος

είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την περίπτωση όπου έχουμε μόνο σιδηρομανητικό υλικό

(Py).Το αποτέλεσμα αυτό μας δείχνει πως η magnetization-precession χαλάρωση ενισχύεται

στην περίπτωση που προσθέτουμε το μη-μαγνητικό υλικό ,αφού το φασματικό πλάτος W είναι

ανάλογο της σταθεράς απόσβεσης Gilbert α σύμφωνα με τη σχέση :

∆Hpp =
4πf

γ
√

3
αo (4.1)

Με την άυξηση του φασματικού πλάτους W έχουμε ένδειξη εκπομπής spin current μέσω της

μετάπτωσης της μαγνήτισης που προκαλείται απο το spin pumping. Λόγω του ότι το spin

current μεταφέρει spin στροφορμή ,αυτό έχει ως αποτέλεσμα με την εκπομπή του το spin

current να στερεί απο την μαγνήτιση μέρος της spin στροφορμής , έτσι εχουμε συνολική

άυξηση της χαλάρωσης μετάπτωσης-μαγνήτισης [16]. Παράλληλα, με την στέρηση μέρους της

spin στροφορμής απο τη μαγνήτιση, αυξάνεται η τάση του διανύσματος της μαγνήτισης να

ευθυγραμμιστεί με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο ή ισοδύναμα αυξάνεται η σταθερά

απόσβεσης α Gilbert. Πιο συγκεκριμενα, σύμφωνα με τη σχέση [26]:

∆Hpp = ∆H0 + ∆HG = ∆H0 +
2ω√
3γ
α (4.2)

όπου το ∆Hpp είναι το φασματικό πλάτος απο κορυφή-σε κορυφή το οποίο το μετράμε όταν το

μαγνητικό πεδίο
#»

H εφαρμόζεται παράλληλα στο επίπεδο (out of plane για θH = 90o ).

Σύμφωνα με την παραπάνω εξίσωση 4.2, βλέπουμε ότι στο φασματικό πλάτος των

γραφημάτων στο σχήμα (4.2) συνεισφέρουν 2 όροι, ο πρώτος όρος ειναι το ∆H0 το οποίο

οφείλεται σε ανομοιογένειες του δείγματος ενω ο δέυτερος όρος ∆HG είναι το φασματικό

πλάτος λόγω απόσβεσης Gilbert. O όρος απόσβεσης Gilbert δίνει μια επιπρόσθετη

συνεισφορά στο φασματικό πλάτος και παρουσιάζεται όταν έχουμε ένδειξη spin current που

οφείλεται στο spin pumping. Καταληκτικα λοιπον, με την άυξηση του πλάτους W στα

γραφήματα 4.2 όταν η διεπιφάνεια μας αποτελειται απο μαγνητικο(Py)/μη-μαγνητικο (Ge)

υλικό έχουμε μια πρώτη ένδειξη του spin pumping σε γερμάνιο.

Για κάθε δείγμα πήραμε μετρήσεις του φάσματος FMR για γωνιές πρόσπτωσης του

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου θH απο 0o μέχρι 360o με βήμα 10o και σε γωνιες κοντά στο

θH = 90o με βήμα 5o για περισσότερη ακρίβεια. Λόγω περιορισμένης ακρίβειας του οργάνου

EPR , ο ηλεκτρομαγνήτης που είναι ενσωματωμένος μπορεί να μετρήσει μαγνητικά πεδία μέχρι
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H ≈ 650 mT δεν μπορέσαμε να πάρουμε μετρήσεις για μαγνητικά πεδία μεγαλύτερα απο 650

mT ,τα οποία συναντούμε σε γωνιές κοντά στο θH = 0o , θH = 180o .

Απο τις μετρήσεις που πήραμε για τις τιμές του μαγνητικού πεδίου και του φάσματος

απορρόφησης προσαρμόσαμε την καλύτερη καμπύλη ,χρησιμοποιώντας την πρώτη παράγωγο

της λωρεντζιανής κατανομής (εξίσωση 3.1). Με την προσαρμογή της καλύτερης ευθείας (

fitting) εξήχθηκαν για κάθε γωνία θH οι τιμές του μαγνητικού πεδίου HFMR ,για το οποίο

μηδενίζεται η πρώτη παράγωγος της λορεντζιανής και υπολογίστηκε το φασματικό έυρος

∆Hpp .Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα αυτά, κατασκευάσαμε τα γραφήματα HFMR=f(θH) όπως

φαίνονται στο σχήμα 4.3 για τα τέσσερα διαφορετικά πάχη του μαγνητικού υλικού Py (5nm,

7.5nm ,10nm ,20 nm) για συγκεκριμένο πάχος γερμανίου (240nm ) και επαναλάβαμε την

διαδικασία και για πάχος γερμανίου 50nm . Απο τα πιο πάνω γραφήματα στο σχήμα 4.3

παρατηρούμε ότι για γωνιές κοντά στο θH= 0o , θH= 180o και θH= 360o έχουμε μέγιστες

τιμές του μαγνητικού πεδίου συντονισμού HFMR και για τα 4 διαφορετικά πάχη του Py. Για

γωνιές θH= 90o και θH= 270o παρατηρούμε ότι το μαγνητικό πεδίο συντονισμού έχει

ελάχιστες τιμές. Επιπλέον, βλέπουμε ότι και για τα δύο πάχη γερμανίου , όσο πιο μικρό είναι

το πάχος του μαγνητικού υλικού ( Py) τόσο μεγαλύτερες τιμές παίρνει το HFMR , ειδικότερα

αν συγκρίνουμε τις τιμές του HFMR για τα 5nm και τις αντίστοιχες για τα 20nm για τις ίδιες

γωνιές θH .

Οι μετρήσεις του μαγνητικού πεδίου συντονισμού συναρτήσει της γωνιάς του

μαγνητικού πεδίου για κάθε δείγμα ,θα μας βοηθήσουν να έχουμε μια περαιτέρω ανάλυση

σχετικα με ποσότητες που θα μας βοηθήσουν να καθορίσουμε και τον παράγοντα spin mixing

conductance g↑↓. ΄Οπως έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο 2, για να έχουμε Σιδηρομαγνητικό

Συντονισμό κατα το οποίο το διάνυσμα μαγνήτισης περιστρέφεται με τη μέγιστη δυνατή

γωνία, πρέπει να συμπίπτουν οι δύο συχνότητες.Η συνθήκη συντονισμού δίνεται απο την

ακόλουθη σχέση [27]:

(
ω

γ
)2 = [HFMRcos(θM − θH)− 4πMscos2θM ]×[HFMRcos(θM − θH)− 4πMscos

2θM ] (4.3)

όπου σε συνδιασμό με το γεγονός ότι για γωνιά μαγνητικού πεδίου θH=0o , θH=90o το HFMR

είναι μεγαλύτερο απο το πεδίο κορεσμού της μαγνήτισης Hs , έχουμε ως αποτέλεσμα για αυτές

τις γωνιές η μαγνήτιση να είναι κατα μήκος του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου συντονισμού

HFMR. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί σε αρχικές (συνοριακές) συνθήκες που θα μας βοηθήσουν

στον υπολογισμό του 4πMs (Μαγνήτιση Κορεσμού). ΄Οπως έχει προαναφερθεί και πιο πάνω,
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(a)

(b)

Σχήμα 4.3: Γραφική παράσταση HFMR συναρτήσει της γωνιάς θH για διαφορετικά πάχη Py

(5nm, 7.5nm, 10nm, 20nm) και για πάχος γερμανίου (a) 240nm και (b) 50nm αντίστοιχα.
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για γωνιές κοντά στο θH=0o δεν έχουμε μέτρηση του μαγνητικού πεδίου συντονισμού ,όποτε

θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τη συνοριακή συνθήκη για θH=90o :

(
ω

γ
)2 = (HFMR + 4πMs)HFMR (4.4)

Συνδιάζοντας τώρα τις εξισώσεις 4.3 , 4.4 και χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις του HFMR ,θH

μπορούμε να εξάγουμε την τιμή του 4πMs για κάθε δείγμα, χρησιμοποιώντας την βέλτιστη

καμπύλη προσαρμογής στο πρόγραμμα Matlab. Ακολούθως, αντικαθιστώντας το στην εξίσωση

4.4 υπολογίσαμε την τιμή του
ω
γ
,όπου γ ο γυρομαγνητικός λόγος. Οι τιμές των ποσοτήτων

4πMs και (ω/γ) αναγράφονται στο πίνακα 4.1.

Δείγμα 4πMs (mT) ω/γ (mT)

Py(5nm) /Ge(240nm) 779.20 324.90

Py(7.5nm) /Ge(240nm) 921.50 334.53

Py(10nm) /Ge(240nm) 866.9 318.30

Py(20nm) /Ge(240nm) 900.30 318.62

Py(5nm) /Ge(50nm) 730.40 321.18

Py(7.5nm) /Ge(50nm) 820.50 319.61

Py(10nm) /Ge(50nm) 861.50 320.11

Py(20nm)/Ge(50nm) 868.10 315.24

Πίνακας 4.1: Υπολογισμοί της μαγνήτισης κορεσμού 4πMs και του λόγου ω/γ με κατάλληλο

fitting χρησιμοποιώντας την εξίσωση 4.3 .

Απο τον Πίνακα [4.1] παρατηρούμε ότι για τα δείγματα με παχός γερμανίου 50nm ,

όσο αυξάνεται το πάχος του μαγνητικού υλικού Py απο 5nm → 20nm αυξάνεται και ο όρος

της μαγνήτισης κορεσμού. Παράλληλα,όπως αναμέναμε, σύμφωνα με την θεωρία μέτρησης του

σιδηρομαγνητικού συντονισμού ( Κεφάλαιο 4.1) ο όρος ω/γ παραμένει περίπου ο ίδιος για όλα τα

δείγματα ανεξαρτητού του πάχους του μαγνητικού και μη-μαγνητικού υλικού όπως αναμέναμε

αφου η κοιλότητα στην οποία τοποθετείται το δείγμα μας είναι συγκεκριμένης συχνότητας f

(αφου ω=2π f) και αναμένουμε για το ίδιο υλικό ο γυρομαγνητικός λόγος γ να παραμένει

σταθερός.

Στη συνέχεια , έχοντας τις τιμές της μαγνήτισης κορεσμού και του λόγου ω/γ με το

αντίστοιχο fitting, μπορέσαμε να υπολογίσουμε τις τιμές του HFMR συναρτήσει του θH για τα

37



4.2. Ανάλυση μετρήσεων σιδηρομαγνητικού συντονισμού-Spin Pumping σε γερμάνιο

Σχήμα 4.4: Προσαρμογή της καλύτερης καμπύλης στα θεωρητικά δεδομένα του μαγνητικού

πεδίου συντονισμού συναρτήσει γωνιάς μαγνητικού πεδίου θH με κοκκινο→ πειραματικές τιμές

και με μάυρο → fitting τιμές για το δείγμα Py(10nm)/Ge(50nm) .

διάφορα δείγματα. Για σύγκριση των τιμών αυτών με τα πειραματικά δεδομένα που

παρουσιάζονται στο γράφημα 4.3 κατασκευάσαμε μια κοινή γραφική παράσταση 4.4 του fitting

και των μετρήσεων,για τις τιμές του HFMR συναρτήσει του θH . Σύμφωνα με όσα έχουν

προαναφερθεί στο Κεφάλαιο 2, η δυναμική της μαγνήτισης
# »

M(t) σε ένα σιδηρομαγνητικό

δείγμα υπο την επίδραση εξωτερικού effective μαγνητικού πεδίου
#       »

Heff περιγράφεται απο την

εξίσωση LLG (2.2). Σε συνθήκες ισορροποίας, η κατέυθυνση της μαγνήτισης σε ισορροποία

είναι κατα μήκος του άξονα z όπως φαίνεται και στο σχήμα, θεωρώντας ότι έχουμε soft λεπτό

σιδηρομαγνητικό στρώμα και παραμελώντας την μαγνητοκρυσταλλική ανισοτρόπια. Επιπλέον,

το διανυσματικό άθροισμα του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου
#»

H και του στατικού

διαμαγνητικού πεδίου
#    »

HM μας δίνει το effective μαγνητικό πεδίο σύμφωνα με τη σχέση [16]:

#»

Heff =
#»

H +
#»

HM (4.5)
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(a) (b)

Σχήμα 4.5: Γραφική παράσταση της γωνίας μαγνήτισης θM συναρτήσει της γωνιάς του

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου θH για τα 4 διαφορετικά πάχη Py (5nm, 7.5nm ,10nm , 20nm)

και πάχος γερμανίου (a) 240nm , (b) 50nm αντίστοιχα.

όπου
#»

H = H


0

sin(θM − θH)

cos(θM − θH)

 , και
#»

HM = −4πMscosθM


0

sinθM

cosθM

 .

Σε συνθήκη στατικής ισορροποίας, όπου ισχυέι
# »

M× #»

Heff = 0 , μπορούμε να εξάξουμε

μια σχέση μεταξύ των γωνιών θM , θH :

2Hsin(θH − θM) + 4πMssin2θM = 0, (4.6)

έτσι γνωρίζοντας την τιμή της μαγνήτισης κορεσμού 4πMs για κάθε θH υπολογίσαμε και το

αντίστοιχο θM . Η εξάρτηση μεταξύ των 2 γωνιών φαίνεται και στα γραφήματα 4.5a, 4.5b όπου

βλέπουμε ότι για θH = 90o και η γωνιά θM = 90o ομοια και για 270o όπως ήταν αναμενόμενο

σύμφωνα με την εξίσωση 4.6.

Το επόμενο μας βήμα αφού έχουμε υπολογίσει την μαγνήτιση κορεσμού 4πMs ,το

λόγο (ω
γ
) και γνωρίζοντας το φασματικό πλάτος στην ύπαρξη μη-μαγνητικού υλικού και χωρίς

,είναι να υπολογίσουμε την σταθερά spin mixing conductance g↑↓. Η σταθερά spin mixing

conductance δίνεται απο τη σχέση :

g↑↓ =
2
√

3πMsγdF
gµBω

(WF/N −WF ) (4.7)
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όπου Ms η μαγνήτιση κορεσμού , γ ο γυρομαγνητικός λόγος , WF/N το φασματικό έυρος της

διεπιφάνειας σιδηρομαγνητικού (Py)/ μη-μαγνητικού(Ge) υλικού και WF το φασματικό έυρος

διεπιφάνειας σιδηρομαγνητικού όπου και τα 2 μεγέθη αναφέρονται σε δείγμα ίδιου πάχους. Οι

τιμές του g↑↓ για κάθε δείγμα αντίστοιχα αναγράφονται στον πίνακα 4.2.

Δείγμα g↑↓(m−2) ω
γ
g↑↓

Ms
(m−2)

Py(5nm)/Ge(240nm) 2.718E+18 1.405E+12

Py(7.5nm)/Ge(240nm) 3.929E+18 1.717E+12

Py(10nm)/Ge(240nm) 6.068E+18 2.819E+12

Py(5nm)/Ge(50nm) 8.053E+18 4.441E+12

Py(7.5nm)/Ge(50nm) 6.027E+18 2.958E+12

Py(10nm)/Ge(50nm) 1.082E+19 5.057E+12

Πίνακας 4.2: Τιμές του παράγοντα spin mixing conductance g↑↓ για κάθε δείγμα διεπιφάνειας

σιδηρομαγνητικού/μη μαγνητικού υλικού.Στην τρίτη στήλη υπολογίσαμε τον λόγο
ω
γ
g↑↓

Ms
για να

δείξουμε ότι παρόλο που για κάθε δείγμα μεταβάλλετε το Ms και αντίστοιχα το g↑↓ , ο λόγος

τους πολλαπλασιασμένος με το λόγο
ω
γ
παραμένει σταθερός.

Σύμφωνα με τις τιμές του πίνακα 4.2, παρατηρούμε ότι η σταθερά spin mixing

conductance που αντιπροσωπέυει τον αριθμό των spin ανα μονάδα επιφάνειας, διατηρεί την

ίδια τάξη μεγέθους (≈1018) για τα 3 διαφορετικά πάχη του Py. Τα αποτελέσματα αυτά, είναι

σε συμφωνία με τον υπολογισμό της spin mixing conductance g↑↓ για διεπιφάνεια Py/n-Ge

του άρθρου [28] όπου υπολογίστηκε να είναι g↑↓ = 2.15×1019 m−2 .Αν και θεωρητικά θα

περιμέναμε η τιμή της σταθεράς spin mixing conductance να παραμένει σταθερή αφου η

επιφάνεια μας δεν αλλάζει, παρατηρούμε οτι οι τιμές απο δείγμα σε δείγμα διαφέρουν (αν και

παραμένει σταθερή η τάξη μεγέθους). Το γεγονός αυτό, οφείλεται στο ότι η τιμή του spin

mixing conductance εξαρτάται άμεσα απο την τιμή της μαγνήτισης κορεσμού,η οποία όπως

είδαμε στον πίνακα 4.1 δεν παραμένει σταθερή αλλα μεταβάλλεται ανάλογα σε κάθε δείγμα.

Επιπλέον, το spin mixing conductance έχει άμεση εξάρτηση απο το πάχος του

σιδηρομαγνητικού υλικού dF για το οποίο δεν μπορέσαμε να έχουμε αρκετά ακριβη μέτρηση

(για να γίνει αυτό έπρεπε να γίνει μελέτη του δείγματος με μετρήσεις Atomic-force

Microscopy(AFM) ). Για να εξακριβώσουμε την διαπίστωση αυτή, στην τρίτη στήλη του

πίνακα 4.2 υπολογίστηκε ο λόγος
ω
γ
g↑↓

Ms
του οποίου οι τιμές παρατηρούμε να είναι της ίδιας
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τάξης μεγέθους και αρκετά κοντινές μεταξύ τους (μεταξύ 2∼5×1012). Ο υπολογισμός της

σταθεράς g↑↓,η οποία είναι μη μηδενική, είναι μια επιπλέον ένδειξη της ύποθεσης ότι το

γερμάνιο είναι δέκτης του spin current ή πιο απλοϊκά του γεγονότος ότι έχουμε μεταφορά

spin current απο το σιδηρομαγνητικό υλικό προς το μη-μαγνητικό υλικό.

Ακολούθως, έχοντας υπολογίσει το g↑↓ για κάθε διεπιφάνεια ,μπορούμε τώρα να

υπολογίσουμε μια επιπλέον ποσότητα, την σταθερά απόσβεσης Gilbert που θα ενισχύσει την

ένδειξη μεταφοράς spin current απο το σιδηρομαγνητικό υλικό Py στο μη-μαγνητικό υλικο

Ge. Η σταθερά απόσβεσης Gilbert αeff για κάθε διεπιφάνεια μαγνητικού/μη μαγνητικού

υλικού δίνεται απο την σχέση [29] :

αeff = αo + ∆α = αo +
gµB

4πMsdF
g↑↓ (4.8)

όπου αo είναι ο όρος απόσβεσης που προυπάρχει ήδη στο σύστημα λόγω του μαγνητικού

στρώματος (Py) και υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση 4.1. Ο δέυτερος όρος ∆α της

εξίσωσης 4.8 αντιπροσωπέυει τον επιπρόσθετο όρο απόσβεσης που προκαλείται λόγω του

Spin Pumping και έχει άμεση εξάρτηση απο τη σταθερά spin mixing conductance g↑↓. Στον

πίνακα 4.3 παρουσιάζονται οι υπολογισμοί της σταθεράς απόσβεσης Gilbert αeff για κάθε

δείγμα. Σύμφωνα με τον πιο πάνω πίνακα, συγκρίνοντας τις τιμές του αeff για πάχος 5nm

Δείγμα αo ∆α αeff
αeffMsdF

g↑↓

Py(5nm)/Ge(240nm) 9.051E+00 1.400E+04 1.362E+04 3.269E-15

Py(7.5nm)/Ge(240nm) 9.673E+00 1.100E+04 1.109E+04 2.330E-15

Py(10nm)/Ge(240nm) 1.097E+01 1.400E+04 1.366E+04 1.982E-15

Py(5nm)/Ge(50nm) 9.051E+00 4.300E+04 4.303E+04 3.268E-15

Py(7.5nm)/Ge(50nm) 9.673E+00 1.900E+04 1.912E+04 2.329E-15

Py(10nm)/Ge(50nm) 1.097E+01 2.400E+04 2.451E+04 1.981E-15

Πίνακας 4.3: Τιμές της σταθεράς απόσβεσης αeff η οποία εξαρτάται απο τον όρο αo ο

οποίος οφείλεται στην απόσβεση του σιδηρομαγνητικού υλικού και τον επιπρόσθετος όρος

στην απόσβεση ∆α λόγω του Spin Pumping. Στην τέταρτη στήλη παρουσιάζουμε τον λόγο

αeffMsdF
g↑↓

για να δείξουμε ότι παρόλο της μεταβολής στο g↑↓ και το Ms ,όντως ο λόγος αυτός

μειώνεται όσο αυξάνεται το πάχος του σιδηρομαγνητικού υλικού.

Py σε σχέση με αυτες για πάχος 7.5nm Py και για τα δύο πάχη Ge (240nm, 50nm)
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παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται το πάχος του σιδηρομαγνητικού υλικού μειώνεται η σταθερά

απόσβεσης Gilbert. Μια εκδοχή που μπορεί να εξηγήσει το συμπέρασμα αυτό, είναι το

γεγονός ότι σύμφωνα με την εξίσωση 4.8 παρατηρούμε ότι ο όρος που οφείλεται στο Spin

Pumping είναι αντιστρόφως ανάλογος του πάχους dF του σιδηρομαγνητικού υλικού. Το

γεγονός ότι δεν παρατηρούμε το ίδιο αποτέλεσμα συγκρίνοντας τα προηγούμενα πάχη με το

πάχος 10nm Py πιθανόν να οφείλεται σε πειραματικό σφάλμα κατα το κόψιμο του δείγματος

των 10nm Py στο οποίο πιθανόν να απέμεινε μικρό κομμάτι απο το δείγμα των 7.5nm Py. Σε

γενικές γραμμές, σύμφωνα με τις τιμές του πιο πάνω πίνακα, βλέπουμε οτι όντως συνεισφέρει

και ο όρος ∆α στον συντελεστή απόσβεσης αeff και έτσι συμπεραίνουμε ότι έχουμε Spin

Pumping το οποίο όπως έχει προαναφερθεί, στερεί μέρος της spin στροφορμής. Τα

αποτελέσματα αυτά, βρίσκονται σε συμφωνία με την θεωρία η οποία προέβλεψε την άυξηση

της απόσβεσης λόγω ύπαρξης του Spin Pumping [30].

Μια τελική προσπάθεια που έγινε για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ένδειξη

μεταφοράς spin current απο το σιδηρομαγνητικό υλικό Py στο γερμάνιο (Ge) ήταν η μέτρηση

του Inverse Spin Hall Effect μέσω Spin Pumping. Για την επίτευξη της μέτρησης αυτής,

τοποθετήσαμε ηλεκτροδιόδους( σύρματα) στα 2 άκρα του μη-μαγνητικού υλικού και έτσι

μετρήσαμε την διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού V μεταξύ των ηλεκτροδιόδων στο στρώμα

γερμανίου σε θερμοκρασία δωματίου. Η μέτρηση της τάσης VISHE έγινε ταυτόχρονα με τη

μέτρηση του φάσματος απορρόφησης συναρτήσει του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου για το

αντίστοιχο δείγμα.

Σύμφωνα με το γράφημα 4.6 , παρατηρούμε ότι στο σημείο όπου το μαγνητικό πεδίο

συμπίπτει με το μαγνητικό πεδίο συντονισμού , έχουμε μετρήσιμη τάση ISHE , η οποία είναι

ανάλογη του spin current που δημιουργείται. Αυτή η καμπύλη που παίρνουμε για την

ηλεκτρεγερτική δύναμη (ή τάση VISHE) περιγράφεται απο την ακόλουθη εξίσωση [28, 31]:

V (H) = VISHE
Γ2

(H −HFMR)2 + Γ2
+ Vasym

−2Γ(H −HFMR)

(H −HFMR)2 + Γ2
+ αH + b (4.9)

όπου ο πρώτος όρος περιγράφει την συμμετρική συνεισφορά στο σήμα τάσης λόγω του ISHE,

ο δέυτερος όρος περιγράφει την ασύμμετρη συνεισφορά στην τάση απο διάφορα spurious

φαινόμενα ,στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το Ανώμαλο Hall Effect για το οποίο το σήμα

της τάσης είναι ανάστροφο στο μαγνητικό πεδίο συντονισμού. Οι 2 τελευταίοι όροι της

εξίσωσης 4.9 αντιπροσωπέυουν την offset τάση.
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Κεφάλαιο 4. Ανάλυση Αποτελεσμάτων/Μετρήσεων

Σχήμα 4.6: Γράφημα του φάσματος απορρόφησης dI/dH συναρτήσει του μαγνητικού πεδίου

H − HFMR για δείγμα σιδηρομαγνητικού/μη μαγνητικού υλικου Py(10 nm)/Ge(50nm) ,(b)

Γράφημα διαφοράς δυναμικού V συναρτήσει του μαγνητικού πεδίου H − HFMR κάτω απο

200mW διέγερσης μικροκυμάτων.Με τα μάυρα τετραγωνάκια βλέπουμε τα πειραματικά δεδομένα

ενω η κόκκινη καμπύλη αντιπρόσωπέυει το fitting στα πειραματικά δεδομένα της τάσης,

χρησιμοποιώντας την συνάρτηση Lorentz.

Επιπλέον ,παρατηρούμε ότι η VISHE είναι ανάλογη με την ένταση απορρόφησης και

στο σημέιο όπου έχουμε συνθήκη σιδηρομαγνητικόυ συντονισμού ,η τάση dc γίνεται μέγιστη

,αφου η κορυφή της συμπίπτει με το σημέιο όπου H = HFMR. Συγκρίνοντας στο γράφημα

4.6 τα πειραματικά δεδομένα με την καμπύλη του fitting, παρατηρούμε ότι είναι συμμετρικά με

την κατανομή Lorentz ,γεγονός που δείχνει ότι τα εξωτερικά ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα στο
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4.2. Ανάλυση μετρήσεων σιδηρομαγνητικού συντονισμού-Spin Pumping σε γερμάνιο

σύστημα έιναι αμελητέα [16] και έτσι η dc electromotive δύναμη (VISHE) οφείλεται κατεξοχήν

στο Inverse Spin Hall Effect (ISHE) που προκαλείται λόγω του Spin Pumping.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω αποτελέσματα, έχουμε αρκετές ενδείξεις οι οποίες μας

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το γερμάνιο είναι δέκτης του spin current (το οποίο μεταφέρεται

απο το σιδηρομαγνητικό υλικό (στην παρούσα εργασία το Permalloy) στο μη-μαγνητικό

(Ge)).Για μια πιο εξακριβωμένη εικόνα των πιο πάνω αποτελεσμάτων , απαιτείται περαιτέρω

μελέτη για μια βαθύτερη κατανόηση της συμπεριφορά του Spin current και της μεθόδου Spin

pumping στο p-type γερμάνιο.
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Κεφάλαιο 5

Συμπεράσματα- Μελλοντικά Βήματα

Συμπεράσματα

Στην παρούσα διπλωματική εργασία απώτερος στόχος ήταν να ανιχνέυσουμε την

μεταφορά spin current απο Permalloy (σιδηρομαγνητικό) σε p-type Γερμάνιο (μη-μαγνητικό

υλικο ). Κατασκευάσαμε δείγματα 4 διαφορετικών παχών Py ( 5nm, 7.5nm, 10nm, 20nm) τα

οποία εναποθέσαμε σε δείγμα γερμανίου με πάχος 240nm και επαναλάβαμε την διαδικασία για

δείγμα γερμανίου 50nm . Για να επιβεβαιώσουμε τις μαγνητικές ιδιότητες των δειγμάτων ,

πραγματοποιήσαμε μετρήσεις ΜΟΚΕ απο τις οποιες είδαμε βρόγχους υστέρησης όπως

αναμέναμε για διεπιφάνεια σιδηρομαγνητικού /μη μαγνητικού υλικού. Απο τις μετρήσεις

αυτές, παρατηρήσαμε ότι όσο αυξάνεται το πάχος του σιδηρομαγνητικού υλικού Py, αυξάνεται

το coercivity και αυτό ειναι πιο εμφανές αν συγκρίνουμε το coercivity των Py (5nm) με αυτό

των 20nm. Για να έχουμε μια επιπλέον σύγκριση των μαγνητικών ιδιοτήτων του Permalloy

στο γερμάνιο, κατασκευάσαμε και δείγματα σίδήρου (Fe)/Γερμανίου για 4 διαφορετικά πάχη

(όμοια με αυτά του Py). Απο τις μετρήσεις ΜΟΚΕ για σίδηρο, βρήκαμε ότι ο σίδηρος έχει

μεγαλύτερο coercivity σε σχέση με αυτό του Py.

Στη συνέχεια, αφου κόψαμε κάθε δείγμα στο επιθυμητό μέγεθος ,διεξάγαμε

μετρήσεις σιδηρομαγνητικού συντονισμού FMR. Απο τις γραφικές παραστάσεις του φάσματος

απορρόφησης dI/dH συναρτήσει του μαγνητικού πεδίου , είδαμε ότι στην περίπτωση που

είχαμε διεπιφάνεια σιδηρομαγνητικού/μη μαγνητικού υλικου είχαμε άυξηση στο φασματικό

έυρος W , που είναι μια πρώτη ένδειξη της μεταφοράς spin current στο γερμάνιο με χρήση της
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μεθόδου spin pumping. Επιπρόσθετα,απο την ανάλυση των μετρήσεων του μαγνητικού πεδίου

συντονισμού συναρτήσει της γωνίας θH υπολογίσαμε τις τιμές της μαγνήτισης κορεσμού Ms

και του λόγου
ω
γ

για κάθε δείγμα. Θεωρητικά,σε ένα ιδανικό σύστημα αναμένουμε η

μαγνήτιση κορεσμου (μαγνήτιση ανα μονάδα όγκου) να παραμένει σταθερή .Στη παρούσα

μελέτη , είδαμε ότι αλλάζει η τιμή της μαγνήτισης κορεσμού και αυτό πιθανον να οφείλεται

στο γεγονός ότι τα πάχη του σιδηρομαγνητικού υλικού ήταν αρκετά λεπτα, με αποτέλεσμα να

συνεισφέρει περισσότερο η επιφάνεια. ΄Ετσι λόγω του ότι κατα τη διάρκεια των μετρήσεων μας

τα δείγματα ήταν εκτεθημένα στον αέρα προκλήθηκαν πιθανές οξειδώσεις. Στη συνέχεια,

υπολογίσαμε την τιμή του παράγοντα spin mixing conductance g↑↓ για κάθε δείγμα, του

οποίου οι τιμές κυμαίνονται απο g↑↓ = 2.72×1018
μέχρι 10.82×1018 m−2. Οι τιμές αυτές

βρίσκονται σε συμφωνία με τους ήδη υπάρχοντες υπολογισμούς του g↑↓ στα άρθρα [26, 32]

n-type γερμάνιο. Παράλληλα η άυξηση της σταθεράς απόσβεσης αeff στη παρουσία

γερμανίου είναι μια βασική ένδειξη μεταφοράς spin current στο γερμάνιο. Ο επιπλέον όρος

στην απόσβεση, οφείλεται στην μέθοδο Spin pumping με αποτέλεσμα η άυξηση στην

απόσβεση να προκαλέι το διάνυσμα της μαγνήτισης να τείνει να ευθυγραμμιστεί πιο γρήγορα

με το διάνυσμα του μαγνητικού πεδίου. Καταληκτικά, για να επαληθέυσουμε την ανίχνευση

μεταφοράς spin current στο γερμάνιο μέσω spin pumping, μετρήσαμε Inverse Spin Hall

Effect τάση στα άκρα του γερμανίου, η οποία παρουσιάζει μέγιστη τιμή στο σημειο όπου το

μαγνητικο πεδίο διέπεται απο το μαγνητικό πεδίο συντονισμού. Η παρατήρηση (ανίχνευση)

ISHE σε θερμοκρασία δωματίου, μας επιδυκνύει ότι το γερμάνιο είναι ένας ημιαγωγός με

ισχυρό Spin Orbit Interaction έχοντας ως αποτέλεσμα να είναι ένα έυχρηστο υλικό για να

χρησιμοποιηθεί μελλοντικά σε περαιτέρω εφαρμογές Spintronics.

Μελλοντικά Βήματα

Για μια πιο ολοκληρωμένη έρευνα σχετικά με την συμπεριφορά του spin current στο

γερμάνιο αδιαμφισβήτητα θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω μελέτες και μετρήσεις στο μέλλον.

Μελλοντικό βήμα της μελέτης αυτής, αποτελεί η ποσοτική μέτρηση του ISHE μέσω spin

current για περισσότερα δείγματα διαφόρων παχων σιδηρομαγνητικού υλικού, μέσω των

οποίων θα μπορέσουμε να διεξάγουμε την παράμετρο Spin hall angle και να προσδιορίσουμε

ποσοτικά την τιμή του spin current. Για να έχουμε περισσότερη ακρίβεια στις μετρήσεις μας,

απαιτείται η δημιουργία επαφων με λιθογραφία στο γερμάνιο. Παράλληλα, για μια πιο
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Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα- Μελλοντικά Βήματα

διευρημένη μελέτη σχετικά με τη δομή των δειγμάτων που χρησιμοποιούμε χρειάζεται να

γίνουν μετρήσεις AFMR (Αtomic Force Microscopy) ώστε να καθορίσουμε με περισσότερη

ακρίβεια το πάχος των δειγμάτων μας και να μελετήσουμε το roughness τους.
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