SPINTRANSISTOR SLEUTEL TOT COMPUTER ZONDER OPSTARTTIJD

MAGNEETSANDWICH

&TKT/KEJGNFG,QPI  KUQPFGT\QGMGTKPFG
nano-elektronica aan de faculteit Elektrotechniek,
9KUMWPFGGP+PHQTOCVKEC*ĎJQWFV\KEJCNXĎHVKGPLCCT
bezig met toepassingen van organische moleculen, de
laatste jaren vooral voor spintronica. Voor dat laatste
QPFGT\QGMQPVXKPIJĎFKVLCCTCPFGTJCNHOKNLQGPGWTQ
XCPFG'WTQRGCP4GUGCTEJ%QWPEKN*ĎJQQRVGTVYGG
promovendi en een postdoc van aan te kunnen stellen.

Veel van de energie van computerchips gaat zitten in onthouden waarmee ze bezig zijn. Dit is niet
alleen verkwistend, maar maakt ook dat de chips ontzettend heet worden, wat weer extra energie
kost voor koeling. De oorzaak is een fundamentele beperking van de transistors waaruit een chip
bestaat: die vergeten hun stand als de elektriciteit wegvalt. Michel de Jong doet onderzoek naar
spintransistors, die hun stand wél onthouden. DOOR Christian Jongeneel FOTOGRAFIE Rikkert Harink
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ONDERZOEK

MET ORGANISCH BELEG
p/ĎPFTQQOKUGGPYGTMGPFG
spintransistor te maken”
5RKPVTQPKECNGIGGPUWKVJQGFCVYGTMV
“Spin van een elektron kun je je voorstellen als de
FTCCKTKEJVKPIQO\ĎPGKIGPCU&GURKPKUGGPOCIPGVKsche eigenschap van het elektron, die je eenvoudig
kunt beïnvloeden met een andere magneet. Zo lang
JGVGZVGTPGOCIPGVKUEJGXGNFIGNĎMDNĎHVJQWFVJGV
GNGMVTQP\ĎPURKPTKEJVKPIXCUV
Als je een spineffect weet in te bouwen in een transistor, heb je in principe een schakelaar met een ingebouwd
geheugen. Er wordt al zo’n tien jaar onderzoek naar
IGFCCPOCCTGTKUPQIXGGNFCVYGPKGVDGITĎRGP
Een goed werkende spintransistor is dan ook nog
nooit gemaakt. Ik onderzoek varianten van organisch
materiaal in plaats van traditionele halfgeleiders, zoals
silicium of galliumarsenide.”

ferromagnetische laag erbovenop te deponeren.
*KGTDĎNQQRLGGEJVGTJGVTKUKEQFCVFGOGVCCNCVQOGP
in het organische materiaal zakken, zodat je geen strak
grensvlak tussen beide materialen hebt. Als er een
paar metaalatomen clusteren, kun je zelfs een kleine
OCIPGGVKPLGJCNHIGNGKFGTMTĎIGPFKGFCCTFGURKPQO
zeep helpt. Daarom hebben we een uniek productieproces bedacht waarmee toch strakke grensvlakken
gemaakt kunnen worden.”

1TICPKUEJGJCNHIGNGKFGTU\ĎPXGGNOKPFGTWKVQPVYKMMGNFFCPUKNKEKWO9CCTQOFCPVQEJCNRTQDGTGP\GKP
GGPGZRGTKOGPVGGNXGNFCNUURKPVTQPKECKPVG\GVVGP!
“De levensduur van de spin wordt langer naarmate de
GNGMVTQPGPIGDQPFGP\ĎPCCPNKEJVGCVQOGP\QCNUFG
koolstof en waterstof van organische moleculen. Ook
kun je organische halfgeleiders eenvoudig opdampen
QRCNNGTNGKOCVGTKCNGPDĎXQQTDGGNFHGTTQOCIPGVGP
Een groot verschil is dat elektronen in het kristalrooster
XCPDĎXQQTDGGNFUKNKEKWOOKPQHOGGTXTĎDGYGIGP
VWUUGPFGCVQOGP+PQTICPKUEJGOCVGTKCNGP\ĎP\G
sterker gebonden aan een enkel molecuul. Als in zo’n
materiaal een stroom gaat lopen, hoppen de elektronen
als het ware van het ene molecuul naar het andere.
Het bestaan van spineffecten in organische moleculen
KUPQIPQQKVGEJVJCTFCCPIGVQQPF&CVJQRGPYĎVG
gaan doen.”

9CVOGGVLGRTGEKGUKPFKGOCIPGGVUCPFYKEJ!
p9GOGVGPFGOCIPGVQYGGTUVCPFJGVXGTUEJĎPUGN
dat een magneetveld de stroom van elektronen kan
beïnvloeden. Ook de spin heeft invloed op de stroomsnelheid. Dus als je de spin kunt beïnvloeden, zou je
dat moeten kunnen zien aan veranderingen in de
magnetoweerstand. Dat effect is echter heel klein.
Daarom is het cruciaal dat we de omstandigheden van
de experimenten goed controleren. Een fabricagefout
KPFGUCPFYKEJDĎXQQTDGGNFMCPGTVQGNGKFGPFCV
elektronen direct van de ene magneet naar de andere
‘tunnelen’. Dan meet je ook magnetoweerstand, maar
met spin in de organische halfgeleider heeft dat niets
VGOCMGP9GOCMGPDQXGPFKGPXGTUEJKNNGPFGUQQTVGP
sandwiches, onder meer om de effecten van materiaalkeuze te bestuderen.”
p'GPCPFGTGDGNCPITĎMGHCEVQTKUVGORGTCVWWT*QG
YCTOGTJGVKUJQGOCMMGNĎMGTGNGMVTQPGPKPGGP
organisch molecuul vanzelf aan het hoppen gaan.
&CCTQOFQGPYGFGOGGUVGOGVKPIGPDĎJGGNNCIG
VGORGTCVWTGPQQMCN\QWJGVGHHGEVQQMDĎMCOGT
temperatuur moeten bestaan. Dat moet ook wel, willen
we ooit spintransistoren maken en toepassen.”

*QGNCCVLG\QKGVU\KGP!
p9GDGUVWFGTGPGGPQTICPKUEJGJCNHIGNGKFGTFKG
gesandwiched is tussen twee ferromagneten. Zo’n
sandwich kun je maken door een organische laag op
te dampen op een ferromagneet en dan een tweede

*QGNQQRVJGVQPFGT\QGMVQVPWVQG!
p7KVUVGMGPF&GGGTUVGTGUWNVCVGP\ĎPKPOKFFGNUDKPPGP
GP\KGPGTIQGFWKV*GVQPFGT\QGM\CN\GMGTDĎFTCIGP
CCPQPUDGITKRXCPJGVURKPGHHGEV/ĎPFTQQOKUVQEJ
om nog eens een werkende spintransistor te maken.”
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