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Spintronikte yeni bir malzeme:

Grafin
Do¤ada en yayg›n elementlerden
biri olan karbon sundu¤u yeniliklerle
bilim ve teknoloji dünyas›n› meﬂgul etmeye devam ediyor. Organik dünyan›n temel yap›taﬂ› olmas›n›n yan›s›ra,
karbon atomlar› sadece dizilimlerini
de¤iﬂtirerek elmastan grafite, futbol
topu biçiminde küresel C60 moleküllerinden, karbon nanotüplere kadar
çok de¤iﬂik formlarda ve özelliklerle
karﬂ›m›za ç›k›yor. Bu aileye yak›n zamanda yeni bir üye daha kat›ld›: Grafin. Asl›nda grafin, grafiti oluﬂturan tabakalar›n herbirine verilen isim. Karbon atomlar›n›n bir düzlem üzerinde
balpete¤i görünümünde dizilimiyle
oluﬂan grafini ‘yeni’ k›lan ise 2004 y›l›nda Novoselov ve arkadaﬂlar› taraf›ndan ilk kez kolay bir yöntemle izole
edilip elektronik özelliklerinin ölçülebilmesi. Sonras›nda yo¤unlaﬂan deneysel ve kuramsal çal›ﬂmalar›n sonucunda garafinin spintronik (spin elektroni¤i) uygulamalar› aç›s›ndan da ilginç bir malzeme olabilece¤i görülmüﬂtür. Bu yaz›da spintronik ve grafindeki uygulamalar›ndan bahsedilecektir.
1891 y›l›nda ‹rlandal› fizikçi George Stoney elektrik denen olgunun bir
temel yap›taﬂ›n›n olmas› gerekti¤ini
düﬂünmüﬂ ve bunu elektron olarak
adland›rm›ﬂt›. 1860’lardan itibaren telefon telgraf gibi ilk örneklerini sunan
elektronik 1897 y›l›nda elektronun J.J.
Thomson taraf›ndan keﬂfi ile oldukça
h›zl› bir ilerleme kaydetmiﬂtir. Elektronun yük ve kütle gibi temel özelliklerinin tam olarak anlaﬂ›lmas› ile oldukça iﬂlevsel elektronik devre elemanlar›n›n da geliﬂtirilmesi sa¤lanm›ﬂt›r. 1947 y›l›nda Bardeen, Brattain ve
Schockley’in Bell laboratuvarlar›nda
ürettikleri tranzistör ise entegre devre
elemanlar› ve mikro iﬂlemcilerin geliﬂtirilmesi sürecinde anahtar rolü oynam›ﬂt›r. Radyodan televizyona, hesap
makinelerinden araç fren sistemlerine
kadar her alanda hayat›m›za giren
tranzistörler özellikle bilgi iﬂleme tekB‹L‹M ve TEKN‹K 58 Ocak 2008

nolojisine getirdikleri ile 20. yüzy›la
damgas›n› vurmuﬂtur. Geçici haf›zas›nda en çok 200 say›y› saklayabilen
ilk bilgisayar örne¤i, 30 ton a¤›rl›¤›ndaki ENIAC’›n yapt›¤› hesaplardan
çok daha fazlas› günümüzde birkaç
graml›k hesap makineleri ile yap›labilmektedir. ENIAC alt› bayan operatörün ç›kart›p takt›¤› fiﬂler ile iﬂlem yaparken art›k insans›z makinelerin her
alanda yerlerini ald›klar›n› görüyoruz.
‘Teknolojide var›lan bu nokta son
durak m›d›r’ sorusuna nanoteknoloji
çal›ﬂmalar›n› yürüten bilim adamlar›
yepyeni buluﬂlar› ve araﬂt›rmalar› ile
hay›r yan›t›n› vermektedirler. Bir yandan nano boyutlarda yap›lar ve cihazlar inﬂa edilirken bir yandan da bu boyutlarda etkili olacak kuantum etkilerini de hesaplara dahil ederek yeni nesil araçlar›n tasar›m› yap›lmaktad›r.
Nanoteknoloji araﬂt›rmalar›nda son
yirmi y›l içerisinde oldukça mesafe kateden spin elektroni¤i, elektronun sahip oldu¤u spin özelli¤ini klasik elektroni¤e adapte ederek nanoboyutlardaki yeni nesil cihazlar için süpriz iﬂlevler öngörmektedir. Daha ﬂimdiden
sentezlenmesi baﬂar›lm›ﬂ olan nanotranzistörlere eklenecek spin ba¤›ml›

özellikler ile spintroni¤in günlük hayat›m›za girmesi çok da uzak görünmemektedir.

Spin
1921 y›l›nda Otto Stern ve Walther Gerlach’›n nötr gümüﬂ atomlar› ile
yapt›klar› ilginç deneyde spin her ne
kadar kendileri taraf›ndan keﬂfedilememiﬂ olsa da elektron spininin anlaﬂ›lmas›ndaki yolu açan deney olmuﬂtur. 1924 y›l›nda W. Pauli taraf›ndan
“iki de¤erli kuantum serbestlik derecesi” olarak adland›r›lan bu ilginç
özellik ilk olarak 1925 y›l›nda S.A. Goudsmit ve G. Uhlenbeck taraf›ndan
elektronun sahip oldu¤u bir tür dönme hareketi (spin) olarak aç›klanm›ﬂt›r. Böylece elektronun sahip oldu¤u
manyetik momentin aﬂa¤› ve yukar›
yönelimli durumlar› bir dönme aç›sal
momentumu ile do¤rudan iliﬂkilendirilmiﬂ oluyordu. Elektronun da t›pk›
dünya gibi kendi etraf›nda döndü¤ünü varsayan, klasik fizik çerçevesindeki bu aç›klama tamamen kuantum mekaniksel bir özellik olan spini tan›mlamakta yetersizdir. Elektronu h›zla dönen, elektrik yüklü küçük bir küre

ﬁekil 1 Stern-Gerlach deney düzene¤i. Kaynaktan ç›kan atomlar düzgün olmayan manyetik alan bölgesinden
geçerken spin manyetik momentlerinin de¤erine göre ayr›ﬂarak ekran üzerinde iki fakl› öbek oluﬂturur.
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olarak resmeden bu modelde, deneysel olarak ölçülen spin manyetik momentini sa¤layacak dönme h›zlar› özel
görelili¤in ortaya koydu¤u sa¤lam teoriler ile çeliﬂmektedir. Bu durumda,
asl›nda kendi etraf›nda dönmeyen,
noktasal bir parçac›k olan ama yine de
bir çeﬂit içsel aç›sal momentuma sahip
elektron fikri, klasik fizik ile düﬂünmeye al›ﬂm›ﬂ beyinlerimiz için en makul olan›d›r. Daha sonra T.E. Phipps
ve J.B. Taylor taraf›ndan hidrojen
atomlar› ile yap›lan deneyler ile de net
olarak gözlenen elektron spininin modern kuantum mekani¤i ile aç›klanmas› 1927 y›l›nda W. Pauli taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Elektronun göreli hareket
denklemlerini çözen P.A.M. Dirac ise
1928 y›l›nda spin özelli¤inin göreceli
kuantum mekanik formülasyonunda
do¤al olarak ortaya ç›kt›¤›n› göstermiﬂtir. Böylece Thomson ve Dirac’›n
çal›ﬂmalar› aras›nda geçen otuz y›ll›k
sürecin sonunda elektron bütün temel
özellikleri ile anlaﬂ›lm›ﬂ olarak teknolojinin hizmetine sunulmuﬂ oluyordu.

Elektronikte Spin
Günümüzde kullan›lan elektronik
cihazlar›n neredeyse tümü yar›iletkenlere ve bunlar üzerinden akan
elektrik ak›m›n›n kontrolü esas›na dayanmaktad›r. Spintronik ise tam bu
noktada elektronun spin özelli¤ini de
kullanarak manyetizma yolu ile yar›iletken teknolojisine yeni kontrol mekanizmalar› önermektedir.
Her elektron “yukar›” ve
aﬂa¤›” olarak adland›r›l- abilecek iki
spin durumundan birinde bulunur.
Manyetik ve elektrik alanlar ile elektronun spin durumlar›n› seçmek ve
de¤iﬂtirmek mümkündür. Yar›iletkenler üzerinden akan ak›mlar›n varl›¤›
ve yoklu¤u ile oluﬂturulan 1 ve 0’ lar
bu iki spin durumunun kullan›lmas›
ile de oluﬂturulabilir. Ünlü fizikçi Sir
Neville Mott, iki kanall› ak›m modeli
ile bir ferromanyeti¤in aﬂa¤› ve yukar›
spin durumlar›na sahip elektronlar ile
farkl› büyüklüklerde etkileﬂece¤ini
teorik olarak ortaya koyarak 1930’lu
y›llarda spintroni¤in temellerini atan
kiﬂi olmuﬂtur. Bir ferromanyetikten
geçirilen ak›mda spin simetrisi bozulur ve ferromanyet ile ayn› manyetik
moment yönelimine sahip elektronlar
daha büyük geçiﬂ olas›l›¤›na sahip
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ﬁekil 2 Ferromanyetik bir maddeden aﬂa¤› ve yukar› spinli elektronlar›n geçiﬂleri. Malzemenin m›knat›slanma
yönüyle uyumlu spin durumunda olan elektronlar daha az direnç görürler.

olurlar. Bu da ferromanyetikten ç›kan
ak›m›n daha çok bir spin durumuna
sahip elektronlardan oluﬂmas› anlam›na gelir. Yar›iletken bir malzemeye
ferromanyetik özellikler kazand›r›labilirse üzerinden geçecek spin kutuplu
ak›mlar›n kontrolü, sadece elektrik
alan uygulanarak yap›labilecektir. Bu
tip manyetik yar›iletken malzemelerin
geleneksel yar›iletken teknolojisine
entegrasyonu görece kolay olacakt›r.
GaAs gibi iyi bilinen yar› iletkenlerin
Mn, Cr, Fe, Ni, Co gibi ferromanyetik
atomlar ile katk›lanmas› sonucu elde
edilen ferromanyetik yar›iletkenler haz›r durumdad›r. Bunlara ek olarak yar›m-metal malzemelerde sistemin,
elektronlar›n bir spin durumu için metalik iken di¤er spin durumu için yal›tkan karakterli oluﬂu nano boyutlarda
bu tür malzemelerin sentezlenmesi yönündeki çal›ﬂmalar› h›zland›rm›ﬂt›r.
Ferromagnetlere k›yasla yar›m-metalik malzemeler sa¤lad›klar› %100 spin
polarizasyonuyla ideal spin süzgeçleri
olarak kullan›labilirler. Katk›l› yar›iletkenlerin kazand›klar› manyetik moment yönelimini ancak 40K (-233°C)
gibi düﬂük s›cakl›klarda koruyabilmesi spintronik ayg›tlar›n uygulamaya
geçiﬂinin önündeki en büyük zorluktur. Bununla birlikte ZnTe yar›iletkenine katk›lanan Cr atomlar› ile oda s›cakl›¤›nda çal›ﬂmaya aday ferromanye-

tik yar›iletkenler 2003 y›l› içerisinde
bilim dünyas›na duyurulmuﬂtur.

Grafinin Spintronik
Özellikleri
Elmas›n dünyan›n en sert maddelerinden biri yapan karbon atomlar› ayn› zamanda kurﬂun kalemlerin ucundaki yumuﬂak grafitin de tek yap›taﬂ›d›r. Elmasa mükemmel bir yal›tkan olma özelli¤i sa¤layan karbon, grafitin
ise iyi bir iletken olmas›n› sa¤lar. Periyodik tabloyu üzerine inﬂa etti¤imiz
karbon atomlar› bir yandan farkl› dizilimleri ile farkl› özellikler sunarken bir
yandan da sentezlenmesi son zamanlarda baﬂar›lm›ﬂ grafin gibi yeni üyeleri ile nanoteknolojiye de yön verecek
gibi görünmektedir.
Grafitin tek tek tabakalar halinde
ayr›lmas› ile elde edilen grafin, bir
atom kadarl›k kal›nl›¤› ile iki boyutlu
olarak sentezlenmiﬂ materyaller içerisinde en ince olan›d›r. ‹deal olarak düz
ve zigzag biçimli kenarlara sahip grafin ﬂeritleri farkl› elektronik yap›lar› ve
taﬂ›d›klar› spin ba¤›ml› özellikler ile ilgi çekmektedir. Elektrotlar aras›na
yerleﬂtirilen grafin ﬂeritler ile yap›lm›ﬂ
deneyler ve kuramsal hesaplamalar
bunlar›n grafite göre oldukça farkl›
özelliklerinin oldu¤unu ortaya koyOcak 2008
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muﬂtur. Grafinin elektronik yap›s› üzerine yap›lan çal›ﬂmalar zigzag kenar biçimli grafin ﬂeritlerin kenar bölgelerinde yerelleﬂmiﬂ olan elektron durumlar›n›n z›t spinler taﬂ›d›klar›n› göstermiﬂtir. Fermi seviyesi civar›nda yer alan
bu elektron durumlar›, grafin ﬂerit
üzerinden geçen bir ak›m›n taﬂ›y›c›lar›n›n kenardaki bu elektronlar olaca¤›n›
söylemektedir. Karbon atomlar›n›n
hibritleﬂme durumlar› ele al›narak anlaﬂ›labilecek bu kenar elektron durumlar› düz kenar biçimli grafin ﬂeritlerde
ise bulunmamaktad›r.
Bugünkü teknolojinin ürünlerinde
kullan›lan çipler ço¤unlukla birkaç
mikrometrelik bak›r ba¤lant›lardan
meydana gelmektedir. Daha küçük bilgisayarlar daha küçük çipler ve bu da
daha küçük ba¤lant›lar anlam›na gelmektedir. Bu ise bak›r ba¤lant›larda
daha büyük dirençlerin meydana gelmesi ve cihaz›n ›s›narak bilgi transferinin yavaﬂlamas› yani cihaz›n etkinli¤inin azalmas› anlam›na gelmektedir. Oldukça iyi metalik özelli¤e sahip olan

ﬁekil 3 Düz ve zigzag kenarl› grafin ﬂeritleri. Nanoboyutlarda malzemenin özellikleri bileﬂimlerinin yan›s›ra atomlar›n diziliﬂlerine de ba¤l›d›r.

grafin nanoﬂerit ba¤lant›lar›n seri olarak sentezlenebilmesi ile varolan çiplerin de yak›n gelecekte birkaç nanometre boyutlar›na kadar küçülece¤ini söyleyebiliriz. Bununla beraber, oda s›cakl›¤›nda elektronlar›n grafin üzerinde
›ﬂ›k h›z›n›n 1/100’üne varan çok yüksek h›zlarda ve neredeyse dirençsiz hareket ediyor olmalar› grafin ba¤lant›l›
çiplerin gelece¤in bilgisayarlar›nda bak›r›n taht›na iyi bir aday oldu¤unu söylemektedir.

Spin Hall Etkisi
1879 y›l›nda Amerikal› fizikçi Edwin Hall doktora çal›ﬂmas› esnas›nda
manyetik alan do¤rultusu ile belli bir
B‹L‹M ve TEKN‹K 60 Ocak 2008
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ﬁekil 4 Spin ayrac›
olarak grafin. Zigzag
kenarl› ﬂeride giren
elektronlar spin
durumlar›na göre
ayr›ﬂarak kenarlardan
iletilirler.

aç› yapacak ﬂekilde yerleﬂtirilmiﬂ bir
iletkenden ak›m geçirilmesi ile ilginç
bir ﬂekilde ak›ma dik yönde bir potansiyel fark›n oluﬂtu¤unu farketmiﬂti. Bu
etki ile iletkenin kenarlar›na do¤ru hareketlenen elektronlar›n meydana getirdi¤i karakteristik bir ak›m ve direnç
deneylerde aç›kça gözleniyordu. Bir y›l
sonra çal›ﬂman›n yay›nlanmas› ile dünyaya duyurulan bu ilginç olgu Hall etkisi olarak bilinmektedir. Meydana gelen Hall ak›m›n›n kuantumlu oluﬂu ise
1980 y›l›nda Klaus von Klitzing taraf›ndan keﬂfedilmiﬂ ve bu da kuantum
Hall etkisi olarak adland›r›lm›ﬂt›r. Hall
taraf›ndan ince alt›n tabakalar kullan›larak yap›lm›ﬂ olan deneyler bugüne
de¤in birçok metal ve yar›iletken için
tekrarlanarak çeﬂitli alanlarda teknolojiye adapte edilmesi sa¤lanm›ﬂt›r. Oluﬂan Hall ak›m›n›n kuvvetli bir ﬂekilde
d›ﬂ alana ba¤›ml› olmas›, bu alan›n
kontrolü ile sa¤lanan ak›mlar sayesinde aç›l›p kapanacak devre elemanlar›
iyi birer sensor olurlar. Art›k gündelik
hayatta kullan›l›r hale gelmiﬂ olan Hall
etkisi bilgisayarlar›m›z›n yaz›c›lar›nda,
disk sürücülerinde, otomobillerin takometrelerinde, park sensörlerinde ve
fren sistemlerinde yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.
Spintronik alan›nda yapt›¤› çal›ﬂmalar› ile bilinen David Awschalom ve
grubu taraf›ndan 2004 y›l›nda yap›lan
bir çal›ﬂma ile GaAs yar›iletkeninin 20
K gibi oldukça düﬂük s›cakl›klara so¤utulmas› ile farkl› spine sahip elektronlar›n iletimi sa¤layan materyalin
farkl› kenarlar›na yöneldikleri gözlenmiﬂtir. Bu olgu spin Hall etkisi olarak
adland›r›l›r. Materyalin çok düﬂük s›cakl›klarda gösterdi¤i bu davran›ﬂ sayesinde bir ferromanyeti¤e gerek duymaks›z›n aﬂa¤›-yukar› spin durumlar›n›n iletken üzerinde ayr›lmas› sa¤lanm›ﬂ olmaktad›r. Awschalom ve arka-

daﬂlar› taraf›ndan 2006 y›l›nda yap›lan
çal›ﬂma ile ZnSe bileﬂi¤inde oda s›cakl›¤›nda spin Hall etkisinin gözlenmiﬂ
oldu¤unu biliyoruz. Spintronik çal›ﬂmalar›n›n son gözdesi grafinde oda s›cakl›¤›nda kuantum Hall etkisi Novoselov ve grubu taraf›ndan 2006 y›l›nda
gözlenmiﬂtir. Buna ek olarak ise yap›lm›ﬂ olan teorik çal›ﬂmalar zigzag kenarl› grafin ﬂeritlerde aﬂa¤› ve yukar›
spinli durumlar›n ayr›ld›¤› yar›m-metalik taban durumun varl›¤›n› öngörmektedir ki bu spin Hall etkisinin deneysel
olarak gözlenebilece¤i anlam›na gelmektedir. Bunlara ek olarak spin etkilerinin halihaz›rdaki silikon teknolojisine uygulanabilirli¤i de 2007 y›l›nda
yap›lan çal›ﬂmalar ile gündeme gelmiﬂtir. Son beﬂ y›l içerisinde uluslararas›
bilimsel dergilerde yay›nlanan yüzlerce çal›ﬂma bilim dünyas›n›n grafine
olan ilgisini aç›kça göstermektedir.
20. yüzy›l içerisinde inan›lmaz bir
h›zla ilerleyen teknoloji klasik dünyan›n s›n›rlar›n› aﬂ›p moleküler boyutlarda kendine yeni çal›ﬂma alanlar› yaratmaktad›r. Nanoteknolojinin yükselen
çal›ﬂma alanlar›ndan spintronik ise kuantum dünyas›n›n ilgi çekici üyesi spini teknolojiye adapte ederek öngördü¤ü yeni nesil cihazlar ile hayal gücünün s›n›rlar›n› zorlamaktad›r. Teknolojiye uygulanabilirli¤i yüksek olan grafin gibi dikkat çekici özelliklere sahip
malzemelerin art›k sentezlenebiliyor
olmas› yak›n gelecekte insanl›¤›n nanoteknolojiyi daha yayg›n olarak kullanmaya baﬂlayaca¤›n› söylemektedir.
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