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Samenvatting

In ons dagelijks leven worden we voortdurend geconfronteerd met de concepten
chiraliteit en spin, tegelijkertijd zijn zij verwant aan de fundamenteelste aspecten
der natuur. Chiraliteit is de geometrische eigenschap van een vast object die het
te onderscheiden maakt van zijn spiegelbeeld. Een paar chirale enantiomeren is te
vergelijken met een paar handen – zij zijn elkaars spiegelbeeld, maar kunnen niet
zo worden gevormd dat zij exact overlappen – en vaak wordt naar hen verwezen
als links- of rechtshandig. Spin is een kwantummechanisch concept dat betrekking
heeft op de magnetische eigenschappen van een elektron. Het kan worden gezien
als de roterende beweging van een elektron om zijn eigen as waarbij de richting van
de as magnetische kan worden bepaald.

Chirale moleculen zijn de fundamenten van het leven. Bijna alle natuurlijk voor-
komende en biologisch actieve moleculen zijn chiraal en bestaan alleen maar in één
enantiomerische vorm. De DNA dubbele helix waarin voor alle levende organis-
men de genetische informatie in gecodeerd is, is rechtshandig, ook alle natuurlijke
suikers zijn rechtshandig en 19 van de 20 natuurlijke aminozuren zijn linkshandig
(de overige is niet chiraal). Elektron spin is de oorsprong van ferromagnetisme, dat
een brede reeks aan toepassingen, van kompas naalden tot harde schijven van een
computer, vindt. Hedentendage, terwijl de traditionele, op silicium gebaseerde elek-
tronica technologie haar fundamentele grenzen nadert, onderzoeken wetenschap-
pers nieuwe alternatieven die de elektron spin niet louter voor het opslaan van dig-
itale informatie benutten, maar ook voor het verwerken ervan – een discipline beter
bekend als spintronica.

Fundamenteel gezien manifesteren zowel chiraliteit als spin de elementairste
symmetrieën der natuur, of beter gezegd, het gebrek eraan. Chiraliteit toont de sym-
metriebreking van ruimte, daar het mogelijk maakt te onderscheiden tussen links- en
rechts(handigheid). Onderwijl toont spin de symmetriebreking van tijd, aangezien
deze het mogelijk maakt het verschil tussen tegenovergestelde bewegingsrichtingen
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(met-de-klok-mee ten opzichte van tegen-de-klok-in) te onderscheiden. De tegen-
overgestelde chirale enantiomeren zijn onderling converteerbaar door middel van
ruimte-inversie, terwijl tegenovergestelde spin oriëntaties converteerbaar zijn door
middel van tijd-omkering.

Niettemin is voor geruime tijd het belang van chiraliteit en spin voornamelijk
alleen in andere disciplines en niet verwante toepassingen bekend. Dit veranderde
na de vondst van het ‘chirality-induced spin selectivity’ (CISS) effect. Dat beschrijft
dat wanneer een elektron zich door een chirale (helische) structuur (molecuul) be-
weegt er een spin polarisatie (een onevenwichtigheid tussen de beide spin oriëntaties)
ontstaat. Wanneer het chirale molecuul wordt vervangen door zijn tegenovergestelde
enantiomeer, draait ook de verkozen spin oriëntatie om. CISS wekt groter wordende
wetenschappelijke belangstelling, wat te danken is aan haar directe relevantie voor
fundamentele symmetrieën der natuur en toepassingen in disciplines verspreid over
natuurkunde, scheikunde en biologie. Echter, 20 jaar na haar ontdekking blijft de
microscopische oorsprong een raadsel en een diepgaand begrip van de voornaamste
experimentele resultaten ontbreekt nog steeds.

Verschillende type experimenten zijn ontworpen om CISS te demonstreren, velen
dezes hebben betrekking tot thermodynamisch transport van elektronen. Deze ex-
perimenten maken meestal gebruik van micrometer- of zelfs nanometerschaal elek-
tronische schakelingen om een chiraal moleculaire component, elektrische contacten
en vaak een ferromagneet (FM), om controle te krijgen over de spin of om hem te de-
tecteren, te compromitteren. Door een ladingsstroom door zo’n schakeling te sturen
en vervolgens het potentiaal verschil te meten kan de weerstand voor elektrontrans-
port verkregen worden. Voor deze weerstand wordt vaak gevonden te veranderen
wanneer de magnetisatie oriëntatie wordt omgekeerd, een magnetoweerstand (MW)
signaal genererend.

De MW is kenmerkend voor een spintronische schakeling, omdat het informatie
over de koppeling tussen lading- en spintransport blootstelt, en het is de sleutel tot
het begrijpen van de resultaten uit CISS experimenten. Het eerste deel van dit proef-
schrift focust zich op dit MW signaal in spintronische schakelingen in deze experi-
menten en verklaart theoretisch wanneer en hoe de MW kan ontstaan en wat het ons
kan vertellen over het CISS effect.

Begrip van het signaal

Ofschoon het microscopische mechanisme achter CISS grotendeels onduidelijk blijft,
kunnen we desalniettemin kijken naar de fundamentele wetten in elektrontransport
om inzicht te verkrijgen in het MW signaal. In het bijzonder wordt de Onsager re-
ciprociteit beschouwd, waarin de symmetrieën tussen gekoppelde thermodynamis-
che processen worden beschreven. In een elektronische/spintronische schakeling,
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waarbij de rollen van spanning en stroom sondes worden uitgewisseld en waarbij
tegelijkertijd alle magnetische velden en magnetisaties worden omgekeerd, verlangt
de Onsager reciprociteit dat de gemeten weerstand ten alle tijden gelijk blijft in het
lineaire response stelsel (bij spanning die gering genoeg is). Dit sterke fundamentele
symmetrie vereiste dicteert dat in de elektronische schakelingen gewoonlijk benut
voor CISS experimenten, waarin een enkele FM en een chiraal component in serie
zijn verbonden tussen twee elektroden (tweepuntsmeting, 2T), het MW signaal nul
moet blijven in het lineaire response stelsel.

Met dit als beginpunt introduceren we een elektron transmissiemodel om chi-
rale moleculen in elektronische schakeling te beschrijven als generieke componenten
waar elektronen ofwel doorgezonden kunnen worden, ofwel teruggekaatst kunnen
worden. De CISS sluit dan in dat de elektron transmissiewaarschijnlijkheden spin
afhankelijk betamen te zijn. Deze generieke en conceptuele beschrijving, wanneer
het wordt samengenomen met de Onsager reciprociteit en tijdsomkeringssymme-
trie, verraad meteen dat er een zekere defaseringsmechanisme moet bestaan voor de
doorgezonden elektronen. Hierbij dient er zich een spin-flip voor te doen voor de
van de chirale component weerkaatste elektronen. Dit begrip geeft ons de mogeli-
jkheid om elementaire spin-ruimte elektrontransmissie en reflectie matrixen aan te
wenden om een chiraal component te beschrijven en de daardoor gegenereerde sig-
nalen te analyseren wanneer het op een elektronische schakeling is geplaatst samen
met een andere (mogelijk magnetisch) component. Dit verschaft ons het raamwerk
om te kunnen analyseren of CISS signalen kan opwekken in complexere elektronis-
che schakelingen (zoals meerdere FM’en of chirale componenten of meer dan twee
elektrodes) en indien mogelijk hoe zulke signalen afhangen van de sterkte van de
spinpolarisatie van het chirale component.

Vervolgens breiden we de nogal microscopische voorstelling van elektron trans-
missie en reflectie uit tot een macroscopischer geheel met thermodynamische dri-
jfkrachten en responsen. De drijvende krachten zijn hierbij de lading en spin elek-
trochemische potentiaal verschillen en de responsen zijn de ladings- en spinstromen.
Met gebruikmaking hiervan kunnen de beschrijving van een chiraal (niet magnetis-
che) component en een (achiraal) magnetische component worden samengevoegd
in een transport matrix vorm, waarbij het eerst genoemde is beschreven door een
symmetrische transport matrix en het laatst genoemde door een asymmetrische. De
symmetrie van deze transport matrixen is opgelegd door de Onsager reciprociteit.
Deze beschrijving toont in detail waarom het MW signaal niet kan ontstaan in een 2T
schakeling met één chiraal component en één FM in het lineaire response stelsel. Het
is een resultaat van de exacte tegenwicht van twee gelijktijdige processen: als eerste,
spininjectie door het chirale component en spindetectie door de FM, en als tweede,
spininjectie door de FM en spindetectie door het chirale component. Dit resultaat
stelt voor een manier om het gewenste MW signaal te induceren – door het breken
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ontstaat. Wanneer het chirale molecuul wordt vervangen door zijn tegenovergestelde
enantiomeer, draait ook de verkozen spin oriëntatie om. CISS wekt groter wordende
wetenschappelijke belangstelling, wat te danken is aan haar directe relevantie voor
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van de symmetrie tussen deze twee processen in het non-lineaire stelsel, wat gedaan
kan worden wanneer het transport energie afhankelijk is en is onderworpen aan
energierelaxatie. Wij tonen de verschijning van de MW aan door dit mechanisme ge-
bruikmakend van energieafhankelijk kwantumtunnelen en energieafhankelijke res-
onante transmissie door moleculaire orbitalen en we kunnen daadwerkelijk groten-
deels de experimenteel geobserveerde stroom-spanning karakteristieken reproduc-
eren. Bovendien staat dit begrip van de non-lineaire MW ons toe om de knelpunt-
factoren die mede het teken van het MW signaal (de richting van de stroom in
beschouwing nemend), de ladingsdrager en chiraliteit bepalen, te kunnen identi-
ficeren.

Op basis van dit begrip van spintronische signalen in elektronische schakelin-
gen die chirale componenten bevatten, stellen we nieuwe schakelingsgeometrieën
voor die signalen door CISS beter kunnen onderscheiden van andere (meestal lad-
ings) signalen, zelfs tot in het lineaire response stelsel. Zij omvatten meerpuntse
niet-lokale geometrieën waarbij ladings- en spinsignalen fysiek gescheiden zijn en
nieuwe magneetvrije 2T-geometrieën die uitsluitend chirale componenten gebruiken
voor spininjectie en detectie. Dit verschaft basisprincipes en ontwerprichtlijnen voor
toekomstige CISS-experimenten met elektronische schakelingen.

Om meer kwantitatief inzicht te krijgen, introduceren we een benadering met
een circuitmodel dat elementaire circuitanalyse gebruikt om de experimenteel waar-
genomen ladingssignalen te linken aan mogelijke spinafhankelijke processen bin-
nen een elektronisch schakeling. Om deze benadering te illustreren, analyseren we
een experimentele geometrie die eerder werd gebruikt om CISS te demonstreren in
een bio-organisch fotosynthetisch eiwitcomplex, fotosysteem I (PSI). Uit onze resul-
taten concluderen wij dat de signalen die in dat experiment zijn waargenomen niet
volledig door het CISS-effect dat spin-gepolariseerde foto-excitaties in PSI-complexen
veroorzaakt, kunnen worden verklaard.

Experimentele onderzoek

Het tweede deel van dit proefschrift toont de resultaten van twee verschillende ex-
perimenten waarbij we chirale materialen in elektronische schakeling integreren.

Het eerste experiment maakt gebruik van een chirale van-der-Waals (vdW) half-
geleider, tellurene. Dat is een monokristallijne structuur waarbij elke laag bestaat uit
parallel uitgelijnde, vdW-gebonden eendimensionale spiraalvormige ketens van tel-
luriumatomen. Met dit materiaal fabriceren we mesoscopische elektronische schake-
lingen gebruikmakend van nanofabricagetechnologieën en wij meten de anisotrope
elektrontransporteigenschappen van dit materiaal met behulp van de lock-in tech-
niek die afzonderlijk lineaire en niet-lineaire reacties kan aanspreken. We zien een
sterke anisotropie in-het-vlak voor de lineaire elektrische geleiding in dit materi-
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aal en we onderscheiden een eigenschap die mogelijk verband kan houden met de
chiraliteit van het materiaal. Tegelijkertijd zien we ook een anisotrope temperatu-
urafhankelijkheid in de lineaire geleiding en een niet reciproke elektrische geleid-
ing (zich manifesterend als tweede-orde respons), die verband houdt met het ge-
brek aan inversiesymmetrie in het chirale tellurene. Deze resultaten geven begrip
van het elektronentransport in dit materiaal en dragen bij aan het ontwerpen en be-
vatten van complexere elektronische/spintronische schakelingsgeometrieën waarbij
tellurene gebruikt wordt.

In het tweede experiment ontwikkelen we een techniek die een ontworpen keten
van aminozuren (peptiden) gebruikt om het chirale bio-organische fotosynthetische
eiwitcomplex PSI te fixeren op een enkele laag koolstofatomen (grafeen). We maken
elektrisch contact met de PSI-laag via een geleidende sonde van enkele nanome-
ters en zenden de elektronen door de PSI-peptide-grafeen verbinding. Hier ex-
ploiteren we een methode van willekeurige positionering om de resultaten die op
een groot aantal verschillende PSI-lagen zijn verkregen statistisch te analyseren. We
ontdekken dat het introduceren van de peptide de elektrische geleiding door de PSI-
peptide-grafeen verbinding aanzienlijk verbetert en tegelijkertijd een gelijkgerichte
(asymmetrische) stroom-spanning curve toont. Deze geleiding en rectificatie kan
verder mechanisch worden afgestemd door een kracht op PSI uit te oefenen met
behulp van de geleidende sonde. Deze resultaten werpen het licht op de mogeli-
jkheden om complexe bio-organische materialen te gebruiken voor elektronische
toepassingen.

Samenvattend, dit proefschrift combineert theoretisch en experimenteel werk om
nieuw inzicht te bekomen in de rijke natuurkunde ingewijd door chirale en spin in
elektronische schakelingen. De resultaten die hier worden gepresenteerd leiden de
weg naar toekomstige ontwikkelingen die deze twee elementaire concepten benut-
ten voor elektronische/spintronische toepassingen.
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peptide-grafeen verbinding aanzienlijk verbetert en tegelijkertijd een gelijkgerichte
(asymmetrische) stroom-spanning curve toont. Deze geleiding en rectificatie kan
verder mechanisch worden afgestemd door een kracht op PSI uit te oefenen met
behulp van de geleidende sonde. Deze resultaten werpen het licht op de mogeli-
jkheden om complexe bio-organische materialen te gebruiken voor elektronische
toepassingen.

Samenvattend, dit proefschrift combineert theoretisch en experimenteel werk om
nieuw inzicht te bekomen in de rijke natuurkunde ingewijd door chirale en spin in
elektronische schakelingen. De resultaten die hier worden gepresenteerd leiden de
weg naar toekomstige ontwikkelingen die deze twee elementaire concepten benut-
ten voor elektronische/spintronische toepassingen.
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