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Samenvatting

De ontdekking van het concept topologie in bandstructuren heeft nieuwe deuren
geopend in de fysica van de vaste stof. Materialen waarin topologie een belangrijke
rol speelt zijn interessant om de invloed van topologie op de fysische eigenschappen
te begrijpen. Verder kunnen deze materialen vanwege deze topologie de basis vormen
voor nieuwe toepassingen. Een groep van materialen waar dit concept een rol speelt,
is die van topologische isolatoren. In deze materialen is de bulk elektrisch isolerend,
maar zijn er metallische toestanden aanwezig aan het oppervlak waarvan de dispersie
zich bevindt in de bandkloof van de bulk. Deze toestanden worden beschermd door
het behoud van tijdsinversiesymmetrie en dat maakt dat deze toestanden bestand zijn
tegen niet-magnetische verstoringen en afwijkingen in het materiaal. Door het behoud
van tijdsinversiesymmetrie en door de aanwezigheid van spin–baankoppeling in deze
materialen hebben de ladingsdragers in de oppervlaktetoestanden een spinoriëntatie
die gekoppeld is aan de impuls (spin–impulskoppeling). De mogelijkheid om spins
te richten maakt dat topologische isolatoren te gebruiken zijn voor het produceren,
controleren en detecteren van een spinverzameling. Deze bewerkingen zijn de basis-
ingrediënten voor toekomstige spintronische devices waarin spins gebruikt worden als
informatiedrager.

Vanwege de veelbelovende mogelijkheden van deze topologische isolatoren is het
belangrijk om een beter inzicht te krijgen in het spin- en ladingstransport in deze
materialen. Een belangrijk aandachtspunt is de wisselwerking tussen bulk- en op-
pervlaktetoestanden in deze types van transport. De bulk draagt namelijk vaak bij
aan de geleiding vanwege beperkingen in de groei van monokristallijne topologische
isolatoren en dit heeft invloed op de geleiding door de oppervlaktetoestanden. Dit
proefschrift beschrijft experimenteel werk om de aandelen van de verschillende kanalen
te onderscheiden in de topologische isolator Bi2Se3 door gebruik te maken van ver-
schillende onderzoekstechnieken. Ten eerste is geprobeerd om optisch ladingsstromen
te genereren via spin–impulskoppeling. Zulke experimenten geven inzicht in de pro-
ductie en afzwakking van ladingsstromen in dit materiaal. Een afhankelijkheid van
de circulaire polarisatie van het licht is waargenomen, maar het maken van een een-
duidige conclusie is moeilijk vanwege technische beperkingen. Desalniettemin denk ik
dat dit hoofdstuk belangrijke inzichten geeft om zulke optische experimenten beter te
leren begrijpen. Ten tweede is ladingstransport onder invloed van hoge magnetische
velden in topologische isolatoren onderzocht. Door het vergelijken van de transport-
eigenschappen via de achtergrondweerstand en Shubnikov–de Haas-trillingen is het
mogelijk om de verschillende transportkanalen te identificeren. Uit deze vergelij-
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king kan worden geconcludeerd dat de bulk een grote bijdrage levert aan het totale
transport. Verder is voor de eerste keer in dit onderzoeksveld ook een Zeeman-
splitsing van deze bulktoestanden waargenomen op hogere magneetvelden. Daar-
naast zijn er verschijnselen van een tweede toestand die te relateren is aan de topo-
logische oppervlaktetoestanden. De uitgebreide studie van de achtergrondweerstand
en de Shubnikov–de Haas-trillingen levert een belangrijke bijdrage aan het begrij-
pen van dit type experimenten. Tenslotte zijn de oppervlaktetoestanden bekeken
door het elektrisch meten van de spinverzameling die wordt veroorzaakt door spin–
impulskoppeling. Ferromagnetische contacten zijn gebruikt om de spinverzameling te
meten die is gegenereerd door een ladingsstroom. Door het gebruik van grote opper-
vlakken van Bi2Se3 kunnen geometrieën ontwikkeld worden die andere effecten dan
de meting van de spinverzameling kunnen uitsluiten. Deze flexibiliteit heeft ertoe
geleid dat het gemeten spinvoltage een andere oorsprong blijkt te hebben in ons ex-
periment. Uit de resultaten kan worden afgeleid dat de strooivelden afkomstig van
de ferromagnetische laag het ladingstransport kunnen bëınvloeden. Deze studie laat
zien dat lokale geometrieën niet geschikt zijn voor het detecteren van de richting en de
grootte van de spinverzameling, omdat ladings- en spintransport door elkaar lopen.

Om topologische isolatoren in commerciële devicestructuren te implementeren, is
er een beter begrip nodig van dit systeem waar bulk- en oppervlaktetoestanden elkaar
bëınvloeden. Ook is het van belang om de groei van deze materialen beter onder
controle te krijgen om deze wisselwerking te verminderen. Eén stap in de richting
van commerciële doeleinden is de bevinding dat er zich aan het grensvlak tussen
een metaal en topologische isolatoren geen barrière bevindt en dus kan leiden tot
devices met een beperkte productie van restwarmte. Deze bevinding komt overeen met
theoretische voorstellen waar een ladingsverzamelingslaag aan het grensvlak wordt
verwacht. Daarentegen kunnen hybridisatie-effecten een rol spelen en daardoor is het
mogelijk dat de oppervlaktetoestanden niet afzonderlijk kunnen worden gebruikt.

In het laatste gedeelte van dit proefschrift is een haalbaarheidsstudie gedaan om
de mogelijkheden te onderzoeken om devices gebaseerd op topologische isolatoren
commercieel mogelijk te maken. Op dit moment zijn de commercieel winbare grond-
stofvoorraden voldoende voor 10 tot 20 jaar om topologische isolatoren te kunnen
produceren. Aandachtspunten zijn de intensieve raffinage om pure materialen te
verkrijgen en de schade aan het milieu door de productie. Verder is het onduidelijk
wat de effecten zijn van het opschalen van de productie door hogere groeisnelheden
en het groeien van grotere oppervlakken op het ladings- en spintransport in deze
materialen. Vanuit de studie naar mogelijke toepassingen kan worden geconcludeerd
dat topologische isolatoren op dit moment vooral interessant zijn voor supersnelle en
spintronische toepassingen zoals spin-torsiedevices en spin-injectielagen.
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