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Samenvatting

De hamvraag in de hedendaagse vastestoffysica is hoe hoge temperatuur supergelei-
ding tot stand komt. Kennis hiervan zou wellicht ertoe kunnen leiden dat een kamer-
temperatuur supergeleider gemaakt kan worden wat een enorme bijdrage zou leve-
ren aan de oplossing van het steeds groter wordende energieprobleem. Na ongeveer
twintig jaar onderzoek aan de groep materialen met de voor zover bekend hoogste
overgangstemperatuur, de cupraten, is er nog steeds een hevige discussie gaande
over de fysica die schuilt achter de bijzondere eigenschappen van deze materialen.
De ontdekking van een compleet nieuwe groep materialen met bijzonder hoge over-
gangstemperaturen die ook nog eens ijzer bevatten, bracht een nieuwe golf van on-
derzoek teweeg in de hoop dat de overeenkomsten en verschillen met de cupraten
tot een beter begrip zal leiden in hoge temperatuur supergeleiding in het algemeen.

In de onderzoeksgroep was besloten mee te surfen op deze ‘pnictide golf’ en
met hoekopgeloste fotoemissie (ARPES), scanning tunneling microscopie en spectro-
scopie (STM/S) en lage energie elektronen diffractie (LEED) metingen een steentje
bij te dragen aan de gestaag aanzwellende experimentele databank van deze nieuwe
groep van supergeleiders. In dit proefschrift worden de STM/S en LEED data gepre-
senteerd in de hoofdstukken 4 tot 7. Deze metingen zijn voornamelijk toegespits op
een subgroep van materialen binnen de familie van ijzer houdende supergeleiders,
de MFe2As2 or ‘122’ pnictiden (hier M = Ba, Ca, etc.). Eerst wordt het breukvlak van
deze materialen onderzocht, een cruciaal onderdeel van elke oppervlaktegevoelige
techniek. Gebruikmakend van temperatuurafhankelijke STM en LEED wordt aange-
toond dat het oppervlak van de ‘122’ pnictiden een halve barium (Ba) (of calcium
(Ca), ...) laag is, zodanig dat de helft van deze volledige laag op beide kanten van
het breukvlak achterblijft. Deze toplaag organiseert zich voornamelijk in twee regel-
matige structuren, (
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2) en (2×1) respectievelijk, of toont verschillende vormen

van wanorde. Met een eenvoudig model worden alle met de STM geobserveerde
oppervlaktestrukturen verklaard.

Met een gegronde kennis van het oppervlak wordt in hoofdstuk 5 een spec-
troscopisch onderzoek aan het materiaal met optimale kobalt (Co) dotering gepre-
senteerd. De piek-piek afstand in de spectra, die als de supergeleidende energie-
kloof wordt geïnterpreteerd, blijkt significant te variëren als functie van ruimtelijke
lokatie. Een afstand van slechts een nanometer kan het verschil betekenen tussen de
maximale en minimale kloof. Door middel van crosscorrelaties tussen hoogteplaat-
jes en de bijhorende ruimtelijke verdeling van de energiekloof is uitgesloten dat de
in hoofdstuk 4 aangetoonde afwijking van de bulksymmetrie van het oppervlak de
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oorzaak is van de ruimtelijke variatie in de energiekloof. Doordat de karakteristieke
afstand in de kloofinhomogeniteiten vrij goed overeenkomt met de Co-Co separatie
worden verstrooïngseffecten van de Co atomen aangedragen als mogelijke oorzaak
van de grote variatie in energiekloof.

Vergelijkbare variaties in de piek-piek afstand zijn in het verleden in de cupraten
gerapporteerd in de literatuur, maar deze bleken uiteindelijk niet gerelateerd te zijn
aan de supergeleidende energiekloof, maar aan een pseudokloof, een energiekloof
die niet sluit bij de supergeleidende overgangstemperatuur (Tc) maar tot ver hier-
boven open blijft. De supergeleidende energiekloof daarentegen, die na deling van
een spectrum onder Tc door een spectrum boven Tc wordt verkregen, toonde een
stuk minder variatie in grootte. Om te onderzoeken of de variatie in de piek-piek
afstand in de pnictiden net als in de cupraten gerelateerd is aan een pseudogap of
daadwerkelijk een variatie is in de supergeleidende energiekloof, is de temperatuur-
afhankelijkheid van de tunnelspectra gemeten met atomaire ruimtelijke precisie. Deze
metingen, die in hoofdstuk 6 worden getoond, sluiten een pseudogapscenario in de
pnictiden uit.

Door de doteringafhankelijkheid te onderzoeken en de variatie in supergelei-
dende energiekloof van ‘122’ pnictides die gedoteerd zijn met verschillende ele-
menten met elkaar te vergelijken wordt de oorzaak van de ruimtelijke variaties in
de grootte van de energiekloof verder onderzocht in hoofdstuk 7. Geopperd wordt
dat verstrooiingseffecten van de Co atomen in de supergeleidende Fe-laag verant-
woordelijk zijn voor verscheidene ongewone eigenschappen, waaronder de grote
variatie in de supergeleidende energiekloof. Hierdoor is voorzichtigheid geboden bij
de interpretatie van de genormaliseerde supergeleidende energiekloof, 2∆/kBTc, die
uit STS- en fotoemissiemetingen bepaald wordt. Verdere experimentele en theoreti-
sche studie van verstrooiing van verschillende dotering atomen op atomaire schaal
wordt verwacht een beter inzicht te geven in het mechanisme van supergeleiding in
de pnictides.

Voordat de pnictiden de vastestoffysica op zijn kop zetten was het hoofdonder-
zoek van deze promotie de kolosale magnetoweerstand manganiet La2-2xSr1+2xMn2O7.
De kolossale magnetoweerstand manganieten laten als familie een grote verschei-
denheid aan exotisch gedrag zien van ladings- en orbitaal geordende isolatoren tot
double exchange metalen. Deze verschillende fasen kunnen daarbij in elkaar over-
gaan door slechts een kleine verandering van elektron- of gatdotering. Wat de ma-
terialen zo uniek maakt, is de onwaarschijnlijke gevoeligheid voor een magnetisch
veld bij de overgang van een lage temperatuur geleider naar een hoge temperatuur
isolator die voor een groot bereik aan doteringconcentraties plaatsvindt. Rond de
overgangstemperatuur kan een klein magnetisch veld hierdoor tot een verandering
in de weerstand van enkele orden van grootte leiden: het kolossale magnetoweer-
stand effect.

Het exotische fasediagram van de manganieten is over het algemeen verklaard
door de sterke competitie tussen ladings-, orbitaal- en spinvrijheidsgraden. Door
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een sterke Hund’s regel koppeling zullen de spins op naburige Mn atomen zich pa-
rallel uitrichten om hoppen te bevorderen via het het double exchange mechanisme.
Aan de andere kant zal energiewinst door roostervervormingen de spins dwingen
anti-parallel te ordenen via super-exchange, wat tot een isolator leidt. Een kleine
verandering van dotering (m.a.w. Mn bezetting) en temperatuur kan het fragiele
evenwicht tussen deze twee hoofdrolspelers veranderen wat tot een compleet ander
gedrag kan leiden.

Ondanks dat dit fysisch beeld van het fasediagram aanspreekt, is er nog een
hevige discussie gaande over wat precies het kolossale magnetoweerstand (CMR) ef-
fect veroorzaakt. Aangezien de tweelaagsmanganiet La2-2xSr1+2xMn2O7 het grootste
CMR effect vertoont en het een natuurlijk breukvlak heeft, is dit materiaal bij uitstek
geschikt om te onderzoeken met oppervlaktegevoelige technieken zoals STM/S en
ARPES. Verscheidene bulktechnieken hebben het materiaal niet als double exchange
metaal, maar als een slecht metaal gekarakteriseerd met ongelijke bindings
lengtes and polaronische korrelaties diep in de metaal-achtige toestand. ARPES
daarentegen laat op sommige delen van het oppervlak sterke quasideeltjes aan het
Fermi oppervlak zien, die de manganieten aan de cupraten lijken te linken als nodal
metaal. Door ARPES en STM/S te combineren, waarvan het STM/S gedeelte in
hoofdstuk 9 wordt getoond, laten we zien dat ondanks dat het idee van een nodal
metaal aanspreekt, dit niet noodzakelijk is voor het CMR effect. Sterker nog, over
het gehele gebied in faseruimte waar het CMR effect optreedt (met uitzondering
van een singuliere dotering bij x=0.4) is het materiaal bij lage temperatuur in een
hoofdzakelijk polaronische toestand wat gekarakteriseerd wordt door slecht lading-
transport en waar polaronen aan het oppervlak in een semi-geordende structuur
kunnen vastvriezen. Aan de andere kant kunnen er kleine stukken in het monster
voorkomen waar een afwijkende laagdikte voorkomt. Het zijn deze groeifouten
waar ofwel meer isolerend (N=1) of echt metallisch (N>2) gedrag wordt gezien.
Tijdens de STM/S studie die in dit proefschrift staat beschreven is een dergelijke
groeifout met N=1 geobserveerd, wat afgeleid is uit het sterker isolerende gedrag,
niet eerder vertoonde scherpe atomaire resolutie en de hoogte van een nabij gele-
gen stap. Deze nieuwe inzichten die de tweelaagsmanganieten als een fragiel po-
laronisch metaal op de rand van een overgang naar een isolerende, ladings- en or-
bitaalgeordende toestand beschrijven, en die stapelfouten als oorzaak van afwijkend
gedrag aanwijzen, verenigen alle ogenschijnlijk tegenstrijdige resultaten in de liter-
atuur en geven alle ingrediënten voor het CMR effect.

Naast het hoofdonderzoek in de hoofdstukken 4 tot en met 9, wordt in de appen-
dices een aantal kalibratiemetingen, softwareprocedures en enkele technische de-
tails, bijvoorbeeld over het maken van scherpe STM-naalden, beschreven.
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