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Eenvoudige samenvatting

Elk materiaal kan worden geklassificeerd aan de hand van de mate van geleiding. In
alledaagse gebruiksvoorwerpen kunnen twee uitersten in geleiding worden gevon-
den, namelijk isolatoren en geleiders. Isolatoren hebben een bijzonder hoge elek-
trische weerstand en zullen geen enkele vorm van geleiding vertonen, wat ideaal
is voor bijvoorbeeld omhulsels van stroomkabels en de behuizing van elektrische
apparaten. Geleiders hebben daarentegen een relatief lage weerstand en geleiden
makkelijk een stroom, wat van pas komt in de stroomkabels zelf of het binnenwerk
van de elektrische apparaten. De weerstand van een geleider is echter niet volledig
weg, maar is erg klein ten opzichte van die van isolatoren. Door deze weerstand zal
een geleider nog steeds warm worden als er een hoge stroom doorheen wordt ges-
tuurd (het idee achter een gloeilamp) en zal er energieverlies optreden bij transport
van lading (in bijvoorbeeld hoogspanningskabels).

Een zeer bijzondere groep materialen, zogeheten supergeleiders, verliest bene-
den een bepaalde temperatuur zijn weerstand volledig: er is geen enkel verlies
meer, alle stroom die in een supergeleidende draad wordt gestuurd komt er weer
uit aan de andere kant. Deze materialen lijken de ideale uitkomst te bieden voor het
oplopende energieprobleem aangezien er geen verlies meer is bij het transport van
elektriciteit, maar er zit een addertje onder het gras. De hoogste temperatuur waar-
bij de meeste supergeleiders gaan supergeleiden, de overgangstemperatuur, is rond
-240 ◦C... Er is echter een bepaalde groep koperoxideverbindingen, genaamd de
cupraten, die een overgangstemperatuur hebben die kan oplopen tot -130 ◦C, wat
voor fysische begrippen al aardig in de buurt van kamertemperatuur komt. Mo-
gelijkerwijs zou een begrip van deze cupraten kunnen leiden tot de daadwerkeli-
jke ontwikkeling van een kamertemperatuur supergeleider. Na twintig jaar onder-
zoek is veel opgehelderd over de oorzaak van hun bijzondere eigenschappen, maar
is het exacte mechanisme van de hoge temperatuur supergeleiding nog steeds een
mysterie. Gedurende dit promotieonderzoek is er door een Japanse onderzoeks-
groep een nieuwe familie supergeleiders ontdekt met een onverwacht hoge over-
gangstemperatuur. Deze supergeleiders bevatten daarnaast ook nog ijzer, een ele-
ment dat normaal gesproken bijzonder slecht samengaat met supergeleiding. In de
hoop dat deze nieuwe familie van materialen een doorbraak zou kunnen forceren
in het vraagstuk van de hoge temperatuur supergeleiding, werd het in korte tijd het
meest bestudeerde materiaal in de vastestoffysica, zo ook binnen de eigen onder-
zoeksgroep.

In de hoofdstukken 4 tot en met 7 worden metingen met een scanning tunnel mi-
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S 1: (a) Kristalstruktuur van MFe2As2, met M = Ba, Ca, Sr, .... Het materiaal wordt pas
supergeleidend als een deel van een van de bouwstoffen wordt vervangen door een ander
element, bijvoorbeeld kobalt voor ijzer of fosfor voor arseen. De stippelijn geeft het vlak
aan waar het kristal breekt, wat in dit geval door de M-laag is. (b) De kristalstruktuur
van La2-2xSr1+2xMn2O7. De blauwe octahedra zijn opgespannen door zuurstofatomen met
een mangaanatoom in het centrum, de rode bollen zijn lantaan en strontium posities. Het
breukvlak is in dit geval tussen de (La,Sr)O lagen in. (c) Ter illustratie zijn typische kristallen
van de onderzochte materialen weergegeven.

croscoop aan een van deze nieuwe supergeleiders gepresenteerd. Het bestudeerde
materiaal bestaat uit ‘broodjes’ van ijzer (Fe) en arseen (As) met daartussen als be-
leg een laag barium (Ba), calcium (Ca), strontium (Sr) of europium (Eu), zoals is
weergegeven in figuur S1a. De structuurformule van deze materialen is MFe2As2,
waar de M staat voor Ba, Ca, Sr of Eu. Vanwege de verhouding van de verschillende
elementen wordt deze groep materialen ook wel de ‘122’ groep genoemd. Om deze
materialen supergeleidend te krijgen dient echter een van de elementen waaruit ze
bestaan deels vervangen te worden door een ander element, bijvoorbeeld een deel
van de ijzeratomen door kobaltatomen.

Zoals gezegd is het stofje te vergelijken met een gigantische stapel identieke ijzer-
arseen broodjes met een laag barium (of calcium, ..) als beleg. Omdat het oppervlak
van het monster (het bovenste sneetje brood) smerig kan zijn, zal voordat een met-
ing gedaan kan worden het materiaal open moeten worden gebroken om een vers
oppervlak te krijgen. Aangezien de bestudeerde stoffen nooit eerder gemaakt en
gemeten waren, is eerst onderzocht welke laag na breken aan het oppervlak ligt:
de ijzer-arseen laag, de barium laag of een tussenvariant. Het is belangrijk om ex-
act te weten welke laag van het materiaal aan het oppervlak ligt omdat metingen
die voornamelijk gevoelig zijn voor deze toplaag erdoor beïnvloed zouden kunnen
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worden: het zou zomaar kunnen dat de metingen niet iets zeggen over de stof in
het algemeen, maar alleen over het oppervlak. Aan de hand van de gepresenteerde
metingen wordt geconcludeerd dat de bovenlaag na het breken de helft van een Ba
laag (of Ca, ...) is die op verschillende manieren zich kan ordenen of wanordelijk
is. Met deze kennis van het oppervlak in het achterhoofd zijn vervolgens metingen
gedaan die meer inzicht in de elektronische eigenschappen van het materiaal kun-
nen geven.

S 2: (a) Schematische weergave van de STM: een scherpe naald is op een xyz-scanner gemon-
teerd en dichtbij een oppervlak gebracht. Door een voltageverschil (V) tussen monster en
naald zal er een stroom (It) lopen. (b) Als de stroom constant wordt gehouden door de hoogte
aan te passen met een feedbackloop wordt de contour van het oppervlak gekregen. Een typ-
isch voorbeeld van een dergelijk hoogteplaatje van grafiet is getoond in (c), de lichte bolletjes
zijn de koolstof atomen.

Om deze metingen beter te begrijpen zal eerst de scanning tunnel microscoop
(STM) kort worden uitgelegd. In feite is de microscoop niets anders dan een scherpe
naald die dicht bij een oppervlak wordt gebracht, maar zonder het oppervlak daad-
werkelijk aan te raken. Een elektron, een geladen deeltje, kan klassiek gezien niet
van het oppervlak naar de naald bewegen omdat er vacuüm tussen beide zit. Het
vacuüm fungeert in feite als het glas rond een leeuwenkooi: de leeuw (het elektron)
kan vrij rondlopen in de kooi (de naald) of erbuiten (het monster), maar het glas
(vacuüm) voorkomt dat hij ontsnapt uit de kooi. Een elektron is echter niet strikt
genomen een deeltje, maar kan ook als golf beschreven worden. Deze golf kan wel
het stukje vacuüm overbruggen zolang de door het vacuüm af te leggen afstand
maar niet te groot is. Evenzo kan de schreeuw van de leeuw door het glas komen
zolang het glas maar niet te dik is. Omdat het elektron zowel een deeltje als een golf
is, kan het dus toch van het oppervlak naar de naald ‘springen’, terwijl de leeuw
die alleen een ‘deeltje’ is gelukkig in zijn kooi blijft. Door een voltageverschil aan te
leggen tussen de naald en het oppervlak worden de elektronen gedwongen ‘slootje te
springen’ door het vacuüm. Het stroompje dat op deze manier gaat lopen tussen het
oppervlak en de naald bevat een zee aan informatie over het materiaal. De grootte
van het stroompje geeft een indicatie voor het aantal ladingsdragers dat beschikbaar
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is en door het spanningsverschil tussen het oppervlak en de naald te variëren kan
worden gekeken hoeveel ladingsdragers er aanwezig zijn als functie van de span-
ning. Deze gegevens kunnen vervolgens vergeleken worden met berekeningen om
ze te interpreteren. Uit de analogie met de glazen kooi is ook te begrijpen dat de
stroom groter wordt naarmate de naald dichter bij het oppervlak komt: een dunner
stuk glas demp het geluid minder.

Stel nu dat de leeuw brult met een constant volume, maar dat het glas op som-
mige plekken dikker is dan op andere. Door naar voren en naar achteren te bewegen
terwijl je langs de kooi loopt kan het ontvangen geluid gelijk worden gehouden. Op
deze manier kunnen de verschillen in dikte van het glas exact bepaald worden zon-
der het glas aan te raken. Op dezelfde manier kan met de STM een plaatje van de
hoogteverschillen gemaakt worden door de naald over het oppervlak te bewegen
en de hoogte aan te passen opdat de stroom hetzelfde blijft. Een illustratie van de
meettechniek wordt in figuur S2 getoond. Het bijzondere aan de STM is dat deze
hoogteverschillen enkele picometers zijn en de stapgrootte in de horizontale richt-
ing klein genoeg is om atomen zichtbaar te maken zoals in figuur S2c te zien is. Ter
vergelijking, een atoom verhoudt zich tot een pingpongbal als een pingpongbal zich
tot de aarde verhoudt. Anders gezegd, atomen met de STM zien is vergelijkbaar met
het detecteren van een haar met de punt van de Eiffeltoren. De elektronische eigen-
schappen van een materiaal kunnen met de STM dus op atomaire schaal bekeken
worden!

Op de ijzerhoudende supergeleiders is onderzocht wat de elektronische eigen-
schappen zijn als functie van positie op het oppervlak. Bijvoorbeeld de supergelei-
dende bindingsenergie is bepaald uit energieafhankelijkheidsmetingen. Deze bind-
ingsenergie geeft meer inzicht in het mechaniek van supergeleiding en blijkt in dit
geval een bijzonder hoge waarde te hebben. Merkwaardig is dat de grootte van deze
bindingsenergie een forse variatie vertoont als functie van de positie op het opper-
vlak. De typische afstanden van deze variatie en metingen aan monsters met een ver-
schillende concentratie kobalt (Co) (die de ijzeratomen vervangen) suggereren dat de
kobaltatomen voor een relatief grote wanorde in het supergeleidende ijzervlak zor-
gen. Dat ondanks deze wanorde het materiaal toch supergeleidend wordt en blijft
is verbazingwekkend en kan ons meer te weten brengen over het mechaniek van de
supergeleiding zelf.

Het laatste deel van het proefschrift, de hoofdstukken 8 en 9, beschrijft het on-
derzoek dat uitgevoerd is in het begin van de promotieperiode, voordat de ijzer-
houdende supergeleiders ontdekt waren. Dit onderzoek richt zich op een ander bij-
zonder fenomeen dat zich afspeelt in een materiaal dat van een geleidende toestand
bij lage temperatuur naar een isolerende bij hoge temperatuur overgaat. In de buurt
van deze overgang, die zich rond -140 ◦C bevindt, kan door middel van een mag-
neetveld de overgangstemperatuur verschoven worden. Hierdoor is het mogelijk
bij dezelfde temperatuur een verschil in weerstand van een factor 100 tot 10000 tot
stand te brengen door slechts een magneetveld aan te leggen. Dit effect wordt het
kolossale magneetweerstandseffect genoemd en is al jaren bron voor veel discussie.
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Binnen de onderzoeksgroep zijn metingen met verschillende technieken uitgevoerd,
waarvan de STM metingen in dit proefschrift besproken worden. Al deze metin-
gen samen tonen aan dat de geleidende lage temperatuur toestand in het stofje met
het grootst mogelijke kolossale magneetweerstandseffect, de tweelaagsmanganiet
La2-2xSr1+2xMn2O7 die in figuren S1b en c is weergegeven, eigenlijk een zeer matig
geleidende toestand is. Dit resultaat staat haaks op het gangbare denkbeeld dat het
materiaal bij lage temperatuur een goed metaal is. Het blijkt dat de elektronen die
de lading dragen met hun aanwezigheid het kristalrooster vervormen. Hierdoor
moeten ze als het ware het rooster met zich meeslepen als ze door het materiaal
willen bewegen, wat de weerstand verhoogt. Uit de STM metingen lijkt zelfs te vol-
gen dat deze zogenaamde polaronen (elektronen die het rooster vervormen) in een
semi-geordend rooster aan het oppervlak vast kunnen komen te zitten bij lage tem-
peratuur.

Ook wordt de bijzondere gevoeligheid van de elektronische eigenschappen voor
de dimensionaliteit (de mate van gelaagdheid) in deze materialen aangetoond. Het
is onvermijdelijk dat een paar procent van het materiaal niet de struktuur heeft zoals
afgebeeld in figuur S1b, geen enkel kristal is perfect. Daardoor zal op sommige stuk-
jes de stof niet telkens twee aaneengesloten mangaan-oxide vlakken (N=2) hebben,
maar meer (N>2) of minder (N=1) (zie ook figuur 8.1). Een roostervervorming rond
een elektron zal steeds kostbaarder worden naarmate het aantal aaneengesloten la-
gen toeneemt: er zijn steeds meer buren die tegenwerken. De vervorming zal dus
afnemen, waardoor de elektronen makkelijker kunnen bewegen en de geleiding zal
toenemen. In een enkellaags systeem is precies het omgekeerde aan de hand en zal
een nog slechtere of zelfs isolerende toestand ontstaan. Een dergelijk stukje een-
laagsmanganiet is met de STM in beeld gebracht in hoofdstuk 9. In tegenstelling
tot vrijwel alle metingen op de tweelaagsmanganiet, zijn op dit kleine stukje een-
laagsmanganiet de niet eerder op grote schaal zichtbaar gemaakte atomen duidelijk
te zien. De resultaten van dit gecombineerde onderzoek verenigen alle op het eerste
gezicht tegenstrijdige resultaten uit de literatuur en leggen de basis voor een beter
begrip van het kolossale magneetweerstandseffect.
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