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SAMENVATTING

Het is nu ongeveer twee en twintig jaar geleden sinds de ontdekking van su-
pergeleiding in cupraten en over de oorsprong van het microscopische mech-
anisme zijn de meningen nog steeds verdeeld. Supergeleiding ontstaat ten
gevolge van paarsgewijze rangschikking van elektronen, die zogenaamde Cooper
paren vormen, waarbij de effectieve aantrekking plaats vindt door virtuele uitwissel-
ing van een bosonische vrijheidsgraad. Wat betreft de microscopische oorsprong
van supergeleiding in de cupraten zijn de twee belangrijkste interpretaties dat
de Cooper paren worden gevormd ten gevolge van de wisselwerking tussen
de elektronen ofwel via fononen ofwel via magnetische spinfluctuaties. Dit
proefschrift is een deel van vele inspanningen uitgevoerd om deze opwindende
kwestie in de gecondenseerde materie fysica op te lossen.

In dit proefschrift presenteren wij onze experimentele studie van de fermi-
ologie en de veel-deeltjes effecten, zoals gezien in supergeleidende cupraat ma-
terialen, in het bijzonder Bi2Sr2CaCu2O8+δ. Hierbij is gebruik gemaakt van
hoek opgeloste fotoemissie spectroscopie (angle resolved photoemission spec-
troscopie ofwel ARPES), de belangrijkste techniek voor het bepalen van de elek-
tronische toestand van vaste stoffen. In de volgende paragrafen vatten wij de
belangrijkste resultaten uit dit proefschrift samen.

In Hoofdstuk 3 onderzochten wij de oorsprong van het schaduw Fermi op-
pervalk, een van de voornaamste kenmerken in de fermiologie van deze sys-
temen, naast het hoofd Fermi oppervlak. Door symmetrie argumenten toe te
passen op de ARPES meet geometrie kan onderscheid gemaakt worden tussen
effecten van de initiele en eind toestanden in de fotoemissie van de hoofd en
schaduw banden. Onze polarisatie afhankelijke gegevens, samen met de lage
energie elektron diffractie (LEED) resultaten, hebben overtuigend bewezen dat
de schaduw banden en hun bijbehorende schaduw Fermi oppervlak in
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Bi2Sr2CaCu2O8+δ en verwante systemen toe te schrijven zijn aan een orthorom-
bische verplaatsing van atomen ten opzichte van de oorspronkelijk tetragonale
symmetrie. Vanwege het feit dat het schaduw Fermi oppervlak een gevolg is
van een structuurverandering en een eigenschap is van de bulk van het materi-
aal, zou formeel de 2D Brilliouin zone voorgesteld moeten worden als tetrago-
naal in plaats van orthorombisch. Hierdoor verlaten wij het eenvoudige beeld
van de (π, π) gecentreerde ’vaten’ als de projectie van het grond valk van de
Fermi oppervlakken van de op Bi gebaseerde hoge temperatuur supergeleiders.

In Hoofdstuk 4 onderzochten wij de impuls en temperatuur afhankelijkheid
van de veel-deeltjes effecten in overgedoteerd (Pb,Bi)2Sr2CaCu2O8+δ met een
kritische temperatuur (TC) van 84 K. Hierbij besteedden wij veel aandacht aan
het vermijden van monster veroudering door blootstelling aan de foton bundel,
omdat dit effect aanzienlijk was bij temperaturen boven TC en leidt tot een re-
ductie in de grootte van de supergeleidende kloof, een waarde die nodig is in
de analyse van de renormalisatie van de elektronische toestanden.

Op basis van een simpele analyse van de dispersie relaties, hebben we aange-
toond dat de dispersie van de bindende, van CuO2 afgeleide band, lineair is bij
het Fermi niveau in de normale (niet supergeleidende) toestand. Dit is aange-
toond voor doorsneden door het Fermi-niveau van de node tot anti-node. Het
bleek dat de dimmensieloze koppelingsparameter, λN , afgeleid van de disper-
sie, isotroop is in k-ruimte en een waarde van 0.5 heeft. Bij het bereiken van de
supergeleidende toestand vindt er een dramatische verandering in de spectra
plaats. Er is een significante normalisatie in de doorsneden van de dispersie re-
latie ; het gecombineerde effect van de supergeleidende kloof en een sterke kop-
peling aan een bosonische vrijheids graad, waarbij λSC afneemt van 2.0 [FSA
(Fermi suface angle)=0◦, antinode regio] tot 1.6 op een FSA van 17◦ (een derde
van de weg naar de node). De energie schaal van de sterke renormalisatie ef-
fecten is van orde 40-50 meV.

In het samen nemen van deze punten vonden we een sterk argument voor
het verder onderzoeken van deze en gerelateerde data in termen van de kop-
peling van het elektronen systeem aan de spin-1 resonante mode bij Q=(π, π)
aangezien deze Q-vector erg effectief is in het verstrooien van fermionen tussen
de antinodale regionen van het Fermi oppervlak.

In hoofdstuk 5 hebben we een gedetailleerde studie gepresenteerd van veel-
deeltjes effecten, die gevonden zijn in de ARPES metingen aan het overgedo-
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teerde (Pb,Bi)2Sr2CaCu2O8+δ materiaal met een TC van 78 K en 80 K. De metin-
gen zijn uitgevoerd op verschillende locaties op het Fermi oppervlak van dit
systeem en er is gebruik gemaakt van meerdere polarisaties van de synchrotron
straling. De polarisatie afhankelijkheid van de genomen data maakt het mo-
gelijk om een zeer robuste bepaling van de grootheden die gerelateerd zijn aan
de veel-deeltjes effecten te doen, zoals de dispersie (gerelateerd aan de renor-
malisatie van de band) en de lijnbreedte (gerelateerd aan de levensduur van de
quasideeltjes). Gebaseerd op de temperatuur afhankelijke data die besproken
is in het vorige hoofdstuk, kozen we ervoor om de data gepresenteerd in dit
hoofdstuk te analyseren binnen een model van de zelf-energie die een Fermi
vloeistof term bevat, een onzuiverheids verstrooiingsterm, alsmede de termen
die de koppeling van het elektronen systeem aan vrijheids graden in de spin
beschrijven. Vooral deze laatste contributie bevat een term die gerelateerd is
aan de spin-1 resonante modus, zichtbaar in inelastische neutron verstrooiings-
data en koppeling aan een spin fluctuatie continuum.

Op het quantitatieve niveau is het zelf-energie model dat we gebruikt hebben
in goede overeenstemming met de belangrijkste trends in de data, wat een
natuurlijke uitleg biedt voor de temperatuur- en k-afhankelijkheid gezien in de
sterke koppelings effecten. Voor doorsneden van het Fermi oppervlak tussen
de nodale en antinodale regionen kan het model ook uitstekende quantitatieve
over eenstemming leveren met de experimentele data. Verrassend genoeg is
dat er, nabij en op de antinode (de k-ruimte regio waarvoor het model van zelf-
energie - a priori - het meest geschikt is), een quantitatieve onenigheid met de
experimentele data aan het licht komt. De vingerafdruk van het model van de
zelf-energie is het meest prominent op een energie schaal die gegeven wordt
door de som van de supergeleidende kloof en de bosonische modus energie
onder beschouwing (met andere woorden bij ΔSC + Ω0). De opvallende struc-
tuur in de experimenteel bepaalde zelf-energie nabij de antinode blijkt zich bij
een aanzienlijk lagere energie dan ΔSC + Ω0 te bevinden als de energie van de
modus, zoals wordt bepaald uit inelastische neutron verstrooiing resultaten van
op BSCCO gebaseerde supergeleiders.

We zijn momenteel niet in staat een volledige antwoord op deze kwestie te
geven, hoewel we moeten vermelden dat nieuwe onelastische neutronen ver-
strooiings data voor de op La2CuO4 gebaseerde HTSC laten zien dat de reactie
van de spin voor Q=(π, π) minder simpel is dan tot nu toe gezien is voor BSCCO,
met een zeer duidelijke structuur bij energie van de orde van de helft van de
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’traditionele’ waarden voor Ω0. Het moet nog blijken of deze lage energie spin
susceptibiliteit met Q=(π, π) het antwoord is op de puzzel die gepresenteerd
is in Hoofdstuk 5 voor de op BSCCO gebaseerde systemen, of dat we moeten
zoeken naar een nieuwe bron van sterke koppeling aan de fermionische sector
dicht bij de antinode.


