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Samenvatting

Om de fysische eigenschappen van een materiaal te kunnen beschrijven speelt
kennis omtrent de elektronische structuur een belangrijke rol. De verschillende in-
vloeden op het bewegen/gedrag van elektronen in vaste sto�en zijn mede daarom
het onderwerp van vele wetenschappelijke studies. Of het nu om supergeleidend,
metallisch, halfgeleidend of isolerend gedrag gaat, elke categorie kent interessante
en nog steeds fascinerende aspekten. Een aantal van die aspekten zijn gerela-
teerd aan onafhankelijke elektronen bewegingen. Relatief simpele theoretische
modellen kunnen vaak al een vrij nauwkeurige beschrijving geven van de ach-
terliggende processen. De situatie voor een enkel elektron wordt beschouwd ten
opzichte van een omgeving, bepaald door het gemiddelde veld ten gevolge van de
andere elektronen. Voor de beschrijving van dynamische processen in materialen
waar de elektronen daarentegen sterk met elkaar wisselwerken, zijn eenvoudige
modellen niet toereikend. Sterke wisselwerking tussen de elektronen onderling
leidt tot correlatie-e�ekten en maakt berekeningen waarin meerdere elektronen
worden beschouwd noodzakelijk. Het zijn de materialen waarin de laag energe-
tische elektronische excitaties bepaald worden door elektron-elektron correlatie
invloeden, die aangeduid worden als zijnde gecorreleerde systemen.

Een vooraanstaande groep binnen de thans bekende gecorreleerde systemen
zijn de overgangsmetaaloxiden en de daarop gebaseerde materialen. De 3d of 4f
elektron schillen van de metaal-ionen binnen deze materialen zijn slechts gedeel-
telijk gevuld. De sterke onderlinge afstoting tussen de elektronen, ge��nduceerd
door de gelijke lading, resulteert in isolerend gedrag. Dit ondanks dat de buitenste
schil gedeeltelijk gevuld is en men dus metallisch gedrag zou verwachten. De elek-
tronen kunnen niet overspringen van �e�en metaal-ion naar een ander, want voor
het opzetten van een combinatie van twee elektronen op hetzelfde metaal-ion,
moet zeer veel energie betaald worden. Binnen de overgangsmetaaloxiden zijn
koperoxiden veel bestudeerd, omdat afhankelijk van de koper-zuurstof verhou-
ding het aantal elektronen in de 3d-schil veranderd en aldus geheel of gedeeltelijk
gevuld kan zijn. Dat laatste is ook het geval voor de koperoxide gebaseerde hoge
temperatuur supergeleiders.

Binnen deze gelaagde structuren zijn de koperoxidevlakken essentieel voor de
supergeleidende kenmerken van het materiaal, op dit moment voldoet het zich te
realiseren dat alles buiten deze vlakken min of meer als enige funktie heeft het aan-
tal elektronen in het koperoxidevlak te be��nvloeden. Als funktie van het aantal
ladingsdragers in de koperoxidevlakken varieert de temperatuur waaronder su-
pergeleiding op kan treden sterk. Het is zelfs zo dat de basis-elektroncon�guratie
binnen de koperoxidevlakken, Cu 3d9 en O 2p6, resulteerd in isolerend gedrag.
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158 Samenvatting

Vanwege elektron correlatie e�ecten is het echter niet correct de elektrontoe-
standen met de laagste energie als een gescheiden koper en zuurstof gerelateerde
bijdrage te beschouwen, zoals in de vorige zin enigszins werd gesuggereerd. De
laagst energetische toestand wordt gevormd door het geheel van een optimale
combinatie van koper en zuurstof orbitalen. De structuur gerelateerd aan deze
toestanden en de energie waarbij de structuur wordt waargenomen is sterk on-
derhevig aan het aantal ladingsdragers in het koperoxidevlak. Beschrijving van
de experimentele resultaten staat in ruime belangstelling van theoretici.

In dit geval betreft dat vooral hoekopgeloste foto-emissie spektroscopie(ARUPS)
resultaten. Om zulke metingen te kunnen doen is er een nieuw hoekopgelost elek-
tron spektroscopie systeem opgezet, waarvan de karakteristieken worden beschre-
ven. Elektronen worden aangeslagen met licht met een zodanige energie dat een
deel van die elektronen het materiaal verlaat (emissie). Deze elektronen worden
gedetecteerd niet alleen als funktie van hun kinetische energie, maar ook als funk-
tie van de richting (hoek) waaronder zij het materiaal verlaten. Aangezien het
inkomende licht monoenergetisch is, is het gemeten elektron energieverschil ten
opzichte van de Fermi energie, zeg maar het bindingsenergie nulreferentiepunt, te
relateren aan de bindingsenergie van het elektron toen het nog in het materiaal
aanwezig was. De kinetische energie van het elektron kan worden gerelateerd aan
de bijbehorende golfvector(k), mits de massa van het elektron bekend is. Dit
laatste is het geval in het vacu�um alwaar de elektrondetektie plaats vindt. Uit
de gecombineerde informatie van kinetische energie en hoek kan de component
van de elektron golfvektor parallel(kk) aan het sample-oppervlak worden bepaald.
Deze component blijf onveranderd wanneer het elektron het sample verlaat. Dit is
nadrukkelijk niet het geval met de loodrechte component van k, k?. Wanneer een
elektron het oppervlak doorkruist moet er voor het verschil in referentie energie
tussen vacu�um en sample worden gecorrigeerd. Een golfvektor overeenkomend
met een energie in de orde van grootte van de werkfunktie wordt van de lood-
rechte komponent afgetrokken als het elektron het sample uittreedt. Daarentegen
wordt dezelfde vektor bij k? opgeteld als een elektron het materiaal binnengaat.

De foto-emissie spektra, intensiteit versus energie, als funktie van detektie-
hoek en dus kk zijn gerelateerd aan de bezette toestanden binnen de elektronische
structuur. Gezien het geordende karakter van kristallijne materialen, hoeven niet
alle hoeken doorgemeten te worden. Hoeken waarbij de kinetische energie van de
bewuste piek resulteert in een parallele component van de golfvektor binnen de
herhaalde eenheid, de Brillouin zone, zijn voldoende. Deze metingen zijn verricht
aan een ongedoteerd en dus isolerend materiaal dat qua struktuur identiek is aan
de hoge temperatuur supergeleiders, Sr2CuO2Cl2. Binnen deze resultaten is de
lage intensiteits struktuur behorend bij de sterk gecombineerde koper-zuurstof
toestand bestudeerd. Deze toestand wordt vaak aangeduid met de term Zhang-
Rice singlet. Om de invloed van het optimaliseren van de koper-zuurstof combi-
natie te bestuderen zou het bevorderlijk zijn als er ook structuur aanwezig zou
zijn die niet onderhevig is aan die combinatie. Aangezien koper gebaseerde toe-
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standen een hele hoge energie hebben vanwege de besproken onderlinge elektron
afstoting, zijn zuurstof gerelateerde toestanden meer waarschijnlijke kandidaten.
In dit geval kan er gebruik gemaakt worden van de symmetrie van de elektron golf-
funkties zoals die als funktie van k bestaat. Speci�ek op de hoge symmetriepunten
van de Brillouin zone, kunnen er combinaties van zuurstof elektron gol�unkties
worden gecre�eerd die op het eerste oog geen interakties met koper-ionen kunnen
aangaan. Deze "toeschouwer" elektrontoestanden, die zich in sterk mindere mate
laten be��nvloeden door de elektronen op het koper, kunnen worden gerelateerd
aan zeer intense pieken in de behaalde resultaten. Vergelijkingen met bereke-
ningen tonen aan dat deze toestanden worden opgebouwd uit dezelfde zuurstof
elektronbanen, als degene die bijdragen aan de gecombineerde toestanden. Dit
biedt zeer aantrekkelijke referentie mogelijkheden, mede daar deze toeschouwer
elektrontoestanden fundamentele elementen zijn van de elektronische structuur
van koperoxide gebaseerde materialen, onafhankelijk van het aantal ladingsdra-
gers. Deze toestanden vormen een logische verklaring voor de reeds lang bekende
maar onbegrepen "1eV-pieken" in de hoekopgeloste foto-emissie resultaten aan
diverse hoge temperatuur supergeleiders. Dit onderwerp vormt de basis voor de
halve titel van dit proefschrift: Elektronen in Gecorreleerde Systemen en dit deel
ligt in het aandachtsveld van huidige projecten binnen de vaste-stof fysica.

Het eigenaardige van de titel Elektronen in en nabij Gecorreleerde Systemen
zit hem in het element nabij. Waarom niet gewoon buiten of ver weg? Het wordt
nog mysterieuser als men zich zou realiseren dat elektronen nabij kristallijne ma-
terialen kunnen resulteren in signi�cante structuur in de reeds besproken hoekop-
geloste foto-emissie spektra. Niet alleen in foto-emissie spektra, in alle elektron
gebaseerde technieken! Het sleutelwoord binnen de verklaring is Bragg di�raktie
van elektronen zodanig dat de resulterende richting (nagenoeg) parallel aan het
oppervlak is. Op deze manier kunnen elektronen gebonden zijn aan een materi-
aal, maar zich toch buiten het kristal bevinden. Gevangen in een laag parallel
aan het oppervlak, zijn de elektronen niet interaktief met de andere elektronen en
als dusdanig ondervinden zij ook geen invloed van elektron-elektron correlaties.
Na het di�raktie proces is de loodrechte komponent van de golfvektor te klein
om de werkfunktie te overwinnen. Ondanks dat de totale energie van het elek-
tron meer dan groot genoeg is, kan het elektron het materiaal niet verlaten. Aan
de oppervlak kant van de laag wordt het elektron teruggekaatst door elastische
botsingsprocessen. Ook is het mogelijk dat invanging in twee-dimensionale image-
potentiaal ge��nduceerde oppervlakte toestanden een rol speelt in het beperken van
de bewegingsruimte van de elektronen tot een twee-dimensionaal gebied, buiten
maar nabij het oppervlak. Het proces laat zich het beste omschrijven als een
twee-dimensionale golfgeleider toestand voor elektronen en bewijst nogmaals de
belangrijkheid van golfvektor afhankelijkheid in elektron gerelateerde processen
in vaste sto�en.

Er is ooit aandacht besteed aan dit fundamentele aspekt van elektron bewe-
gingen in kristallijne materialen, maar dat beperkte zich tot resonante situaties.
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Het is echter zo dat boven bepaalde kondities en afhankelijk van de elektroni-
sche struktuur van het materiaal, er altijd elektronen in de golfgeleider gevangen
zijn. In het geval van foto-emissie kunnen de ge�exciteerde elektronen onder weg
richting het oppervlak aan de kondities voldoen, waarna Bragg di�raktie parallel
aan het oppervlak resulteert. Deze kondities worden bepaald door de ori�entatie
van het kristal, de onderlinge afstand tussen de atomen, de energie van het elek-
tron en de hoek waaronder het elektron het oppervlak benadert. Deze situatie
geldt ook voor een techniek als sekundaire elektron spektroscopie. In het geval
van botsingsexperimenten zoals elektron energie verlies spektroscopie (EELS) en
lage energie elektron di�raktie (LEED) kunnen reeds de inkomende elektronen
aan de konditie voldoen en zodoende een direkte excitatie aangaan, in plaats van
het indirekte proces zoals bij de emissie technieken. Het reeds genoemde hoe-
kopgeloste elektron spektroscopie systeem is uitgerust met een monochromatisch
elektronenkanon om energie verlies processen bij lage inkomende energie�en en
willekeurige hoeken te onderzoeken. Aan de hand van de EELS resultaten aan
diverse materialen, waaronder NiO, zullen de belangrijkste kenmerken van dit
golfgeleider proces worden besproken. Het resulteren in extrema in de intensiteit
van elastische botsingsprocessen en het induceren van constante kinetische ener-
gie pieken in EELS studies als funktie van excitatie energie. Tevens zal worden
besproken dat het principe kan worden gebruikt ter versterking van de observatie
van elementaire excitaties en het principe als zodanig het stadium van bij-e�ekt
ontstijgt.
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