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Samenvatting

Dit proefschrift beschrijft magneto-optische visualisatie metingen, waarmee
fundamentele eigenschappen zijn onderzocht van supergeleiders, supergelei-
der/magneet hybriden en moleculaire magneten. Het eerste hoofdstuk geeft
een inleiding in de fysica van deze materialen en plaatst het onderzoek
in een bredere context. Magneto-optische visualisatie is de belangrijkste
karakterisatietechniek, die gebruikt is tijdens dit onderzoek. Deze techniek
wordt beschreven in hoofdstuk 2. Door gebruik te maken van het Fara-
day effect in dunne indicatorfilms (EuSe, Bi-doped YIG), zijn we in staat
om magneetveldverdelingen en dynamische processen in supergeleiders en
magnetische materialen direct te visualiseren. Onze experimentele set-up is
uniek omdat deze heel gevoelig is voor kleine magneetvelden en ook door
de combinatie met een supergeleidende vectormagneet, waarmee een mag-
neetveld in willekeurige richting kan worden aangelegd. In tegenstelling tot
conventionele magneto-optische systemen is onze set-up ongevoelig voor
ongelijkmatige belichting doordat we gebruikmaken van een modulatie sche-
ma van de polarisatievector van het licht. Met deze techniek is het boven-
dien mogelijk het teken van het magnettveld op het oppervlak van onze
samples te bepalen, hetgeen met de conventionele techniek niet kan.

Hoofdstuk 3 beschrijft de invloed van een magneet veld, dat schuin
staat ten opzichte van het oppervlak van een supergeleider op de stroom
verdeling in die supergeleider. Door het combineren van numerieke simu-
laties en experimenten onderzoeken we in detail de hoek afhankelijke asym-
metrische flux penetratie aan het oppervlak van een dikke supergeleidende
plaat (op microscopisch niveau) wanneer deze wordt blootgesteld aan een
schuin staand magnetisch veld. De asymmetrie wordt groter naar mate
het veld meer in het vlak van de plaat komt te liggen. Interessant is dat
ook de magnetische geschiedenis van het sample belangrijk is, zowel voor
de stroomverdeling als voor de magnetische flux verdeling. Wanneer het
sample via drie verschillende scenario’s in dezelfde eindtoestand wordt ge-
bracht, dan leidt dit tot aanzienlijk verschillende flux- en stroomverdelingen
in de plaat.

Om inzicht te krijgen in twee belangrijke zaken in supergeleiding, namelijk
het verbeteren van de pinning eigenschappen (en dus van de kritische stroom)
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2 Samenvatting

en het manipuleren van de vortex geleiding, zijn hoofdstukken 4-6 gewijd
aan type-II supergeleiders waarop met lithografische technieken goed ge-
definieerde rasters van pinning centra zijn aangebracht.

Hoofdstuk 4 behandelt de pinning eigenschappen van dunne films die
geperforeerd zijn met een raster van ’antidots’ (gaatjes) en potgaten (gaten
die niet door-en-door lopen). Ons onderzoek toont aan dat de flux pene-
tratie behoorlijk anisotroop is, waarbij de vortices voornamelijk bewegen
langs de vectoren van het raster. Hoewel andere groepen al bij hoge tem-
peratuur hadden waargenomen dat de kunstmatige pinning ten gevolge
van beide typen pinning centra de intrinsieke pinning (t.g.v. fouten in het
kristalrooster bijvoorbeeld) kan overheersen, wordt de intrinsieke pinning
geleidelijk sterker als de temperatuur verlaagd wordt. Dit vermindert mo-
gelijk de invloed van de antidots en potgaten. Ons onderzoek is een van de
eerste waar ook ver beneden de kritische temperatuur bekeken wordt hoe
groot de invloed is van de kunstmatige pinning. We zien dat deze invloed
ook daar nog zeer groot kan zijn, wat zeer gunstig is voor toepassingen. Bij
heel lage temperatuur wordt de magnetische flux penetratie gedomineerd
door vortex lawines die voldoen aan een machtswetverdeling. Antidots
vertonen lawines tot bij magnetische velden die bijna een factor 4 groter
zijn dan die voor potgaten. Dit geeft aan dat antidots efficintere pinning
centra zijn. Als we rasters gebruiken met andere patronen (bijvoorbeeld
een rechthoekig raster) dat onstaan ook andere verdelingen van vortices en
kritische stromen. Met simulaties die alleen de electrodynamische eigen-
schappen van de supergeleider in rekening nemen, laten we zien dat deze
veranderingen volledig geometrisch bepaald zijn.

De magnetische flux penetratie in een supergeleider met een ratchet pin-
ning potentiaal wordt behandeld in hoofdstuk 5. De eigenschappen van de
ratchet, die gegenereerd wordt door een raster van paren van antidots met
verschillende grootte, worden onderzocht met twee complementaire tech-
nieken, namelijk transportmetingen en magneto-optische visualisatie. Heel
dichtbij Tc (T = 7.13 K) laten de transportmetingen zien, dat de voorkeurs-
bewegingsrichting omkeert als het externe magnetische veld verhoogd wordt,
waarbij de vortices als functie van het externe veld alternerend bewegen
in de ”makkelijke” en ”moeilijke” richting, zoals opgelegd door het on-
derliggende antidot raster. Een dergelijk effect wordt ook waargenomen
bij onze magneto-optische experimenten, maar nu als functie van de tem-
peratuur. Bij hoge temperaturen (T = 6.7 K), leidt de ratchet potentiaal tot
een versterkte flux penetratie langs de moeilijke richting. Met afnemende
temperatuur verminderd deze anisotropie en keert uiteindelijk om zodat bij
lage temperatuur (T = 2 K) de flux penetratie het sterks is in de makkelijke
richting. We laten zien dat dit resultaat begrepen kan worden in het kader
van het thermo-magnetische lawine model.

In tegenstelling tot antidots en blinde gaten, verschaffen magnetische
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dots de mogelijkheid om de kritische stroom van een supergeleider te ve-
randeren nadat deze vervaardigd is, namelijk door de magnetisatie van de
dots te veranderen. We laten dit in hoofdstuk 6 zien door middel van mag-
netisatie en magneto-optische visualisatie experimenten aan supergeleidende
films gedecoreerd met vierkante rasters van magnetische Co/Pt dots, die
een loodrechte anisotropie hebben. Uit onze experimenten blijkt dat de pin-
ning van de dots afhangt van hun magnetisatie en dat deze pinning asym-
metrisch is als functie van de polariteit van het aangelegde magnetische
veld ten opzichte van het magnetische moment van de dots (parallel of an-
tiparallel). De gemeten kritische stroomdichtheden zijn het grootst in het
parallele geval en het laagst in het anti-parallele geval, met een factor 2.5
verschil tussen de maximale en minimale waarde. Bij lage temperaturen
(T = 2K) treden er alleen voor hoge-jc configuraties thermodynamische in-
stabiliteiten (lawines) op. We laten zien dat deze instabiliteiten onderdrukt
kunnen worden door een geschikte magnetisatie van de dots. Bij hoge tem-
peraturen (T = 5 K en hoger) bewegen de vortices langs de raster vectoren
van het dot array. De morfologie van de kanalen waarlangs de vortices bin-
nendringen hangt af van de configuratie (parallel of anti-parallel), wat we
uitleggen als een effect van de wisselwerking tussen de vortices die gen-
troduceerd worden door het aangelegde magneet veld en de vortices die al
aanwezig zijn ten gevolge van het strooiveld van de Co/Pt dots.

Hoofdstuk 7 introduceert een hybride system dat bestaat uit twee op
elkaar geplaatste dunne ringen van supergeleidend Nb en ferromagnetisch
amorf GdNi. We zien een sterke elektromagnetische interacties tussen de
twee lagen. Deze leidt tot i) een rotatie van de magnetisatievector in de
GdNi laag van een initile tangentile richting naar een uiteindelijke radi-
ale richting en ii) een versterkte afscherming van de Nb laag tegen de in-
vloed van externe magnetische velden. Hierdoor kan dit hybride sample
een groter magneetveld weerstaan dan de supergeleider alleen. Onze ex-
perimentele waarnemingen worden volledig gereproduceerd door onze nu-
merieke simulaties, die de magnetische laag modeleren als een materiaal
met een grote radiale susceptibiliteit.

Hoodstuk 8 is, voorzover wij weten, het eerste magneto-optische visu-
alisatie onderzoek aan het prototype van de ”moleculaire magneet”: het
Mn12-acetaat moleculaire magneet systeem. Het magnetische moment van
dit sample relaxeert op inhomogene wijze beneden de blokking temper-
atuur TB. Deze omkering van magnetisatierichting begint aan de rand van
het kristal, waar het locale magnetische veld het grootst is, en plant zich
dan binnen enkele tientallen milliseconden voort naar de andere kant van
het kristal. We laten zien dat de waargenomen magnetisatie dynamica con-
sistent is met een magnetische lawine met een breed verspreid front en een
lange relaxatie tijd (in vergelijking met waardes zoals eerder gerapporteerd
in literatuur).


