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Samenvatting

Multiferroica zijn materialen die tegelijkertijd spontane ferroelektrische en magnetische orden-

ing vertonen. Magnetoelektrica zijn materialen waarin de elektrische polarisatie gegenereerd wordt

door een magnetisch veld. De kruislingse koppeling tussen ferroelektrische- en magnetische eigen-

schappen kan zich bij uitstek verdienstelijk maken in innovatieve multifunctionele spintronica. Helaas

is in de meeste materialen de koppeling te zwak om in functionele spintronica toegepast te kunnen

worden. Het is daarom van belang om de parameters te vinden die de koppeling bewerkstelligen

en daarnaast een beter inzicht te krijgen in de magneto(di)elektrische koppelingsmechanismen. Er

bestaan tal van mechanismen om multiferroisch gedrag tot stand te brengen, waaronder magnetische

spiraal ordening.

Dit proefschrift richt zich hoofdzakelijk op onderzoek naar magnetoelektrische koppeling in

spin-spiraal systemen. Het voordeel van deze systemen is dat ze een zeer gevoelige aansturing

van elektrische polarisatie toelaten door middel van aangelegde magnetische velden. Binnen deze

materiaalklasse hebben we twee systemen uitgekozen: orthorhombische zeldzame-aardmanganaten

RMnO3 en chromaat spinels MCr2O4. In het RMnO3 systeem hebben we zowel het effect van Ca2+

substitutie voor het zeldzame aardmetaal als het inmengen van het niet magnetische zeldzame aard

Eu3+ met het sterk magnetisch Ho3+ ion op de R-locatie bestudeerd. Het doel van het onderzoek

is om parameters te vinden die van belang zijn voor een goede beheersing van zowel elektrische als

magnetische eigenschappen en de koppeling daartussen mogelijk maken. In de spinel MCr2O4 stond

de opheldering van het koppelingsmechanisme centraal.

Verder hebben we een onderzoekslijn uitgezet naar magneto(di)elektrische koppeling in lineaire

magnetoelektrische materialen. Op basis van kristallografische en magnetische symmetrie argu-

menten hebben we MnTiO3 aangemerkt als magnetoelektrisch materiaal. Met behulp van Landau

theorie hebben we een model geformuleerd dat de experimenteel gemeten magnetodielektrische

fenomenen kan beschrijven.

In hoofdstuk 1 maken we kennis met de begrippen multiferroisch, magnetoelektrisch en magne-

todielektrisch en schetsen we verbanden daartussen. We geven een beknopt overzicht van bekende
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multiferroische materialen. Hierbij belichten we niet alleen de geschiedenis van multiferroica, maar

ook de recente ontdekkingen die eraan bijgedragen hebben dat dit onderzoeksveld wederom onder

de aandacht kwam. Verder presenteren we een algemene klassificatie van multiferroica met voor-

beelden die vergezeld worden van theorie. We formuleren de algemene vraagstukken en kerndoelen

die het onderzoek instigeerden.

Hoofdstuk 2 richt zich op de experimentele technieken die in dit onderzoek worden toegepast.

Hierbij valt te denken aan het groeien van éénkristallen en de daaropvolgende structuuropheldering

en fysische karakterisatie. We behandelen niet alleen details van standaardtechnieken als magneti-

satie, dilektrische en pyroelektrische metingen, maar ook van meer specialistische technieken zoals

éénkristal neutronen diffractie.

In hoofdstuk 3 bespreken we hoe calcium substitutie in éénkristallen van Tb1−xCaxMnO3 (x≤
0.1) niet alleen zijn weerslag heeft op de kristalstructuur en de magnetische structuur, maar zich ook

manifesteert in magnetocapaciteit en elektrische polarisatie. We tonen aan dat de aanwezigheid van

Mn4+ ionen op de perovskiet B roosterpositie van doorslaggevende invloed is op het verdwijnen van

ferroelektrisch gedrag als gevolg van calcium substitutie. We verklaren dit gedrag aan de hand van

de perovskiet tolerantiefactor, een begrip dat gebruikt wordt om ferroelektrisch gedrag te kunnen

voorspellen. We staven eveneens het bestaan van een tussenliggende toestand bij een dotering van

x=0.05 die gelijkenis vertoont met een relaxor ferroelektricum. Neutronen diffractie laat zien dat de

coherentielengte van de mangaan spin spiraal afneemt in deze samenstelling, zonder dat de Mn-spin

golfvector verandert. We presenteren dit systeem als een nieuwe klasse relaxor ferroelektrica.

In hoofdstuk 4 behandelen we een door een magnetisch veld geinduceerde overgang van fer-

roelektricum naar relaxor in Tb0.98Ca0.02MnO3. Dit effect kan worden verklaard aan de hand van

een verminderende coherentielengte van de mangaan spin structuur bij toenemende magnetische

veldsterkte. We veronderstellen dat de elektron overdrachtsfrequentie toeneemt met magnetisch

veld en verantwoordelijk is voor de verminderde spiraalcoherentielengte. Eveneens laten we zien

dat de de golfvector van de mangaan spin-spiraal structuur van Tb0.98Ca0.02MnO3 niet verandert bij

een kritiek veld van 6T, benodigd om een polarisatieflop te veroorzaken. Dit gedrag is tegengesteld

aan dat van ongesubstitueerd TbMnO3. Deze experimentele observaties wijzen erop dat voor het

polarisatieflop mechanisme de rotatie van het spin-spiraal vlak met magnetische veld relevanter is

dan de overgang van een incommensurabele naar en commensurabele spin structuur.

In hoofdstuk 5 onderzoeken we het effect van Ho3+ doping op EuMnO3. We beogen daarbij een

vergelijking te maken tussen de magnetisch-elektrische fasediagrammen van RMnO3 systemen. We

zetten hierbij systemen waar sprake is van magnetische ordening op de zeldzame aard roosterpositie

af tegen systemen waar dat niet het geval is. Met toenemend Ho gehalte neemt de gemiddelde

ionstraal van de zeldzame aard roosterpositie af. In de afwezigheid van een magnetisch veld leidt
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deze ionstraalafname tot gedrag dat gelijkenis vertoont met ongedoteerd RMnO3. Het geordend Mn

spin subrooster ontwikkelt zich van een A-type gekantelde spinordening voor x=0.2 naar en spiraal

structuur bij hogere substitutiegraad.

We laten zien dat het magnetisch moment van de A-roosterpositie spins wellicht de mangaan

spiraal in het bc vlak stabiliseert. Dit veroorzaakt een spontane polarisatie langs de c-as. Echter,

het feit dat de polarisatie afneemt als de holmium substitutie x=0.75 overschrijdt is in strijd met

het verwachtingspatroon dat op grond van de perovskiet tolerantiefactor geschetst kan worden.We

vermoeden dat dit verschijnsel optreedt door ofwel een verminderde coherentielengte ofwel een spin

component van de spin spiraal structuur. Wanneer een magnetisch veld aangelegd wordt langs de

b-as, is het kritieke veld dat nodig is om een polarisatie flop naar de a as te veroorzaken voor x=0.4

en x=0.5 monsters lager dan dat voor TbMnO3. Dit wijst erop dat de anisotropie van de zeldzame

aard roosterpositie een belangrijke rol speelt. Bovendien wordt het temperatuur- en velddomein

waarin de ”geflopte” ab- vlak spiraalstructuur stabiel blijft, beı̈nvloed door de Ho concentratie. Op

basis van magnetische diëlektrische metingen kunnen we magnetisch-elektrische fase diagrammen

construeren voor Ho1−xEuxMnO3.

In hoofdstuk 6 bestuderen we de aard van de magnetodielektrische koppeling in polykristalli-

jne monsters van het spinel MCr2O4 (M = Mn, Co, and Ni). De dilektrische restconstante is een

maat voor de afwijking van de waarde die verkregen wordt na hoge temperatuur extrapolatie. Deze

waarde neemt toe in de volgorde MnCr2O4, CoCr2O4 and NiCr2O4. Dit houdt in dat de spin-

baan koppeling en de orbitaalvrijheidsgraad op de tetrahedrale positie een grote bijdrage levert aan

de magnetodielektrische koppeling. We laten zien dat de magnetodielektrische respons ongeveer

schaalt met het kwadraat van de magnetisatie (M2). Dit duidt op magnetodielektrische koppeling

die voortkomt uit een P2M2 term in de Landau vrije energie expansie.

In hoofdstuk 7 gebruiken we tot slot polarisatie metingen als experimenteel bewijs voor het

bestaan van het lineair magnetoelektrisch effect in MnTiO3. In dit materiaal wordt de elektrische

polarisatie veroorzaakt door een aangelegd magnetisch veld. We laten zien dat er geen diëlektrische

anomalie bestaat op het punt waar magnetische ordening intreedt zonder magnetisch veld. Dit inzicht

is in strijd met voorgaande suggesties dat magnetoelektrische materialen per definitie sterke magne-

todilektrische koppeling vertonen. We nemen slechts dan een dilektrische anomalie bij de magnetis-

che ordeningstemperatuur waar als een magnetisch veld wordt aangelegd. Dit verschijnsel wordt

verklaard aan de hand van Landau theorie. We stellen vast dat de dilektrische anomalien een lineair

verband tonen met het kwadraat van het magnetisch veld. Magnetocapaciteitsmetingen voorzien ons

in een toegankelijk instrument om lineair magnetoelektrische materialen te herkennen.






