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Samenvatting g 

Inn 1911 ontdekte Kamerlingh Onnes supergeleiding in kwik bij zeer lage temperaturen. Het 
verschijnsell  wordt gekarakteriseerd door twee belangrijke aspecten: er is geen elektrische 
weerstandd en magnetische flux wordt altijd uit het binnenste van de supergeleider gedreven. 
Eenn uitgebreide verklaring van het verschijnsel supergeleiding, gevonden in vele metallische 
preparaten,, wordt gegeven door de BCS-theorie van Bardeen, Cooper en Schieffer. De 
BCS-theoriee voorspelt dat supergeleiding alleen beneden 25 K kan voorkomen. Er was dan 
ookk grote opwinding toen Bednorz en Muller in 1986 supergeleiding bij 30 K ontdekten in 
eenn nieuwe groep van materialen. Kort hierna werd supergeleiding ontdekt bij temperaturen 
bovenn 77 K en werd het verschijnsel hoge-temperatuur supergeleiding genoemd. De 
hoge-temperatuurr supergeleiders bestaan uit koperoxide-vlakken en zijn zeer veelbelovend 
voorr diverse toepassingen. Omdat deze materialen een zeer anisotrope kristalstructuur hebben, 
iss het maken van éénkristallijne preparaten en het bestuderen van de thermodynamische 
eigenschappenn van deze preparaten een belangrijke discipline. 

Hett onderzoek dat beschreven wordt in dit proefschrift, is een studie van de groei en 
karakterisatiee van éénkristallijne materialen. Bovendien wordt een collectie van de fysische 
eigenschappenn van de éénkristallijne preparaten gepresenteerd. Speciale aandacht wordt 
gegevenn aan de magnetostrictie van de materialen. Ook wordt als referentie een 
thermodynamischee studie van één van de lage-temperatuur supergeleiders gepresenteerd. Hier 
wordtt een samenvatting gegeven van de behaalde resultaten. 

Err zijn twee soorten supergeleiding: type-I materialen drijven het magnetische veld 
volledigg uit, terwijl type-H supergeleiders de magnetische flux laten binnendringen in de vorm 
vann flux-lijnen. Een berekening wordt gemaakt van de magnetisatie en de magnetostrictie van 
eenn supergeleider, gebaseerd op een eenvoudig model, het zogenaamde Bean model, dat de 
flux-lijn-distributiee in een type-II supergeleider beschrijft. Gebruikmakend van de verkregen 
vergelijkingenn en typische preparaat-parameters voor een simulatie van de magnetostrictie, 
wordtt een relatieve lengteverandering van 1 x 10"5 bij een veld van 8 T gevonden. 

Dee fysische eigenschappen van hoge-temperatuur supergeleiders variëren vaak sterk 
mett de experimentele omstandigheden. Daarom wordt een uitvoerige beschrijving gegeven 


