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vann de experimentele technieken. Eerst wordt de kristalgroeitechniek beschreven. Vervolgens 
wordenn de methoden om de materialen te zagen en te karakteriseren gerapporteerd. Als laatste 
wordenn de technieken gepresenteerd, die toegepast zijn om de fysische eigenschappen van de 
preparatenn te meten. In dit laatste gedeelte wordt een nieuwe magnetostrictie-cel, gemaakt van 
printplaat,, beschreven. 

Dee groei van éénkristallijn La2.xSrxCu04.6 waarbij gebruik is gemaakt van de 
Travellingg Solvent Floating Zone (TSFZ) methode, wordt beschreven. Eerst worden de 
vaste-toestandd reactie-methode en het smeltgedrag van La2.xSrxCu04_ö gepresenteerd. 
Verschillendee initiële groei-experimenten lieten zien dat verdwijnen van de gesmolten zone 
enn rekristallisatie van kleine kristallieten het groei-proces stoppen. Deze moeilijkheden 
werdenn opgeheven door gebruik te maken van feed materiaal met extra CuO, het starten van 
dee groei direct na het smelten van de solvent, het roteren van feed en seed met hoge snelheid 
enn het aanpassen van de positie van de lampen om een scherp temperatuurprofiel te krijgen. 
Eenn reproduceerbare methode voor zowel het kristalgroeiproces als het maken van de 
uitgangsmaterialenn van La^Sr^CuCVj wordt gegeven voor x=0.10, x=0.15 en x=0.20. 
Röntgenn diffractie- en neutronen diffractie-experimenten bewezen de éénkristallijnheid van 
dee gegroeide materialen. Ac-suscepübiliteit- en ac-weerstand-curves vertoonden scherpe 
supergeleidendee overgangen. EPMA liet zien dat de samenstelling van de preparaten iets van 
dee nominale samenstelling afweek. De onderzochte preparaten waren echter zuiver en 
homogeen.. De verkregen preparaten zijn in samenwerkingsverband gebruikt door vele 
onderzoeksgroepen. . 

Eenn literatuurstudie van de lage-temperatuur supergeleider V3Si onthulde een 
veelzijdigheidd aan fysische eigenschappen. De meest belangrijke is een martensitische 
structuurovergangg van de kubische naar de tetragonale structuur voor temperaturen net boven 
Tcc van 17 K. De thermische uitzettingsmetingen, uitgevoerd in drie richtingen, laten zien dat 
dee martensitische transformatie wordt beïnvloed door het klemmen van het preparaat in de 
capaciteits-cel.. Het preparaat transformeert altijd in dezelfde richting en is bij Tc slechts 
gedeeltelijkk getransformeerd. Magnetostrictiemetingen beneden Tc laten een grote negatieve 
bijdragee zien. Deze bijdrage komtdoor het transformeren van het restant van het preparaat naar 
dee tetragonale structuur. De vorm van de hysterese in de magnetostrictie bij 4.3 K kan 
kwalitatieff  worden beschreven door de gemeten magnetisatie met het model gebaseerd op 
flux-pinningg volgens het Bean-model. 

Magnetostrictiemetingenn aan Laj  g5Sr0 ]5Cu04_fi voor veld en relatieve 
lengte-veranderingg parallel aan elkaar worden gepresenteerd. De vorm van de curves kan 
kwalitatieff  worden verklaard via de magnetisatie en het model gebaseerd op flux-pinning 
volgenss het Bean-model. De gemeten magnetostrictie is veel groter dan de berekende. 
Verondersteldd wordt dat het preparaat in een pyramidevorm deformeert. 

Dee kwaliteit van de met de TSFZ-methode gegroeide éénkristallijne preparaten van 
hett zeer anisotrope systeem Bi2Sr2CaCu208+A wordt bevestigd door de aanwezigheid van een 
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overgangg bij Tc in zowel de soortelijke warmte als in de thermische uitzetting. Analyse van 
dee overgangen geeft een hydrostatische drukafhankelijkheid van Tc van 1.8(6) K/GPa, hetgeen 
inn overeenstemming is met de literatuur. De magnetisatie vertoont verschillende 
flux-sprongen.. Aanvullende experimenten laten zien, dat zelf opwarming van het preparaat 
doorr bewegende flux-lijnen een belangrijke factor moet zijn in het opwekken van flux 
lawines.. Magnetostrictiemetingen voor lengteverandering langs de c-as zijn uitgevoerd voor 
eenn veld, langs zowel het ab-vlak als langs de c-as. De experimenten tonen aan dat er een 
grotee hoekafhankelijkheid is, welke verder is bestudeerd in een draaibare magneet met de 
nieuwee capaciteits-cel. Voor een veld exact langs de ab-vlakken wordt de magnetostrictie 
verwaarloosbaarr klein. De hysterese in de magnetostrictie is gerelateerd aan de hysterese in 
dee magnetisatie. 

Dee beschikbaarheid van éénkristallijne preparaten van zeer hoge kwaliteit is een eerste 
vereistee voor het bestuderen van de fundamentele eigenschappen van de hoge-temperatuur 
supergeleiders.. Dit rechtvaardigt de uitgebreide kristalgroei-experimenten. 

Magnetostrictiee van supergeleiders bleek een onderwerp te zijn met een veelheid aan 
fysischee en experimentele verschijnselen. Het merendeel van deze verschijnselen kan 
kwalitatieff  worden begrepen. Flux-pinning blijkt de meest belangrijke factor voor de (grote) 
magnetostrictie-effectenn in hoge-temperatuur supergeleiders te zijn. 
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