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Hett werk dat in dit proefschrift wordt beschreven is een studie van de thermische en 

magnetischee eigenschappen van verscheidene systemen van intermetallische verbindingen: 

UTGee (T=Ni . Rh. Ir). DyCu2. UPd:Ah. URu:Si:. UPt. UNi, NRhxAI and RT4AI* 

(RR = zeldzaam aardmetaal. T = Cr. Mn, Fe. Cu). In de onderzochte systemen zijn 

verschillendee aspecten van het magnetisme van U- en R-atomen in metalen bestudeerd. 

Soortelijke-wanntemetingenn bij lage temperaturen en in hoge magneetvelden bieden een 

buitengewoonn goede gelegenheid om fase-overgangen waar te nemen die niet of nauwelijks 

zichtbaarr zijn in de gebruikelijke magnetische metingen. 

Naa een algemene inleiding in hoofdstuk 1 worden de theoretische kanten van ons 

onderzoekk beschreven in hoofdstuk 2 waarbij speciale aandacht wordt gegeven aan de 

relevantiee van soortelijke-wanntemetingen in hoge magneetvelden voor de natuurkunde van 

zwaree fermionen. In hoofdstuk 3 worden de gebruikte experimentele technieken beschreven. 

Specialee aandacht wordt gegeven aan de pas ontwikkelde opstelling voor het meten van de 

soortelijkee warmte beneden 1 K en in aangelegde velden tot 17.5 T die worden opgewekt door 

eenn supergeleidende magneet. Constructie en werking van deze opstelling worden beschreven. 

Speciaall  wordt aandacht gegeven aan details van het ontwerp van de samplehouder en aan de 

thermometrie. . 

Inn het eerste deel van hoofdstuk 4 wordt de aandacht geconcentreerd op de elektronen-

eigenschappenn van een paar UTGe-systemen die kristalliseren in de orthorombische CeCu:-

structuur.. Met het oog op de sterke magnetokristallijne anisotropic zijn alle metingen 

uitgevoerdd aan eenkristallen. In deze systemen wordt een anomale temperatuurafhankelijkheid 

vann de soortelijke warme aangetroffen. In het geval van UNiGe zijn gecompliceerde 

magnetischee fasediagrammen voor de oriëntaties langs b- en c-as vastgesteld. In soortelijke-

warmtemetingenn waarbij een magneetveld is aangelegd langs de c-as. vinden we een 

paramagnetisehe-- naar ferromagnetische-fase-overgang die niet zichtbaar is in de 

gebruikelijkee magnetische metingen. Het schijnt dat het optreden van deze fase-overgang 

nauww samenhangt met de gecompliceerdheid van dit systeem. URhGe ordent ferromagnetisch 

bijj  T( = 9.6 K en de soortelijke warmte vertoont anomaal lage-temperatuurgedrag dat goed 

kann w-orden beschreven door gewone ferromagnetische magnonen. De kolossale 

magnetokristallijnee anisotropic die karakteristiek is voor U-verbindingen wordt goed 

weerspiegeldd in de veldafhankelijkheid van de soortelijke warmte van URhGe. 

Magnetisaticmetingenn tonen aan dat b- en c-as een vlak van gemakkelijke magnetisatie 

opspannen.. In eenkristallijn UIrGe treedt een scherp maximum op bij 14.4 K en een minder 

opvallendee anomalie bij 16.2 K. Deze anomalie bij 16.2 K wordt alteen maar gevonden in het 

eenkristal.. Een mogelijke verklaring voor de dubbele overgang in hel geval van het eenkristal 
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iss dat de fysische eigenschappen van oppervlak en volume van het materiaal verschillend zijn. 
Bijj  toenemend magneetveld verschuiven alle anomalieën naar lagere temperatuur wat 
suggereertt dat bij lage temperatuur een antiferromagnetische grondtoestand heerst in UlrGe. 
Inn het tweede deel van hoofdstuk 4 wordt de intermetallische verbinding DyCu: beschreven 
diee in de CeCu^-structuur kristalliseert. Deze verbinding vertoont in hoge magneetvelden een 
conversiee van de magnetische 'Ising-as*. We hebben voor DyCu: een volmaakte conversie-
cycluss verkregen met behulp van soortelijke-warmtemetingen. 

Hoofdstukk 5 is gewijd aan de beschrijving van de magnetische eigenschappen van zwaar-
fermionsystemenn en verwante verbindingen. Een poging is ondernomen om een compatibel 
beeldd te krijgen van het magnetisme in UPd2Ah- en URu2Si:-zwaar-fermionsupergeleiders. 
Omm meer inzicht te krijgen in het karakter van de metamagnetische overgang in UPd^Ah. 
hebbenn we de soortelijke warmte in een hoog veld van een eenkristal van deze verbinding 
bestudeerd.. Het gevonden anisotropieveld is van de orde van 800 T, wat goed overeenkomt 
mett de heel hoge waarden in andere intermetallische U-verbindingen. Onze soortelijke-
warmtepuntenn vertonen een opmerkelijke correlatie met de 5f '-configuratie van Uu (J = 9/2). 
Inn UR^Si: is de soortelijke warmte in hoge magneetvelden gemeten. De aanwezigheid van 
eenn flinke sprong in de soortelijke warmte bij de antiferromagnetische overgang (TN = 17.5 K) 
schijntt moeilijk te verenigen te zijn met de kleine, dipolair-geordende, momenten. Dit 
suggereertt dat de magnetische-ordeningsparameter in URu2Si2 zowel dipolaire als 
quadrupolairee componenten bevat, waarbij de goed gedefinieerde magnetische excitaties te 
makenn hebben met de quadrupolaire component. Uit het bestaan van de Schottky-achtige 
anomaliee in de magnetische soortelijke warmte van UR^Si: leiden we af dat URu:Si2 

waarschijnlijkk sterk gelokaliseerde 5f-elektronen bezit. In de reeks U-Pt-verbindingen wijzen 
dee hoge waarden van de elektronenterm in de soortelijke warmte erop, dat de 5f-elektronen bij 
lagee temperaturen een bijdrage leveren aan de dichtheid van toestanden aan het Fermi-niveau. 
Hierr hebben we de soortelijke warmte van een UPt eenkristal in hoge magneetvelden 
bestudeerd.. Het is voor de eerste keer dat UPt eenfasig is bereid. Ferromagnetische ordening 
iss waargenomen beneden 28 K. Uit de temperatuurafhankelijkheid van de volume-
eigenschappenn kan worden geconcludeerd dat hier ferromagnetische magnonen met een gap 
(vann ongeveer 22 — 35 K) in hun dispersierelatie grote invloed hebben. Het bestaan van een 
energiegapp kan de tamelijk controversiële waarnemingen van de lage-
temperatuureigenschappenn van UPt verklaren. Gezien het feit. dat het heel moeilijk is UPt 
eenfasigg te bereiden, is het niet verrassend dat de grootte van de gap sterk van het sample 
afhangt.. Tenslotte worden magnetische- en soortelijke-warmtemetingen aan UNii.vRh,Al 
besprokenn in samenhang met de variërende sterkte van de f-d-hybridisatie. Het blijkt dat het 
x-versus-temperatuurr magnetische-fasediagram van UNi| xRhxAl verschilt van wat men 
gewoonlijkk vindt voor een systeem van vaste oplossingen tussen een antiferromagnetische en 
eenn ferromagnetische eindverbinding. Voor de verbinding met x = 0,33 hebben we gevonden 
datt alle onderzochte fysische eigenschappen afwijken van de temperatuurafhankelijkheden die 
verwachtt worden voor Fermi-vloeistofsystemen. De logaritmische divergentie van CfY wijst 
opp niet-Fermi-vloeistofgedrag. 
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Dee fysische eigenschappen van een reeks van RT4Al;s-verbindingen met verschillende R-
elementenn en T = Cr. Mn. Fe of Cu is het onderwerp van hoofdstuk 6. Hun magnetische 
eigenschappenn vertonen een grote verscheidenheid in gedrag dat sterk afhangt van de 
T-coinponentt en zich uitstrekt van afwezigheid van magnetische ordening boven 1.6 K voor 
TT = Mn tot magnetische-ordeningstemperaturen die flink hoger zijn dan 100 K voor T = Fe. 
Dezee eigenschappen zijn bepaald door soortelijke-warmte- en magnetisatiemetingen. We 
hebbenn laten zien dat magnetische ordening in RCr4AlK met R = La. Ce. Pr, Gd en Er bij 
tamelijkk lage temperatuur optreedt. De verbindingen met R = Gd en Er ordenen magnetisch 
bijj  ongeveer 6 K. respectievelijk 0.5 K. Geen magnetische ordening is waargenomen in de 
verbindingg PrCr4Al s. Wat betreft de RMn4Alx-verbindingen met R = Y. La. Pr. Nd, Dy of Er. 
hebbenn we om met PrMn4Al s te beginnen, laten zien dat magnetische ordening daar optreedt 
bijj  ongeveer 14 K. Deze hoge ordeningstemperatuur is erg verrassend omdat Pr waarschijnlijk 
eenn niet-magnetische singlet-grondtoestand heeft, zoals vaak is waargenomen voor Pr-
verbindingen.. In de andere RMn4Al s-verbindingen met een magnetische R-component treedt 
magnetischee ordening, als ze al optreedt, op bij veel lagere temperatuur, bijvoorbeeld beneden 
1.77 K in NdMn4AL en DyMn4Al* . en beneden 0.5 K in ErMn4Al* . De wijze waarop een 
aangelegdd magneetveld de positie van het maximum in de soortelijke-warmtecurve van 
ErMn4Al**  beïnvloedt, doet vermoeden dat de kristalveldsplitsing wordt gekarakteriseerd door 
eenn doublet-grondtoestand. Een dergelijke verklaring blijkt niet van toepassing te zijn voor 
ErCr4Alx.. Verbindingen met T = Fe hebben veel interesse gewekt omdat de Fe-atomen een 
magnetischh moment hebben en de Fe-Fe-interactie leidt tot naar verhouding hoge 
magnetische-ordeningstemperaturen.. vaak boven 100 K. Het is verrassend dat de 
magnetische-ordeningstemperaturenn zich niet vertonen als een anomalie in de soortelijke-
warmtecurven.. We hebben de magnetische entropie bekeken die bereikt is bij 200 K en 
hebbenn die vergeleken met de corresponderende waarden van R ln(2J+l) (R: gasconstante). 
diee voor de entropie verwacht worden in het paramagnetische gebied wanneer de thermische 
populatiess van de van een kristalveldsplitsing afkomstige energietoestanden gelijk zijn. We 
hebbenn gevonden dat er goede overeenstemming is tussen de experimentele en berekende 
entropiewaarden.. Tenslotte hebben we soortelijke-warmtemetingen uitgevoerd aan de 
RCu4Al s-verbindingenn met R = Ce. Er en Y. De soortelijke warmte van CeCu4Al s vertoont 
eenn uitgesproken piek bij 4.8 K. die wellicht kan worden geassocieerd met het optreden van 
antiferromagnetischee ordening. Dit materiaal vertoont zelfs een nog grotere verscheidenheid 
vann lage-temperatuuranomalieén. Soortelijke-warmteresultaten worden vergeleken met de 
canoniekee zwaar-fermionverbinding CeAh. De meetpunten voor ErCu4Al s worden 
gekarakteriseerdd door een scherpe anomalie bij 5.2 K. die wordt toegeschreven aan 
antiferromagnetischee ordening. Een numerieke analyse van de soortelijke-warmtepunten van 
ErCu4Al ss wordt gemaakt en de resultaten worden vergeleken met de resultaten die 
beschikbaarr zijn van inelastische neutronenverstrooiing. 


