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Samenvatting g 

Ditt proefschrift is een verslag van gedetailleerd experimenteel onderzoek naar 
dee magnetische eigenschappen van drie monokristallij ne preparaten van in-
termetallischee verbindingen van zeldzame aarden en overgangsmetalen (R-T 
verbindingen).. Deze drie verbindingen zijn gekozen om hun bijzondere mag-
netischee eigenschappen. Ze kristalliseren alledrie in de tetragonale ThMni 2 

kristalstructuurr en zijn alledrie ferrimagnetisch. 

Belangrijkee ingrediënten voor het magnetisme in de R-T verbindingen zijn 
dee magnetokristallijne anisotropic en de exchange-wisselwerkingen tussen de 
verschillendee magnetische momenten. Dit wordt kort besproken in Hoofdstuk 
1.. In Hoofdstuk 2 geven we een theoretische beschrijving van het twee-
subroosterr model dat we gebruiken om de magnetische eigenschappen van 
R-TT verbindingen te beschrijven. 

Voorr ons onderzoek hebben we verschillende experimentele technieken 
gebruikt.. Die worden beschreven in Hoofdstuk 3. We behandelen kort de 
bereidingg en karakterisatie van de preparaten en neutronendiffractie. We 
gevenn een uitgebreidere beschrijving van de gebruikte magnetometers. Naast 
conventionelee magnetometers die magnetisatie meten in de richting van het 
aangelegdee magneetveld, hebben we ook gebruik gemaakt van magnetometers 
diee de magnetisatie loodrecht op het veld meten. 

Opp het eerste gezicht lijken de magnetische eigenschappen van de verbind-
ingg HoCoioTi2, beschreven in Hoofdstuk 4, eenvoudig. Onder de Curie tem-
peratuurr (Tc = 750 K) ordenen de magnetische momenten van de Ho- en Co-
subroosterss ferrimagnetisch, parallel aan de [001] kristalrichting. Er is een 
groott verschil in de temperatuurafhankelijkheid van de geordende momenten 
vann de Ho- en Co-subroosters. Het Co-subroostermoment is nagenoeg tempe-
ratuuronafhankelijkk onder 350 K, terwijl het Ho-subroostermoment nog sterk 
groeit.. Dit resulteert in een dalend totaal geordend moment onder 350 K, en 
inn bijna-compensatie bij 4.2 K. Het totale geordende moment blijf t parallel 
aann de [001] richting in het gehele geordende temperatuurgebied. 

Hett opvallendste resultaat van de magnetisatie-isothermen gemeten bij 
4.22 K, is de grote sprong inn magnetisatie die optreedt als het veld is aangelegd 
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parallell  aan de makkelijke [001] richting van het HoCoioTVéenkristal. We 
kunnenn deze sprong beschrijven in termen van energieën voor de anisotropic 
enn de intersubrooster-exchange. Alleen, er bestaan veel verschillende sets 
anisotropic-- en exchange-parameters die dit magnetisatieproces even goed 
beschrijven.. Om dit probleem aan te pakken, hebben we gebruik gemaakt 
vann het feit dat de sprong in magnetisatie ook optreedt als het veld aan-
gelegdd is langs niet-hoofdrichtingen. We hebben een goede set parameters 
voorr de magnetokristallijne anisotropic en de intersubrooster-exchange kop-
pelingsterktee verkregen door deze magnetisatie isothermen, die gemeten zijn 
mett het veld aangelegd langs niet-hoofdrichtingen, te analyseren. We hebben 
dee betrouwbaarheid van de set parameters die we op deze manier hebben 
verkregenn getoetst. Ze beschrijven de lage-temperatuur resultaten heel goed, 
enn de hogere-temperatuur resultaten redelijk goed. 

Inn Hoofdstuk 5 bediscussiëren we de magnetische eigenschappen van de 
verbindingg DyCoi0V2. In DyCoioV2 treedt ferrimagnetische ordening op on-
derr T c = 470 K, met de geordende momenten parallel aan de [001] richting. 
Vanwegee de verschillende temperatuurafhankelijkheid van de Dy- en Co- sub-
roosterr momenten, treedt magnetische compensatie op in de buurt van 115 
K.. Bovendien observeren we een spin-reoriëntaüe bij 42 K. Onder deze tem-
peratuurr groeit het geordende moment op anomale wijze, terwijl het van de 
makkelijkee [001] richting wegroteert. Naast deze anomalieën vinden wij , bij 
lagee temperaturen, een grote coërciviteit die sterk afhankelijk is van de tem-
peratuur.. Onze resultaten geven aan dat de coërciviteit gerelateerd is aan 
nauwee Bloch-wanden. Terwijl de temperatuur de compensatietemperatuur 
nadert,, divergeert de coërciviteit. Een analyse van de magnetisatie rond de 
spin-reoriëntatietemperatuurr laat zien dat de spin-reoriëntatie en de anomale 
toenamee van het geordende moment beschreven kunnen worden in termen 
vann hogere-orde kristalveld-parameters voor het Dy moment. 

InIn Hoofdstuk 6 bespreken we het driedimensionale magnetisatieproces 
datt optreedt in HoFenTi. Uit vroegere resultaten kan worden afgeleid dat 
hogere-ordee anisotropie-parameters nodig zijn om de magnetisatie bij lage 
temperaturenn te beschrijven. Een anomale toename van de magnetisatie in 
dee veldrichting treedt op als dit veld aangelegd is loodrecht op de makkelijke 
[001]]  richting. Deze toename treedt op, zowel als het veld is aangelegd langs 
dee [110], als langs de [100] richting. Om deze in-vlak anisotropie in meer detail 
tee onderzoeken hebben we drie-dimensionale magnetometrie toegepast. We 
vindenn dat, als het veld langs het (110) vlak is aangelegd, het moment in dit 
(110)) vlak roteert. Als het veld langs het (100) vlak wordt aangelegd, treedt 
err een heel ander proces op. In dit geval roteert het moment uit het (100) 
vlak,, in de richting van het (110) vlak. Voor zover bij ons bekend, is dit de 
eerstee directe observatie van een driedimensionaal magnetisatieproces. 


