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Samenvatting g 

Inn dit proefschrift staan de resultaten beschreven van een onderzoek naar de 

verschillendee fysische eigenschappen van één-kristallijne preparaten van T*- fase 

SmLa^S^CuCU-öö (x - 0.15, 0.2, 0.25) and T- fase La,.6.xNdo,4SrxCu04.6 

(xx = 0, 0.1, 0.125, 0.2), zowel in de supergeleidende als de niet-supergeleidende 

toestand.. Deze verbindingen behoren tot de 214-familie van koperoxydea en 

verschillenn van andere koperoxyde verbindingen door de lage waarden voor Tc en Hc2 

alsmedee door het anisotrope karakter dat gelegen is tussen dat van YBa2Cu307.ö 

(YBCO-123)) en Bi2Sr2CaCu208 (BSCCO-2212). De algemene gegevens over 

kristalstructurenn en fysische eigenschappen van koperoxyde supergeleiders en de mate 

waarinn de structuur en eigenschappen van de 214-familie daarvan afwijken, worden 

beschrevenn en vergeleken in Hoofdstuk 1. Enkele niet-vaststaande resultaten 

betreffendee structurele fase overgangen bij lage temperatuur komen in dit hoofdstuk 

aann bod evenals de vorming van streep-fasen die samen hangen met een bijzondere 

rangschikkingg van electrische ladingen en electronen spins. Dit alles is belangrijk voor 

hett begrijpen van het fenomeen supergeleiding in de koperoxyde supergeleiders. 

Tenn behoeve van dit onderzoek werden één-kristallijne preparaten van deze 

verbindingenn bereid via de travelling-solvent floating-zone (TSFZ) methode, met 

gebruikk van een light-image four mirror spiegeloven. Bijzonderheden over zowel de 

groeii  van de kristallen als de structuur bepaling worden beschreven in Hoofdstuk 2. 

Supergeleidingg in T*- fase verbindingen werd bereikt na lang gloeien en afkoelen in 

eenn hoge-druk zuurstofoven met een druk van 200 bar. De begin-temperatuur van de 

kritischee overgang, Tc
on, werd gevonden bij 25 K en 22 K voor x = 0.2 en 0.25, 

respectievelijk.. Een structurele verfijning van de XRD gegevens bevestigt het bestaan 

vann zowel T- type als T- type geblokte lagen in één elementaire cel. Daarnaast werd 

eenn volmaakte verdeling van de zeldzame-aard ionen over het rooster gevonden 
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waarbijj  de grotere La en Sr ionen de T- type laag in de cel bezetten en de kleinere 

Smm ionen de T'- type laag. Ook werd gevonden dat deze hoge-druk zuurstof 

behandelingg tot een verhoogde zuurstof bezetting leidt van de apical posities in het 

roosterr waarmee het aanwezig zijn van supergeleiding wordt verklaard. Anderzijds, de 

as-grownas-grown Sr-gedoteerde Lai  6_xNdo4SrxCu04.ó (x * 0) preparaten zijn bulk 

supergeleiderss met Tc - 6.5, 3 and 15 IC voor x = 0.1, 0.125, and 0.2, respectievelijk. 

Dee structuur bepaling van deze verbindingen toont een meestal lineaire daling aan van 

dee rooster parameters a, b met toenemende x, tegengesteld aan de variatie van c met 

betrekkingg tot x. De orthorhombische rek (a-b) afgeleid uit deze gegevens, blijkt ook te 

dalenn met toenemende x, met een van nul verschillende waarde voor x = 0.2. Deze 

roosterr veranderingen laten een anomalie zien in de buurt van het zo-genoemde 

magischee getal voor x van 0.125, een anomalie die samen valt met een onderdrukking 

vann Tc. Dit laatste wordt gezien als een manifestatie van de vorming van statische 

streep-fasen. . 

Eenn gedetailleerd onderzoek naar het vortex stelsel in T - fase SmLao 8Sr02CuO4_s 

(T(Ttt
onon ~ 24 K) wordt beschreven in Hoofdstuk 3. De iso-therme magnetische hysteresis 

gegevenss laten het bestaan zien van een waarneembaar tweede-piek (SP) effect in een 

groott temperatuurbereik tot aan Tc. Het supergeleidende H - T fase diagram is 

geconstrueerdd uit deze gegevens. Het gedrag van de vaste vortex toestand is 

onderzochtt en geanalyseerd op basis van bestaande modellen. Tevens is het dynamisch 

gedragg van de vortices dwars door deze SP overgang heen bestudeerd doormiddel van 

magnetischee relaxatie metingen. Terwijl de temperatuur variatie van deze gegevens 

verenigbaarr is met de thermal-disorder-induced-decoupling overgang van de vortices 

inn de geleidende Cu02 vlakken, wijst de veldafhankelijkheid ervan op een overgang 

vann elastische naar plastische kruip van de vortices, welke kruip verbonden is met de 

bewegingg van dislocaties in het vortex rooster. De karakteristieke parameters van het 

vortexx stelsel worden verkregen door analyse van de temperatuur-afhankelijke 

reversibelee magnetisatie gegevens. De meetresultaten buiten het kritische 

fluctuatiegebiedd volgen nauwkeurig het Hao-Clem model over een groot 

temperatuurgebiedd (11.25 K < T < 21 K) met een nagenoeg constante waarde van de 
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Ginzburg-Landauu parameter, K = 72. Deze analyse levert ook een stel intrinsieke 

parameterss op, en wel voor: Hc2(0) = 10.93 x 104 Oe, £^(0) = 54.89 A en 

Kb(tyKb(ty = 3952 A, in aanvulling op de waarde voor y van 47, verkregen door een analyse 

vann de Hm(T) curve. De gegevens in het kritische fluctuatiegebied dicht bij Tc of in de 

directee omgeving van de Hc2(T) curve zijn anderzijds geanalyseerd op basis van een 

schalingss theorie, ontwikkeld door Tesanovic et at. Een vergelijking van het daaruit 

volgendee thermodynamische critical veld, HC{T), met dat verkregen volgens het 

Hao-Clemm model voorziet in een bruikbare aanwijzing van de thermische fluctuatie 

effectenn op de magnetisatie gegevens in het kritische gebied, in overeenstemming met 

dee aanwezigheid van een snijpunt bij (M ,T") = (-0.43 G, 23.25 K), juist beneden de 

kritischee begin-temperatuur. 

Hoofdstukk 4 geeft de resultaten van een onderzoek naar de fysische 

eigenschappenn van het T- fase La16.xNdo4SrxCu04_s stelsel. Het bestaat uit de 

beschrijvingg van de structurele fase overgangen en van de supergeleidende en 

magnetischee eigenschappen. De structurele fase overgangen (draaiing van de Cu06 

octahedra),, zowel bij hoge (HTT - LTO) als bij lage (LTO - LTT) temperaturen, 

hebbenn grote invloed op de fysische eigenschappen en geven aanleiding tot enige 

opvallendee afwijkingen in de gegevens voor soortelijke warmte, weerstand en 

magnetischee susceptibiliteit. In de supergeleidende toestand van de Sr-gedoteerde 

verbindingenn worden de vortices in vaste toestand beschreven in termen van een H -T 

fasee diagram dat geconstrueerd is op basis van isotherme magnetische hysteresis 

gegevens.. Deze magnetisatie gegevens laten een vissenstaart effect zien voor de 

xx = 0.1 en 0.125 preparaten, een effect dat kennelijk afwezig in het x = 0.2 preparaat. 

Dee afwezigheid van dit effect in laatstgenoemd preparaat wordt toegeschreven aan de 

relatieff  sterke pinning van de vortices in dit preparaat, welke pinning verondersteld 

wordtt de vorming van een vortex rooster te voorkomen en welke ook het ontbreken 

vann een vortex-lijn ontkoppeling bij het overgangsveld, H2D, rechtvaardigt 

Hett magnetisme van de Nd3+ ionen in dit stelsel is onderzocht op basis van 

veld-afhankelijkee soortelijke-warmte gegevens. In afwezigheid van een extern 

magnetischh veld wordt gedemonstreerd dat de splitsing van het laagste Kramers 
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doublett van de Nd3" ionen, veroorzaakt door exchange wisselwerkingen met de 

geordendee Cu spins, een waarde (A) heeft die afneemt naarmate de verbinding meer 

Srr bevat. Het aanleggen van een uitwendig magnetisch veld langs de kristallijne c-as 

resulteertt in een toenemende waarde van A, evenredig met het Zeeman veld. Deze 

gegevenss leveren een set van waarden op voor de effectieve g-factor en het interne 

veld:: {g^ = 4.31, Hm = 9.15 kOe}  en {g^ = 4.88, Hint = 2.70 kOe}  voor de x = 0 and 

0.11 preparaten, respectievelijk. 

Onderzoekk naar het magnetisme van Sm-ionen in de T - fase van het 

SmLa].xSrxCu04.«ss stelsel door middel van magnetische susceptibiliteit en 

soortelijke-warmtee metingen wordt beschreven in Hoofdstuk 5. In tegenstelling tot 

T'-- fase Sm2Cu04, in welk geval de magnetische susceptibiliteit en de 

soortelijke-warmtee gegevens afzonderlijk een scherpe en afwijkende ^-piek bij 

7\\ = 5.95 K vertonen hetgeen kan worden toegeschreven aan de 3D 

antiferromagnetischee rangschikking van de Sm3' ionen, laten de soortelijke-warmte 

gegevenss van T*- fase SmLa,_xSrxCu04.6 daarentegen een brede "klok-vormige" 

anomaliee zien die karakteristiek is voor een electronische Schottky bijdrage als gevolg 

vann de opsplitsing van de 4_/-electron energie nivo's van Sm door kristallijn-electrisch-

veldd effecten. Bovendien laat de magnetische susceptibiliteit van dit T stelsel 

aanwijzingenn zien van zowel een gemengde valentie toestand van Sm ionen als van de 

afwezigheidd van een antiferromagnetische orde van het Sm subrooster bij temperaturen 

hogerr dan - 1.7 K. Geconcludeerd wordt dat dit verschil in de magnetische 

eigenschappenn tussen T - fase SmLai.xSrxCu04_<s en T'- fase Sm2Cu04 waarschijnlijk 

terugg te voeren is op structurele verschillen is de lokale omgeving van de Sm ionen. 


