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Temperatuur-- en veldgeïnduceerde magnetische fase-overgangen in bulk intermetallischee verbindingen kunnen gepaard gaan met een aanzienlijke verandering van de
elektrischee weerstand. De grote (magneto)weerstandseffecten die zijn waargenomen, zijn het
gevolgg van spinafhankelijke verstrooiing van de geleidingselektronen. Spin-gepolariseerde
geleidingg in intermetallische verbindingen kan zowel ontstaan door bandstructuureffecten als
doorr magnetische interacties. In het eerste geval is de spinafhankelijke verstrooi ingswaarschijnlijkheidd het gevolg van een verschil in de dichtheid van de eindtoestanden voor
spin-opp en spin-neer elektronen (b.v. het model van Mott), terwijl in het tweede geval deze
waarschijnlijkheidd een gevolg is van een verschil in de verstrooiingsamplitude (b.v. het s-d
modell van Van Peski-Tinbergen en medewerkers). Om een beter inzicht te krijgen in het
mechanismee dat de (magneto)weerstandseffecten in intermetallische verbindingen
veroorzaakt,, is gedetailleerde kennis van de magnetische eigenschappen een vereiste.
Inn dit proefschrift worden de elektrische transporteigenschappen en de magnetische
eigenschappenn van de volgende intermetallische verbindingen beschreven: (Hf,Ta)Fe2,
Fe3(Ga,Al)4,, GdT2Si2 (T = overgangsmetaal) en RMneGeö (R = zeldzame aardmetaal). Deze
systemenn hebben alle een antiferromagnetische fase, die als functie van temperatuur en/of
magnetischh veld kan worden veranderd in een ferromagnetische fase. Daarnaast hebben we
hett systeem Gd5(Ge,Si)4 onderzocht. In dit systeem is een buitengewoon groot magnetocalorischh effect gevonden. Hieronder geven we een samenvatting van de belangrijkste
resultatenn van ons onderzoek aan bovengenoemde systemen.
Voorr 0.10 <,x & 0.25 heeft het systeem HflïTaJFe2 met afnemende temperatuur een
eerste-ordee fase-overgang van een antiferromagnetische naar een ferromagnetische toestand.
Wijj hebben de magnetische structuren bepaald door middel van magnetisatiemetingen en
neutronendiffractie-experimentenn aan poeders en éénkristallen. Daarnaast is de toepassing
vann de theorie van groep-representaties op het systeem Hfi.^Ta^Fe2 verhelderend gebleken in
dee analyse van de magnetische structuren. De gemeten magnetisatiecurves en het
bijbehorendee magnetische fasediagram van Hfi^Ta,Fe2 zijn goed beschreven met de theorie
vann magnetische faseovergangen van Moriya en Usami. In deze theorie geeft de competitie
tussenn ferromagnetische en antiferromagnetische spinfluctuaties aanleiding tot temperatuurenn veldgeïnduceerde magnetische fase-overgangen. Een aanwijzing voor de aanwezigheid
vann spinfluctuaties in Hfi.^Ta^Fe2 is de kwadratische temperatuurafhankelijkheid van de
elektrischee weerstand beneden 40 K. In Yii\.xTa.x¥t2 leiden de magnetische interacties binnen
dee Fe 6h lagen tot ferromagnetische ordering. In de hoge-temperatuur antiferromagnetische
toestandd zijn de 6h lagen antiferromagnetisch gekoppeld, terwijl de Fe la positie niet
magnetischh is geordend. De competitie tussen de 2a—2a interactie en de 6h—6h interlaaginteractiee leidt met afnemende temperatuur tot een eerst-orde faseovergang, resulterend in een
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ferromagnetischee toestand. In beide magnetische structuren zijn de magnetische momenten in
hett basisvlak gericht. De gemeten veldafhankelijkheid van de elektrische weerstand van
Hfi-jTajtFe22 kan goed worden beschreven met het model van Van Peski-Tinbergen en
medewerkers.. Dit wijst op een aanzienlijke spinafhankelijke verstrooiingsbijdrage aan de
weerstandd als gevolg van een verschil in de verstrooiingsamplitude van de spin-op en spinneerr geleidingselektronen.
Hett magnetische gedrag van Fe3Ga4 is vergelijkbaar met dat van Hfi^Ta^Fei: het
materiaall ordent antiferromagnetisch bij ongeveer 390 K, terwijl het beneden ongeveer 50 K
ferromagnetischh gedrag vertoont. Fe3Ga4 kristalliseert in een ingewikkelde monocline
structuur,, hetgeen zowel ferromagnetische als antiferromagnetische interacties tot gevolg
heeft.. De onderlinge grootte van de interacties zijn sterk temperatuur-, veld- en drukafhankelijk,, hetgeen leidt tot magnetische fase-overgangen. Wij hebben gevonden, dat de
temperatuurr waarbij de ferromagnetische naar antiferromagnetische overgang plaatsvindt,
sterkk toeneemt door het aanleggen van hydrostatische druk en door de substitutie van Ga door
Al.. Bovendien hebben we een magnetisch fasediagram van Fe3(Gao.98Alo.o2)4 geconstrueerd.
Ditt fasediagram is ingewikkelder dan de theoretische fasediagrammen berekend door Moriya
enn Usami. De elektrische transporteigenschappen van Fe3(Gai.iAl^)4 worden gedomineerd
doorr spinfluctuaties. Dit wordt duidelijk door bijvoorbeeld de kwadratische temperatuurafhankelijkheidd van de elektrische weerstand bij lage temperaturen en het karakteristieke
maximumm in de magnetoweerstand bij de veldgeïnduceerde overgang. Wij beschikken over
sterkee aanwijzingen, dat bandstructuureffecten een substantiële invloed op de magnetische en
transporteigenschappenn van FesCGai-jAl^ hebben. Blijkbaar hangen de interessante
verschijnselenn in FeT,(Gai.xAlx)4 verbindingen nauw samen met de complexiteit van het
systeem,, waardoor de analyse van de fysische eigenschappen wordt bemoeilijkt.
Hett Gd subrooster van GdT2Si2 verbindingen ordent antiferromagnetisch bij lage
temperaturen.. De temperatuurafhankelijkheid van de elektrische weerstand als gevolg van
magnetischee interacties in GdT2Si2 verbindingen vertoont in het algemeen een knik bij de
magnetischee ordeningstemperatuur TN- De verbindingen GdRu2Si2, GdAg2Si2 en GdPt2Si2
hebbenn daarentegen een maximum in de buurt van TN- Dit gedrag wordt toegeschreven aan
hett ontstaan van een opening op het Fermi-oppervlak door een andere periodiciteit van de
magnetischee structuur dan die van de kristallografische structuur. Daarnaast hebben we voor
dee meeste GdT2SÏ2 verbindingen verschillend anomalieën in de elektrische weerstand
gevonden.. Deze schrijven we toe aan magnetische fase-overgangen. Bovendien hebben we
diversee veldgeïnduceerde overgangen in de veldafhankelijkheid van de elektrische weerstand
waargenomen.. De effecten in de magnetoweerstand, die tot 70 % kunnen oplopen, kunnen
vaakk worden toegeschreven aan het verdwijnen of ontstaan van openingen op het Fermioppervlak.. Meestal zijn de veldgeïnduceerde overgangen beter waarneembaar in de
magnetoweerstandd dan in de magnetisatie. De magnetoweerstandsmeting blijkt een
waardevollee experimentele techniek, omdat het vaak dient als een soort vergrootglas voor het
bepalenn van overgangsvelden.
RMnöGeee verbindingen hebben complexe magnetische structuren door de
aanwezigheidd van magnetische momenten op zowel de R als Mn subroosters die op een
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complexee manier met elkaar koppelen. Daarnaast ondergaan de meeste RMnóGee
verbindingenn spinreorientatie-overgangen als functie van de temperatuur. Weerstandsmetingenn aan deze verbindingen hebben aangetoond, dat er in principe slechts kleine
(magneto)weerstandseffectenn ontstaan als gevolg van de magnetische interacties. Daar de R
enn Mn magnetische momenten sterk zijn gelokaliseerd, schrijven we dit toe aan de beperkte
interactiee tussen de elektronen die voor de magnetische momenten zorgdragen en de
geleidingselektronen.. Desalniettemin kunnen aanzienlijke (magneto)weerstandseffecten
optredenn door het ontstaan van openingen op het Fermi-oppervlak. In de RMn6Ge6
verbindingenn doet zich dit voor als R = Er.
Hett systeem Gd5(Gei.JfSiJt)4 heeft voor 0.25 <. x é 0.50 een magnetische fase-overgang
diee vergezeld gaat met een buitengewoon groot magnetocalorisch effect. Röntgendiffractiemetingenn als functie van de temperatuur hebben aangetoond, dat de magnetische
fase-overgangg gepaard gaat met een structurele fase-overgang. Gebruikmakend van een
Maxwell-relatiee is van de gemeten magnetisatiedata de entropieverandering behorend bij de
magnetische/structurelee fase-overgang, berekend. De gevonden waarden liggen dichtbij of
zijnn zelfs groter dan de maximale waarde R ln(2/+l). Daar de magnetische fase-overgang
gepaardd gaat met een structurele fase-overgang, kan latente warmte bijdragen tot het grote
magnetocalorischee effect. De magnetisatiecurves gemeten aan éénkristallijn Gd5Ge2,4Sii.e,
vertonenn anisotropic De magnetisatie gemeten in een veld van 5 T aangelegd langs de £-as, is
kleinerr dan de magnetisatie in een veld van 5 T aangelegd langs de a- en de c-assen.
Symmetriebescc hou wing geeft een aanwijzing voor de oorsprong van deze anisotropic Wij
hebbenn de magnetische structuren van Gds(Gei.JCSiJC)4 die zijn toegestaan door de symmetrie,
gegenereerdd door middel van de theorie van groep-representaties. Er zijn diverse
configuratiess waarin op één specifieke Gd positie geen component van het magnetische
momentt langs de b-as is toegestaan, terwijl de componenten van het magnetische moment
langss de a- en c-assen niet nul hoeven te zijn. Daaruit concluderen wij dat de symmetrie van
hett Gd5(Ge i-*Si*)4 rooster dusdanige beperkingen oplegt aan de magnetische structuur, dat
dezee resulteert in een meetbare anisotropic in de magnetische eigenschappen. Tenslotte, de
elektrischee weerstand van GdsGe2.4Si[.6 verandert 20 % bij de magnetische/structurele faseovergang,, hetgeen kan worden toegeschreven aan veranderingen in de bandstructuur.

