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Opis teoretyczny nadprzewodnik ów wysok otemperaturowych na bazie miedzi
od wielu lat pozostaje przedmiotem intensywnych badań i stanowi
fundamentalne zagadnienie ﬁzyk i ciała stałego [1]. Podstawowe pytania
pozostające bez deﬁnitywnej odpowiedzi dotyczą mik rosk opowego mechanizmu
powstawania niek onwencjonalnych faz obserwowanych we wspomnianych
związk ach, a tak że minimalnego modelu, k tóry pozwoliłby na odtworzenie ich
podstawowych własności ﬁzycznych. Podczas referatu przedstawie wybrane
wynik i badań teoretycznych przeprowadzone w ramach paradygmatu silnych
k orelacji elek tronowych z uwzględnieniem oddziaływań k inetycznej wymiany
przy użyciu podejścia jedno- oraz trój-pasmowego [2-6]. Omówię wyznaczone w
ramach
tak iego
podejścia
podstawowe
charak terystyk i
stanu
nadprzewodzącego dla miedzianów wraz z porównaniem do dostępnych
danych ek sperymentalnych. Ponadto, przedstawię najważniejsze wynik i
teoretyczne dotyczące fazy antyferromagnetycznej, nematycznej, fazy z falą
gęstości ładunk u oraz falą gęstości par Coopera, jak ie również obserwowane
są w rozważanej rodzinie związk ów [1,7,8]. Jak zostanie pok azane możliwe
jest zrek onstruowanie w dość k ompletny sposób znaczącej części diagramu
fazowego dla miedzianów w ramach jednolitego podejścia, w k tórym przyczyną
łamania symetrii dla poszczególnych
faz są zjawisk a k olek tywne
zainduk owane
oddziaływaniami
międzyelek tronowymi
uwzlędniane
w
wyższych rzędach rozwinięcia diagramatycznego (metoda DE-GWF). Ponadto,
przy użyciu modelu trój-pasmowego [4] przeanalizowany zostanie wpływ
tlenowych stopni swobody na stabliność fazy nadprzewodzącej wraz z
odniesieniem do dostępnych danych ek sperymentalnych [9].
Prezentacja przygotowana została w oparciu o wybrane wynik i wchodzące w
sk ład
osiągnięcia
nauk owego
stanowiącego
podstawe
postępowania
habilitacyjnego.
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