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The normal state (T > TJ of the high Te superconducting YBa2CuJ06+x

was studied. The NMR

and NQR techniques were employed in order to investigate the static and dynamic responses of
the electronic spin system as function of temperature,

for the following oxygen contents:

x = 0.5 (crystal 1), 0.92 (crystal 2), 0.94 (crystal 3) e 1.0 (crystals 4 and 5). Focusing various
nuclear sites the NMR could give a more rich information of the dynamical susceptibility,
X(q,ffi), probing different regions of the Brillouin Zone (ZB). With

170(2,3)

and

89y

sites the BZ

center, q:: 0, was studied, while with the Cu(2) site it was the BZ extreme, (q:: QAF)' that was
investigated.
In crystal I we have compared the NMR of the Cu(2), 0(2,3) and Y sites. From the comparison
between the Y and 0(2.3) magnetic hyperfine shift we have extracted the orbital contributions
and the Y hyperfine coupling tensor. The ratio between the 0(2,3) and Y nuclear spin lattice
relaxation rate was found to be temperature independent, and its value was in fair agreement with
what it was expected theoretically from the coupling constans within the picture of the Mila-Rice
hamiltonian. Problems such as the field intensity dependence of the spin-lattice -relaxation rate (T I'
I) and the anisotropy of the static susceptibility where investigated in crystal 2. Above Tc, for the

Cu(2) site, we have not found any field dependence of TI. Our results on the Y site indicate an
anisotropy of both the static susceptibility and the Y coupling tensor.
An extensive comparison between the NMR and the Inelast~c Neutron Difusion (IND) results was
done in the very same samples, crystals 2 and 4. In accordance to neutron data a gaussian model
for X"AF( q,ro) is proposed, in which the coherence length ~ was fixed by the IND results in crystal
2. Analysing the Cu(2) nuclear spin-spin relaxation rate, 63(T2J·l, as function of this model, we
have extracted the staggered susceptibility X'(q=QAF) in absolute units, finding a Stoner factor X
'( q=QAF) / X'( q=O) ~ 10. From the analysis of 63(T1T)·l together with 63(T2J·l we have obtained
the AF characteristic energy,

rAF

::::l

30meV, in excellent agreement with IND. These results

provided us a powerfull meth,od to evidence the opening of a spin pseudo gap, exclusively from
the NMR results. A consistent picture arised from the comparison between IND and the Cu(2)
NMR. In contrast, it is hard to explain the Y and, specially, the 0(2,3) results within this same
picture. The theoretical alternatives to this puzzle are discussed.
The whole set of results we have obtained led us to propose a NMR based phenomenological
phase diagram for the normal state of the supercondueting YB~CU306+x, covering from the
underdoped regime to the overdoped regime, passing through the optimal doping.

Nesta tese investigamos

0

estado normal (T > Te) dos YBa2CuJ06+x supercondutores de alto Te.

As tecnicas da RMN e RQN foram empregadas para estudar as respostas estatica e diniimica do
sistema de spins eletronicos em fun~ao da temperatura, para diversas concentra~oes de oxigenio:
x = 0.5 (cristal I), 0.92 (cristal 2), 0.94 (cristal 3) e 1.0 (cristais 4 e 5). Focalisando diferentes
sitios nucleares a RMN pode fomecer uma informa9iio mais rica da susceptibilidade dinamica, X
(q.ffi), abrangendo diferentes regioes da Zona de Brillouin (ZB). Com os sitios do
sensoreamos a regiao proxima ao centro do ZB, q
exploramos 0 extrema do ZB, (q == QAF)'

X9Y

==

0, enquanto que com

0

0(2,3) e do

17

sitio do Cu(2)

Foi realizado urn estudo comparativo da RMN dos sitios do Cu(2), do 0(2,3) e do Y sobre

0

cristal 1. Da compara~ao entre os deslocamentos hiperfinos magneticos do Y e do 0(2,3)
extraimos as contribuiyoes orbitais e as constantes de acoplamento hiperfino do Y. A razao entre
as relaxayoes spin-rede do 0(2,3) e do Y mostrou-se independente da temperatura, e proxima do
esperado teoricamente a partir das constantes hiperfinas no cenario do hamiltoniano de Mila e
Rice. Questoes como a dependencia da taxa de relaxayao spin-rede (T1-I) com a intensidade do
campo e a anisotropia da susceptibilidade estatica de spin foram estudadas sobre
Acima de Tc, para

0

cristal 2.

Cu(2), nao foi encontrada nenhuma dependeucia de T1 com a intensidade do
campo. Os resultados sobre <> Y indicam uma anisotropia da susceptibilidade e do tensor de
0

acoplamento hiperfino.
Vma extensa comparayao entre os resultados da RMN e da Difusao Inellisica de Neutrons (DIN)
foi realizada sobre as mesmas amostras (cristais 4 e 5), ~ato inedito ate entao. Propoe-se urn
modelo gaussiano para X"~q,o»,

compativel com as experieucias de neutrons, no qual

comprimento de correlayao ~ foi fixado pelos resultados da DIN sobre

0

0

cristal 2. Analisando a

relaxayao spin-spin do Cu(2), 63(T2J-I, em funyao deste modelo, extraimos a susceptibilidade
estatica X'(q=QAF) em unidades
absolutas e encontramos
urn fator de Stoner
X'(q=QAF) / X'(q=O) ~ 10. Da anlilise conjunta de 63(T1T)-1 e 63(T2J-I obtivemos a energia
caracteristica das flutuayoes AF, rAF:::::
30meV, em excelente acordo com a DIN. Estes mesmos
resultados permitiram evidenciar, exclusivamente atraves do RMN, quando ocorre a abertura de
urn gap de spin. Neste trabalho mostramos que resultados da DIN sao compativeis com a RMN
para

0

sitio do Cu(2), porem, serlas dificuldades sao encontradas para explicar os resultados sobre

os sitios do Y e, principalmente, do 0(2,3). As altemativas para este problema saG discutidas.
Os resultados obtidos nesta tese levaram ao estabelecimento de urn diagrama de fase, segundo a
RMN, do estado normal dos YB~C~06+X supercondutores, cobrindo do regime sub-dopado ao
regime sobre-dopado, passando pela composiyao de dopagem otima.
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