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STRESZCZENIE: 

Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe w związkach na bazie miedź  stanowi  fundamentalny problem fizyki ciała stałego. 
Ciągle nie został jeszcze sformułowany kompletny opis teoretyczny, który w satysfakcjonujący sposób opisałby diagram fazowy 
miedzianów oraz towarzyszące zjawiska. Podczas referatu przedstawię wyniki badań teoretycznych w ramach jednolitego opisu 
opartego o paradygmat silnych korelacji elektronowych z uwzględnieniem oddziaływań kinetycznej wymiany. Wpływ tlenowych stopni 
swobody na stan nadprzewodzący w płaszczyznach Cu-O zostanie przeanalizowany poprzez porównanie efektywnego opisu 
jednopasmowego z tym opierającym się o rozszerzony modelu trójpasmowy [1-3]. Zastosowane podejście pozwoliło na otrzymanie 
ilościowej zgodności wyników teoretycznych z dostępnymi danymi eksperymentalnymi dla wybranych podstawowych charakterystyk 
fazy nadprzewodzącej oraz zrekonstruowanie w dość kompletny sposób prawidłowej sekwencji faz na diagramie fazowym [4]. W 
drugiej części referatu przedstawię ostatnie wyniki badań dotyczące nadprzewodnictwa w silnie domieszkowanym dziurowo związku 
na bazie miedzi Ba2CuO4 oraz w układzie monowarstwy miedziowo-tlenowej na podłożu z BSCCO, w których w ostatnich latach 
zidentyfikowany został stan nadprzewodzący [5]. 
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