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ВСТУП 

Бурхливе зростання потоку інформації, стрімкий розвиток обчислюва-

льної техніки і радіоелектроніки зумовлюють необхідність пошуку та синте-

зу нових сполук із заздалегідь заданими властивостями. Чільне місце серед 

матеріалів, що задовольняють жорсткі вимоги сучасної техніки, посідають 

складні напівпровідникові халькогеніди, які можуть конденсуватись у вигляді 

як кристалічних, так і аморфних твердих тіл. Ці сполуки, на діаграмах стану 

яких реалізуються різноманітні фази — сегнетоелектричні, сегнетоеластичні, 

суперіонні, різного типу метастабільні (несумірні (НС), склоподібні тощо), 

інтенсивно використовують як активне середовище в нелінійно-оптичних 

пристроях, акусто- та електрооптиці, реєстрації інформації, інших галузях 

сучасної електронної техніки [1—6].  

Не менш привабливим із практичного погляду є тетраборат літію. Мо-

нокристал Li2B4O7 (LTB) завдяки вдалій сукупності таких властивостей, як 

великий коефіцієнт електромеханічного зв’язку [7, 8], малі швидкості поши-

рення поверхневої й об’ємної акустичних хвиль [9, 10], поверхневої хвилі ви-

току [11, 12], наявність кристалографічного напрямку з нульовим температу-

рним коефіцієнтом розширення [13], нелінійних оптичних властивостей 

[14—16], високої механічної та променевої стійкості [17], вважається перс-

пективним для виготовлення на його основі термостабільних пристроїв на 

поверхневій та об’ємній акустичній хвилях (частотних фільтрів, п’єзо-

електричних резонаторів, ліній затримання, гідрофонів тощо) [18], піроелек-

тричних, акустоелектронних датчиків температури [19], датчиків тиску [20], 

перетворювачів лазерного випромінювання, зокрема для генерування другої, 

четвертої та п’ятої гармонік лазера на YAG:Nd [21], хвилеводів [22]. На ос-

нові монокристалів LTB:Cu створено ефективні сцинтилятори для детекту-

вання теплових нейтронів [23], а також детектори нейтронів, дія яких базу-

ється на тунельному ефекті [24, 25]. 

Звісно, впровадження нових матеріалів у виробництво потребує компле-

ксного вивчення їхніх фізичних властивостей, дослідження процесів, що від-
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буваються в разі зміни параметрів зовнішнього середовища. Із фундамен-

тального погляду такі сполуки — зручні модельні об’єкти, вивчення яких дає 

змогу проводити порівняльні дослідження багатьох характеристик на зразках 

тотожного хімічного складу з різними ступенями впорядкованості (монокри-

стал (параелектрична, сегнетоелектрична, несумірна фази) або скло).   

Мета і завдання дослідження: комплексне вивчення фізичних власти-

востей при термофотоструктурних перетвореннях іонних сегнетоелектриків 

родини гексаселеногіподифосфату олова та іонного провідника тетраборату 

літію. 

Щоб досягнути поставленої мети, необхідно було розв’язати такі за-

вдання: простежити зв’язок між технологією отримання досліджуваних 

сполук та їхніми властивостями; дослідити поведінку фізичних властивос-

тей в околі термоструктурних перетворень сегнетоелектриків родини гек-

саселеногіподифосфату олова; встановити фундаментальні закономірності 

впливу ізовалентних заміщень (легування) на термоструктурні перетворення 

сполук гексатіогіподифосфату олова (тетраборату літію); виміряти й роз-

рахувати густину фононних станів кристалів типу гексатіогіподифосфату 

олова; вивчити прояв універсальності у фотоструктурних перетвореннях 

напівпровідникових сегнетоелектриків у сегнетоелектричній і несумірній 

фазах; дослідити особливості транспорту заряду, імпульсу і теплоти в іон-

них сегнетоелектриках типу гексатіогіподифосфату олова й провідниках 

тетраборату літію у монокристалічному та склоподібному станах; вивчи-

ти дію зовнішніх полів на температурні залежності фізичних властивостей 

в околі структурних перетворень; дослідити фізичні параметри, що визна-

чають можливість створення активних середовищ на основі досліджуваних 

матеріалів. 

Об’єкт дослідження: фототермоструктурні перетворення та явища 

перенесення в твердих тілах у монокристалічному і склоподібному станах. 

Предмет дослідження: загальні закономірності змін статичних, динамі-

чних і кінетичних властивостей іонних провідників та іонних халькогенідних 
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сегнетоелектричних напівпровідників (ХСН) при фототермоструктурних 

перетвореннях. 

Методи дослідження. Для вирощування монокристалів типу гексасе-

леногіподифосфату олова було використано методи хiмiчних транспорт-

них реакцiй і Брiджмена—Стокбаргера, для вирощування монокристалів 

тетраборату літію —метод Чохральського; склад твердих розчинiв сис-

теми гексаселеногіподифосфат олова—гексатіогіподифосфат свинцю ко-

нтролювали за допомогою електронно-емiсiйного аналiзу. Для вивчення 

характеру перенесення заряду визначали температурно-частотну залеж-

ність електропровідності, діелектричної проникності, тангенса кута діе-

лектричних втрат, для дослідження перенесення імпульсу — температур-

ну, частотну та амплітудну залежності внутрішнього тертя і модуля 

зсуву, для дослідження температурної залежності теплопровідності — 

метод стаціонарного теплового потоку, теплоємності — метод адіаба-

тичного калориметра, для розрахунку статичних і динамічних властиво-

стей іонних провідників тетраборату літію та іонних сегнетоелектриків 

типу гексатіогіподифосфату олова — неемпіричні квантово-хімічні ме-

тоди. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

 вперше отримано тверді розчини іонних сегнетоелектриків у разі 

одночасної заміни в катіонній та аніонній підґратках кристала гексатіогі-

подифосфату олова й на базі комплексного дослідження основних термо-

динамічних властивостей побудовано їх тривимірну концентраційну діаг-

раму станів; 

 встановлено загальні закономірності вияву флуктуацій і дефектів у 

термодинамічних властивостях халькогенідних іонних сегнетоелектриків ро-

дини гексаселеногіподифосфату з полікритичними точками на діаграмі стану 

в разі фазових переходів другого роду, проаналізовано загальні закономірно-

сті кристалохімічних і мікроскопічних причин концентраційної трансформа-

ції їхніх фізичних властивостей; 
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 розроблено алгоритм і створено математичне забезпечення для розра-

хунку густини фононних станів твердих тіл за температурною поведінкою 

теплоємності, на підставі результатів експериментального дослідження і мо-

дельних розрахунків густини фононних станів досліджуваних сполук про-

аналізовано вияв ангармонізму в кристалах зі структурними фазовими пере-

ходами; 

 з’ясовано закономірності та виявлено особливості транспорту заряду, 

імпульсу і теплоти в іонних сегнетоелектричних сполуках, іонних провідни-

ках тетраборату літію в кристалічній і склоподібній фазах; 

 встановлено істотний вплив підсвічення на структурні перетворення в 

несумірній фазі халькогенідних іонних сегнетоелектриків типу гексаселено-

гіподифосфату олова; 

 отримано фазові діаграми стану кристалів гексатіогіподифосфату оло-

ва залежно від величини зовнішніх механічних напружень, визначено ділян-

ку T—p—y—х діаграми іонних сегнетоелектриків (PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6, в якій 

знаходиться трикритична точка Ліфшиця; 

 на основі виконаних ab initio розрахунків створено коректні кластерні 

моделі іонних провідників тетраборату літію та іонних сегнетоелектриків ге-

ксатіогіподифосфату олова, які є стабільними і зберігають топологію моде-

льованого кристала, а розраховані значення геометричних параметрів задові-

льно узгоджуються з відповідними експериментальними результатами. 

Практичне значення одержаних результатів та їх впровадження у 

практику. Встановлені фундаментальні особливості поведінки фізичних 

властивостей іонних сегнетоелектриків-напівпровідників та іонних провід-

ників тетраборату літію за термо- і фотоструктурних перетворень, вияв-

лені універсальні закономірності їх поведінки залежно від кристалохімічної 

будови і досконалості структури сприяють побудові цілісної картини фізич-

них процесів і явищ, становлять основоположні принципи при аналізі таких 

систем. Отримані експериментальні дані та результати модельних розра-

хунків дають змогу прогнозувати властивості досліджуваних сполук і реко-
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мендувати метод цілеспрямованого пошуку матеріалів зі заздалегідь зада-

ними параметрами. Дані щодо механізму фотоіндукованих ефектів у халько-

генідних кристалах родини гексаселеногіподифосфату олова слід враховува-

ти при інтерпретації прояву неергодичності НС фази у сегнетоелектриках-

напівпровідниках. Експериментальні й розрахункові результати щодо густи-

ни фононних станів вкрай важливі для розуміння зв’язку динаміки ґратки з 

термодинамічними властивостями кристалів. Результати дослідження те-

мпературної поведінки термодинамічних параметрів, впливу досконалості 

структури, ізоморфних заміщень, зовнішніх полів (електричне поле, одновіс-

ний і гідростатичний тиски та ін.) на фізичні властивості іонних сегнетое-

лектриків типу гексатіогіподифосфату олова й іонного провідника тетрабо-

рату літію в монокристалічному і склоподібному станах необхідні для розроб-

ки на їх основі активних середовищ у сучасних радіоелектронних пристроях і 

системах, зокрема при конструюванні відиконів, гідроакустичних приймачів, 

датчиків температури. 

Отримані нові дані щодо зміни фізичних властивостей досліджуваних 

сполук у разі радіаційного навантаження дають змогу рекомендувати ці ма-

теріали як первинні перетворювачі детекторів у персональній дозиметрії. 

Вірогідність і обґрунтованість отриманих у дисертації наукових ре-

зультатів базується на використанні автором метрологічно атестованих екс-

периментальних методик для дослідження статичних, динамічних і кінетич-

них властивостей іонних сегнетоелектриків-напівпровідників гексатіогіпо-

дифосфату олова та іонних провідників тетраборату літію, загальновизнаних 

теоретичних результатів для аналізу експериментальних даних і висновків, а 

також на високій якості досліджуваних зразків із відтворюваними характери-

стиками. 

Всі положення, висновки і рекомендації щодо практичного використан-

ня результатів ґрунтуються на великому обсязі експериментального матеріа-

лу і добре апробовані. Інтерпретацію експериментальних результатів прове-
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дено на основі останніх досягнень теоретичних та експериментальних робіт, 

опублікованих у вітчизняних і зарубіжних виданнях. 

Особистий внесок здобувача. Представлені в дисертації дані є резуль-

татом багаторічних наукових досліджень, виконаних здобувачем в Ужгород-

ському  національному університеті. 

Здобувачеві належить ініціатива, обґрунтування та вибір напряму дослі-

джень, постановка завдань на різних етапах виконання роботи та безпосередня 

участь у їх виконанні, проведення теоретичних розрахунків та аналізу експери-

ментальних результатів, а також участь у формулюванні висновків і написанні 

статей. У публікаціях зі співавторами внесок здобувача еквівалентний відповід-

ній частці від кількості авторів. Дослідження електрофізичних і дисипативних 

властивостей проведено спільно з д-ром фіз.-мат. наук В.М. Різаком, канд. фіз.-

мат. наук В.С. Біланичем  (Ужгородський національний університет), д-ром 

фіз.-мат. наук Ю.С. Стефановичем  (Московський державний університет); теп-

лофізичних — спільно з д-ром фіз.-мат. наук В.М. Різаком  (Ужгородський на-

ціональний університет), Ph.D. О. Андерсоном (Department of Physics, Umea 

University, S-90187 Umer, Sweden), Ph.D. З. Трибулою  (Інститут молекулярної 

фізики АН Польщі, Познань); ab initio розрахунки — спільно з д-ром фіз.-мат. 

наук В.М. Різаком  та О.І. Чобалем (Ужгородський національний університет). 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

праці доповідалися на: 5-й Всесоюзній школі-семінарі по фізиці сегнетоелек-

триків (Ужгород, 1991); XVIII Міжвузівській конференції молодих учених 

“Современные проблемы физики и химии растворов” (Ленінград, 1991); 

FEME (Dijon, 1991); Республіканській конференції “Естественные науки в 

решении экологических проблем народного хозяйства” (Перм, 1991); ХІІІ 

Всесоюзній конференції по фізиці сегнетоелектриків (Твер, 1992); 1-й Украї-

нській науковій конференції “Физика и химия сложных полупроводниковых 

материалов” (Ужгород, 1992); 2-му Радянсько-американському симпозіумі по 

сегнетоелектриках (Санкт-Петербург, 1992); IMF-8 (Maryland, 1992); Україн-

сько-французькому симпозіумі “Конденсированное состояние: наука и инду-
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стрия” (Львів, 1993); Міжнародному семінарі по фізиці сегнетоелектриків-

напівпровідників (Ростов-на-Дону, 1993); Українсько-польській і східноєв-

ропейській школі по сегнетоелектриках і фазових переходах (Ужгород, 

1994); VIII Науково-технічній конференції “Химия, физика и технология ха-

лькогенидов и халькогалогенидов” (Ужгород, 1994, 1998); EMF-8 (Nijmegen, 

1995); Proceedinngs of the International Autumn Scole-Conferece for Young 

Scientists “Solid State Physics: Fundamentals & Applications” (Kiev, 1995), 7
th
 

International seminar on ferroelastic physics (Kazan, 1997), Ninth International 

Meeting on Ferroelectricity (Seoul, 1997),  

Міжрегіональній науково-практичній конференції “Фізика конденсованих 

систем” (Ужгород, 1998), 1-й Українській конференції по сегнетоелектриках 

(Львів, 1999), Х Міжнародній науково-технічній конференції “Складні окси-

ди, халькогеніди та галогеніди для функціональної електроніки” (Ужгород, 

2000); NАТО advanced research workshop on modern aspects of ferroelectricity 

and open ukrainian-french meeting on ferroelectricity (Kiev, 2000); 10-й Міжнаро-

дній конференції з сегнетоелектриків (Мадрид, 2001); 7-му Симпозіумі 

Russia/CIS/Baltic/Japan із сегнетоелектриків (Санкт-Петербург, 2002); 16-й 

Всеросійській конференції з фізики сегнетоелектриків (Твер, 2002); 4-му Мі-

жнародному семінарі з фізики сегнетоелектриків (Воронеж, 2003); Phonons-

2004 11
th

 International Conference on Phonon Scatteringin Condensed Matter 

(Санкт Петербург, 2004); III Українській науковій конференції з фізики напі-

впровідників (Одеса, 2007); Methods and Applications of Computational 

Chemistry (Kyiv—Kharkiv, 2007); 12
th
 International Conference on Phonon 

Scattering in Condensed Matter. PHONONS 2007 (Paris, 2007); семінарі “Влас-

тивості сегнетоелектричних і суперіонних систем” (Ужгород, 2007); XVIII 

Всеросійській конференції по фізиці сегнетоелектриків (Санкт-Петербург, 

2008); First International Symposium “Supramolecular and nanochemistry: toward 

applications” (Kharkіv, 2008); Medzinárodná vedecko-odborná konferencia 

“Záujmová činnosť žiakov: stav, problémy, trendy” (Prešov, SR, 2008); 18
th
 

Conference of Slovak Physicists. Proceedings (Banská Bystrica, 2010); 3-d 
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Workshop on ab initio phonon calculations (Krakow, 2010); 26
th
 International 

Conference on Low Temperature Physics Proceedings (Beijing, China, 2010); 

“Methods and Applications of Computational Chemistry” (Lviv, 2011); Матема-

тичне та імітаційне моделювання систем (Чернігів, 2011); X Міжнародній 

конференції “Фізичні явища в твердих тілах” (Харків, 2011); 5-й Міжнарод-

ній науково-технічній конференції “Сенсорна електроніка та мікросистемні 

технології” (Одеса, 2012); 7-й Міжнародній науково-практичній конференції 

“Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС ’2012” (Чернігів, 

2012); XIV International Conference “Physics and technology of thin films and 

nanosystems” (Ivano-Frankivsk, 2013); Second International Conference “Cluster 

Computing” CC 2013 (Lviv, 2013); наукових конференціях Ужгородського 

державного університету (1991—2013). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 47 праць, у тому 

числі дві монографії,  12 — у провідних фахових виданнях, 14 — у закордон-

них наукових виданнях. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на  415 сторін-

ках машинопису, складається зі вступу, восьми розділів, висновків та списку 

використаних джерел, який налічує 554 найменувань першоджерел. Робота 

містить 139 рисунків і 15 таблиць. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету роботи, 

її наукову новизну, практичну цінність, наведено коротку анотацію дисерта-

ції. 

У першому розділі стисло описано вихідні речовини і методи їх очи-

щення для отримання кристалів типу гексатіогіподифосфату олова. Детально 

вивчено зв’язок між технологією отримання кристалів типу Sn2P2S6 та їх фі-

зичними властивостями. Досліджувані кристали вирощували методом газот-

ранспортних реакцій або методом Бріджмена—Стокбаргера. Значну увагу 

приділено визначенню хімічного складу отриманих кристалів, особливо тве-

рдих розчинів із заміною Sn  Pb, Se  S, тобто п’ятикомпонентної системи 

(PbySn1–y)2P2(SxSe1–x)6. 
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На підставі огляду статичних і динамічних параметрів досліджуваних спо-

лук визначено властивості, найбільш варті уваги, і проблеми, які потрібно ви-

рішувати. На цій основі сформульовано мету і завдання роботи. 

Коротко описано методики експериментальних досліджень. 

Другий розділ об’єднав експериментальні дані щодо вивчення фото- 

термоструктурних перетворень сполук ХСН типу гексатіогіподифосфату 

олова та їх аналізу. 

Визначено температурні залежності термодинамічних властивостей халь-

когенідних дипольних кристалів типу Sn2P2S6  в околі структурних фазових 

переходів. Із застосуванням теоретичних висновків у наближенні середнього 

поля та флуктуаційної теорії ФП проаналізовано концентраційну трансформа-

цію аномалій фізичних властивостей у разі поліморфних перетворень між    

параелектричною, несумірною і сегнетоелектричною фазами. Детально роз-

глянуто роль флуктуаційних ефектів і прояв дефектів за структурних перетво-

рень поблизу полікритичних точок, які визначають складний характер критич-

ної поведінки їхніх фізичних властивостей. З урахуванням складної комбінації 

кросоверів, що пов’язана з трикритичністю, характером просторової анізотро-

пії флуктуацій параметра порядку і зміною кількості його компонент, і вихо-

дячи з оцінок значення числа Гінзбурга (Gi = 10
–2

), встановлено, що критична 

поведінка кристала Sn2P2Se6 за 210


  i

i

T T

T
 описується першою флуктуа-

ційною поправкою: 

/ 2I
B

                       за 0,   

1/ 2
B L

                  за 0,   

де ( ) /   d n dT  — температурна похідна двопроменезаломлення; B  — ре-

гулярна частина термооптичного коефіцієнта; L  — його стрибок за iT  у на-

ближенні середнього поля; / 2    . 
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На залежності cр(Т) для кристала Sn2P2Se6 спостерігаються і стрибок (Тi = 

= 221,0 К), і пік (ТС = 193,6 К) теплоємності, що відповідає ФП другого роду 

із пара-  в НС-фазу і першого роду — із НС-  в сегнетоелектричну фазу. 

Наведено результати вивчення фотоіндукованих явищ халькогенiдних 

напівпровідникових сегнетоелектриків типу Sn2P2S6. При порівнянні резуль-

татів температурної залежності двопроменезаломлення для Sn2P2Se6, отрима-

них у режимах охолодження і нагрівання, виявлено гістерезис температури 

ФП ( C 1K) T  із НС-фази в сегнетоелектричну. Зауважимо, що амплітуда 

гістерезису всередині НС-фази зменшується і за Ti зникає. При циклуванні 

температури всередині НС-фази виявлено своєрідні петлі, аналогічні спосте-

режуваним під час діелектричних вимірювань. Лінійна залежність амплітуди 

гістерезису від спонтанного значення двопроменезаломлення свідчить про те, 

що вона пропорційна квадрату параметра порядку. Залежності амплітуди гіс-

терезису від швидкості зміни температури не виявлено. Температура зміню-

валась зі швидкістю від 0,4 до 3,0 К/год. Якщо вона становила близько 

0,4 К/год, то спостерігався кросовер від неперервної поведінки ( ) T  до сту-

пінчастої. Результати досліджень гістерезисних явищ для Sn2P2Se6 та їх кон-

центраційну трансформацію в разі зміни Sn   Pb і Se   S описано в рамках 

моделі в’язкої взаємодії НС-хвилі модуляції параметра порядку з мобільними 

дефектами. 

Для встановлення природи дефектів досліджено вплив освітлення на ви-

явлений нами ефект пам’яті в сегнетоелектрику-напівпровіднику Sn2P2Se6. 

Кристал після відпалу за 370 KT   охолоджували, а в НС-фазі — витриму-

вали за температури Tст протягом 3 год. Стабілізація температури під час ек-

сперименту становила  0,02 К. Точність експерименту не давала змоги ви-

значити вигляд і характеристики часової релаксації двопроменезаломлення 

під час стабілізації. Після охолодження в сегнетофазі зразок повільно нагрі-

вали. На кривій нагрівання за температури Tст +  T спостерігалось невелике 

відхилення ( ) T  від плавної залежності (ΔТ — температура аномального гіс-

терезису). Під час охолодження відхилення фіксувалось за температури ста-
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білізації Tст. Таке відхилення реєструвалось і після перебування кристала в 

сегнетофазі протягом 15 год, і в разі короткочасного нагрівання в парафазі. 

Проте при відпалі кристала без підсвічування протягом 1 год за Ti + 1 К воно 

зникало. Ці результати отримано за увімкненого лазера під час стабілізації. 

Щоб отримати аналогічну інформацію за вимкненого лазера, температу-

ру треба стабілізувати при Tст протягом більш як 8 год. Водночас 8-годинна 

стабілізація з увімкненим лазером змінювала вигляд аномального відхилен-

ня: з’явилась точка перегину. Остання під час нагрівання зміщувалась вгору 

на амплітуду гістерезису, під час охолодження збігалась із температурою 

стабілізації. Як і за 3-годинного експерименту, відхилення зберігалось після 

тривалого перебування в сегнетофазі (15 год) і зникало при відпалі в парафазі 

(1 год). Короткочасний перехід у параелектричний стан не знищував запису. 

Проте якщо підсвічування під час стабілізації сприяло появі термооптичної 

пам’яті, то освітлення кристала білим світлом у сегнетофазі зменшувало ам-

плітуду ефекту пам’яті. За послідовної 3-годинної стабілізації температури з 

увімкненим лазером за двох різних значень хвильового вектора модуляції або 

температури у ході нагрівання чітко спостерігались одночасно дві аномалії 

ефекту термооптичної пам’яті (ЕТОП). У цьому разі відповідні аномалії при 

нагріванні й охолодженні були рознесені на амплітуду гістерезису. Збере-

ження і стирання записів ЕТОП за різних значень хвильового вектора анало-

гічні попереднім результатам. 

Зауважимо, що наявність запису ЕТОП не впливала на вигляд залежнос-

ті ( ) T  й температуру ФП за Ti. Такі результати підтверджено діелектрични-

ми експериментами. Виникнення ЕТОП можна пов’язати з перерозподілом і 

впорядкуванням мобільних дефектів кристала у полі модульованого середо-

вища. Можливі два основні типи взаємодій дефектів із НС-хвилею модуляції: 

лінійний і квадратичний. У першому випадку існування ЕТОП має спричи-

нювати сильне зміщення температури фазового переходу за Ti. Відсутність 

такого зміщення температури фазового переходу за Ti під час запису ЕТОП 

свідчить на користь квадратичного зв’язку параметра порядку і дефекту. Ре-
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зультати дослідження впливу підсвічування зразка на ЕТОП і оцінювання 

енергетичних параметрів для Sn2P2Se6 у рамках моделі, де явище ЕТОП у на-

півпровідниках пов’язують із кінетикою електронної підсистеми, однозначно 

свідчать про те, що мобільними дефектами у сегнетоелектриках-напів-

провідниках є носії заряду. 

Наявність критичних точок вищого порядку також істотно впливає на 

поведінку термодинамічних функцій на низькотемпературній межі НС-фази, 

що неможливо пояснити в рамках одногармонічного наближення. Ці особли-

вості залежностей ( ) T  і / ( )d dT T , а також нелінійність залежності   від 

інтенсивності рентгенівського сателітного піка пояснено істотним внеском 

вищих гармонік у форму модуляції НС-фази кристалів Sn2P2Se6. Показано, 

що така поведінка фізичних властивостей зумовлена сильною температур-

ною залежністю хвильового вектора в НС-фазі. Очевидно, цей висновок при-

датний і до будь-якого іншого представника кристалів із НС-фазою другого 

типу. 

Наведено результати калориметричних досліджень кристалів (PbySn1–y)2P2S6 

і (PbySn1–y)P2Se6, які свідчать про різний вплив ізовалентних заміщень атомів 

у катіонній та аніонній підґратках на характер фазових перетворень: замі-

щення Сульфуру (S) на Селен (Se) супроводжується розщепленням фазового 

переходу в точці Ліфшиця і наближає його до трикритичної точки, а в разі 

заміни Стануму (Sn) на Плюмбум (Pb) у катіонній підґратці спостерігається 

віддалення від цих полікритичних точок. 

Різний характер впливу ізовалентних заміщень на ФП стимулював ви-

вчення кристалів родини (PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6 за одночасного заміщення Sn 

на Pb і Se на S в Sn2P2Sе6 за доволі високих значень x і y. Відсутність чітких 

максимумів ( ) T  і гістерезису пояснено утворенням хаотичного стану в тве-

рдих розчинах (PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6. Важливими є результати досліджень 

цих кристалів за малих значень y і великих x для встановлення вигляду фазо-

вої діаграми у разі одночасного заміщення Sn на Pb і Se на S у Sn2P2Sе6. У 

рамках середнього поля пояснено концентраційну трансформацію ( ) T . 
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З урахуванням квадратичної залежності температурного інтервалу НС-

фази в околі бікритичної точки з концентрацією знайдено значення x, за яких 

у кристалах (PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6 має спостерігатись точка Ліфшиця, якщо 

зафіксувати вміст свинцю y. Із використанням експериментальних значень 

ширини НС-фаз цих кристалів отримано, наприклад, що x = 0,33 за y = 0,1 і 

x = 0,39 за y = 0,2. Ці результати підтвердили висновок про віддалення фазо-

вих переходів від точки Ліфшиця у разі збільшення концентрації Плюмбуму 

в Sn2P2S6, що відповідає даним, отриманим вище. На підставі результатів 

комплексних досліджень теплових, оптичних і діелектричних властивостей 

сегнетоелектричних твердих розчинів (PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6 і наведених оці-

нок визначено положення лінії точок Ліфшиця на тривимірній концентрацій-

ній діаграмі станів цих сполук. 

У третьому розділі наведено результати вивчення явищ перенесення 

теплоти у сполуках типу гексатіогіподифосфату олова і тетраборату літію, 

дослідження температурних залежностей коефіцієнта теплопровідності спо-

лук типу Sn2P2S6, твердих розчинів і скла на їх основі. Насамперед зауважи-

мо, що теплопровідність досліджуваних кристалів має фононний характер. 

Справді, з оцінки внеску носіїв заряду в перенесення теплоти для невиро-

джених напівпровідників за допомогою співвідношення Відемана—Франца 

випливає, що для кристалів типу Sn2P2S6 внесок носіїв заряду в коефіцієнт 

теплопровідності за кімнатної температури становить менш як 0,1 %. За тем-

ператури Тm = 11 К на залежності  (Т) у Sn2P2S6 виявлено максимум тепло-

провідності вздовж усіх трьох напрямків — так званий фононний горб. За ек-

спериментальними даними для кристалів типу Sn2P2S6 з теплоємністю cp = 

= 9 Дж/(моль  К) і середньою швидкістю звуку v = 2500 м/с для темпера-

тури Тm визначено довжину вільного пробігу: l = 0,26 мкм. Таке значення l 

зумовлене розсіюванням фононів на дефектах структури з концентрацією 

n = 10
19

 см
–3

. 

Встановлено, що хід ( ) T  за 2 T  (  — температура Дебая) відпові-

дає закону Ейкена ( , 1)nT n  ; тут основним є внесок у теплоопір проце-
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сів перекидання, в яких задіяні акустичні фонони, а вплив взаємодії акустич-

них та оптичних фононів на теплові транспортні властивості незначний. 

Отримані для кристалів типу Sn2P2S6 експериментальні дані в околі темпера-

тури Дебая узгоджувались з очікуваними в рамках простої моделі двохатом-

ного ланцюжка:   U 3/ 2
0

1/ 2
1 2( )M M r 2

0
  (де U0 — енергія дисоціації; M1, 

M2 — маси атомів; r0 — період ланцюжка). За 2 T  коефіцієнт теплопрові-

дності досліджуваних сполук має аномально низькі абсолютні значення 

(0,5 Вт/(м  К)) і слабо залежить від температури. 

Показано, що головною причиною таких низьких значень теплопровід-

ності кристалів типу Sn2P2S6 й відсутності її температурної залежності є те, 

що за типових часів життя короткохвильові акустичні фонони через низьку 

середню групову швидкість долають відстань порядку 10
–9

 м, тобто одну—

дві елементарні комірки. Якщо довжина вільного пробігу l   а, то температурні 

зміни теплопровідності визначаються лише зміною співвідношення між тепло-

ємністю кристала і середньою швидкістю звуку. У цьому разі теплота переда-

ється внаслідок обміну квантами енергії між сусідніми атомами. За температури 

ФП зафіксовано аномалії коефіцієнтів теплопровідності, які визначаються спів-

відношенням аномалій теплоємності та швидкості звуку. 

Змодельовано аномалії температурної залежності коефіцієнта теплопро-

відності в околі структурного ФП у -наближенні, що враховує непружне або 

квазіпружне розсіювання акустичних фононів теплоносіїв на критичних фо-

нонах, внесок м’яких оптичних фононів у перенесення теплоти з викорис-

танням параметрів кристала Sn2P2S6. Показано, що розсіювання акустичних 

фононів на м’якій моді, яке підсилюється в околі Т0, спричинює зниження 

теплопровідності, тоді як збільшення групової швидкості оптичних фононів 

із м’якої гілки може дещо компенсувати таке погіршення умов теплоперене-

сення в критичній зоні. 

В експерименті для кристала Sn2P2S6 уздовж трьох кристалографічних 

напрямків спостерігався розмитий “східець”, тобто поблизу Т0 за переходу із 

сегнетофази в парафазу теплопровідність дещо підвищувалась. Це можна по-
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яснити тим, що для кристалів типу Sn2P2S6 за T  >  2  низьке значення коефі-

цієнта теплопровідності та його слабка температурна залежність очевидно 

зумовлені зниженою груповою швидкістю акустичних фононів теплоносіїв. 

Останній факт визначає гранично малу довжину їх вільного пробігу — по-

рядку розмірів елементарної комірки. Отже, додаткові механізми розсіюван-

ня фононів вже не можуть впливати на зменшення довжини їх вільного про-

бігу, тому можливість вияву мінімуму на залежності  (Т) поблизу Т0 відки-

дається . Водночас близькість ФП у власних сегнетоелектриках типу Sn2P2S6 

до ТЛ спричинює слабку температурну залежність групової швидкості опти-

чних фононів м’якої гілки. У зв’язку з цим немає причин для появи макси-

муму на залежності  (Т) поблизу Т0. Як наслідок, температурна поведінка 

теплопровідності кристалів Sn2P2S6 за сегнетоелектричного ФП задається 

умовою constl  і визначається співвідношенням температурних аномалій 

теплоємності та середньої швидкості звуку. 

Показано, що аномалії  (Т) за ФП із параелектричної в НС-фазу та із 

НС-  у сегнетофазу також зумовлені температурною поведінкою питомої те-

плоємності і середньої швидкості звуку. Цим визначається і збільшення теп-

лопровідності з підвищенням температури в парафазі. 

На підставі такої поведінки теплопровідності для різних типів фазових 

переходів (ФП другого роду із параелектричної в сегнетоелектричну і НС-

фазу, ФП першого роду із НС-фази в сегнетоелектричну) можна дійти висновку 

про загальний характер аномалій теплопровідності поблизу структурних 

фазових переходів за температур, що перевищують подвоєну температуру 

Дебая. 

Температурні залежності теплопровідності монокристалічного і склопо-

дібного Li2B4O7 досліджено в інтервалі 5—300 К. Максимум теплопровідно-

сті монокристала виявлено за Т = 19 К. Експериментальні результати проана-

лізовано в -наближенні, в якому враховано процеси розсіювання фононів 

через ангармонізм ґратки, на дефектах структури і на межах зразка. В разі 

переходу від низьких температур до високих у монокристалі Li2B4O7 виявле-
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но зміну механізму передачі теплоти. Спостережуване відхилення температур-

ної залежності коефіцієнта теплопровідності від закону Ейкена за Т < 200 К 

може бути пов’язане з істотною зміною лінійних розмірів кристала, а за  

Т  > 200 К — із сильним ангармонізмом кристалічної ґратки. За T > 200 К 

привертає увагу слабка температурна залежність коефіцієнта теплопровідно-

сті, яка нагадує хід залежності теплопровідності в аморфних тілах, коли дов-

жина вільного пробігу фонона обмежена середньою відстанню між атомами 

або молекулами. Теплопровідність склоподібного Li2B4O7 із підвищенням 

температури плавно зростає і за температури Т  > 200 К за абсолютною вели-

чиною наближається до теплопровідності монокристала, що узгоджується з 

основними положеннями теорії теплоперенесення в невпорядкованих систе-

мах. 

Виявлено анізотропію температурних залежностей коефіцієнтів теплоп-

ровідності і лінійного теплового розширення. Встановлено, що анізотропія 

(Т) у параелектричній фазі слабо залежить від температури і визначається 

анізотропією швидкостей ультразвуку. Однак у сегнетоелектричній фазі для 

теплопровідності знайдено ізотропну точку, тобто спостерігався перетин за-

лежностей Х(Т) і Y(Т). Визначено, що коефіцієнт теплопровідності вздовж 

осі Х змінюється за законом Х  Т 
–0,91

, уздовж осей Y і Z – Y  Т 
–1,10

, 

Z  Т 
–1,01

. Очевидно, що саме цією різницею значень показників можна по-

яснити перетини X і Y. Зауважимо, що подібне явище зміни знака анізотро-

пії температурної залежності теплопровідності для інших об’єктів нам неві-

доме. Доведено, що виявлений ефект пов’язаний із сильною анізотропією те-

мпературних залежностей термічних коефіцієнтів лінійного розширення, які, 

у свою чергу, зумовлені стрикційною взаємодією. Зазначимо, що на аналогі-

чні явища можна очікувати і для інших кристалів із сильною анізотропною 

стрикційною взаємодією. 

У четвертому розділі наведено результати вивчення явищ перенесення 

заряду в іонних сегнетоелектриках типу гексатіогіподифосфату олова та іон-

них провідниках тетраборату літію. 
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Встановлено, що електропровідність монокристалів Pb2P2S6 і Pb2P2Se6, 

яким невластиві фазові переходи, має типовий напівпровідниковий темпера-

турний хід, що задовольняє співвідношення 0 exp( / )U kT    з енергією 

активації порядку U = 0,6 еВ. Так поводиться також електропровідність у па-

рафазі кристалів Sn2P2S6 і Sn2P2Se6. У цьому разі вартим уваги є те, що для 

всіх досліджуваних ізоструктурних сполук у центросиметричній фазі енергії 

активації для електропровідності близькі за значенням і знаходяться у межах 

(0,6  0,1) еВ. Проаналізувавши залежності термостимульованих струмів 

цих кристалів, ми отримали таке саме значення енергії активації, наприклад 

для Sn2P2S6  0,64 еВ. 

За температури ФП другого роду із пара- в сегнетофазу в Sn2P2S6 на те-

мпературній залежності електропровідності спостерігався злам і в сегнето-

електричній фазі вона має нелінійний характер. У координатах ln (1/ )  f T  

величина ln ln  f p  відображала температурну поведінку 2
SP . Аналогічне 

явище виявлено і для кристала при переході з НС-фази в сегнетофазу. Однак 

за переходу з парафази в НС-фазу аномалій ( ) T  не виявлено. Отже, домі-

нуючим механізмом у явищі перенесення заряду в кристалах типу Sn2P2S6 є 

домішковий, а аномалії за фазових переходів спричинені перенормуванням 

енергії домішкового локального рівня спонтанною поляризацією. 

Для з’ясування механізму транспорту заряду в Li2B4O7 було вивчено і зі-

ставлено особливості температурно-частотної поведінки його електропровід-

ності, дійсної та уявної складових діелектричної проникності на монокриста-

лах і стеклах ідентичного складу. 

Отримані температурні залежності електропровідності у грубому на-

ближенні можна апроксимувати ламаними лініями. Прямій лінії найзадовіль-

ніше відповідає високотемпературна ділянка електропровідності, виміряна 

для Z-зрізу монокристала. Поблизу 1000 К провідність характеризувалась 

значенням  ~10
–3

 Ом
–1 
 см

–1
, енергія активації — E = 1,22 еВ за незначної 

залежності цих параметрів від частоти електричного поля. Різницю між DC і 
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AC можна пояснити внеском у провідність за частоти  діелектричної про-

никності, що виникає внаслідок переміщення під дією електричного поля рух-

ливих носіїв заряду з основних позицій у міжвузлові. У Li2B4O7 в склоподіб-

ному стані поблизу 500 К частотна дисперсія провідності менша, а самі зна-

чення AC майже на порядок більші, ніж у монокристалі. Це вказує на істотне 

зростання іонної провідності у склі порівняно з монокристалом. 

Унаслідок низької за кімнатної температури іонної провідності моно-

кристала Li2B4O7 можна спостерігати виразні аномалії діелектричної проник-

ності й тангенса кута діелектричних втрат із характерною для релаксації де-

баєвського типу температурно-частотною поведінкою. На залежностях (T) і 

tg (T) були максимуми, температурні положення яких закономірно зростали 

зі збільшенням частоти вимірювального поля, причому самі максимуми зро-

стали за амплітудою. Для кількісної інтерпретації діелектричних властивос-

тей LTB використано модель діелектричної релаксації Дебая. За кутом нахи-

лу прямих температурно-частотних залежностей діелектричної проникності й 

тангенса кута діелектричних втрат розраховано значення потенціального 

бар’єра між двома положеннями релаксатора U = E, а також величину Etg , 

яка відповідала енергії активації диполя: E = 1,28, Etg  = 0,74 еВ для монок-

ристала та E = 0,71, Etg  = 0,67 еВ для скла. 

Згідно з моделлю Дебая—Сканаві, розраховано довжину іонних стриб-

ків l, які дорівнюють 0,61 і 0,16 Å відповідно в кристалічному і склоподібно-

му станах. З урахуванням того, що геометрія каналу провідності в монокрис-

талі LTB у напрямку [001] виключає переміщення іонів Літію по прямій і 

припускає існування щонайменше однієї проміжної позиції, яка відповідає 

зламу траєкторії рухомого катіона, а отримані довжини стрибків набагато 

менші за відстані між основними позиціями Літію в кристалі Li2B4O7, що 

становлять 3,114 Å, запропоновано схему їх переміщень, яка має три промі-

жні позиції. 

Вища іонна провідність у склоподібному Li2B4O7 досягається внаслідок 

перестрибування іонів Літію на коротші відстані (~0,2 Å порівняно з ~0,6 Å у 
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монокристалі) за зниженого майже вдвічі потенціального бар’єра між позиці-

ями. Додатковим чинником, який сприяв іонній провідності у склі, була три-

вимірність іонного перенесення. 

Встановлено, що для скла і монокристала Li2B4O7:Mn уздовж напрямку 

[001] температурні залежності електропровідності в координатах ln (σT) = 

= F(1/T) для усіх частот апроксимувались прямими лініями, які мали точки 

зламу. За температури Т > 900 К електропровідність монокристала 

Li2B4O7:Mn виявилась частотно незалежною. Енергія активації, визначена за 

кутом нахилу прямої, дорівнювала Е1 = 1,23 еВ. За Т < 900 К спостерігались 

прямолінійні залежності ln(σT) = F(1/T) у температурних інтервалах 685—

850 і 360—420 К. Для цих інтервалів енергії активації відповідно становили 

Е2 = 0,38, Е3 = 0,40 еВ. Порівнянням електропровідності монокристалів 

Li2B4O7 і Li2B4O7:Mn з’ясовано, що домішка Мангану помітно впливала на 

провідність лише за Т < 800 К. За Т > 800 К абсолютні значення електропро-

відності та її температурні залежності для різних частот у Li2B4O7 і 

Li2B4O7:Mn практично збігались. За нижчих температур електропровідність 

Li2B4O7:Mn у середньому на 25—30 % була вищою, ніж у Li2B4O7. На ділянці 

залежності ln (σT) = F(1/T) (Т > 900 K) енергія активації в монокристалічному 

Li2B4O7:Mn становила 1,23 еВ, що практично збігалось з аналогічним пара-

метром Li2B4O7 і свідчило про єдиний механізм електропровідності монокри-

сталів Li2B4O7:Mn і Li2B4O7 за заданих температур. За Т < 900 K енергії акти-

вації Li2B4O7 і Li2B4O7:Mn відрізнялись. Крім того, в цьому інтервалі темпе-

ратур виявлено помітну дисперсію електропровідності, яка відсутня в неле-

гованому Li2B4O7. 

Для склоподібного Li2B4O7:Mn за Т > 450 К дисперсія електропровіднос-

ті не спостерігалась, а енергія активації дорівнювала 0,66 еВ. Наявність дис-

персії електрофізичних властивостей у легованих монокристалі і склі 

Li2B4O7:Mn вказує на те, що  в цих матеріалах відбуваються інтенсивні рела-

ксаційні явища. 
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Для монокристала Li2B4O7:Mn на залежностях tg δ = F(T) спостерігались 

два частотно залежні максимуми, а діелектричні втрати істотно зростали в 

зоні високих температур. Така частотна поведінка максимумів діелектричних 

втрат свідчить про їх релаксаційний характер. Залежності ln f = F(1/Tm) добре 

апроксимувались прямими лініями. За моделлю діелектричної релаксації в 

іонних провідниках за кутами нахилу цих прямих розраховано енергії акти-

вації диполів: 
tg
1


U  = 0,40, 

tg
2


U  = 0,61 еВ відповідно для першого і другого 

максимумів tg δ. Із температурних залежностей tg δ на різних частотах для 

скла Li2B4O7:Mn випливає, що зі збільшенням частоти максимум tg δ зміщу-

ється в зону вищих температур. Залежність ln f = F(1/Tm) добре апроксиму-

ється прямою лінією, за кутом нахилу якої було знайдено енергію активації 

tg
ск

U  = 0,63 еВ. 

Встановлено, що термічна активація провідності для монокристалів 

Li2B4O7:Mn відбувається як релаксаційний процес. Порівняння залежностей 

σ = F(T) і tg δ = F(T) для Li2B4O7 і Li2B4O7:Mn вказувало на те, що легування 

породжувало появу додаткових максимумів tgδ в інтервалі 400—600 К і дис-

персію на залежностях σ = F(T). Для пояснення механізмів таких релаксацій-

них явищ ми скористались теорією стрибкового механізму переміщення іонів 

Літію з основних позицій у міжвузлові. Врахувавши геометрію каналу прові-

дності Li2B4O7, а також необхідність для переходу іонів Літію з одного поліе-

дра в інший стрибок на відстань 2—3 Å, можна вважати, що стрибок на 

0,4 Å здійснювався на проміжну позицію в межах поліедра LiO5. Вона вини-

кала з позиції, яка змістилась ближче до основної позиції Літію внаслідок 

деформації поліедра LiO5 при легуванні Li2B4O7 Манганом. 

У п’ятому розділі наведено результати вивчення поведінки внутріш-

нього тертя халькогенідних сегнетоактивних напівпровідників (ХСН) гекса-

тіогіподифосфату олова і тетраборату літію. 

Досліджено внутрішнє тертя Q
–1

 і модуль зсуву G монокристала Sn2P2S6 

на інфранизьких частотах. В околі фазового переходу другого роду виявлено 
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аномальну поведінку цих параметрів — асиметричний максимум внутріш-

нього тертя і стрибок вгору модуля зсуву зі зростанням температури. Показа-

но, що зі зниженням частоти збуджувального поля інтенсивність таких ано-

малій зростає. 

У ході дослідження температурно-частотних залежностей внутрішнього 

тертя Q
–1

 і модуля зсуву G за різних амплітуд механічного поля вивчено кіне-

тику структури монокристалічного (в напрямках [100], [001]) і склоподібного 

Li2B4O7. 

Для склоподібного Li2B4O7 дисипативний процес виявлено в інтервалі 

380—420 К, визначено амплітуди аномалій його механічних властивостей. 

Встановлено, що він є амплітудозалежним і пов’язаний з активацією мобіль-

ності катіонів Літію. 

У шостому розділі узагальнено результати експериментального ви-

вчення й модельних розрахунків густини фононних станів монокристалів си-

стеми Sn2P2S(Se)6. 

Густина станів є однією з основних характеристик енергетичного спект-

ра конденсованих систем. Інформація про густину станів істотна при визна-

ченні термодинамічних і кінетичних характеристик твердих тіл. Експеримен-

тально густину фононних станів (ГФС) Sn2P2S6 і Sn2P2Se6 визначали за допо-

могою спектрів непружного некогерентного розсіювання повільних нейтро-

нів. 

Збільшення маси аніонів у разі заміщення Сульфуру на Селен призводи-

ло до зменшення межі розподілу частот зовнішніх і внутрішніх коливань до 

100 см
–1

. Частоти валентних коливань P—Se-зв’язків знижувались до 430—

500, P—P-зв’язків — до 230 см
–1

. Частоти найбільш низькоенергетичних лі-

ній, що відповідали зовнішнім коливанням кристалічної ґратки, плавно змі-

щувались від значення в Sn2P2S6 до значення в Sn2P2Se6. Так само змінюва-

лись їх відносні інтенсивності. 

Функції g( ) Sn2P2S6 і Sn2P2Se6 помітно відрізнялись одна від одної. Так, 

у Sn2P2Se6 був відсутній злам при 6 меВ і спостерігались інтенсивні піки в ін-
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тервалі енергій 7—20 меВ. За енергій, нижчих як 4 меВ, спектри виявились 

практично ідентичними (квадратична залежність g( ) = b
2
). У високочасто-

тній зоні простежувався перерозподіл між різними піками, що повністю від-

повідало результатам комбінаційного розсіювання світла. 

Очікувану для одновимірної точки Ліфшиця аномалію ГФС, пов’язану з 

наявністю сідлової точки, виявити у Sn2P2Se6 у зоні енергій м’якого фонона 

не вдалося. Це пояснено існуванням у цьому інтервалі частот внеску інших 

коливань. За спектрами густини фононних станів визначено температурні 

зміни термодинамічних функцій: теплоємності, швидкості ультразвуку, тем-

ператури Дебая, параметрів Грюнайзена, сталих Ліндемана. Розбіжність між 

обчисленими й експериментальними даними пояснено тим, що в роз-

глядуваній моделі не враховано зміну /d dq , хоча для реальних ґраток гру-

пова швидкість збуджень зменшується в міру наближення до межі зони Бріл-

люена. 

Досліджено й проаналізовано температурну поведінку теплоємності  

сегнетоелектриків типу Sn2P2S6 в інтервалі температур 4,2—900 К. 

Запропоновано методику відтворення ГФС за експериментальними да-

ними температурної залежності теплоємності. 

Сьомий розділ присвячений дослідженню впливу зовнішніх полів на па-

раметри і характеристики функціональних халькогенідних напівпровідників, 

перспективам створення активних середовищ на їх основі. 

Аналіз результатів досліджень впливу постійного електричного поля, 

прикладеного вздовж осі спонтанної поляризації, на діелектричні властивості 

кристалів Sn2P2(SexS1–x)6 свідчить про наближення ФП до трикритичної точ-

ки. 

Розроблено методику вимірювань температурних залежностей оптичних 

і діелектричних властивостей за одновісного тиску. Досліджено температурні 

залежності двопроменезаломлення кристала Sn2P2S6 за різних значень одно-

вісного тиску ii . Визначено температурні залежності ( ) T  кристала Sn2P2S6 

за різних значень одновісних напружень. Розмиття аномалій за досягнутих 
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значень тиску не спостерігалось. Також не виявлено змін константи Кюрі—

Вейса. Баричні швидкості зміщення максимуму ( ) T  добре узгоджувались із 

результатами вимірювань двопроменезаломлення. Проаналізовано отримані 

результати в рамках феноменологічного підходу. Визначено компоненти тен-

зора електрострикції qij. 

Досліджено температурні залежності діелектричної проникності криста-

лів Sn2P2Se6 поблизу ФП із пара- в НС-фазу за одновісного тиску вздовж осей 

X і Y. 

Виміряно теплоємність та коефіцієнт теплопровідності сегнетоелектрич-

них кристалів Sn2P2S6 під впливом гідростатичного стиснення. Виявлено, що 

тиск зумовлює зниження температури фазового переходу. На підставі аналізу 

експериментальних даних теплоємності та похідної двопроменезаломлення в 

наближенні середнього поля показано, що зовнішній тиск наближає ФП у 

Sn2P2S6 до трикритичної точки. У наближенні лінійної за концентрацією й 

тиском зміни коефіцієнтів розкладання термодинамічного потенціалу на під-

ставі аналізу результатів дослідження теплоємності, двопроменезаломлення, 

спонтанної поляризації побудовано модель термодинамічних “шляхів” твер-

дих розчинів (PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6. Визначено зону T—p—y—х-діаграми 

(PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6, в якій знаходиться трикритична точка Ліфшиця 

(ТКТЛ), і вперше знайдено її координати (T = 225 K; p = 0,28 ГПa; x = 0; y = 

= 0,12). 

У восьмому розділі стисло описано моделі та методи обчислень. Розра-

ховано коливальні спектри Li2B4O7. Фононні спектри визначено з викорис-

танням заздалегідь отриманих у рамках запропонованої потенціальної моделі 

параметрів силових сталих. Обчислення проведено за програмою GULP. Вхі-

дні параметри попередньо розраховані за програмою GAMESS. 

Встановлено кореляцію результатів аb initio розрахунків коливальних 

спектрів кластера тетраборату літію, які здійснено з використанням базису 

MINI за допомогою квантово-хімічного комплексу GAMESS, з експеримен-

тальними даними. 
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Розраховано ab initio просторову й електрону будови, а також термодина-

мічні властивості кластерних моделей сегнетоелектричних кристалів Sn2P2S6. 

Для розрахунків використано обмежений за спіном метод Хартрі—Фока 

(RHF) та метод функціонала електронної густини (DFT) із базисним набором 

3-21G. Проаналізовано вплив розмірів кластера на досліджувані властивості. 

У результаті досліджень впливу розмірних ефектів на електронну струк-

туру кристалів Sn2P2S6 з’ясовано, що зі збільшенням розмірів кластера шири-

на щілини HOMO—LUMO зменшується, наближаючись до ширини заборо-

неної зони в кристалі Sn2P2S6. На підставі розрахунків ab initio термодинаміч-

них характеристик нанокристалічних кластерів кристалів Sn2P2S6 доведено, 

що надлишкова теплоємність кластерів малих розмірів виникає переважно вна-

слідок збудження низькочастотних поверхневих мод за низьких температур. 

У висновках наведено найважливіші наукові та практичні результати, а 

також рекомендації щодо їх наукового і практичного використання. 

 

 

  



Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

1.1. Отримання кристалів типу гексатіогіподифосфату олова 
 

1.1.1. Очищення вихідних речовин 

Чистота вихiдних компонентiв, як добре вiдомо, великою мiрою визна-

чає як фiзико-хiмiчнi властивостi кристалiв, так i хiд їх вирощування. Тому 

особлива увага придiлялася питанням їх очищення. 

Вихiдними матерiалами для отримання кристалiв у всiх випадках були 

елементарнi речовини: сiрка марки ОСЧ-16-5 (вмiст бiтумiв 2   10
–3

 %), фо-

сфор класу В-5, олово ОСЧ — 000 (вмiст основної речовини не менше ніж 

99,999 %), свинець марки С-0000, який вмiщує понад 99,999 % основної ре-

човини, селен марки ОСЧ-17-3. Результати аналізу рiзних вихiдних партiй 

селену, сiрки показали, що концентрацiя домiшок для деяких iз них стано-

вить 10
–3

 % i бiльше. Такий великий вмiст домiшок ускладнює отримання 

кристалів високої оптичної якостi i негативно позначається на його властиво-

стях. 

У зв’язку з цим деякi вихiднi матерiали піддавали додатковому очищен-

ню. Оскiльки жоден з iснуючих способiв очищення сам по собi не забезпечує 

глибокої якостi процесу, то послiдовно застосовували кiлька методiв. Чисто-

ту контролювали емiсiйним спектральним або хiмiко-спектральним методами. 

Сiрка марки ОСЧ вмiщує значну кiлькiсть домiшок, особливо бiтумiв, 

яких важко позбутися. У лiтературi описано низку методiв очищення сiрки. 

Наприклад, М.В. Пашковський та iн. [26] використовували для цього вакуу-

мну дистиляцiю з наступним зонним плавленням. Вони встановили, що в 

одержаній сірці вміст деяких домiшок (Al, Mg, Cu) більший, ніж у сірці особ-

ливої чистоти. Г.Г. Дев’ятих та iн. [27] очищували сірку вiд селену на рек-

тифiкацiйнiй колонцi, що дало можливiсть знизити концентрацiю селену до 

0,003 %, вмiст iнших домiшок становив менше ніж 10
–4

 %. Автори працi [28] 

для глибокого очищення сiрки запропонували її обробку в тонкоподрiб-

неному стані дибутилнафталiнсульфонатом у сумiшi зi слабкими розчинами 
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мiнеральних кислот. В.П. Павлов i Л.Н. Кирилов очищували сірку вакуумно-

термiчним способом [29]. Як наслідок було отримано сірку, вміст домішок у 

якій становив 10
–3

—10
–4 

%, вмiст вуглецю — 10
–4 

%. Ефективного очищення 

сiрки вiд бiтумiв досягли термiчним методом Т.Н. Гулiєв i Дж.I. Зульфугарли 

[30]. Процес відбувався у двотемпературнiй горизонтальнiй печi (673 i 1373 

К) у кварцовому реакторi. Вмiст бiтумiв пiсля очищення знижувався iз 2  10
–

2
 % у вихiднiй сiрцi до 10

–5
 % в очищенiй. 

Глибоке очищення сiрки вiд органiчних i неорганiчних домiшок досяга-

ється унаслідок контактування пари сiрки при 1123—1473 К зi срiбловмiсним 

каталiзатором за пониженого тиску або в інертному середовищі [31]. 

Автори працi [32] запропонували виконувати очищення сiрки вiд ор-

ганiчних сплавiв (бiтумiв) багатократною дистиляцiєю через високотемпера-

турну зону. Мабуть, цей метод є найефективнішим. Очищення сiрки вiд 

домiшок вуглецю, силіцію, магнiю, кальцiю, алюмiнiю i залiза досягається 

зонним плавленням [33]. Швидкiсть руху зони становить приблизно 

10 мм/год. 

Сірку очищували за розробленими кафедрою хiмiї твердого тiла i 

напiвпровiдникiв Ужгородського національного унiверситету методиками 

[34], що включали вакуумну переплавку i дистиляцiю з використанням висо-

котемпературної обробки. Принципову схему установки для вакуумної дис-

тиляцiї сiрки наведено на рис. 1.1. 

Послiдовнiсть здійснення операцiй така. Вихiдний зразок сірки вміщу-

вали в посудину 2 i запаювали. Установку з’єднували з вакуумною системою 

i виконували вiдкачування через посудину 1. При досягненнi вакууму 

0,013— 0,13 Па пастку 1 охолоджували рiдким азотом, а сiрку в посудинi 2 

нагрiвали до температури 393—423 К i витримували протягом 2—3 год. При 

цьому леткi домiшки, що були в сiрцi, конденсувалися в пастцi. Потiм патру-

бок, що з’єднував посудину iз пасткою, вiдпаювали i виконували 

вiдкачування через посудину 12. Температуру в печi пiдвищували до 473 ± 5 К i 

переганяли сірку десять разів. Стільки перегонок обумовлено даними хiмiко-



 

 

32 

спектрального аналiзу. У перших трьох посудинах залишки становили 10 %, 

у наступних — близько 5 % S. У залишках накопичувалась значна кiлькiсть 

бiтумiв. Тому сiрку, очищену вакуумною дистиляцiєю, пiддавали надалi ви-

сокотемпературнiй обробцi, яка полягала у пропусканнi пари сiрки через зо-

ну з температурою 1273 К. При цьому передбачалось, що бiтуми розклада-

ються до чистого вуглецю. Потiм проводили ще три- та чотирикратну ваку-

умну дистиляцiю. 

 

 

 

Рис. 1.1. Схема установки для вакуумної дистиляції сірки: 1 — пастка; 2 — 

посудина для завантаження вихідної сірки; 3—12 — посудини для дистиляції 

 

Ступінь чистоти отриманої сiрки контролювали хiмiко-спектральним 

методом аналiзу, методом трьох еталонiв [35]. Для цього пробу хімічно зба-

гачували методом видалення основи (S). Емiсiйнi спектри знiмали на приладi 

ІСП-28. 

Результати аналiзу показали, що iз наявних у вихiднiй сiрцi домiшок на 

рiвнi 10
–4

—10
–5

 % їх вмiст пiсля очищення становить 10
–6

—10
–7

 % (Cr, Fe, As, 

Ca, Al, Sn, P, Si); Mn, Ni, Co, In, Pb, Ag не виявленi. 

Селен марки ОСЧ-17-3 очищували методом зонної перекристалiзацiї. 

Зонну плавку селену проводили у вакуумованих кварцових ампулах завдов-

жки 180—200 мм i завширшки до 20 мм. Ампулу нагрiвали до 400—480 К. 

Температуру зони розплаву пiдтримували на рівні 490 К. Процес зонного 
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очищення забезпечував очищення від Fe, Cd, Co, Sn, Cu, Ag, Pb, Na, Bi, Mg, 

Hg, Si, Ni, Sb i доведення ступеня чистоти до 99,9999 % [36, 37]. 

 

1.1.2. Вирощування монокристалів типу гексаселеногіподифосфату 

олова та його ізоструктурних аналогів 

 

Значну кiлькiсть сполук типу Mе2P2S(Se) 6, де Mе — Zn, Cd, Sn, Pb, Mg, 

Ca, V i т. д. вперше отримано при нагрiваннi стехiометричної сумiшi еле-

ментiв (металу, фосфору i халькогену) у вакуумованих кварцових ампулах 

[38]. Детальніший опис цих сполук наведено в [39, 40]. Як вiдомо [41], у ба-

гатьох випадках ефективнiсть перебiгу реакцiї мiж твердими реагентами мо-

жна значно пiдвищити, застосувавши хiмiчні транспортні реакції. 

У зв’язку з цим розглянемо принцип, що лежить в основi транспортних 

реакцiй, які відбуваються у цилiндричнiй трубцi за градієнта температур мiж 

її кiнцями (рис. 1.2). Скористаємось рiвнянням 

Атв +  Вгаз = АВгаз,  

nАВ = (Dqt/sRT) (PАВ(2) — PАВ(1)),     (1.1) 

де nАВ — число молiв речовини АВ, що продифундувала; D — коефiцiєнт ди-

фузiї; q — поперечний перерiз трубки; s — довжина дифузiйного шляху; t — 

тривалiсть експерименту; R — газова стала; T — абсолютна температура 

вздовж дифузiйного шляху; PАВ(1) — парцiальний тиск продукту АВ у точцi з 

температурою Т1. 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Хiмiчний транспорт у цилiндричнiй трубцi. Транспорт iз зони з тем-

пературою Т2 у зону з температурою Т1 
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У правій частинi виразу (1.1) для nАВ перший множник відображає пе-

ремiщення газу i сталу апарата, а другий — гетерогенну реакцiю. Завжди 

справедливе спiввiдношення Т2  > Т1. Крiм того, всi транспортнi реакцiї запи-

сують так, щоб формула для твердої речовини, яка реагує, знаходилася у 

лiвiй частинi рiвняння. 

Якщо тверда речовина А реагує з газоподiбною речовиною В, утворю-

ючи газоподiбну сполуку АВ, i якщо ця реакцiя оборотна, то можливий 

хiмiчний транспорт. Якщо реакцiя ендотермiчна, то тверда речовина А ви-

трачатиметься за вищої температури Т2 з утворенням газоподiбної сполуки 

АВ, тоді як пiсля мiграцiї АВ у точку з температурою Т1 вiдбувається зворот-

на реакцiя i компонент осiдає з газової фази. У випадку екзотермiчних ре-

акцiй, що відбуваються у тому самому температурному градiєнтi, тверда фаза 

переноситься у зворотному напрямку від Т1 до Т2. 

Як правило, стадiєю, що визначає швидкiсть сумарної транспортної ре-

акцiї, є дифузiя у газовiй фазi. Це свiдчить, що необхiдний для дифузiї 

градiєнт концентрацiї визначається iснуванням гетерогенної рiвноваги за    

температур Т2 i Т1. 

У випадку хiмiчного транспорту без наступних реакцiй реагуюча тверда 

фаза на початку трубки iдентична (якщо не враховувати можливих домiшок) 

речовинi, що осаджується з газової фази на другому кiнцi трубки. Рушiйною 

силою процесу є градiєнт концентрацiї, зумовлений температурною за-

лежнiстю гетерогенної рiвноваги. При виборi транспортних реакцiй iстотне 

значення мають такi чинники: 

а) хiмiчний транспорт можливий тiльки тодi, коли в реакцiї (крiм твердої 

речовини, що переноситься) беруть участь газоподiбнi речовини. Лише за та-

кої умови всi компоненти рухливi в газовiй фазi; 

б) реакцiя має бути оборотною. Як правило, це справедливо за вищих 

температур, застосовуваних для досягнення необхiдного ступеня леткостi ре-

човин, що реагують; 
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в) положення рiвноваги транспортної реакцiї не повинно бути рiзко змі-

щене нi в бiк вихiдних речовин, нi в бiк газоподiбного продукту. Інакше 

градiєнт концентрацiї буде надто малим. Пiдставивши у дифузiйне рiвняння 

реальнi значення (q = 3 см
2
, s = 10 см), дійшли висновку, що стримати при-

датну для використання у препаративних цiлях ефективнiсть перенесення 

можна, якщо чинник PАВ
 
/P дорівнює принаймні 10

–4
. Отже, жоден iз 

парцiальних тискiв, якi слiд враховувати у транспортному процесi, має бути 

не меншим, ніж значення, що задається цим чинником; 

г) за iнших сталих умов ефективнiсть перенесення буде найбiльшою за 

максимальних значень градієнта концентрацiї PАВ. У цьому разі вiльна 

енергiя реакцiї перенесення близька до нуля. Проте ця умова не є обо-

в’язковою [42, 43]. 

Коли транспортна реакцiя пов’язана з наступною реакцiєю, необхiдний 

градiєнт концентрацiї у газовiй фазi також має вирiшальне значення для її 

перебігу в умовах iзотермiчного нагрiвання. Умови, що мають важливе зна-

чення для препаративних задач, описуються такими рiвняннями: 

зона 1 

Атв +  Вгаз = АВгаз,      (1.2) 

зона 2 

АВгаз +  Ств = АСтв +  Вгаз,     (1.3) 

сумарний процес 

Атв +  Ств = АСтв.      (1.4) 

Наведене вище твердження про певне значення чинника P/P справед-

ливе i для рiвнянь (1.2), (1.3). 

За хiмiчного транспорту одночасно можуть мати мiсце кiлька гетероген-

них рiвноваг, тому при розрахунку необхiдного для транспорту значення 

градiєнта концентрацiї слiд враховувати всi цi рiвноваги [42]. 

Пiдкреслимо: наведеним вище вимогам вiдповiдають йод i йодиди ме-

талiв, що входять до складу дослiджуваної потрiйної сполуки. 
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Як правило, вибір методiв вирощування монокристалiв базується на ві-

домостях про характер утворення сполук у дослiджуваних системах. Такi 

вiдомостi для сполук Sn(Pb)2P2S(Se)6 викладено в [44—46]. Традицiйним для 

цих сполук методом є рiст iз парової фази. 

У [47, 48] вперше повiдомили про отримання кристалiв типу Sn2P2S6 iз 

газової фази. Сполуки такого типу синтезували з елементарних компонентiв 

у кварцових ампулах дiаметром 0,016 м завдовжки 0,1 м за температури 

923—973 К упродовж 2 дiб. Як транспортний агент використовувався І2. 

Пiсля цього ампулу вміщували у двохтемпературну пiч, температура гарячої 

зони становила 903 К, холодної — 873 К. Вирощували кристали упродовж 

3—5 дiб. На стiнках ампули у холоднiй зонi разом iз полiкристалiчними 

вiдкладались i монокристалiчнi утвори розмiром (5 × 5 × 5)  10
–9

 м. Механiзм 

транспортної реакцiї цього процесу можна подати рiвнянням 

(Me2P2S6)тв +  2(I2)газ L 2(MeI2)газ +  0,5(P4)газ +  3(S2)газ.  (1.5) 

Однак, зважаючи на трудомiсткість процесу завантаження йоду в рос-

товi ампули, в [49—53] для отримання кристалiв сполук Sn2P2(SeхS1–х)6 i 

Pb2P2(SeхS1–х)6 як транспортний агент використовували вiдповiдно йодиди 

олова (SnI4) i свинцю (PbI2). При вирощуваннi твердих розчинiв систем 

Sn2P2S6—Pb2P2S6, Sn2P2Se6—Pb2P2Se6 i Sn2P2Se6—Pb2P2S6 як переносник ви-

користовували SnI4 +  PbI2 при мольному спiввiдношеннi Sn : Pb, що дорів-

нює співвідношенню Sn : Pb у твердому розчинi. 

Вiзуальне спостереження за перебігом процесу вирощування кристалiв 

Sn2P2S(Se)6 в iнтервалi температур 773—973 К показало, що колiр газової фа-

зи в ампулi коричневий, а не фiолетовий, як пари йоду. Звідки дійшли висно-

вку, що елементарний йод не бере участi у процесi перенесення речовини. 

Згiдно з наведеним вище рiвнянням транспортної реакцiї (1.5), транспорт 

Sn2P2S6 зводився до перенесення Sn. Оскiльки як переносник використову-

ється SnI4, то перенесення олова виражається рiвнянням 

(Sn)тв +  (SnI4)газ = (SnI2)газ.     (1.6) 
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При вирощуванні монокристалiв гiпотiо- та гіпоселенодифосфатiв свин-

цю Pb2P2S(Se)6 автори праць [49—53] вiзуально спостерiгали фiолетову пару 

йоду. Оскiльки за температур росту відбувається часткова дисоцiацiя PbI2, то 

речовина переноситься за участю йоду за рiвнянням 

(Pb)тв +  (I2)газ = (PbI2)газ.   (1.7) 

Синтез i вирощування сумiщали в однiй ампулi i проводили у двотемпе-

ратурнiй печi (рис. 1.3). 

 

 

 

Рис. 1.3. Схема печi для вирощування кристалiв Sn2P2S6 

1, 2 — відповідно гаряча і холодна зони 

 

Певну кiлькiсть вихiдних речовин загальною масою (5—7)  10
–3

 кг ра-

зом iз транспортним агентом завантажували в ампулу дiаметром 0,016—

0,020 м i довжиною 0,15—0,18 м i вакуумували до залишкового тиску 0,013 Па. 

Пiсля цього ампулу вміщували у двохтемпературну пiч так, щоб шихта зна-

ходилася в одному кiнцi ампули (зона джерела), а другий її кiнець (зона крис-

талiзацiї) був вiльний. Температуру в зонi джерела встановлювали 723 К, а в 

зоні кристалiзатора — 873—923 К. У такому температурному режимi ампулу 

витримували впродовж 10—15 год, щоб відбулася взаємодія мiж газо-

подiбною сiркою, фосфором i розплавом олова. Далi температуру зони дже-

рела пiдвищували до 873 К iз середньою швидкiстю 50—70 К/год, а потiм 

витримували впродовж 2—3 год і виводили на ростовий режим. 
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Дослiдження з вирощування кристалiв типу Sn2P2S6 проводили за різних 

значень параметрiв процесу. Так, температура зон змiнювалася у межах 

923—773 К, а дiаметр ампули — 0,1—0,2 м. Концентрацiя транспортера 

змiнювалась у дiапазонi 3—10 кг/м3. Це дало можливiсть добитися росту 

окремих iзометричних кристалiв за значно нижчих температур нiж ранiше 

вказувалося в лiтературi [47, 48]. 

Результати досліджень з вирощування кристалiв типу Sn2P2S6 у темпера-

турному режимi, запропонованому в працi [48], показали, що перенесення ві-

дбувається у холодну зону, де утворюється кiрка з дрiбних кристаликiв. Тому 

надалi автори [49—53] зменшували температуру холодної i гарячої зон доти, 

поки в холоднiй зонi не вiдбувався рiст поодиноких кристалiв. Таким чином, 

було встановлено, що найприйнятнішими температурами для росту монокри-

сталiв сполуки є температура зони кристалiзатора 793—773 К, зони джере-

ла — 803—823 К за градієнта температур мiж зонами порядку 20—30 К. 

Мiж градієнтом температур, концентрацiєю транспортера i дiаметром 

ампули є певний взаємозв’язок: чим бiльша концентрацiя транспортера (або 

дiаметр ампули), тим за меншого градієнта температури ростуть кристали, 

тобто настає пересичення. 

Градієнт температур залежить також вiд абсолютних значень темпера-

тур зон. Iз пiдвищенням температури в зонах (за сталих концентрацiї i 

дiаметра ампули) пересичення досягається за меншого градієнта температур. 

Вирощені кристали Sn2P2S6 в ампулах дiаметром 0,016—0,020 м, завширшки 

15—18 см i за концентрацiї транспортувального агента 3—5 кг/м
3
 мали пере-

різ 4—8 мм. 

Монокристали сполуки Sn2P2Se6 отримували аналогiчно. Проте автори 

[53] зазначають, що в цьому випадку зi збiльшенням градієнта температур до 

50—60 град рiст кристалiв вiдбувається за нижчих температур: 733—743 К в 

холоднiй зонi, 803—813 К у гарячiй. Замiна олова на свинець у твердих роз-

чинах (PbySn1–y)2P2S6 i в сполуках (PbySn1–y)2P2Se6 призводила до підвищення 
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температури росту кристалiв. Ці кристали вирощували за температури холод-

ної зони 813—823 К, гарячої 853 К i градiєнта температур 30—40 град. 

Були отримані монокристали Sn2P2S6 — оранжевого, Sn2P2Se6 — чорно-

го, Pb2P2S6 — жовтого i Pb2P2Se6 — вишневого кольорiв. Велика увага 

придiлялася визначенню хiмiчного складу кристалiв, особливо твердих роз-

чинiв iз замiною Sn на Pb i Se на S, тобто п’ятикомпонентної системи [54—

58]. Контроль складу твердих розчинiв системи Sn2P2Se6—Pb2P2S6 проводив-

ся електронно-емiсiйним аналiзом. Хiмiчний аналiз виконували таким чином. 

Зразки для хiмiчного аналiзу виготовляли у виглядi плоскопаралельних плас-

тин. Полiрованi пластини розмiром 3 × 3 × 1 мм пiддавали електронному бо-

мбардуванню, за спектрами відбивання визначали склад кристала. Для набо-

ру статистичних даних аналiз здійснювали у кiлькох точках кожного кри-

стала, а також iз площi 1 мкм
2
. Для прикладу в табл. 1.1 наведено результати 

 

Таблиця 1.1 

Результати аналiзу складу кристалiв, отриманих iз шихти 

(Pb0,2Sn0,8) 2 P2(Se0,8 S0,2)6 

Елемент Атомна частка елементів 

Pb 

Sn 

Se 

S 

0,205 

0,795 

0,805 

0,195 

0,204 

0,796 

0,805 

0,195 

0,204 

0,796 

0,807 

0,193 

0,206 

0,794 

0,801 

0,199 

0,205 

0,795 

0,800 

0,200 

 

аналiзу кристалiв, отриманих iз шихти складу (Pb0,2Sn0,8)2P2(Se0,8S0,2)6. Вияв-

лено незначне вiдхилення складу кристалiв твердих розчинiв вiд заданого 

складу в бiк збільшення вмісту свинцю i селену. 

Зазначимо, що колiр кристалiв Sn2P2S6 залежить вiд складу вихiдної ши-

хти i змiнюється вiд свiтло-оранжевого (за надлишку олова) до темно-

оранжевого (за надлишку P2S4). Збiльшення концентрацiї транспортувально-

го агента SnI4 до 10 кг/м
3
 також приводило до отримання свiтло-оранжевих 
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кристалiв, а використання як транспортувального агента SnI2 — до отриман-

ня оранжевих з червонуватим вiдтiнком. Отже, iснує реальна можливiсть ви-

рощувати високоякiснi кристали i задавати їх властивості. 

Істотний науковий iнтерес до фiзики кристалiв Sn2P2S6 та їх високі пiро- 

і п’єзоелектричнi параметри стимулювали дослiдження щодо одержання цих 

монокристалiв більших розмiрiв [59]. Так, повідомлено [59] про отримання 

методом хiмiчних транспортних реакцiй iзометричних кристалiв Sn2P2S6 у 

виглядi ромбiчної бiпiрамiди розмiром 12  15 мм бiля основи. Проте на 

найбiльшу увагу заслуговують працi з питань вирощування вказаних крис-

талiв спрямованою кристалiзацiєю розплаву [60, 61]. Конгруентний характер 

плавлення гексатiо(селено)гiподiфосфатiв олова i свинцю, на думку авторiв 

[60, 61], зумовив можливiсть вирощування цих монокристалiв методом 

Брiджмена—Стокбаргера. Для пригнічення дисоцiацiї розплавiв при вирощу-

ваннi кристалiв iз шихти стехiометричного складу до неї додавали над-

стехiометричну кiлькiсть сiрки (або селену), розраховану на створення тиску 

200—300 кПа у вiльному об’ємi ампули за температури плавлення. Кварцо-

вий контейнер (завдовжки 15 см, дiаметром 1,2 cм) з розплавленою полiкрис-

талiчною речовиною вміщували у пiч з таким розрахунком, щоб за-

кристалiзувати 8—10 мм розплаву у капiлярнiй краплеподiбнiй його частинi, 

пiсля чого проводили тривалий (3—5 дiб) рекристалiзацiйний вiдпал з метою 

отримання монокристалiчної затравки. 

Пiсля опускання ампули з кристалом у вiдпалювальну зону здiйснювали 

тривалий гомогенiзуючий вiдпал, потім кристал охолоджували зi швидкiстю 

5—7 град/год до кiмнатної температури. 

Сполуки Sn2P2S6 і Sn2P2Sе6 за температур вiдповiдно 913 i 695 К зазна-

ють полiморфних перетворень [44—46]. Тому монокристали цих сполук 

пiддавали вторинному тривалішому вiдпалу вiдповiдно при 850 i 650 К з ме-

тою залiкування дефектiв, що неминуче виникають при полiморфних пере-

твореннях. Результати досліджень, пов’язаних з вибором оптимальних швид-

костей охолодження монокристалiв Sn2P2S6, показали, що в iнтервалi 400—
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300 К швидкiсть охолодження має становити не бiльше ніж 2—3 град/год, а в 

межах 390—340 К — не бiльше ніж 2 град/год. При швидшому охолодженнi 

кристал розтрiскується. Це пов’язано iз внутрiшнiми напруженнями, якi ви-

никають при сегнетоелектричному фазовому переходi та спричиненому ним 

різким стрибком коефiцiєнта лiнiйного розширення у всiх кристалографiчних 

напрямках. Монокристали Sn2P2S6 яскраво-оранжевого кольору, завдовжки 

30—40 мм i дiаметром 13—18 мм. 

Зазначимо, що за оптичною якiстю монокристали, вирощенi iз розплаву, 

поступаються зразкам, вирощеним методом ХТР. 

 

1.2. Кристалічна структура халькогенідних сегнетоактивних напів-

провідників родини гексаселеногіподифосфату олова та їх статичні і ди-

намічні властивості 

 

Сполуки Sn2P2Sе6, які належать до родини халькогенідних сегнетоактив-

них напівпровідників (ХСН), за кімнатної температури мають центросимет-

ричну структуру з просторовою групою Р21/с [62]. У праці [63] детально про-

аналізовано структуру Sn2P2Sе6 і визначено координати атомів в елементар-

ній комірці. Кристалографічна елементарна комірка містить дві формульні 

одиниці (z = 2) і має такі параметри: a  = 6,827 ; b  = 7,700 ; c  = 

= 11,718 ;   = 124,53 [63]. Структура в проекції на площину XZ наведена 

на рис. 1.4. Вона формується з пустих і заповнених спареними атомами Фос-

фору октаедрів, у вершинах яких знаходяться атоми Селену. Октаедри Sе6 і 

P2Sе6 з’єднуються вершинами у два ланцюги на комірку, орієнтовану вздовж 

структури [63]. Сусідні ланцюги октаедрів зміщені по осі Y на 1/2 комірки. 

Атоми Стануму (Sn) знаходяться в тригональних призмах з двома із трьох 

центрованими боковими гранями SnSе8 (рис. 1.5). Ці призми, розміщуючись 

між октаедрами, з’єднуються вершинами у зигзагоподібні ланцюги вздовж 

осі Z структури. Сусідні ланцюги також зміщені один відносно одного на 1/2 
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комірки по осі Y. Аніони (P2Sе6)
4–

 складаються з двох тригональних пірамід 

PSе3, з’єднаних зв’язком P—P завдовжки 2,22  (рис. 1.6). 

 

 

 

Рис. 1.4. Проекція структури Sn2P2Se6 на площину XZ. Виділено коорди-

наційні октаедри [P2Sе6] і [Sе6], з’єднані у ланцюги [63] 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Проекція структури Sn2P2Se6 на площину XZ. Виділено коорди-

наційні восьмивершинники атомів олова, з’єднані у ланцюги [63] 
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Рис. 1.6. Фрагмент структури Sn2P2Se6 з міжатомними відстанями і ва-

лентними кутами [63] 

 

У разі зниження температури кристали Sn2P2Sе6 зазнають фазового пе-

реходу другого типу в несумірну фазу (НС) при Ті = 221 К. Прямі дифракцій-

ні дані [64] свідчать про утворення в Sn2P2Se6 за 221KiT   модульованої струк-

тури. На рентгенограмах коливань, отриманих при обертанні кристала навко-

ло напрямку [010], поряд з основними рефлексами простежуються сателіти, 

які розміщені попарно і вказують на появу модуляції. Її хвильовий вектор 

лежить у площині симетрії кристала, яка перпендикулярна до осі [010] (на-

прямок (0b0)). В [65,66] наведено карту розподілу інтенсивності поблизу вуз-

ла (0012) у площині (a*0c*) (тут і далі a*, b*, c* — вектори оберненої ґратки) 

при T = 200 К. Показано, що сателіти виділяються окремими максимумами. 

Їх інтенсивності становлять близько 1/5 інтенсивності основного рефлексу. 

Напівширини сателітних і основного піків практично тотожні. Положення 

центра сателітного піка в кристалографічній системі координат з початком в 

основному вузлі визначається координатами (0,082, 0,000, –0,072) за T = 200 К. 

Це свідчить про несумірну модуляцію з періодом близько 12—14 комірок 

вихідної структури. Спостереження за положенням сателітного піка виявили 
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плавну зміну хвильового вектора модуляції 0q  у разі зміни температури, що 

підтверджує несумірну модуляцію структури. 

Перехід параелектрична фаза—несумірна фаза в точці Ti має непере-

рвний характер: інтенсивність сателітного рефлексу у разі зниження темпе-

ратури монотонно зростає, починаючи від нульового значення при Ti. НС-

фаза існує до температури Тс = 193 К, за якої дифракційні ефекти модуляції 

зникають стрибкоподібно. Це перетворення відповідає ФП першого роду в 

сегнетоелектричну фазу. Як показують результати аналізу згасань рефлексів, 

у полярній фазі симетрія кристалів Sn2P2Se6 знижується до Pс. Трансляційна 

симетрія при цьому зберігається (z = 2). У разі підвищення температури по-

вторюється зворотна послідовність переходів з гістерезисом порядку 1 К при 

Tc і без гістерезису при Ti. 

Для визначення температурної поведінки хвильового вектора модуляції 

проведено [66] дві серії вимірювань положень сателітних піків поблизу вуз-

лів (0012) і (004). У першому випадку досягнуто високої точності у вимірю-

ванні компоненти вздовж осі c*, у другому — підвищувалася точність визна-

чення компоненти, перпендикулярної до цієї осі. Доведено, що від темпера-

тури залежить тільки довжина вектора 0q , а його напрямок практично не 

змінюється, він знаходиться близько до осі [100]. Отже, в НС-фазі Sn2P2Se6 

виникає поперечна хвиля модуляції, яка поширюється і поляризована в пло-

щині симетрії кристала. Вартим уваги є питання про структуру самої хвилі 

модуляції. Для невласних сегнетоелектриків при охолодженні до Tc, синусої-

дна хвиля модуляції внаслідок збільшення внеску вищих гармонік трансфор-

мується в доменеподібну структуру. За наявності внеску вищих гармонік мо-

дуляції мають формуватись інтенсивні сателіти вищих порядків. Але в крис-

талі Sn2P2Se6 не було виявлено таких сателітів з чутливістю порядку 5  10
–2

 

від інтенсивності сателіта першого порядку. 

Детальніше внесок вищих гармонік в аномалії фізичних властивостей 

проаналізовано нижче. 
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Результати аналізу дифракційної картини в зоні НС-фази дали змогу ви-

значити атомні зміщення, які впливають на модуляцію структури Sn2P2Se6 

[65]. Відсутність сателітів навколо всіх бреггівських рефлексів (0k0), а також 

умови погасань на площині (a*0c*) підтверджують, що в НС-фазі атоми змі-

щуються в площинах, паралельних (0k0), тобто в площині симетрії. При цьо-

му фазове співвідношення, яке визначається наявністю площини ковзного  

відбиття, не порушується. Це унеможливлює внесок у модуляцію відносних 

обертань аніонів (P2Se6)
4–

 навколо будь-якої осі, оскільки в елементарній ко-

мірці аніони пов’язані площиною ковзання. Водночас спостереження сателі-

тів приблизно одного порядку інтенсивності навколо бреггівських рефлексів 

типу (00l) незалежно від співвідношень інтенсивностей самих бреггівських 

рефлексів свідчать, що атоми, які беруть участь в утворенні хвилі модуляції,  

практично однаково впливають на структурну амплітуду бреггівських реф-

лексів. Таку умову задовольняють властивості атомів Sn. Спостереження 

найсильніших сателітних рефлексів навколо того самого вузлового ряду 

(001) показує, що зміщення атомів у хвилі модуляції спрямовані переважно 

вздовж напрямку [101] у реальному просторі. Отже, хвиля модуляції в НС-

фазі кристала Sn2P2Se6 практично утворюється синфазними зміщеннями екві-

валентних (пов’язаних площиною ковзання) атомів Стануму в площині симе-

трії (010) поблизу напрямку [101] [65]. У праці [65] також показано, що амп-

літуда такої хвилі змінюється з температурою таким чином: ASn = 0,024 (Ti – 

T)
1/2

. При цьому для Ti = 221 К і T = 200 К, наприклад, SnA   0,11 . Слід за-

уважити, що для змішаних кристалів Sn2P2(SexS1–x)6 за зміни складу орієнта-

ція хвильового вектора модуляції q  в НС-фазі не змінюється. Швидкість 

зменшення його модуля при охолодженні зростає із зниженням концентрації 

Селену (Se). При цьому на лінії Ti(x) зміна вектора модуляції узгоджується з 

очікуваною в наближенні середнього поля [67—69]. 

Як показує аналіз структури за кімнатної температури, у разі заміни Sn 

на Pb симетрія сполук Pb2P2Se6 не змінюється, а при заміні Se на S симетрія 

кристалів Sn2P2S6 знижується до Pc. Зауважимо, що сполуки Pb2P2S6 також 
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мають центросиметричну структуру з просторовою групою P21/с (z = 2). У 

кристалах Sn2P2S6 аніони (P2S6)
4–

, що описуються деформованою точковою 

групою симетрії 3 ,m  складаються з двох деформованих тригональних піра-

мід PS3. Усі шість P—S-зв’язків мають різну довжину в межах 2,015—

2,035 . Піраміди з’єднано зв’язком P—P завдовжки 2,202 . Атоми Sn роз-

міщені між аніонами всередині неправильних поліедрів, які утворені сімома 

або вісьмома атомами Сульфуру (S). Іонні зв’язки Sn—S (2,776—3,451 ) 

значно довші, ніж зв’язки P—S і P—P. При нагріванні кристали переходять у 

параелектричну фазу (Т0 = 337 К) і при Т > T0 структура Sn2P2S6 також опису-

ється просторовою групою P21/c [70]. Із порівняння з ацентричною структу-

рою сегнетофази випливає, що унаслідок фазового переходу об’єм комірки 

практично не змінюється. Комірка лише дещо деформується через зміни 

вздовж осей Z на 0,23  і Y на 0,02  (при виборі комірки згідно з [71]). Фор-

ми координаційних багатогранників атомів халькогену помітно не відрізня-

ються. При T > T0 тільки атоми Sn значно зміщені в напрямках [100] порівня-

но з положеннями металу в центрально-симетричному стані [70]. Це дає змо-

гу вважати катіонну підґратку Sn
2 + 

 сегнетоактивною. Такий висновок підт-

верджує і аналіз зміни структури при заміщеннях S   Se і Sn   Pb. З пере-

ходом від Sn2P2S6 до Sn2P2Se6 ґраткові періоди помітно збільшуються, як на-

слідок, об’єм елементарної комірки збільшується від 458 до 507 
3
 [70].    

Збільшення розмірів елементарної комірки при заміщенні Сульфуру Селеном 

підтверджує також порівняння її об’ємів для кристалів Pb2P2S6 і Pb2P2Se6 — 

відповідно 463 і 517 
3
 [70—73]. Об’єми координаційних багатогранників, 

що обмежуються атомами халькогену для катіонів Sn
2 + 

(Pb
2 + 

) у структурах 

Sn2P2S6, Pb2P2S6, Sn2P2Se6 і Pb2P2Se6 становлять відповідно 191,3, 213,7, 252,0 

і 279,7 
3
. Різниця в розмірах об’ємів двох сульфідних, як і двох селенідних 

сполук, незначна, тоді як атомні радіуси восьми координованих атомів Sn і 

Pb становлять відповідно 1,58 і 1,75   [73]. Таким чином, іони Sn
2 +  

знахо-
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дяться в менш “стисненому” стані, що, мабуть, й обумовлює їх сегнетоактив-

ність. 

Слід зауважити, що чимало фізичних властивостей Sn2P2S6 мають ано-

малії при Т  900 К, які автори [74—75] пов’язують з наявністю структурного 

фазового переходу першого типу. Проте експериментальні дані щодо струк-

тури високотемпературної фази і залежності температури фазового переходу 

від заміни S на Sе або Sn на Pb нам невідомі. 

Сегнетоактивність кристалів Sn2P2S6 була вперше виявлена авторами [76]. 

Значення спонтанної поляризації Ps, виміряне в напрямку [100], становило 

14 мкКл/см
2
. У праці [76] було визначено температуру  ФП (T0 = 339   2 К) і 

коерцитивне поле (750 В/см). Температурну залежність Ps досліджено в [77—

81]. Поведінка Ps характерна для ФП другого роду, хоча в перших дослі-

дженнях спонтанної поляризації [77] було зроблено припущення, що в 

Sn2P2S6 перехід першого роду. 

Подальші дослідження [82—84] підтвердили, що в Sn2P2S6 відбувається 

ФП другого роду. 

У [85—88] вивчали діелектричні властивості кристалів Sn2P2S6. Темпе-

ратурний хід діелектричної проникності поблизу ФП описується законом 

Кюрі—Вейса. Проведені [87] детальні дослідження   підтверджують наяв-

ність трьох зон частотної дисперсії діелектричної проникності: низькочасто-

тної — 2  10
5
 Гц; п’єзорезонансної — 10

5
—10

6
 Гц, високочастотної — 10

7
—

10
8
 Гц. Відхилення від закону Кюрі—Вейса в безпосередній близькості від 

точки ФП пояснюється впливом внутрішніх електричних полів. Звернуто 

увагу на сильну залежність діелектричних властивостей від технології отри-

мання і передісторії зразка. Із праці [82] випливає, що ФП в Sn2 P2 S6 обумов-

лений конденсацією в центрі зони Бріллюена (ЗБ) при T   T м’якої моди 

симетрії Bu.Повний теоретико-груповий аналіз для нормальних коливань па-

ра- та сегнетофази кристала Sn2P2S6 здійснено в [89]. Всі моди сегнетофази 

активні в спектрах КР, а в парафазі внаслідок дотримання правила альтерна-

тивної заборони [90] моди Ag, Bg є КР-активними, Au, Bu проявляються тільки 
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в ІЧ-спектрах. Експериментальні спектри КР світла [89] добре узгоджуються 

з результатами теоретико-групового аналізу. Температурні дослідження 

м’якої моди Sn2P2S6 проведено в працях [91—93]. На підставі даних дослі-

дження м’якооптичного коливання і рентгеноструктурного аналізу в [82] за-

пропоновано модель ФП, згідно з якою зміщення катіонів Sn
2 + 

 на 0,26  уз-

довж напрямку [100] призводить до виникнення сегнетоелектричних власти-

востей. 

Вигляд фазової T—x-діаграми твердих розчинів Sn2P2(SexS1–x)6 встанов-

лено в [94—98]. При x  0,2 виявлено розщеплення лінії ФП другого роду. За 

результатами ультразвукових досліджень, діелектричної проникності, гене-

рації другої оптичної гармоніки і вигляду T—x-діаграми в [94, 95] доведено, 

що полікритична точка в цих матеріалах є точкою Ліфшиця (ТЛ). Дані про 

концентраційну трансформацію характеру аномалій теплоємності, термічних 

коефіцієнтів лінійного розширення [99, 100] вздовж T—x-діаграми також уз-

годжуються з висновком про реалізацію ТЛ. 

Прямі дифракційні дані, що свідчать про утворення в Sn2P2Se6 за темпе-

ратури нижчої ніж 221KiT   модульованої структури, отримано в [64]. На 

рентгенограмах коливань, отриманих при обертанні кристала навколо на-

прямку [010], крім основних рефлексів, простежуються сателіти, які розмі-

щені попарно і вказують на появу модуляції. Її хвильовий вектор лежить в 

площині симетрії кристала, яка перпендикулярна до осі [010] (напрямок 

(0b0)). В [65, 66] наведено карту розподілу інтенсивності поблизу вузла 

(0012) у площині (a* 0c*) оберненої ґратки при T = 200 К. Показано, що сате-

літи виділяються у вигляді окремих максимумів. Їх інтенсивності становлять 

приблизно 1/5 інтенсивності основного рефлексу. Напівширини сателітних і 

основного піків практично тотожні. Положення центра сателітного піка в 

кристалографічній системі координат з початком в основному вузлі визнача-

ється координатами (0,082, 0,000, –0,072) при T = 200 К. Отже модуляція не-

сумірна з періодом приблизно 12—14 комірок вихідної структури. Спосте-

реження за положенням сателітного піка свідчать, що хвильовий вектор мо-
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дуляції 0q  плавно змінюється у разі зміни температури. Це підтверджує наяв-

ність несумірної модуляції структури. 

Перехід параелектрична фаза—НС-фаза в точці Ti має неперервний ха-

рактер: інтенсивність сателітного рефлексу при зниженні температури моно-

тонно зростає, починаючи від нульового значення при Ti. НС-фаза існує до 

температури 193 KcT  , за якої дифракційні ефекти модуляції зникають 

стрибкоподібно. Це перетворення відповідає переходу першого роду в НС-

фазу. Як показують результати аналізу згасань рефлексів, у полярній фазі 

симетрія кристалів Sn2P2Se6 знижується до Pc. Трансляційна симетрія при 

цьому зберігається (z = 2). У разі підвищення температури повторюється зво-

ротна послідовність переходів з гістерезисом порядку 1 К для Tc і без гістере-

зису для Ti. 

Для змішаних кристалів Sn2P2(SexS1–x) за зміни складу орієнтації хвильо-

вого вектора модуляції q  в НС-фазі не змінюються. Швидкість зменшення 

його модуля при охолодженні зростає з наближенням до точки Ліфшиця [66]. 

При цьому на лінії Ti(x) при x  xТЛ вектор модуляції змінюється: 2
iq    x—

xТЛ. Така поведінка узгоджується з очікуваною для околу ТЛ в наближенні 

середнього поля [101]. 

При гідростатичному стисненні [102—106] сегнетоелектричних криста-

лів Sn2P2(SexS1–x)6 з x < xТЛ також спостерігається розщеплення лінії сегнетое-

лектричних ФП другого роду на лінії переходів другого і першого роду. На 

підставі того, що при x  xТЛ значення гідростатичного тиску, при якому від-

бувається розщеплення ФП, наближається до нуля, автори [102—106] дійшли 

висновку про наявність модуляції структури в проміжній фазі. Точка на P—

T-діаграмі ідентифікується як точка Ліфшиця. Проте автори у попередніх 

працях інтерпретували ФП в Sn2P2S6 як перехід першого роду. Далі вони до-

пускали наявність двох фазових переходів в Sn2P2S6 (першого і другого ро-

ду), баричні залежності яких перетинаються при збільшенні гідростатичного 

стиснення. У подальших дослідженнях робилися припущення про наявність 
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на Т—р-діаграмі Sn2P2S6 трикритичної точки і точки Ліфшиця (ТКТЛ). В  ре-

дакції [107] потрійну точку (ТТ) на Т—р-діаграмі цього сегнетоелектрика 

ідентифіковано як точку Ліфшиця. Але в цій потрійній точці лінії Тi(p) і Т(p) 

збігаються під скінченим кутом, що не задовольняє основний критерій для 

ТЛ [101]. Таким чином, питання ідентифікації потрійної точки на Т—р-

діаграмі Sn2P2S6, на думку авторів, залишилося нерозв’язаним. 

На Т—р—х-діаграмі розчинів Sn2P2(SexS1–x)6 визначено лінію потрійних 

точок [107]. Гідростатичне стиснення кристалів (PbySn1–y)2P2Se6 спричинює 

зниження температур Ti і Tc з одночасним розширенням НС-фази [107-109]. У 

[110] вивчено Р—Т—у-діаграму (PbySn1–y)2P2S6. Встановлено, що точка роз-

щеплення зі збільшенням вмісту Pb зміщується в зону високих тисків, а темп 

розширення НС-фази зменшується. Вплив одновісного тиску проаналізовано 

в  [111]. 

Лінія ФП другого роду у сполуках з x<x розщеплювалась на переходи 

першого і другого роду, а в сполуках з x>xТЛ розширення температурного ін-

тервалу НС-фази спостерігалось і в полі лазерного випромінювання [112]. В 

[112] знайдено координату точки Ліфшиця: P = 0,06 Вт і розраховано розта-

шування лінії ТЛ на T—P—x-діаграмі. В кристалах Sn2P2(SexS1–x)6 спостері-

галось сильне самофокусування неперервного лазерного випромінювання 

малої потужності, зумовлене високою оптичною нелінійністю третього по-

рядку [112]. 

У [113] встановлено, що зі збільшенням напруженості постійного елект-

ричного поля, спряженого з параметром порядку, температура ФП в криста-

лах Sn2P2(SexS1–x)6 із параелектричної в НС-фазу квадратично знижується, а 

температура переходу НС-сегнетоелектрична фаза лінійно підвищується. 

Критична напруженість поля, за якої НС-фаза перестає існувати, з наближен-

ням до ТЛ зменшується до нуля. 

Фазову діаграму змішаних кристалів (PbySn1–y)P2S6 і (PbySn1–y)P2Se6 в ін-

тервалі температур 4,2—400 К подано в [114—118]. Доведено, що із збіль- 
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шенням вмісту свинцю температури всіх ФП знижуються. При цьому зверну-

то увагу, що в твердих розчинах (PbySn1–y)P2Se6 температурний інтервал існу-

вання НС-фази збільшується, а в (PbySn1–y)P2S6 ФП параелектрична фаза—

сегнетофаза залишається неперервним. При y  >  0,61 в сульфідному і y  >  0,64 

в селенідному рядах параелектричний стан в кристалах є стійким до 4,2 К. 

В [119] обчислено дисперсію фононів сегнетофази кристалів Sn2P2S6 в 

моделі жорстких іонів Sn2P2(SexS1–x)6. Результати цих обчислень узгоджують-

ся з даними спектроскопічних досліджень. 

На діаграмах станів речовин (крім ФП другого роду, які є критичними 

точками другого порядку), можлива наявність точок вищого порядку — по-

лікритичних точок. 

Розглянемо умови появи полікритичних точок у рамках теорії ФП Лан-

дау [120], в якій термодинамічний потенціал має вигляд розкладу за парними 

степенями параметра порядку :  

0 F F  2 4 61 1 1

2 4 6
     …    (1.8) 

Коефіцієнти розкладу залежать від температури,тиску та інших польо-

вих (які мають однакове значення в співіснуючих фазах) змінних. Якщо    >  0 

і  T  (Т – Т0) = 0, то за температури Т0 відбувається ФП другого роду, а 

при    <  0 — ФП першого роду. Отже, умова 

0   і 0         (1.9) 

визначає поверхню трикритичних точок. 

Відповідно до умов 

0  , 0  , 0       (1.10) 

визначають положення критичних точок четвертого порядку (за термінологі-

єю Стенлі та ін. [121, 122]). При цьому в критичній точці четвертого порядку 

збігаються лінії критичних точок третього порядку. Зауважимо, що критична 

точка порядку   характеризується тим, що в термодинамічному потенціалі 

(1.8) першим членом, який не занульовується, є 2  . 
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Термодинамічний потенціал більш загального випадку двох параметрів 

порядку можна подати у вигляді 

*
1 2 0( , )F F   1( 1 2 2 int 1 2( ) ( ) ( ) ...iF F F          (1.11) 

Результати аналізу такого потенціалу підтверджують можливість реалі-

зації бікритичної, тетракритичної, трикритичної точок. Вигляд діаграм помі-

тно ускладнюється у разі наявності на них НС-фаз. Для опису ФП з утворен-

ням модульованих станів необхідно в термодинамічному потенціалі (1.8) 

враховувати члени вигляду 

2
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dr
. За певних умов коефіцієнт 

d може змінювати знак. При    <  0 відбувається перехід в НС-фазу. Дві лінії 

0   і 0   на діаграмі станів перетинаються в точці Ліфшиця. Необхідною 

умовою стабільності фази при   < 0 є наявність позитивного коефіцієнта g . 

Перехід в НС-фазу характеризується хвильовим вектором 2
0 / 2 k g  і 

відбувається за температури Тi, яка визначається рівнянням 

2 / 4 0 g .      (1.12) 

За температури Тc = Т0 – 1,1 2 / g  має місце фазовий перехід НС—

сегнетофаза. Зауважимо, що в ТЛ лінії Тi і Тc мають спільну дотичну [101]. 

У разі зміни кількох параметрів, які симетрично неспряжені з парамет-

ром порядку (наприклад, на діаграмі температура—тиск—склад (Т—p—x)), 

реалізуються лінії трикритичних точок (ТКТ) і точок Ліфшиця, які можуть збі-

гатися в точці вищого порядку — трикритичній точці Ліфшиця [123]. 

Відомості про експериментальне спостереження ТКТ, у тому числі і для 

сегнетоелектриків, при яких другий рід ФП під час переходу з параелектрич-

ної в сегнетофазу змінюється на перший, досить обширні [124, 125]. Наяв-

ність точок Ліфшиця встановлена на діаграмі температура — магнітне поле 

магнетика MnP [126] і на Т—x-діаграмі власних сегнетоелектриків 

Sn2P2(SexS1–x)6 [10—12]. Досягти ТЛ в невласному сегнетоелектрику 

RbH3(SeO3)2 можна при накладанні електричного поля [127]. Різні типи ТЛ 
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спостерігались в рідких кристалах [128, 129]. Однак приклади надійної іден-

тифікації ТКТЛ відсутні. Є лише дані про те, що критична поведінка при 

ТКТ, яка індукована тиском у кристалах типу RbCoF3 [130, 131], NH4Cl [132] 

і в NbO2 [133], близька до очікуваної для ТКТЛ. Зокрема, спостерігається 

критичний індекс для параметра порядку   = 0,25, характерний для ТКТ. 

М’яка гілка, пов’язана зі структурними ФП у цих речовинах, досить полога 

[131, 101], що також свідчить про близькість ТКТ до ТЛ. Проте є сумніви 

[130] стосовно однозначності інтерпретації критичних точок вищого поряд-

ку, досягнутих у цих кристалах, таких як ТКТЛ, оскільки значення   може 

зменшуватися флуктуаційними логарифмічними поправками. Це значення 

зменшується також із наближенням до критичної точки четвертого порядку, 

для якої ˆ 0  ,17 [122]. Найістотнішим є те, що на діаграмах станів згаданих 

сполук досі ще не виявлено НС-фаз, за допомогою яких можна було б безпо-

середньо ідентифікувати ТЛ і   підтвердити існування ТКТЛ. 

Перспективним об’єктом для вивчення ТКТЛ є власний сегнетоелектрик 

NaNO2. В цьому кристалі сегнетоелектричному стану передує НС-фаза, а 

очікуваний безпосередній ФП із пара- в сегнетофазу є переходом першого 

роду. Зі зростанням напруженості електричного поля E, прикладеного перпен-

дикулярно до осі спонтанної поляризації, температурний інтервал НС-фази в 

NaNO2 зменшується і може досягти потрійної точки, вище якої відбувається 

безпосередній сегнетоелектричний ФП першого роду із пара- в сегнетофазу 

[134]. Потрійна точка на E—T-діаграмі NaNO2 віддалена від ТЛ, яка вірту-

ально залежить від сили першого роду сегнетоелектричного ФП. Із набли-

женням цього ФП до ТКТ лінії потрійних точок і віртуальних ТЛ мають збі-

гатися в ТКТЛ. Цього, напевно, можна досягти внесенням у кристал NaNO 

домішок або шляхом його деформації разом з прикладанням електричного 

поля. 

На Т—x-діаграмі Sn2P2(SexS1–x)6 ТЛ виявляється при x = 0,28 [94]. У цих 

змішаних кристалах лінія ФП другого роду із пара- в сегнетофазу Т0(x) при 

x > xTЛ розщеплюється на лінії переходів другого Ti(x) і першого Тc(х) роду, 
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які обмежують НС-фазу. Температурна ширина НС-фази неперервно змен-

шується при x   xТЛ’, що є головною ознакою фазових меж поблизу ТЛ 

[135]. Як зазначалось вище, розщеплення сегнетоелектричного ФП в 

Sn2P2S6 на переходи другого і першого роду також виявлено при дії гідрос-

татичного тиску на кристал [102—106]. 

Прикладання до кристалів Sn2P2(SexS1–x)6 з x > xТЛ електричного поля 

вздовж осі спонтанної поляризації зменшує температурний інтервал НС-

фази. При цьому на їх T—E-діаграмі досягнуто потрійної точки, вище від якої 

відбувається безпосередній ФП першого роду із пара- в сегнетофазу [113]. 

Викладені факти дають змогу констатувати, що заміщення S   Se нарівні з 

розщепленням при xТЛ лінії сегнетоелектричних ФП Т0(х) на лінії Тi(x) і Тc(х) 

при x  > xТЛ зумовлює зміну другого роду лінії вже віртуальних ФП Т0(х) сто-

совно перших. Це свідчить про близькість ТЛ в Sn2P2(SeхS1–х)6 до ТКТ. 

Отже, актуальними є детальні дослідження основних термодинамічних 

функцій і параметрів (теплоємності, параметра порядку і сприйнятності) кри-

сталів типу Sn2P2S6 для визначення положення термодинамічного концентра-

ційного “шляху” цих речовин і зіставлення отриманих результатів з виснов-

ками феноменологічної теорії. 

Слід звернути увагу, що в наближенні середнього поля є всі можливості 

для якісного, а часто і кількісного опису багатьох експериментальних даних. 

Проте детальніше вивчення ФП виявляє розходження із висновками теорії 

ФП Ландау. Залежність кореляційної функції від температури, частоти хви-

льового вектора стає неаналітичною при Т   Т0. Розвиток методу ренорм-

групи для аналізу критичних явищ є одним з найбільших досягнень сучасної 

фізики конденсованого стану речовини. За допомогою цього методу визначе-

но значення критичних індексів та амплітуд для аномалій термодинамічних 

характеристик кристалів у різних критичних точках. У випадку структурних 

ФП фундаментальною проблемою, безумовно, є експериментальне виявлення 

і дослідження зони подібності. Прийнятними об’єктами для таких дослі-

джень є системи із НС-фазами, близькими до ТЛ, оскільки саме поблизу ТЛ є 
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сильно розвинені флуктуації. Крім того, на їх діаграмі стану можна дослі-

джувати ефекти кросоверів від одного типу критичної поведінки до іншого. 

При аналізі експериментальних результатів важливо розрізняти вплив справ-

жніх флуктуацій параметра порядку від деяких ефектів, пов’язаних з наявніс-

тю дефектів. Вплив дефектів на критичну поведінку виявляється не тільки в 

перенормуванні критичних амплітуд, а й у можливому переході до іншого 

класу універсальності. Особливо чутливими до наявності дефектів є моду-

льовані фази. Дефекти можуть сильно зміщувати температури ФП, змінюва-

ти критичну поведінку, індукувати або звужувати НС-фази. Вони також від-

повідають за явища аномального гістерезису та ефекту пам’яті в реальних 

структурах. Важливу інформацію про вплив дефектності кристалічної струк-

тури на ґратковий ангармонізм, а також про коливні збудження ґратки і ме-

ханізми фонон-фононних взаємодій здобувають із досліджень теплових тран-

спортних властивостей твердих тіл. 

Взаємозв’язок між нерівноважними тепловими властивостями та особ-

ливостями фононних спектрів кристалів, їх температурними змінами добре 

проглядається через аномалії поблизу ФП. Мікроскопічні причини перебудо-

ви структури і критичних аномалій термодинамічних функцій можуть бути 

вивчені у ході дослідження механізмів ФП різної природи. 

Наявність НС-фаз у різних класах сполук, з різною кристалічною струк-

турою і хімічним складом (K2SeO4, NaNO2, SC(NH3)2, Sn2P2Se6 і т. д.) потре-

бує розроблення модельних уявлень. Звідси актуальність проведення дослі-

джень динаміки ґратки і встановлення мікроскопічного механізму фазових 

перетворень, вивчення на їх основі причин виникнення НС-фаз при зміні хі-

мічного складу і під впливом зовнішніх впливів. Базовою системою для дос-

лідження ФП в несумірних і сумірних довгоперіодичних структурах є модель 

Ізінга з анізотропною взаємодією перших і других сусідів (так звана ANNNI 

модель) [136—138]. У рамках моделі ANNNI можна пояснити фазові діагра-

ми речовин лише для скінчених температур, але неможливо обґрунтувати іс-

нування НС-фази за абсолютного нуля. Тому вважаємо актуальним вивчення 
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фазових діаграм систем з НС-фазами при 0 К. Для пояснення експеримента-

льно спостережуваного факту існування НС-фази при Т = 0 К (біфеніл, 

(PbуSn1–у)2P2Se6) необхідно вдосконалити модель ANNNI [139, 140]. 

Великі значення діелектричної проникності в точках ФП свідчать про те, 

що система сильно піддається зовнішнім впливам. Зміна форми та об’єму 

кристала при фазових перетвореннях підтверджує, що на ФП мають сильно 

впливати механічні напруження і гідростатичний тиск. Вплив останнього на 

ФП в Sn2P2(SeхS1–х)6 проаналізовано в [1]. Звернуто увагу на високу чутли-

вість ФП до гідростатичного тиску. Однак низька симетрія кристалів та їх 

сильна анізотропія стимулювали проведення досліджень дії одновісного сти-

ску s на ФП даної системи. Ці дослідження дають додаткову інформацію про 

мікроскопічний механізм виникнення НС-фази. Встановлення —T-діаграм 

кристалів Sn1P2S6 і Sn2P2Se6, глибшого розуміння механізмів ФП, а також 

з’ясування можливості практичного застосування цих кристалів підкреслю-

ють важливість досліджень впливу одновісного тиску на фізичні властивості 

кристалів типу Sn2P2S6. 

 

1.3. Каркасна структура та фізичні властивості кристалічного і 

склоподібного тетраборату літію 

 

Згідно з працями [141,142] кристалічна структура LTB належить до про-

сторової групи I41cd ( 12
4vC ). Вона складається з двох тривимірних вкладених 

бор-кисневих каркасів, що охоплюють весь кристал. Основним структурним 

блоком аніонної підґратки є група 6
4 9B O  , в якій два атоми бору знаходяться 

у трикутній, а два — в тетраедричній координації [143, 144]. Відповідно до 

[143] атом В(1) знаходиться у площині трикутника, утвореного атомами О(1), 

О(2), О(3). Цей трикутник є майже рівнобічним, а усі валентні кути О—

В(1)—О близькі до ідеального значення 120. Для утворення ковалентних 

зв’язків з трьома атомами Оксигену О(1), О(2), О(3) атом В(1) у трикутній 

координації використовує свої три sp
2
-гібридні орбіталі. Оскільки В(1)-
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трикутник практично рівнобічний, зв’язки В(1)—О еквівалентні, а їх довжи-

ни дорівнюють відповідно 1,355, 1,371 і 1,374 Å. Кінцева електронна щіль-

ність зміщена у бік більш електронегативних атомів Оксигену (О). 

Координаційним поліедром іншого кристалографічно незалежного ато-

ма є В(2)-тетраедр, тобто він знаходиться у стані sp
3
-гібридизації. У ньому 

два зв’язки В(2)—О(2) = 1,506 Å і В(2)—О(3) = 1,502 Å довші, а два В(2)—

О(1) = = 1,453 Å і В(2)—О(4) = 1,454 Å коротші. Найбільший валентний кут 

О(1)—В(2)—О(4) між найкоротшими зв’язками, який дорівнює 114,9
о
, вини-

кає внаслідок сильного електростатичного відштовхування атомів О(1) і 

О(4). Найменший валентний кут О(1)—В(2)—О(3) становить 102,2
о
. Він про-

тилежний найкоротшому ребру тетраедра О(1)—О(3) = 2,299 Å. Це ребро є 

спільним для В(2)-тетраедра і поліедра Li. Атоми О(2) і О(3) об’єднують 

В(1)-трикутник з двома В(2)-тетраедрами. Максимуми електронної густини 

на зв’язках В(2)—О дещо зміщені від цих зв’язків [143]. 

Координація атома О(4) істотно відрізняється від оточення інших атомів 

Оксигену. Він знаходиться на поворотній осі другого порядку, є спільною 

вершиною двох В(2)-тетраедрів і не утворює коротких зв’язків з атомами Li. 

Валентний кут В(2)—О(4)—В(2) становить 108,7, що приблизно дорівнює 

значенню 109,47, характерному для ідеального тетраедра. Це дає підставу 

припустити, що атом О(4) знаходиться у стані sp
3
-гібридизації. Він має тет-

раедричну координацію, причому дві вершини поліедра зайняті атомами 

В(2), а дві інші — неподіленими парами електронів самого атома О(4). Зага-

лом блок 6
4 9B O   дещо вигнутий і не має площини симетрії . Cтруктурні бло-

ки об’єднані між собою у каркас за рахунок узагальнення атомів О(1) і утво-

рюють спіралі симетрії четвертого порядку в напрямку [001]. Спіралі, в свою 

чергу, також пов’язані між собою спільними атомами О [143,144]. 

В аніонній підґратці LTB існують канали, орієнтовані вздовж кристалог-

рафічного напрямку [001], в яких знаходяться катіони Літію (Lі). Вони від-

носно слабко зв’язані з аніонною підґраткою, що зумовлює наявність як ква-

зіодновимірної іонної провідності, яка здійснюється іонами Lі за вакансійним 
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механізмом, так і значної анізотропії електропровідності. Отже, монокриста-

ли LTB можна віднести до групи одновимірних суперіонних провідників по-

дібно до низки інших літійвмісних сполук [145—147]. Ланцюги з літій-

кисневих тетраедрів у ньому навиті на вісь симетрії 41. Тетраедри сполучені в 

ланцюг вершинами О(3), відстань між найближчими атомами літію стано-

вить 3,114 Å. Проекцію кристалічної структури LTB на площину XY наведено 

на рис. 1.7. 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Проекція кристалічної структури LTB на площину XY[143]. 

 

Іншою характерною особливістю монокристалів LTB, яка безпосередньо 

випливає з будови їх кристалічної ґратки, є сильна анізотропія коефіцієнтів 
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теплового розширення, причому за температур <375 К для напрямку [001] 

вони є від’ємними [148]. Пояснення цих властивостей аналогічне до пояс-

нення в [149], де досліджено температурну залежність теплового розширення 

сполуки LBO. Вона складається з таких самих структурних фрагментів, що й 

LTB, і має подібну будову кристалічної ґратки. Автори праці [149] вважають, 

що структура аніонної підґратки LBO поєднує в собі структури спіралі та го-

фрованого ланцюга, оскільки кути між зв’язками у спіралі змінюються в ме-

жах 119—123 (трикутник) і 109—122 (тетраедр). Відомо, що для обох та-

ких структур характерні від’ємні значення хоча б одного з коефіцієнтів aij. 

Для гофрованих структур причиною від’ємного значення aij є складна залеж-

ність розміру не тільки від відстані між атомами, а й від кута зв’язку. Як на-

слідок, навіть незначне збільшення довжини зв’язків приводить до істотного 

зменшення кутів між зв’язками. 

Отже, якщо зі зміною температури відбувається розширення в одному 

кристалографічному напрямку, то в перпендикулярному напрямку цілком 

можливе звуження, що і спостерігається у монокристалах LBO та LTB. Такі 

структурні особливості визначають як низку властивостей LTB, так і сфери 

його використання (зокрема, в термостабільних пристроях на поверхневій 

акустичній хвилі). 

Згідно з [143] у першу координаційну сферу атома Літію входять насам-

перед чотири найближчі атоми О: O(1), O(2), O(3) і O(3), розміщені на відс-

танях 1,967—2,170 Å, які утворюють спотворений тетраедр. Атом Літію змі-

щений з центра тетраедра до грані O(1)—O(3)—O(3) в напрямку до атома 

О(4), що знаходиться на відстані 2,611 Å. Отже, атом О(4) можна вважати 

п’ятою вершиною літієвого поліедра. Ще два атоми Оксигену знаходяться на 

відстанях 2,695 і 2,951 Å й утворюють семивершинний поліедр. Середня від-

стань від атома Літію до чотирьох найближчих атомів Оксигену в кристалах 

LTB дорівнює 2,06 Å, а середні довжини зв’язку Li—O для тетраедричної і 

гексаедричної координацій атомів Li у літійвмісних кристалах становлять  

відповідно 1,98 і 2,16 Å [150]. Отже, координація Li по О в кристалах LTB 
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насправді не є тетраедричною. Подібного погляду дотримуються і автори 

праці [150]. Вони вважають, що у кристалічному LTB іон Літію займає спо-

творену чотирикоординовану позицію з середньою довжиною зв’язку Li—O 

2,05 Å. Відповідно до співвідношення довжина зв’язку—валентність сумарна 

валентність, яка припадає на зв’язки іона Li з чотирма іонами О, які його 

оточують, становить 0,83. П’ятий атом О знаходиться на відстані 2,63 Å. За-

галом у межах сфери радіусом 3 Å і з центром в позиції іона Li наявні сім 

атомів Оксигену. Таким чином, лише з їх урахуванням досягається співвід-

ношення зв’язок—валентність, що дорівнює одиниці. 

Як випливає з аналізу структурних даних [152], атоми Li знаходяться на 

відстані 0,17 Å від площини, утвореної атомами О(2)—О(3)—О(3) і зміщені 

в напрямку більш віддаленого атома О(4) (рис. 1.8). Водночас великі значен-

ня компонент анізотропних теплових зміщень атомів Li, найбільше з яких — 

0,2 Å, вздовж напрямку Li—O(4) дають змогу припустити наявність для ньо-

го альтернативної позиції з близьким значенням потенціальної енергії, яка 

знаходиться по інший бік від площини О(2)—О(3)—О(3). При цьому розпо-

діл потенціалу для іонів Li в напрямку, перпендикулярному до вказаної пло-

щини, повинен мати вигляд асиметричного двоямкового потенціалу. Подібне 

припущення висловлювалось і у праці [151] при інтерпретуванні результатів 

температурної залежності теплоємності LTB. Існування альтернативних по-

зицій для іонів Li у кристалах LTB передбачено також у працях з досліджен-

ня його спектрів ЯМР [153] і термоелектричних властивостей [154]. 

Згідно з [143] між еквівалентними тепловими параметрами Векв для ато-

мів Бору (В), Оксигену та Літію, існує значна різниця. Так, якщо для В і О 

вони набагато менші за одиницю, то для Літію дорівнюють 2,18 Å
2
, що свід-

чить про міцність аніонної підґратки та певну “пухкість” катіонної, наявність 

якої сприяє переходам типу порядок—безлад. Аналіз результатів структур-

них даних з урахуванням великих значень компонент анізотропних теплових 

коливань атомів Li дає змогу припустити наявність механізму фазового пере-

ходу, що полягає в різкому розупорядкуванні іонів Li у високотемпературній 
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фазі за енергетично близькими позиціями, які розміщені по обидва боки від 

площини трьох найближчих атомів О. За такого механізму розупорядкування 

нові елементи симетрії не з’являються, він характерний для ізоструктурного 

фазового переходу [152]. 

 

 

Рис. 1.8. Найближче координаційне оточення атома Li в кристалічному 

LTB [159]. Довжину зв’язків наведено в ангстремах (Å) 

         

За низьких температур іони Li мають бути локалізовані поблизу низько-

енергетичних позицій. Імовірність заселення альтернативних позицій може 

різнитися від нуля, що сприяє утворенню доменоподібної структури в розпо-

ділі іонів Li. За високих температур імовірності заселення позицій можуть 

зрівнюватися, що має призводити до зникнення доменної структури [152]. 

Згідно з [143] максимуми електронної щільності в зв’язках В—О зміще-

но в бік Оксигену, тобто хімічний зв’язок в аніонній підґратці є ковалентним 

полярним, а між атомами Li і аніонною підґраткою — іонним. У праці [153], 
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спираючись на експериментальні дані щодо спектрів КР, визначено ефектив-

ний заряд |Z|e у монокристалі LTB: 0,8  0,1 для Літію, 1,23  0,05 для В і 

0,93  0,01 для О. Ці результати дають змогу оцінити ступінь іонності 

зв’язків В—О, яка дорівнює fi(B—O) = 0,62, що свідчить про його істотно ко-

валентний характер. 

У праці [156] теоретично розраховано ефективні заряди окремих іонів у 

LTB, які становлять: для Li +0,664, для В(1) +1,072, для В(2) +1,223, для  O 

–0,846. Зв’язки В—О у блоках ВО3
3


 і ВО5
4


 є ковалентними і дуже міцними, 

а заряд від іонів О зміщений до іонів В(1) і В(2). Із результатів розрахунків 

[156] випливає, що зв’язок В(1)—О міцніший, ніж зв’язок В(2)—О, оскільки 

для В sp
2
-гібридизація є більш природною ніж sp

3
-гібридизація. У зв’язку 

Li—O розподіл заряду для обох іонів майже сферичний, а щільність заряду 

між ними мала, тому цей зв’язок можна вважати переважно іонним. Карти 

розподілу електронної щільності для різних площин LTB наведено в [143, 

156]. 

Належність кристалічної структури LTB до каркасного типу з міцними 

напрямленими зв’язками обумовлює відсутність у монокристалі виразних 

площин спайності. Як випливає з даних праці [40], тріщини у ньому під дією 

механічного навантаження найлегше поширюються у площинах (100), (010), 

(001) і (111), тобто вздовж атомних шарів, які з’єднані лише містковими ато-

мами О між сусідніми бор-кисневими комплексами (В4О9)
6–

 і тому найслабше 

зв’язані між собою. Автори вважають, що сили зв’язків між атомними шара-

ми, котрі проходять вздовж вказаних площин, додатково ослаблені ще й уна-

слідок електростатичного відштовхування атомів О, які належать до різних 

бор-кисневих комплексів, а також відштовхуванням однойменно заряджених 

іонів Li
 +,

 зосереджених у місцях з’єднання основних структурних одиниць. 

При зниженні температури аніонний каркас LTB помітно не змінюється, 

а катіон Lі, оточений трьома екваторіальними і двома аксіальними іонами О, 

порівняно з його положенням за кімнатної температури зміщується від одно-

го аксіального іона до іншого на 0,037 Å і 0,047 Å відповідно при 153 К і 133 
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К [157]. У праці [158] з дослідження спектрів ЯМР монокристалів LTB стве-

рджується, що в інтервалі температур 80—300 К не виявлено жодних змін 

константи квадрупольного зв’язку або орієнтації головних осей тензорів гра-

дієнтів електричного поля на ядрах атомів Бору в LTB, що свідчить про “жо-

рсткість” у вказаному температурному інтервалі бор-кисневого каркасу. 

Водночас, згідно з [159], за температури 235 К на температурних залеж-

ностях низки фізичних параметрів спостерігаються певні особливості (пере-

гини, злами), які вказують на нестабільність кристалічної ґратки. Ці аномалії, 

як вважають автори, можна пояснити наявністю ізоструктурного фазового 

переходу типу порядок—безлад, обумовленого стрибкоподібною зміною 

якогось з кутів у кисневих ланцюгах. На думку авторів [93], оскільки у струк-

турі кристалів LTB атоми Lі повністю займають весь набір загальних пози-

цій, то ізоструктурний фазовий перехід із зміною структури літієвої підґрат-

ки при Tc = 235 K можна пов’язати із переходом іонів Lі в інші позиції. 

У праці [160] за допомогою прецизійного РФА досліджено температур-

ну залежність параметрів кристалічної ґратки LTB за температур від кімнат-

ної до 1073 К. Для напрямку [001] розмір кристалічної комірки монотонно 

збільшується, тоді як для напрямку [100] поблизу температури 773 К спосте-

рігається злам, що свідчить про можливий фазовий перехід, який, проте, не 

супроводжується зміною тетрагональної симетрії. 

Згідно з даними термогравіметричних вимірювань LTB в інтервалі тем-

ператур 300—1173 К у ньому відсутні структурні фазові переходи першого 

роду [161], однак автор [162], виходячи з результатів оптичних досліджень, 

вважає, що в інтервалі 300—475 К існує несумірна модульована фаза. Про 

існування такої фази у монокристалі LTB повідомляється і в [163]. У праці 

[164], яка базується на результатах досліджень рентгенівських і дифракцій-

них спектрів монокристала LTB під дією періодично змінюваного темпера-

турного поля в інтервалі 80—300 К, НС-фази не виявлено. Аналогічні висно-

вки отримали і в [158], виходячи з результатів дослідження температурної 

залежності спектрів ЯМР Lі в монокристалі LTB. 
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У праці [165] повідомляється про певну структурну перебудову в крис-

талічному LTB при 396 К, а саме про часткове розупорядкування катіонної 

(літієвої) підґратки. З цим погоджуються автори праці [166], виходячи з ре-

зультатів дослідження ІК-спектрів монокристала LTB у діапазоні 50—

1600 см
–1

 при 20—680 К. Згідно з отриманими даними, на відміну від різких 

піків, які відповідають зв’язкам В—О, піки, спричинені наявністю зв’язків 

Li—O, що знаходяться в інтервалі 350—510 см
–1

, є досить широкими навіть 

при 20 К. Зі збільшенням температури вони зміщуються по частоті і сильно 

розширюються, а при ~500 К смуга поблизу 508 см
–1

 розщеплюється, що сві-

дчить про розупорядкування катіонної підґратки монокристалів LTB унаслі-

док термоактивації іонів Lі. Ще одне підтвердження такого розупорядкуван-

ня наведено в працях [152, 167—169] з досліджень релеївського і гіперреле-

ївського розсіювань світла в монокристалах LTB. Так, посилення загасання 

змішаних коливань за участю іонів Lі спостерігається в інтервалі температур 

375—400 К, що пояснюється розупорядкуванням іонів Li
+ 

 по вакансіях та 

міжвузлях. Воно супроводжується зменшенням енергії активації провідності 

від 0,54 еВ при Т < 390 К до 0,36—0,39 еВ за вищих температур. Аномалії 

коефіцієнта термоЕРС [110], дійсної частини діелектричної проникності 33 

[170] і злам на температурній залежності провідності [171], які наявні в інте-

рвалі температур 450—770 К, на думку авторів [169], пов’язані з початком 

перенесення іонів Li
+ 

 у напрямку, перпендикулярному до [001]. Аномалії 

властивостей в монокристалах LTB спостерігались і за температур вищих ніж 

780 К, зокрема — це частотно-незалежні максимуми на температурній зале-

жності дійсної частини діелектричної проникності 11 і 33 [170], пік погли-

нання ультразвуку для zz-моди [172], на спектрах КР [173]. 

Водночас автори [9] на підставі результатів дослідження температурної 

залежності генерування другої гармоніки в інтервалі температур від кімнат-

ної до 873 К заперечують наявність у ньому фазових переходів, а спостере-

жуване в [174] зменшення генерування другої гармоніки пов’язують з досяг-

ненням крайового мінімуму Мейкера. 
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Згідно з результатами досліджень ізочастотної температурної залежності 

інтенсивності релеївського і гіперрелеївського розсіювань в ізотопно заміще-

них монокристалах LTB в інтервалі 300—800 К [169] на ній спостерігаються 

дві аномалії поблизу 520 К і 800 К. На думку авторів, перша з них пов’язана з 

перестрибуванням іона Lі між двома нееквівалентними позиціями. Енергія її 

активації становить ~0,23 еВ. Щодо більш високотемпературної аномалії, то 

в [169] вважають, що вона зумовлена фазовим переходом типу порядок—

безлад, який спричинено “топленням” літієвої підґратки. Температурна зале-

жність часу релаксації, отримана унаслідок аналізу спектра квазіпружного 

розсіювання, задовільно описується за допомогою теоретичних співвідно-

шень, притаманних таким фазовим переходам, з відповідними параметрами 

Tc = 790 K і  = 0,95. Наявність ще одного високотемпературного максимуму 

релеївського розсіювання при 950 К та його істотне розширення свідчать про 

комплексний характер фазового переходу, зумовлений метастабільністю літі-

євої підґратки та її високою чутливістю до наявності домішок. 

Прийнято вважати, що структура скла, отриманого охолодженням роз-

плаву, переважно відповідає структурі цього розплаву, а також продуктів 

структурних перебудов, які відбуваються при його охолодженні до Tg. Щодо 

безпосередньо літієво-боратних стекол, то, з урахуванням високої в’язкості й 

розмаїття компонентів розплаву, їх структура істотно залежить не лише від 

складу і швидкості його охолодження, а й від часу витримування за певної 

температури, тобто від ступеня рівноважності розплаву, який піддається гар-

туванню [175]. Під час охолодження розплаву у режимі вимкненої печі його 

температура зменшується за експоненціальним законом, а значення Тg зале-

жить від його складу. Нижче від Tg структурні перетворення практично не ві-

дбуваються. Якщо ж Тg доволі висока, при швидкому охолодженні у склі за-

морожується менш стабілізована структура, яка відповідає вищій температу-

рі, ніж при повільному охолодженні. Очевидно, що чим вищі температура, 

від якої здійснюється гартування, швидкість охолодження і Тg, тим подібніша 

структура скла до структури розплаву і тим більша його ентальпія [176]. Слід 
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враховувати, що у випадку гартування розплаву значної маси швидкість його 

охолодження у поверхневих шарах і в об’ємі буде різною, тож і структура 

скла в отриманому зливку дещо відрізнятиметься по перерізу. 

Якщо в ранніх працях [177, 178] з досліджень структури склоподібного 

LTB за методом нейтронної дифракції повідомлялося про існування у ній чо-

тирьох боратних конфігурацій, а саме: диборатної, тетраборатної, метаборат-

ної і ВО4, то, згідно з даними [179], вона складається з тих самих структур-

них одиниць, що й кристалічний LTB [143]. Крім того, у склі виявлено певне 

впорядкування аніонної підґратки відносно базових структурних блоків (тоб-

то наявність суперструктурних одиниць — боратних кілець). Визначальними 

особливостями проміжного порядку в склоподібному LTB є положення іонів 

Lі і співвідношення бор-кисневих трикутників і тетраедрів. Окрім відсутності 

дальнього порядку для склоподібного LTB порівняно з кристалічним харак-

терні такі особливості, як зменшення вмісту атомів бору у тетраедричній ко-

ординації (до ~45 % порівняно з 50 % для кристалічного) і поява внаслідок 

цього немісткових атомів Оксигену NBO, з’єднаних з трикутниками ВО3. Це 

означає, що ~90 % негативного заряду зосереджено на тетраедрах ВО4, а  

~10 % — на NBO [180]. 

На відміну від даних, отриманих моделюванням [181, 182, 183], де пові-

домлялось про наявність двох різних позицій для іона Li
 + 

 — компенсуваль-

ної та модифікувальної, координаційне число 7—8 і відстань Li—O для ком-

пенсувальної позиції Літію 2,12 Å, за результатами експериментальних до-

сліджень [180, 179] іон Li
 + 

 має переважно тетраедричну координацію, відс-

тань Li—O коротшу, ніж наведену в [181—183] для компенсувальної позиції, 

а саме 1,99  0,01 Å (відстань Li—O для тетраедричної координації Lі, що 

найчастіше зустрічається у кристалах, становить 1,98 Å). Автори [180, 179] 

вважають, що не існує чіткої межі між компенсувальною і модифікувальною 

позиціями іонів Lі, а самі вони розподілені у широкому діапазоні відстаней 

між ними. Згідно з [143] у кристалічному LTB відстань Li—O становить 2,05 Å, 

а координаційне оточення має вигляд спотвореного тетраедра. Відповідно до 
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співвідношення довжина зв’язку : валентність зв’язку для чотирикоордино-

ваного по О іона Lі у склі LTB валентність дорівнює 0,83 [180]. П’ятий атом 

О знаходиться на відстані 2,63 Å, а сім розташовано усередині сфери радіу-

сом 3 Å і центром у позиції іона Lі. Лише з урахуванням усіх цих семи атомів 

О досягається співвідношення зв’язок : валентність, що дорівнює одиниці. 

Для п’ятерної і шестерної координацій іона Літію в літійвмісних кристалах 

довжина зв’язку Li—O становить від 2,05 до 2,30 Å. Таким чином, оскільки 

відстань Li—O у склі LTB дорівнює 1,99 Å, автори вважають, що координа-

ція іона Lі в ньому переважно тетраедрична. Гаусівське згладжування піка 

Li—O для координаційного числа (N = 4,9) і фактора Дебая—Воллера ( = 

0,090 Å) дає дещо більші значення, з чого випливає, що координаційний тет-

раедр іона Lі спотворений. Виходячи із розмірів відстані Li—B і кута Li—

O—B вважають, що   більшість літієвих поліедрів зв’язана з блоками ВО4 ку-

тами, а меншість — гранями. Атоми Lі і В у склі знаходяться на більших від-

станях, ніж у кристалі [180]. Згідно з [184] температура склування і частоти 

коливання бор-кисневої сітки в LTB не залежать від співвідношення ізотопів 

Lі у ньому. Це свідчить про те, що іон Lі, який слугує модифікатором бор-

кисневої сітки, слабо взаємодіє з нею. 

Зауважимо, що невпорядкованість розміщення бор-кисневих структур-

них одиниць у склі LTB призводить до їх менш щільного пакування (внаслі-

док чого, зокрема, їх густина менша порівняно з кристалом ) і, відповідно, до 

появи пустот та збільшення перерізу каналів провідності [178], в результаті 

чого створюються умови для входження іонів домішок, у тому числі багато-

зарядних. Відповідно зростає й іонна провідність унаслідок вільнішого пере-

міщення іонів Lі [178] порівняно з монокристалом [165]. 

Виявлено [178], що при введенні у скло LTB певної кількості домішки 

ближній порядок у бор-кисневій сітці практично не змінюється, тоді як по-

мітно змінюється середній порядок (4—20 Å), в якому важливу роль відігра-

ють різні бор-кисневі угруповання (поліаніони). Впроваджені іони домішки 

займають невузлові позиції і мало впливають на локальну структуру скла. 
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Вміст домішок у склоподібному LTB порівняно з кристалічним може бути у 

багато разів вищим. 

 

1.4. Методики експериментальних досліджень 

 

Дослідження фізичних властивостей в околі полікритичних точок став-

лять підвищені вимоги до чутливості і точності методу вимірювань. При 

розв’язуванні такого роду задач велике значення мають дослідження анома-

лій температурної залежності питомої теплоємності. 

Температурну залежність теплоємності кристалів за температури 77 К 

вивчали на зразковій теплофізичній низькотемпературній установці 2-го роз-

ряду. В установці реалізовано абсолютний адіабатичний спосіб вимірювання 

з періодичним введенням теплоти. Температурні режими автоматично регу-

лювались чотирма каналами за допомогою високоточних регуляторів темпе-

ратури ВРТ-2. Для зменшення впливу теплоємності термометра на вимірю-

вану теплоємність останній було винесено на поверхню внутрішньої ширми. 

Ширма має більший тепловий зв’язок з навколишнім середовищем, ніж зра-

зок, тому тепловиділення термометра не додає жодних похибок. Для ство-

рення адіабатичних умов теплообмін зразка з навколишнім середовищем 

зводився до мінімуму. З цією метою температуру внутрішньої і зовнішньої 

ширм теплових екранів навколо зразка підтримували на одному рівні і на 3 К 

нижче, ніж температура зразка. Різницю температур між зразком і ширмами 

визначали за допомогою увімкнених послідовно двох диференціальних мідь-

константанових термопар. Температуру зразка вимірювали платиновим тер-

мометром ТСПН-4 з похибкою  0,01 K. Об’єм калориметра становив 1 см
3
. 

Вимірювання виконували в автоматичному режимі за допомогою 

комп’ютерно-вимірювальної системи “Оксамит”, створеної на основі діало-

го-обчислювального комплексу ДОК-2. Результати вимірювань виводились 

на принтер або монітор. Теплоємність порожнього калориметра визначали в 

30 точках, отримані дані було оброблено на ЕОМ методом найменших квад-

ратів із використанням полінома 
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Середньоквадратичне відхилення експериментальних значень від усере-

дненої кривої не перевищувало 0,05 %. Похибка вимірювань теплоємності  

не перевищувала 1 %. 

Теплоємність в інтервалі температур 300—1000 К вимірювали на дифе-

ренціально-сканувальному калориметрі “Setaram”. Як зразки використовува-

ли монокристали масою 0,2 г. Точність експерименту дотримувалась у межах 

4—5 %. 

Структурні ФП типу зміщення або порядок—безлад у кристалах харак-

теризуються зміщенням іонів відносно середньої позиції. Вторинним ефек-

том цього мікроскопічного явища є зміна сприйнятливості в оптичному діа-

пазоні частот, що пов’язано, в свою чергу, зі зміною двопроменезаломлення 

( ) n . Результати дослідження ( ) n  часто дають першу інформацію про іс-

нування структурних фазових переходів, їх рід і, разом з аналізом доменів, 

про точкову симетрію впорядкованої і невпорядкованої фаз. Додаткові пре-

цизійні дослідження двопроменезаломлення дають змогу визначити функці-

ональну залежність параметра порядку від температури. Для дослідження 

температурної залежності двопроменезаломлення використовувався метод 

Сенармона [185]. Метод ґрунтується на принципі компенсації різниці ходу 

між хвилями, що утворюється унаслідок проходження світла крізь досліджу-

вану двопроменезаломлювальну пластинку. На шляху еліптично поляризова-

ного світла, що виходить зі зразка, встановлюється пластинка / 4  так, що 

осі її індикатриси збігаються з головними осями еліпса. У цьому випадку піс-

ля пластинки завтовшки / 4  отримуємо лінійно-поляризоване світло, вектор 

поляризації якого повернутий на кут   до положення погасання поля зору. 

Двопроменезаломлення n  визначається із співвідношення 

2

360
n

d

 
  ,      (1.14) 
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де   — довжина хвилі світла; d  — товщина кристала;   — кут повороту 

аналізатора відносно падаючого на кристал променя поляризованого світла. 

Точність вимірювання цим методом залежить від ступеня монохроматичнос-

ті світла, якості поляризаційних призм і точності кутових лічильних прила-

дів. В даній праці як джерело світла використовувався гелій-неоновий лазер 

ЛГН-113 ( 1  = 0,6328 мкм, 2  = 1,15 мкм). Точність вимірювання кута v не 

менше як 30. Дослідження проводились в динамічному режимі в парі азоту 

(>77 К) або гелію (<77 К). Швидкість зміни температури для кожного кон-

кретного випадку наведено нижче. Температуру зразка вище 77 К контролю-

вали мідь-константановою термопарою (теплий спай при 273 К). Для вимі-

рювання температури нижче ніж 77 К застосовувалась мідь—мідь-залізна 

термопара, чутливість якої в інтервалі температур 4,2—77,3 К значно вища 

(холодний спай при 4,2 К). Температурна залежність термоЕРС обох термо-

пар оброблена на ЕОМ методом найменших квадратів за поліномом 

ЕРС =
6

1


n
n

n

A T .      (1.15) 

Температуру вимірювали за допомогою компаратора напруг Р3003, який 

забезпечує точність  0,01 K. 

Цінну інформацію про несумірно-модульовані структури дають дослі-

дження діелектричних властивостей. Температурні вимірювання діелектрич-

ної проникності цих матеріалів виконували за допомогою моста змінного 

струму Р5058. Дослідження проводили в динамічному режимі у парі азоту за 

допомогою кріостатної системи УТРЕКС. Температура зразка контролюва-

лась мідь-константановою термопарою (теплий спай при 0 C). Температуру 

вимірювали за допомогою компаратора напруг Р3003, який забезпечує точ-

ність 0,01 К. В інтервалі частот 10
3
—10

5
 Гц зразок діелектрика можна роз-

глядати як елемент із зосередженими параметрами і досліджувати його за 

допомогою мостових і резонансних методик [186]. Для цього можна скори-

статися формулою плоского конденсатора 
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0

,
cd

S
 


       (1.16) 

де с — ємність конденсатора зі зразком; S, d — геометричні розміри конден-

сатора. Діелектричні властивості кристала вивчали на пластинках полярного 

зрізу розмірами приблизно 3  3  0,7 мм. Як електричні контакти застосову-

вали срібну або індій-галієву пасту. 

Комбінаційне розсіювання (КР) світла досліджували на подвійному ґра-

тковому спектрометрі ДФС-24, в якому диспергувальними елементами є дві 

однакові дифракційні ґратки з числом штрихів 1200 на 1 мм, що працюють в 

першому дифракційному порядку. Фотоелектрична реєстрація проводилась з 

використанням ФЕП-79 і стандартного реєструвального пристрою ЕРУ-24, 

який працює в режимі постійного струму, із записом спектрів самописцем 

КСП-4. Для збудження використовували гелій-неоновий (  = 6328 ) поту-

жністю 40 мВт та криптоновий (  = 6471 ) потужністю до 1 Вт лазери. З 

використанням їх випромінювання вивчено КР світла кристалів Sn2P2S6 і де-

яких твердих розчинів Sn2P2(SeхS1–x)6 (x < 0,6) світло-оранжевого кольору з 

краєм поглинання 5000   [187—191]. Близькість до резонансу зумовлює ве-

ликий переріз КР, що дало можливість досліджувати спектри при малих щі-

линах (0,05—0,1 мм). Обернена лінійна дисперсія спектрометра на вихідній 

щілині дорівнювала 4,9 А/мм, що дало змогу досягти спектрального розді-

лення    0,5—1,0 см
–1

. Під час запису швидкість сканування становила 

1,2 /xв і 3,6 /хв при сталій часу системи реєстрації 5 с. Відносна похибка 

вимірювань інтенсивностей в максимумах ліній із напівширинами 1—3 см
–1

 

та деформація напівширин їх контурів відносно дійсних напівширин спект-

ральних ліній становили 2 %, а зміщення максимумів ліній не перевищува-

ло 9 %. 

Застосовувалась геометрія розсіювання “на відбивання”. Поляризація 

розсіяного випромінювання контролювалась поляризаційною призмою. Для 

вимірювань поляризаційних спектрів КР використовували монокристали ви-

сокої оптичної якості (без видимих неоднорідностей і дефектів). Оскільки у 
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розчинів Sn(Pb)2P2S(Se)6 складна морфологія і вони не мають природних гра-

ней, які б збігалися з площиною симетрії, їх попередньо обробляли шліфу-

ванням і оптичним поліруванням. Лінійні розміри зразків становили 2—3 мм. 

У ході вивчення температурних залежностей спектрів КР зразки знахо-

дились в кріостаті із залишковим тиском не більше ніж 10
–3

 мм рт. ст., що 

мав вікна для проходження збудного і розсіяного випромінювання, а також  

для спостереження зразка. Температуру вимірювали диференціальною мідь-

константановою термопарою з точністю 0,2 С, яку встановлювали на мідно-

му кристалотримачі безпосередньо біля зразка. Після досягнення необхідної 

температури запис спектра проводився через певний проміжок часу (20—

30 хв) для зрівнювання температур кристалотримача і зразка. Кріостат вста-

новлювався на юстирному столику, що давало змогу надавати зразку необ-

хідного положення. При записі одного спектра дрейф температури контро-

лювався і стабілізувався високоточним регулятором температури ВРТ-2, він 

не перевищував 0,5 град. 

Для аналізу спектрів КР використовувалася програма УПОС (розробле-

на в ІОХ АН України). Цифрування спектрів здійснювалося вручну. Експе-

риментальний спектр задавався у вигляді масиву точок. Використання цього 

алгоритму дає змогу значно скоротити час обробки спектрів, збільшити точ-

ність апроксимації експериментального спектра. На ЕОМ ЕС-1022 тривалість 

аналізу одного спектра становила 2—3 хв, точність підгонки — 2 % (середнє 

відхилення обчисленого спектра від експериментального). 

Розсіювання повільних нейтронів є досить перспективним методом екс-

периментального вивчення фізики конденсованого стану: повільні нейтрони 

виявились дуже зручним “приладом” дослідження деталей атомної структури 

і динаміки ґратки речовини. 

У цій праці дослідження непружного розсіювання повільних нейтронів 

(до 5  10
–3

 меВ) проводили на багатодетекторному спектрометрі за часом 

прольоту на реакторі ВВР-М ІЯД АН України [192]. Енергія спадних моно-
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хроматичних нейтронів становила 13 меВ. Під час експерименту зразок знахо-

дився в тонкостінному алюмінієвому контейнері розмірами 15  64  100 мм. 

Для монохроматизації спадних нейтронів використовували полікриста-

лічний фільтр. За допомогою механічного переривника пучок розривали, що 

давало змогу аналізувати енергію розсіяних нейтронів за часом прольоту. 

Енергетичний спектр розсіяних нейтронів досліджували одночасно під кіль-

кома кутами розсіювання. 

Температурні залежності коефіцієнтів лінійного розширення вивчали за 

допомогою двоштокового оптико-механічного кварцового дилатометра. Ате-

стація установки проводилась за зразком першого розряду з полікристалічної 

міді [193], чутливість — 4  10 см
–7

. У кожній точці температуру зразка стабі-

лізували за допомогою системи термостатування, змонтованої на базі регуля-

торів ВРТ-2. Точність підтримання температури не менша ніж 0,01 К. Темпе-

ратуру зразка в інтервалі 20—100 К вимірювали платиновим термометром 

ТСПН-2, в інтервалі 4,2—20 К — германієвим ТСГ. Похибка вимірювань те-

мператури не перевищувала 0,01 К. Коефіцієнт лінійного розширення обчи-

слювався за формулою / ,   k N T  де N  — зміна кількості поділок за 

шкалою окуляра на температурній ділянці ;T  k — параметр, рівнозначний 

сталій приладу, поділеній на розмір зразка. 

Коефіцієнт теплопровідності визначали методом стаціонарного поздов-

жнього теплового потоку на розробленій в НПО ВНІІФТРІ автоматизованій 

установці TAU-2 [194] в інтервалі температур 4,2—370 К. 

Для створення в зразку стаціонарного потоку теплоти необхідно між 

верхньою і нижньою межами зразка підтримувати будь-який градієнт темпе-

ратури. За низьких температур (4,2—90 К) градієнт температур на зразку 

становив 0,01—0,1 К/см, а за високих (100—370 К) — 0,1—1,0 К/см. Віднос-

на похибка вимірювань коефіцієнта теплопровідності в усьому температур-

ному інтервалі для всіх експериментів не перевищувала 2 %. Стаціонарне 

значення коефіцієнта теплопровідності визначалось протягом 1—2 год. Тем-

пературу вимірювали залізо-родієвими термометрами опору, чутливість яких 
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5 · 10
–5

 К у діапазоні температур 0,5—330 К [195]. Для зниження втрат теп-

лоти зразок, теплостік і тепловитік оточили тепловою ширмою, температуру 

якої підтримували на рівні температури витоку нагрівника. Різницю темпера-

тури між нагрівником та екраном визначала багатоспайна диференціальна 

термопара. 

Тепловий контакт зразка, нагрівника і холодильника забезпечується на-

несенням на поверхні теплостоку, зразка і нагрівника мастила, яким є рідкий 

мономір каучуку СКТНФ 17, та розміщенням між поверхнями контакту зра-

зок—теплостік, зразок—нагрівник індієвих прокладок. Механічна міцність 

контактів забезпечується притисканням зразка нагрівником до теплостоку 

пружиною. 

Програмне забезпечення комп’ютерно-вимірної системи включає опера-

ційну систему ІР-3 і програму керування апаратними модулями системи 

DACNNN [196]. Носієм інформації є магнітний диск. Операційна система ІР-3 

забезпечує підготовку, наладження і виконання програм, створення і коригу-

вання бібліотек, програм і даних на зовнішньому накопичувачеві. Вона поєд-

нує в собі компілятор мовою QUASIC, засоби редагування і виконання про-

грам, засоби керування файлами. Бібліотека містить комплект стандартних 

програм, що забезпечують вимірювання напруги і частоти, керування проце-

сом вимірювань, перевірку готовності апаратури та зв’язок із зовнішніми 

пристроями спільного користування (принтер, алфавітно-цифровий дисплей 

та ін.). 

Завантажувальний модуль DACNNN, що зберігається на магнітному но-

сії у вигляді кодів команд процесора, містить набір стандартних програм. 

Саме ці програми забезпечують виконання відповідних функцій обслугову-

вання плати УПИ при звертанні до них із робочої програми, складеної мовою 

високого рівня (наприклад QUASIC, PASCAL, BASIC). Тут також є паспорт-

ні дані плати УПИ, отримані з початкової атестації пристрою. Вони викорис-

товуються при обов’язковій автоматичній самоперевірці УПИ після заванта-

ження DACNNN в ОЗУ мікроЕОМ із системного носія. 
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Зразки до дослідження підготовували шліфуванням на плоскому склі 

порошком крупністю 7 мкм і наступним поліруванням на тканині з порош-

ком крупністю до 2 мкм. Усі зразки мали форму прямокутного паралелепіпе-

да з розмірами не меншими ніж 7 мм. 

Досліджувані кристали вирощено методом газотранспортних реакцій 

або Бріджмена—Стокбаргера кандидатом хімічних наук с.н.с. М.І. Гурзаном 

та групою хіміків-технологів НДІ ФХТТ.  
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ВИСНОВКИ до розділу 1 

1. Статистична обробка результатів дослідження електронно-емісійного 

аналізу флуктуацій складу синтезованих і вирощених монокристалів твердих 

розчинів (PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6 методом хімічних транспортних реакцій з ви-

користанням транспортера SnI4 + PbI2 свідчить про однорідність зразків і не-

значне відхилення (0,5 %) складу кристалів твердих розчинів від заданого в 

бік збільшення вмісту свинцю і селену.  

 

2. На основі огляду літературних даних  перед початком цієї роботи 

встановлено, що приклади надійної ідентифікації ТКТЛ відсутні, а найперс-

пективнішими матеріалами для вивчення  ТКТЛ є власні сегнетоелектрики 

типу Sn2P2S6, що актуалізувало детальні дослідження основних термодинамі-

чних функцій і параметрів (теплоємності, параметра порядку і сприйнятливо-

сті) кристалів типу Sn2P2S6 для визначення положення термодинамічних 

“шляхів” цих речовин. 

 

3. Критичний аналіз сучасного стану експериментальних і теоретичних 

робіт з вивчення фізико-хімічних властивостей тетраборату літію свідчить 

про наявність  різних поглядів на природу аномалій деяких його фізичних 

властивостей. Активна дискусія в літературі щодо походження цих аномалій  

визначила необхідність проведення додаткових досліджень фізичних власти-

востей тетраборату літію. 

  

 

 



Розділ 2. ТЕРМОСТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СЕГНЕТОЕЛЕКТРИЧНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ 

ТИПУ ГЕКСАТІОГІПОДИФОСФАТУ ОЛОВА 

 

2.1. Трансформація структурних перетворень халькогенідних сегне-

тоелектричних напівпровідників типу гексатіогіподифосфату олова при 

заміні Сульфуру на Селен 
 

Як уже вказувалось, результати діелектричних досліджень власних сег-

нетоелектриків Sn2P2(SexS1–x)6 свідчать на користь того, що точка Ліфшиця 

(ТЛ) на їх Т—x-діаграмі близька до трикритичної точки. З метою отримання 

додаткової інформації для визначення координат ТКТЛ необхідно виконати 

калориметричні дослідження. 

Нагадаємо, що фазова діаграма цих сполук і аномалії їх фізичних влас-

тивостей поблизу ТЛ розглядалися в працях [197, 198], де, зокрема, було за-

уважено зростання аномалій теплоємності на лініях переходів другого роду з 

наближенням до ТЛ. Цей факт і вигляд температурної залежності теплоємно-

сті ( -аномалії) [197] не узгоджуються з очікуваними в рамках теорії Ландау. 

Також встановлено, що в околі ФП в кристалі Sn2P2S6 з наближенням до тем-

ператури ФП зростає інтенсивність розсіювання світла [197]. 

Зазначені критичні особливості статичних і динамічних властивостей 

кристалів Sn2P2(SexS1–x)6 можуть бути пов’язані зі збільшенням флуктуацій 

параметра порядку поблизу ФП. Проте відомо [199—214], що у випадку од-

новісних сегнетоелектриків флуктуаційні ефекти істотно пригнічуються. 

Крім того, такі відхилення від висновків теорії Ландау можуть бути спричи-

нені впливом дефектів [215—217]. Як наслідок, експериментальна ідентифі-

кація флуктуаційних аномалій є дуже складним завданням. Детально критич-

ну поведінку цих кристалів буде проаналізовано нижче. Тут лише зауважимо, 

що сильну температурну залежність cp у сегнетофазі (рис. 2.1) флуктуаціями і 

дефектами пояснити неможливо. Це можна зробити, лише включивши до   
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розкладу термодинамічного потенціалу в околі сегнетоелектричного ФП дру-

гого роду [120]  член шостого степеня 6 :p  

F(P,T) = F(0,T) +  2 4 60( )
...

2 4 6

T T
P P P

   
    (2.1) 

Аномальну частину теплоємності в околі ФП другого роду можна ви-

значити із рівняння 

p

T
c  


 

1

2C
 

2
SdP

dT
,      (2.2) 

де   — густина речовини. Зміна PS в сегнетоелектричній фазі має вигляд 

P
2
 = (– 2 1/2( 4 ) ) / 2     .     (2.3) 

 

 

Рис. 2.1. Температурні залежності ізобарної теплоємності Sn2P2(SeхS1–х)6 

поблизу ФП: 1 — x = 0; 2 — 0,20; 3 — 0,25; 4 — 0,30. 
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Скориставшись рівнянням (2.2) і (2.3), отримуємо вираз для теплоємності 

2 1/2( 4 ) .
2

p
p

T
c

c

         (2.4) 

Результати аналізу цього виразу (обмеженість застосування такого спів-

відношення, пов’язану із впливом флуктуаційних ефектів, розглянуто нижче) 

свідчать, що врахування члена 6p  не спричинює зміни стрибка теплоємності 

в точці Т, а лише дає температурну залежність cp нижче T0, яка має степене-

вий характер ( c  ~ (Т0 – Т)
–1/2

 при   = 0). 

 

 

Рис. 2.2. Температурні залежності ( cp/T)
–2

 в сегнетофазі кристалів 

Sn2P2(SexS1–х)6: 1 — x = 0; 2 — 0,25. На вставці — концентраційна залежність 

коефіцієнта   
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За стрибком теплоємності за відомих значень густини речовини r і ста-

лої Кюрі—Вейса сегнетоелектричних кристалів Sn2P2(SeхS1–х)6 коефіцієнт g  

визначається із залежностей ( cp/T)
–2

 = f(T – T0) (рис. 2.2). Зазначимо, що 

концентраційну залежність коефіцієнта  з експерименту за діелектричними 

даними встановити не вдається (у межах похибки експерименту вона зали-

шається сталою). У такому наближенні встановлено, що із збільшенням x 

значення   зменшується (табл. 2.1). Спостережуване збільшення коефіцієнта 

 , очевидно, зумовлено зменшенням  . Це свідчить про те, що реальний 

темп зменшення  , можливо, дещо більший від отриманого в наближенні 

сталої  . Оскільки експериментально цю нелінійність встановити не можна, 

далі аналіз проводився в лінійному наближенні коефіцієнтів термодинаміч-

ного потенціалу. Зауважимо, що отримані значення коефіцієнтів   із кало-

риметричних досліджень для сегнетоелектриків Sn2P2(SeхS1–х)6 значно відріз-

няються від  , визначених за результатами експериментального впливу ста-

лого електричного поля на діелектричну проникність. Розбіжності між зна-

ченнями   у різних експериментах імовірно пов’язані з екрануванням   зов-

нішнього електричного поля. Дійсно, такі кристали є напівпровідниками і 

мають порівняно високу концентрацію вільних носіїв заряду. Це насамперед 

стосується твердих розчинів, електропровідність яких значно вища, ніж ви-

хідної сполуки Sn2P2S6. 

 

Таблиця 2.1 

Коефіцієнти термодинамічного потенціалу для кристалів Sn2P2(SexS1–x)6 

Склад 
 , 

Дж  м  Кл
–2

  К
–1

 

 , 

Дж  м
5
  Кл

–4
 

 , 

Дж  м
9
  Кл

–6
 

Sn2P2S6 1,6  10
6
 7,42  10

8
 3,50  10

10
 

Sn2P2(Se0,1S0,9)6 1,6  10
6
 6,48  10

8
 4,00  10

10
 

Sn2P2(Se0,2S0,8)6 1,6  10
6
 5,07  10

8
 4,56  10

10
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Sn2P2(Se0,25S0,75)6 1,6  10
6
 4,54  10

8
 4,82  10

10
 

Sn2P2(Se0,3S0,7)6 1,6  10
6
 3,77  10

8
 5,06  10

10
 

 

Залежність   від концентрації при x < 0,3 близька до лінійної (див. встав-

ку на рис. 2.2). Її екстраполяція в зону при x > 0,3 виявляє зміну знака   при x = 

0,6. Отже, очікувані безпосередні ФП із пара- в сегнетофазу при x > 0,6 — 

переходи першого роду. Зауважимо, що цей висновок підтверджується дани-

ми ультразвукових вимірювань [218, 219]. 

Таким чином, результати діелектричних і теплових досліджень криста-

лів Sn2P2(SeхS1–х)6 свідчать про те, що при заміщенні Сульфуру на Селен в 

Sn2P2S6 сегнетоелектричний фазовий перехід другого роду за лінією T0(x) 

прямує до ТЛ, яка наближена до ТКТ. Проаналізуємо експериментальні ре-

зультати з метою визначення концентраційного термодинамічного шляху. 

Розглянемо основні висновки термодинамічної теорії в наближенні се-

реднього поля для власних одновісних сегнетоелектриків з одновимірною 

модуляцією, які застосовні і для кристалів Sn2P2(SeхS1–х)6. У цьому випадку 

розклад Ландау густини термодинамічного потенціалу за степенями парамет-

ра порядку та його просторовою похідною має вигляд [212—214] 

2 4 60( )
( , ) (0, )

2 4 6

T T T
F P T F T p p p

   
   

22 2

2
...

2 4

dP g d P

dz dz

   
         

   (2.5)  

Припустимо, що   =  T(Т – Т0), а інші коефіцієнти слабо залежать від 

температури. Якщо коефіцієнти в (2.5) додатні, то зі зменшенням темпера-

тури при T0 відбувається ФП другого роду — параметр порядку має непе-

рервний характер. Термодинамічний потенціал також є функцією тиску p: 

F = F(T,p,x), або іншого зовнішнього “поля”, не спряженого до параметра по-

рядку (склад твердих розчинів x, поперечне електричне поле E і т. д.). У та-

кому разі на Т—p-діаграмі з’являється лінія ФП другого роду, яка задається 

рівнянням 

 (T, p) = 0.       (2.6) 
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Проте ця лінія може закінчитися в ТКТ і перейти в лінію ФП першого роду. 

Координати ТКТ визначаються за умови  (T,p) =  (T,p) = 0. При ФП першо-

го роду    <  0 і для стабільності (2.5) необхідним є додатний коефіцієнт g. 

Тоді лінія ФП першого роду визначається рівнянням [76] 

23

16


 


 = 0.       (2.7) 

При 0  (2.7) переходить в (2.6), тобто лінії ФП першого і другого ро-

ду мають спільну дотичну в ТКТ. 

Ситуації, за яких переходу в сегнетофазу передує ФП другого роду в 

НС-фазу, відповідають такі значення коефіцієнтів в (2.5):   < 0, g  > 0,   > 0, 

  > 0. Температура переходу із пара- в НС-фазу 1 визначається рівнянням [76] 

1 
2

.
2g


        (2.8) 

При зміні  , наприклад зміні складу x, лінія i  (T,x) закінчується в ТЛ, 

координати якої відповідають умові  (T,x) =  (T,x) = 0, і переходить у лінію 

безпосередніх ФП другого роду із пара- в сегнетофазу. 

Тепер розглянемо ситуацію, коли в (2.5)   < 0,    < 0,   > 0, g  > 0. Як-

що виконується нерівність 

2

2g


 > 

23

16




 ,       (2.9) 

то відбувається ФП другого роду із пара- в НС-фазу, в іншому разі реалізу-

ється ФП першого роду із пара- в сегнетофазу. Лінії ТКТ і ТЛ в Т—p—x-

просторі можуть збігатися в ТКТЛ, яка визначається умовою  (T,p,x) = 

=  (T,p,x) =  (T,p,x) = 0. В ТКТЛ також входить і лінія потрійних точок. На 

рис. 2.3 схематично зображено фазову діаграму в просторі коефіцієнтів —

—  з припущенням, що температуру  зовнішнє поле не змінює (ТЛ —  

точка Ліфшиця, ТКТ — трикритична точка, ТКТЛ — трикритична точка Ліф-

шиця, ВТЛ — віртуальна точка Ліфшиця, ТТ — потрійна точка). Виділено 

зону існування НС-фази при   = const > 0 і   = const < 0. Додатна напіввісь 
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  збігається з лінією ТЛ, від’ємна — з лінією ВТЛ. Вісь    > 0 суміщається з 

лінією ТКТ. Гідростатичним тиском можна змінити знак як коефіцієнта  , 

так і коефіцієнта  , індукуючи тим самим ТКТ або ТЛ. 

 

 

 

Рис. 2.3. Схематична фазова діаграма системи з термодинамічним потен-

ціалом (2.5): штрихові лінії — переходи другого роду із пара- в сегнетофазу 

(Т0) або в НС-фазу (Т1); суцільні — переходи першого роду в сегнетофазу 

(Тс). Штрихпунктир — лінія потрійних точок, яка входить в ТКТЛ. Зони НС-

фази заштриховано, в них штрихом показано лінії віртуальних переходів Т0 

при   > 0 і Т1 при   < 0 

 

Змінюється при цьому і температура ФП. Що досягається раніше: ТКТ 

або ТЛ, і на якій відстані від ТКТЛ пройде термодинамічний шлях, залежить 

від співвідношення швидкостей перенормування   і  . До аналогічних ви-

сновків підводить аналіз концентраційної залежності коефіцієнтів   і  . Ре-

зультати аналізу фазової діаграми поблизу ТКТЛ підтверджують, що її ви-

гляд не відрізняється від такого для ТЛ (  > 0): при 0 лінії ФП, які об-

межують НС-фазу, зливаються параболічно в обох випадках. Але при   < 0 
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ці фазові межі збігаються під скінченним кутом у потрійній точці, який ви-

значається рівністю (2.9). 

Використаємо експериментальні дані для встановлення термодинаміч-

ного шляху в —— -просторі (див. рис. 2.3) при зміні хімічного складу в 

ряді Sn2P2(SexS1–x)6, тобто визначимо проекцію осі x на — -площину. Для 

Sn2P2S6 стала Кюрі—Вейса C = 0,7  10
5
 К

–1
, отже,   = 2,6  10

6 
Дж  м  кл

2
. Із 

калориметричних даних S  = 7,4  10
8 

Дж  м
5
  Кл

–4
,   = 3,5  10

10 
Дж  м

4
  Кл

–6
, 

тоді як їх атомні значення відповідно дорівнюють: aт = 2  10 Дж  м
5
  Кл

–4
, 

 ат = 2  10
12

 Дж  м
4
  Кл

–6
. 

 

 

 

Рис. 2.4. Концентраційні (X і Y) термодинамічні “шляхи” в — -

площині (  і   — коефіцієнти в (2.5), які реалізуються за зміни складу змі-

шаних сегнетоелектричних кристалів системи Sn(Pb)2P2S(Se)6) 

 

У наближенні лінійної залежності   від x (рис. 2.4) для Sn2P2Se6      

  = 4  10
8
 Дж  м

5
  Кл

4
, що значно менше ніж “атомне” значення. Таким чи-

ном, сегнетоелектричні ФП в усьому ряді Sn2P2(SexS1–x)6 можна вважати на-

ближеними до ТКТ. Враховуючи, що згідно з рентгенівськими даними [6, 7] 
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хвильовий вектор НС структури Sn2P2Se6 при Тik0   4,2  10
8 
м

–1
, і застосову-

ючи співвідношення k 2
0  –  /2 g , отримуємо  Se = 2,2  10

10 
Дж  м

3
  Кл

–2
, 

g Se = 1  10
–27 

Дж  м
5
  Кл

–2
. Припустивши, що поблизу ТЛ   ~ (x –xТЛ), для 

Sn2P2S6 отримаємо  S = 1  10
–10

 Дж  м  Кл
–2

. 

На рис. 2.4 з використанням наведених вище значень коефіцієнтів   і   

для x = 0; 1 показано розміщення осі молярних часток х, %, на площині — . 

За гідростатичного стиснення Sn2P2S6 в [221] виявлено тенденцію відда-

ляння ФП від ТКТ. Отже, ТКТЛ можна досягти для певного розчину 

Sn2P2(SeхS1–х)6 при зниженні тиску. Для точнішого встановлення координати 

ТКТЛ необхідні прецизійні структурні дослідження і вимірювання статичних 

властивостей, зокрема теплоємності, за від’ємних тисків. 

Отже, сукупність експериментальних результатів свідчить про те, що 

термодинамічний концентраційний шлях проходить поряд з ТКТЛ (див. 

рис. 2.4). 

Зауважимо, що перший рід віртуального ФП із пара- в сегнетофазу для 

Sn2P2Se6 не суперечить факту наявності неперервного переходу із пара- в НС-

фазу при Т1. У НС-фазі коефіцієнт при P
4
, крім перенормування однорідною 

деформацією, отримує також додаткову добавку через наявність неоднорід-

ної деформації [222]. 

Згідно з [222] поблизу ТКТ при àò  у розкладі (2.5) необхідно вра-

ховувати також інваріант 

2
2.

dP
P

dz

 
 
 

 Коефіцієнт   визначається із темпера-

турної залежності хвильового вектора модуляції в НС-фазі. Тут також вини-

кає добавка до коефіцієнта при P
4
. 

На нашу думку, у ході аналізу аномалій термодинамічних функцій у 

будь-якому прикладі експериментальної реалізації ТКТ або ТЛ важливо вра-

ховувати наближеність цих полікритичних точок до точки вищого поряд-

ку — ТКТЛ. Сегнетоелектрики Sn2P2(SexS1–x), ймовірно, є першою системою, 

для якої надійно доведено наближеність фазових переходів до ТКТЛ. Кон-
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центраційний (х) термодинамічний “шлях” власних сегнетоелектричних кри-

сталів Sn2P2(SexS1–x)6 проходить, як зазначалося, поряд з ТКТЛ, в якій збіга-

ються лінії ТЛ і ТКТ [223]. 

При цьому лінія безпосередніх фазових переходів другого роду із пара-

електричної фази в сегнетоелектричну фазу T0(x) при x > 0,28 плавно розще-

плюється на лінії переходів другого Ti(x) і першого роду Tc(x), які обмежують 

НС-фазу. З подальшим збільшенням концентрації Селену лінія уже віртуаль-

них фазових переходів T0(x) при x > xТКТ  0,6 змінює другий рід на перший. 

Близькість ФП у цих кристалах до вказаних полікритичних точок підт-

верджує важливість врахування при їх феноменологічному описі далекодій-

них пружних сил, а також дає змогу припустити лінійну концентраційну за-

лежність деяких коефіцієнтів у розкладі термодинамічного потенціалу. Ви-

ходячи з цього, тут у рамках теорії Ландау проаналізовано трансформування 

властивостей Sn2P2(SeхS1–х)6 за концентраційною фазовою діаграмою. Із ви-

користанням отриманих відомостей простежено зміни вигляду фазової діаг-

рами у зв’язку з наявністю на ній точки Ліфшиця (ТЛ) і віртуальної трикри-

тичної точки (ВТКТ). 

Для аналізу використано дані про температурну залежність діелектрич-

ної проникності   [224—226], ізобарної теплоємності cр [227] і спонтанної 

поляризації PS [228—230] кристалів Sn2P2(SeхS1–х)6, а також відомості про їх 

теплове розширення [227], пружні модулі Cij [231—234], температурну зміну 

хвильового вектора q модуляції НС-фази [6, 7], вплив гідростатичного тиску 

на температуру ФП [235]. З метою отримання детальнішої інформації про 

тип аномалій теплоємності досліджуваних кристалів виконано також преци-

зійні вимірювання залежностей cp(T) Sn2P2Se2. Це обумовлено тим, що дослі-

дження діелектричної проникності кристалів підтверджують наявність силь-

них внутрішніх полів [236], під дією яких аномалії фізичних властивостей 

при ФП можуть розмиватись. З метою усунення впливу внутрішніх полів на-

ми проведено такий експеримент. 
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Для зразка було відібрано кілька доброякісних монокристалів масою 

1,5 г. Спочатку кристал нагрівали до 370 К і відпалювали протягом кількох 

годин. Після цього зразок повільно охолоджували до температури, яка приб-

лизно на 1 град нижча ніж температура фазового переходу із параелектричної 

в НС-фазу. Саме починаючи з цієї температури вимірювали аномалії теплоє-

мності кристала Sn2P2Se6 при Ti. Для визначення регулярного ходу теплоєм-

ності проводили дослідження cp(T) в інтервалі температур 90—300 К. Регу-

лярну частину апроксимували поліномом четвертого степеня методом най-

менших квадратів на ЕОМ. Отримані дані обробляли за допомогою одного 

полінома в двох інтервалах температур: 90—140 К і 250—300 К. Нормальна 

поведінка теплоємності в інтервалі температур 140—250 К інтерполювалась з 

використанням такого самого полінома. Результати досліджень наведено на 

рис. 2.5. Необхідно зауважити, що значення теплоємності в глибокій парафазі 

в обох експериментах збігаються з великою точністю, і похибка апроксимації 

cp(T) не перевищує експериментального розкиду. Це дало можливість вико-

ристати регулярний хід теплоємності, отриманий інтерполяцією полінома в 

НС-фазу. Експериментально визначено значення коефіцієнтів   і   термоди-

намічного потенціалу F (рис. 2.6). 
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Рис. 2.5. Температурна залежність питомої теплоємності кристалів 

Sn2P2Se6 

 

 

Рис. 2.6. Концентраційна залежність коефіцієнтів термодинамічного по-

тенціалу (2.5) кристалів Sn2P2(SeхS1–х)6; х — молярна частка, % 

 

Згідно з [222, 237] для повного аналізу отриманих експериментальних 

даних в околі ТКТЛ в (2.5) необхідно врахувати такі члени: 

2 2 2 2 ...
2 2

C
F P P U kUP


         (2.10) 

Тут C = Cij — пружні модулі; k — коефіцієнт електрострикції; U = U — тен-

зор деформації. Останні два додатки в (2.10) характеризують енергію пруж-

них деформацій та електрострикційну взаємодію.  

У трикритичній точці справедливою є умова   =   = 0, а в точці Ліф-

шиця   =   = 0. Поблизу ТЛ і ТКТ коефіцієнти   і   набагато менші від 
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своїх “атомних” значень, що оправдовує врахування в розкладі (2.10) додат-

кових членів вищого порядку, наприклад, P
2
P

2
/2, який характеризує біквад-

ратну взаємодію параметра порядку з його просторовою похідною. Допуска-

ється, що коефіцієнти  , C і K не залежать від складу змішаних кристалів. У 

околі ТЛ лінія Ti (x) визначається співвідношенням [222] 

2
0 / 2 .iT T g           (2.11) 

Із (2.10) в одногармонічному наближенні знаходимо ширину зони НС-

фази в околі ТЛ [238]: 

 
21

'*1 1 3 / 2
2

i cT T
g


  

      
 

   (2.12) 

і формулу для температурної залежності хвильового вектора модуляції пара-

метра порядку в НС-фазі: 

 2 2

3
i i

T
q q T T

g




  


,     (2.13) 

де  
1/2

/iq g   — значення хвильового вектора на лінії Ti(x). У формулах 

(2.11) і (2.12) '*  і *  відображають перенормовані за пружними однорідною 

і неоднорідною деформаціями та відповідно до біквадратного зв’язку 

 2 2/ 2 P P  коефіцієнти при 4P  у розкладі (2.5): 

2 / 2 ,k c         (2.14) 

22 / 3.g           (2.15) 

Як видно із (2.14), для переходу із пара- в сегнетофазу перенормування 

коефіцієнта   здійснюється унаслідок взаємодії параметра порядку з однорі-

дною деформацією. В НС-фазі неоднорідний розподіл параметра порядку ін-

дукує неоднорідні деформації, тому між однорідними і неоднорідними дефо-

рмаціями утворюється “щілина”  , зумовлена далекодійними пружними си-

лами. Ця “щілина” не зникає аж до ТЛ і її розмір визначається так: 

4
.

3
K K         (2.16) 
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Тут (в ізотропному наближенні) 2 / 2K k æ;  2 / (2K k (æ – 4/3)), де æ і 

  — відповідно модуль стиснення і зсуву. У [214] оцінено коефіцієнти тер-

модинамічного потенціалу (2.5) з використанням температурних залежностей 

основних термодинамічних параметрів кристалів Sn2P2(SeхS1–х)6 у зоні фазо-

вих переходів. 

Зокрема, коефіцієнти *  і   для сегнетоелектриків Sn2P2(SeхS1–х)6 визна-

чали, виходячи з температурного ходу теплоємності в сегнетофазі (приклад 

для x = 1 див. рис. 2.5), що описується формулою 

1/2
3/2 *2

0
0( ) .

4 4

T
p

T

T
c T T

  
     

 
    (2.17) 

Їх концентраційні залежності практично лінійні (рис. 2.6), причому коефіці-

єнт   стає від’ємним при x  >  0,6. Значення   і  , а також інші коефіцієнти 

для Sn2P2S6 і Sn2P2Se6 наведено в табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Коефіцієнти термодинамічного потенціалу (2.5) та інші параметри кристалів 

Sn2P2S6 і Sn2P2Se6 

Параметр Sn2P2S6 Sn2P2Se6 

T  , Дж  м
–2

  Кл  К
–1

 1,6  10
6
 1,6  10

6
 

*( )  , Дж  м
5
  Кл

–4
 7,4  10

8
 –4,8  10

8
 

,   Дж  м
9
  Кл

–6
 3,5  10

10
 8,5  10

10
 

,  Дж  м
3
  Кл

–2
 (1,4—1,6)   10

–10
 –4,0  10

–10
 

,g  Дж  м
5
  Кл

–2
 2,2  0

–27
 2,2  10

–27
 

,  Дж  м
7
  Кл

–4
  (1,2—1,3)   10

–8
 

æ, Н  м
–2

  2,76  10
10

 

,  Н  м
–2

  7,0  10
9
 

,k  Дж  м  Кл
–2

 3—4  10
9
 6,0  10

9
 

,  Н  м
–2

  1,7  10
8
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Т0, К 337,0  

,iT  К  221,0 

,cT  К  193,0 

 

Для перевірки точності вказаних коефіцієнтів зіставлено експеримента-

льну і розраховану концентраційні залежності стрибка теплоємності на лінії 

фазових переходів (рис. 2.7). 

 

 

 

Рис. 2.7. Концентраційна залежність стрибків теплоємності кристалів 

Sn2P2(SeхS1–х)6 на лінії T0(x) при x < xТЛ і Ti(x) при x > xТЛ. Точки відповідають 

експерименту, суцільна лінія — обчисленням 

 

“Щілина”   визначалась за допомогою (2.16), оцінки модулів зсуву і 

стиску мали ізотропне наближення за значеннями пружних модулів для 

Sn2P2S6 [239, 240]. За стрибками швидкості ультразвуку при ФП в Sn2P2 S6 i 

Sn2P2Se6 визначались коефіцієнти електрострикції. 
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Коефіцієнт   оцінюється за даними [64-66] про температурну залеж-

ність вектора модуляції НС-фази Sn2P2Se6 із співвідношення (2.13). Коефіціє-

нти   і g  обчислено за формулами (2.11) і (2.12) в околі віртуальної ТКТ за 

умови, що     і 2
ÒËik x x   [238] з наступною лінійною апроксимацією 

до x = 1. 

Отже, ефективне значення коефіцієнта *  (2.14) і (2.15) зі зростанням x 

від 0 до xТЛ лінійно зменшується, як і  , при xТЛ стрибком збільшується на 

розмір “щілини”   і в подальшому збільшується лінійно. Важливо звернути 

увагу на те, що для Sn2P2Se6 очікується безпосередній перехід із пара- в сег-

нетофазу першого роду ( 0)  , тоді як спостережуваний ФП із парафази в 

НС-фазу — другого роду *( 0)  . 

На рис. 2.8 наведено концентраційну зміну стрибків теплоємності на лі-

ніях T0(x) і Tі(x). Їх добре узгодження з експериментальними даними свідчить 

про адекватність опису ФП в змішаних кристалах Sn2P2(SexS1–x)6 за допомо-

гою потенціалу (2.10) з обчисленими коефіцієнтами. 

Результати проведеного аналізу дають можливість зрозуміти, які причи-

ни впливають на визначення вигляду концентраційної фазової діаграми крис-

талів Sn2P2(SexS1–x)6. Так, за відсутності ТЛ і ТКТ можна описати розділ пара- 

і сегнетофази за лінією T0(x) (див. рис. 2.8, а), з якою збігаються концентра-

ційні зміни температур перетину експериментальних залежностей ( )T  цих 

фаз. Положення лінії T0(x) для сполук з x > xТЛ, де вона вже “віртуальна”, ви-

значалось відносно значення температури T
*
 (при переході до T

*
 у сегнето-

електриках залежність 2( / )pc T   прямує до нуля згідно зі співвідношенням 

(2.17)). 

Через наявність ТКТ при xТКТ = 0,6 лінія сегнетоелектричних ФП друго-

го роду T0(x) переходить у лінію ФП першого роду Ti(x), причому остання 

параболічно відхиляється в бік вищих температур: 2
1 0 3 /16T T      (див. 

рис. 2.8, б). 
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У разі наявності на діаграмі лише станів ТЛ лінія T0(x)  при x > xТЛ  0,28 

за параболічними законами (2.11) і (2.12) мала б плавно розщеплюватись на 

лінії Ti(x) і Tc(x). При цьому фазова межа Ti(x) мала б швидко віддалятися від 

T0(x), і для Sn2P2Se6 ширина НС-фази могла б становити приблизно 150 К 

(див. рис. 4.8, в). Однак у зв’язку з існуванням ТКТ і підсиленням першого 

роду віртуальних ФП при x 1 фазова межа Tc(x) наближається до Ti(x) [241, 

242]. 

 

Рис. 2.8. 

Трансформування концентраційної фазової діаграми (а), очікуваної для крис-

талів Sn2P2(SexS1–x)6 унаслідок наявності ТКТ(б) і ТЛ (в), і експериментально 
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спостережувана діаграма з ТЛ і ВТКТ (г). Штрихова лінія — ФП другого ро-

ду, суцільна — ФП першого роду, пунктирна — віртуальні ФП 

 

Таким чином, за результатами аналізу сукупних даних знаходимо пояс-

нення експериментально спостережуваній (див. рис. 2.8, г) концентраційній 

фазовій діаграмі кристалів Sn2P2(SexS1–x)6. 

 

2.2. Критична поведінка фізичних властивостей кристалів родини 

гексатіогіподифосфату олова 

 

2.2.1. Флуктуаційні ефекти в околі фазових переходів з параелектрич-

ної у сегнетоелектричну та структурно-модульовану фази в кристалах 

гексаселеногіподифосфату олова 

 

Термодинамічні властивості сегнетоелектричних кристалів Sn2P2(SexS1–x)6, 

як було доведено в попередніх підрозділах, за нормального тиску в основно-

му пояснюються [197,243] переважно в наближенні середнього поля в рамках 

моделі з ТЛ і ВТКТ. Ілюструє таку ситуацію рис. 2.9, на якому зображено 

концентраційну фазову діаграму Sn2P2(SexS1–x)6 у просторі коефіцієнтів тер-

модинамічного потенціалу. Зміну цих коефіцієнтів за зміни складу кристала 

відображено на рис. 2.6. Таким чином, основні фізичні властивості сегнетое-

лектриків Sn2P2(SexS1–x)6 можна пояснити в рамках теорії Ландау. Однак, як 

встановлено у працях [244, 245], значення критичних індексів у степеневих 

функціях температурних залежностей термодинамічних характеристик цих 

кристалів відрізняються від очікуваних у наближенні середнього поля. Також 

виявлено, що поблизу ТЛ в кристалі Sn2P2S6 із наближенням до температури 

ФП зростає інтенсивність розсіювання світла другого порядку [244]. 

Такі критичні особливості властивостей досліджуваних кристалів можна 

пояснити зростанням флуктуацій параметра порядку поблизу ФП. 

Розглянемо роль флуктуаційних ефектів при ФП поблизу ТКТЛ. Для 

цього важливо визначити верхню критичну розмірність du, вище за яку пове-
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дінка системи задовольняє висновки теорії середнього поля, і нижню критич-

ну розмірність dI, з наближенням до якої температура критичної точки як  

функція розмірності d наближається до нуля. Згідно з [246] одновісна ТКТЛ 

може бути реалізована в просторі з d = 3 і в її околі очікується значний вплив 

флуктуаційних ефектів: dI = 2,5  <  d  <  du = 3,5. 

 

 

Рис. 2.9. Концентраційна фазова діаграма кристалів Sn2P2(SexS1–x)6 у про-

сторі коефіцієнтів термодинамічного потенціалу (2.5): штрихова лінія — ФП 

другого роду; суцільна — ФП першого роду 

 

Порівняємо значення критичних індексів для теплоємності  , парамет-

ра порядку   і сприйнятливості 
 
, отриманих за ренормгруповими обчис-

леннями [247—251], в яких використовується розкладання за малим параме-

тром ud d    для систем з однокомпонентним параметром порядку   і од-

новісною анізотропією дисперсії жорсткості для флуктуацій : ФП другого 

роду —   = 0,17,   = 0,33,   = 1,17; ТКТ —   = 0,50,   = 0,25,   = 1,00; 

ТЛ —   = 0,25,   = 0,25,   = 1,25; ТКТЛ —   = 0,66,   = 0,14,   = 1,07. 

Наведені значення індексів приблизні, оскільки параметр   доволі вели-

кий, наприклад, для ТЛ   = 1,5. Проте ренормгрупові дані дають змогу про-
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стежити тенденції у зміні критичних індексів під час руху за фазовою діагра-

мою поблизу ТКТЛ. Так, нормальній ізінгівській поведінці (зона діаграми 

   при 0   і 0  ) відповідає індекс   = 0,33. Цей індекс зменшуєть-

ся з наближенням як до ТКТ, так і до ТЛ. Під час руху за лінією ТКТ або за 

лінією ТЛ в бік ТКТЛ індекс   продовжує зменшуватися і досягає в цій точ-

ці мінімального значення. Значення індексу  в ТКТЛ максимальне. 

Далекодійні кулонівські сили в одновісних сегнетоелектриках послаб-

люють вияв флуктуаційних ефектів, що може враховуватись підвищенням 

розмірності простору до 4 [214]. При цьому для ФП другого роду d = du і 

критична поведінка задовольняє висновки теорії в наближенні середнього 

поля ( 0  , 0,5  , 1  ) зі слабкими мультиплікативними флуктуаційни-

ми поправками [214]. Для ТКТ в цьому випадку d > du, тобто роль флуктуа-

ційних ефектів є суттєвою. Очевидно, що з наближенням по лінії ТЛ до 

ТКТЛ взаємодія флуктуацій параметра порядку має ослаблюватись. Для 

ТКТЛ в одновісних сегнетоелектриках d  < du. Цей факт підтверджує можли-

вість застосування поблизу неї формули (4.5) для аналізу температурних за-

лежностей теплоємності. Детально прояв флуктуаційних явищ поблизу ТКТЛ 

проаналізовано нижче. 

Істотна роль флуктуацій у власних сегнетоелектриках типу Sn2P2S6 може 

обумовлюватися близькістю до ТЛ, бо саме поблизу ТЛ спостерігається різке 

зменшення кореляційного радіуса для флуктуацій параметра порядку [247—

251]. Отже, сегнетоелектричні тверді розчини Sn2P2(SexS1–x)6 є зручною сис-

темою для виявлення флуктуаційних аномалій [252—255]. 

Наявність на діаграмі стану полікритичних точок визначає складний ха-

рактер критичної поведінки. Так, з наближенням до сегнетоелектричного ФП 

другого роду має спостерігатись зміна поведінки системи (кросовер) від три-

критичної до критичної [128]. Крім того, у критичній зоні можливий інший 

тип кросовера: від класичної поведінки, який задовольняє висновки теорії в 

наближенні середнього поля, до флуктуаційного. Зона вияву останнього та 

його особливості обумовлюються розмірністю системи і числом компонент 
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параметра порядку. Точці Ліфшиця відповідає критична поведінка, проміжна 

між аналогічними для d-вимірного і (d – 1)-вимірного випадків, що виявля-

ється у розширенні флуктуаційної зони з наближенням до ТЛ, а також зміні 

критичних індексів. 

Якщо при x   xТЛ перехід другого роду на лінії T0(x) безпосередньо із 

пара- в сегнетофазу характеризується однокомпонентним параметром поряд-

ку (власний вектор невиродженої оптичної моди в центрі зони Бріллюена), то 

при x  > xТЛ для ФП другого роду із пара- в НС-фазу на лінії  Tі(x) параметр 

порядку є двокомпонентним (n = 2), тобто динамічну нестабільність ґратки 

характеризує двопроменева зірка хвильових векторів. Отже, всередині флук-

туаційної зони при віддаленні від ТЛ зі зростанням x має спостерігатись кро-

совер від ізінгівської (n = 1) поведінки до гейзенбергівської. 

Таким чином, при аналізі експериментальних даних для Sn2P2(SexS1–x)6 

слід враховувати можливість наявності чотирьох типів кросоверів: 1) від 

трикритичної поведінки до критичної; 2) від класичної критичної поведінки 

до флуктуаційної; 3) від флуктуаційної поведінки в d-вимірному випадку до 

флуктуаційної, близької до (d –1)-вимірного випадку (ТЛ); 4) від флуктуацій-

ної ізінгівської поведінки (n = 1 при x < xТЛ) до флуктуаційної гейзенбергів-

ської (n = 2 при x > xТЛ). 

Важливо при цьому зауважити, що дефекти теж істотно впливають на 

вигляд критичних аномалій [256]. 

Експериментальний прояв перелічених кросоверів залежить від двох ви-

значальних чинників — відстані до ТКТ і ТЛ та кута нахилу термодинаміч-

ного шляху відносно фазової межі. Відомості про вигляд діаграми станів 

Sn2P2(SexS1–x)6 і концентраційну залежність коефіцієнтів термодинамічного 

потенціалу цих сегнетоелектричних твердих розчинів дають змогу оцінити 

температури очікуваних кросоверів. Такий аналіз і зіставлення його резуль-

татів із спостережуваними температурними залежностями ефективних кри-

тичних індексів для параметра порядку   і теплоємності cp, отриманих із до-

сліджень двопроменезаломлення методом Сенармона, наведено нижче. 
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Рис. 2.10. Температурна залежність двопроменезаломлення (а) та його 

похідної (б) для кристала Sn2P2S6. На вставках — температурні залежності 

критичних індексів параметра порядку   і теплоємності   
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Рис. 2.11. Температурна залежність двопроменезаломлення (а) та його 

похідної (б) кристала Sn2P2(Se0,29S0,71)6. На вставках — температурні залежно-

сті критичних індексів параметра порядку   і теплоємності   
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Рис. 2.12. Температурна залежність двопроменезаломлення (а) та його 

похідної (б) кристала Sn2P2Se6. На вставках — температурні залежності кри-

тичних індексів параметра порядку   і теплоємності   в НС-фазі 

 

Вимірювання двопроменезаломлення проводили у режимі повільного 

(0,2 К/хв) охолодження. Досліджувані кристали вирощено методом газотран-

спортних реакцій. Отримані температурні залежності   (рис. 2.10, 2.11, 2.12) 

оброблялись за допомогою методу найменших квадратів, що було реалізова-

но в обчислюваній програмі. Значення   парафази апроксимувалось ліній-

ною залежністю від температури. Спонтанне значення s  визначалось як різ-



 

 

101 

ниця між експериментально отриманим і екстрапольованим із парафази зна-

ченнями  . Як відомо, за температурною залежністю параметра s , який 

пропорційний до 2  (до тієї межі, до якої флуктуаційні поправки не дуже ве-

ликі), можна отримати інформацію про характер температурної залежності 

параметра порядку. Тому отримані залежності аномальної частини зростання 

двопроменезаломлення від температури оброблялись з використанням залеж-

ності 2 ( ) ,T
s A

    де 0 0( ( ) ) / ( )i iT T T T T    обчислювалась як температура, 

за якої надлишкове значення двопроменезаломлення екстраполювалось до 

нуля (див. вставку на рис. 2.10). У різних за складом кристалів під  час підго-

нки T0 змінювалась від  0,05 до  0,30 К. Значення критичного індексу   

визначалось в інтервалі кожних п’яти точок. Отримана таким чином темпе-

ратурна залежність   апроксимувалась поліномом четвертого степеня. Ре-

зультати опрацьованих даних для досліджуваних кристалів відображено на 

вставках рис. 2.10, а, 2.11, а, 2.12, а. Інформацію про критичний індекс для 

теплоємності   може дати аналіз похідної двопроменезаломлення за темпе-

ратурою ( )( / ).T
S Pd dT c A

     Похідну визначали так. Через кожні п’ять 

експериментальних точок методом найменших квадратів визначали поліном 

третього степеня і посередині цієї ділянки обчислювали похідну. В подаль-

шому обробка температурної залежності /sd dT  проводилась аналогічно 

визначенню  . Її результати відображено на рис. 2.10, б, 2.11, б, 2.12, б. 

У Sn2P2S6 відбувається зростання значення критичного індексу   від 0,3 

при ln 2    до 0,5 при ln 4   . Збільшення   пов’язане з кросовером від 

трикритичної (   = 0,25) до класичної критичної поведінки (   = 0,5). Тут 

треба підкреслити наявність узгодження з результатами обчислень лінії кро-

совера від трикритичної поведінки до критичної. Згідно з [246] ця лінія зада-

ється рівнянням 2 / 4   , де , ,    — коефіцієнти термодинамічного по-

тенціалу (2.5).  
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Тут припускається, що 0( )T T T   , а інші коефіцієнти не залежать 

від температури. Коефіцієнти ,   і   лінійно залежать від концентрації, при-

чому (0,6 )x  , (0,28 )x  . Використовуючи значення , ,    із 

табл. 2.1, знаходимо, що для Sn2P2S6 кросовер від трикритичної до критичної 

поведінки має виявлятися при T0 – T   4 К. За подальшого наближення до 

T0  337,5 К спостерігається незначне зменшення  , що у вузькому інтервалі 

температур може бути зумовлене як флуктуаціями (для Sn2P2S6 критерій Гін-

збурга Gi = 0,04 [295—297]), так і дефектами. 

Аналіз температурної залежності критичного індексу   (див. рис. 2.10, б, 

вставка) підтверджує висновок про існування кросовера від трикритичної до 

критичної поведінки (   змінюється від 0,5 до 0,1 в інтервалі –5,5 ln    –2,5). 

Далі значення   починає збільшуватися і при ln 6    наближається до 3/2, 

що характерно для дефектів [256]. Це свідчить, що в безпосередній близькос-

ті до T0 ( ln 6  ) критична поведінка кристала Sn2P2S6 імовірно визначається 

дефектами. 

Аналогічний аналіз   і   (див. рис. 2.11) проведено і для складу з 

x   0,29, який знаходиться найближче до ТЛ (xТЛ   0,28). В усьому темпера-

турному інтервалі   = 0,20   0,02, що менше ніж значення критичного інде-

ксу TKT  за критичної поведінки. Як свідчить оцінка із застосуванням зна-

чень термодинамічного потенціалу (2.5), трикритична поведінка для кристала 

з x   0,29 має виявлятися аж до десятих часток кельвіна до Ti. Це підтвер-

джується також аналізом /sd dT , згідно з яким значення критичного індек-

су   знаходиться в межах 0,4 0,6    TKT( 0,5)   при 4,5 ln 2     . По-

яснюючи таке низьке значення критичного індексу  , необхідно враховувати 

близькість до ТКТЛ і стану із двовимірною модуляцією. Згідно з обчислен-

нями [248], у випадку одного напрямку модуляції верхня критична розмір-

ність du для ТКТЛ дорівнює 3,5, а для ТЛ du = 4,5. Для одновісних сегнето-

електриків ефективна розмірність простору d = 4. Отже, поблизу ТКТЛ одно-

вісному сегнетоелектрику має бути властива класична трикритична поведін-
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ка, а поблизу ТЛ, віддаленої від ТКТЛ, суттєве значення мають флуктуації. 

Для ТКТЛ з двома напрямками модуляції du = 4, при цьому   = 0,17 [291]. Імо-

вірно, спостережуване для кристала з x = 0,29 у широкому інтервалі темпера-

тур значення   = 0,20   0,02 є результатом кросовера до критичної поведін-

ки, характерної для двовісної ТКТЛ. Близькість досліджуваної системи до 

стану з двовимірною модуляцією підтверджують також обчислення динаміки 

ґратки кристалів Sn2P2S(Se)6 у моделі жорстких іонів [257—258], згідно з 

якими дисперсія м’якої оптичної гілки за осями (Z і Y), перпендикулярни-

ми до напрямків спонтанної поляризації (Ps близька до осі X), незначна. 

Детально критичну поведінку в околі ТКТЛ теоретично проаналізовано в 

[259—262]. 

Як уже йшлося вище, очікується ще один кросовер на діаграмі станів 

кристалів Sn2P2(SexS1–x)6. При переході через ТЛ спостерігатимемо перехід 

від ізінгівської критичної поведінки при x   xТЛ до гейзенбергівської при    

x > xТЛ, для якої d = 3. Тому актуальним є аналіз критичних індексів кристала 

Sn2P2Se6, в якому НС-фаза займає широкий інтервал температур. Тут поблизу 

Ti   = 0,35   0,03, що непогано узгоджується з обчисленими значеннями 

  для двокомпонентної тривимірної моделі Гейзенберга (   = 0,346 — під-

сумовування рядів,   = 0,346 –  -розклад) [299]. Проте і для тривимірної 

моделі Ізінга значення   залежно від методу обчислення змінюється у межах 

0,31—0,34 [128]. Крім того, в класичному випадку   може змінюватися від 

0,25 (ТКТ) до 0,5 (ФП другого роду). Тобто,   = 0,35 може бути наслідком 

кросовера від трикритичної до критичної поведінки (хоча ФП другого роду 

при Ti в Sn2P2Se6 досить віддалений від ТКТ). Однозначну відповідь можна 

отримати тільки після точного визначення критичного індексу  , значення 

якого істотно різняться в розглядуваних вище випадках. Для тривимірної мо-

делі Ізінга значення   знаходиться в межах 0,11—0,125, а для двокомпонен-

тної тривимірної моделі Гейзенберга — від –0,02 до –0,007. Як видно із вста-

вки на рис. 4.24, для Sn2P2Se6 при T < Ti 0,0 0,07   . Отже, для Sn2P2Se6 
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поблизу Ti можна віддати перевагу моделі Гейзенберга. Однак для достовір-

нішого висновку необхідно знайти значення   в парафазі, де абсолютно від-

падає необхідність враховувати близькість до ТКТ. 

Зауважимо, що в НС-фазі Sn2P2Se6 при ln 2,5    індекс   перевищує 

значення 0,5 і при подальшому охолодженні збільшується. Це означає, що на 

температурній залежності s  реалізується точка перегину. Появу такої точки 

можна пояснити внеском вищих гармонік в модуляцію поляризації. Це підт-

верджує і температурна залежність / ,sd dT  на якій при T – Tc 10 К спо-

стерігається підйом, а значення   в цьому інтервалі стає від’ємним. Вплив 

вищих гармонік модуляції структури на низькотемпературній межі НС-фази 

Sn2P2Se6 детально описано нижче. 

Таким чином, результати аналізу критичної поведінки сегнетоелектриків 

Sn2P2(SexS1–x)6 свідчать, що за наявності НС-фази на діаграмах стану сегнето-

електриків необхідно враховувати можливу складну комбінацію кросоверів, 

що пов’язано з трикритичністю, характером просторової анізотропії флукту-

ацій параметра порядку і зміною кількості його компонент. 

Близькість ФП в кристалах типу Sn2P2Se6 до полікритичних точок вищо-

го порядку (точка Ліфшиця, трикритична точка, трикритична точка Ліфшиця) 

визначає складний характер критичної поведінки їх фізичних властивостей. 

Концентраційну трансформацію фізичних властивостей вздовж ліній ФП 

Т0(х) із пара- в сегнетоелектричну і Тi(x) із пара- в НС-фазу пояснено (п. 2.1) у 

наближенні лінійної залежності коефіцієнтів термодинамічного потенціалу F. 

Також у п. 2.1 показана необхідність врахування складної комбінації кросо-

верів критичної поведінки у цих кристалах, що пов’язано з трикритичністю, 

характером просторової анізотропії флуктуацій параметра порядку і зміною 

кількості його компонент. У Sn2P2Se6 в околі Тi за даними досліджень темпе-

ратурних залежностей двопроменезаломлення в НС-фазі, перевага віддава-

лась моделі Гейзенберга. Однак при цьому зауважувалось, що для однознач-

ної відповіді необхідно визначити критичний індекс теплоємності в парафазі 

 , де відпадає необхідність врахування близькості до трикритичної точки. 
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Тому актуальними є вимірювання температурної залежності двопроменеза-

ломлення ( )n   з метою отримання інформації про температурну поведінку 

локального значення параметра порядку loc  [263]. 

Отриману температурну залежність ( )n   сегнетоелектрика Sn2P2Se6 зо-

бражено на рис. 2.12, а. На залежності ( )( )n T   спостерігається злам при Тi і 

стрибок при Тс, які відповідають ФП другого і першого роду. Температури 

аномалій добре узгоджуються з раніше встановленими температурами фазо-

вих переходів. Згідно з [263] для інтерпретації експерименту зручніше аналі-

зувати не ( )n  , а її температурну похідну ( ) /d n dT    . Для визначення 

похідної ( )T  (рис. 2.12, б) використовували такий алгоритм: через кожні 

двадцять сусідніх точок методом найменших квадратів реалізовувався полі-

ном третього степеня, посередині температурної ділянки цих точок обчислю-

валась похідна. 

 

 

Рис. 2.13. Залежність ( ( ) /d n dT   кристала Sn2P2Se6 в околі Тi 

 

Аномалії при структурних ФП часто описуються в рамках теорії Ландау 

і малих поправок до неї. Умовою застосування теорії Ландау є критерій Гінз-

бурга—Леванюка, який забезпечує достатню малість флуктуацій і має вигляд 

[212] 
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2 3
0 / Gi,TT           (2.18) 

де Gi — число Гінзбурга; T ,  ,   — коефіцієнти в розкладі за параметром 

порядку густини термодинамічного потенціалу (2.5). 

Згідно з [264] критерій Гінзбурга—Леванюка для ФП у НС-фазу в одно-

вісних сегнетоелектриках з одновимірною модуляцією записується так: 

Gi 
2 2

0/ ,i T aT          (2.19) 

якщо вважати, що за напрямками оберненого простору, ортогональними до 

вектора модуляції, компоненти тензора ij  мають звичайний “атомний” по-

рядок a . Користуючись попередніми даними для Sn2P2Se6, знаходимо число 

Гінзбурга Gi = 10
–2

. 

Таким чином, при 210i

i

T T

T


    критична поведінка кристала 

Sn2P2Se6 може описуватися першою флуктуаційною поправкою [128]: 

 

1/2
b

           при 0,   (2.20a) 

1/2
b L

                 при 0,   (2.20б) 

 

де b  — регулярна частина термооптичного коефіцієнта; L  — його стрибок 

при iT  у наближенні середнього поля; / 2     [128]. 

Зауважимо, що визначення аномальної частини ( )T  істотно залежить 

від вибору регулярного ходу b . Вибір b  є досить значною проблемою екс-

периментального вивчення фазових переходів. На рис. 2.14 “bacrgraund” b  і 

b L    підібрано так, щоб виконувались рівняння (2.20) та умова 

/ 2    . При цьому L  — стала величина, а залежність b  від темпера-

тури апроксимується поліномом другого степеня. Значення температури ФП 

Тi обчислювали як середину температурного інтервалу максимальної швид-

кості зміни ( )T . 
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Рис. 2.14. Зіставлення розрахункової та експериментальної залежностей 

( ( ) /d n dT   у безпосередній близькості до Тi: точки — експеримент; суціль-

на лінія — теоретична підгонка 

 

При 210   спостерігається відхилення від наведених вище умов. Це, 

очевидно, пов’язано з тим, що теорія малих поправок до теорії Ландау не 

спрацьовує в зоні малих ( Gi)   . Для цього інтервалу температур у випадку 

від’ємного і малого значень критичного індексу   (для двокомпонентної 

тривимірної моделі Гейзенберга за різними даними значення   змінюється 

від –0,02 до –0,07 [75, 128, 265]) очікується наявність при Тi дуже вузького 

піка ( )T  зі скінченним значенням: 

ï èêb
       

 .      (2.21) 

Експериментальні точки [266] добре описуються рівнянням (2.21), де 

  = –0,07 і ï ³ê 400   (рис. 2.26). Збільшення ï ³ê  до 1000 змінює значення 

критичного індексу   до +0,02. В обох випадках при 310   спостерігається 

відхилення експериментальної кривої від залежності (2.21), що пояснюється, 
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очевидно, впливом дефектів на аномалію ( )T . Зауважимо, що екстраполяція 

експериментально спостережуваної залежності ( )T  у цей інтервал темпера-

тур при   = 0 досягається нижнім значенням підгінного параметра ï ³ê . 

Отже, температурну поведінку двопроменезаломлення власного сегне-

тоелектрика на далекій відстані від ФП 2( 10 )   можна описати першою 

флуктуаційною поправкою до теорії Ландау: при 3 210 10     ( )( )n T   

описується в рамках моделі Гейзенберга, а в безпосередній близькості до ФП 

3( 10 )   виявляється вплив дефектів. Вплив дефектів на критичні аномалії 

розглянемо нижче. 

 

2.2.2. Вплив дефектів на аномалії теплоємності при структурних пе-

ретвореннях власних сегнетоелектриків 

 

У точці фазового переходу система втрачає стійкість, а її сприйнятли-

вість досягає дуже великих значень. У зв’язку з цим поблизу ФП будь-яка 

система є “м’якою” до зовнішніх впливів, у ролі яких можуть виступати точ-

кові дефекти. Підвищена увага до досліджень кристалів з точковими дефек-

тами пояснюється теоретичними працями [215—217], в яких розглянуто 

вплив дефектів на аномалії фізичних властивостей в околі ФП другого роду. 

Актуальним є експериментальне вивчення ролі невзаємодіючих дефектів по-

близу ФП. 

Тут наведено результати досліджень температурних залежностей тепло-

ємності cp чистих і домішкових кристалів Sn2P2S6 і Sn2P2Se6 у монокристаліч-

ному і подрібненому в порошок станах, а також дані вимірювання cp(T) для 

монокристала і порошку кристала TlGaSe2, який також має НС-фазу [267, 

268]. Особливості методики експерименту полягали у наступному. Для ви-

значення нормального температурного ходу теплоємність вимірювали в діа-

пазоні температур 90—373 К. Регулярну частину апроксимували поліномом 

у двох інтервалах температур: [90 К; Т0(Тc) – 50 К] і [Т0(Тi) + 20 К; 370 К]. 

Нормальну температурну поведінку теплоємності в околі ФП інтерполювали 
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за допомогою того самого полінома. Потім зразок нагрівали до температури 

370 К, за якої його відпалювали протягом двох годин з метою усунення 

впливу внутрішніх електричних полів, про існування яких свідчать діелект-

ричні вимірювання [72]. Далі зразок охолоджували до температури Т0(Тi)  – 1 К, 

починаючи з якої теплоємність кристалів вимірювали поблизу ФП і в пара-

фазі. Зауважимо, що значення теплоємності в глибокій парафазі в обох екс-

периментах тотожні. Це дало змогу використовувати регулярний температу-

рний хід теплоємності, отриманий в експерименті, в якому вимірювання роз-

починали із глибокої сегнетофази. 

 

 

Рис. 2.15. Залежність cр(T) монокристала для Sn2P2S6: на вставці —

температурна залежність pc  у парафазі цього самого кристала 

 

На рис. 2.15 відображено результати таких досліджень для кристала 

Sn2P2S6. На залежності cp(Т) при Т0 = 337 К виявляється чіткий стрибок теп-

лоємності, характерний для ФП другого роду. Проте в парафазі спостеріга-

ється надлишкова теплоємність, яка не має свого пояснення в рамках теорії 

Ландау. Температурну залежність аномальної частини теплоємності ðc , яка 
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спостерігається за температури вище ніж Т0 в Sn2P2S6, зображено на вставці 

до рис. 2.15 в напівлогарифмічному масштабі. Як бачимо, зону затяжки ðc  

у парафазу можна поділити на дві ділянки: перша — сильна немонотонна те-

мпературна зміна ðc ; друга — практично лінійна температурна залежність 

ðc . Наявність домішкового Ванадію в Sn2P2S6 дещо збільшує амплітуду за-

тяжки в безпосередній близькості від Т0 і практично не впливає на лінійну 

температурну залежність ðc  на далекій відстані від ФП (рис. 2.16). На 

рис. 2.16 зображено температурну залежність теплоємності для кристала 

Sn2P2S6, подрібненого в порошок. На залежності pc  відмінність між двома 

ділянками зникає. Підкреслимо, що зі зростанням дефектності кристала зме-

ншується максимальне значення теплоємності. 

 

 

Рис. 2.16. Залежність cр(T) для кристала Sn2P2S6 +  Ванадій (а, в) і анома-

льної частини в парафазі (б, г), для монокристала (а, б) і подрібненого в по-

рошок зразка (в, г) 
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Рис. 2.17. Залежність cр(T) в околі ФП:  — монокристал Sn2P2Se6;  — 

монокристал Sn2P2Se6 +  Cu,  — порошок Sn2P2Se6 + Cu 

 

Як видно із рис. 2.17, на залежності cp(Т) для кристала Sn2P2Se6 спостері-

гається і стрибок (Тi = 221,0 К), і пік (Тс = 193,6 К) теплоємності, що відпові-

дає ФП другого роду із пара- в НС-фазу і першого роду із НС в сегнетоелект-

ричну фазу. Наявність в Sn2P2Se6 домішки Cu масовою часткою 0,01 %  спри-

чинює розмиття аномалії при Тi та зміщення максимального значення cp у бік 

низьких температур (Ti = 218 K). Пік теплоємності при Тс на залежності cр(Т) 

домішкового кристала має також більшу розмитість порівняно з чистою спо-

лукою. Так, якщо температурний інтервал наявності прихованої теплоти в 

чистому зразку становить 0,4 К, то в домішковому — 2,6 К. Варто зазначити, 

що в кристалі Sn2P2Se6 + Cu при Тс + 10 К на cр(T) спостерігається точка пере-

гину. Залежність cр(T) для подрібненого в порошок Sn2P2Se6 + Cu істотно від-

різняється від залежності cр(T) для монокристала (див. вставку на рис. 2.17). 

Максимальне значення теплоємності при ФП із НС- в сегнетофазу значно 

нижче. Аномалія при Тi настільки сильно розмита, що важко навіть визначи-

ти точку ФП. Аналогічні результати отримано для монокристала і порошку 
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TlGaSe2 (рис. 2.18). При цьому аномалія при Тс на залежності cр(T) порошку 

настільки зменшилась, що з даною експериментальною точністю не фіксу-

ється. Характери і температури ФП для TlGaSe2 узгоджуються з результата-

ми праць [267, 268]: температура ФП другого роду Тi = 119,3 K, першого ро-

ду Тс = 109,6 К. 

 

 

Рис. 2.18. Залежність cр(T) для кристалів TlGaSe2: — монокристал, 

 — порошок 

 

 

Рис. 2.19. Залежність cр(T) для монокристала твердого розчину 

(Pb0,01Sn0,99)2P2(Se0,99S0,01)6 

 

Із рис. 2.19 бачимо, що унаслідок заміщення атомів Sn   Pb і S   Se 

істотно змінюється вигляд залежності cр(T). Відбувається розмиття стрибка 



 

 

113 

при Ti та його зміщення в інтервал низьких температур. Аналогічні явища 

спостерігаються і при ФП із НС- в сегнетофазу. 

Розглянемо одержані результати в наближенні незалежних точкових де-

фектів. Як відомо [217], розрізняють дефекти типу “випадкове поле” і “випа-

дкова температура”. Найпростішими представниками таких дефектів є між-

вузловий атом та атом заміщення. Міжвузловий дефект відштовхує сегнето-

активний іон, тому параметр порядку   має ненульове значення незалежно 

від симетрії фази. Як наслідок дефект утворює електричне поле, яке відпові-

дає параметру порядку. Система з дефектами типу “випадкове поле” опису-

ється термодинамічним потенціалом [217] 

2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 4 2

F r r h r r

  
        ,  (2.22а) 

де ( )r  — параметр порядку; ( )h r  — “випадкове поле”, яке є відображен-

ням впливу міжвузлових атомів. У [217] доведено, що для низької симетрії 

системи поверхню кристалів можна розглядати як дефект “випадкове поле”. 

Це означає, що вплив домішок (Ванадій у Sn2P2S6 і Купрум у Sn2P2Se6) і по-

верхні кристалів мають одну й ту саму природу. 

Проте заміщення Sn   Pb і S Se в Sn2P2S6 можна розглядати як дефе-

кти типу “випадкова температура”. При цьому термодинамічний потенціал 

матиме вигляд [261] 

2 4 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 4 2 2

a
F r r r C r

  
        . (2.22б) 

Тут С(r) — випадкова функція, яка характеризує локальну концентрацію де-

фектів. У [261] доведено, що аномалії, зумовлені наявністю дефектів, мають 

такий самий характер, як і аномалії, пов’язані із взаємодіючими тепловими 

флуктуаціями параметра порядку, причому їм властива сильніша температу-

рна залежність, ніж флуктуаційним внескам. Тому далеко від ФП аномалії, 

обумовлені дефектами, мають бути незначними, однак у разі наближення до 

Т0 повинні відігравати основну роль. 
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Ці висновки підтверджуються температурною залежністю теплоємності 

тригліцинсульфату (ТГС) [269—278]. ТГС досі був єдиним власним сегнето-

електриком, в якому вдалося розділити внески дефектів і флуктуацій. У [278] 

доведено, що дефекти домінують в інтервалі (Т0, Т0 + 1 К), а в (Т0 + 1 К, Т0 + 

+ 20 К) затяжки теплоємності є виявом флуктуаційних ефектів. Аналіз затяж-

ки cp(Т) у парафазі в кристалах Sn2P2S6 ускладнюється близькістю ФП до по-

лікритичних точок у цій сполуці [243]. 

Вище зауважувалася наявність різних типів кросоверів критичної пове-

дінки параметра порядку в Sn2P2S6. Однак у температурній залежності cр(Т) в 

парафазі ці кросовери не мають проявлятися (критичний індекс теплоємності 

0   при ФП другого роду в трикритичній точці). Отже, затяжки в парафазі 

в Sn2P2S6 є виявом дефектів або сильно взаємодіючих флуктуацій. У [279, 

280] визначено, що в околі точки Ліфшиця внесок дипольних дефектів у пи-

тому теплоємність власного одновісного сегнетоелектрика має вигляд 

3/2~pc   ,       (2.23) 

а внесок в аномалію теплоємності згідно з першою флуктуаційною поправ-

кою [279] визначається за формулою 

1/2~ .pc          (2.24) 

 

 

Рис. 2.20. Залежність ( )pc T  для кристала Sn2P2S6 в парафазі: точки від-

повідають результату експерименту; суцільна крива — результат підгону 
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Результати аналізу вигляду аномалії ( )pc T  (рис. 2.20) узгоджуються з 

висновками праці [279]. Дійсно, поблизу ФП (Т0, Т0 + 1 К) експериментальні 

точки задовільно описуються залежністю 3/2
pc    , а на віддалі від точки 

ФП — 1/2~pc   . Це є свідченням того, що затяжки cр(Т) у безпосередній 

близькості до ФП зумовлені дефектами типу “випадкове поле”, а далеко від 

точки ФП — флуктуаціями параметра порядку. 

 

 

Рис. 2.21. Температурна залежність питомої теплоємності кристала 

Sn2P2S6. Суцільна лінія відображає регулярний хід 

 

 

Рис. 2.22. Температурна залежність надлишкової теплоємності в парафазі 

кристала Sn2P2S6:  — експериментальні дані;  — результати підгону; —  — 

регулярний хід. На вставці:  — внесок флуктуацій параметра порядку;   —  

внесок дефектів в ( )pc T ; —  — регулярний хід 
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Результати аналізу, проведеного аналогічнo ( ) /d n dT  в Sn2P2Se6, тем-

пературної залежності теплоємності Sn2P2S6 добре узгоджуються з цим ви-

сновком. На рис. 2.21 зображено залежність cр(Т) для Sn2P2S6 у широкому ін-

тервалі температур. Регулярна частина добиралась так, щоб справджувалася 

умова 22/  c

P

п

р cc . У цьому випадку надлишкова теплоємність парафази 

визначається сумою двох степеневих функцій  ,~c( 2/1фл
р

  2/3деф
р ~c  )  

(рис. 2.22). На рис. 2.22 наведено також співвідношення між цими функція-

ми. Як бачимо, на відстані від фазового переходу домінує флуктуаційний 

внесок, а в безпосередній близькості до ФП аномальна теплоємність визнача-

ється дефектами [281]. Ще одним підтвердженням цього можуть бути дослі-

дження cр(Т) для домішкового Sn2P2S6 у монокристалічному і подрібненому в 

порошок (1 мкм) станах. Як домішка використовувався Ванадій. В результаті 

дещо змінилась температурна залежність теплоємності поблизу ФП, проте 

практично залишилась без змін на відстані ФП, де переважає флуктуаційний 

внесок. Водночас подрібнення зразка зумовлює сильне збільшення затяжок. 

Зникнення межі між двома ділянками на залежності ( )pc T  свідчить про 

пригнічення флуктуаційного внеску в теплоємність дефектами, амплітуда 

яких значно зростає в подрібненому зразку [281]. 

Значну увагу приділено дослідженням впливу дефектів на НС-фазу. Як 

зазначалося у праці [217], експериментально спостережувані властивості ви-

роджених систем незрозумілі без урахування впливу дефектів. Це зумовлено 

тим, що система має велику піддатливість у всій зоні НС-фази щодо транс-

лювання надструктури як цілого. Інакше кажучи, один радіус кореляції в на-

прямку хвилі модуляції в таких системах виявляється нескінченно великим. 

Як наслідок зона впливу дефекту типу “випадкове поле” стає нескінченною. 

В зв’язку з цим очікується, що вплив дефектів на НС-фазу буде відчутнішим. 

Дійсно, домішка Cu в кристалах Sn2P2Se6 істотно розмиває аномалію cр(Т) 

при ФП. Крім того, зміщує точку Тi в інтервал низьких температур. Подріб-

нення кристалів Sn2P2Se6 призводить до ще значнішого розмиття аномалій 
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кристалів, а в TlGaSe2 і до зникнення аномалії при Тс. Сильне зниження амп-

літуди аномалії cр(Т) при Тс в Sn2P2Se6 та її зникнення в TlGaSe2, імовірно, 

пов’язане зі зниженням енергетичного бар’єра між сегнето- і НС-фазами. Це 

підтверджується тим, що довгоперіодична фаза в порошку практично не реа-

лізується через сумірність розмірів частинок і періоду модуляції розмірів не-

деформованого об’єму кристала. 

Згідно з працею [217] аномалії, зумовлені дефектами типу “випадкова тем-

пература”, слабкіші порівняно з аномаліями, викликаними дефектами типу “ви-

падкове поле”. Це підтверджено для кристалів (Pb0,01Sn0,99)2P2(Se0,99S0,01)6. Спра-

вді, 1 % заміщення Sn   Pb і Se   S в Sn2P2Se6 зумовлює практично такий 

само ефект, що й заміщення 0,01 % Cu. 

Отже, на підставі проведених експериментів і результатів їх аналізу ви-

вчено вплив дефектів на критичні аномалії поблизу фазових переходів у мо-

делі невзаємодіючих дефектів. 

 

2.3. “В’язка” взаємодія несумірної структури з дефектами в криста-

лах гексаселеногіподифосфату олова 

 

2.3.1. Глобальний гістерезис двопроменезаломлення в несумірній фазі 

 

Макроскопічні властивості кристалів з НС-фазами, як відомо [282], час-

то мають різні значення за будь-якої температури всередині НС-фази під час 

нагрівання та охолодження. Це явище (так званий аномальний, або глобаль-

ний, гістерезис) спостерігається, коли температуру циклувати в НС-фазі без 

пропускання через фазові переходи, які обмежують модульовану фазу. Про-

ведені на різних системах експерименти [282—293] свідчать, що аномальний 

гістерезис є спільним для всіх НС-фаз. Для пояснення ефекту аномального 

гістерезису в дослідженнях використано кілька підходів: пінінг хвилі моду-

ляції на дефектах [284, 294] або на ґратці [295] та нуклеації [296, 297]. Згідно 

з [294—297] температурний гістерезис фізичних властивостей зумовлений 

зачепленням НС хвилі модуляції за дефекти (ґратку), унаслідок чого порушу-
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ється регулярний розподіл солітонів. Останнє призводить до відхилення гус-

тини солітонів від деякого її рівноважного значення в бездефектному зразку, 

тобто досягнення термодинамічної рівноваги в кристалі ускладнюється через 

зачеплення хвилі поляризації за дефекти (ґратку). В результаті НС-структура 

всередині НС-фази кристала відповідає температурі дещо вищій, ніж у чис-

тому зразку, а при нагріванні — навпаки, що, в свою чергу, є причиною ви-

никнення гістерезису. Проте ефект аномального гістерезису спостерігається в 

номінально чистих кристалах. У цьому випадку таке явище пояснюється ну-

клеаціями солітонів, що мають активаційний характер і, отже, викликають 

гістерезисні явища. Однак для даної моделі необхідна наявність добре розви-

нутої солітонної структури в кристалі. У кожному конкретному випадку роз-

глядається співвідношення різних внесків в ефект. 

Зручним методом вивчення гістерезисних явищ є дослідження темпера-

турної залежності двопроменезаломлення, яка відображає температурну по-

ведінку квадрата параметра порядку. На рис. 2.23 наведено порівняння ре-

зультатів ( )T  для Sn2P2Se6, отриманих у режимі охолодження і режимі на-

грівання. При цьому спостерігається гістерезис температури ФП ( 1K)cT   

із НС-фази в сегнетоелектричну. Зауважимо, що отримані дані добре узго-

джуються з результатами досліджень діелектричної проникності і пропус-

кання світла [77]. Амплітуда гістерезису всередині НС-фази зменшується і 

зникає при Ti. При циклуванні температури всередині НС-фази виявлено сво-

єрідні петлі (див. вставку на рис. 2.23), аналогічні спостережуванням при діе-

лектричних вимірюваннях. На рис. 2.25 наведено залежність амплітуди гісте-

резису від спонтанного значення двопроменезаломлення. Як бачимо, залеж-

ність ( )T   є практично лінійною. 

Це свідчить про те, що значення гістерезису пропорційне квадрату па-

раметра порядку. Залежність амплітуди гістерезису від швидкості зміни тем-

ператури не виявлена. Швидкість змінювалась від 0,4 до 3,0 К/год. 
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Рис. 2.23. Температурна залежність двопроменезаломлення кристала 

Sn2P2Se2. На вставці — аномальний гістерезис двопроменезаломлення побли-

зу Tc (а) і петлі аномального гістерезису всередині НС-фази (б); стрілки вка-

зують напрям зміни температури 

 

 

 

 

Рис. 2.24. Залежність гістерезису сегнетоелектрика Sn2P2Se6 від спон-

танного значення двопрoменезаломлення 
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2.3.2. “Бісова драбина” у кристалах типу гексаселеногіподифосфату 

олова 

Якщо швидкість зміни температури становить близько 0,4 К/год, то спо-

стерігається кросовер від неперервної поведінки ( )T  до східчастої 

(рис. 2.25). 

 

 

Рис. 2.25. Температурна залежність двопроменезаломлення НС-фази 

Sn2P2Se6 при швидкості зміни температури 350 мК/год. На вставці — схема-

тична залежність сили тертя від швидкості руху доменної стінки в НС-фазі 

[299] 

 

Стрибкоподібна зміна двопроменезаломлення відображає залежність 

хвильового вектора модуляції від температури типу “бісової драбини” [298]. 

У такому вигляді вона дуже нагадує PLC-ефект у металічних сплавах. Нага-

даємо, що цей ефект — спостереження періодичних стрибків під час пласти-

чної деформації. Його, як правило, пов’язують з виникненням залежності S-

вигляду напруження від швидкості деформації [299], аналогічно тому, як ба-

чимо на рис. 2.25. Мікроскопічним джерелом цього нелінійного відгуку є 

взаємодія рухомої дислокації з мобільними дефектами: за малої швидкості 
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дефекти гальмують дислокації, збільшуючи силу тертя, а за великої — дис-

локації звільняються від дефектів, і тертя зменшується. Зрозуміло, що у разі 

добре розвинутої солітонової структури мобільні дефекти взаємодіють з не-

сумірностями. Дійсно, в [300] розроблено модель з реальним потенціалом 

взаємодії рухомої несумірності з мобільними дефектами, які призводять до S-

типу сили тертя. У випадку власних сегнетоелектриків, яким є Sn2P2Se6, роль 

вищих гармонік у структурі НС модуляції менш суттєва [301]. У [302] силу 

тертя S-типу отримано також для хвиль зарядової густини в гармонічному 

наближенні. 

Відповідно до [303] простежимо рух однієї доменної стінки відносно 

іншої, яка для спрощення допускається фіксованою. Коли температура змі-

нюється зі сталою швидкістю T, рівноважна відстань між зазначеними стін-

ками визначається рівнянням 

,e ox x vt         (2.25) 

де .v T   

Тоді сила розраховується за формулою 

 ( ) ( )]g eF c x t x t  .      (2.26) 

Враховуючи, що сила тертя ( )TF v  з нелінійною залежністю від швидко-

сті v  (див. вставку на рис. 2.25), і не беручи до уваги інерційний ефект, рів-

няння руху несумірності можна подати так: 

/ ( ) / ( ),Tdv dt C V v F v      (2.27) 

де ( ) / .F v dF dv   Це таке саме рівняння, як запропоноване для опису PLC-

ефекту [360]. Для 1V v  або 2V v  (див. вставку на рис. 2.25) існує стаціонар-

ний стабільний розв’язок v V . У випадку 1 2v V v   швидкість v  зазнає пе-

ріодичних стрибків. Хоча ця модель і дуже спрощена, за її допомогою можна 

пояснити багато експериментально спостережуваних явищ: існування темпе-

ратурних гістерезисних циклів ( )n  ; наявність критичної швидкості зміни 

температури, яка розділяє режим неперервної і стрибкоподібної зміни двоп-

роменезаломлення. Спостереження дуже плоского плато (без будь-якого пе-
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рехідного режиму) одразу після зміни знака T  узгоджується з тим фактом, 

що, крім компоненти, пов’язаної з мобільними дефектами, існує жорстка 

компонента тертя статичних дефектів, яка не спричинює зникнення ( )TF v  

при 0v  . Крім того, нижнє критичне значення 1v  має бути дуже маленьким, 

щоб у режимі 1V v  мобільні дефекти знаходилися за несумірностями. Таких 

значень V експериментально не отримано. Враховуючи наведені викладки 

щодо розглядуваної моделі, дійшли таких висновків [298]: 

а) температурний гістерезис двопроменезаломлення  Tг, заданий часом 

t, який необхідний для того, щоб рухома сила gF  збільшувалась від 0 до F1 

(див. рис. 2.25), можна визначити як 1 /T Tt F C     для 1V v . Отже, 

амплітуда гістерезису не залежить від швидкості зміни температури, що і 

спостерігається експериментально; 

б) допускається, що ширина східця в режимі стрибкоподібної зміни  

( )n   1 2( )v V v   також не залежить від швидкості T  у межах 1V v , оскі-

льки 1 2( ) / ;cT F F C     

в) температурну залежність hT  грубо можна оцінити, якщо розглядати 

силу тертя як квадратний корінь потенціалу W взаємодії дефект—

несумірність. У нижньому порядку за амплітудою   несумірної хвилі моду-

ляції як W, так і силова стала C допускаються пропорційними 2 , тоді 

hT  2 /  . За цією моделлю добре описуються результати досліджень гіс-

терезисних явищ не тільки для Sn2P2Se6, а й для всієї системи. Дійсно, збіль-

шення ширини НС-фази у разі заміни Sn   Pb призводить до зростання амп-

літуди параметра порядку, а отже, до збільшення гістерезису. Зауважимо, що 

цей висновок застосовний в температурному інтервалі, де роль квантових 

ефектів мала. Аналогічно, зі зменшенням температурного інтервалу НС-фази 

при заміщенні Se   S спостерігаються зменшення амплітуди гістерезису 

[304] і його зникнення в ТЛ. 
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Необхідно зазначити, що, незважаючи на суттєві досягнення в поясненні 

гістерезисних явищ, розглядувана модель не дає відповіді на питання: що це 

за мобільні дефекти в кристалах?  Відповідь на це питання для кристалів 

Sn2P2Se6  подано в наступному параграфі. 

 

2.4. Ефект термооптичної пам’яті в структурно-модульованій фазі 

сегнетотоелектрика-напівпровідника гексаселеногіподифосфату олова 
 

Фазові переходи в модульованих системах дуже чутливі до дефектів, які 

можуть спричинити зміщення температури ФП або зміну критичної поведін-

ки. Дефекти значною мірою відповідальні за нерівноважні явища всередині 

НС-фази — аномальний гістерезис та ефекти пам’яті [282, 305]. Розрізняють 

внутрішні (несумірності, різкі зміни фази тощо) і зовнішні (атоми заміщення, 

радіаційні дефекти, дислокації та ін.) дефекти. Заморожені зовнішні дефекти 

деформують фазу модуляції і призводять до пінінгу НС хвилі модуляції. 

Водночас мобільні дефекти підлаштовуються до фази модуляції і спричиню-

ють появу різних явищ. Одним із типів такої взаємодії є відкритий у тіосечо-

вині [306, 307] ефект пам’яті. Виникнення останнього можна пояснити прос-

торовим перерозподілом та впорядкуванням дефектів кристала в полі моду-

льованого середовища. Якщо час витримки зразка при TCT більший, ніж час 

релаксації дефектів, то в кристалі відбувається їх розподіл з періодом, тотож-

ним періоду НС-структури за цієї температури. У подальших вимірюваннях 

періоди НС-надструктури і раніше “записаного” просторового розподілу де-

фектів при T = Tст зближуються і взаємодіють. Як наслідок величина хвильо-

вого вектора НС-структури в деякому околі Tст не змінюється. Це спричинює 

додаткові зміни квадрата амплітуди параметра порядку, що є результатом 

внеску градієнтного члена й зумовлює вияви слабих аномалій у температур-

них залежностях діелектричної проникності і двопроменезаломлення. 

Зауважимо, що загалом природа мобільних дефектів невідома. Тому, на 

нашу думку, актуальним є дослідження ефекту пам’яті за різних впливів, зо-

крема при освітленні зразка. Найпридатнішим для проведення таких дослі-
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джень виявився сегнетоелектрик-напівпровідник Sn2P2Se6 зі значною фото-

чутливістю [308—311]. Методика досліджень була такою. Кристал після від-

палу при 370 KT   охолоджувався, а в НС-фазі витримувався за   тем-

ператури Tст протягом 3 год. Стабілізація температури під час експерименту 

була на рівні  0,02 К. Точність експерименту не дала змоги визначити ви-

гляд і характеристики часової релаксації двопроменезаломлення при стабілі-

зації. 

Потім, після охолодження в сегнетофазі, зразок повільно нагрівався. На 

кривій нагрівання за температури Tст +  T спостерігається незначне відхи-

лення ( )T  від плавної залежності (рис. 2.26, а). Тут ΔТ — амплітуда анома-

льного гістерезису. При охолодженні відхилення має місце за температури 

стабілізації Tст. Це відхилення спостерігається і після перебування кристала в 

сегнетофазі протягом 15 год, і за короткочасного нагрівання в парафазі. Од-

нак при відпалі кристала без підсвічування протягом 1 год при Ti + 1 К таке 

відхилення зникає. Ці результати отримано при увімкненому лазері під час 

стабілізації. 

 

 

Рис. 2.26. Ефект термооптичної пам’яті в НС-фазі Sn2P2Se6 за тригодин-

ної (а) і восьмигодинної (б) стабілізацій температури 
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Для того щоб отримати аналогічну інформацію при вимкненому лазері, 

необхідно стабілізувати температуру при Tст протягом понад 8 год. Водночас 

восьмигодинна стабілізація із увімкненим лазером змінює вигляд аномально-

го відхилення: з’являється точка перегину. Остання при нагріванні зміщуєть-

ся вгору на амплітуду гістерезису, а при охолодженні збігається з температу-

рою стабілізації (рис. 2.26, б). Як і в тригодинному експерименті, відхилення 

зберігається після тривалого перебування в сегнетофазі (15 год) і зникає при 

відпалі в парафазі (1год). Короткочасний перехід у параелектричний стан не 

знищує запису. Проте якщо підсвічування при стабілізації сприяє появі тер-

мооптичної пам’яті, то освітлення кристала білим світлом в сегнетофазі зме-

ншує амплітуду ефекту пам’яті. 

 

 

Рис. 2.27. Прояв ефекту термооптичної пам’яті в НС-фазі кристала 

Sn2P2Se6 при послідовній тригодинній стабілізації за температур          i 

 

На рис. 2.27 відображено результат у разі послідовної тригодинної ста-

білізації температури із увімкненим лазером за двох різних значень хвильо-

вого вектора модуляції або температури. Як бачимо, під час нагрівання чітко 

спостерігаються одночасно дві аномалії ефекту термооптичної пам’яті. При 

цьому відповідні аномалії у разі нагрівання та охолодження рознесено на ам-

плітуду гістерезису. Збереження і стирання записів ефекту термооптичної 

'

стT ''

стT
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пам’яті (ЕТОП) за різних значень хвильового вектора аналогічні попереднім 

результатам. Зауважимо, що наявність запису ЕТОП не впливає на вигляд за-

лежності ( )T  й на температуру ФП при Ti. Такі результати підтверджено ді-

електричними експериментами [312]. 

Як вже зазначалось, виникнення ЕТОП можна пов’язати з перерозподі-

лом і впорядкуванням мобільних дефектів кристала у полі модульованого се-

редовища. Можливі два основні типи взаємодій дефектів з НС-хвилею моду-

ляції: лінійний (для досліджуваних кристалів було запропоновано в [312]) і 

квадратичний. У першому випадку існування ЕТОП має спричинювати силь-

не зміщення температури фазового переходу при Ti. Відсутність такого змі-

щення в експерименті свідчить на користь квадратичного зв’язку параметра 

порядку і дефекту. Результати дослідження впливу підсвічування зразка на 

ЕТОП в Sn2P2Se6 [287—293] підкреслюють істотну роль носіїв заряду в ефек-

ті пам’яті. У зв’язку з цим розглянемо отримані дані в рамках моделі, запро-

понованої в теоретичній праці [313], де явище ЕТОП у напівпровідниках 

пов’язується з кінетикою електронної підсистеми. 

Згідно з [313, 314] стан ґраткової системи в сегнетоелектриках-

напівпровідниках залежить від концентрації електронів m на рівнях прили-

пання. Очевидно, це необхідно враховувати також при описі НС-фаз. У цьо-

му випадку термодинамічний потенціал системи, за допомогою якого опису-

ється НС-фаза, можна записати так [313]: 

Ф = Ф0 + 2 4

2 4

m  
   

22 2

2
,

2 4

g

z z

     
       

 (2.28) 

де m  — зміщення температури ФП за рахунок електронів на рівнях прили-

пання. Оскільки концентрація електронів на рівнях прилипання m залежить 

від стану ґраткової системи, у зоні модульованої структури поряд з однорід-

ною виникає просторово-неоднорідна концентрація електронів на рівнях 

прилипання, яку можна подати рівнянням 

m = m0 +  m1 (x),       (2.29) 
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де m0 і m1(x) — однорідна і неоднорідна концентрації електронів. Для обчис-

лення однорідної та неоднорідної концентрацій електронів треба розв’язати 

рівняння, яке описує динаміку їх концентрації на рівнях прилипання: 

2
0

0 c( ) exp ,n n

udm
n M m mN

dt kT

 
      

 
  (2.30) 

де n0 — концентрація електронів провідності; M — концентрація рівнів при-

липання; n  — кінетичний коефіцієнт; Nс — густина станів у зоні провіднос-

ті; 2
0u u   — енергетичний інтервал від дна зони провідності до рівнів 

прилипання, який залежить від параметра порядку. Згідно з [313] рівноважну 

концентрацію електронів на рівнях прилипання можна подати так: 
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Після розкладання m за малим параметром 2 / kT  отримаємо 
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    (2.33) 

У цьому разі час релаксації m  концентрації електронів на рівнях прилипан-

ня визначається за допомогою процесів термозакиду: 

  
1

0 c 0exp( / ) .m n n N u T


        (2.34) 

Отже, зі зниженням температури відбувається ФП в НС-фазу, і поряд зі 

зміною kT зростає амплітуда параметра порядку. При цьому однорідна час-

тина електронів на рівнях прилипання підлаштовується до рівноважного зна-

чення m0. При стабілізації температури поступово нарощується неоднорідна 

частина концентрації електронів на рівнях прилипання, унаслідок чого пос-
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тупово зменшується амплітуда параметра порядку від 2
0( ) /m       до 

рівноважного значення: 

0
0

0

.
m

m

kT

  
  




       (2.35) 

Відповідно до цього змінюються й інші фізичні властивості, які залежать від 

 . Тепер система запам’ятовує неоднорідний розподіл концентрації електро-

нів у пастках з певним значенням хвильового вектора q навіть у разі зміни 

температури. Якщо через деякий час знову повторити дослід за тієї самої    

температури, то в температурній залежності   з’явиться вигин, який відпові-

дає збігу структури і хвильового вектора неоднорідного розподілу концент-

рації електронів у пастках. 

Порівняємо результати цієї моделі з даними, отриманими експеримента-

льно. Оскільки значення деяких параметрів для Sn2P2Se6 невідомі, для оцінки 

скористаємося значеннями, характерними для більшості напівпровідникових 

речовин: n  = 10 
–13

см
3 
 с

–1
, Nc = 10

19
 см

–3
, n0 = 10

8
 —10

10
 см

–3
. 

Враховуючи, що в нашому випадку u0 = 0,6 еВ і T   200 К, отримаємо 

   5—300 хв. Це значення задовільно узгоджується з експериментальними 

результатами, і переконливо свідчить про те, що у напівпровіднику Sn2P2Se6 

нерівноважність НС-фази зумовлена електрон-ґратковою взаємодією. 

 

2.5. Природа структурного lock-in переходу гексаселеногіподифос-

фату олова 

 

Згідно з працею [301] у кристалах з НС-фазою другого типу, до яких на-

лежить і власний сегнетоелектрик Sn2P2Se6, одногармонічне наближення є 

задовільним для всього інтервалу НС-фази. Однак, якщо поблизу Ti темпера-

турна залежність діелектричної проникності Sn2P2Se6 узгоджується з теоре-

тичними висновками, отриманими у рамках одногармонічного наближення, 

то поблизу ФП із НС- в сегнетоелектричну фазу спостерігалася значна роз-
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біжність [315]. При цьому зазначалося, що трансформування ( )T  з набли-

женням до ТЛ у разі зміни складу кристалів Sn2P2(SexS–x)6 поблизу Ti відпові-

дає співвідношенням, отриманим в одногармонічному наближенні, а розбіж-

ність поблизу ФП першого роду Tc залишається розміщеною впритул до ТЛ. 

На низькотемпературній межі НС-фази з наближенням до TC також спостері-

гається істотне зростання теплоємності кристала Sn2P2Se6. Ці особливості 

аномалій термодинамічних функцій неможливо пояснити в рамках одногар-

монічного наближення. 

 

 

Рис. 2.28. Температурна залежність двопроменезаломлення кристалів 

Sn2P2Se6. На вставці — температурна залежність спонтанного значення двоп-

роменезаломлення в НС-фазі кристалів Sn2P2Se6 

 

На рис. 2.28 зображено температурну залежність двопроменезаломленя 

( )T  кристала Sn2P2Se6 в інтервалі 110—350 К. Нижче температури переходу 

Ti, тобто в НС-фазі, температурний хід спонтанної величини s  дає змогу 

отримати інформацію про характер температурної залежності параметра по-

рядку  , як і 2
s  . Як вже зазначалося, при T = Tc + 10 K спостерігається 

точка перегину s  (див. вставку на рис. 2.28). 
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Рис. 2.29. Температурна залежність /d dT  кристалів Sn2P2Se6. На вста-

вці — температурна поведінка /d dT  поблизу ФП 

 

Додаткові дані про особливості аномалій термодинамічних характерис-

тик НС-фази дає температурна залежність /d dT . Відомо [336], що темпе-

ратурна залежність /d dT  поводиться аналогічно до такої самої залежності 

теплоємності cр (рис. 2.29). Як бачимо, при охолодженні в НС-фазі поблизу 

Tс спостерігається підйом / ( )d dT T . Подібна температурна залежність cр в 

НС-фазі простежувалась і в калориметричному експерименті (рис. 2.29). Од-

нак, якщо залежність cр вивчалась у режимі нагрівання із сегнетофази і її ви-

гляд в НС-фазі може бути певною мірою зумовлений впливом залишкових 

внутрішніх полів, то в нашому випадку відпалюванням зразка і дослідженням 

у режимі охолодження ми усунули цю причину. Такі особливості залежнос-

тей ( )T  і / ( )d dT T  можуть пояснюватися лише результатом істотного вне-

ску вищих гармонік у форму модуляції НС-фази кристалів Sn2P2Se6. Подібні 

відхилення зафіксовано і в температурній залежності коефіцієнта розширен-

ня в [312], де спостережуваний ефект пояснювався флуктуаціями параметра 

порядку, хоча оцінки дано в рамках теорії Ландау для ФП другого роду, що 

вважається внутрішньою суперечністю запропонованої моделі. Крім того, у 

п. 2.4 було чітко доведено, що критична поведінка для ФП із пара- в НС-фазу 

узгоджується з результатами моделі Гейзенберга. 
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Що стосується зауваження про наявність в Sn2P2Se6 ФП першого роду, а 

не другого (як це можна було очікувати при солітонному розподілі параметра 

порядку), то це зумовлено, як показано нижче, взаємодією параметра поряд-

ку з далекодійними пружними ступенями вільності. 

Ще одним переконливим доказом відхилення форми хвилі модуляції від 

гармонічної може бути залежність   від інтенсивності рентгенівського сате-

літного піка, температурну зміну якого наведено у [7]. У випадку синусоїда-

льної форми хвилі модуляції мають виконуватися умови 2 2, sI    , тоб-

то залежність ( )s I  має бути лінійною. Із рис. 2.30 видно, що ( )s I  істотно 

нелінійна. Це підтверджує висновок про значний внесок вищих гармонік у 

хвилю модуляції НС-фази на її низькотемпературній межі [316, 317]. 

 

 

Рис. 2.30. Залежність спонтанного двопроменезаломлення від інтенсив-

ності рентгенівського сателітного піка 

 

У теоретичній праці [301] дійшли висновку, що можна знехтувати рол-

лю вищих гармонік в НС-фазі другого типу, яка має місце у власних сегнето-

електриках. Однак у праці [318,319] показано, що за певних умов солітонний 

розв’язок можна отримати і для НС-фази другого типу. У цьому разі поведін-

ка фізичних властивостей в НС-фазі власних сегнетоелектриків аналогічна 

спостережуваній у невласних, тобто поблизу Tс температурна поведінка cp і 

  має описуватись законом, подібним до закону Кюрі—Вейса: 

1/ ( ),p cc T T   1/ ( )cT T   . Зауважимо, що головна умова отримання та-
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кого розв’язку випливає із співвідношення між коефіцієнтами термодинаміч-

ного потенціалу (2.5). Коефіцієнт   має бути меншим ніж 2q  і від’ємним 

(q — хвильовий вектор модуляції). Таке співвідношення між   і   може реа-

лізовуватися поблизу ТКТ, що відповідає ситуації у твердих розчинах 

Sn2P2(SexS1–x)6. Як показано вище, екстрапольоване значення   дійсно стає 

від’ємним у кристалі Sn2P2Se6, при цьому його амплітуда менша за 2q . Під-

креслимо, що коефіцієнт   не стає позитивним унаслідок перенормування 

його за рахунок взаємозв’язку параметра порядку з пружними неоднорідни-

ми деформаціями. Таким чином, для термодинамічного опису Sn2P2Se6 мож-

на використати результати моделі [319]. Однак для досліджуваних кристалів, 

як і для всіх відомих власних сегнетоелектриків, при Tc реалізується ФП 

першого роду. Ці суперечності можна пояснити, якщо припустити, що ФП 

першого роду можуть виникнути через взаємозв’язок параметра порядку з 

далекодійними пружними силами, які в [319] не розглядались. Таке припу-

щення частково підтверджується тим, що для невласних сегнетоелектриків 

найімовірнішою причиною експериментально спостережуваного ФП першо-

го роду із НС- в сегнетофазу є зв’язок параметра порядку з пружними дефо-

рмаціями [319, 320]. 

У рамках цієї моделі поведінку температурної залежності   можна опи-

сати таким чином. Синусоїдна хвиля модуляції, що виникла нижче за Ti, при 

зниженні температури трансформується в солітоноподібну, і в “затисненому” 

кристалі при cT   міг би відбутися ФП другого роду в сегнетофазу. Однак у 

зв’язку з впливом далекодійних пружних сил при c cT T   відбувається ФП 

першого роду. Ступінь розвитку солітонної структури визначається силою 

взаємодії параметра порядку з пружними деформаціями. Зауважимо, що цим 

можна пояснити і температурну залежність cр і   в НС-фазі. Поблизу Ti, де 

хвиля модуляції має синусоїдну форму, ( )T  узгоджується з висновками од-

ногармонічного наближення. При зниженні температури зростає роль вищих 
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гармонік і залежності cр(T) та ( )T  наближаються до поведінки, подібної до 

спостережуваної у невласних сегнетоелектриках. 

Отже, поведінка двопроменезаломлення в НС-фазі власного сегнетоеле-

ктрика Sn2P2Se6 може пояснюватися врахуванням близькості до ТКТ вищих 

гармонік модуляції параметра порядку та його зв’язку з пружними деформа-

ціями. Можливо, цей висновок застосовний і до будь-якого іншого представ-

ника кристалів з НС-фазою другого типу. 

 

2.6. Вплив ізовалентних заміщень Стануму на Плюмбум і Сульфуру 

на Селен на структурні перетворення кристалів гексатіо(селено)гіпо-

дифосфату олова 

 

На момент написання цієї праці феноменологічного опису діаграми Т—y 

твердих розчинів (PbуSn1–у)2P2S6 і (PbуSn1–у)2P2Sе6 не існувало. Це і визначило 

актуальність калориметричних досліджень зазначених твердих розчинів, не-

обхідних для проведення такого аналізу. 

 

 

Рис. 2.31. Температурна залежність питомої теплоємності кристалів 

(PbySn1–y)P2S6: 1 — y = 0; 2 — 0,1; 3 — 0,2. На вставці — залежність коефіціє-

нта   термодинамічного потенціалу (2.5) від молярної частки Pb 
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Рис. 2.32. Температурна залежність питомої теплоємності кристалів 

(PbySny–1)2P2Se6 : 1 — y = 0; 2 — 0,1; 3 — 0,2. На вставці — залежність 
*
 

кристалів (PbySn1–y)2P2Se6 від молярної частки Pb 

 

На рис. 2.31 і 2.32 наведено температурні залежності теплоємності крис-

талів (PbуSn1–у)2P2S6. У точці ФП другого роду із пара- в сегнетофазу (Т0) спо-

стерігається  -подібна аномалія cр(Т), амплітуда якої зменшується зі збіль-

шенням концентрації Плюмбуму (Pb), простежується також зсув аномалії в 

інтервал низьких температур. При цьому відбувається розмиття аномалії cр 

поблизу ФП. 

Результати вимірювань температурної залежності питомої теплоємності 

кристалів (PbуSn1–у)2P2Sе6 відображено на рис. 2.33. На cр(Т) чітко спостері-

гаються дві аномалії, які відповідають ФП із пара- в НС-фазу (Т1) та із НС- в 

сегнетофазу (Тc). Температури ФП зі збільшенням концентрації Pb зменшу-

ються. При цьому темп зниження Тc швидкіший, що призводить до розши-

рення НС-фази. Як і в сульфідній сполуці, із збільшенням y відмічається роз-

миття аномалій cр(Т) при ФП. Зауважимо, що за калориметричними даними 
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концентраційні залежності температур переходів задовільно узгоджуються з 

результатами праці [117] (рис. 2.34). Проаналізуємо їх у рамках феноменоло-

гічного підходу. 

 

 

Рис. 2.33. Температурна залежність питомої теплоємності кристала 

(Pb0,5Sn0,5)2P2S6. На вставці — залежність cp(Т) в околі температур ФП 

 

 

Рис. 2.34. Залежність температур фазових переходів сегнетоелектриків 

(PbySn1–y)2P2S6 (а) і (PbySn1–y)2P2Se6 (б) від молярної частки Pb. Лінії відпові-

дають даним праці [117], крапки  — результатам калориметричного експери-

менту 
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Відомо [220], що близький до ТКТ ФП другого роду описується за до-

помогою термодинамічного потенціалу (2.5). Як уже зазначалось, аномальну 

частину теплоємності в околі ФП другого роду можна подати у вигляді  

2 1/2/ 2 ( 4 )pc T C       , 

де   — густина зразка; С — стала Кюрі—Вейса. 

За стрибком теплоємності за відомих густини речовини   і сталої Кю-

рі—Вейса С можна визначити значення коефіцієнта   термодинамічного по-

тенціалу (2.5):   = 7,4; 11,1; 30,0; 39,0  10
8
 Дж  м

5
  Кл

–4
 відповідно для y = 0; 

0,1; 0,2; 0,5 [262]. Такі результати свідчать про те, що коефіцієнт   зі збіль-

шенням y також збільшується. Це означає, що зі зростанням концентрації Pb 

ФП віддаляється від ТКТ. 

Необхідно зазначити, що зменшення стрибка cр може зумовлюватися на-

явністю неоднорідного розподілу Pb у різних кристалах. У зв’язку з цим на-

ми було оцінено величини   за температурними залежностями спонтанної 

поляризації і діелектричної проникності за даними [117]. При цьому ( )sP T  і 

( )T  досліджувались на одному монокристалі. Використовуючи лише тем-

пературну залежність спонтанної поляризації і діелектричної проникності, 

коефіцієнт   можна визначити із виразу [220] 

2
0/ ( )sP T T   .      (2.36) 

Значення  , отримані із ( )sP T  і ( )T , збільшуються із збільшенням y і 

становлять 1  ,62; 3,86; 6,69  10
8 
Дж  м

5
  Кл

–4
 відповідно для y = 0; 0,2; 0,4. 

Отже, ці дані підтверджують висновок про те, що ФП віддаляється від ТКТ 

при заміні Sn   Pb у Sn2P2S2. Розходження в абсолютних значеннях, імовір-

но, пояснюється тим, що в (2.36) не враховувались члени термодинамічного 

потенціалу 6 . При ФП в НС-фазу коефіцієнт при 4  визначається із спів-

відношення 

/ 3i pT c           (2.37) 
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і дорівнює 1,9; 2,8; 3,9 для y = 0; 0,1; 0,2. Зауважимо, що    2 / 3q    

перенормовується однорідною і неоднорідною деформаціями ( ) , а також із 

урахуванням біквадратичного зв’язку 2 2( / 2)   . Як видно з рис. 2.34, збі-

льшення концентрації свинцю в ряду (PbySn1–y)2P2Sе6 призводить до розши-

рення НС-фази. Таку поведінку можна пояснити зменшенням у тер-

модинамічному потенціалі коефіцієнта  . Тоді зі збільшенням y в ряду 

(PbySn1–y)2P2S6 мав б зменшуватись гідростатичний тиск, за якого лінія ФП 

Т(Р) розщеплюється на лінії Т(Р) і Т(Р). Однак в експерименті спостерігаєть-

ся протилежне [6]: потрійна точка на діаграмі Р—Т зі збільшенням концент-

рації Pb зсувається в зону високих тисків. Отже, коефіцієнт   збільшується зі 

збільшенням y. Це також узгоджується з калориметричними дослідженнями, 

згідно з якими в кристалах (PbySn1–y)2P2Sе6 прихована теплота при ФП першо-

го роду з НС- в сегнетофазу при підвищенні вмісту Pb зменшується. Зауважимо, 

що прихована теплота має наближатись до нуля в ТЛ [222]. Розширення НС при 

заміні Sn   Pb в Sn2P2Se6 з одночасним збільшенням   пояснюється так. Якщо 

в Sn2P2Se6 коефіцієнт   від’ємний, то T0 – Tc /
 
Ti – Tс  < 0,7. Це співвідношення 

має збільшуватись і при 0   досягти 4,6 [222]. Звідси за заданих Тi і Т0 зі 

збільшенням   ширина НС-фази має збільшуватись. Таким чином, зміна ви-

гляду аномалії теплоємності досліджуваних змішаних кристалів описується 

потенціалом із зростаючими у разі збільшення вмісту Pb значеннями коефіці-

єнтів   і   (див. рис. 2.28). При цьому можна пояснити діаграми Т—y і Р—Т 

власних сегнетоелектриків (PbySn1–y)2P2S6 і (PbySn1–y)2P2Se6. Результати свід-

чать про різний вплив ізовалентних заміщень атомів у катіонній і аніонній 

підґратках на характер фазових перетворень. Як видно із рис. 2.28, заміщення 

Сульфуру (S) на Селен (Sе) призводить до розщеплення фазового переходу в 

точці Ліфшиця і наближає його до трикритичної точки [321—324]. Водночас 

у разі заміни Стануму (Sn) на Плюмбум (Pb) у катіонній підґратці отримуємо 

протилежний результат, а саме віддалення від цих полікритичних точок. 
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Вище зазначались причини інтенсивного вивчення кристалів родини 

(PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6. Як свідчать праці [325—327], раніше також вивчався 

вплив одночасного заміщення Sn на Pb і Se на S в Sn2P2Sе6 за достатньо ве-

ликих значень x і y. Відсутність чітко виділених максимумів ( )T  і гісте-

резису пояснювалась виникненням хаотичного стану в твердих розчинах 

(PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6. Зазначене стимулювало дослідження вказаних криста-

лів за низьких значень y і великих x з метою з’ясування вигляду фазової діаг-

рами при одночасному заміщенні Sn на Pb і Se на S в Sn2P2Sе6. Змішані крис-

тали (PbySn1–y)2P2(SxSe1–x)6 вирощували методом газотранспортних реакцій. 

Наявність п’яти компонент за найменшого порушення режиму вирощування 

таких складних систем могла призвести до сильної флуктуації за її складом.  

Таблиця 2.3 

Результати аналізу для сегнетоелектриків (Pb0,01Sn0,99)P2(Se0,99S0,01)6 

і (Pb0,2Sn0,8)P2(Se0,8S0,2)6  

Елемент 
Значення в точці 

1 2 3 4 5 

(Pb0,01Sn0,99)P2(Se0,99S0,01)6 

Pb 0,105 0,106 0,104 0,106 0,104 

Sn 0,895 0,894 0,896 0,894 0,896 

Se 0,900 0,901 0,907 0,905 0,905 

S 0,100 0,099 0,093 0,095 0,095 

(Pb0,2Sn0,8)P2(Se0,8S0,2)6 

Pb 0,205 0,204 0,204 0,206 0,205 

Sn 0,795 0,796 0,796 0,794 0,795 

Se 0,805 0,805 0,807 0,801 0,800 

S 0,195 0,195 0,193 0,199 0,200 

 

У зв’язку з цим було проведено електронно-емісійний аналіз усіх без виня-

тку кристалів. Хімічний аналіз виконувався так. Зразки для хімічного аналізу 
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виготовлялись у вигляді плоскопаралельних пластин. Поліровані пластини роз-

міром 3  3  1 мм піддавали електронному бомбардуванню, потім за спектрами 

відбивання визначався склад кристала. Для набору статистичних даних аналіз 

проводився в кількох точках кожного кристала, а також з площ діаметром 1 

мкм. Для прикладу в табл. 2.3 наведено результати аналізу для сегнетоелектри-

ків (Pb0,01Sn0,99)P2(Se0,99S0,01)6 і (Pb0,2Sn0,8)P2(Se0,8S0,2)6. 

Як бачимо з таблиці, відхилення від стехіометрії становило не більше 

0,5 %. 

На рис. 2.35 відображено результати вимірювань температурної залеж-

ності теплоємності власних сегнетоелектриків (PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6 в інтер-

валі температур 100—300 К. На залежностях cр(T) чітко простежуються дві 

аномалії: пік і стрибок cр. Стрибок теплоємності відповідає ФП другого роду 

з пара- в НС-фазу, а низькотемпературний пік cp — ФП першого роду із НС- 

в сегнетофазу. Зі збільшенням x температури аномалій та їх розмиття знижу-

ються. 

 

 

Рис. 2.35. Температурна залежність теплоємності кристалів    

(PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6: 1 — x = 0,85, y = 0,15; 2 — x = 0,93, y = 0,07; 3 — x = 0,97, 

y = 0,03; 4 — x = 0,99,  y = 0,01; 5 — x = 1, y = 0 
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Так, при x = 1, y = 0 ширина піка становить кілька десятих градуса, а при 

x = 0,93 і y = 0,07 — кілька градусів. Аналогічна ситуація має місце і при ФП 

із пара- в НС-фазу.  

Зауважимо, що при збільшенні розупорядкування розмиття настільки 

велике, що практично зникає аномалія cp при Тi. Однією з імовірних причин 

розмиття аномалії переходу можуть бути флуктуації складу в різних зразках. 

Це і визначило актуальність дослідження температурної залежності дво-

променезаломлення, похідна за температурою якої відображає поведінку 

cр(T). На рис. 2.36 наведено результати дослідження температурної залежнос-

ті двопроменезаломлення власних сегнетоелектриків (PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6. 

На залежності ( )( )n T   спостерігається злам і стрибок за температур ФП із 

пара- в НС- і із НС- в сегнетофазу. На залежності 
( )( )

( )
d n T

T
dT

 
 (рис. 2.37) 

видно аномалії, аналогічні спостережуваним на cр(T). Алгоритм визначення 

( )( )
( )

d n T
T

dT

 
 вище вже описано. На залежності ( )( )n T   простежується гіс-

терезис двопроменезаломлення в НС-фазі, амплітуда якого зменшується з пі-

двищенням температури і зникає при Тi. Збільшення значення (1 – x) призво-

дить до зростання гістерезису. Гістерезис ( )( )n T   у сегнетоелектричній фазі 

не виявлено. Зазначимо, що аномалії ( )( )n T   і 
( )( )

( )
d n T

T
dT

 
 добре узго-

джуються за температурою з аномаліями на cр(T). На основі вимірювання те-

плоємності і двопроменезаломлення побудовано залежності температур фа-

зових переходів від концентрації (рис. 2.38). 
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Рис. 2.36. Температурна залежність двопроменезаломлення кристалів 

(PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6: 1 — x = 1, y = 0; 2 — x = 0,93, y = 0,07; 3 — x = 0,97,    

y = 0,03 

 

 

 

Рис. 2.37. Залежність ( ( ) / )d n dT   сегнетоелектричних кристалів 

(PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6 : 1 — x = 1, y = 0; 2 — x = 0,93, y = 0,07; 3 — x = 0,97,    

y = 0,03 
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Рис. 2.38. Залежність температур фазових переходів кристалів 

(PbхSn1–х)2P2(SeхS1–х)6 від полярної частки Pb 

 

Розглянемо детальніше температурну еволюцію діелектричної проник-

ності в НС-фазу та її трансформування у разі ізовалентних заміщень у каті-

онній і аніонній підґратках. 

Діелектрична проникність кристалів типу Sn2P2S6 досліджувалась у низ-

ці праць [224-226]. В околі фазових переходів залежність ( )T  має аномаль-

ну поведінку, досягаючи максимального значення при Т = Тс. У [117] про-

аналізовано поведінку діелектричної проникності при заміні Sn на Pb, а та-

кож Se на S. Унаслідок цих досліджень зріс інтерес до визначення діелектри-

чних властивостей сегнетоелектриків типу Sn2P2Sе6 при одночасній заміні в 

катіонній і аніонній підґратках. А факт відсутності гістерезису ( )T  при 

y = 0,2 і x = 0,9, наведений вище, поставив перед дослідниками завдання 

з’ясувати фізичну причину цього явища. Вирішення цієї проблеми можливе 
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лише при вивченні трансформації температурної залежності діелектричної 

проникності від низьких y (1 %) до високих x (99 %) концентрацій. 

 

 

Рис. 2.39. Температурна залежність діелектричної проникності   крис-

талів (PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6: 1 — x = 1, y = 0 ; 2 — x = 0,97, y = 0,03; 3 — x = 0,93, 

y = 0,07; 4 — x = 85, y = 15; 5 — x = 0,80, y = 0,20 

 

Результати діелектричних досліджень сегнетоелектричних кристалів 

(PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6 відображено на рис. 2.39. На всіх залежностях цих тве-

рдих розчинів чітко проявляються дві аномалії, температури яких добре уз-

годжуються з температурами аномалій на cp(T), ( )( )n T  , 
( )( )

( )
d n T

T
dT

 
. Зі 

збільшенням вмісту Pb і S спостерігаються трансформування вигляду анома-

лії при Тi і розмиття стрибка діелектричної проникності при Тс. При x = 1 і y = 

0 в околі ФП із пара- в НС-фазу простежується симетричний злам ( )T .  З 

підвищенням концентрації S і Pb збільшується й асиметрія цього зламу з од-
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ночасним зменшенням глибини мінімуму в НС-фазі залежності ( )T ; при   

x = 0,9 і y = 0,1 мінімум повністю зникає. Якісного трансформування зазнає 

також аномалія ( )T  при Тс. У полідоменному Sn2P2Sе6 при Тс відбувається 

стрибок ( )T  вгору, а при x = 0,93 і y = 0,07 — стрибок вниз. При цьому ро-

зширюється сам стрибок. Зазначимо, що в обох випадках max ( )T  відрізня-

ється від температури стрибка. У випадку стрибка ( )T  вгору max  зміщено 

у бік низьких температур, в іншому разі — в бік високих. На рис. 2.39 чітко 

спостерігається гістерезис діелектричної проникності. При цьому max  в ре-

жимі нагрівання більше за max  при охолодженні у випадку стрибка вниз, і 

навпаки — за наявності стрибка вгору. Таке концентраційне трансформуван-

ня ( )T , імовірно, пов’язано із зачепленням доменних стінок на дефектах. 

Дійсно, із підвищенням концентрації Pb і S збільшується дефектність криста-

ла і зростає ефективність зачеплення доменних стінок. Це, в свою чергу, 

спричинює виключення внеску доменних стінок у діелектричну проникність 

за даної частоти. Таке припущення підтверджує частотне трансформування 

температурної залежності діелектричної проникності в кристалах Sn2P2Sе6 

[328]. У [328] показано, що зі зростанням частоти збільшується асиметрія 

зламу ( )T  при Тi, змінюється співвідношення max  у разі нагрівання та охо-

лодження при Тс. За низьких частот max  більше при охолодженні, при висо-

ких — при нагріванні. Протилежна описаній вище поведінка при x = 0,8 і   

y = 0,2 пов’язана, очевидно, з більшим гістерезисом Т. 

Отже, отримані результати підтверджують, що температурна залежність 

діелектричної проникності Sn2P2Sе6 поблизу Тi якісно узгоджується з теоре-

тичними висновками, зробленими в рамках одногармонічного наближення. 

Однак в околі ФП із НС- в сегнетофазу спостерігаються значні розбіжності. 

Необхідно зазначити, що зі збільшенням концентрації S в кристалах 

Sn2P2(SexS1–x)6 при Тi також проявляється відхилення від гармонічного на-

ближення. Водночас заміна Sn на Pb в Sn2P2S6 істотно не впливає на анома-
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лію, при Тi в (PbySn1–y)2P2Se6 чітко простежується мінімум ( )T  в НС-фазі і за 

високих концентрацій Pb. 

Зупинимося на обговоренні концентраційної трансформації ( )T . Від-

повідно до [329] розглянемо термодинамічний потенціал 

( )F f z dz  .      (2.38) 

Для його мінімізації необхідно розв’язати рівняння Ейлера: 

  ( ) 0,f z dz        (2.39) 

тобто 

4 2 2
2 2 3

4 2 2
( ( ) ) 0.

d d d d
q

dzdz dz dz

   
        (2.40) 

Це рівняння має три розв’язки [286]: 

1) ( ) 0,z   представляє парафазу з F = 0. У разі зниження температури 

ця фаза стає нестабільною при ,iT T  де 

2

0 0( ) ,
4

iT T
g


           (2.41) 

з хвильовим вектором 

2
2

2
ik

g


 ;       (2.42) 

у НС-фазі нижче Тi,   — просторово модульована; 

2) (z) = а1 1cosk z , вищими гармоніками нехтовано. Амплітуду a1 визна-

чають мінімізацією F, тобто 

2
1a 14( )

3 / g

 



;      (2.43) 

потенціал в НС-фазі задається рівнянням 

2
1

HC

( )

2(3 / )
F

g

 



;     (2.44) 

3) сумірна сегнетоелектрична фаза 

2
c


 


 ( 0)  і 

2

4
cF


 


.    (2.45) 
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Із наведених рівнянь зрозуміло, що через наявність  -члена в (2.41) НС-

фаза є менш стабільною. Це означає, що температура фазового переходу з 

НС- у сегнетофазу збільшується із зростанням  . Із (2.44) і (2.45) випливає, 

що температуру ТII (або II  0   (ТII – Т0)) визначають із рівняння 

II

2

2 3 / ig
  

  
.      (2.46) 

Таким чином, єдиним підгінним параметром у цій моделі є вираз 

     2

2
ig

q

  
   

 
.      (2.47) 

 

 

Рис. 2.40. Температурна залежність хвильових векторів діелектричної 

сприйнятливості та термодинамічних потенціалів НС- і сегнетофази за різних 

значень   [329] 

 

Числовий розв’язок рівняння (2.29) для різних   наведено в [329], а ре-

зультати подано на рис. 2.40. Простежується, що під впливом  -члена НС-

фаза стає менш стабільною, а температурна зона НС-фази — вужчою. За    

більших значень хвильовий вектор q  істотно залежить від температури і має 

досить малі значення за Тс. Це супроводжується різким збільшенням діелект-

ричної проникності в цьому температурному інтервалі. В рамках цієї моделі 
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добре пояснюється концентраційне трансформування   у разі заміщень в 

аніонній і катіонній підґратках у кристалах (PbySn1–y)2P2(SxSe1–x)6. Дійсно, при 

заміщеннях Se   S в Sn2P2S6, мабуть, підвищується  . Це підтверджують і 

результати структурного дослідження. На рис. 2.41 за результатами праці [7] 

побудовано температурну залежність / iq q  для кристалів Sn2P2(SxSe1–x)6. 

Швидкість зміни залежності / ( / )i iq q T T  збільшується із підвищенням кон-

центрації S, що свідчить про збільшення параметра  . Отже, трансформу-

вання ( )T  при заміщенні Se   S в кристалах Sn2P2Se6 має бути аналогіч-

ним зміні вигляду температурної залежності діелектричної проникності в мо-

делі при збільшенні параметра  , що і спостерігається в експерименті. 

 

 

Рис. 2.41. Температурна залежність хвильового вектора кристалів 

Sn2P2(SexS1–x)6 при:  — x = 1;   — 0,8; ○  — 0,6 

 

Через відсутність даних розсіювання рентгенівських випромінювань не 

проведено аналогічних оцінювань для кристалів (PbySn1–y)2P2Se6. Проте ре-

зультати досліджень теплоємності свідчать про збільшення коефіцієнта   

при заміні Sn   Pb і слабку зміну ( )ik . Отже, ми можемо говорити з пев-

ним припущенням про зменшення   у разі збільшення концентрації Плюм-
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буму. В такому разі маємо спостерігати розширення НС-фази, зменшення 

співвідношення /
c iT T   і зміщення мінімуму в інтервал низьких температур. 

І ці явища дійсно виявляються в (PbySn1–y)2P2Se6. Трансформування ( )T  при 

одночасному заміщенні в катіонній та аніонній підґратках у кристалах  (PbySn1–

y)2P2(SxSe1–x)6 пояснюється конкуренцією між ними. Проаналізуємо вигляд фа-

зової діаграми змішаних кристалів (PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6. Як вже зазначалось, 

ФП у власних сегнетоелектриках з одновимірною модуляцією описуються за 

допомогою термодинамічного потенціалу (2.5). Перехід із параелектричної в 

НС-фазу ( )i  визначається хвильовим вектором: 

0
2

q
g


        (2.48) 

і відбувається при 

2

2
i

g


  .       (2.49) 

Розкладаючи коефіцієнт ( , )T x  у ряд за степенями Т – ТТЛ і x – xТЛ, зна-

ходимо концентраційну залежність температури переходу Тi [9, 10]: 

Тi(x) = Т0(x) + K(x – xТЛ)
2
,    (2.50) 

де K — коефіцієнт пропорційності. 

Температура ФП із НС- в сегнетофазу Тс визначається із рівності потен-

ціалів цих фаз і має вигляд [246,330,331] 

Тс(x) = Т0(x) – 4,4 K (x – xТЛ)
2
.    (2.51) 

Отже, починаючи з ТЛ температурний інтервал НС-фази Тi – Тс має ква-

дратично збільшуватись з підвищенням концентрації x. Враховуючи цей ви-

сновок, можна визначити концентрації Se(x), за яких має спостерігатися точ-

ка Ліфшиця в кристалах (PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6, якщо вміст Плюмбуму (y) за-

фіксовано. Використовуючи експериментальні значення ширин НС-фаз цих 

кристалів, отримуємо, наприклад, що x = 0,33 при y = 0,1 і x = 0,39 при y = 

0,2. 
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Ці результати свідчать про віддалення фазових переходів від ТЛ з під-

вищенням концентрації Плюмбуму в Sn2P2S6, що відповідає даним, отриманим 

із аналізу температурної залежності теплоємності в (PbySn1y)2P2S6. На підставі 

результатів комплексних досліджень теплових, оптичних і діелектричних влас-

тивостей сегнетоелектричних твердих розчинів (PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6 і отрима-

них вище оцінок нами побудовано об’ємну концентраційну діаграму (х, у на-

ведено у молярних частках) станів цих кристалів (рис. 2.42). Екстраполяція 

лінії точок Ліфшиця (LL) у зону високих концентрацій свинцю виконана в 

наближенні лінійної залежності від y. 

 

Рис. 2.42. Фазова діаграма сегнетоелектричних кристалів        

(PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6 

 

Лінії OO (Т0(y)) і OL (Т0(x)) відображають фазові переходи із пара- в сегне-

тоелектричну фазу твердих розчинів відповідно (PbySn1–y)2P2S6 і Sn2P2(SхSe1–х). 
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Фазові переходи із парафази в НС-фазу в кристалах (PbySn1–y)2P2Se6 і 

Sn2P2(SxSe1–x) зображено лініями відповідно L і L, а фазові переходи з НС- у 

сегнетофазу цих кристалів — лініями LC і CC. Таким чином, поверхня 

OOLL відображає ФП другого роду із пара- в сегнетофазу, LLCC — ФП 

другого роду із пара- в НС-фазу, LL — ФП першого роду із НС- у сегнето-

фазу. 
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ВИСНОВКИ до розділу 2 

1. З аналізу даних комплексних досліджень впливу флуктуацій парамет-

ра порядку і структурного розупорядкування на аномалії температурних за-

лежностей основних термодинамічних функцій виявлено якісну трансформа-

цію температурних залежностей фізичних властивостей за одночасного за-

міщення в катіонній та аніонній підґратках у власних сегнетоелектриках 

(PbySny)2P2(SexS1–x)6 за фазових переходів параелектрична—несумірна—

сегнетоелектрична фази, які зумовлені конкуренцією між темпами набли-

ження термодинамічних концентраційних шляхів до трикритичної точки і 

точки Ліфшиця, збільшенням структурного розупорядкування, що супро-

воджується підвищенням ефективності зачеплення доменних стінок на де-

фектах.  

2. Визначено положення лінії точок Ліфшиця на концентраційній Т—х—у-діа-

грамі стану халькогенідних сегнетоелектриків (PbySny)2P2(SexS1–x)6. Встанов-

лено, що з підвищенням концентрації сірки точка Ліфшиця зміщується в 

бік нижчих концентрацій свинцю, тобто збільшення концентрації свинцю 

віддаляє фазові переходи від точки Ліфшиця.  

3. Показано, що існування НС-фази в широкому діапазоні концентрацій 

х і у за 0 К обумовлено зменшенням висоти бар’єра в двомінімумному потен-

ціалі олова в разі внесення свинцю в кристали Sn2P2(SexS1–x)6.  

 

 

 



Розділ 3. ЯВИЩА ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕПЛОТИ В СПОЛУКАХ ТИПУ 

ГЕКСАСЕЛЕНОГІПОДИФОСФАТУ ОЛОВА 

ТА ТЕТРАБОРАТУ ЛІТІЮ 

 

3.1. Особливості перенесення теплоти в кристалах типу гексатіогі-

подифосфату олова 
 

Теплопровідність твердих тіл є безпосередньою характеристикою ангар-

монічності кристалічної ґратки або інтенсивності фонон-фононних взаємо-

дій. Такі відомості дають змогу отримати повне уявлення про механізми ан-

гармонізму при зіставленні з “інтегральними” характеристиками речовини, 

якими є коефіцієнт теплового розширення, параметр Грюнайзена, темпера-

тура плавлення або дисоціації. Придатним об’єктом для проведення аналізу є 

сполуки Sn(Pb)2P2S(Se)6, фізичні властивості яких вивчено доволі детально 

[3—6]. Це дає можливість всебічно проаналізувати механізми теплоперене-

сення. 

В широкому температурному інтервалі 4,2—370 К досліджувались темпе-

ратурні залежності коефіцієнта теплопровідності кристала Sn2P2S6, в інтервалі 

100—370 К — кристалів Sn2P2Se6, Pb2P2S6 і Pb2P2Se6, розчинів (PbySn1–y,)2P2S6 і 

скла на основі Sn2P2Se6. 

Результати досліджень температурної поведінки коефіцієнта теплопро-

відності кристалів Sn2P2S6 в інтервалі 4,2—370 К вздовж трьох кристалогра-

фічних напрямків [100], [010] і [001] (вісь Х декартової системи координат 

збігається з кристалографічним напрямком [100] в комірці, а вісь Y з перпен-

дикулярним до площини симетрії моноклінної комірки напрямком [010]) ві-

дображено на рис. 3.1. 

Загалом спостерігається однаковий загальний хід температурної залеж-

ності коефіцієнта теплопровідності кристала Sn2P2S6 за всіма напрямками. 

Зауважимо, що за температури Т = 11 К на залежності  (Т) у Sn2P2S6 виявле-

но максимум теплопровідності вздовж усіх трьох напрямків — так званий 

фононний горб. Теплопровідність у максимумі є істотно анізотропною, най-
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більші її значення виявлено в максимумі за напрямком Z, а найменші — 

вздовж осі Х. З перевищенням температурою максимуму в інтервалі 15 < Т < 

< 200 К (рис. 3.2) коефіцієнт теплопровідності з підвищенням температури 

зменшується за законом   – Т
–n 

(n 1). У цій зоні температурні залежності 

коефіцієнта теплопровідності для кристалів Sn2P2S6 за всіма напрямками уз-

годжуються з температурною залежністю коефіцієнта теплопровідності для 

діелектричних кристалів, що утворюються унаслідок трифононних процесів. 

Виходячи зі збігу ходу температурної залежності  (Т), теоретично передба-

ченої для неполярних діелектриків з експериментальною залежністю коефі-

цієнта теплопровідності кристалів Sn2P2S6, можна стверджувати, що основ-

ним у теплоопір є внесок процесів перекидання, в яких беруть участь акусти-

чні фонони, а вплив взаємодії акустичних та оптичних фононів на теплові 

транспортні властивості незначний. 

 

 

 

Рис. 3.1. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності крис-

тала Sn2P2S6 уздовж кристалографічних напрямків [100] (1), [010] (2), [001] 

(3) 
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Рис. 3.2. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності крис-

тала Sn2P2S6 в логарифмічному масштабі: 1 — [100]; 2 — [010];  3 — [001] 

 

За вищих температур Т > 200 К температурна залежність коефіцієнта те-

плопровідності сегнетоелектриків Sn2P2S6 дуже чітко відхиляється від закону 

Ейкена ( (Т) ~ 1/Т): теплопровідність практично не залежить від температу-

ри. За температури фазового переходу (Т0 = 337 К) коефіцієнт теплопровід-

ності за напрямком Z має розмитий стрибок на 10 % вниз при переході із па-

рафази в сегнетоелектричну фазу (рис. 3.3), а в напрямку Х цього стрибка не 

виявлено. За напрямком Y коефіцієнт теплопровідності дуже слабко підійма-

ється вище за ФП. У сегнетоелектричній фазі коефіцієнт теплопровідності 

так само, як і в парафазі, практично не залежить від температури. 
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Рис. 3.3. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності крис-

тала Sn2P2S6 поблизу ФП уздовж напрямку [001] 

 

Результати дослідження температурної залежності   кристалів Pb2P2Se6 

уздовж трьох кристалографічних напрямків в інтервалі температур 100—

370 К відображено на рис. 3.4. Вигляд залежності  (Т) уздовж усіх напрямків 

у вивченому інтервалі температур практично однаковий. За температур 

100—190 К коефіцієнт теплопровідності з підвищенням температури змен-

шується за законом Ейкена  (Т) ~ 1/Т (див. рис. 3.3). Відхилення від такого 

ходу залежності коефіцієнта теплопровідності починається за температури 

200 К. За вищої температури теплопровідність кристалів Pb2P2Se6 не зале-

жить від неї. Відхилення від закону Ейкена при 2 DT    і дуже слабка залеж-

ність теплопровідності від температури в твердих тілах із низьким значенням 

 , згідно з [332], можуть визначатися сильним ангармонізмом, який зумов-

лює наближення довжини вільного пробігу фонона до розмірів елементарної 
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комірки. Зазначимо, що в цій сполуці перехід у сегнетоелектричну фазу не 

спостерігається аж до 4,2 К. 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності крис-

тала Pb2P2Sе6 уздовж кристалографічних напрямків [100] (1), [010] (2), [001] 

(3) 

 

На рис. 3.5 відображено результати вимірювання температурної залеж-

ності коефіцієнта теплопровідності вздовж напрямків [100], [010], [001] для 

кристала Pb2P2S6 в інтервалі температур 100—370 К. Зауважимо, що поведін-

ка коефіцієнта теплопровідності у такому температурному інтервалі подібна 

до ходу температурної залежності коефіцієнта теплопровідності кристалів 

типу Pb2P2Se6. 
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Рис. 3.5. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності крис-

тала Pb2P2S6 уздовж кристалографічних напрямків [100] (1), [010] (2), [001] 

(3) 

 

У кристалі Sn2P2Se6 температурна залежність коефіцієнта теплопровід-

ності в інтервалі температур 100—370 К уздовж трьох кристалографічних 

напрямків X, Y, Z відрізняється від температурної залежності розглянутих 

вище кристалів. 

В інтервалі температур 100—190 К коефіцієнт теплопровідності з під-

вищенням температури зменшується, що узгоджується із законом Ейкена 

(рис. 3.6). Така поведінка подібна в усіх напрямках X, Y, Z досліджуваного 

інтервалу. Вище за температуру ФП першого роду (Тс = 193 К) коефіцієнт те-

плопровідності з підвищенням температури починає зростати. В околі точки 

структурного ФП першого роду в напрямках [010] і [001] спостерігається 

стрибок коефіцієнта теплопровідності вниз при переході із сегнетофази в НС-

фазу, а за напрямком [100] — злам температурної залежності коефіцієнта те-

плопровідності. При ФП другого роду  (Т1 = 221 К) аномалії тепло-

провідності не зафіксовано (див. рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності крис-

тала Sn2P2Se6 уздовж кристалографічних напрямків [100] (1), [010] (2), [001] 

(3) 

 

Як свідчать результати, за температури, вищої ніж 2 D , примітним фак-

том є слабка температурна залежність коефіцієнта теплопровідності в усіх 

кристалах за всіма напрямками. Це нагадує хід коефіцієнта теплопровідності 

в аморфних тілах, коли довжина вільного пробігу фонона обмежена серед-

ньою відстанню між атомами або молекулами. В зв’язку з цим вартим уваги є 

дослідження температурної залежності теплопровідності скла на основі спо-

луки типу Sn2P2Se6. 

 

Рис. 3.7. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності скла 

Sn2P2Se6 
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На рис. 3.7 відображено результати вимірювань температурної залежно-

сті коефіцієнта теплопровідності скла на основі Sn2P2Se6 в інтервалі темпера-

тур 100—350 К. З підвищенням температури коефіцієнт теплопровідності 

зростає і при Т  >  250 К практично мало залежить від температури. При цьо-

му важливо зауважити, що за високих температур теплопровідність скла 

Sn2P2Se6 близька до теплопровідності кристала цієї сполуки. 

Із теорії теплопровідності склоподібних тіл відомо, що за низьких тем-

ператур їх теплопровідність спадає внаслідок зменшення теплоємності, оскі-

льки в цьому інтервалі температур довжина вільного пробігу фононів є або 

сталою, або дещо зростає зі зниженням температури. 

Згідно з Т—х-фазовою діаграмою власних сегнетоелектриків системи 

Sn(Pb)2P2S(Se)6 із збільшенням вмісту Pb у твердих розчинах (PbуSn1–у,)2P2S6 

фазовий перехід парафаза—сегнетофаза залишається неперервним і зміщу-

ється в інтервал низьких температур. Нам було цікаво дослідити вплив на хід 

коефіцієнта теплопровідності заміщення Sn на Pb у катіонній підґратці крис-

талів. 

 

 

Рис. 3.8. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності криста-

ла (Pb0,38Sn0,62)2P2S6 уздовж напрямку [100] 

 

Результати вимірювань залежності  (Т) в інтервалі температур 100—

350 К для кристала (PbуSn1–у,)2P2S6 при y = 0,38 відображено на рис. 3.8. За 

високих температур спостерігається слабка зміна теплопровідності. Зі зни-
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женням температури нижче Т < 250 К коефіцієнт теплопровідності зменшу-

ється. Привертає увагу факт, що теплопровідність змішаного кристала 

(Pb0,38Sn0,62)2P2S6 нижча, ніж кристалів Sn2P2S6 і Pb2P2S6. Загалом залежність 

 (Т) для твердого розчину майже така, як і в склі. 

Розглянемо теплопровідність кристалів типу Sn(Pb)2P2S(Se)6, щоб пояс-

нити її регулярний хід, абстрагуючись від аномалій, пов’язаних зі структур-

ними фазовими переходами. 

Насамперед зауважимо, що теплопровідність досліджуваних кристалів 

має фононний характер. Дійсно, внесок носіїв заряду в перенесення теплоти 

для невироджених напівпровідників можна оцінити за допомогою співвідно-

шення Відемана—Франца [333]: 

/   = 2(k/e)
2
 T.      (3.1) 

Звідси випливає, що для кристалів типу Sn2P2S6 внесок носіїв заряду в коефі-

цієнт теплопровідності при Т = 300 К становить менше ніж 0,1 %. 

Як відомо, характерними точками на температурній шкалі для термоди-

намічних властивостей твердих тіл є температура Дебая ( D) і подвійна тем-

пература Дебая (2 D). Для кристалів Sn2P2S6, Sn2P2Se6 і Pb2P2S6, за даними 

праці [219], значення D  становить відповідно: 100, 80, 65 К. 

За теорією теплопровідності [333] за низьких температур (Т  <<   D) має 

справджуватися залежність   ~ exp( D /kT), де h D  = k D . Проте у разі 

зниження температури через зменшення ймовірності трифононних процесів 

збільшується довжина вільного пробігу фононів, і у випадку ідеальної крис-

талічної структури вона досягає розмірів зразка L. Цей факт, як уже зазнача-

лося, підтверджується наявністю “фононного горба” на температурній зале-

жності теплопровідності. 

Крім того, спостережувана поведінка теплопровідності кристалів моди-

фікується унаслідок розсіювання фононів дефектами кристалічної структури. 

З цієї причини “фононний горб” деформується, тобто підвищується темпера-

тура максимуму Tm, а його амплітуда зменшується. 
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Розглянемо експериментальні дані для кристалів типу Sn2P2S6. За відо-

мими значеннями теплопровідності Sn2P2S2, теплоємності (cp = 9 Дж/(моль  

К)) і середньої швидкості звуку (V = 2500 м/с) для температури Тm знаходимо 

довжину вільного пробігу l = 0,26 мкм. Таке значення l може бути зумовлене 

розсіюванням фононів на дефектах структури концентрацією n = 10
19

 см
–3

. 

Зіставимо отримані для кристалів типу Sn2P2S6 експериментальні дані в 

околі температури Дебая з очікуваними за теорією [334], які отримано під час 

розгляду простої моделі — двохатомного ланцюга. У рамках такої моделі ав-

тори [334] довели, що коефіцієнт у законі Ейкена пропорційний добутку 

U 3/2
0

1/2
1 2( )M M   r 2

0
 , де U0 — енергія дисоціації, M1 і M2 — маси атомів; 

r0 — період ланцюга. 

 

Рис. 3.9. Залежність коефіцієнта теплопровідності вздовж напрямку 

[001] при 150 К для кристала системи Sn(Pb)2P2S(Se)6 від відношення енергії 

дисоціації сполуки U0 до сумарної маси М атомів в елементарній комірці 

 

Енергія дисоціації пропорційна температурі дисоціації (плавлення) кри-

сталів. Для цієї низки сполук вона дорівнює відповідно 134, 133, 196 і 175 К 

Дж/(моль  К) [335]. Середні значення періоду ґратки: 7,7663; 8,0471; 7,8266; 

8,100 Å [336]. Як видно з рис. 3.9, це співвідношення задовільно виконується 

для досліджуваних кристалів. Зазначимо, що в цьому випадку коефіцієнт у 

законі Ейкена для  (T) у разі заміни S на Se має зменшитися на 40 %. Це 
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значення непогано узгоджується з експериментально спостережуваним зме-

ншенням на 30 %. 

Важливо зіставити зміну теплопровідності з іншими характеристиками 

ангармонічності кристалічної ґратки, якими є, зокрема, коефіцієнт теплового 

розширення  , параметр Грюнайзена  . 

Згідно з [334] 

2
0

,
k

r


 


       (3.2) 

звідки випливає, що 

1/~ r 2
0 (mn)

1/2 2
0 1 2( )U M M T  .

    
(3.3) 

Наявними є дані про теплове розширення лише для кристалів Sn2P2S6 і 

Sn2P2Se6. Проте за температури близької до D  ці кристали знаходяться в се-

гнетоелектричній фазі. В зв’язку з цим їх теплове розширення модифіковано 

спонтанною поляризацією за допомогою електрострикції, що в свою чергу 

унеможливлює перевірку співвідношення (3.2). Однак можна зіставити зага-

льні тенденції у зміні ангармонічності кристалічної ґратки. Згідно з експери-

ментальними даними [337—346] тепловий опір кристалів корелює зі співвід-

ношенням (3.3), ангармонічність кристалічної ґратки нарощується в низці 

сполук Sn2P2S6, Sn2P2Se6, Pb2P2S6, Pb2P2Se6. З такою закономірністю узгоджу-

ється те, що за високої температури в параелектричній фазі коефіцієнти теп-

лового розширення для Sn2P2Se6 ( 11  = 25  10
–6

 К
–1

 при 200 К [113]) вищі, ніж 

для Sn2P2S6 ( 11  = 22  10
–6 

К
–1

 при 350 К [113]). Вважається [334], що уза-

гальнювальним показником ангармонічності теплового руху атомів у криста-

лічній ґратці є добуток  Т. Для Sn2P2S6 і Sn2P2Se6 за результатами праці 

[347] параметр Грюнайзена   при 300 К дорівнює відповідно 2,0 і 1,7. Отже, 

при 350 К, наприклад,  Т = 158 · 10
–8

 для сульфідної і 150 · 10
–8

 для селені-

дної сполуки. Необхідно врахувати, що в цьому разі для оцінювання викорис-

тано значення   для Sn2P2Se6 і   для обох сполук, отримані за низьких темпера-

тур. 
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Отже, температурна поведінка теплового опору кристалів типу Sn2P2S6 в 

околі температури Дебая, його зміна у разі варіювання хімічного складу спо-

лук узгоджуються з основними положеннями теорії теплоперенесення в діе-

лектричних кристалах. Однак за високих температур, тобто при T > 2 D , 

спостерігається помітне відхилення від закону Ейкена — теплопровідність у 

разі підвищення температури не змінюється (див. рис. 3.1). 

Вартим уваги є той факт, що за високих температур значення   для дос-

ліджуваних кристалів дуже низьке: 0,7; 0,6; 0,5; 0,4 Вт/(м · К) відповідно для 

Pb2P2S6, Sn2P2S6, Pb2P2Se6 і Sn2P2Sе6. 

На проблему низької теплопровідності монокристалів вперше звернув 

увагу Йоффе [332]. Скориставшись співвідношенням 

1

3
   Cр Vl = 

1

3
 Cр V

 2
      (3.4) 

та експериментально виміряними значеннями питомої теплоємності cр = 

= 240 Дж/(моль · К), середньої швидкості звуку в кристалі V = 300 м/с і низь-

ким значенням   (  = 1 Вт/(м · К), отримаємо довжину вільного пробігу l 

порядку однієї—двох елементарних комірок. Передача теплоти такими коли-

ваннями припускається [332] як обмін квантами енергії між сусідніми атома-

ми. 

Важливо підкреслити, що за високих температур (Т > 2 D ) теплопровід-

ність скла Sn2P2Se6 близька до теплопровідності кристала Sn2P2Se6. Це підт-

верджує висновок про те, що у кристалів типу Sn2P2S6 при Т >  2 D  довжина 

вільного пробігу фононів з акустичних гілок з великими хвильовими векто-

рами близька до розмірів елементарної комірки. Таким чином, імовірною 

причиною низьких значень теплопровідності кристалів типу Sn2P2S6 та від-

сутності її температурної залежності є той факт, що при типових часах життя 

короткохвильові акустичні фонони через низьку середню групову швидкість 

долають відстань порядку 10
–9

 м, тобто одну-дві елементарні комірки. Якщо 

довжина вільного пробігу l   а, то температурні зміни теплопровідності ви-
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значаються лише зміною співвідношення між теплоємністю кристала і сере-

дньою швидкістю звуку в ньому. 

З використанням наведеної вище оцінки можна в загальних рисах зіста-

вити “регулярну” температурну поведінку теплопровідності кристалів типу 

Sn2P2S6 із сукупністю наявних термодинамічних і спектроскопічних даних. 

Подамо розрахунок залежності  (Т) за отриманими із загального кінетичного 

рівняння співвідношенням [333]: 

max
3

02
0

1
( )

2
T h

V



   


 
2

2

( / )exp( / )
,

[exp( / ) 1]

h kT h kT
d

h kT

 


 
  (3.5) 

де 0  — час релаксації; max /D Dk h    . 

У розглядуваному наближенні транспортний час релаксації визначається 

процесами розсіювання фононів за рахунок ангармонізму ґратки, процесами 

розсіювання фононів на дефектах і процесами розсіювання фононів на межах 

зразка: 

1 1 1 1
0 ä ãa
          .     (3.6) 

Подібну оцінку значень цих часів релаксації фононів наведено в [218], 

де 1
a
  задається формулою 

1
a
  = DT 2 exp(–c/T).      (3.7) 

Тут D і c — сталі. За наявності дефектів 1
ä
  можна оцінити, використовуючи 

[333] як 

1
ä
  4,A         (3.8) 

де А — стала, яка залежить від питомого об’єму, що припадає на один атом у 

комірці кристала, дебаєвської швидкості звуку в кристалі і концентрації де-

фектів. При розсіюваннях фононів на межах кристала 1
ã
  не залежить від те-

мператури і згідно з [333] визначається за рівнянням 

1
ã
 B = const.      (3.9) 

За формулами (3.5)—(3.9) визначимо коефіцієнт теплопровідності: 
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max
3

2
0

1
( )

2
T h

V



  


 
2

2

( / )exp( / )

[exp( / ) 1]

h kT h kT

h kT

 


 
 

4 2

1
,

exp( / )
d

A B DT c T
 

    
   (3.10) 

де A = 9 · 10
–42

 с
3
, B = 0,2 · 10

8
 с

–i
, C = 0,45 К, D = 2 · 10

–17
 с/К — підгінні па-

раметри. Залежність  (Т), отриману внаслідок числового моделювання за 

формулою (3.10), наведено на (рис. 3.10). Як бачимо, в цілому розрахований 

хід  (Т) узгоджується із спостережуваною поведінкою теплопровідності за 

низьких температур. Помітне розходження простежується тільки в інтервалі 

температур вищих за 2 D , де виміряний коефіцієнт теплопровідності мало 

залежить від температури (рис. 3.11), що також підтверджує перехід від чис-

то фононного механізму передачі теплоти до обміну квантами енергії між су-

сідніми атомами. 

 

Рис. 3.10. Експериментальна (1) та розрахована за формулою (3.10) (2) 

температурні залежності коефіцієнта теплопровідності діелектричного крис-

тала з використанням параметрів Sn2P2S6 



 

 

166 

 

Рис. 3.11. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності крис-

тала Sn2P2S6 за температур (а — 4,2—150 К; б — 70—370 К, уздовж криста-

лографічних напрямків [100] (1),  [010] (2) 

 

3.2. Механізм аномальної поведінки теплопровідності в сегнетоелек-

триках родини гексаселеногіподифосфату олова 
 

Теплові транспортні властивості твердих тіл дають можливість отримати 

повну інформацію щодо коливальних збуджень ґратки, механізмів фонон-

фононних взаємодій, впливів дефектності кристалічної структури на ґратко-

вий ангармонізм [348, 349]. Взаємозв’язок між нерівноважними тепловими 

властивостями та особливостями фононних спектрів кристалів, їх темпе-

ратурними змінами підтверджується появою аномалій в околі фазових пере-

ходів. Мікроскопічні механізми, що визначаються динамікою ґратки, перебу-

дова структури і критичні аномалії термодинамічних функцій можуть бути 

порівняними для ФП різної природи. Актуальним є визначення співвідно-
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шень щодо динамічних і термодинамічних властивостей кристалів із відомо-

стями про залежності  (T). 

Під час сегнетоелектричного фазового переходу фізичні властивості 

кристалів, наприклад теплоємність, швидкість звуку, зазнають аномальних 

змін. Можливо ці зміни впливають і на теплові транспортні властивості крис-

талів, що має виявитися в аномальній температурній залежності теплопрові-

дності сегнетоелектричних кристалів в зоні ФП. 

Такі само дослідження температурної залежності теплопровідності ви-

конано для кристалів Sn2P2S6 за температури Т0 = 337 К ФП другого роду і 

для кристалів Sn2P2Se6 в околі ФП другого роду із параелектричної в НС-

фазу (Тi = 221 К) і першого роду із НС- у сегнетофазу (Тc = 193 К). 

 

Рис. 3.12. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності крис-

тала Sn2P2S6 поблизу ФП вздовж кристалографічних напрямків [100] (1), 

[010] (2), [001] (3) 
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Поблизу Т0 спостерігається анізотропія аномалій коефіцієнта теплопро-

відності в усіх напрямках (рис. 3.12). Зауважимо, що хід температурної зале-

жності коефіцієнта теплопровідності в монодоменному кристалі Sn2P2S6 збі-

гається з її ходом в полідоменному кристалі в усьому інтервалі температур. 

Найчіткіше аномалія коефіцієнта теплопровідності кристалів Sn2P2S6 по-

близу ФП виявляється в напрямку [001]. На залежності  (Т) при Т0 = 337 К є 

розмитий стрибок на 10 % вгору від мінімального значення при переході із 

сегнетоелектричної в параелектричну фазу. 

Зазначимо, що сегнетоелектричний фазовий перехід у кристалах Sn2P2S6 

відбувається в температурному інтервалі зі слабкою зміною “регулярного” 

значення теплопровідності. 

 

Рис. 3.13. Температурні залежності відношення коефіцієнта теп-

лопровідності вздовж осі (001) до питомої теплоємності для кристала Sn2P2S6 

поблизу ФП (а) та середньої довжини вільного пробігу фононів у кристалі 

Sn2P2S6 (б) 

 

Із залежності теплоємності, аномалія якої подібна до аномалії швидкості 

ультразвуку в поздовжньому напрямку [350] кристалів Sn2P2S6 поблизу Т0, 
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отримаємо / pc  (рис. 3.13). При цьому нагадаємо, що швидкість ультразву-

ку в кристалах Sn2P2S6 поблизу ФП має різну амплітуду аномалій при Т0 за 

різними кристалографічними напрямками. 

Отже, у кристалі Sn2P2S6 аномалія коефіцієнта теплопровідності в точці 

ФП за умови відсутності залежності довжини вільного пробігу від темпера-

тури (див. рис. 3.13, б), визначається співвідношенням аномалій питомої теп-

лоємності і середньої швидкості звуку в ньому. 

Розглянемо результати досліджень температурної залежності коефіцієн-

та теплопровідності сегнетоелектричних кристалів Sn2P2Sе6, що мають НС-

фазу в інтервалі температур 193—221 К. 

 

Рис. 3.14. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності крис-

тала Sn2P2Se6 поблизу ФП уздовж кристалографічних напрямків [100] (а), 

[010] (б), [001] (в) 
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На рис. 3.14 відображено результати дослідження коефіцієнта теплопро-

відності поблизу ФП першого і другого родів у напрямку осі Z. Із рисунка  

видно, що при Тс = 193 К функція Z (Т) зазнає стрибка вниз при переході із 

сегнетофази в НС-фазу на 10 % від значення коефіцієнта теплопровідності до 

точки фазового переходу. У разі переходу другого роду із парафази в НС-

фазу (Тi = 221 К) точність експерименту не дає змоги зафіксувати аномалію 

 (T). Вище від Тi коефіцієнт теплопровідності зростає з підвищенням темпе-

ратури. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності кристала 

Sn2P2Se6 уздовж осі Х (див. рис. 3.14) поблизу ФП першого і другого родів 

подібна до спостережуваної вздовж осі Z. 

У напрямку осі Y температурна залежність коефіцієнта теплопровідності 

в точці ФП першого роду (Тс = 193 К) зазнає зламу при переході із сегнето-

фази в НС-фазу. На залежності Y (Т) при ФП із парафази в НС-фазу аномалії 

не виявлено. Вартим уваги є той факт, що всередині НС-фази в Sn2P2Se6 кое-

фіцієнт теплопровідності майже не залежить від температури. 

На підставі отриманих даних в околі ФП можна констатувати, що в кри-

сталах Sn2P2Se6 вигляд аномалії коефіцієнта теплопровідності визначається 

переважно амплітудою аномалій швидкості ультразвуку за відповідним на-

прямком. 

Розглянемо детальніше експериментальні дані стосовно аномалії темпе-

ратурної залежності теплопровідності сегнетоелектричного кристала Sn2P2S6 

в околі ФП другого роду. 

Насамперед зауважимо, що аномалію  (Т) при ФП визначають щонай-

менше три чинники [349], а саме: 

 зменшення часу життя акустичних фононів-теплоносіїв за рахунок не-

пружного розсіювання на критичних фононах із м’якої оптичної гілки; 

 зменшення часу життя акустичних фононів-теплоносіїв унаслідок їх 

квазіпружного розсіювання через наявність флуктуацій густини в системі 

фононів, що виявляється під впливом центрального піка в спектрі розсіюван-

ня світла або нейтронів; 



 

 

171 

 внеском в теплоперенесення м’яких оптичних фононів (внаслідок збі-

льшення їх групової швидкості в околі температури ФП). 

Оцінимо внески наведених механізмів в аномалію  (Т) поблизу Т0 для 

кристала Sn2P2S6 з використанням даних про температурні залежності часто-

ти і затухання м’якої моди в цьому кристалі [351]. Згідно з даними праці 

[349] для транспортного часу релаксації теплового потоку внаслідок розсію-

вання фононів-теплоносіїв на фононах м’якої моди 

1 01
2 2

0

3
,

1
s

B 
  

   
     (3.11) 

де 0

4

3 ( )Ã Ò
  ; 0  і Г — частота і затухання м’якого фонона; B1 = const. За-

тухання м’якої моди в Sn2P2S6 за даними комбінаційного розсіювання світла 

становить 

Г(Т) = 
0,5

00

0,05 1,54
1,3

( )

T T

T TT T
 


;   (3.12) 

її частота 0  = 4,5 (T—T0)
0,5

;   = 1/kT. Повний транспортний час релаксації 

запишемо у вигляді рівняння 

1 1 1 1 1
ã ä à ,c s

                 (3.13) 

або 

1
ñ
  = B + А 4  + DT 2  exp(–c/T) + 1 0

2 2
0 0

3
,

(1 )

B 

   
 (3.14) 

де перший член відповідає за розсіювання на межах зразка, другий — на де-

фектах, третій зумовлений ґратковим ангармонізмом, а останній пов’язаний з 

непружним розсіюванням на критичних фононах м’якої оптичної гілки. Ви-

значена за формулами (3.12) і (3.14) залежність  (Т) при A = 9 · 10
–42

 с
3
, B = 

= 0,2 · 10
8
 с

–1
, C = 0,45 К, D = 2 · 10

–17 
с/К має мінімум при Т0 = 337 К 

(рис. 3.15). 



 

 

172 

 

 

Рис. 3.15. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності діеле-

ктричного кристала, розрахована із застосуванням співвідношень (3.5) і 

(3.14) з урахуванням внеску в тепловий опір непружного розсіювання акус-

тичних фононів на м’яких оптичних фононах поблизу ФП другого роду. Ви-

користано параметри кристала Sn2P2S6 

 

Внесок квазіпружного розсіювання акустичних фононів за наявності 

центрального піка у спектрі динамічного відгуку кристала описується рів-

нянням [349] 

2
1 0 0

0,5
00

( ) ln 1 ,
( )

ð

F T

R T TT T


 

       
  (3.15) 

де F0  і  R — сталі. 

За формулами (3.12), (3.14) і (3.15) можна визначити температурну за-

лежність коефіцієнта теплопровідності за наявності центрального піка. Як 

видно зі знайденої за співвідношенням (3.15) залежності  (Т), центральний 

пік може зумовлювати вузький глибокий мінімум в зоні ФП при Т0 = 337 К 

(рис. 3.16). 
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Рис. 3.16. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності діеле-

ктричного кристала, розрахована за співвідношеннями (3.15) і (3.16), ураху-

ванням квазіпружного розсіювання фононів-теплоносіїв на критичних фоно-

нах. Використано параметри кристала Sn2P2S6 

 

Внесок м’яких оптичних фононів у перенесення теплоти можна оцінити 

за співвідношенням [333] 
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f d
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   (3.16.) 

де f( )d   — число фононних мод між   і   +  d  на одиницю об’єму крис-

тала; N
 0
 = 

1
.

exp( / ) 1h kT 
 На відміну від фононів акустичної моди фонони 

м’якої моди існують лише в інтервалі 

.max0         (3.17) 

Групову швидкість фононів м’якої моди обчислюють за формулою 

Vгр = / .d dq       (3.18) 

Дисперсійна залежність м’якої моди описується формулою 

2 2 2
0 q    ,  або ( 2 2 0,5

0) .q        (3.19) 

Із (3.18) і (3.19) визначаємо групову швидкість фононів м’якої моди: 

Vгр = d /dq = = 2 2
0( ) / .      (3.20) 

Густину станів у праці [352] знаходимо за рівняннями 
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2( ) 2 ( ),f g           (3.21) 

g (  
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,    (3.22) 

де N — число комірок у кристалі; r — число атомів у комірці; 
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.    (3.23) 

З використанням (3.16) і врахуванням (3.18), (3.19), (3.21)—(3.23) отри-

маємо інтеграл теплопровідності для фононів м’якої моди: 
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 (3.24) 

де L = V/rN;   = 10
–14

 /(T – T0). 

Розрахована за формулою (3.24) з використанням параметрів фононного 

спектра кристала Sn2P2S6 залежність  (Т) має максимум при Т0 = 337 К 

(рис. 3.17). 

 

 

 

 

Рис. 3.17. Температурна залежність внеску м’якої оптичної моди в пере-

несення теплоти діелектричним кристалом поблизу ФП другого роду, розра-

хована за формулою (3.24). Використано параметри кристала Sn2P2S6 

 

Отже, розсіювання акустичних фононів, яке підсилюється в околі Т, 

знижує теплопровідність, тоді як збільшення групової швидкості оптичних 
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фононів із м’якої гілки може дещо компенсувати таке погіршення умов теп-

лоперенесення в критичній зоні. 

В експерименті для кристала Sn2P2S6 уздовж трьох кристалографічних 

напрямків спостерігається розмитий східець, тобто поблизу Т0 при переході 

із сегнетофази в парафазу теплопровідність дещо зростає. Це можна поясни-

ти так. Як показано вище, для кристалів типу Sn2P2S6 при T > 2 D  низьке 

значення коефіцієнта теплопровідності та його слабка температурна залеж-

ність, очевидно, зумовлені зниженою груповою швидкістю акустичних фо-

нонів-теплоносіїв. Останній факт визначає гранично малу довжину їх вільно-

го пробігу, тобто порядок розміру елементарної комірки. Таким чином, дода-

ткові механізми розсіювання фононів вже не можуть вплинути на зменшення 

довжини їх вільного пробігу, унаслідок чого унеможливлюється проява міні-

муму на залежності  (Т) поблизу Т0. 

Водночас близькість ФП у власних сегнетоелектриках типу Sn2P2S6 до 

ТЛ спричинює слабку температурну залежність групової швидкості оптич-

них фононів м’якої гілки. Отже, немає причин для появи максимуму на зале-

жності  (Т) поблизу Т0. 

Як наслідок, температурна поведінка теплопровідності кристалів Sn2P2S6 

під час сегнетоелектричного ФП задається умовою constl  і визначається 

співвідношенням температурних аномалій теплоємності і середньої швидкос-

ті звуку в них. Залежність 
CV


(Т) дійсно не має аномалій при ФП (див. 

рис. 3.13, б) і є підтвердженням наведених вище припущень. 

Проаналізуємо поведінку теплопровідності поблизу ФП, що обмежує 

НС-фазу. Як уже зауважувалось, для температур, вищих за подвоєну темпе-

ратуру Дебая, внаслідок сильного ангармонізму середня довжина вільного 

пробігу фононів зменшується аж до розмірів періоду ґратки. З цієї причини 

температурна поведінка теплопровідності визначається співвідношенням пи-

томої теплоємності і середньої швидкості звуку в кристалі. У Sn2P2S6 довжи-

на вільного пробігу фононів стає сумірною елементарній комірці за темпера-
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тури 180—200 К. Нагадаємо, що температура Дебая для Sn2P2S6 дорівнює 

100 К, для Sn2P2Se6 — 85 К. Як показали розрахунки, зниження температури 

Дебая, за незмінних інших параметрів, призводить до масштабування темпе-

ратурної шкали:  (Т) “стискається” по осі температур (рис. 3.18). Враховую-

чи те, що різниця між основними параметрами (період ґратки, швидкість зву-

ку тощо) в кристалах Sn2P2Se6 і Sn2P2S6 незначна, можна очікувати, що і для 

кристала Sn2P2Se6 довжина вільного пробігу фононів буде сумірною з розмі-

рами комірки в інтервалі температур, характерних для Sn2P2S6. Справді, за-

лежність  /cр(Т), визначена з використанням даних для cр(T), поблизу ФП 

подібна до аномалії швидкості поширення ультразвуку в поздовжньому на-

прямку. 

 

 

Рис. 3.18. Температурна залежність теплопровідності діелектричного 

кристала, розрахована з використанням (3.10) при різних значеннях темпера-

тури Дебая D , К: 1 — 100; 2 — 50. Використано параметри Sn2P2S6 

 

Для Sn2P2Sе6 аномалії швидкості ультразвуку при ФП найчіткіше вира-

жені для поздовжніх ультразвукових хвиль (УЗХ) [252]. При поширенні УЗХ 

уздовж осі [001] температурні залежності швидкості аналогічні залежностям, 

виміряним уздовж осі [010]. Поблизу Т1 і в НС-фазі поведінка швидкості по-

перечної УЗХ уздовж осі [100] подібна до залежностей V22(T) і V33(T). Однак 
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у сегнетоелектричній фазі температурна залежність швидкості V11 суттєво ві-

дрізняється від залежностей для хвиль V22 і V33 [351]. Це, мабуть, і визначає 

анізотропію залежності  (Т) в сегнетофазі Sn2P2Sе6. Для поперечних УЗХ 

стрибок швидкостей V23 і V21 при Т1 відсутній [351]. Спостерігається незначна 

зміна кута нахилу V23 (Т), V21 (Т) і маленька аномалія для V22. Температурна 

залежність V11 має значний стрибок при Т1. З урахуванням зазначеного, тем-

пературні зміни середнього значення швидкості акустичних фононів визна-

чатимуться, очевидно, виглядом температурної залежності поздовжніх УЗХ. 

Отже, для кристала Sn2P2Sе6 аномалії  (Т) при ФП із параелектричної в 

несумірну та із НС- в сегнетофазу зумовлені температурною поведінкою пи-

томої теплоємності і середньої швидкості звукув ньому. Цим визначається 

також зростання теплопровідності зі збільшенням температури в парафазі. 

З такої поведінки теплопровідності для різних типів фазових переходів 

(ФП другого роду із параелектричної в сегнетоелектричну і НС-фази, ФП 

першого роду із НС- в сегнетоелектричну фазу) випливає висновок щодо за-

гального характеру аномалій теплопровідності поблизу структурних фазових 

переходів за температур, вищих за подвоєну температуру Дебая. 

Крім того, необхідно зауважити, що  на діаграмі стану такі ФП знахо-

дяться близько до ТЛ. Це свідчить про малу дисперсію м’якої моди, що, ма-

буть, у свою чергу зумовлює поблизу ФП сильну лінійну взаємодію оптич-

них гілок з акустичними. Враховуючи, що при Т > 2 D  довжина вільного 

пробігу фононів сумірна з періодом ґратки, можна вважати неістотним вплив 

непружного і квазіпружного розсіювань фононів-теплоносіїв м’якими оптич-

ними фононами на залежність  (Т). 

Із [353] відоме таке співвідношення між аномаліями пружних модулів 

CIJ і теплоємності Cр при ФП другого роду: 

2 2
04 ( / ),ij ijkl pC g c T          (3.25) 

де ijklg  — коефіцієнт електрострикції. Зазначимо, що аналогічну залежність 

можна отримати при розгляді ФП, що обмежують НС-фазу [353]. 
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Таким чином, можна однозначно констатувати, що аномалії швидкостей 

поширення ультразвукових хвиль пов’язані з аномалією теплоємності. У 

цьому разі конкретний вигляд аномалії теплопровідності визначається коефі-

цієнтами електрострикції і сталої Кюрі—Вейса. Так, за більших значень кое-

фіцієнтів електрострикції теплопровідність зменшуватиметься при ФП із па-

ра- в сегнетоелектричну фазу. Із зменшенням коефіцієнтів електрострикції, 

ймовірно, ситуація буде протилежною. 

 

3.3. Температурна поведінка теплопровідності тетраборату літію в 

монокристалічному і склоподібному станах 
 

Теплопровідність монокристалів LTB досліджували в праці [354] в інте-

рвалі температур 80—400 К в середовищі азоту. Вимірювання здійснювали з 

використанням імпульсного зондового методу на стадії нерегулярного тепло-

вого режиму. Як зазначалось вище, поведінка К(Т) в досліджуваному інтер-

валі температур визначається температурними змінами теплоємності CV, що 

випливає з рівняння: 

K = 1/3 CV vl,        (3.26) 

де CV — теплоємність при сталому об’ємі; v — середня швидкість фононів; 

l — середня довжина пробігу фононів. Дійсно, зміною останніх двох членів у 

суперіонній фазі можна знехтувати, оскільки зміна швидкості звуку в цій зоні 

не перевищує 5 %, а довжина вільного пробігу визначається числом дефектів, 

на яких розсіюються фонони. 

Припускається, що у суперіонній фазі концентрація розупорядкованих 

іонів стала. Теплопровідність монокристалів LTB у більш високотемператур-

ній зоні (від 400 до 1100 К) досліджували в [355]. Методику вимірювань було 

модифіковано спеціально для досліджень напівпрозорих матеріалів. Згідно з 

отриманими даними, теплопровідність дорівнює  = 2,2 Вт  м
–1

  К
–1

 і дещо 

зменшується із підвищенням температури. 

На жаль, наявні відомості є неповними і розрізненими. Так, у [354] не 

наводиться кристалографічний напрямок, уздовж якого виконано вимірю-
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вання, в [355] не наведено температурної залежності теплопровідності тощо. 

Залишається невивченою теплопровідність монокристала LTB за температур 

нижчих за температуру рідкого азоту, а також для склоподібного LTB. Тому 

нами проведено дослідження температурної поведінки регулярного ходу теп-

лопровідності й проаналізовано механізми розсіювання фононів у монокрис-

талічному і склоподібному LTB в інтервалі температур 5—300 К. 

Отримані нами результати дослідження [357] температурної залежності 

коефіцієнта теплопровідності  монокристала LTB уздовж кристалографіч-

них напрямків [100] і [001] в інтервалі температур 100—300 К та вздовж кри-

сталографічного напрямку [100] в інтервалі 5—300 К наведено на рис. 3.19, 

3.20. Зауважимо, що за температури 19 К на залежності (Т) виявлено мак-

симум теплопровідності, так званий фононний горб. 

 

 

 

 

Рис. 3.19. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності моно-

кристала LTB у кристалографічних напрямках [001] (1), [100] (2) 
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Рис. 3.20. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності моно-

кристала LTB уздовж кристалографічного напрямку [100] в інтервалі 5—

300 К. На вставці — така сама залежність в інтервалі 100—300 К 

 

З подальшим підвищенням температури в інтервалі 20 < Т < 200 К кое-

фіцієнт теплопровідності зменшується (див. рис. 3.19, 3.20). Проте якщо в ін-

тервалі температур 20—180 К коефіцієнт теплопровідності уздовж напрямку  

[100] зменшується з підвищенням температури згідно із законом  = T
n
 (n  1), 

то вздовж напрямку [001] — з n  0,5. Варте уваги те, що в такому інтервалі 

температурна залежність коефіцієнта теплопровідності для монокристала 

LTB узгоджується з його температурною залежністю для діелектричних кри-

сталів, яка визначається трифононними процесами перекидання. 
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За вищих температур (Т > 200 K) спостерігається дуже чітке відхилення 

температурної залежності коефіцієнта теплопровідності монокристалів LTB 

від закону Ейкена ((Т) ~ 1/T) [333]. Теплопровідність у цьому випадку прак-

тично не залежить від температури, що нагадує хід коефіцієнта теплопровід-

ності у аморфних тілах, коли довжина вільного пробігу фонона обмежена се-

редньою відстанню між атомами або молекулами. Зауважимо, що при Т  207 

К наявний досить значний розкид експериментальних точок. Згідно з [356] за 

цієї температури в LTB має місце ізоструктурний фазовий перехід, проте по-

хибка нашого експерименту не дає змогу однозначно з’ясувати природу такої 

поведінки теплопровідності. 

За температури вищої за 200 К звертає увагу слабка температурна зале-

жність коефіцієнта теплопровідності, яка нагадує хід залежності теплопрові-

дності в аморфних тілах, коли довжина вільного пробігу фонона обмежена 

середньою відстанню між атомами або молекулами. У зв’язку з цим доцільно 

порівняти температурну залежність теплопровідності сполуки LTB у склопо-

дібному і кристалічному станах. 

Враховуючи збіг ходу теоретично передбаченої температурної залежно-

сті (Т) для діелектриків з експериментально визначеною залежністю коефі-

цієнта теплопровідності монокристалів LTB (рис. 3.21), можна стверджувати, 

що основним у тепловий опір є внесок процесів перекидання, в яких беруть 

участь акустичні фонони, а вплив взаємодії акустичних та оптичних фононів 

на теплові транспортні властивості незначний. 

На рис. 3.22 наведено результати вимірювань температурної залежності 

коефіцієнта теплопровідності скла LTB[357].. Із зростанням температури він 

збільшується і при T > 250 K практично не залежить від неї. Зазначимо, що 

залежність (T) скла LTB якісно узгоджується з сучасними уявленнями про 

механізм теплоперенесення у склоподібних твердих тілах [358, 359]. 

Для подальшого аналізу важливим є той факт, що за високих температур 

теплопровідність скла LTB за абсолютним значенням близька до теплопрові-
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дності монокристала цієї сполуки. Абстрагуючись від можливих фазових пе-

реходів, проаналізуємо регулярний хід теплопровідності монокристала LTB. 

 

 

 

Рис. 3.21. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності моно-

кристала LTB уздовж кристалографічного напрямку [100]: 1 — експеримен-

тальні дані; 2 — теоретичні дані. 

 

Згідно з теорією теплопровідності [360] за низьких температур (T<<D) 

має виконуватись залежність  ~ exp(hD /kT), де hD = kD. Проте зі зни-

женням температури унаслідок зменшення ймовірності трифононних проце-

сів збільшується довжина вільного пробігу фононів, і у випадку ідеальної 

кристалічної структури вона сягає розмірів зразка L. Цей факт, як уже зазна-

чалося, підтверджується наявністю “фононного горба” на температурній за-
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лежності теплопровідності монокристала. Як відомо [333], найкраще узго-

дження експерименту із законом Ейкена має досягатись за сталого об’єму. 

 

 

 

 

Рис. 3.22. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності LTB у 

склоподібному стані 

 

Таким чином, експериментально спостережуване відхилення темпера-

турної залежності коефіцієнта теплопровідності 100 (виміряне за сталого ти-

ску, а не сталого об’єму) від закону Ейкена при Т < 200 K може бути 

пов’язане із істотною зміною лінійних розмірів кристала [99], а незначна за-

лежність теплопровідності від температури при Т > 200 K згідно з [332] може 

визначатись сильним ангармонізмом, який зумовлює наближення довжини 

вільного пробігу фонона до розмірів елементарної комірки. 
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Отже, температурна поведінка теплового опору кристала LTB за низь-

ких температур (T < 200 K) узгоджується з основними положеннями теорії 

теплоперенесення в діелектричних кристалах. Проте за вищих температур 

(T > 200 K) спостерігається помітне відхилення від закону Ейкена — теплоп-

ровідність практично не змінюється з підвищенням температури. Вартим 

уваги є і той факт, що за високих температур значення  для досліджуваних 

кристалів доволі низьке, наприклад 2,2 Вт  м
–1

  К
–1

 при Т = 250 К. 

Як зазначалось вище, на явище низької теплопровідності монокриста-

лів вперше звернули увагу автори праці [332]. Використовуючи співвідно-

шення  = 1/3 cрVl та експериментально виміряні для LTB значення питомої 

теплоємності ср = = 170 Дж/(моль  К) [361], середньої швидкості звуку V = 

51 м/c [362] і коефіцієнта теплопровідності  = 2,2 Вт/(м  К), отримуємо до-

вжину вільного пробігу l порядку однієї-двох елементарних комірок. Можна 

припустити, що передача теплоти такими коливаннями відбувається як обмін 

квантами енергії між сусідніми атомами [332]. 

Для встановлення мікроскопічного механізму теплового опору в дослі-

джуваних кристалах розрахуємо залежність (Т) за отриманим із загального 

кінетичного рівняння [509] співвідношенням (3.5) 

Використовуючи формули (3.5)—(3.9), отримаємо 
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де A = 0,18  10
–42 

c
3
, B = 0,29  10

6
 c

–1
, C = 0,58, D = 0,58  10

–17
 с  К

–1
 — під-

гінні параметри. Залежність (Т), отриману внаслідок числового моделюван-

ня за формулою (3.32), зображено на рис. 3.21. Отже, загалом розрахований 

хід залежності 100(Т) узгоджується із спостережуваною поведінкою теплоп-

ровідності за низьких температур. Помітні розбіжності простежуються лише 

за температур, вищих за 200 К, де визначений коефіцієнт теплопровіднос- 
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ті незначно залежить від температури (рис. 3.19, 3.20), що також свідчить про 

перехід від суто фононного механізму передачі теплоти до обміну квантами 

енергії між сусідніми атомами [482, 519—524]. 

На рис. 3.22 наведено результати вимірювань температурної залежності 

коефіцієнта теплопровідності скла LТB. Зі зростанням температури коефіці-

єнт теплопровідності збільшується, і при Т > 250 К практично мало залежить 

від неї. Зазначимо, що залежність  (Т) скла LТВ якісно збігається з сучасни-

ми уявленнями про теплоперенесення у склоподібних твердих тілах [357—

359]. 

Таким чином, регулярний хід теплопровідності монокристала Li2B4O7 

при Т < 200К описано в -наближенні з урахуванням процесів розсіювання 

фононів унаслідок ангармонізму ґратки на дефектах і на межах зразку. Теп-

лопровідність Li2B4O7 у склоподібному стані з підвищенням температури 

плавно зростає і за високих температур (Т > 200 К) наближається за абсолют-

ною величиною до теплопровідності монокристала LТВ, що добре узгоджу-

ється з основними положеннями теорії теплоперенесення в невпорядкованих 

системах. Відхилення температурної залежності коефіцієнта теплопровіднос-

ті  (Т) від закону Ейкена при Т < 200 К може зумовлюватися істотною змі-

ною лінійних розмірів кристала Li2B4O7, а при Т > 200 К — сильним ангар-

монізмом кристалічної ґратки. Виявлено зміну механізму перенесення тепла 

в досліджуваних зразках при переході від низьких температур до високих. 

 

3.4. Причини анізотропії теплового опору в кристалах типу гексатіо-

гіподифосфату олова і тетраборату літію 

 

Багато кристалів не мають простої кубічної ґратки. Їх симетрія зумовлює 

форму зони Бріллюена. В такому випадку для U-процесів обов’язковою є на-

явність великого результуючого вектора q для визначеного напрямку в обер-

неному просторі. Коли потік теплоти спрямований уздовж однієї з головних 

осей, енергія переноситься переважно фононами, які рухаються вздовж цієї 
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осі. Хвильові вектори високочастотних фононів з найменшою енергією, які 

можуть брати участь в U-процесах з цими тепловими фононами, мають бути 

близькими до тієї ж осі. Тому можна очікувати, що теплопровідність у двох 

напрямках qX і qY визначається експонентами, причому показники експонент 

співвідносяться як максимальні частини qX і qY. Якщо швидкості фононів од-

накові в двох напрямках і відсутня дисперсія швидкості, то це відповідає від-

ношенню максимальних значень q. 

У реальних кристалах швидкості звуку і дисперсії неоднакові в різних 

напрямках, тому не слід очікувати такої простої картини анізотропії. 

Явище анізотропії коефіцієнта теплопровідності аналізувалось у кількох 

працях [363—375]. Зокрема, в [363] повідомлялось про наявність невеликої 

анізотропії у кристалах ТГС при Тс = 300 К: X  = Y  = 0,79 Вт/(м  К), Z  = 

= 0,71 Вт/(м  К). Дослідженням теплопровідності сегнетоелектрика Li2Ge7O15 

у широкому температурному інтервалі [363] виявлено доволі велику анізотро-

пію теплових транспортних властивостей. Так, коефіцієнт теплопровідності при 

Т = 100 К для різних кристалографічних напрямків становить: X  = 3,1 Вт /(м  К), 

Y  = 2,6 Вт/(м  К), Z  = 1,73 Вт/(м  К). 

У літературі відсутній детальний аналіз причин анізотропії теплового 

опору в конкретних кристалах [363—375]. 

На підставі результатів досліджень теплопровідності кристалів типу 

Sn2P2S6 ми зробили висновок, що в широкому температурному інтервалі для 

кристалографічних напрямків [100], [010] і [001] коефіцієнт теплопровідності 

має значну анізотропію за абсолютною величиною. У сегнетофазі кристалів 

Sn2P2S6 значення коефіцієнта теплопровідності за температури максимуму 

теплопровідності (Т = 11 К) в напрямках [100], [010] і [001] відрізняються 

на 40 % від максимального значення теплопровідності: X  = 8 Вт/(м  К), 

Y  = Z  = 14 Вт/(м  К). 
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Температурні залежності коефіцієнтів теплопровідності за напрямками 

Х і У перетинаються в сегнетофазі. У парафазі за температури Т = 350 К 

отримуємо такі значення: Z  = X  = 0,7 Вт/(м  К), Y  = 0,6 Вт/(м  К). 

Кристали Pb2P2Se6 і Pb2P2S6 у всьому досліджуваному інтервалі темпера-

тур знаходяться в параелектричному стані. Тут також спостерігається залеж-

ність теплопровідності від кристалографічного напрямку. За напрямками Z і 

X теплопровідність приблизно на 30 % перевищує її значення за напрямком 

Y. Наприклад, при Т = 100 К Z  = X  = 1,3 Вт/(м  К), а Y  = 0,9 Вт/(м  К). 

Таке співвідношення коефіцієнтів теплопровідності мало місце і в парафазі 

кристалів Sn2P2S6. У кристалах типу Sn2P2Se6 також у широкому інтервалі 

температур виявляється анізотропія теплопровідності. Розглянемо можливі 

причини анізотропії теплопровідності досліджуваних кристалів. 

Коефіцієнт теплопровідності ґратки  , як було показано, описується за-

лежністю   = 1/3 сVV l. 

За температур, що перевищують температуру Дебая, параметр cV прямо 

пропорційний числу елементарних комірок в одиниці об’єму, тобто обернено 

пропорційний об’єму комірки [333] с ~ 1/V. 

Якщо врахувати, що довжина вільного пробігу фононів за температур, 

які перевищують подвійну температуру Дебая, сумірна з відстанню між ато-

мами, то можна вважати, що l ізотропна. У цьому разі анізотропія  має ви-

значатись анізотропією швидкостей ультразвуку. Згідно з [351] швидкості 

поширення звуку в кристалах Sn2P2S6 у парафазі дорівнюють: V12 = 2,375, 

V13 = 2,55, V23 = 2,3, V11 = 3,1, V22 = 3,2, V33 = 3,97 км/с. Використовуючи ці 

дані, знаходимо, що середні значення швидкостей поширення звуку в на-

прямках X, Y і Z дорівнюють відповідно 2,7; 2,6 і 2,9 Км/с. Така анізотропія 

швидкостей поширення УЗХ добре узгоджується з анізотропією теплопровід-

ності кристалів зазначеного типу. Аналогічні відповідності мають місце у па-

раелектричній фазі для кристалів Sn2P2Sе6. 
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Таким чином, анізотропія теплопровідності кристалів типу Sn2P2S6 у па-

рафазі визначається переважно анізотропією швидкостей поширення ультра-

звуку в кристалах. 

На підставі порівняння даних щодо теплопровідності кристалів 

Pb2P2S(Sе)6 і Sn2P2S6 можна зробити такий висновок. У параелектричній фазі 

залежності  (Т) для різних напрямків розміщені так, що анізотропія теплоп-

ровідності мало залежить від температури. Однак при охолодженні в сегне-

тофазу в Sn2P2S6 відбуваються якісні зміни, тобто залежності X (T) і Y (T) 

перетинаються. 

Зазначимо, що подібне явище зміни знака анізотропії температурної за-

лежності теплопровідності для інших об’єктів невідоме. Тому здається дуже 

актуальним встановлення причин такої поведінки теплопровідності. 

Визначено, що коефіцієнт теплопровідності вздовж осі Х змінюється за 

законом X ~ T
–0,91

, а вздовж осей Y і Z — відповідно Y  ~ T 
–1,1

, Z  ~ T
 –1,01

. 

Очевидно, що саме унаслідок цієї різниці у значеннях показників мають міс-

це перетини X  і Y . 

Оскільки теплове розширення і тепловий опір кристалічної ґратки 

пов’язані з ангармонічністю теплового руху, вважаємо за доцільне вивчення 

анізотропії і коефіцієнтів лінійного розширення. Результати таких дослі-

джень для кристалів Sn2P2S6 наведено на рис. 3.23, де чітко простежується 

кореляція коефіцієнтів лінійного розширення кристалів Sn2P2S6 і значень по-

казників у температурній залежності   ~ T 
–n

. Так, коефіцієнт лінійного роз-

ширення вздовж осі х має найнижче значення і вже в інтервалі низьких тем-

ператур змінює знак (через електрострикційну взаємодію). Це свідчить про 

взаємозв’язок анізотропії коефіцієнтів теплопровідності і лінійного розши-

рення. Нагадаємо, що за температур порядку дебаєвської поведінка теплоп-

ровідності має описуватись законом 1/Т. Однак поряд з наявністю великої кі-

лькості експериментів на підтвердження цього закону є інертні гази та багато 

відносно простих типів кристалів, таких як кремній, германій, теплопровід-
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ність яких змінюється швидше, ніж за законом 1/Т. У праці [333] цю саму те-

нденцію описано для кількох напівпровідникових систем типу III, IV. 

 

Рис. 3.23. Температурна залежність коефіцієнтів лінійного розширення 

кристалів Sn2P2S6 уздовж   кристалографічних напрямків [100] (1), [010] (2), 

[001] (3) 

 

Хоча спостережувані відхилення частково можуть пояснюватися більш 

складними процесами розсіювання [360], у [333] доведено, що сама зміна лі-

нійних розмірів з температурою може призводити до великих відхилень від 

закону 1/Т. У формулі для   параметри r0,   та   залежать від об’єму (навіть 

за сталої температури), що спричинено сильною залежністю теплопровід-

ності також від об’єму:   ~ V
m
, де m дорівнює від 7 до 8 для лужних галоїдів і 

AgCl та 17 — для гелію (вимірювані значення близькі до наведених або на-

віть дещо більші за них) [333]. Із використанням таких значень m і врахуван-

ням теплового розширення у [333] доведено: якщо за сталого об’єму теплоп-

ровідність ~ 1/Т, то за сталого тиску вона залежить від температури як 

1/Т
1,26

 для NaCl і як 1/Т
 2,2

 для Ar. 
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Отже, найкраще узгодження експериментів із законом 1/Т має досяга-

тись за сталого об’єму. Очевидно, експериментально спостережуване відхи-

лення температурної залежності коефіцієнта теплопровідності (виміряне за 

сталого тиску, а не сталого об’єму) від закону 1/Т пов’язане зі зміною ліній-

них розмірів кристала. Наявність сильної анізотропії температурних залеж-

ностей коефіцієнтів лінійного розширення призводить до анізотропії цього 

відхилення і зміни знака анізотропії залежності  (Т). Мабуть, на аналогічні 

явища можна очікувати і для інших кристалів із сильною анізотропною стрик-

ційною взаємодією. 
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ВИСНОВКИ до розділу 3 

1. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності монокристалів 

твердих розчинів на основі халькогенідних сполук типу Sn2P2S6 і Li2B4O7 за-

довольняє закон Ейкена за Т < 2Q (Q — температура Дебая).  

2. За температур, що перевищують подвоєну температуру Дебая, вияв-

лено істотне відхилення від закону Ейкена, що спричинено гранично малою 

довжиною вільного пробігу короткохвильових акустичних фоно-

нів. Теплопровідність склоподібних Sn2P2Sе6 і Li2B4O7 з підвищенням темпе-

ратури плавно  зростає і за температури Т > 200 К за абсолютною величиною 

наближається до теплопровідності монокристала, що узгоджується з основ-

ними положеннями теорії теплоперенесення в неупорядкованих системах. 

3. Спостережувані температурні аномалії коефіцієнта теплопровідності в 

кристалах типу Sn2P2S6 в околі фазових переходів, які відбуваються за  

Т > 2Q, не виявляють росту теплового опору внаслідок непружного і квазі-

пружного розсіяння акустичних фононів м’якими фононами, не включають 

безпосереднього внеску останніх у теплоперенесення, не залежать від приро-

ди структурного перетворення і в основному визначаються температурними 

залежностями теплоємності й середнього значення групової швидкості теп-

лонесівних акустичних фононів. Зміна з температурою анізотропії теплопро-

відності в сегнетофазі пов’язана зі спонтанною поляризацією. 

 



Розділ 4. МЕХАНІЗМ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАРЯДУ В ІОННИХ 

СЕГНЕТОЕЛЕКТРИКАХ ТИПУ ГЕКСАСЕЛЕНОГІПОДИФОСФАТУ 

ОЛОВА ТА ІОННИХ ПРОВІДНИКАХ ТЕТРАБОРАТУ ЛІТІЮ 

 

4.1. Електропровідність напівпровідників типу гексатіогіподифос-

фату олова в широкому інтервалі температур 

 

Вивчення механізму електропровідності кристалів типу Sn2P2S6 має ве-

лику передісторію [376, 377]. Проте на підставі цих досліджень не можна 

дійти однозначного висновку щодо механізмів електропровідності. Під час 

вивчення фотоелектретного стану в Sn2P2S6 [378] допускали, що в інтервалі 

температур 270—370 К визначальною є домішкова провідність. Результати 

детального вивчення впливу підсвічування і технології отримання кристалів 

на електропровідність, а також дані про спектри фоточутливості сегнетоелек-

тричних напівпровідників Sn2P2S6 пояснювали в рамках моделі поляронів 

малого радіуса [377]. Однак у цій моделі не з’ясовані причини аномалії ( )T  

у разі структурних фазових переходів. Отже, питання ідентифікації механіз-

му перенесення заряду в таких кристалах очікують свого вирішення. Для 

цього необхідно вивчити температурну поведінку електропровідності ізо-

морфних матеріалів, яким не властиві ФП. Крім того, корисним для аналізу 

механізму електропровідності є метод термостимульованих струмів (ТСС).  

Температурну залежність електропровідності досліджували на постій-

ному струмі з тягучим полем напруженістю порядку 100 В/см. Щоб усунути 

вплив піроелектричного струму, всі вимірювання виконували на зразках, орі-

єнтованих у кристалографічному напрямку [010] (ортогональному до поляр-

ного — [100]). Темнову електропровідність досліджували в режимі охоло-

дження на затемнених зразках із попереднім відпалюванням протягом 2 год 

за температури 400 К. Як зразки використовували кристали у формі парале-

лепіпеда (5  5  5 мм) з напиленими золотими електродами або срібними 

контактами. Слід зауважити, що впливу контактів на електропровідність не 
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зафіксовано. Кристали отримували методом хімічних транспортних реакцій 

або Бріджмена—Стокбаргера. 
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Рис. 4.1. Температурна залежність електропровідності кристалів Sn2P2S6 

(а), Pb2P2S6 (б), Sn2P2Se6 (в), Pb2P2Se6 (г). На вставках: залежності ( )T  в ко-

ординатах lg —1/ T   для відповідних кристалів 
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На рис. 4.1 наведено залежності ( )T  сполук Sn2P2S6, Sn2P2Se6, Pb2P2S6 і 

Pb2P2Se6. Залежність ( )T  у координатах lg —1/ T  для Pb2P2S6 і Pb2P2Se6 

має лінійний характер. Подібна поведінка спостерігається також для Sn2P2S6 і 

Sn2P2Se6 у параелектричній фазі. За температури ФП другого роду із пара- в 

сегнетофазу (Т0 = 337 К) ( )T  зазнає зламу і в сегнетофазі має нелінійний 

характер [379—381]. В околі ФП другого роду ( 221iT  )K  із пара- в НС-

фазу в межах точності експерименту аномалій електропровідності не зафік-

совано. Однак при ФП першого роду (Tс = 193 К) із НС- у сегнетофазу вияв-

лено різкий спад електропровідності. 

 

 

 

Рис. 4.2. Залежності термостимульованих струмів кристалів Sn2P2S6 (а), 

Pb2P2S6 (б), Sn2P2Se6 (в), Pb2P2Se6 (г) від температури 
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На рис. 4.2 зображено криві термостимульованих струмів розглянутих 

кристалів. Методика досліджень ТСС була така. Перед вимірюваннями зра-

зок відпалювали протягом 2 год при 370 К, охолоджували до температури рі-

дкого азоту, за якої закорочений зразок освітлювали білим світлом від лампи 

розжарювання КГМ24-150 протягом 50—60 хв. Потім зразок під’єднували до 

схеми і рівномірно нагрівали. З підвищенням температури ініціювався пере-

хід зразка зі збудженого нерівноважного стану в рівноважний. Реєстрували 

струм, викликаний релаксаційним процесом цього переходу. 

Залежність струму від температури має один або кілька піків (див. 

рис. 4.2), які свідчать про існування локальних рівнів у забороненій зоні кри-

сталів. 

Електропровідність монокристалів Pb2P2S6 і Pb2P2Se6, яким не властиві 

фазові переходи, має типовий напівпровідниковий температурний хід, що за-

довольняє співвідношення 

0 exp( / )U kT                                                    (4.1) 

з енергією активації порядку U = 0,6 еВ. Як уже зазначалось, така сама пове-

дінка електропровідності також у парафазі кристалів Sn2P2S6 і Sn2P2Se6. При 

цьому вартим уваги є той факт, що для всіх досліджуваних ізоструктурних 

сполук у центросиметричній фазі енергії активації для електропровідності 

близькі між собою і знаходяться в межах 0,6  0,1 еВ. Про наявність дозволе-

них енергетичних рівнів у забороненій зоні свідчить те, що ширина заборо-

неної зони кристалів порядку 2 еВ. Метод ТСС дає змогу визначити глибину 

залягання Et таких рівнів за допомогою початкового кута нахилу, який опи-

сується залежністю [382] 

J = cosnt  exp(–Et /kT).                                              (4.2) 

У координатах ln J—1/T ця ділянка кривої ТСС є прямою лінією (прик-

лад для Sn2P2S6 наведено на рис. 4.3), за тангенсом кута нахилу якої можна 

визначити енергію активації центрів захоплення. За цим методом для  Sn2P2S6 
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отримано значення енергії активації 0,64 еВ. Ці дані іще раз підтвердили ви-

сновок, що переважає домішкова електропровідність. 

 

Рис. 4.3. Початкова ділянка кривої термостимульованих струмів Sn2P2Se6 

у координатах ln J—1/T 

 

4.2. Природа аномалій температурних залежностей електропровід-

ності халькогенідних напівпровідників типу гексатіогіподифосфату оло-

ва при фазових переходах 

 

За температури ФП другого роду з пара- в сегнетофазу в Sn2P2S6 на тем-

пературній залежності електропровідності є злам, і в сегнетоелектричній фазі 

вона має нелінійний характер. Поблизу ФП другого роду з пара- в НС-фазу в 

Sn2P2Se6 у межах точності експерименту аномалій електропровідності не за-

фіксовано. Проте в разі ФП першого роду з НС- у сегнетофазу виявлено різ-

кий спад електропровідності. 

Зміна електропровідності кристалів при структурних ФП мабуть зумов-

лена перенормуванням енергії активації спонтанною поляризацією. 

Як відомо [383], концентрацію носіїв заряду можна записати так: 

а) у парафазі 

n(Un) = 2(NNc)
0,5

 exp(–Up /2 kT),                                 (4.3) 
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де Up — енергія активації носіїв заряду в парафазі; Nс — густина станів; N — 

кількість електронів на домішковому рівні; 

б) в сегнетофазі  

n(Uf) = 2(NNc)
0,5

exp(–Uf /2 kT),                                  (4.4) 

де Uf — енергія активації носіїв заряду в сегнетофазі, яка залежить від спон-

танної поляризації: 

Uf = Up + 
2

a
 p 2

s  +.                                             (4.5) 

 

Рис. 4.4. Температурне поводження питомого опору кристала Sn2P2S6 

поблизу точки фазового переходу. На вставці: залежність 

 
0

2

0ln / ( )     
 T f T T  кристала Sn2P2S6 

 

Припустивши, що рухливість носіїв заряду слабко змінюється поблизу 

точки фазового переходу, можна записати: 

2
p exp

4
f s

a
P

kT

 
    

 
.                                           (4.6) 

Тоді в координатах ln (1/ )f T   величина ln ln  f p  має відоб-

ражати температурну поведінку 2
sp , що і спостерігається на практиці 

(рис. 4.4). Аналогічний ефект виявлено і для кристала при переході з НС- у 
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сегнетофазу. Разом з тим при переході з пара- в НС-фазу аномалій ( )T  не 

зафіксовано. Звідси можна дійти висновку, що аномалія електропровідності 

зумовлена зміною енергії активації носіїв заряду через виникнення спонтан-

ної поляризації. 

Отже, домінуючим механізмом перенесення заряду в кристалах типу 

Sn2P2S6 є домішковий. Аномалії під час фазових переходів зумовлені елект-

рон-ґратковою взаємодією, яка спричинює перенормування енергії домішко-

вого локального рівня спонтанною поляризацією. 

 

4.3. Особливості транспортування носіїв заряду в тетрабораті літію 

в монокристалічному і склоподібному станах 

 

Специфічна кристалічна структура LTB, основою якої є жорсткий три-

вимірний каркас із бор-кисневих трикутників і тетраедрів з наскрізними ка-

налами і розміщеними в них відносно рухливими катіонами, доволі типова 

для суперіоніків. Оскільки LTB має заборонену зону ~10 еВ [156], а всі вище-

згадані канали орієнтовані вздовж напрямку [001], можна очікувати, що еле-

ктропровідність монокристалів такої сполуки за кімнатної температури буде 

дуже незначною, одновимірною і носитиме іонний характер. Перехід криста-

ла у стан суперіонної провідності є фазовим переходом типу порядок—

безлад в одній з його підґраток (у випадку LTB — катіонній) і має супрово-

джуватись аномаліями електрофізичних властивостей [384]. 

Дослідження електрофізичних властивостей сполук у монокристалічно-

му і склоподібному станах здатні дати багато цінної інформації щодо носіїв 

струму й особливостей взаємодії останніх із кристалічною ґраткою. Тому ви-

вченню температурних і частотних залежностей провідності за постійного і 

змінного струмів, діелектричної проникності, тангенса кута діелектричних 

втрат тощо монокристала LTB присвячено багато робіт [385-393], частину з 

яких виконано вже після завершення наших досліджень. Оскільки LTB нале-

жить до кристалів тетрагональної симетрії, для нього існують дві незалежні 
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компоненти тензора електропровідності ij: 33 і 11 відповідно для кристало-

графічних напрямків [001] і [100], уздовж яких проводились вимірювання. 

У працях [394] приділено увагу аномально високим діелектричним втра-

там у монокристалах LTB за кімнатної температури, виявлено високу анізот-

ропію електричних і акустичних параметрів. Згідно з даними праць [385], 

електропровідність LTB, виміряна за постійного струму в діапазоні темпера-

тур 200—650 К у напрямку [001], є іонною і здійснюється за рахунок іонів 

Li
 +

, а в перпендикулярному напрямку має суто електронний характер. За пос-

тійного струму й кімнатної температури вона становить: 11 = 7  10
–13

, 33 = 4,7  

10
–8

 Ом
–1

  см
–1 

[385]; діелектрична проникність — 11 = 9,48, 33 = = 9,58. За 

даними праці [395], вони дещо інші: 11 ~ 10
–14

, 33~10
–10

 Ом
–1

  м
–1

; 11 = 9,3; 

33 = 9,9. Автори праці [396] підкреслювали, що наведені параметри істотно 

змінюються залежно від стехіометричного й домішкового складу монокрис-

талів, а також умов їх термічної обробки. 

Процес іонного перенесення в LTB у праці [385] пояснено стрибкоподіб-

ним переміщенням і наступною рекомбінацією іонів Літію. Виявлено, що за 

~400 К відбувається зміна енергії активації провідності кристала. Згідно з ви-

конаними розрахунками, концентрація іонів Літію значно зростає з підви-

щенням температури і за ~400 К сягає стану насичення. Температурна залеж-

ність рухливості Li
 + 

проходить через невисокий максимум при 300 К і, дося-

гнувши значення 5  10
–12 

м
–2

  В
–1

  с
–1

 при ~400 К, більше не змінюється. 

Електропровідність монокристалів LTB в діапазоні 300—973 К вимірю-

вали в напрямках [001] і [100]. Автори праці [386] стверджували, що енергія 

активації провідності за T  > 773 К стрімко зростає в напрямку [001] унаслі-

док вивільнення носіїв заряду з глибоких рівнів захоплення, а в напрямку 

[100] вона обумовлена суперпозицією релаксації провідності й діелектричної 

релаксації. З результатів дослідження іонної провідності в імпульсному ре-

жимі [385] в напрямку [001] (з використанням графітових електродів) випли-

ває, що її релаксація має характер поляризації—деполяризації електроліту. За 

77 К цей процес носить експоненціальний характер з часом релаксації 2,2 с, 
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тоді як за 290 К вже спостерігається релаксація трьох різних типів: перша — 

через 10 с після імпульсу протягом 2,2 с, друга — через кілька десятків се-

кунд протягом 60 с, третя — через 40 с протягом 1000 с. Остання відповідає 

гіперболічній залежності з n = 0,85,  = 0,02. 

У працях [397] температурну залежність електропровідності монокрис-

талів LTB за постійного струму досліджено в інтервалі 300—673 К. Вимірю-

вання проводили у вакуумі в динамічному режимі за швидкості нагрівання 

1,5 град/хв. На графічних залежностях для обох кристалографічних напрям-

ків виділяються по дві прямолінійні ділянки, які перетинаються за ~400 K. 

Енергії їх активації H0 в діапазоні 293—400 К у напрямку [100] становлять 

0,72, у напрямку [001] — 0,64 еВ, в діапазоні 400—673 К у напрямку [100] — 

0,60, у напрямку [001] — 0,36 еВ. Значення електропровідності за кімнатної 

температури збігаються з наведеними у праці [385]. 

Істотну інформацію щодо носіїв заряду можна отримати за детальнішого 

дослідження електрофізичних властивостей за змінного струму. Так, у праці 

[398] розглянуто результати вимірювання електропровідності 33, діелектри-

чної проникності 33
GS 

(адіабатична діелектрична проникність за незмінних 

напружень уздовж полярної осі Z) і тангенса кута діелектричних втрат tg 33 

монокристалічних зразків LTB (вирощених із стехіометричних розплавів на 

повітрі й відпалених за 500 К в середовищі азоту) в інтервалах частот 0,1—

100 кГц і температур 100—600 К. Виявлено, що вздовж осі Z має місце іонна 

провідність за рахунок іонів Літію, яка призводить до “сухого” електролізу. 

Внесок електронної складової в діапазоні 300—600 К не перевищував 10
–12

 

Ом
–1

  м
–1

. Поляризація електрохімічної комірки C|LTB|C в разі прикладання 

постійного електричного поля Е = 0,3 В (Т = 300 К) здійснювалась упродовж 

~1000 c, після чого зовнішнє поле повністю блокувалось подвійним електри-

чним шаром, що утворювався на приелектродній поверхні зразків. 

Згідно з отриманими даними [145] (з урахуванням імпедансу комірки), 

усі виміряні точки в координатах lg(T)—10
3
/T розмістились на прямій лінії зі 

зламом близько 390 К. Встановлено, що ентальпія активації провідності до і пі-
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сля зламу прямої дорівнює відповідно H(T < 390 К) = 0,54 і H(T > 390 К) = 

= 0,36 еВ. Провідність монокристала LTB за кімнатної температури вздовж 

осі Z, згідно з даними праці [399], становить 3,3  10
–7

 Ом
–1

  м
–1

, а за 500 К 

зростає до 10
–4

 Ом
–1

  м
–1

 [397]. Частотної залежності провідності в діапазонах 

температур 300—800 К і частот 10—10
8
 Гц не виявлено. 

Для підтвердження низькочастотної релаксації в монокристалі LTB про-

ведено частотно-температурні дослідження його діелектричних властивостей 

[398]. Встановлено, що температури дисперсії 33 і максимумів tg
 
 зростають 

з підвищенням частоти змінного струму з одночасним збільшенням ампліту-

ди максимумів піків та їх асиметрії. Високу діелектричну проникність LTB за 

низьких частот пов’язують з тепловою іонною поляризацією слабко 

зв’язаних іонів Літію, а сам монокристал LTB розглядають як одновимірний 

суперіонний провідник. 

Слід зазначити, що іонна провідність LTB при ~400 К, тобто в точці, в 

якій, згідно з даними праці [398], припускається наявність перетворення по-

рядок—безлад, не перевищує  = 10
–7

 Ом
–1

  см
–1

, що навряд чи може відпові-

дати переходу в суперіонний стан. Разом з тим швидке збільшення електроп-

ровідності зі зростанням температури вже за Т > 600 K дає підставу розгляда-

ти LTB як ефективний провідник по Літію. Іонною провідністю Літію в на-

прямках, перпендикулярних до осі Z, тобто 11, до температури 700—800 К 

можна знехтувати [400]. Загалом, на думку авторів праці [399], катіонне ро-

зупорядкування в монокристалі LTB відбувається постадійно в діапазоні те-

мператур 100—300 К і супроводжується осциляціями теплоємності та ано-

мальним зменшенням параметра кристалічної ґратки, що, в свою чергу, при-

водить до підвищення швидкості ультразвуку. 

У праці [400] проведено комплексне дослідження діелектричних конс-

тант (дійсна та уявна частини діелектричної проникності вздовж напрямків 

[001] і [100]) монокристалів LTB в діапазонах частот 0,1—100 кГц і темпера-

тур 300—700 К. Згідно з отриманими результатами, для залежності () 

вздовж напрямку [001] спостерігається частотно-залежний широкий макси-
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мум поблизу 500 К. На думку авторів, таку аномальну поведінку дійсної час-

тини діелектричної проникності  в інтервалі 300—600 К можна пояснити 

ефектом діелектричної релаксації, спричиненим іонною провідністю. Енергія 

активації, необхідна для стрибка мобільного іона, для напрямку [001] стано-

вить  = 0,35 еВ, уздовж напрямку [100]  = 1,65 еВ. Ці значення є доволі ти-

повими для іонної провідності. 

Автори праці [387] провели порівняльне дослідження електрофізичних 

властивостей свіжовиготовлених і відпалених у відновлювальному середо-

вищі монокристалів LTB, зокрема частотної дисперсії дійсної частини діеле-

ктричної проникності  і  в інтервалі 20 Гц—1 ГГц. Таке відпалювання 

приводить до зменшення анізотропії між  і  за низьких частот, але не 

спричинює змін за частот понад 10
4
 Гц. Автори звернули увагу на появу  у 

відпалених у відновлювальному середовищі зразках електронного типу про-

відності в напрямках [100] і [001], участь в якому, на їх думку, беруть        

-електрони зв’язку В—О бор-кисневого трикутника ВО3. 

Температурну залежність провідності монокристала LTB в напрямку 

[001] за постійного струму та його термо-ЕРС у температурному інтервалі 

300—700 K досліджено в праці [388]. Температурна залежність термо-ЕРС 

має доволі складну форму з максимумом при ~530 К і може бути розділена 

на три окремі ділянки: I — 350—390 К; II — 390—530 К; III — 530—600 К. 

Лінійна апроксимація експериментальних даних на ділянках I і II дає значен-

ня теплоти перенесення для іонів Літію відповідно 0,42 і 0,32 еВ. Зміна кута 

нахилу кривої при ~390 K добре корелює зі зміною кута нахилу на кривій те-

мпературної залежності провідності. Ентальпія активації становить відповід-

но 0,54 і 0,39 еВ. Зменшення значень ентальпії активації і теплоти перене-

сення за температури понад 390 К з погляду авторів праці [388] можна пояс-

нити наявністю кореляційного ефекту між мобільними іонами, який призво-

дить до їх кооперативної міграції вздовж полярної осі й обумовлює зниження 

енергії активації, тобто стрибок одного іона модифікує потенціальний бар’єр, 
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і відбувається одночасне переміщення цілого ланцюга з кількох мобільних 

катіонів. 

Як вважають автори праці [401], іони Літію в монокристалі LTB можуть 

знаходитись у різних енергетично нееквівалентних позиціях, що спричинено 

їх нецентросиметричним розміщенням відносно зв’язків O—Li—O. В цьому 

разі формується дворівнева система потенціалів. З підвищенням температури 

іони Літію термічно активуються. Зазначимо, що зменшення термо-ЕРС за 

температури понад 530 К для напрямку [001] супроводжується її різким збі-

льшенням для напрямків [100] і [010]. Одночасно в цих напрямках 

з’являється іонна провідність, тобто додатковий компонент транспортного 

механізму, ізотропний відносно усіх кристалографічних осей. 

Для отриманих з вихідної шихти монокристалів LTB різного складу 

[389] проведено порівняльне дослідження електропровідності, дійсної части-

ни діелектричної проникності та AC-імпедансу вздовж напрямку [001]. Вимі-

рювання виконано в діапазонах частот 100 Гц—10 МГц і температур 300—

623 К. Виявлено, що об’ємна електропровідність монокристалів, вирощених 

авторами з комерційного реактиву (LTBp) і з самостійно синтезованого LTB 

(LTBm), різниться у три—чотири рази на користь останніх за однакової енер-

гії активації процесу. Згідно з отриманими даними, носії заряду в монокрис-

талах LTBp і LTBm мають подолати однаковий потенціальний бар’єр для 

здійснення іонної провідності. З цього випливає, що LTBm має мобільніші 

носії заряду в напрямку іонного перенесення, ніж LTBp. Швидше за все та-

кими носіями заряду є іони Літію. Підвищену провідність монокристалів 

LTBm автори вважають наслідком наявності в них надлишку катіонних вакан-

сій, які утворюються під час росту, хоча й не пояснюють причин цього яви-

ща. Величини діелектричних сталих і провідність у частотних діапазонах по-

над 500 кГц для LTBm і 100 кГц для LTBp не залежать від частоти і товщини 

зразків в усьому дослідженому температурному інтервалі. 

У монокристалах LTBm спостерігається значний блокувальний гранич-

ний ефект, енергія активації якого тотожна енергії активації електродного 
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ефекту в LTBp і LTBm. Наявність цих ефектів обумовлена блокуванням пере-

міщення іонів унаслідок утворення тимчасової збідненої на носіїв заряду 

приелектродної ділянки за прикладеного електричного поля. Провідність на 

межі поділу електрод—кристал і в приелектродній ділянці здійснюється од-

наковими носіями заряду. Енергія активації провідності у граничній ділянці 

набагато більша, ніж в об’ємі зразків, тому блокувальний ефект зменшується 

і майже зникає за температури понад 573 К. Відносно великий блокувальний 

чинник, на думку авторів праці [389], обумовлений одновимірною іонною 

провідністю в напрямку [001]. 

Дослідження зразків LTBm продовжено у праці [390], в якій визначено 

температурну залежність петлі діелектричного гістерезису за частот 1, 10, 

100 і 1000 Гц, а також температурну і частотну залежності діелектричної ста-

лої і провідності в діапазоні 150—393 К в напрямку [001]. На думку авторів, 

діелектричний гістерезис виникає через наявність завад на шляху перемі-

щення мобільних катіонів, якими є дефекти у монокристалі. Встановлено та-

кож, що температурні залежності діелектричних констант і петлі діелектрич-

ного гістерезису добре корелюють. Зі зниженням температури мобільність 

рухомих іонів істотно зменшується і при ~150 K практично дорівнює нулю. 

Час діелектричної релаксації з підвищенням температури зростає. В дослі-

джуваному температурному діапазоні не виявлено фазового переходу типу 

сегнетоелектрик—параелектрик і постійної поляризації. 

Визначенню частотної і температурної залежності діелектричних конс-

тант і AC-провідності в діапазоні 10 Гц—100 МГц для напрямку [001] моно-

кристала LTB присвячено працю [391]. У межах 473—773 К виявлено діелек-

тричну аномалію з максимумом при ~573 К. Згідно з отриманими результа-

тами, AC-провідність є частотно-незалежною за високих температур і низь-

ких частот, але для неї спостерігається частотна дисперсія за низьких темпе-

ратур. Електричний модуль, за допомогою якого характеризують поведінку 

діелектричної релаксації, може бути апроксимований експоненційною функ-

цією Кольрауша—Вільямса—Уоттса. Енергія активації іонної стрибкоподіб-
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ної провідності, розрахована з діаграми Арреніуса для частоти релаксації, 

становить 0,34 еВ. 

Автори праці [392] навели результати дослідження температурної і час-

тотної залежностей дійсної та уявної частин діелектричних сталих  і  мо-

нокристалів LTB у діапазонах 10—300 К і 30 Гц—1,8 ГГц. Для всіх монокри-

сталів за кімнатної температури спостерігається дисперсія дебаєвського типу 

за частоти ~2 ГГц і широкий діелектричний максимум при ~120 K. Величина 

 для напрямку [001] стрімко зростає з підвищенням температури  >230 K 

внаслідок іонної провідності рухомих іонів Літію. Для неї характерний вира-

зний температурний гістерезис у діапазоні 230—300 К. Автори вважають, що 

подібні особливості поведінки діелектричної сталої за T > 220 K обумовлені 

взаємодією між несумірною модуляційною хвилею та іонами Літію, які ста-

ють мобільними за кімнатної температури і “замерзають” за T < 230 K. 

Електрофізичні властивості склоподібного LTB досліджено в працях 

[386, 397, 402, 403]. Згідно з даними праці [386], електропровідність скла 

LTB набагато більша, ніж монокристала. Від кімнатної температури до 673 К 

її частотна залежність описується експоненційним законом. У праці [403] на-

ведено характеристики електропровідності й комплексного імпедансу для 

склоподібного LTB при 423, 473 і 523 К. Розрахована енергія активації елек-

тропровідності становить 0,71 еВ. У склі LTB, як і в монокристалі тотожного 

складу, провідність здійснюється внаслідок перенесення іонів Li
 +.

 

Детальніше температурні залежності термо-ЕРС та електропровідності 

скла LTB вивчено в праці [404]. Вони істотно відрізняються від отриманих на 

монокристалі LTB [404]. Температурна залежність термо-ЕРС у межах 300—

700 К змінюється монотонно. Теплота перенесення, оцінена за допомогою 

лінійної апроксимації експериментальних даних, дорівнює 0,47 еВ. Вона бли-

зька до ентальпії активації провідності H = 0,57 еВ. Слід зазначити, що тем-

пературна залежність провідності в склоподібному LTB істотно відрізняється 

від залежності Арреніуса, яка спостерігається для більшості одновимірних 

іонних провідників. На думку авторів праці [404], це зумовлено наявністю 



 

 

207 

температурної залежності концентрації дефектів і широким спектром енерге-

тичних рівнів іонів Літію в склоподібному LTB. У склі LTB формується три-

вимірна бор-киснева аніонна підґратка, в порожнинах якої знаходяться іони 

Li
 +.

 Вони розміщуються поблизу так званих немісткових атомів Оксигену й 

утворюють численні енергетично нееквівалентні позиції, розділені потенціа-

льними бар’єрами. Під час іонного перенесення іони Li
 + 

перестрибують че-

рез ці позиції, а так як потенціальні бар’єри і відстані між вищезгаданими по-

зиціями у склі є різними, ймовірність стрибків іонів також різна. Відповідно 

узгоджене переміщення мобільних частинок порівняно з монокристалом 

ускладнюється. Через відсутність у склоподібному LTB на відміну від моно-

кристала одновимірних каналів у певному напрямку і наявність порожнин  

іонна провідність у ньому має анізотропний характер. 

У праці [386] температурну і частотну залежності провідності склоподі-

бного LTB досліджено в діапазоні 298—673 К. Виявлено, що її значення бі-

льші, ніж для монокристала, а частотна залежність відповідає експоненціаль-

ному закону. У праці [405] вивчено вплив вмісту ізотопного складу склопо-

дібного LTB на його електропровідність. Згідно з отриманими даними, іон 

Літію, який входить у бор-кисневу підґратку як модифікатор, слабко взаємо-

діє з нею, а електропровідність 
6
Li2B4O7 вдвічі перевищує таку для 

7
Li2B4O7, 

що не збігається з результатами розрахунків за класичною теорією дифу-

зії. Спостережуваний ефект пояснено за допомогою динамічної структур-

ної моделі, згідно з якою локальна структурна релаксація відбувається за-

довго до температури кристалізації. Автори праці [406] на прикладі сис-

теми (1 – x)B2O3 + xLi2O запропонували модель, за якою транспорт класич-

них частинок здійснюється шляхом перестрибування між негативно заря-

дженими позиціями. Вона пов’язує іонну провідність у склі зі структурними 

змінами в ньому. 

Як випливає з аналізу літературних джерел, наведені в них електрофізи-

чні характеристики монокристалів LTB помітно різняться, що можна поясни-

ти відмінностями в технології отримання та методиках експерименту (зокре-
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ма різними контактами, температурними і частотними діапазонами вимірю-

вань). Набагато менше вивчено склоподібний LTB. Слід зазначити, що вище-

згадані дослідження на легованих монокристалах не проводились. З ураху-

ванням того, що сполука LTB може існувати як у кристалічному, так і в 

склоподібному станах, доцільно виконати всі вимірювання паралельно на 

монокристалах і склі LTB. 

Повнішому розумінню механізму іонного перенесення в сполуці LTB 

має сприяти порівняння особливостей її структури з кількісними параметра-

ми переміщення Li
 +

, зокрема характерної довжини і тривалості стрибка, ви-

соти енергетичних бар’єрів, що розділяють основні і міжвузлові позиції мо-

більних катіонів тощо. Для цього ми спланували і провели цикл комплексних 

досліджень на монокристалічному і склоподібному LTB тотожного стехіоме-

тричного і домішкового складу (у тому числі легованому). 

Як показано вище, іонна одновимірна провідність вакансійного типу 

вздовж напрямку [001] монокристалів LTB, отриманих з вихідної шихти різ-

ного складу, може істотно різнитися. На думку авторів праці [389], ефект пі-

двищеної провідності частини монокристалів LTB зумовлений наявністю в 

них надлишку вакансій Літію. Швидше за все їх щільність залежить від сте-

хіометрії розплаву, з якого вирощують монокристал. Так, у разі використан-

ня розплаву з певним надлишком оксиду бору, що практикує частина авторів 

для компенсації інконгруентного випаровування, у вирощеному монокриста-

лі найімовірніше зростає вміст вакансій Літію, заряд яких компенсується за 

рахунок зміни співвідношення між бор-кисневими тетраедрами і трикутни-

ками в аніонній підгратці на користь останніх. У випадку, коли мольна част-

ка цього надлишку не перевищує ~1 % В2О3, стехіометричний склад монок-

ристалів LTB має відповідати межі ділянки гомогенності даної сполуки. На-

впаки, використання для вирощування монокристала LTB вихідної шихти 

стехіометричного складу реально приводить до росту з розплаву з надлиш-

ком Li2O внаслідок інконгруентного випаровування і, відповідно, до мінімі-
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зації вмісту вакансій Літію в отриманому кристалі, особливо в його нижній 

частині. 

Водночас структурний механізм високої іонної провідності в монокрис-

талі LTB багато в чому залишається незрозумілим. Річ у тому, що атомне па-

кування в цьому кристалі є одним із найщільніших, на один атом Оксигену 

залишається об’єм лише V0 = 16,4 Å
3
. Це значення істотно менше, ніж у бли-

зьких за катіон-аніонною стехіометрією літійвмісних оксидів типу псевдоіль-

меніту (LiNbO3, V0 = 17,7 Å
3
) або перовскіту (20 Å

3
). Велика щільність крис-

талічного пакування, а також жорсткість трикутних і тетраедричних бор-

кисневих поліедрів, що формують структуру кристалів LTB, унеможливлю-

ють переміщення катіонів Літію безпосередньо між їх кристалографічними 

позиціями, відстань між якими перевищує 3 Å. Слід зазначити, що відсут-

ність значної ділянки гомогенності у LTB [407] припускає майже повне засе-

лення основних позицій Літію і виключає наявність достатньої кількості ва-

кансій для вакансійного механізму іонної провідності. Більше того, за даними 

прецизійного рентгеноструктурного аналізу [408], за кімнатної температури 

відсутні піки залишкової електронної щільності станів, які можна було б 

пов’язати з міжвузловими позиціями іонів Літію. 

У зв’язку з цим для з’ясування механізму іонного транспорту в LTB ми 

вивчили і зіставили особливості температурно-частотної поведінки його еле-

ктропровідності, дійсної та уявної складових діелектричної проникності на 

монокристалах і стеклах ідентичного складу. 

Для найбільшої відповідності складу монокристалічних і склоподібних 

зразків, на яких проводили вимірювання (як за стехіометричним складом, так 

і неконтрольованими домішками), отримані монокристали розрізали навпіл 

уздовж осі росту, після чого з однієї з цих половин виготовляли монокриста-

лічні зразки, а другу використовували як вихідну шихту для виготовлення 

склоподібного LTB. Для цього його розплав витримували за 1250—1275 К 

протягом 2—4 год і далі охолоджували в режимі   вимкненої печі безпосере-

дньо у тиглі. Для усунення термічних напружень скло після виймання з тигля 
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додатково відпалювали при 575 К протягом 24 год. Відповідність складу мо-

нокристала LTB і відсутність кристалічної фази у склі підтверджували за до-

помогою РФА. Хоча на дифрактограмах склоподібного LTB не виявлено пі-

ків, які б належали кристалічному LTB, однак групам найпотужніших рент-

генівських рефлексів для монокристалів на них відповідало помітне поси-

лення розсіювання. Якісно цей ефект вказує на збереження в ближньому й 

середньому порядках скла підґратки з бор-кисневих поліедрів, характерних 

для кристала. 

Подальші вимірювання проводили на монокристалічних і склоподібних 

зразках LTB розміром 5  5  2 мм, поверхню яких шліфували і полірували. 

Монокристалічні зразки орієнтували вздовж кристалографічних осей з точні-

стю до 0,5. Електрофізичні характеристики досліджували на автоматизова-

ному комплексі, яким реєстрували активну і реактивну складові провідності 

в інтервалах температур 293—1380 К і частот 10
3
—10

6
 Гц. Швидкість зміни 

температури не перевищувала 2 град/хв як при нагріванні, так і при охолод-

женні зразків. Для вимірювань використовували Z-зрізи монокристалів, а та-

кож пластини зі скла LTB, на великі грані яких наносили платинові (на моно-

кристал) й аквадагові (на скло) електроди. 

Отримані температурні залежності електропровідності для монокриста-

ла і скла LTB на різних частотах у координатах ln(T)—F(1/T) наведено на 

рис. 4.5. У грубому наближенні вони можуть бути апроксимовані ламаними 

прямими. Прямій лінії найзадовільніше відповідає високотемпературна діля-

нка електропровідності, виміряна для Z-зрізу монокристала. 

Лінійну залежність електропровідності в координатах ln(T)—F(1/T) за-

довольняє співвідношення Арреніуса, записане у вигляді [409] 

 

 = (0 /T)exp(–E /kT),                                    (4.7) 

 

де E — енергія активації провідності, яку використовують для опису іонної 

провідності речовини у твердому стані. 
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Рис. 4.5. Електропровідності монокристала вздовж напрямку [001] і скла 

LTB за частот 2 (1, 1), 5 (2, 2), 10 (3, 3), 20 (4, 4) і 80 (5, 5) кГц 

 

Поблизу 1000 К провідність характеризується значенням  ~ 10
–3 

Ом
–1

  см
–1

, 

а енергія активації E = 1,22 еВ за незначної залежності цих параметрів від 

частоти електричного поля. Остання дає змогу зіставити отримані значення зі 

значеннями для провідності при постійному струмі. Постулюючи для неї ви-

конання закону Арреніуса, екстраполяцією отримаємо значення електропровід-

ності для монокристала LTB за кімнатної температури — DC ~ 10
–14

 Ом
–1

  см
–1

. 

Це значно менше від отриманих експериментально значень при вимірюванні 

за змінного струму — AC ~ 10
–6

 Ом
–1

  см
–1

 на частоті 1 кГц (наші результати 

і дані [95]). 

Різницю між DC і AC можна пояснити внеском у провідність на частоті 

 діелектричної проникності, що виникає внаслідок переміщення під дією 

електричного поля рухливих носіїв заряду з основних позицій у міжвузлові. 

В найпростішій формі цей внесок описується відомим виразом Уеста [410] 

AC () = DC {1 + (/j)
p
},                                       (4.8) 
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де j — частота перестрибувань іонів між найближчими позиціями вздовж 

каналу провідності, p ~ 1. 

За низьких температур, коли величина j мала, внесок другої складової 

приводить до AC >> DC за характерного сильного зростання AC з підви-

щенням частоти. Така поведінка спостерігається при температурах, близьких 

до кімнатної, як для монокристалічного, так і склоподібного LTB (див. 

рис. 4.1). 

Слід зауважити, що в LTB у склоподібному стані поблизу 500 К частот-

на дисперсія провідності менша, а сама AC майже на порядок більша, ніж у 

монокристалі. Це вказує на істотне зростання іонної провідності у склі порів-

няно з монокристалом. Напівкількісна оцінка відповідно до виразу (4.2.2) дає 

доволі високе значення DC (500 К) ~ 10
–3 

Ом
–1

  см
–1

. Зростання провідності 

Літію і зменшення порівняно з кристалом енергії активації можна пояснити 

збільшенням у склі вільного об’єму і типовим для склоподібних матеріалів 

розупорядкуванням структури, внаслідок чого для подолання потенціального 

бар’єра носіям заряду потрібна менша енергія. 

Використані для пояснення частотної залежності іонної провідності уяв-

лення про стрибкоподібний механізм переміщення іонів Літію з основних по-

зицій у міжвузлові узгоджуються з основними ідеями теорії діелектричної 

релаксації Дебая—Сканаві [411, 412]. Низька за кімнатної температури на-

скрізна іонна провідність монокристала LTB уможливлює спостереження ви-

разних аномалій діелектричної проникності і тангенса кута діелектричних 

втрат із характерною для релаксації дебаєвського типу температурно-

частотною поведінкою (рис. 4.6, а, б). На наведених на рисунку залежностях 

(T) і tg(T) спостерігаються максимуми, температурні положення яких зако-

номірно зростають з підвищенням частоти вимірювального поля, причому 

самі максимуми збільшуються по амплітуді. 

Для кількісної інтерпретації діелектричних властивостей LTB викорис-

тано модель діелектричної релаксації Дебая, яка спочатку була запропонова-

на для опису діелектричного відгуку полярних молекул у рідині [411]: 
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а 

 

б 

 

в 

Рис. 4.6. Температурні залежності діелектричної проникності (а), танген-

са кута діелектричних втрат (б) в напрямку [001] для монокристала LTB на 

частотах 1 (1), 2 (2), 10 (3), 50 (4), 100 (5) і 1000 (6) кГц та відповідне їм тем-

пературно-частотне положення релаксаційних максимумів (в) діелектричної 

проникності в координатах 10
3
/T—lg/ T (1), тангенса кута діелектричних 

втрат у координатах 10
3
/T— lg(f) (2). 
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2 2 2 21 1

s si  


        
        

       
,                        (4.9) 

де 
exp

2

U

kT

 


; k — стала Больцмана; s,  — діелектричні проникності сере-

довища відповідно за нескінченно малої і нескінченно великої частот;  — 

частота прикладеного електричного поля;  — частота стрибків через потен-

ціальний бар’єр;  — час релаксації. 

Стосовно поведінки носіїв заряду в неглибоких потенціальних ямах у 

твердому тілі параметри моделі, згідно зі М. Сканаві, отримують інший 

зміст. Зокрема,  трактується як пробна частота перестрибування зарядженої 

частинки через потенціальний бар’єр U між двома позиціями іона вздовж ка-

налу провідності,  — як високочастотна діелектрична проникність. 

Для статичної діелектричної проникності діелектриків із “жорсткими” 

диполями М. Сканаві запропонував вираз [412] 

s –  = 4n0
2
/kT,                                        (4.10) 

де  = ql — довжина диполя, утвореного зміщенням заряду q на одиничну ві-

дстань l; n0 — об’ємна щільність мобільних зарядів.  

У діелектриках з іонною провідністю плече диполя дорівнює довжині 

одного стрибка іона вздовж каналу провідності, а сама гіпотеза Сканаві ви-

ходить з уявлення про діелектричну проникність параелектрика, утвореного 

системою диполів, що взаємодіють через середнє поле. За допомогою моделі 

Дебая—Сканаві успішно можна описати температурно-частотну поведінку 

комплексної діелектричної проникності іонного провідника на початковій ді-

лянці температурного діапазону провідності, коли кількість сильно збудже-

них і слабко взаємодіючих із кристалічною ґраткою мобільних іонів відносно 

невелика. Тоді температури максимумів  і tg
 
 визначають, виходячи з умов 

d/dT = 0, d tg /dT. 

Як показано у праці [413], за невисоких температур (kT << U) з рівняння 
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 max maxmax
/ const ln /k fE T T

 
                       (4.11) 

можна знайти висоту енергетичного бар’єра U = E між двома положеннями 

рівноваги іона ( ( )
maxT
 і 

( )

maxf


 — відповідно температура і частота максимумів 

), а також визначити довжину стрибка іона l: 

l  (0,03 Å/q)  ( ) tg( ) /    V NE E ,                  (4.12) 

де q і N — відповідно заряд і число іонів катіонної підґратки в межах елемен-

тарної комірки об’ємом V(Å); Etg  визначають із співвідношення 

 (tg )(tg )
(tg ) maxmax

/ const ln


   kT fE ,                       (4.13) 

де (tg )
max


T , 

(tg )

max


f  — відповідно температура і частота максимумів tg  [472]. 

Виходячи з результатів математичної обробки залежностей (T) і tg (T) 

для монокристала (див. рис. 4.6) і скла (рис. 4.7) LTB з виділенням максиму-

мів або точок перегину, визначено ( )
maxT
 і 

(tg )

max


f , на основі яких побудовано 

залежності ln (tg )

max


f  = F  3 (tg )

max10 ì 
T  і ln ( ) ( )

maxmaxf T
   = F 3 ( )

max10 ì 
T . 

  
 

Рис. 4.7. Температурні залежності діелектричної проникності (а), танген-

са кута діелектричних втрат (б) у склі LTB на частотах 2 (1), 5 (2), 10 (3), 

20 (4), 50 (5), 80 (6), 100 (7) кГц та відповідне їм температурно-частотне по-

ложення релаксаційних максимумів (в) діелектричної проникності в коорди-

натах 10 м
3
/T—lg(f/ T ) (1), тангенса кута діелектричних втрат у координатах 

10 м
3
/T—lg(f) (2) 
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Отримані температурно-частотні залежності добре екстраполюються 

прямими лініями. За кутами нахилу прямих 1 і 2 (див. рис. 4.6, в і 4.7, в) мож-

на розрахувати висоту потенціального бар’єра між двома положеннями рела-

ксатора U = Eg, а також Etg , що відповідає енергії активації диполя. Параме-

три E і Etg , визначені за тангенсом кута нахилу цих прямих, становлять E = 

= 1,28, Etg  = 0,74 еВ для монокристала і E = 0,71, Etg  = 0,67 еВ для скла. 

Прийнявши для  значення діелектричної проникності LTB, виміряні на 

частоті 1 МГц ( = 10) і скориставшись параметрами q, N, V/Z = 115 Å
3
, взя-

тими з літературних джерел (для кристалічного LTB), за формулою (4.3) ви-

значимо довжину стрибків іонів, які дорівнюють 0,61 і 0,16 Å відповідно для 

LTB в кристалічному і склоподібному станах. Отримані довжини стрибків 

набагато менші за відстані між основними позиціями Літію в кристалі LTB, 

які згідно з  [408] дорівнюють 3,114 Å. При зіставленні цих даних слід мати 

на увазі, що безпосереднє перестрибування іонів на відстані, більші за 3 Å, 

неможливе з енергетичних міркувань. Крім того, геометрія каналу провідно-

сті в кристалі LTB в напрямку [001] виключає переміщення іонів Літію по 

прямій і припускає існування щонайменше однієї проміжної позиції, яка від-

повідає зламу траєкторії рухомого катіона. 

Ланцюг кисневих поліедрів навколо основних позицій іонів Літію 

вздовж напрямку [001] (рис. 4.8) задає зигзагоподібну траєкторію руху 

Li
 + 

через обернені одна до одної великі трикутні грані пентаедрів Оксигену. 

В кожному з таких п’ятивершинників відстані від розміщених у їх центрі іо-

нів Літію до іонів Оксигену становлять 1,967—2,611 Å [409]. Довжина стри-

бка 0,61 Å приблизно відповідає відстані від основної позиції іона Літію в 

центрі пентаедра Оксигену до центрів його найбільших граней (показано як 

світлу і темну грані поліедрів знизу і вгорі фрагмента ланцюга на рис. 4.8). 

При цьому центри граней пентаедрів опиняються поблизу міжвузлових 

позицій (М) іонів Літію й одночасно є точками зламу траєкторії їх руху. От-
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же, відстань між основними позиціями Li
 + 

розбивається на три ділянки: 

Li(1)—M—M—Li(1). 

 

 

Рис. 4.8. Гвинтоподібний ланцюг пентаедричних кисневих поліедрів Лі-

тію вздовж тетрагональної осі кристала LTB 

 

Перша й остання з них дорівнюють по 0,6 Å, середня (між поліедра-

ми) — близько 2 Å. Запропонована схема іонних переміщень у кристалі LTB 

узгоджується з наявними структурними даними щодо довжини максималь-

них стрибків катіонів Літію на відстань 2,2 Å у відомому іонному провіднику 

Li3Sc2(PO4)3 [414] і 0,30—0,95 Å у кристалі LiNbGeO5 [415]. Ра- 
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зом з тим, як і в LiNbGeO5, недостатня відстань між основною і міжвузло-

вою позиціями іонів Літію у кристалі LTB не дає останній відігравати роль 

вакансії. Це обмежує іонну провідність, особливо за низьких температур 

(до 10
–14

 Ом
–1

  см
–1

). Досягнення високої електропровідності при 1000 К 

(~10
–3

 Ом
–1

  см
–1

) дає підставу припустити дію вакансійного механізму че-

рез наявність ще однієї міжвузлової позиції М
*
, яка швидше за все знахо-

диться посередині між основними. Справді, такому положенню М
*
 відпові-

дає доволі широкий простір між поліедрами LiO5 (див. рис. 4.8). Центр цього 

простору віддалений від основної позиції на відстань, не більшу за два іонні 

радіуси Літію, що є цілком достатнім для знаходження в ньому катіона Літію 

при заповненні Літієм і сусідніх основних позицій. 

Характерно, що “вузьким місцем” каналу провідності, якому відповідає 

максимальний потенціальний бар’єр, є трикутні грані пентаедрів Оксигену 

довкола основної позиції Літію. На це вказує близькість енергії активації 

провідності кристала LTB за високої температури Es = 1,22 еВ (див. лінійну 

ділянку на рис. 4.7) і визначеного за даними з діелектричної релаксації при 

нижчих температурах бар’єра U = 1,28 еВ, розміщеного поряд з основною 

позицією Літію. Наявність маловиразних додаткових аномалій на кривих (Т) 

і tg (T) для кристала LTB (див. рис. 4.6, а, б) швидше за все обумовлена пе-

рестрибуванням мобільного катіона вздовж каналу провідності на більші від-

стані (l > 0,61 Å), однак кількісна обробка цих результатів стикається зі скла-

днощами через недостатню точність вимірювань. Підвищення контрастності 

вказаних аномалій, а разом з цим і посилення іонного транспорту можна до-

сягти в разі збільшення кількості вакансій у підґратці мобільних катіонів 

шляхом її розупорядкування (часткового або повного). В такому випадку для 

дії вакансійного механізму в склоподібному LTB створюються значно сприят-

ливіші умови, ніж у монокристалі. Вища іонна провідність у ньому досяга-

ється внаслідок перестрибування іонів Літію на коротші відстані (~0,2 Å по-

рівняно з ~0,6 Å у монокристалі) за зниженого майже вдвічі потенціального 

бар’єра між позиціями. Швидше за все ще істотнішим чинником, який сприяє 
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іонній провідності при структурному розупорядкуванні, є тривимірність іон-

ного перенесення у склі при збільшеній пористості пакування бор-кисневих 

структурних одиниць і наявності великої кількості додаткових порожнин між 

ними для розміщення і переміщення іонів Літію [416]. Результати, отримані 

нами при дослідженні електрофізичних властивостей монокристалічного і 

склоподібного LTB, опубліковані в працях [417-420]. 

 

4.4. Вплив легування на явища перенесення заряду в тетрабораті 

літію 

 

Методика отримання монокристала LTB : Mn описана в [421,422], скла 

LTB : Mn тотожного йому складу —[422]. Концентрацію Мангану в зразках 

визначали за допомогою радіоактиваційного аналізу на гамма-спектрометрі 

SBS-40. Масова частка Mn становила 1,4  10
–3

 %. Приготування зразків, ха-

рактеристики вимірювального комплексу і методика вимірювань описані в 

п. 2.6. 

 

  

Рис. 4.9. Температурні залежності електропровідності монокристала 

LTB : Mn (а) у напрямку [001] на частотах 1 (1),  20 (2), 100 кГц (3) і скла 

LTB : Mn (б) на частотах 1 (1), 10 (2), 100 кГц (3) 

 

На рис. 4.9 наведено температурні залежності електропровідності в ко-

ординатах ln(σT)—F(1/T) для скла і монокристала LTB : Mn уздовж напрямку 
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[001]. Для всіх частот вони апроксимуються прямими лініями, які мають точ-

ки зламу. Відомо, що залежності такого типу добре описуються виразом 

(6.1), наведеним у праці [424]. Як випливає з рис. 4.9, а, у температурній ді-

лянці Т > 900 К електропровідність монокристала LTB : Mn частотно незалеж-

на. Енергія активації, визначена за кутом нахилу прямої, дорівнює Е1 = 1,23 еВ. 

За Т < 900 К спостерігаються прямолінійні залежності ln(σT)—F(1/T) в тем-

пературних інтервалах 685—850 і 360—420 К. Для них енергії активації ста-

новлять відповідно Е2 = 0,38 еВ і Е3 = 0,40 еВ. 

Із порівняння електропровідностей монокристалів LTB [419,420] і LTB : 

Mn (див. рис. 4.9, а) видно, що домішка Мангану помітно впливає на провід-

ність лише за Т < 800 К. За Т > 800 К абсолютні значення σ та її температурні 

залежності для різних частот у LTB і LTB : Mn практично збігаються. В інте-

рвалі нижчих температур електропровідність LTB : Mn у середньому на 25—

30 % вища, ніж LTB. На першій ділянці залежності ln(σT)— F(1/T) (Т > 900 K) 

енергія активації в монокристалічному LTB : Mn становить 1,23 еВ, що практи-

чно збігається з аналогічним параметром LTB [480] і свідчить про єдиний 

механізм електропровідності монокристалів LTB : Mn і LTB за заданих тем-

ператур. На ділянці Т < 900 K енергії активації LTB : Mn і LTB відріз-

няються. Крім того, в цьому інтервалі температур наявна помітна дисперсія 

електропровідності, яка відсутня в нелегованому LTB. 

Із залежностей ln(σT) = F(1/T) (див. рис. 4.9, б) видно, що для склоподі-

бного LTB : Mn за Т > 450 К дисперсія електропровідності не спостерігаєть-

ся. Його енергія активації, визначена за кутом нахилу прямої, дорівнює 0,66 

еВ. З порівняння цього параметра з аналогічним для склоподібного LTB (0,71 

еВ, [420]) випливає, що масова частка домішки Мангану в кількості 1,4  10
–

3
 % не призводить до істотних змін його енергії активації та електропровід-

ності. Наявність дисперсії електрофізичних властивостей в легованих монок-

ристалі і склі LTB : Mn вказує на існування інтенсивних релаксаційних явищ, 

які спостерігаються в таких матеріалах. 
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Рис. 4.10. Температурні залежності тангенса кута діелектричних втрат  

монокристала LTB : Mn (а) в напрямку [001] на частотах 1 (1), 20 (2), 100 кГц 

(3) і скла LTB : Mn (б) на частотах 1 (1), 10 кГц (2) 

 

На рис. 4.10 наведено температурні залежності tg δ для монокристала 

LTB : Mn і скла аналогічного складу. Для монокристала LTB : Mn на залеж-

ностях tg δ = F(T) виділяються два частотно залежні максимуми, а діелектри-

чні втрати істотно зростають в інтервалі високих температур. Така частотна 

поведінка максимумів діелектричних втрат свідчить про їх релаксаційний ха-

рактер. Залежності ln f = F(1/Tm) добре апроксимуються прямими лініями. Із 

використанням моделі діелектричної релаксації в іонних провідниках [412] за 

кутами нахилу цих прямих розраховано енергії активації диполів, які станов-

лять tg
1U   = 0,40 і tg

2U   = 0,61 еВ відповідно для першого і другого максиму-

мів tg δ. На рис. 4.10, б наведено температурні залежності tg δ на різних час-

тотах для скла LTB : Mn. З них випливає, що зі збільшенням частоти макси-

мум tg δ зміщується в бік вищих температур. Залежність ln f = F(1/Tm) добре 

апроксимується прямою лінією, за кутом нахилу якої знайдено енергію акти-

вації tg
ск

U  = 0,63 еВ. 

Із порівняння залежностей tg δ = F(T) для скла LTB : Mn з аналогічними 

залежностями для нелегованого скла LTB випливає, що легування Манганом 

масовою часткою 1,4  10
–3

 % не впливає на положення максимумів tg δ [420]. 
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При вивченні явищ рухливості катіонів Li
 + 

в жорсткому кристалічному 

каркасі, утвореному бор-кисневими поліедрами, показано [420], що провід-

ність LTB, обумовлена перестрибуванням мобільних іонів Літію, термічно 

активується вже за Т > 300 К. Як і для LTB, термічна активація провідності 

відбувається як релаксаційний процес, а не фазовий перехід. Порівняння за-

лежностей σ = F(T) і tg δ = F(T) для LTB і LTB : Mn вказує на те, що легу-

вання приводить до появи додаткових максимумів tg δ в інтервалі 400—600 К і 

дисперсії на залежностях σ = F(T) (див. рис. 4.9, 4.10). Для пояснення меха-

нізмів таких релаксаційних явищ ми скористались теорією стрибкоподібного 

механізму переміщення іонів Літію з основних позицій у міжвузлові. 

 

 
 

 

Рис. 4.11. Температурні залежності діелектричної проникності монокри-

стала LTB : Mn (а) у напрямку [001] на частотах 1 (1), 20 (2), 100 кГц (3) і   

склоподібного LTB : Mn (б) на частотах 1 (1), 10 (2), 100 кГц (3) 

 

Як відомо [413], за термічної активації іонів лужних металів в іонних 

провідниках на температурних залежностях діелектричних параметрів мо-

жуть виділятись кілька максимумів. У разі активації однієї кінетичної частин-

ки наявність двох максимумів із різними енергіями активації означає пере-

стрибування мобільних іонів на різні відстані вздовж каналів провідності. З 

урахуванням того, що електропровідність LTB : Mn перевищує аналогічний 

параметр LTB, можна припустити, що додатковий внесок у провідність і ная-
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вність додаткового максимуму tg δ обумовлені саме легуванням LTB Манга-

ном. 

Характер діелектричних втрат для LTB : Mn корелює з особливостями 

залежностей ε = F(Т) (рис. 4.11), з яких випливає, що для монокристала 

LTB : Mn можна виділити два частотно залежні максимуми релаксаційного 

типу. 

У рамках моделі діелектричної релаксації Дебая діелектричний відгук 

описується формулою (6.3) із праці [411]. Згідно з цією моделлю, в інтервалі 

температур, де кількість сильно збуджених і слабко взаємодіючих мобільних 

іонів невелика, температури максимумів ε і tg δ визначаються з умов d/dT = 0, 

dtg /dT [476]. 

За невисоких температур (kT << U) з рівняння (6.5) праці [413] можна 

знайти висоту енергетичного бар’єра E  між двома положеннями рівноваги 

іона (де ( )
maxT  , ( )

maxf   — відповідно температура і частота максимумів ε) та дов-

жину стрибка іона за формулою (6.6) із [413]. З рис. 4.11 видно, що на залеж-

ності ε = F(Т) для монокристала LTB : Mn в інтервалі температур 400—800 К 

виділяються два максимуми. Енергії активації 1
Е , 2

Е  , обчислені за форму-

лою (6.5) із [413], дорівнюють відповідно 0,7 і 1,2 еВ. З урахуванням 1
Е , 2

Е , 

а також tg
1

Е  і tg
2

Е  визначено величини іонних стрибків, які дорівнюють l1 = 

= 0,44 і l2 = 0,62 Å. Для склоподібного LTB : Mn (Еε = 0,67 еВ) l = 0,15 Å, що 

закономірно значно менше, ніж для кристала тотожного складу. Порівняння 

отриманих значень l1, l2, l з аналогічними величинами для LTB [417—420] 

свідчить про наявність кореляції між ними. В LTB : Mn, як і в LTB, довжина 

стрибка становить 0,6 Å, що набагато менше від відстані між основними по-

зиціями іона Літію в цьому кристалі (3,114 Å [143]). 

Як зазначено у п. 6.2 праці [96], геометрія каналу провідності LTB у на-

прямку [001] не припускає руху іона Літію по прямій лінії і передбачає наяв-

ність проміжних позицій, що є точками зламу траєкторії мобільного катіона. 
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Величина стрибка іона корелює з відстанню від основної позиції іона Літію 

до центрів найбільших граней поліедра LiO5, які можна розглядати як вище-

згадані точки зламу. З урахуванням різкого зменшення довжини стрибка іона 

внаслідок розупорядкування структури при переході від монокристала до 

скла логічно вважати, що легування LTB Манганом також призводить до її 

локального розупорядкування, наприклад деформування поліедрів LiO5 і, як 

наслідок, додаткових стрибків іонів на менші відстані (0,4 Å). Врахувавши 

геометрію каналу провідності LTB, а також необхідність для переходу іонів 

Літію з одного поліедра в інший для стрибка на відстань 2—3 Å, можна 

вважати, що стрибок на 0,4 Å здійснюється на проміжну позицію в межах 

поліедра LiO5. Вона виникла з позиції, яка змістилася ближче до основної 

позиції іона Літію внаслідок деформації поліедра LiO5 під час легування 

[418, 420]. 
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ВИСНОВКИ до розділу 4 

1. Експериментально встановлено, що в  широкому температурно-час-

тотному діапазоні в іонних сегнетоелектриках типу Sn2P2S6 домінує  елект-

ронний механізм перенесення заряду, а в сполуках Li2B4O7 — іонний.  

2. Перенесення заряду  параелектричної   фази  сегнетоелектриків-напів-

провідників Sn2(Pb)2P2S(Se)6 обумовлене  активацією дефектів з близькими за 

величиною, незалежними від температури енергіями активації ( 0,6 еВ), 

а аномалія електропровідності за сегнетоелектричних  фазових переходів 

спричинена  перенормуванням енергій активації  спонтанною поляризацією.  

3. Для Li2B4O7 встановлено вигляд траєкторії руху іонів літію,  визначе-

но мінімальну довжину їх стрибка і висоту потенціального бар’єра, який вони 

долають, між найближчими позиціями. 

 



Розділ 5. ПРИРОДА АНОМАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ВНУТРІШНЬОГО 

ТЕРТЯ У СПОЛУКАХ ГЕКСАТІОГІПОДИФОСФАТУ ОЛОВА 

І ТЕТРАБОРАТУ ЛІТІЮ 

 

5.1. Внутрішнє тертя халькогенідних сегнетоактивних напівпровід-

ників гексатіогіподифосфату олова 

Розглянемо вплив інфранизькочастотного механічного поля на кінетику 

структури монокристала Sn2P2S6 за фазового переходу. Як відомо, більшість 

характеристик і властивостей сегнетоелектриків великою мірою визначається 

процесами взаємодії різних дефектів кристалічної ґратки, динамікою домен-

ної структури. Ефективним методом дослідження дисипативних процесів за 

фазових переходів є вимірювання внутрішнього тертя Q
–1

 [3]. 

Застосування методики низькочастотного Q
–1

 дає змогу виключити ефе-

кти, контрольовані фононною в’язкістю, і вивчити явища порівняно повіль-

них змін параметра порядку, інтерпретація яких може слугувати істотним 

доповненням до картини фазового перетворення у реальних кристалах. 

У цьому підрозділі наведено результати дослідження температурно-

частотних залежностей внутрішнього тертя Q
–1

 і модуля зсуву G монокрис-

тала Sn2P2S6 на інфранизьких частотах за різних амплітуд в околі фазового 

переходу, аналіз залежностей Q
–1

(Т, f, σ), G(Т, f, σ) і можливих механізмів по-

глинання механічної енергії. 

 

 

Рис. 5.1. Температурні залежності внутрішнього тертя монокристала 

Sn2P2S6 Z-орієнтації за частот деформування f = 100 (1) та  5 мГц (2); ε = 2  10
–5
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Рис. 5.2. Температурні залежності модуля зсуву монокристала Sn2P2S6  

Z-орієнтації за частот деформування f = 100 (1) та  5 мГц (2); ε = 2  10
–5

 

 

На рис. 5.1, 5.2 наведено залежності Q
–1

(T) і G(T) за різних частот дефор-

мування, отримані в режимі вимушених коливань зразка. З рис. 5.1 видно, що 

в околі фазового переходу внутрішнє тертя має асиметричний максимум із 

переходом на нижчий рівень механічних втрат у парафазі ( 1
п
Q ) порівняно із 

сегнетофазою ( 1
c
Q ). Таке розходження рівнів Q

–1
 означає, що в сегнетофазі 

діє додатковий доменний механізм внутрішнього тертя. Зі зниженням часто-

ти деформування інтенсивність максимуму Q
–1

 і стрибок фону внутрішнього 

тертя ( 1
c
Q  і 1

п
Q ) зростають. Температурний хід кривих Q

–1
(T) у парафазі 

практично не змінюється. Температура максимуму механічних втрат Тм тро-

хи зміщена в бік сегнетофази й дорівнює 331 К. Оскільки зниження частоти 

механічних коливань зразка Sn2P2S6 супроводжується зростанням висоти піка 

Q
–1

, можна припустити, що механізм втрат, відповідальний за поглинання 

механічної енергії при цьому фазовому переході, є істотно низькочастотним. 

Аномальне поглинання механічної енергії, що корелює з особливостями 

змін модуля зсуву G в околі фазового переходу, наведено на рис. 5.2. На за-

лежностях G(T) за фазового переходу із сегнетофази у параелектричну  

спостерігається стрибок модуля зсуву вгору. Як і для внутрішнього тертя, 

температурний хід G(T) у парафазі для різних частот практично збігається. 
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Температурна ширина аномалії модуля зсуву в околі фазового переходу ста-

новить близько 20 К. У парафазі зі зниженням температури модуль зсуву лі-

нійно зростає. В цьому інтервалі температур поблизу фазового переходу за-

лежності G(T) можна екстраполювати рівнянням 

G(Т) = G0 + АТ, 

де G0 = 31,7 ГПa; А = 21  10
–3

 МПa/K. 

За зниження частоти деформування (див. рис. 5.2) стрибок модуля зсуву 

ΔG/Gс (ΔG = Gс – Gп) зростає внаслідок поглиблення аномалії G(T) в сегнето-

електричній фазі, що також підтверджує вплив доменної структури на меха-

нічну піддатливість у сегнетофазі поблизу фазового переходу. 

Виходячи з аналізу виявлених особливостей температурно-частотних 

залежностей 1
fQ (T) і Gf(T), можна стверджувати, що механізм дисипації ме-

ханічної енергії в інтервалі фазового переходу монокристала Sn2P2S6 носить 

низькочастотний характер, а в сегнетофазі — виявляється доменний механізм 

внутрішнього тертя. Очевидно, це пов’язано з тим, що внутрішнє тертя в сег-

нетоелектриках значною мірою обумовлене залежностями від температури 

ширини доменних меж, сили їхньої взаємодії з рухливими дефектами криста-

лічної ґратки, спонтанними деформацією й поляризацією [3]. 

У зв’язку з цим можна припустити, що за інфранизькочастотних дефор-

мувань кристала в інтервалі низьких температур далеко від фазового перехо-

ду доменні межі доволі сильно закріплені нерухомими дефектами-стопорами 

й внесок доменного механізму невеликий. У міру зростання температури в 

сегнетофазі й наближення до Т0 ширина доменних меж і теплові коливання 

дефектів збільшуються, внаслідок чого сила їхньої взаємодії зменшується, 

рухливість доменних меж посилюється. Під впливом зовнішнього збуджу-

вального механічного поля доменні межі починають відриватися від дефек-

тів, що їх утримують, унаслідок чого механічна енергія поглинається, внут-

рішнє тертя зростає. Збільшення тривалості впливу зовнішнього поля (тобто 

зменшення частоти деформування) активує в процесі відриву й менш рухливі 

доменні межі, які не “встигають” зробити внесок у внутрішнє тертя за вищих 
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частот, тому зі зниженням частоти внутрішнє тертя збільшується. В міру по-

дальшого підвищення температури й переходу в параелектричну фазу до-

менна структура руйнується, доменний механізм механічних втрат втрачає 

силу і зникає. Внаслідок цього внутрішнє тертя переходить через максимум, 

трохи зміщується у сегнетофазу і виходить на рівень втрат 1
п
Q . 

 

5.2. Аномалії внутрішнього тертя тетраборату літію в кристалічно-

му і склоподібному станах 

5.2.1. Внутрішнє тертя монокристала Li2B4O7 

Монокристали тетраборату літію Li2B4O7 поряд із високою іонною про-

відністю [427], аномальною поведінкою низки фізичних параметрів виявля-

ють своєрідні пружні властивості, які роблять цей матеріал перспективним 

для використання в п’єзотехніці. На сьогодні пружні властивості в кристалі 

Li2B4O7 та їх температурна поведінка вивчені в основному в частотному діа-

пазоні 0,1—800 МГц [428 - 431]. Додаткову інформацію про особливості по-

ведінки пружних модулів і механізми взаємодії акустичної хвилі з кристаліч-

ною структурою дають дослідження механічних властивостей на інфранизь-

ких частотах та вивчення впливу амплітуди зовнішнього механічного поля на 

дисипативні процеси. 

На рис. 5.3 наведено температурні залежності 1Q  і G монокристалічного 

Li2B4O7 за різних амплітуд відносної деформації зсуву ε = 2  10
–5

…10  10
–5

. На 

експериментальних залежностях 1Q (T) спостерігається максимум внутріш-

нього тертя в інтервалі 390—410 К, який супроводжується спадом модуля 

зсуву G(T). Вигляд аномалії G(T) подібний до аномалії температурної залеж-

ності швидкості поздовжніх ультразвукових хвиль для Li2B4O7 на частоті 

150 кГц [425, 426]. Як видно з рис. 5.4, параметри зазначених аномалій зале-

жать від амплітуди відносної деформації. Зі зростанням ε температура мак-

симуму внутрішнього тертя дещо знижується, а його амплітуда, напівширина 

й дефект модуля зсуву зростають і при ε = 10  10
–5

 становлять відповідно 
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Тм = = 410 К, 1
mQ  = 20  10

–3
, ΔТ1/2 = 33 К, 

G

G


 = 0,12 для напрямку [100] і Тм = 

392 К, 1
mQ  = 20  10

–3
, ΔТ1/2 = 21 К, 

G

G


 = 0,08 для напрямку [001], де ΔG = 

G0 – G; G0 — значення модуля зсуву до аномалії, G — після неї. Крім піка 

1Q (T) спостерігається різне значення фону внутрішнього тертя 1
fQ  до ано-

малії і після неї. За Т < Tм 1
fQ  = const  10  10

–3
, при Т > Tм фонове значення 

1
fQ  зростає на 12  10

–3
 в напрямку [001] і на 4  10

–3
 — в напрямку [100]. 

 

 

 

 

Рис. 5.3. Температурні залежності внутрішнього тертя 1Q  і модуля зсу-

ву G монокристалічного Li2B4O7 на частоті 30 мГц: 

а — для напрямку [100] за амплітуд відносної деформації 4  10
–5

 (І), 6  

10
–5

 (ІІ), 8  10
–5

 (ІІІ), 10  10
–5 

(IV); б — для напрямку [001] за амплітуд відно-

сної деформації 2  10
–5

 (I), 6  10
–5

 (II), 10  10
–5

 (III) 
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Рис. 5.4. Залежності деяких параметрів дисипативного процесу від амп-

літуди відносної деформації для монокристалічного Li2B4O7 для напрямків 

[100] (а) і [001] (б) 

 

Ці особливості поведінки 1Q (T) i G(T) за різних значень ε засвідчують, 

що внутрішнє тертя монокристалічного тетраборату літію в даному діапазоні 

частот і температур є амплітудозалежним. 

Як відомо [425, 426], для інтерпретації амплітудозалежних ефектів внут-

рішнього тертя у кристалічних матеріалах часто використовують уявлення 

про термічно активований рух деякої дифундуючої частинки у багатоступін-

частому потенціальному рельєфі, що є суперпозицією послідовності потенці-

альних ям однакової глибини. Тоді у разі гармонічно змінного деформування 

кристала можна розглядати рух ансамблю кінетичних структурних одиниць 

уздовж потенціального рельєфу заввишки Н, кут нахилу якого змінюється з 

частотою f. Швидкість руху такої кінетичної частинки в однорідному періо-

дичному потенціальному полі задається виразом [7] 

0 exp exp
dx H H

a
dt kT kT

           
           

       
,  (5.1) 

де 0  — частота спроб подолання частинкою потенціального бар’єра; a  — 

відстань між бар’єрами; /H    — швидкість зменшення H зі збіль-

шенням механічного напруження σ (параметр   інколи називають актива-

ційним об’ємом); — робота зовнішнього поля в разі переміщення частин-
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ки з ефективним активаційним об’ємом   через потенціальний бар’єр завви-

шки H.  

Перший член рівняння (5.1) описує швидкість стрибків вперед, дру-

гий — швидкість зворотних стрибків. 

За великих механічних напружень   >> kT і вираз (5.1) можна перепи-

сати у вигляді 

0 exp
dx H

a
dt kT

    
    

  
.     (5.2) 

У цьому разі рухливість кінетичної частинки залежатиме від температу-

ри і механічного напруження через член  , який включає активаційний 

об’єм. Очевидно, що прикладання зовнішнього механічного поля приведе до 

зниження потенціального бар’єра за спроби подолання його частинкою в на-

прямку “за полем” і до його підвищення в протилежному випадку. З наведе-

них міркувань випливає, що в міру зростання механічного напруження за 

сталої частоти деформування (f = const) в ділянці виконання умови   >> kT 

температура максимуму внутрішнього тертя Тм має знижуватись, що й спо-

стерігається (рис. 5.3, 5.5). З рис. 5.5 видно, що за ε < 6  10
–5

 висота макси-

муму 1
mQ  зі зменшенням ε сильно падає. Слід очікувати, що в разі значно 

менших деформацій (10
–6

—10
–7

) цей максимум може мати значення, нижчі за 

фонові втрати в зразку. Аналогічно зменшується і величина стрибка фонових 

втрат. Амплітуда аномалії зі зменшенням амплітуди збуджувального поля 

помітно спадає. 

Зміна частоти збуджувального механічного поля не призводить до зсуву 

температури максимуму внутрішнього тертя і діапазону зміни G/T. Залеж-

ності 1Q (T) i G(T) на різних інфранизьких частотах механічних коливань 

ілюструє рис. 3, а, б. Як видно з цього рисунка, форма кривої G(T) в інтервалі 

380—420 К нагадує зміну пружних модулів за релаксаційних процесів. Вод-

ночас температурний інтервал прояву і положення максимумів зазначених 

аномалій механічних властивостей дуже слабко залежать від частоти, що не 
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дає підстав припускати наявність чітко вираженої дисперсії та можливість 

надійного оцінювання енергії активації за частотним зсувом піків. Така час-

тотна поведінка механічних властивостей характерна для амплітудозалежно-

го внутрішнього тертя [426]. 

 

 

 

Рис. 5.5. Температурні залежності внутрішнього тертя 1Q  і модуля зсу-

ву G монокристалічного Li2B4O7 на різних інфранизьких частотах: 

а — для напрямку [100] за 30 (І), 50 (ІІ), 80 мГц (ІІІ); б — для напрямку  

[001] за 10 (І), 50 (ІІ), 100 мГц (ІІІ) 
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Як відомо [408], однією з особливостей структурної будови боратів лі-

тію є наявність у них слабкозв’язаних заряджених частинок — лужних катіо-

нів, які мають кілька енергетично еквівалентних місць і за теплового руху 

можуть переходити з одного рівноважного положення в інше. Термічна акти-

вація рухливості цих іонів у Li2B4O7 відбувається при T > 350 K, тому вони є 

джерелом діелектричних втрат і обумовлюють іонну провідність у цих мате-

ріалах. Оскільки температурний інтервал прояву аномалій інфранизькочасто-

тних механічних властивостей монокристала Li2B4O7 (див. рис. 5.3) практич-

но збігається з інтервалом термічної активації іонів літію можна припустити, 

що виявлений максимум механічних втрат обумовлений активацією рухли-

вості іонів літію. Тоді досліджуваний матеріал в інтервалі 300—600 К можна 

розглядати як дві структурні підсистеми з різною температурною поведінкою 

механічної жорсткості. У цьому разі сукупність катіонів літію слугуватиме 

однією зі структурних підсистем, яка з підвищенням температури дасть пік 

внутрішнього тертя в інтервалі 390—410 К на загальному фоні механічних 

втрат цього матеріалу. Отримані результати узгоджуються з даними дослі-

джень діелектричних властивостей тетраборату літію, згідно з якими в цьому 

матеріалі спостерігається іонна провідність по Li
 + 

[10—12], яка має термоак-

тиваційну природу[417,418]. 

За інтенсивністю максимуму внутрішнього тертя Li2B4O7 та його темпе-

ратурним положенням із використанням формули [432] 

1
1 2

0 0

2 m mkT Q

N G

 
   

 
      (5.3) 

оцінено активаційний об’єм і визначено радіус кінетичної частинки, який 

становив r = 0,50 Å. Він близький до класичного радіуса іона літію [14]. 

Як видно з рис. 5.3, 5.4, в усьому температурному інтервалі абсолютні 

значення модуля зсуву кристала Li2B4O7, отримані для зразка, вирізаного в 

напрямку [001], в середньому на 25 % більші, ніж у напрямку [100]. Крім то-

го, стрибок фонового значення внутрішнього тертя (за T > 450 K) в результаті 
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активації дисипативного процесу для напрямку [001] значно більший. Така 

анізотропія механічних властивостей свідчить про відмінність мобільності 

катіонної підґратки в різних кристалографічних напрямках. Оскільки різниця 

фонових втрат внутрішнього тертя при переході через максимум для напрям-

ку [001] більша, природно вважати, що й рухливість катіонів літію в цьому 

напрямку вища. 

Отже, на основі досліджень внутрішнього тертя і модуля зсуву монокри-

стала Li2B4O7 у кристалографічних напрямках [100] і [001] на інфранизьких 

частотах методом крутних коливань виявлено дисипативний процес в інтер-

валі 390—410 К та анізотропію його механічних властивостей. Визначено ак-

тиваційний об’єм і радіус кінетичної частинки, значення якого близьке до 

класичного радіуса іона літію. 

Показано, що максимум внутрішнього тертя в температурному інтервалі 

390—410 К обумовлений міграцією іонів літію з одного енергетично еквіва-

лентного положення в інше під дією періодично змінного зовнішнього меха-

нічного поля. 

За  T > Tm виявлено стрибок фону внутрішнього тертя, який пов’язують з 

поглинанням механічної енергії рухливою катіонною підґраткою в інтервалі 

температур, вищих за температуру аномалій 1Q (T) і G(T). Різні величини 

стрибків фону 1Q  для кристалографічних напрямків [100] і [001] можуть бу-

ти обумовлені анізотропією рухливості катіонів літію. 

 

5.2.2. Внутрішнє тертя Li2B4O7 у склоподібному стані 

Стекла з високою іонною провідністю приваблюють дослідників потен-

ційною можливістю їх практичного застосування як твердих електролітів у 

електрохімічних пристроях, зокрема твердо тільних батареях, блоках пам’яті 

тощо. Цікаві вони також як модельні об’єкти для вивчення явищ перенесення 

в неупорядкованих системах, зокрема борати літію складу (Li2O)х(B2O3)100–х, 

що належать до класу лужно-боратних матеріалів. 
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Представником такої системи є тетраборат літію Li2B4O7 (LTB) [1—4], 

який утворюється на псевдобінарному розрізі Li2O — B2O3 потрійної фазової 

діаграми Li—B—O за співвідношення оксиду літію до оксиду бору 1 : 2 і за-

лежно від умов отримання може існувати як у склоподібному, так і в криста-

лічному стані. Монокристали LTB завдяки комплексу цінних властивостей 

можуть бути використані як підкладки пристроїв на поверхневій акустичній 

хвилі , акустооптичні модулятори , в нелінійній оптиці для генерування 4 і 5-ї 

гармонік , при виготовленні гідрофонів . Як вище зазначалось, для монокрис-

талів тетраборату літію характерна сильна анізотропія властивостей, зокрема 

у напрямку [100] електропровідність має суто електронний характер, а в на-

прямку [001] здійснюється іонами літію або його вакансіями, тому LTB мож-

на вважати одновимірними іонними провідниками. Значно менше уваги при-

ділено дослідженню тетраборату літію у склоподібному стані, хоча в ньому 

також виявлено значну іонну провідність аналіз якої виконано у рамках мо-

делі діелектричної релаксації мобільних катіонів літію вздовж каналів прові-

дності (див.вище). Додаткову інформацію про природу явищ перенесення у 

склоподібному LTB може дати вивчення його механічних властивостей. 

Відомо [433], що серед пружних властивостей неорганічних стекол у 

широкому інтервалі температур і частот спостерігаються релаксаційні проце-

си різної природи, які залежать від склоутворювача, розмірності структурної 

сітки скла, концентрації складових частин тощо. Під час дослідження конце-

нтраційної трансформації температурних спектрів tg δ (δ — кут механічних 

втрат) встановлено, що висота максимумів tg δm для певних типів релаксацій 

(наприклад, β-процес [433]) спадає до нуля, а при варіації частоти у широких 

межах (10
–3

—10
6
) можливі накладання різноенергетичних релаксаційних пе-

реходів та обмін місцями їхніх спектральних кривих [434]. Ці особливості ак-

туальні при ідентифікації релаксаційних процесів і встановленні їх природи. 

З методичного погляду це засвідчує “роздільну здатність” експерименталь-

них методик стосовно релаксаційних процесів, яка визначається частотою (в 

загальному випадку — також амплітудою і типом зовнішнього впливу). Най-
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краще розділення таких процесів по шкалі часів релаксації відбувається за 

зменшення частоти (f  0) [433]. 

 

 

 

Рис. 5.6. Дифрактограми тетраборату літію у склоподібному (а) і крис-

талічному (б) станах 

 

Ми поставили за мету вивчення особливостей кінетики структури скло-

подібного LTB шляхом дослідження температурно-частотних спектрів його 

в’язкопружних властивостей за різних рівнів деформацій в інфранизькому 

діапазоні частот. 

На рис. 5.7, а наведено температурні залежності 1Q  і G склоподібного 

LTB на частоті 10 мГц за амплітуд відносної деформації 2  10
–5

—10  10
–5

. Як 

бачимо, в інтервалі температур 380—420 К на експериментальних кривих 

1Q (T) і G(T) з’являється максимум внутрішнього тертя, який супроводжу-

ється спадом модуля зсуву G. Величина цих аномалій залежить від амплітуди 

відносної деформації (див. рис. 5.7, б). Зі збільшенням ε температури макси-

мумів знижується, а максимум внутрішнього тертя і дефект модуля зсуву 

зростають. При ε = 1  10
–4

 вони становлять 1
mQ  = 26  10

–3
 і 

G

G


 = 0,056, де 

ΔG = G0 – G, G0 — значення модуля зсуву до аномалії, G — після неї. 
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Рис. 5.7(а). Температурні залежності внутрішнього тертя 1Q  і модуля 

зсуву G склоподібного Li2B4O7 на частоті 10 мГц за різних амплітуд відносної 

деформації ε . 
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Рис. 5.7(б). Температурні залежності внутрішнього тертя 1Q  і модуля 

зсуву G склоподібного Li2B4O7 на різних частотах деформації  

 

Для інтерпретації амплітудних залежностей внутрішнього тертя і коефі-

цієнта поглинання ультразвуку в твердих тілах зазвичай використовують мо-

дель Гранато—Люкке [425], згідно з якою амплітудна залежність внутріш-

нього тертя кристалічних тіл пов’язана з гістерезисним відривом дислокацій 

та їх повторним закріпленням на домішках. Автори праці [435] пояснили 

внутрішнє тертя як наслідок пластичних мікродеформацій у локальних 

об’ємах матеріалу. При цьому, на їх думку, зростаюча амплітудна залежність 

1
mQ  пов’язана з поступовим збільшенням числа рухомих дислокацій, а внут-

рішнє тертя спричинене гальмуванням дислокацій на хаотично розміщених 
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атомах домішок. Подібні аналогії використовують для опису процесів дефо-

рмування і некристалічних матеріалів [436, 437]. 

Процес деформування склоподібного матеріалу можна розглядати як 

рух ансамблю кінетичних одиниць уздовж потенціального рельєфу з висотою 

бар’єра Н. Ефект залежності інтенсивності максимуму внутрішнього тертя і 

його температурного положення від амплітуди деформації (див. рис. 5.7) мо-

жна описати, врахувавши вплив поля квазістатичного механічного напру-

ження на кут нахилу потенціального рельєфу, в якому рухається кінетична 

частинка в процесі деформування досліджуваного зразка. Під дією зовніш-

нього механічного поля за квазістатичного режиму навантажень потенціаль-

ний рельєф періодично нахиляється з частотою f. Швидкість руху такої кіне-

тичної частинки в однорідному періодичному потенціальному полі з висотою 

бар’єра Н задається виразом (5.1). 

  За малих напружень механічного поля σ порівняно з енергією теплово-

го руху   << kT і тоді вираз (5.1) можна переписати як 

02 exp
dx H

a
dt kT kT

   
     

   
.     (5.4) 

У цьому разі рухливість кінетичної частинки великою мірою залежить 

від температури (пропорційна 

1

exp
H

T
kT


  

  
  

) [19]. 

За великих механічних напружень   >> kT, тому вираз (5.1), як зазна-

чалось вище, набуде вигляду (5.2) 

Тепер рухливість кінетичної частинки залежить як від температури, так і 

від механічного напруження через член  , який включає активаційний 

об’єм. 

Зі збільшенням ε температура максимуму внутрішнього тертя Тм поміт-

но знижується (див. рис. 5.7). Для простих кінетичних одиниць умовою дося-

гнення максимуму внутрішнього тертя є ωτ = 1 (τ — час релаксації, 

/ 2f    — частота деформування). За відсутності зовнішнього механіч-

ного поля (σ = 0) час релаксації є функцією температури τ = τ(T). У разі 
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прикладання статичних механічних навантажень ефективний час релаксації є 

функцією Т і σ, його описує вираз [23] 

1

2 1

0

1 2 2( , ) exp exp
H H

T n n
kT kT


      

     
           

     
    

, (5.5) 

перша експонента якого визначає ймовірність переходу кінетичної частинки 

через потенціальний бар’єр Н у напрямку прикладеного механічного наван-

таження, друга — у зворотному напрямку. 

Зрозуміло, що за   >> kT залежність τ від Т і σ визначатиметься пер-

шою експонентою. У цьому разі прикладання зовнішнього механічного поля 

приведе до зниження потенціального бар’єра при спробах подолання його 

частинкою в напрямку “за полем” і до підвищення бар’єра в протилежному 

випадку. З наведених міркувань випливає, що при зростанні механічної на-

пруги при сталій частоті деформування (f = const) в області виконання умови 

  >> kT температура максимуму внутрішнього тертя Тм повинна знижува-

тися, що і спостерігається (рис. 5.7). З рисунку видно, що при ε > 4  10
–5

 Q
–1

 = 

= Q
–1

(ε) є лінійно зростаючою функцією. В інтервалі малих деформацій висо-

та максимуму 1
mQ  із зменшенням ε сильно падає. Слід очікувати, що при де-

формаціях порядку 10
–6

—10
–7

 даний максимум може мати значення, менші за 

фонові втрати в зразку. 

Варіація частоти збуджуючого механічного поля не приводить до поміт-

ного зсуву температури максимуму внутрішнього тертя і величини G/T. 

Залежності 1Q (T) i G(T) на різних інфранизьких частотах механічних коли-

вань наведено на рис. 5.8. Як видно з даного рисунка, форма кривої G(T) в ін-

тервалі 380—420 К нагадує зміну пружних модулів при релаксаційних про-

цесах. У той же час температурний інтервал максимумів вказаних аномалій 

механічних властивостей дуже слабо залежить від частоти, що не дає підстав 

говорити про наявність чітко вираженої дисперсії та можливість надійної 
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оцінки енергії активації за частотним зсувом піків. Така частотна поведінка є 

характерною для амплітудозалежного внутрішнього тертя. 

Для визначення параметрів дисипативного процесу потрібно додатково 

дослідити частотний діапазон, що перекриває 5—7 порядків . Слабка частот-

на залежність виявляється і для температурної залежності енергії активації, 

що, зокрема, спостерігається в оксидних стеклах для α-процесу релаксації 

[438]. Для ідентифікації природи процесу релаксації разом із релаксаційними 

характеристиками потрібно проаналізувати температурно-частотний діапазон 

його прояву, встановити кінетичну одиницю та мікроскопічний механізм. 

Згідно з даними праць [437—439], за Т < Tg у склоподібних матеріалах 

може відбуватись β-процес релаксації, природою якого є локальна релакса-

ція, пов’язана з дрібномасштабними рухами малих структурних фрагментів. 

Це виявляється в пружнотвердому стані за низьких температур у склоутво-

рювачах (халькоген, борний ангідрид) і в стеклах із надмірним вмістом скло-

утворювачів порівняно зі стехіометричними сполуками. Зокрема, для В2О3 

максимум внутрішнього тертя для β-процесу спостерігається за Тβ  225 К, 

1
mQ    10  10

–3
 (f = 1,59  10

4 
Гц) . З урахуванням лінійної залежності lg f = 

= lg f0 – a

2,3

U

kT
 [435] β-релаксація на спектрах внутрішнього тертя борного 

ангідриду в інтервалі інфранизьких частот (f = 10
–2 

Гц) може виявлятися за 

температури 125 К. Крім того через слабку концентраційну залежність Тβ 

порівняно з -процесом прояву β-релаксації в системі Li2O—B2O3 можна очі-

кувати на інфранизьких частотах також в інтервалі 125 К, при цьому 1
mQ  

має помітно зменшитись. Звідси випливає, що хоча спостережуваний нами 

процес в інтервалі 380—420 К є першим дисипативним нижче від Tg, його не 

можна вважати β-процесом релаксації. 

У результаті досліджень діелектричних властивостей склоподібного тет-

раборату літію встановлено, що в ньому спостерігається іонна провідність по 

Li
 +  

[386], яка має термоактиваційну природу. Аналогічний іонний механізм 
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провідності виявлено і в кристалічному LTB [386], а пов’язані з ним аномалії 

діелектричних властивостей та механізм цього явища пояснено, як зазнача-

лось, діелектричною релаксацією катіонів у міжвузлових позиціях уздовж 

каналів провідності. Отже, можна припустити, що аномалії в’язкопружних 

інфранизькочастотних властивостей склоподібного Li2B4O7 в інтервалі 380—

420 К також є проявом рухливості іонів літію і цей матеріал в інтервалі 300—

600 К можна розглядати як дві структурні підсистеми з різною температур-

ною поведінкою механічної жорсткості [386]. Правомірність застосування 

такої моделі, зокрема для оксидних стекол, доведено експериментально 

[440]. У цьому разі сукупність катіонів літію логічно розглядати як одну зі 

структурних підсистем, яка в міру підвищення температури дає пік внутріш-

нього тертя на фоні змін механічних втрат матеріалу, що розм’якшується у 

результаті α-процесу релаксації [433]. 

За інтенсивністю максимуму внутрішнього тертя та його положенням із 

використанням формули  (5.3)  оцінено активаційний об’єм і визначено раді-

ус кінетичної частинки (r = 0,52 Å), який виявився близьким до класичного 

радіуса іона літію [29]. 

За Т > 500 К як на амплітудних, так і на частотних залежностях 1Q (T), 

G(T) механічні втрати зростають, що  супроводжується спадом модуля зсуву 

(див. рис. 5.7). Для однакових температур зі збільшенням відносної деформа-

ції абсолютні значення G дещо зменшуються, а значення 1Q  — зростають. З 

рис. 5.8 випливає, що зменшення частоти деформування приводить до зсуву 

інтервалу зростання внутрішнього тертя в бік нижчих температур, що є озна-

кою дисперсії механічних властивостей цього матеріалу, пов’язаної з перебі-

гом релаксаційного процесу за Т > 500 К. Зростання 1Q (f) за Т = const можна 

пояснити відмінністю температурно-часових умов вимірювань. Деформацію 

зразка  можна представити сумою доданків 

 

 = пр + р + пл,      (5.6) 
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де пр, р, пл — відповідно пружна, релаксаційна, пластична складові дефор-

мації. 

Зі зменшенням частоти деформування внесок пружної складової пр   

зменшується, а складових р і пл — зростає, що й призводить до збільшення 

механічної піддатливості та механічних втрат. 

 

Рис. 5.8. Залежності 1Q (T) i G(T) склоподібного Li2B4O7 на різних ін-

франизьких частотах механічних коливань за власної деформації ε  = 10
–4

 

 

Виявлені особливості температурно-частотної поведінки в’язкопружних 

властивостей склоподібного LTB за Т > 500 К узгоджуються з результатами 

досліджень 1Q (T) i G(T) склоподібних В2О3 і (Li2O)0,25(B2O3)0,75 [30]. Відомо, 

що в боратних стеклах в інтервалі T > Tg відбувається процес α-релаксації з 

ектремумом на концентраційних залежностях в’язкопружних характеристик 

у ділянці з мольною часткою Ме2О  25—35 %. У зв’язку з цим зростання ме-

ханічної піддатливості та механічних втрат в інтервалі високих температур 
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можна пов’язати з α-релаксацією склоподібного тетраборату літію і вважати, 

що низькотемпературний фон внутрішнього тертя має релаксаційний макси-

мум, обумовлений α-процесом. 

Як показано у праці [441], температурна залежність внутрішнього тертя 

в початковій ділянці прояву релаксаційного процесу описується виразом 

1
0 exp



   
    

  

b
E

Q C
kT

,      (5.7) 

де с = с(b) — стала; E — енергія активації в рівнянні 0 exp
E

kT

 
    

 
; b — па-

раметр розподілу часів релаксації; τ — час релаксації; ω = 2πf; f — частота 

деформування. 

 

Рис. 5.9. Залежність ln( 1Q  – 1
fQ ) від Т

–1
 склоподібного Li2B4O7 за час-

тоти деформування  f = 10 мГц, ε = 8  10
–5

 

 

Тоді залежність 1Q (T) в координатах ln( 1Q )—T
–1

 має бути лінійною. 

На рис. 5.9 наведено залежність ln( 1
mQ – 1

fQ ) від Т
–1

, де 1
mQ  — експеримен-
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тальне значення внутрішнього тертя, 1
fQ  — фонове значення 1Q . Як видно 

з рисунка, вона добре екстраполюється прямою лінією. Енергія активації, ви-

значена за кутом нахилу прямої, становить 88 кДж/моль. Це значення істотно 

менше за “уявну” енергію активації, визначену за частотним зсувом високо-

температурного максимуму внутрішнього тертя боратних стекол [30]. При-

чинами такої розбіжності можуть бути наявність розподілу часів релаксації в 

склоподібному LTB з параметром 0 < b < 1 і температурна залежність енергії 

активації [443]. 

Отже, дослідженням в’язкопружних властивостей склоподібного 

Li2B4O7 на інфранизьких частотах методом вимушених крутних коливань ви-

явлено дисипативний процес в інтервалі 380—420 К, визначено амплітуди 

аномалій механічних властивостей. На основі отриманих результатів та ана-

лізу літературних даних встановлено, що цей процес в інтервалі 380—420 К є 

амплітудозалежним і пов’язаний з активацією мобільності катіонів літію. За-

лежності внутрішнього тертя і модуля зсуву від температури, частоти, амплі-

туди деформування проінтерпретовані в рамках моделі Гранато—Люкке.  

Визначено активаційний об’єм і радіус кінетичної частинки, який виявився 

близьким до класичного радіуса іона літію. Збільшення механічних втрат і 

піддатливості за Т > 500 К обумовлене початком розм’якшення скла і вход-

женням у температурний інтервал α-процесу його механічної релаксації. 

 

5.3. Трансформування температурно-частотних залежностей внут-

рішнього тертя кристалічного і склоподібного тетраборату літію за зміни 

амплітуди відносного деформування 

 

Дослідженням механічних властивостей монокристала Sn2P2S6 за різних 

амплітуд коливань виявлено вплив напруження зовнішнього механічного по-

ля на його інфранизькочастотне внутрішнє тертя і модуль зсуву. 
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Рис. 5.10. Температурні залежності внутрішнього тертя (а) і модуля зсу-

ву (б) монокристала Sn2P2S6 Z-орієнтації за амплітуд деформування 

1  10
–5

 (1), 2  10
–5

 (2), 3  10
–5

 (3) (f = 5 мГц) 

 

На рис. 10, а наведено залежності Q
–1

(Т) за різних амплітуд деформу-

вання ε. Зі збільшенням ε спостерігаються такі особливості: стрибок фонових 

механічних втрат 1
cQ — 1

п
Q  зменшується; рівень внутрішнього тертя в пара-

фазі 1
п
Q  істотно зростає; форма залежності Q

–1
(Т) у параелектричній фазі не 

змінюється; зміни внутрішнього тертя в сегнетофазі значно менші, ніж у па-

рафазі; висота максимуму внутрішнього тертя на кривій Q
–1

(Т) зменшується. 

Зазначимо, що температурний хід кривих Q
–1

(Т) за різних амплітуд у пара-

електричній фазі, як і за різних частот деформування, аналогічний. Тому логіч-

но припустити, що внутрішнє тертя монокристала Sn2P2S6 у парафазі можна 

представити сумою двох складових: 

1
ïQ = 1

ï .tQ  + 1
ï .Q
 , 

де 1
ï .tQ  — амплітудонезалежна компонента внутрішнього тертя; 1

ï .Q
  — амп-

літудозалежна компонента, що визначає рівень механічних втрат за різних 

напружень зовнішнього поля. 

Очевидно, зі складовою 1
ï .tQ  пов’язана форма температурної залежності 

внутрішнього тертя, обумовленого дисипацією механічної енергії генетич-
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ними дефектами за їх термічної активації. Компонента 1
ï .Q
  визначає внесок 

зовнішнього збуджувального поля в активацію рухливості структурних еле-

ментів, у тому числі й дефектів, при поглинанні енергії цього поля. За низь-

ких рівнів деформування (ε  0) 1
ïQ   1

ï .tQ . У цьому разі стрибок фону на 

фазовому переході за даної частоти буде максимальним. 

Отже, результати вимірювання Q
–1

(Т) за різних амплітуд деформування 

підтвердили наявність значних амплітудних залежностей Q
–1

 у параелектрич-

ній фазі порівняно із сегнетоелектричною. Звідси випливає, що амплітудна 

залежність внутрішнього тертя не може бути обумовлена доменним механіз-

мом. Разом з тим виявлені нами особливості внутрішнього тертя, такі як не-

залежність механічних втрат від частоти і сильна залежність від амплітуди за 

Т > Tc, свідчать на користь гістерезисного характеру внутрішнього тертя в 

Sn2P2S6 у параелектричній фазі, обумовленого взаємодією дислокацій із не-

контрольованими домішками, що з’являються в кристалі під час його росту й 

наступної обробки. 

Відомо [425], що дислокаційний гістерезис може спостерігатися в усіх 

кристалах незалежно від геометрії доменної структури й виду зв’язку дефор-

мування з параметром фазового переходу в широкому інтервалі температур 

як у сегнето-, так і в параелектричній фазі далеко від Т0, де межі доменів від-

сутні. Тому для пояснення амплітудних залежностей внутрішнього тертя мо-

нокристала Sn2P2S6 скористаємось уявленням про рух дислокацій у полі 

змінних напружень. Можна припустити, що дислокації в кристалах є лама-

ними лініями, точки зламу яких збігаються з їхніми закріплювальними точ-

ковими дефектами. Конфігурація такої системи стане рівноважною тоді, коли 

зменшення її енергії перевищуватиме енергію подовження дислокаційної 

лінії. Елементарним актом дисипації енергії буде відрив дислокаційного сег-

мента від точки закріплення під дією зовнішнього механічного поля. За ста-

лої амплітуди зовнішнього поля основний внесок у внутрішнє тертя робити-
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муть сегменти дислокацій, часи життя τ яких менші або збігаються з періо-

дом коливань зразка td: 

τ0 exp(Uε /k)  td,                                              (5.8) 

 

де Uε — енергія активації, що визначає висоту потенціального бар’єра для 

дислокації, що рухається.  

За такого енергетичного підходу внутрішнє тертя описуватиметься вира-

зом [425] 

2

3

1 1
2 2 3 21 04 3 1

2

AS b
Q e

A

    
    

   
,    (5.9) 

де 3
2

2d S
A

kT b


 ; ε — максимальна амплітуда деформування; νο — частотний 

фактор, що не залежить від зовнішніх механічних напружень; b — вектор 

Бюргерса; S — середня площа в площині ковзання дислокації, що припадає 

на один точковий дефект; ω — частота коливань; χ — лінійний натяг дисло-

кації. 

Це співвідношення показує, що з ростом амплітуди деформування внут-

рішнє тертя має зростати за експоненційним законом. Такі уявлення добре 

корелюють з отриманими амплітудними залежностями внутрішнього тертя 

монокристала Sn2P2S6, представленими на рис. 5.11, з якого видно, що ампліту-

дні залежності в координатах Q
–1

ε—ε
2/3

 монотонно зростають. Подання амплі-

тудних залежностей внутрішнього тертя формулою (5.5) у координатах 

ln(Q
–1

ε)— ε
2/3

 (див. рис. 5.11, б) показує, що вони добре екстраполюються 

прямими лініями. Слід зазначити, що з підвищенням температури кут нахилу 

цих прямих не змінюється, а невелике паралельне їх зміщення вгору свідчить 

про незначний внесок температури у внутрішнє тертя в парафазі порівняно з 

внеском зовнішнього збуджувального механічного поля. Така поведінка   

внутрішнього тертя підтверджує єдиний переважний дислокаційний меха-

нізм внутрішнього тертя в параелектричній фазі. 
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Рис. 5.11. Амплітудні залежності внутрішнього тертя монокристала 

Sn2P2S6  Z-орієнтації за температур 360 (1),  370 (2), 385 К (3) 

 

За допомогою моделі внутрішнього тертя можна пояснити й вплив амп-

літуди зовнішнього поля на квазістатичний модуль зсуву монокристала 

Sn2P2S6. Залежності G(T) за різних ε наведено на рис. 5.10, б. Як бачимо, зро-

стання ε приводить до зниження числових значень G і зменшення величини 

стрибка модуля ΔG/G. Причиною зменшення стрибка модуля за збільшення 

деформації є істотне зниження G у парафазі. З використанням описаної вище 

моделі дислокаційного відриву зниження G в міру зростання ε можна пояс-

нити збільшенням внеску непружних складових деформації. 
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ВИСНОВКИ до розділу 5 

1. На основі досліджень внутрішнього тертя і модуля зсуву монокриста-

ла Li2B4O7 у кристалографічних напрямках [100] і [001] на інфранизьких час-

тотах методом крутних коливань виявлено дисипативний процес в інтервалі 

390—410 К та анізотропію його механічних властивостей.  За  T > Tm знайде-

но стрибок фону внутрішнього тертя, який пов’язаний з поглинанням меха-

нічної енергії рухливою катіонною підґраткою в інтервалі температур, вищих 

за температуру аномалій 1Q (T) і G(T). Різні величини стрибків фону 1Q  для 

кристалографічних напрямків [100] і [001] можуть бути обумовлені анізотро-

пією рухливості катіонів літію. 

2. Вивчення кінетики структури сполук Sn2P2S6 і Li2B4O7 дослідженням 

температурно-частотних залежностей внутрішнього тертя Q
–1

 і модуля зсу-

ву G за різних амплітуд механічного поля свідчить, що  аномалії Q
–1

 і G обу-

мовлені зміщеннями (міграцією) іонів Sn
2+ 

(Li
+
) у  катіонній підгратці дослі-

джуваних сполук. 

3. Показано, що в параелектричній фазі сполуки Sn2P2S6 чітко виявля-

ється амплітудозалежна складова внутрішнього тертя і домінуючим є дисло-

каційний механізм механічних втрат, а в сегнетофазі — доменний. 

4. Залежності внутрішнього тертя і модуля зсуву склоподібного Li2B4O7 

від температури, частоти, амплітуди деформування проінтерпретовані в рам-

ках моделі Гранато—Люкке.    Збільшення механічних втрат і піддатливості 

за Т > 500 К обумовлене початком розм’якшення скла і входженням у темпе-

ратурний інтервал α-процесу його механічної релаксації. 

 



Розділ 6. НЕПРУЖНЕ НЕКОГЕРЕНТНЕ РОЗСІЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ 

НЕЙТРОНІВ КРИСТАЛІВ ГЕКСАТІОГІПОДИФОСФАТУ 

І ГЕКСАСЕЛЕНОГІПОДИФОСФАТУ ОЛОВА 

 

6.1. Середньозважена густина фононних станів і термодинамічні 

властивості кристалів типу гексатіогіподифосфату олова 

 

Для встановлення взаємозв’язку особливостей динаміки параметра по-

рядку з характером фазового переходу важливо визначити весь спектр коли-

вальних частот. Інформація про густину фононних станів (ГФС) дає змогу 

обчислити температурні зміни термодинамічних функцій, судити про роль 

ангармонічних процесів у конкретних системах із критичними точками на ді-

аграмі стану, що особливо актуально для дослідження кристалів типу 

Sn2P2S6. Термодинамічні властивості сегнетоелектриків типу Sn2P2S6 проана-

лізовано в попередніх розділах. 

Густину фононних станів Sn2P2S6 і Sn2P2Se6 визначали за допомогою 

спектрів непружного розсіювання повільних нейтронів. Оскільки елементар-

ні комірки досліджуваних кристалів складаються з 20 атомів, безпосередньо з 

експерименту визначено функцію GS( ) [443, 444], що є добутком функції 

ГФС фононів ( )g   і функції КS ( , ),g   яка залежить від амплітуд когерентного 

розсіювання, мас і векторів поляризації коливань окремих атомів, які утво-

рюють елементарну комірку: 

( ) ( , ) ( )S SG K g g    ;                                                (6.1) 

2

1

( , ) ( / ) / ,j
r

S j j jS
j

K g a e p p




 
     

 
                        (6.2) 

де r — число атомів в елементарній комірці; aj — амплітуда когерентного ро-

зсіювання j-атома; je


 — фактор Дебая—Валлера j-атома; jS  — вектор по-

ляризації s-моди j-атома; p  — імпульс, переданий нейтроном під час розсію-

вання. 
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Функцію GS( ) у цьому експерименті розраховували з усереднених пе-

рерізів розсіювання в інтервалі кутів 70—120 за методом, детально описа-

ним у праці [445]. 

 

Рис. 6.1. Густина фононних станів кристала Sn2P2S6. На вставці — за-

лежність ( )f G E  для Sn2P2S6 

 

Рис. 6.2. Спектри комбінаційного розсіювання сегнетофази Sn2P2S6 в 

Y(ZZ)X (A) і Y(ZY)X (A) геометріях за 293 К [510] 
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Результати дослідження [446—449] динаміки ґратки кристалів Sn2P2S6 

методом непружного розсіювання нейтронів ілюструє рис. 6.1. Для порівня-

льного аналізу ГФС на рис. 6.2 наведено спектри КР світла сегнетофази 

Sn2P2S6, зареєстровані в Y(ZZ)X і Y(ZY)X геометріях. Смуги в межах 550—

600 см
–1

 відповідають валентним коливанням найкоротших P—S-зв’язків в 

аніонах (P2S6)
4–

. Вони виявляються також і в спектрах інфрачервоного погли-

нання. Лінії КР при 381 см
–1

 відповідальні за валентні коливання P—P-

зв’язків, що з’єднують піраміди PS3 в аніонах (P2S6)
4–

. В інтервалі 160—

300 см
–1

 спостерігаються деформаційні моди S—P—S і коливання, що прояв-

ляються кутами нахилу PS3 в аніонах (P2S6)
4–

. Зовнішні коливання ґратки 

Sn2P2S6 розміщені нижче за 150 см
–1

, причому лібрації аніонів (P2S6)
4–

 більш 

високочастотні. У парафазі такі коливання простежуються в інтервалі 85—

150 см
–1

, в інтервалі 25—70 см
–1

 знаходяться трансляційні коливання катіонів 

Sn
2 +

. Велике число смуг у низькочастотній зоні спектрів КР зумовлене внут-

рішніми деформаційними коливаннями S—P—S-зв’язків аніонів (P2S6)
4–

, зов-

нішніми трансляційними і лібраційними модами ґратки Sn2P2S6. 

На графіку залежності ГФС від енергії привертає увагу те, що в інтерва-

лі низьких частот (  < 5 меВ) функція GS( ) Sn2P2S6 має квадратичну залеж-

ність від енергії. В інтервалі 6—7 меВ є злам у GS( )[450,], що відповідає, як 

випливає з КР-спектра, внеску в ГФС трансляцій катіонів Sn
2+

 [451]. У зоні 

до 20 меВ, де моди визначаються лібраціями аніонів [P2S6]
4–

, максимуми від-

сутні. Це напевно можна пояснити значно меншим ефективним перерізом ро-

зсіювання сірки (1,2 барн) порівняно з оловом (4,9 барн). Наявність піків при 

  > 20 меВ, де виявляються внутрішні деформаційні S—P—S-коливання, а 

також “згинні” моди (нахили PS3-груп) в аніонах [P2S6]
4–

 спостерігаються в 

GS( ) Sn2P2S6. Значення частот, за яких мають місце піки, непогано узго-

джуються з результатами комбінаційного розсіювання. Внутрішніх валент-

них P—S мод вище за 70 меВ у нашому експерименті не виявлено через сла-

бку заселеність цих мод за кімнатної температури. 
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Як відомо [452], збільшення маси аніонів при заміщенні сірки на селен 

призводить до скорочення межі розподілу частот зовнішніх і внутрішніх ко-

ливань до 100 см
–1

. Частоти валентних коливань P—Se-зв’язків знижуються 

до 430—500 см
–1

, P—P-зв’язків — до 230 см
–1

. Частоти найбільш низькоенер-

гетичних ліній, що відповідають зовнішнім коливанням кристалічної ґратки, 

плавно зміщуються від значення в Sn2P2S6 до значення в Sn2P2Se6. Так само  

змінюються їх відносні інтенсивності. 

 

Рис. 6.3. Густина фононних станів кристала Sn2P2Se6. На вставках: а — 

залежність ( )f G E  для Sn2P2Se6; б — схематичне зображення аномалії в 

густині фононних станів, зумовленої сідловою точкою в дисперсії фононів 

 

На рис. 6.3 зображено частотний спектр GS( ) сегнетоелектрика 

Sn2P2Se6. Функції GS( ) Sn2P2S6 і Sn2P2Se6 помітно відрізняються одна від од-

ної. Так, у Sn2P2Se6 відсутній злам при 6 меВ і спостерігаються інтенсивні пі-

ки в інтервалі енергій 7—20 меВ. При енергіях, нижчих за 4 меВ, спектри 

практично ідентичні (квадратична залежність GS( ) = b
2
). У високочастот-

ній зоні відбувається перерозподіл між різними піками [453], що повністю 

відповідає результатам комбінаційного розсіювання світла [454]. 

Слід зазначити, що на відміну від акустичних на оптичних гілках мо-

жуть проявлятись різні види критичних точок [455, 456]. Поблизу таких то-

чок частоту коливань описує таке рівняння [455]: 
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2 2 2 2 2
0( ) x x y y z zq q q q         … ,                   (6.3) 

з якого випливає: якщо i  < 0, то реалізується максимум; i  > 0 — мінімум; 

за різних знаків i  спостерігається сідлова точка. Як зазначалось вище, на 

концентраційній фазовій діаграмі твердих розчинів Sn2P2(SexS1–x) реалізуєть-

ся точка Ліфшиця. В цьому зв’язку найцікавішою є особливість типу сідлової 

точки. Справді, в одновимірній точці Ліфшиця знак i  змінюється в одному 

напрямку й у парафазі кристалів, що зазнають ФП в НС-фазу на м’якій опти-

чній гілці, знаходиться сідлова точка. На вставці б рис. 6.3 наведено сингуля-

рну частину функції розподілу квадратів власних частот G( 2 ) для сідлової 

точки [455]. Виявити аналогічну аномалію у Sn2P2Se6 у зоні енергій м’якого 

фонона не вдалося. Це напевно пов’язано з тим, що в цьому інтервалі частот 

фіксуються внески від інших коливань, і амплітуда цієї аномалії знаходиться 

в межах точності експерименту. 

 

6.2. Коливальний спектр і ґраткова теплоємність сегнетоактивних 

халькогенідів типу гексатіогіподифосфату олова 

 

Спектри ГФС дають змогу обчислити температурні зміни термодинамі-

чних функцій. Зв’язок між макроскопічними тепловими властивостями й 

елементарними коливними станами кристалів пояснюють закони статичної 

механіки. В гармонічному наближенні термодинамічні функції кристала мо-

жна отримати зі статистичної суми Z: 

/{ },H kTZ Tr e                                                     (6.4) 

де H — гамільтоніан у гармонічному наближенні; k — стала Больцмана; T — 

абсолютна температура. 

Згідно з працею [455], вільну енергію Гельмгольца можна визначити за 

рівнянням 

ln
qj

F kT Z kT       ln 2sin ( ) / 2ih q kT ,       (6.5) 
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з якого випливає, що в гармонічному наближенні термодинамічні функції 

(EV = F – T(dF/dT)V, cV = (dF/dT)V, S = –(dF/dT)V) є адитивними функціями 

власних частот ( ).j q  Отже, їх можна подати як середні від спектральної гу-

стини G( ). Наприклад, теплоємність задається рівнянням [455] 

2 23 [( / 2 ) / sin ( / 2 )] ( )    Vñ rNk d kT h kT g .           (6.6) 

В інтервалі низьких температур теплоємність кристала визначається   

низькочастотною складовою GS( ). Низькоенергетичну частину функції 

GS( ) y тривимірному масштабі можна подати у вигляді [455] 

2 4( ) ( ),SG K O              (6.7) 

де 
3

3

2
1

sin / ( , );
3 (2 )

a
j

j

v
K d d C

r 

      


  ,   — відповідно полярний та ази-

мутовий кути хвильового вектора q . 

Параметр ( , )jC    є швидкістю звуку (акустичної гілки j), що поширю-

ється в напрямку, який визначається кутами   і  . Проінтегрувавши вираз 

(6.6), отримаємо рівняння 

4
312

( ) ( / ) ,
5


V D

rNk
ñ T T Q                                          (6.8) 

де 
3

1/3( )DQ K
k

  — температура Дебая. 

Фізичний зміст температури Дебая як параметра, що характеризує енер-

гетичний стан кристала, полягає в тому, що QD умовно поділяє шкалу темпе-

ратур на два інтервали: за Т << QD у кристалі відбуваються лише довгохви-

льові коливання з енергією, набагато меншою за kQD; за Т > QD у кристалі 

збуджені всі коливання, включаючи коливання з гранично можливою часто-

тою, енергія яких порядку kQD. Обробивши  залежність GS( ) = K 2  методом 

найменших квадратів в інтервалі низьких температур (див. вставки на 

рис. 6.1, 6.3), можна оцінити температуру Дебая (для Sn2P2S6 і Sn2P2Se6 QD = 

= 200 К). Зазначимо, що рівняння (6.2) збігається з результатами визначення 

низькотемпературної теплоємності за моделлю Дебая, в якій тверде тіло по-
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водиться як континуум в усьому діапазоні частот. Частотний спектр знахо-

дять за виразом [512] 

2

2 3 3
1

;

,

1 2 1
за

3 2( )

0 за

  
     

    
  

D

D

t

V

rN C Cg            (6.9) 

де Ct, Cl — швидкості відповідно поперечної і поздовжньої хвиль; D  — час-

тота Дебая. 

На підставі результатів аналізу залежності GS( ) = K 2  можна визначити 

середню швидкість ультразвуку: C = 3,5 км/с для Sn2P2S6, 3,6 км/с для 

Sn2P2Se6. Експериментально спостережувані середні швидкості ультразвуку 

за кімнатної температури дорівнюють Ct = 2,2 км/с, Ci = 3,1 км/с; Ct = 

= 1,8 км/с, Ci = 2,7 км/с відповідно для Sn2P2S6 і Sn2P2Se6 [351]. При цьому 

звертаємо увагу на задовільне узгодження між отриманою оцінкою та експе-

риментальними даними. 

Деяке розходження пояснюється тим, що в цій моделі не враховано змі-

ну групової швидкості  збуджень /d dq , хоча для реальних ґраток вона 

зменшується в міру наближення до межі зони Бріллюена. Зменшення швид-

кості призводить до збільшення ГФС. Справді, таке сповільнення означає, що 

за однієї й тієї самої зміни частоти d  величина зміни хвильового вектора 

dq  збільшується і в результаті збільшується товщина шару, який знаходиться 

між двома поверхнями сталої частоти, для яких   відрізняється на величину 

d . Оскільки ГФС у q -просторі стала, то збільшення об’єму шару спричи-

нює збільшення ( )g  . З умови нормування функції ( )g   випливає, що збі-

льшення густини у зоні високих частот має викликати зменшення густини у 

зоні нижчих частот. Крива ( )g   стає більш похилою в зоні низьких частот. 

Це означає, що коефіцієнт пропорційності K у виразі (6.7) за малих  має бу-

ти занижений, що й спостерігається в експерименті. З умови нормування 

0

( ) 1
D

g d


   отримуємо 
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3 2 3 3 1
118 (2 / 1/ ) .   D t

N
r C C

V
                               (6.10) 

Отже, температуру Дебая DQ h /D k  можна визначити за допомогою 

ультразвукових досліджень. Скориставшись експериментальними значення-

ми C1 для Sn2P2S6 і Sn2P2Se6 за кімнатної температури й усереднивши їх за 

напрямками, отримаємо QD = 75 К (для Sn2P2S6) і QD = 45 К (для Sn2P2Se6). Ці 

значення узгоджуються з результатами розрахунків динаміки ґратки в моделі 

жорстких іонів (див. рис. 6.25, 6.26). Справді, якщо екстраполювати залежно-

сті ( )q  на межу зони Бріллюена, то для Sn2P2S6 отримаємо  гр = 45 см
–1

, для  

Sn2P2Se6  гр = 40 см
–1

, що відповідає температурам Дебая QD 65 і  58 К. 

Температуру Дебая можна визначити також за експериментальними ка-

лориметричними даними. 

Результати калориметричних вимірювань твердих розчинів Sn2P2(SeхS1–x)6, 

(PbySn1–y)2P2S6 і (PbySn1–y)2P2Se6 ілюструє рис. 6.4. На рис. 6.4, а температурна 

залежність теплоємності кристалів Sn2P2(SexS1–x)6 подана в координатах 

cp/T 
3
—f(T). Наявність максимуму в ній свідчить про недебаєвську поведінку 

теплоємності за низьких температур. Відхилення залежності cp(Т) від дебаєв-

ської зумовлено додатковим внеском низькорозміщених оптичних мод, який, 

як правило, описується введенням до температурної функції теплоємності 

ейнштейнівського члена. При цьому для T  << D  залежність cp/T 
3
 має мак-

симум при maxT е /3, де  е — частота Ейнштейна, см
–1

 [457—462]. Отже, 

максимум на залежності cp/T
 3
 у досліджуваних кристалах зумовлений збіль-

шенням ГФС за частот порядку 35 см
–1

. Частоти е, визначені за Tmax, наведе-

но в табл. 6.1. 

Припустивши, що додатковий до дебаєвського внесок у теплоємність 

зумовлений однією модою, її низькотемпературну залежність можна записа-

ти рівнянням [457—462] 

23 ( 1) ,x x
p Dc C R xe e           (6.11) 
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де СD — дебаєвський член; R — універсальна молярна стала;   — ваговий 

множник; ex h  /( )kT ; k — стала Больцмана. 

 

Таблиця 6.1 

Результат підгонки експериментальних залежностей cp(T) 

за допомогою співвідношення (6 ) 

Склад сполуки D    е max3T  

Sn2P2S6 100 0,74 50 36 

Sn2P2(Se0,3S0,7)6 95 0,83 46 35 

Sn2P2Se6 80 0,97 49 34 

(Pb0,45Sn0,55)2P2S6 75 0,96 50 30 

(Pb0,5Sn0,5)2P2S6 75 0,96 50 30 

(Pb0,55Sn0,45)2P2S6 75 0,90 48 30 

(Pb0,45Sn0,55)2P2Se6 65 0,98 55 27 

(Pb0,4Sn0,6)2P2Se6 65 0,98 46 27 

(Pb0,35Sn0,65)2P2Se6 65 0,98 48 27 

Pb2P2Se6 65 0,93 41 27 

 

За експериментальними значеннями можна визначити температуру Де-

бая і частоту Ейнштейна. Температуру Дебая знаходили за найкращим збігом 

табульованого значення функції Дебая та експериментальної теплоємності на 

низькотемпературній межі, а параметри е і r — за кутом нахилу і точкою пе-

ретину з віссю ординат лінії, побудованої в масштабі ln[T
 2
 (cp – cD)] = f(1/T) 

(на рис. 6.1 наведено приклад для Sn2P2S6). Результати вміщено в табл. 6.1. 

Отримані значення 3 Tmax у досліджуваних кристалах близькі до частот най-

більш низькоенергетичних оптичних мод, знайдених зі спектрів комбінацій-

ного розсіювання світла [463, 464]. Розкид n для різних складів, встановле-

ний із підгонки функції (6.11) під експериментальну криву, а також помітна 
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відмінність цих значень від визначених за максимумом для cp /T
 3
 мабуть 

пов’язані з не зовсім коректним визначенням температури. 

 

 

 

Рис. 6.4. Температурні залежності теплоємності кристалів Sn2P2(SехS1–х)6 

(а), (PbySn1–y)2P2S6 (б), (PbySn1–y)2P2Sе6 (в) за х = 0 (1), 0,3 (2), 1,0 (3); у = 0,55 

(4); 0,50 (5); 0,45 (6); 1,00 (7); 0,35 (8); 0,40 (9); 0,45 (10) 

 

Очевидно, що для отримання точніших значень   теплоємність потрібно 

вимірювати за нижчих температур. Крім того, теплоємність кристалів у розг-

лядуваному температурному інтервалі визначається сукупністю оптичних 

мод. Зазначимо, що на ( )SG   у цьому інтервалі спостерігається помітне від-

хилення від квадратичної залежності (див. вставку на рис. 6.1). 
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Рис. 6.5. Залежність cp /T
 3
 від температури Т твердих розчинів  

Sn2P2(Sex S1–x)6 за х = 0 (∆), 0,3 (×), 1,0 (○) 

 

Проаналізуємо трансформацію температурної залежності теплоємності 

при зміні хімічного складу. Як видно з рис. 6.4, а, при заміні S на Se у ряду 

Sn2P2(SeхS1–х)6 теплоємність зростає, причому різниця між значеннями cp для 

Sn2P2S6 і Sn2P2Se6 збільшується з підвищенням температури аж до 100 К. 
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Рис. 6.6. Залежність ln(cpT
 2
) від Т

 –1
 кристала Sn2P2S6 

 

Заміна Sn на Pb також спричинює зростання низькотемпературної тепло-

ємності, але при цьому відносні концентраційні зміни cp з підвищенням тем-

ператури зменшуються. Це підтверджено зіставленням залежностей cp(T) в 

рядах (PbуSn1–у)2P2S6 і (PbуSn1–у)2P2Se6 (див. рис. 6.4, б, в). Повна заміна Sn на 

Pb істотно впливає на температурний хід теплоємності, що призводить до пе-

ретину кривих cp(T). Так, якщо за низьких температур теплоємність Pb2P2Se6 

більша порівняно з теплоємністю Sn2P2Se6, то за Т > 50 К це співвідношення 

протилежне. Отже, в разі заміни Sn на Pb маємо температурну зміну знака 

співвідношення теплоємності. У сульфідних сполуках ця температура вища, 

ніж у селенідних. Зіставимо отримані результати з даними трансформації ко-

ливного спектра при зміні складу кристалів у системі Sn(Pb)2P2S(Se)6 [465—

468]. При заміщенні сірки на селен частота найбільш низькоенергетичної оп-

тичної моди змінюється слабко, але при цьому істотно знижуються частоти 

всіх інших оптичних ґраткових мод і внутрішніх коливань аніонів. Заміна 

олова на свинець не впливає на загальний характер енергетичного розподілу 

ГФС і якісно узгоджується з описаними вище змінами низькотемпературної 

теплоємності. 
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Рис. 6.7. Температурна залежність питомої теплоємності кристалів 

Sn2P2Se6 (а), Pb2P2S6 (6), Sn2P2Se6 (в), (Pb0,45Sn0,55)P2Se6 (г) 

 

Рис. 6.8. Температурна залежність питомої теплоємності кристалів 

Sn2P2S6 (а) і Sn2P2Se6 (б). Пунктирна лінія — експериментальні дані суціль-

на — розраховані   за густиною фононних станів. На вставці: залежність 

cp /T
 3
 від Т відповідних кристалів 
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Результати вимірювання теплоємності в усьому діапазоні температур 

ілюструє рис. 6.7. В інтервалі температур 370—900 К дотримується закон 

Дюлонга і Пті. За рівнянням (6. ) та експериментально визначеною ГФС об-

числимо температурну поведінку теплоємності. Результати такого обчис-

лення в інтервалі температур 5—1000 К наведено на рис. 6.8 для Sn2P2S6 і 

Sn2P2Se6. Далеко від фазового переходу спостерігається задовільний збіг ре-

зультатів обчислень та експериментальних даних. Оскільки ми визначаємо 

гармонічну частину теплоємності, можна очікувати, що результати розрахун-

ків будуть придатними для знаходження фонового значення (backgraund) по-

близу ФП. Однак, як видно з рис. 6.8, безпосередньо використовувати ці дані 

як backgraund поблизу критичних точок не можна, що узгоджується з виснов-

ком праці [469] про те, що для визначення backgraund ГФС слугує функцією 

для підгонки. Детальніше проблему вибору backgraund обговорено нижче. 

 

6.3. Прояв ангармонізму коливань атомів у фізичних властивостях 

кристалів гексатіогіподифосфату і гексаселеногіподифосфату олова 

 

У рамках розглядуваного гармонічного наближення неможливо описати 

ефект температурного розширення кристалів. Це зумовлено тим, що в гармо-

нічному наближенні рівноважне розміщення атомів, яке не залежить від тем-

ператури, визначається мінімумом потенціальної енергії. А щоб урахувати 

температурне розширення, ґратковий потенціал потрібно розкласти відносно 

невідомих положень рівноваги (l )x   й розглядати їх як параметри, що в по-

дальшому мають бути визначені з умови мінімуму вільної енергії. У цьому 

разі вільна енергія Гельмгольца дорівнює [455] 

Ф = Ф0[ (læ)]x kT ln[2sin ( ( ) / 2 )],i
qj

h q kT    (6.12) 

в неї включена потенціальна енергія ґратки Ф0. Цей вираз є гармонічним вне-

ском у вільну енергію за винятком того, що Ф0 і частоти ( )i q  залежать те-

пер від параметрів (l )x  . Для опису зміни розміщення атомів залежно від   
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температури [455] потрібно ввести тензор температурних деформацій '
Tu . 

Тоді коефіцієнт теплового розширення набуде вигляду 

' '

1
/T Tdu dT

Nv
 



    1
' ' '

'

( ) ( ) / ,j
j

qj

C q d q dT
  



      (6.13) 

де 1
' 'C

   — пружні сталі в гармонічному наближенні; '( )j q   

'ln ( ) / T
jd q du    — узагальнені параметри Грюнайзена; ( )( ( )j j jq n q      

1/ 2)  — середня теплова енергія осцилятора. 

Знехтувавши залежністю ( )qj , для кубічних кристалів отримаємо [455] 

3 /T
vV C   æ,                                           (6.14) 

де æ — стисливість. 

За відомими значеннями макроскопічних термодинамічних величин ви-

значено параметри Грюнайзена: 2   для Sn2P2S6 і 1,7   для Sn2P2Se6. Як 

бачимо, отримані значення непогано узгоджуються з експериментально спо-

стережуваними [470, 471] ( 0,5...1,0   для різних типів коливань). Зазначимо 

також, що в цій моделі тверде тіло може розширюватись, але коливання біля 

нового положення рівноваги залишатимуться гармонічними. Однак із пода-

льшим підвищенням температури амплітуди коливань зростають і для їх 

опису необхідне включення ангармонічних членів. Можна досягти таких те-

мператур, за яких амплітуди коливань будуть настільки великими, що між-

молекулярні сили стануть неспроможними утримувати атоми разом і ґратка 

зруйнується. 

Згідно з даними праці [478], руйнування (плавлення) ґратки відбувається 

тоді, коли середньоквадратична амплітуда коливань зростає до деякої крити-

чної величини, що є частиною відстані між атомами. Середній квадрат амплі-

туди, усереднений за всіма атомами в елементарній комірці, обчислюються 

за рівнянням 

2
T/ 2u f M N  

1
coth[ ( ) / 2 )],

( )
i

qj
i

q kT
q

 


   (6.15) 
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де 
æ

1/f r


  *T

æ

(
M

e
M

 æ ) (æ )qj e qj ; MT — повна маса атомів в елементарній 

комірці. 

З умови ортогональності випливає [455], що f = 1, якщо r = 1 або Мæ не 

залежить від величини індексу æ. 

За низьких температур у середній квадрат амплітуди істотний внесок 

роблять нульові коливання, тому рівняння для < u
2
 > можна записати у ви-

гляді 

2
1 T3 / 2 ,u hfr M         (6.16)  

де 
0

1
( )

3

D

n
n g d

N



      — момент частотного спектра. 

 

Рис. 6.9. Залежність функцій G/E (а, б) та від енергії Е кристалів Sn2P2S6 

(а, в)  і Sn2P2Se6 (б, г) 

 

Для повнішого пояснення цього поняття нагадаємо, що термодинамічні 

величини є середніми за елементарними збудженнями ґратки. Звідси випли-

ває, що їх можна виразити через середні величини частотного спектра. 



 

 

268 

Останні і є “моментами” частотного спектра, які визначають побудовою фу-

нкції G(E)/E від (E) (рис. 6.9, а, б) відповідно для кристалів Sn2P2S6 і Sn2P2Se6. 

Проінтегрувавши цю функцію, тобто знайшовши площу під нею, отримаємо 

значення обернених моментів для Sn2P2S6 ( 1  = 5,5  10
–2

 меВ
–1

) і Sn2P2Se6 

( 1  = 6,0  10
–2

 меВ
–1

). Отже, середній квадрат амплітуди коливань за низь-

ких температур становить: <u
2
 > = 0,043 А

2
 для Sn2P2S6 і <u

2
 > = 0,031 А

2
 для 

Sn2P2Se6. За значенням 1  можна обчислити частоту Дебая. Справді, 

1
1

3

2
D


   , й отже, для Sn2P2S6 D  = 35 см
–1

, для Sn2P2Se6 D  = 32 см
–1

. 

Отримані результати узгоджуються з наведеними вище значеннями. 

В інтервалі високих температур граничне значення для < u
2
 > отримуємо 

з виражу (6.9), знехтувавши внеском нульових коливань і скориставшись на-

ближеним виразом 

e
x
 = 1 + x + ...,     

тоді 

2
2 T3 / ,u kTfr M         (6.17) 

де 2  — другий обернений момент, який знаходимо побудовою функції 

G(E) / E
2
 від E (див. рис. 6.9, в, г). 

Згідно з даними праці [512], кристали плавляться тоді, коли дотримуєть-

ся співвідношення 

 < u
2
 > пл /

2/3v  = CLind,      (6.18) 

де CLind — стала Ліндемана, яку можна оцінити, скориставшись експеримен-

тальним значенням температури плавлення: 

Lind плC 3 kT 2/3
2 Tv .f M       (6.19)  

Підставивши абсолютні значення величин, що входять у рівняння (6.19), 

отримаємо CLind = 0,1 для Sn2P2S6 і CLind = 0,05 для Sn2P2Se6. Це означає, що 

ґратка розпадається тоді, коли відношення кореня із середнього квадрата ам-

плітуди коливань до відстані між найближчими сусідами-атомами перевищу-

ватиме 20 % (30 % у Sn2P2S6 і 20 % — у Sn2P2Se6). Загалом кристал править-
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ся, якщо амплітуда коливань атомів перевищує 15 % лінійних розмірів еле-

ментарної комірки. Разом з тим слід зауважити, що сам процес плавлення 

кристалів досі вивчений недостатньо. Це важлива проблема, для глибшого 

розуміння якої необхідні подальші дослідження. 

 

6.4. Відтворення густини фононних станів з температурної залежно-

сті теплоємності кристалів типу гексатіогіподифосфату олова  

 

Як уже зазначалось, густина фононних станів є важливою характеристи-

кою енергетичного спектра конденсованої системи. Пряме експериментальне 

визначення їх густини потребує унікального фізичного обладнання або тео-

ретичних розрахунків, тому спроба відтворення ГФС із температурної  зале-

жності теплоємності с(Т) приваблива. Слід зазначити, що спроби реконстру-

кції ГФС для реальних кристалів із температурної залежності теплоємності 

с(Т) мають тривалу історію [473 - 478]. Зокрема у праці [477] для знаходжен-

ня ГФС кристала в рамках моделі Дебая та Ейнштейна застосовано новий 

ітераційний метод. 

Проблема полягає у знаходженні точного розв’язку рівняння 

0

( ) ( )
  

    
 

ñ T g K d
kT

,    (6.20) 

де  
2

22 ( / 2)

x
K x

sh x
  — інтегральние рівняння Фредгольма першого порядку. 

Крім фундаментальних обмежень через некоректність пошуку розв’язку 

рівнянь типу (6.   ), складність полягає ще й у тому, що експериментальні да-

ні, особливо за високих температур, включають внесок від ангармонізму ко-

ливань атомів. 

Ми пропонуємо наближений розрахунок g() реальних кристалів за (6.  ) 

із використанням як апріорної інформації щодо наявності тонкої структури в 

густині фононних станів і того факту, що функція K(x) діє як фільтр, пригні-

чуючи за низької температури внесок високоенергетичних фононів у с(T). 
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Це дає підставу шукати ГФС реальних кристалів як модельну функцію, 

що складається з набору пікоподібних функцій. Параметри останньої підга-

няють за допомогою сегментної обробки температурної залежності теплоєм-

ності з подальшим відтворенням тонкої структури ГФС у реальних криста-

лах, починаючи з низькоенергетичних станів. 

Результати обчислень для кристалів Sn2P2S6, Sn2P2Se6 порівнювали з ек-

спериментальними даними. 

На рис. 6.10 наведено залежність підінтегральної функції для Sn2P2S6 за 

різних температур, які чітко вказують на появу високоенергетичних мод. 

 

 

Рис. 6.10. Підінтегральна функція рівняння (1) для Sn2P2S6 за температу-

ри  10, 50, 100, 200 К  

 

Очевидно завжди можна обрати температурний інтервал [0, Tn], в якому 

залежність с(Т) визначатиметься внеском першої особливості (піком) ГФС. 

Така апріорна інформація дала змогу запропонувати новий алгоритм 

розв’язку рівняння (6.20): 
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 визначення енергетичного інтервалу [0, max], де g() відмінна від ну-

ля; 

 отримання першого наближення за допомогою полінома, що дає інфо-

рмацію про примітивну структуру функції ГФС; 

 знаходження вищих наближень g() множиною пікоподібних функцій,  

підгонка їхніх параметрів згідно з 
2
-критерієм і використанням фрагментар-

ної обробки функції с(Т); 

 збільшення числа апроксимувальних функцій, коли попередній набір 

слугує наближенням наступного. 

Алгоритм спрощується за наявності додаткової інформації про позицію 

піків ГФС, наприклад, базуючись на даних комбінаційного розсіювання світ-

ла. 

Втім, як буде показано нижче, застосований метод є доволі ефективним 

без апріорної інформації про характер енергетичної залежності g(). 

Розв’язок рівняння (6.  ) шукатимемо у формі модельної функції як су-

перпозиції n пікоподібних функцій, тобто функцій Гауса 

 
2

2 0

2
1

( ) = exp
2

n
i

i
i i

g A



   


,    (6.21) 

де член 
2 

дає правильну форму для розподілу за дуже низьких частот. Та-

кий вибір зумовлений тим, що кожен вищеописаний гаусіан може бути 

пов’язаний з дисперсією фононної гілки або родиною сусідніх гілок. 

Можна зробити висновок про позицію і характер дисперсійної залежно-

сті гілки, виходячи з параметрів Ai, 0i, i (i = l,..., n), що входять в g(). 

Підгінні параметри знаходили методом лінеаризації за мінімізації виразу 

2

2

0 exp

1 exp

( ,A, , ) ( )

( )

M
i i er i

i er i

C T C T

C T

   
    

,   (6.22) 

де M — число експериментальних точок; exp ( )er iC T  — експериментальна 

похибка визначення с(T). 
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Рис. 6.11. Результати розрахунку енергетичного інтервалу [0, max], де 

g() відмінна від нуля: 

a — max = 150 мeВ; б — max = 50 мeВ 

 

Цей метод реалізований зокрема в програмі FUMILI [475], модифікова-

ній нами для варіанта великого числа змінних. Інтеграл у виразі  брали мето-

дом Сімпсона із використанням N = 200 еквідистантних точок в інтервалі [0, 

max]. Дослідженням доведено, що подальше збільшення N істотно не впли-

ває на результати обчислень і обмежене експериментальною точністю знахо-

дження теплоємності exp ( )er iC T . 

Результати апроксимації g() з використанням параболічної функції для 

визначення енергетичного інтервалу [0, max], де g() відмінна від нуля, для 

кристала Sn2P2Se6 ілюструє рис. 6.11. 

Ми обрали межі інтегрування [0, 150] і [0, 50] мeВ. 

На рис. 6.12 наведено перші наближення g() для кристалів Sn2P2Se6 і 

Sn2P2S6, де поліноми дають інформацію про примітивну структуру функції 

ГФС. 
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Рис. 6.12. Густина фононних станів для кристалів Sn2P2Se6 (а) і 

Sn2P2S6 (б): 

1 — експериментальна крива; 2 — розрахована для першого наближення 

g() 

 

Кінцеві результати розрахунків залежностей ГФС для кристалів Sn2P2Se6 

і Sn2P2S6 цим методом наведено на рис. 6.13. 

 

 

Рис. 6.13. Густина фононних станів для кристалів Sn2P2Se6 (а) і Sn2P2S6 

(б): 

1 — експериментальна крива; 2 — розрахована кінцева 
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Число апроксимувальних функцій обмежувалось 8 гаусіанами, подальше 

збільшення їх числа за фіксованого значення експериментальної похибки 

exp ( )er iC T  не підвищувало точності розрахунків. 

Таким чином, запропонований метод дозволяє особливості PSD струк-

тури штрафу в реальних кристалах, які пролиті світло, обробляючи експери-

ментальні залежності thermophysical даних. Це надає можливість одному за-

стосувати вище техніку для аморфних матеріалів, phonon спектр, якого, може 

ледве бути обчислений, також як і, щоб стежити за температурною еволюці-

єю (перенормування) PSD, що отримав anharmonism ефекти, і т. п. 

У наш час бурхливого науково-технічного прогресу важливою пробле-

мою, яка постійно постає перед фізикою, є виявлення фізичних властивостей 

кристалів, актуальних для конструкторських розрахунків. Відомо, що це за-

вдання розв’язують експериментально. Проте існують такі фізичні характе-

ристики кристала, для знаходження яких необхідно проводити дуже складні 

експерименти. Такою зокрема є густина фононних станів ( )g   — одна з ва-

жливих характеристик енергетичного спектра конденсованих систем, що ви-

значає не лише термодинамічні параметри, пов’язані з ґратковою підсисте-

мою кристала, а й кінетичні ефекти [472]. Так, для експериментального ви-

значення ГФС потрібен ядерний реактор, цей процес довготривалий і доро-

гий. Тому вчені дуже зацікавлені  знайти альтернативні числові методи для 

реконструювання ( )g   [474—478], зокрема з експериментальних вимірю-

вань температурної залежності теплоємності ( )c T . У гармонічному набли-

женні теплоємність ( )Vc T  задається рівнянням  

A
0

( ) 3 ( ) ,Vc T rNk g K d
kT

  
    

 
   (6.23) 

де 
2

2
( )

2sin ( / 2)

x
K x

h x
 ;   — стала Планка; k  — стала Больцмана; r — число 

атомів в елементарній комірці; NА — число Авогадро. 
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Інтегрування проводять по всіх можливих частотах  . Рівняння 

(6.23) — це рівняння Фредгольма першого роду, яке, як відомо [479], є неко-

ректним. У праці [477] показано, що розв’язання рівняння (6.23) — дуже 

складне завдання навіть для моделей кристалів у наближенняx Дебая та Ей-

нштейна. В цій праці для збіжності ітераційних процедур на основі додатко-

вої апріорної інформації введено низку формальних обмежень і підгінних па-

раметрів для ядра інтегрального рівняння (6.23). У праці [478] для 

розв’язання рівняння (6.23) запропоновано нову методику:  

 функцію ( )g   подають у вигляді суми гаусіанів 
22

0 2/)(
exp ii

iA


, де iA , 

i0 , i  — невідомі параметри; 

 невідомі параметри знаходять методом найменших квадратів із вико-

ристанням модифікованої для функції багатьох змінних програми FUMILI.  

Недоліками цієї методики є: дуже низький порядок апроксимації — для 

наближеного обчислення інтеграла інтервал розбивається рівномірною сіт-

кою, що має тільки 100 точок; для успішного розв’язання рівняння (6.23) не-

обхідна додаткова апріорна інформація про наближений характер шуканої 

функції — кількість і приблизне положення піків ГФС. 

Загалом розв’язання некоректних задач неможливе без залучення додат-

кової апріорної інформації, яка в даному випадку має ключове значення. Чим 

більше апріорної інформації про розв’язок ми маємо, тим стійкіші алгоритми 

можемо використовувати. Описані в працях [477, 478] методи обчислення 

ГФС на основі розв’язання інтегрального рівняння (6.23) залежать від додат-

кової апріорної інформації, яка в багатьох випадках відсутня. Тому метою ці-

єї роботи є розробка методу розв’язання рівняння (6.23), який би залежав 

тільки від відомої апріорної інформації: експериментально визначеної тепло-

ємності та похибки її визначення, енергетичного інтервалу коливальних мод. 

Некоректні задачі успішно розв’язують різними методами регуляризації. 

Основна ідея регуляризації полягає у зменшенні класу функцій, серед яких 

ведеться пошук розв’язку. В цій роботі для розв’язання рівняння (1) ми ско-
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ристались методом регуляризації Тіхонова, в якому апріорними інформація-

ми є значення теплоємності ( )c T , середньоквадратична похибка  визначен-

ня ( )c T , а також інтервал (a, b), де ГФС набуває ненульових значень і на 

цьому інтервалі ГФС майже всюди є гладкою функцією. Тобто припускаєть-

ся, що замість точних значень теплоємності ( )c T відомі такі їх наближені 

значення ( )C T , що виконується нерівність 

2

1

1

2
2( ( ) ( ))

T

T

c T c T dT

 
   

 
.     (6.24) 

У методі регуляризації Тіхонова за розв’язок взято функцію, за якої фу-

нкціонал Тіхонова набуває свого мінімального значення [8]: 

2 2
[ , ] [ ] [ ] [ ]M g c Ag c g M g Ag c g          ,   (6.25) 

де 2 ' 2[ ] [ ( ) [ ( )] ]
b

a

g g g d       — невід’ємний стабілізуючий функціонал  

0   — параметр регуляризації Тіхонова; c  — експериментальні значення 

теплоємності, визначені із середньоквадратичною похибкою  . 

Тут норма 

1

22( )
b

a

g g d
 

   
 

. Для інтегрального рівняння (6.23) функці-

онал Тіхонова записується у вигляді 

2

1

2

2 2[ , ] ( , ) ( ) ( ) [ ( ) [ ( )] ]
T b b

T a a

M g C K T g d C T dT g g d  

 
           

 
. (6.26) 

Розглянемо залежність 

2

1

2

( ) ( , ) ( ) ( ) ,
T b

T a

K T g d C T dT


 
       

 
                    (6.27) 

де ( )g   — функція, яка реалізує мінімум функціоналу (6.26) за фіксованого 

значення ; ( )   — квадрат середньоквадратичної похибки. 

Параметр   обрано за описаним у праці [479] принципом нев’язки, згід-

но з яким його знаходять із рівняння 
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2( )    .       (6.28) 

У праці [479] доведено, що саме за такого вибору параметра  функція 

g

 реалізує мінімум функціоналу (6.26) у класі функцій, які задовольняють 

умову 

2

1

2

2( , ) ( ) ( )
T b

T a

K T g d C T dT

 
      

 
.       (6.29) 

Для визначення екстремалі функціоналу (6.26) за фіксованого значення 

параметра   ми скористались алгоритмом розв’язання системи рівнянь, яка 

апроксимує інтегро-диференціальне рівняння 

* * ;

( ) 0, ( ) 0,

A Ag cg A c

g a g b


   


 
.      (6.30) 

де A  — матриця оператора, що апроксимує інтегральний оператор у рівнянні 

(1); *A – транспонована матриця, cg —  апроксимує стабілізатор [ ]g .  

Це рівняння Ейлера отримують з умови мінімуму функціоналу 

[ , ]M g C  . 

Для реалізації описаного алгоритму Тіхонова створено програму в сере-

довищі MathCAD 13. Вхідними даними для неї є експериментальні значення 

теплоємності ( )c T , середньоквадратична похибка  й інтервал (a, b). Для ви-

значення ГФС розроблено MathCAD-програму, за якою знаходять корінь рів-

няння (6.30) на інтервалі [0,1]  за методом золотого перерізу [480] з точні-

стю 10
–12

. На кожній ітерації методу золотого перерізу для обчислення функ-

ції (6.27) за фіксованого значення  програма спочатку знаходить значення 

функції g , яка входить у неї, розв’язуючи для цього систему рівнянь (6.30) 

модифікованим методом Гауса [480], потім за квадратурними формулами   

Сімпсона [480] безпосередньо обчислює функцію (6.27). Програма завершує 

свою роботу і виводить у файл значення функції g  та , якщо досягнута то-

чність розв’язку рівняння (6.28). 
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Щоб переконатись у тому, що програма добре обчислює значення ГФС 

за точно заданої ( )Vс T , підставимо в рівняння (6.22) ГФС кристала 2 2 6Sn P Se , 

знайдену методом непружного некогерентного розсіювання нейтронів [449]. 

За квадратурними формулами Сімпсона обчислимо “ідеальні” значення теп-

лоємності сід(Т) (рис. 6.14). Як бачимо, абсолютні значення експерименталь-

но визначеної теплоємності 2 2 6Sn P Se  задовільно узгоджуються з сід(Т), роз-

рахованими з рівняння (6.22) за ГФС. Спостережувана розбіжність (4—10 %) 

ймовірно зумовлена сильним ангармонізмом ґратки, який, у свою чергу, 

пов’язаний з наявністю двох фазових переходів. Тому кристал 2 2 6Sn P Se  ми 

обрали тільки для тестових розрахунків, оскільки ГФС є гладкою функцією. 

 

Рис. 6.14. Теплоємність кристала Sn2P2Se6, визначена експериментально 

(1) і обчислена за густиною фононних станів (2) (“ідеальні” значення). На 

вставці: ГФС кристала Sn2P2Se6, знайдена методом непружного некогерент-

ного розсіювання нейтронів 

 

Результати тестових розрахунків за створеною MathCAD-програмою пі-

дтвердили, що з підвищенням порядку матриці A точність розв’язку збільшу-

ється. Це пояснюється кращою апроксимацією інтеграла (6.22) квадратурни-

ми формулами. На рис. 6.15, а наведено результати обчислення за MathCAD-

програмою, коли порядок матриці A дорівнював 4900, який є максимально 
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допустимим для MathCAD 13. Як експериментальні значення теплоємності 

ми обрали сід(Т). Результати обчислення ГФС, отримані за розробленою про-

грамою, задовільно узгоджуються з реальними при “ідеально” визначеній те-

плоємності сід(Т). Однак виявлено також істотні розходження між графіками 

(див. рис. 6.15, а): на кінцях інтервалу (a, b) визначена ГФС не набуває ну-

льових значень; максимальне відхилення обчислених значень ГФС від експе-

риментальних становило 3 меВ
–1

. Тому для підвищення точності визначення 

ГФС алгоритм Тіхонова був реалізований у вигляді паралельної MPI-

програми, написаної на мові С з використанням MPI-системи паралельного 

програмування з передачею повідомлень, що дає змогу створювати ефективні, 

надійні і портативні паралельні програми високого рівня [481]. MPI-

програма — це сукупність автономних процесів, які функціонують під керу-

ванням своїх власних програм і взаємодіють за допомогою стандартного на-

бору бібліотечних процедур для передачі і приймання повідомлень. Розроб-

лена програма запускалась на кластері Інституту кібернетики НАН України, 

програмне забезпечення якого включає такі мови програмування, як С, С++, 

Fortran, а також середовище паралельного програмування LAM/MPI. Резуль-

тати обчислення за MPI-програмою ілюструє рис. 6.15, б. Тут, як і в поперед-

ньому випадку, вхідними даними були значення сід(Т). 

Із рис. 6.15, б видно, що значення ГФС, обчислені за розробленою MPI-

програмою, майже збігаються з реальними при “ідеально” визначеній тепло-

ємності сід(Т): на відміну від результатів MathCAD-програми на кінцях інтер-

валу (a, b) обчислена ГФС набуває нульових значень, а максимальне відхи-

лення становить близько 1,2 меВ
–1

. 

Щоб знайти межі середньоквадратичної похибки визначення теплоємно-

сті з експерименту, за яких паралельна MPI-програма дає задовільні значення 

ГФС, змоделюємо процес появи випадкових похибок при вимірюванні теп-

лоємності ( )c T . Для цього замінимо сід(Ті)  на  сід(Т)   за формулою [479] 
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сід(Ті) = сід(Ті) 
ід 2 ід 1

3 3
ід 2 ід 1

3[ ( ) ( )]
1

( ) ( )

  
   

  
i

c T c T

c T c T
, (6.31) 

де i   — випадкові числа з інтервалу (–1, 1) з рівномірним законом розподі-

лу. 

 

Рис. 6.15. Густини фононних станів для кристала  Sn2P2Se6: 

1 — експериментальна крива;  2 — результат обчислення за MathCAD-

програмою; 3—5 — результати обчислення за паралельною MPI-програмою 

(3), при  = 1 (4), при  = 3 (5) 
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Тоді величина 

2

1

1

22

ід ід( ) ( )
 

      
 

T

T

c T c T dT .    (6.36) 

На рис. 6.15, в наведено результати визначення ГФС за паралельною 

МРІ-програмою за різних значень  . Середньоквадратична похибка  , що 

дорівнює 1, відповідає відносній похибці 0,7 %, при   = 3 — 1,2 %. Як бачи-

мо, за збільшення   зникає тонка структура ГФС, однак обчисленні значення 

відтворюють основні характеристики ГФС. 

Для визначення ГФС створено паралельну MPI-програму, яка реалізує 

алгоритм Тіхонова. Її можна використовувати для знаходження ГФС криста-

лів за реальними експериментальними даними теплоємності за таких умов: 

1) якщо з апріорної інформації відомий енергетичний інтервал, де ГФС набу-

ває ненульових значень і на цьому інтервалі майже всюди є гладкою функці-

єю; 2) коли відносна похибка визначення теплоємності з експерименту не пе-

ревищує 1 %. 
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ВИСНОВКИ до розділу 6 

1. Запропоновано новий підхід до відтворення густини фононних станів 

(ГФС) кристалів за експериментальними залежностями теплоємності від тем-

ператури. Підхід заснований на посегментній обробці ср(Т) і послідовному 

відновленні її тонкої структури. 

2. Створено паралельну  MPI-програму для розрахунку ГФС, що ґрунту-

ється  на використанні методу регуляризації Тихонова для  розв’язку інтегра-

льного рівняння Фредгольма першого роду. 

3. Встановлено добре узгодження  результатів розрахунку ГФС криста-

лів Sn2P2S(Se)6 з експериментальними даними, отриманими методом непруж-

ного розсіяння теплових нейтронів.  

4. Показано, що умовами застосування MPI-програми для обчислення 

ГФС є знання апріорі інтервалу енергій, у межах якого ця функція набуває 

ненульових значень і є майже гладкою. Важливо також, щоб похибка вимі-

рювання теплоємності не перевищувала 1 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 7. ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ ДОСЛIДЖУВАНИХ СПОЛУК 

У ЗОВНІШНІХ ПОЛЯХ 

 

7.1. Вплив одновісного тиску на сегнетоактивні напівпровідники 

типу гексатіогіподифосфату олова 

 

7.1.1. Сегнетоелектричний фазовий перехід у гексатіогіподифосфату 

олова за одновісного тиску 

Різноманітність проявів анізотропії властивостей одновісних сегнето-

електриків типу Sn2P2S6 пов’язана з тим, що при заміщенні сірки на селен у 

ряду Sn2P2(SexS1–x)6  за x > 0,28 виникає несумірна фаза з однією віссю моду-

ляції структури. Цікавою особливістю НС-фази є спостережуваний в усьому 

інтервалі її існування на діаграмі температура — хімічний склад “інварний” 

ефект [65,113], тобто тотожність нулю коефіцієнта теплового розширення 

вздовж напрямку, до якого близька орієнтація вектора спонтанної поляриза-

ції. НС-фазу в Sn2P2S6 може також індукувати гідростатичний тиск 

[6,102,466]. Однак вплив на фазові переходи в досліджуваних кристалах та-

ких ізотропних взаємодій, як зміна складу твердого розчину або всебічний 

стиск, помітно відрізняється. Зі збільшенням вмісту селену за атмосферного 

тиску, як буде показано нижче, послідовно досягаються точка Ліфшиця (xТЛ   

0,28) і “віртуальна” трикритична точка (xТКТ  0,60), тоді як за стиску Sn2P2S6 

фазові переходи з наближенням до точки Ліфшиця віддаляються від трикри-

тичної точки. Цікавими є прояви анізотропії НС-фази за механічних напру-

жень при вивченні впливу одновісного тиску на температурні залежності 

двопроменезаломлення і низькочастотну діелектричну проникність кристалів 

Sn2P2S6, Sn2P2Se6. 

Методику вимірювання температурних залежностей оптичних і діелект-

ричних властивостей за одновісного тиску описано нижче. Зразок поміщали 

між двома циліндричними поршнями (рис. 7.1). Положення одного з них жор-

стко фіксували, а інший міг вільно переміщуватись усередині циліндричної 

трубки. В цій же трубці знаходився штир, який упирався у верхній поршень. 
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На його верхньому кінці була закріплена платформа, що навантажувалась ги-

рями. Отже, створюване гирями зусилля за допомогою внутрішнього штиря 

передавалось безпосередньо на кристал. Для зменшення можливих неодно-

рідностей механічного напруження між полірованими поверхнями поршнів і 

кристала закріплювали індієві або фторопластові прокладки.  

 

Рис. 7.1. Вставка-маніпулятор до системи УТРЕКС: 

а — загальний вигляд; б — нижня частина — прес; в — верхня части-

на — тримач маніпулятора; 1, 20 — рухома трубка; 2, 21 — нерухома трубка; 

3 — отвір для підведення термопари й електродів; 4 — центрувальна пружи-

на; 5 — циліндр-прес; 6 — сталева кулька; 7 — рухомий поршень; 8, 10 — 

прокладки (індій, фторопласт, картон); 9 — кристал; 11 — нерухомий пор-

шень; 12 — гирі; 13 — стіл-підставка; 14 — отвір для введення термопари й 

електродів; 15 — сильфон; 16 — кулачки; 17 — патрон; 18, 19, 22 — вузол 

стикування вставки-маніпулятора з шахтою кріостата 

 

Всю систему вміщували в кріостат типу УТРЕКС. Температуру вимірю-

вали за різних значень одновісного тиску ( ii ) в певній послідовності. Перед 

вимірюванням зразок відпалювали протягом 1 год при 370 К. Потім прово-
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дили контрольні заміри температурної залежності ( )( )n T   або ( )T  з 

0ii  . Після цього кристал знову нагрівали до температури 370 К, при якій 

до нього прикладали одновісний тиск. Дослідження виконували в режимі 

охолодження. Вимірювання проводили не тільки при збільшенні механічного 

напруження, а й при його зменшенні з метою виявлення залишкових дефор-

мацій кристалів. Однак таких не зафіксовано, що свідчить про пружні дефо-

рмації в досліджуваному діапазоні тисків. Швидкість зміни температури не пе-

ревищувала 0,2 град/хв. Точність вимірювання кута повороту аналізатора 

( )n   — не більш як 30. 

 

Рис. 7.2. Температурні залежності двопроменезаломлення ( )T  кристала 

Sn2P2S6 поблизу точки фазового переходу за різних значень одновісного тис-

ку ii : 

xxa  ; б — yy ; 1 — 0; 2 — 0,022; 3 — 0,042; 4 — 0; 5 — 0,026; 6 — 

0,086 ГПа 

 

Рис. 7.2 ілюструє результати дослідження температурних залежностей 

двопроменезаломлення ( )T  кристала Sn2P2S6 за різних значень одновісного 

тиску ii  [4,56]. За температури фазового переходу T0 на графічній  залеж-

ності ( )T  спостерігався злам. Збільшення 11  і 22  супроводжувалось його 



 

 

286 

зміщенням у зону низьких температур. При цьому швидкості зниження тем-

ператури ФП становили –18 1 і –5,5   0,5 К/кбар відповідно для напрямків  

x і y. Водночас у межах точності експерименту не зафіксовано зміщення тем-

ператури фазового переходу за тиску вздовж осі z. Це означає, що 

0 33/ 1 K /dT d  кбар . За отриманими даними визначено об’ємний баричний 

коефіцієнт: 0 0/ / iidT dp dT d    23,5 1K /  кбар . Ця величина узгоджу-

ється зі значенням баричного коефіцієнта –22 1 К/кбар, знайденим безпосе-

редньо з експерименту за гідростатичним тиском Sn2P2S6 [6]. 

 

 

Рис. 7.3. Температурні залежності діелектричної проникності кристала 

Sn2P2S6 в околі фазового переходу за різних значень одновісного тиску ii : 

xxa  ; yyб  ; 1 — 0; 2 — 0,010; 3 — 0,016; 4 — 0,022; 5 — 0; 6 — 

0,026; 7 — 0,045 ГПа  

 

Додаткову інформацію про баричне зміщення температури фазового пе-

реходу дають дослідження температурної залежності діелектричної проник-

ності за різних значень ii . З праці [220] відомо, що хід діелектричної прони-
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кності в слабкому електричному полі вздовж сегнетоелектричної осі зміню-

ється за законом Кюрі—Вейса (2.3). За фазового переходу спостерігається рі-

зко виражений максимум діелектричної проникності, що дає змогу з високою  

точністю визначити його температуру.На рис. 7.3 наведено температурні за-

лежності ( )T  кристала Sn2P2S6 за різних значень одновісних напружень xx  

і yy . Вимірювання проводили аналогічно дослідженню ( )T . Максимум ді-

електричної проникності при 0ii   спостерігали за T0 = 337 К. З підвищен-

ням тиску він зміщувався в зону низьких температур. Розмиття аномалій за 

досягнутих значень тиску не спостерігали. Не виявлено також змін константи 

Кюрі—Вейса. Баричні швидкості зміщення максимуму ( )T  добре узгоджу-

ються з результатами вимірювань двопроменезаломлення (рис. 7.4). 

 

Рис. 7.4. Баричні зміщення температур фазових переходів кристала 

Sn2P2S6 за одновісного тиску (1)xx  і (2)yy , отримані за даними вимірювань 

діелектричної проникності (о) і двопроменезаломлення ( )  

 

Проаналізуємо отримані результати в рамках феноменологічного підхо-

ду. Для врахування впливу одновісного тиску на сегнетоелектричний фазо-

вий перехід функцію густини термодинамічного потенціалу вигляду (2.1) 

треба доповнити пружною частиною, що має вигляд 
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2 2 2 2
пр ,

2 2

C
F u qu u up


         (7.1) 

де ijklC C  — тензор пружних модулів; U = Uij — тензор деформації; 

iiр    — пружна сила, спряжена деформації U; , q — додатні величини.  

Мінімізувавши вираз (2.5) і додавши його до (2.1), отримаємо новий ви-

раз для термодинамічного потенціалу: 

2 2
2 4 6

0 2 2
.

2 4 22

qр р q gр
F F

c cc c

      
             

   
  (7.2) 

Зауважимо, що при знаходженні цієї залежності враховано відсутність 

електричного поля. 

Із (7.2) отримаємо 

0 0 2 / ,T T q C           (7.3) 

де 0T   — температура фазового переходу за одновісного тиску ii  кристала.  

Баричне зміщення температури ФП за відомих значень   [4] і Cii [351] 

дає змогу визначити компоненти тензора електрострикції qij. Скориставшись 

даними стосовно 0 / iidT d , знайдемо, що для сегнетоелектрика Sn2P2S6 qxx = 

= 4,7  10
9 
Дж  м  Кл

–2
, qxy = 1,6  10

9 
Дж  м  Кл

–2
. Згідно з температурною 

залежністю міжплощинних відстаней у Sn2P2S6 [66], qxx = 3,5  10
9
 Дж  м  Кл

–

2
. 

Отже, на підставі результатів досліджень двопроменезаломлення і діеле-

ктричної проникності отримано дані з анізотропії баричних швидкостей зни-

ження температури фазового переходу в Sn2P2S6 за одновісного тиску. 

 

7.1.2. Трансформація структурно-модульованої фази гексаселеногі-

подифосфату олова за одновісного тиску 

Аналізом впливу одновісного тиску на фазовий перехід у Sn2P2S6 (див. 

п. 7.1.1) підтверджено, що коефіцієнти в термодинамічному потенціалі зале-

жать від будь-якого з одновісних напружень так само, як від гідростатичного 

тиску, тобто xx yy zzP     . Фазові діаграми T  подібні до P—T-
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діаграм. Це результат того, що одновісні напруження , ,xx yy zz    не зміню-

ють симетрії кристала, тобто вони є інваріантними величинами при перетво-

реннях симетрії вихідної фази 2/m для Sn2P2S6. Однак наявність на діаграмі 

станів кристала Sn2P2Se6 НС-фази може ускладнити цю ситуацію. Тим біль-

ше, що у праці [482] виявлено ефект погашення сегнетоелектричних явищ 

малим одновісним механічним напруженням тиску , перпендикулярним до 

напрямку спонтанної поляризації в кристалі ТМА-ZnCl4. Показано, що ефект 

має оборотний характер: при прикладанні   спонтанна поляризація PS і тем-

пературний інтервал її існування швидко зменшуються і зникають за певного 

критичного значення кр , а при знятті   — відновлюють свої попередні зна-

чення. Аналогічне явище спостерігається також у проміжних за температу-

рою полярних фазах кристалів ТМА-CoCl4 і тіосечовини SC(NH2)2. Слід під-

креслити, що критичні значення кр  малі порівняно з критичним гідростати-

чним тиском Pкр і, напевно, тим менші, чим менший Pкр. Наприклад, для 

ТМА-ZnCl4 і ТМА-CoCl4 ці значення дорівнюють відповідно Pкр = 1000 кгс/см
2 

[483], ( )zz кр  = 25 кгс/см
2 

і Pкр 500 кгс/см
2
 [482], 2( ) 15zz кр кгс / см . Оскі-

льки    xx yy zzP  і є набагато більшим за ( )yy кр , ( )zz кр , то результат 

одночасної дії трьох компонент тензора ij  на кристал не є адитивною вели-

чиною, тобто ефект погашення сегнетоелектричних явищ істотно нелінійний. 

У праці [482] зроблено припущення, що вирішальним чинником для прояву 

цього ефекту може бути сусідство полярної і НС-фаз. Нагадаємо, що фазовий 

перехід із НС-фази в сегнетоелектричну в Sn2P2Se6 значною мірою поясню-

ється взаємодією параметра порядку з далекодійними пружними силами. Це, 

у свою чергу, може означати, що навіть малі напруження   здатні викликати 

істотне зміщення температури фазового переходу при TС. 

Сказане ще раз підкреслює актуальність вивчення впливу одновісного 

тиску на НС-фазу в кристалах Sn2P2Se6. Досліджували монокристали, виро-

щені методом Бріджмена—Стокбаргера. Зразки, як і у випадку Sn2P2S6, готу-

вали у вигляді прямокутних брусків розміром близько 3  3  3 мм
 
з ребрами, 
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паралельними осям x, y, z. Вимірювання проводили в температурному інтер-

валі існування НС-фази за різних значень одновісних напружень тиску 

, ,xx yy zz   , спрямованих уздовж трьох кристалографічних осей. Перед кож-

ним вимірюванням значень ii  зразок відпалювали в парафазі протягом 1 год 

або нагрівали до 450 К. Наприкінці кожного експерименту вимірювали 

0ii   з метою вивчення залишкових напружень. 

 

Рис. 7.5. Температурні залежності діелектричної проникності кристала 

Sn2P2Se6 в околі фазового переходу з параелектричної в несумірну фазу за  

різних значень одновісного тиску іі: 

;xxa   б —  yy ; 1 — 0; 2 — 0,014; 3 — 0,023; 4 — 0,036; 5 — 0,050; 

6 — 0; 7 — 0,019; 8 — 0,030; 9 — 0,046 ГПа 

 

На рис. 7.5 наведено температурні залежності діелектричної проникності 

кристалів Sn2P2Se6 поблизу ФП із парафази в НС-фазу за одновісного тиску 

вздовж осей x, y. При Ti спостерігається симетричний максимум ( )T , який із 
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підвищенням тиску зміщується в бік низьких температур. У досягнутому діа-

пазоні тиску змін виду аномалії ( )T  за Ti  не виявлено. Баричні коефіцієнти 

зміщення температури ФП із парафази в НС-фазу за одновісного тиску вздовж 

осей x, y дорівнюють відповідно –4,4   0,5 і –9   1 К/кбар. За тиску вздовж осі 

z зсуву максимуму ( )T  не виявлено. Привертає увагу той факт, що для 

Sn2P2Se6 / /i yy i xxdT d dT d   , тоді як для Sn2P2S6 0 0/ / .yy xxdT d dT d    

 

Рис. 7.6. Температурна залежність діелектричної проникності кристала 

Sn2P2Se6 .На вставках: )T('  в околі фазового переходу із неспівмірної в се-

гнетофазу при різних значеннях одновісного тиску ii  : 

xxa   , ГПа = 1 - 0; 2 - 0.023; 3 - 0.036; 4 - 0.050. 

yyб  , ГПа = 1 - 0; 2 - 0.019; 3 - 0.030;4 - 0.046. 

 

 

Поблизу точки фазового переходу з несумірної в сегнетофазу відбувався 

стрибок залежності ( )T  (рис. 7.6), за положеннями якого визначали TC. Зі 
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збільшенням ii  вона зміщувалась у бік низьких температур. Слід зауважити, 

що поряд зі зміщенням стрибка також відбувається розмиття аномалії ( )T , 

тобто швидкість зниження температури максимуму ( )T  більш як удвічі пе-

ревищує темп зміщення стрибка ( )T . При цьому баричні коефіцієнти змі-

щення температури фазового переходу TC для xx  і yy  становлять відповід-

но –8   1 і  –16 1 К/кбар (рис. 7.7). За тиску в напрямку осі z зміщення TC  

не виявлено. 

 

Рис. 7.7. Баричні зміщення температур фазового переходу TC (1) і Ti (2) в 

кристалі Sn2P2Se6 за одновісного тиску xx (а), yy (б) 

 

Як видно з рис. 7.7, за одновісного тиску в кристалів Sn2P2Se6 в напрям-

ку осей x і y температурний інтервал існування НС-фази збільшується. За-

уважимо, що темп розширення НС-фази при стиску вздовж осі y вищий, ніж 

при тиску вздовж осі X. За дії zz  інтервал НС-фази не змінюється. Загалом 

отримані для Sn2P2Se6 дані добре узгоджуються з результатами досліджень дії 

гідростатичного тиску на фазовий перехід у цьому матеріалі ( /CdT dP   
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24 1    К/кбар, / 16 1  idT dP  К/кбар) [80—82], а також із результатами 

рентгеноструктурних досліджень [7], згідно з якими відносна зміна міжпло-

щинної відстані в Sn2P2Se6 при TC  в напрямку осі x дорівнює 1,8  10
–3

, а в 

напрямку осі y — 4,3  10
–3

. 

Для аналізу фазового переходу в НС-фазу в рівнянні термодинамічного 

потенціалу (7.2) потрібно враховувати неоднорідну частину. Після мінімізації 

повний вираз для аномальної частини густини термодинамічного потенціалу 

за відсутності зовнішнього електричного поля має вигляд [222] 

2 2
2 4 6

0 2 22 C 4 2C2C C

      
              

   

qp p q gp
F F  

22 2

2

æ
...

2 C

     
      
    

p d d
g

dz dz
 .  (7.4) 

Звідси випливає, що дією одновісного (або гідростатичного) тиску мож-

на змінювати значення коефіцієнтів * , *  і *  відповідно при інваріантах 

2 , 4  і 2( / )d dz . Вище підкреслювалось, що очікуваний перехід безпосе-

редньо з пара- в сегнетофазу для кристала Sn2P2Se6 близький до трикритичної 

точки, тому для спрощення подальшого аналізу скористаємось наближенням 

* 0  . За такої умови запишемо термодинамічний потенціал сегнетофази: 

2 6
C

*
.

2 6

 
    F      (7.5) 

Для НС-фази в одногармонічному наближенні маємо 

*
2 6

HC

( ) 5
,

4 96


   k k

k
F     (7.6) 

* * * 2 4( )k k gk     .       (7.7) 

Після мінімізації знайдемо вираз для термодинамічних потенціалів сег-

нетофази: 

1/2
21 *

3
CF

 
  

 
      (7.8) 
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і НС-фази: 

1/2
2 2

HC

1 ( / 2 )

3 5

   
  

 

g
F .    (7.9) 

Отже, фазовий перехід другого роду з парафази в НС-фазу відбувається 

на лінії 

*2 / 2i g   ,      (7.10) 

а фазовий перехід першого роду з НС-фази в сегнетофазу утворює лінію, яку 

знайдемо з рівності потенціалів (7. 8) і (7.9): 

*2
C 0,7 /    g .       (7.11) 

Оскільки * ( / 2 / C    cp ) , то з виразів (7.   ) і (7.  ) випливає, що одно-

вісний тиск має змінювати температури переходів Ti і TC. За експерименталь-

ними даними щодо зміщення точок фазових переходів за одновісного тиску 

можна визначити швидкість зміни   зі зростанням ii . Скориставшись пот-

рібними відомостями про термодинамічні параметри кристала Sn2P2Se6 із [4] 

і значенням /i iidT d , знайдемо 18/ 1,5 10xxd d       і  / 3,98  yyd d   

 10
–18

 Дж
 
 м

3
/(Кл

2 
 Па), а за даними зміщення TC отримаємо /  xxd d  

181,2 10   і / yyd d   = 2,84  10
–18

 Дж  м
3
/(Кл

2
  Па). Узгодженість цих оці-

нок свідчить про застосовність потенціалу (2.8) з урахуванням близькості до 

трикритичної точки (наближення 0  ) для опису ii —T-діаграм кристалів 

Sn2P2Se6. 

Істотною є слабка чутливість температури фазового переходу в дослі-

джуваних кристалах до тиску вздовж осі z, поблизу якої спрямований хви-

льовий вектор модуляції структури в НС-фазі. Привертає увагу також зміна 

співвідношення баричних швидкостей зниження критичних температур при 

заміщенні сірки на селен: у Sn2P2S6 0 0/ / ,xx yydT d dT d   тоді як у Sn2P2Se6 

/ / .i xx i yydT d dT d    Одновісний тиск підвищує визначені пружні модулі. 

При цьому збільшуються частоти поздовжніх акустичних фононів, і за наяв-
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ності їх лінійної взаємодії з м’якою оптичною гілкою остання відштовхується 

в бік більших енергій. Наприклад, за фазового переходу в несумірну фазу (Ti) 

при kz > 0 конденсуються зв’язані оптичні та акустичні фонони [66], що ма-

ють у цьому напрямку хвильового вектора однакову симетрію A (такій взає-

модії відповідає інваріант h Uxz Dpx /dz). Однак уздовж напрямку kz у зоні 

Бріллюена повносиметричною є і квазіпоздовжня акустична гілка, вектор 

якої містить деформації Uxz. Тиск zz  підвищує пружний модуль Czz. При 

цьому гальмується спадання частоти м’якої оптичної гілки, що і є причиною 

низької баричної швидкості зниження температур ФП за такого механічного 

напруження. 

Отже, на основі результатів досліджень температурних залежностей ді-

електричної проникності за різних значень одновісного тиску встановлено 

ii —T-діаграми кристалів Sn2P2S6, Sn2P2Se6, а також проведено їх аналіз у 

рамках феноменологічного підходу . Виявлено зміни анізотропії баричних 

коефіцієнтів зміщення температур ФП у разі переходу від Sn2P2S6 до Sn2P2Se6 

і слабкий вплив одновісного тиску вздовж осі модуляції НС-фази на темпера-

турний інтервал її існування. 

 

7.2. Трансформація температурної поведінки теплопровідності кри-

сталів гексатіогіподифосфату олова за гідростатичного тиску 

 

Результати вимірювання температурної та баричної залежностей коефі-

цієнта теплопровідності κ кристалів Sn2P2S6 наведено на рис. 7.8, 7.9. На них 

помітно точки зламу, температура яких знижується з підвищенням зовніш-

нього тиску. Зазначимо, що координати точок зламу, визначені за результа-

тами вимірювання теплових транспортних властивостей, у межах похибки 

експерименту накладаються на фазову діаграму кристалів Sn2P2S6 [6]. Однак 

зафіксовані нами точки відповідають точкам фазових переходів, де 

з’являється макроскопічний параметр порядку, тобто переходам параелект-

рична — сегнетоелектрична фаза (за p < p0) або несумірна — сегнетоелект-

рична фаза (за p > p0). 
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Рис. 7.8. Температурні залежності коефіцієнта теплопровідності полік-

ристалічного Sn2P2S6 за тисків 0,1 (1), 0,3 (2), 0,5 (3) , 0,7 ГПа (4) 
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Рис. 7.9. Баричні залежності коефіцієнта теплопровідності полікриста-

лічного Sn2P2S6 за фіксованих температур 
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Аналізом температурної поведінки κ виявлено, що в сегнетоелектричній 

фазі далеко від ФП з підвищенням температури коефіцієнт теплопровідності 

зменшується за законом Ейкена, тобто κ ~ T 
–n

 (де n ≈ 1 для тисків р = 0,1—

0,3 ГПа). В околі ФП поведінка теплопровідності істотно відрізняється від 

передбачуваної законом Ейкена. У парафазі полікристалів Sn2P2S6 температу-

рна залежність коефіцієнта теплопровідності слабка. 

Розглянемо механізми теплоопору досліджуваних кристалів. Відомо 

[342], що питомий опір кристалів Sn2P2S6 за кімнатної температури близький 

до 10
9
 Ом · см, тому внесок вільних електронів у теплопровідність, згідно із 

співвідношенням Відемана—Франца, становить менш як 1 %. Отже, тепло-

провідність досліджуваних кристалів визначається в основному фононами. 

Опишемо температурну поведінку коефіцієнта теплопровідності в рамках 

дебаєвської моделі фононного спектра [333], скориставшись відомими меха-

нізмами розсіювання фононів: 

3 4/
3

2 2
0

( ) ( )
2 ( 1)

 
  

  

xT

x
s

k k x e
k T T x dx

hv e
, 

h
x

kT


 ,   (7.12) 

де   — температура Дебая; vs — середня швидкість звуку. 

Добре відомо, що обернений час релаксації τ
 –1

(x) враховує всі можливі 

механізми розсіювання фононів: 

   1 1
i

i

x x    . 

Як зазначено вище, спочатку при розрахунку оберненого часу релаксації 

враховували такі процеси: розсіювання на межах, резонансне розсіювання, 

релеєвське розсіювання на точкових дефектах, фонон-фононні U- та N-

процеси, розсіювання на плоских дефектах. Однак аналіз результатів попере-

дніх розрахунків показав, що коефіцієнти при членах, які описують N-

процеси й резонансне розсіювання, мізерно малі для досліджуваних криста-

лів. Отже, вираз для оберненого часу релаксації всіх мод кристала Sn2P2S6, 

що беруть участь у теплоперенесенні, такий: 

 1 4 2

C

Tx A B DT e


      ,     (7.13) 



 

 

298 

де C    (θ — температура Дебая, β — стала). 

У цій залежності перший член описує релеєвське розсіювання на дефек-

тах, другий — стала, що визначається розсіюванням на межах зразка, тре-

тій — зумовлений ангармонізмом ґратки [333, 484]. 

Невідомі параметри функції теплопровідності ми знаходили методом 

найменших квадратів, тобто за умови глобального мінімуму цільової функції: 

   
2

експ
1

( , , , ) , , , ,


    

n

i i
i

A B C D к A B C D T к T ,  (7.14) 

де κексп(Ti) — експериментальні значення теплопровідності; k(A,B,C,D,Ti) —

температурна залежність κ(T), розрахована за виразом (7.2.1) з урахуванням 

часу релаксації (3). 

Знайдений мінімум функції σ(A,B,C,D) забезпечив добре узгодження ро-

зрахованої залежності κ(T) та експериментальних точок (відхилення не пере-

вищувало похибку експерименту і становило менш як 2 %). 
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Рис. 7.10. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності крис-

талів Sn2P2S6 за атмосферного тиску та її розрахунок за моделлю Дебая (су-

цільна лінія). На вставці: внесок різних механізмів у загальний теплоопір 

кристала 
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На рис. 7.10 наведено результати вимірювання теплопровідності вздовж 

осі [100] монокристала Sn2P2S6 за атмосферного тиску [6] та розраховану за-

лежність κ(Т) за формулою (1) із використанням знайдених коефіцієнтів 

A =  9 · 10
–42 

c
3
; B = 0,2 · 10

8 
c

–1
; C = 45 K; D = 2 · 10

–17 
c/K. Внески окремих 

механізмів розсіювання теплоти в загальний теплоопір кристала ілюструє 

вставка  на рис. 7.11. Як бачимо, що за низьких температур теплоопір визна-

чається в основному розсіюваннями на дефектах і межах зразка, за висо-

ких — фонон-фононними U-процесами. Аналіз результатів розрахунку κ(T) в 

рамках τ-наближення за експериментальними даними коефіцієнта теплопро-

відності полікристалів Sn2P2S6 під впливом гідростатичного тиску 0,1—0,7 

ГПа дає змогу зробити такі висновки. При переході до полікристалів зроста-

ють коефіцієнти, які відповідають за розсіювання фононів на межах і дефек-

тах зразка (А = 12 · 10
–42 

c
3
, В = 17,2 · 10

8 
c

–1
). Це пояснюється тим, що міжзе-

рнові межі й приповерхневі шари завжди містять велику кількість домішкових 

атомів і обірваних зв’язків [485]. З підвищенням зовнішнього тиску монотонно 

зменшуються коефіцієнти, що відповідають за трифононні U-процеси розсію-

вання (С = 45 К, D = 1,88 · 10
–17 

c/K за р = 0,1 ГПа і С = 0,5 К, D = 1,01 · 10
–17 

c/K за р = 0,7 ГПа). Це свідчить про зменшення ангармонізму в сегнетофазі 

кристалів Sn2P2S6 під впливом зовнішнього тиску. Аналогічний аналіз залеж-

ності κ(T) досліджуваних кристалів у парафазі провести неможливо, оскільки 

наявність ФП істотно впливає на температурний хід коефіцієнта теплопрові-

дності. Причини відхилення залежності κ(T) від закону Ейкена за низьких зна-

чень κ в парафазі кристала Sn2P2S6 за атмосферного тиску обговорені у 

праці [342]. 

На рис. 7.9 наведено баричну залежність коефіцієнта теплопровідності 

κ(р) за фіксованих температур: 200, 263, 294 і 347 К. Як видно з рисунка, в 

парафазі з підвищенням тиску теплопровідність кристалів Sn2P2S6 зростає, що 

узгоджується із загальноприйнятими уявленнями [наприклад, 9], в той час як 

у сегнетофазі поведінка κ(р) аномальна, тобто зменшується з підвищенням 

тиску. Екстраполяцією κ(р) для полікристалічного Sn2P2S6 за досліджуваних 
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температур в зону нормального тиску отримано значення коефіцієнта тепло-

провідності, трохи менше від знайдених нами раніше його значень для моно-

кристала Sn2P2S6 [342]. Незначне зниження теплопровідності при переході від 

монокристала до полікристалів можна пояснити зростанням дефектності 

структури. Проаналізуємо аномальну баричну поведінку κ в сегнетофазі кри-

стала. Об’ємна залежність теплопровідності визначається параметром Брі-

джмена g [486] , який виражається через експериментально встановлену за-

лежність κ(p): 

ln ln

ln

   
     

    
T

T T

к к
g B

V p
,    (7.15) 

де BT — ізотермічний модуль об’ємного стиску. 

На основі представлених на рис. 7.9 баричних залежностей коефіцієнта 

теплопровідності та даних об’ємної стисливості кристалів Sn2P2S6 [10] прове-

дено розрахунки g за формулою (7.  ) для різних температур. 

Значення параметра Бріджмена можна оцінити також за теоретичними 

уявленнями [487]: 

3 2 1/ 3g q    ,      (7.16) 

де  ln ln
T

V       — параметр Грюнайзена;  ln ln
T

q V      — об’єм-

на залежність γ. 

За температур Т > θ значення q обчислюють за рівнянням[488] 

 1 3 1Sq B T       ,     (7.17)  

де α — коефіцієнт лінійного розширення; SB  — похідна за тиском від модуля 

адіабатичної стисливості. 

Для кристалів Sn2P2S6 у досліджуваному інтервалі температур і тисків 

середнє значення α в сегнетофазі зменшується від 1 · 10
–6 

 до –60 · 10
–6  

К
–1

 

(при наближенні до ФП), в парафазі α = 20 · 10
–6  

К
–1

 [13]. Розрахунки похід-

ної SB  за даними праці [486] підтвердили, що її значення в сегнетофазі крис-

тала знаходяться в межах –7…–5, в околі ФП SB  = 200…300, а в парафазі — 
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близькі до нуля. Отже, з урахуванням того, що  3 1 1SB T    і q   , фор-

мулу (6) можна записати так: 

5 1/ 3g    .     (7.18) 

За цією формулою оцінюють значення параметра Грюнайзена для крис-

тала Sn2P2S6 за експериментально знайденими значеннями g. Рис. 7.11 ілюст-

рує температурну поведінку параметра Грюнайзена за тисків 0; 0,1; 0,3; 0,5 і 

0,7 ГПа. У досліджуваному інтервалі температур (Т > 200 K)   набуває 

від’ ємних значень у сегнетофазі кристала і збільшується за модулем у міру 

наближення до точки ФП. За T > Tc параметр Грюнайзена змінює знак і пос-

тупово зростає з підвищенням температури (див. рис. 7.11, пунктирна лінія). 

У парафазі об’ємна стисливість χ кристала Sn2P2S6 практично не залежить від 

тиску [486], тому значення параметра Грюнайзена визначаються похідною 

 ln 
T

к p , яку також можна вважати константою. Отже, баричної залежно-

сті   в параелектричній фазі кристала у межах експериментальної точності 

не виявлено. позначено точки фазових переходів за відповідних тисків. На 

вставці: порівняння експериментальних значень γ за атмосферного тиску (2) з 

розрахованими (1) [489] 

Порівнянням експериментально отриманих нами і розрахованих значень 

параметра Грюнайзена, згідно з температурною залежністю теплоємності, 

адіабатичного модуля всебічного стиску та коефіцієнта об’ємного розширен-

ня за атмосферного тиску [489] доведено кореляцію цих даних (див. вставку 

на рис. 7.11). Отже, аномальну поведінку баричної залежності теплопровід-

ності кристалів Sn2P2S6 можна пояснити від’ємними значеннями термодина-

мічного параметра   (по аналогії з теплопровідністю кристалів CuCl [490]). 

Нагадаємо, що такі значення параметра Грюнайзена (і параметра Бріджмена) 

в сегнетофазі кристала Sn2P2S6 зумовлені від’ємними значеннями коефіцієнта 

лінійного розширення, що пов’язано з електрострикційною взаємодією [491]. 

Причиною зростання за модулем   при наближенні до ФП очевидно є зрос-

тання ангармонізму в точці ФП [492]. Аналогічні баричні й температурні за-
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лежності ангармонізму спостерігались в околі точок ФП для кристалів RuCN, 

NaCN, CuCl. 

 

 

 

Рис. 7.11. Температурна залежність параметра Грюнайзена (γ) за тиску 

0 (1), 0,1 (2), 0,3 (3), 0,5 (4) , 0,7 ГПа (5). Вертикальними штриховими лініями  

 

Отже, представлено результати вимірювання коефіцієнта теплопровід-

ності кристалів Sn2P2S6 під дією зовнішнього тиску. За баричними і темпера-

турними залежностями теплопровідності досліджено температурну поведін-

ку ангармонізму кристалів Sn2P2S6 у полі зовнішніх тисків. Проведений ана-

ліз у рамках моделі дебаєвського спектра підтвердив, що основними механі-

змами, які визначають теплоопір кристала, є фонон-фононне розсіювання, 

розсіювання на дефектах та межах зразка. Аномальну поведінку баричної за-

лежності теплопровідності в сегнетофазі кристала пояснено від’ємними зна-

ченнями параметра Грюнайзена. 
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7.3. Вплив гідростатичного тиску на теплоємність кристалів гекса-

тіогіподифосфату олова та Р—Т—х—у-діаграма станів халькогенідних 

твердих розчинів на основі гексатіогіподифосфату олова 

 

Результати вивчення статичних і динамічних властивостей сегнетоелек-

триків (PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6 свідчать про близькість ФП у цих сполуках до 

ТКТЛ. Однак у працях [243, 493] передбачувані координати трикритичної 

точки Ліфшиця істотно відрізняються. У зв’язку з цим метою нашої роботи 

було уточнення ділянки існування ТКТЛ на основі прямих досліджень тепло-

ємності кристалів Sn2P2S6 під всебічним стисненням, аналіз наявних резуль-

татів дослідження двопроменезаломлення і спонтанної поляризації твердих 

розчинів (PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6. 

Для досліджень було взято полікристалічні зразки Sn2P2S6, вирощені ме-

тодом газотранспортних реакцій [50]. Температурні залежності ρcp та коефі-

цієнта теплопровідності для кристалів Sn2P2S6 за тисків 0 ≤ p ≤ 0,7 ГПа наве-

дено на рис. 7.12. Зазначимо, що аномалії теплоємності дещо розмиті. Одні-

єю з причин такого розмиття може бути наявність температурного градієнта 

у вимірній комірці (Teflon container). Як видно з рис. 7.13, з підвищенням ти-

ску аномалія, що відповідає фазовому переходу, зміщується в бік низьких 

температур. Це добре узгоджується з результатами оптичних досліджень і 

вимірювання діелектричної проникності [454]. На рис. 7.13 наведено фазову 

p—T-діаграму кристалів Sn2P2S6 [494] і позначено сегнетоелектричну (І), не-

сумірну (ІІ) та параелектричну (ІІІ) фази кристала, а також отримані нами то-

чки фазових переходів за результатами вимірювання теплоємності і теплоп-

ровідності Sn2P2S6 (за сталого тиску або сталої температури). З рисунка вид-

но, що точки, визначені за результатами вимірювання теплових властивос-

тей, у межах похибки експерименту накладаються на фазову діаграму. Однак  

зафіксовані нами точки ФП відповідають за стан системи, де з’являється ма-

кроскопічний параметр порядку, тобто переходу із сегнетоелектричної фази 

кристала в параелектричну (за p < ptr) або в несумірну фазу (за p > ptr). 
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Рис. 7.12. Температурні залежності ρcp (a—г) кристалів Sn2P2S6 в околі 

фазових переходів за тисків 0—0,7 ГПа 
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Рис. 7.13. Фазова p—T-діаграма кристалів Sn2P2S6 , побудована за ре-

зультатами досліджень [494] та вимірювань теплоємності  і теплопровідності: 

І — сегнетоелектрична, ІІ — несумірна, ІІІ — параелектрична фази кри-

стала;  

 

Вище показано, що аномальна частина теплоємності  в межах теорії се-

реднього поля визначається співвідношенням [495] 

1
2

2 0
2

KK

4( )
( )

2
p

T T T
C T

CC


  

    
  

,   

де ρ — густина речовини; СК — стала Кюрі—Вейсса; β і γ — коефіцієнти роз-

кладу вільної енергії Φ. 

Дана залежність  є прямою лінією в координатах (ΔСp/T)
–2

 від (T – T0), за 

нею можна знайти коефіцієнти термодинамічного розкладу, які входять у   
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залежність 2
0/ 4K T  , що визначає близькість фазового переходу до три-

критичної точки [495,496]. 

 

 

Рис. 7.14. Температурні залежності (ΔСp/T)
–2

 в сегнетофазі кристалів 

Sn2P2S6 за нормального тиску (1) і тиску 0,1 ГПа (2). На вставці: температур-

на поведінка теплоємності за нормального тиску (1), тиску 0,1 ГПа (2) 

 

На рис. 7.14 наведено результати експериментального дослідження теп-

лоємності сегнетоелектриків Sn2P2S6 за нормального тиску і тиску 0,1 ГПа в 

околі фазового переходу. Як зазначалось вище, аномалії теплоємності за ви-

соких тисків розмиті, тому для аналізу взято температурну залежність дво-

променезаломлення, похідна якої за температурою пропорційна залежності 

сp(Т) [497]. Алгоритм використання похідної двопроменезаломлення такий. 

Накладанням залежності похідної двопроменезаломлення за атмосферного 

тиску [498] з експериментально визначеною поведінкою теплоємності мето-

дом адіабатичного калориметра [6] знайдено коефіцієнт пропорційності. Далі 

цей коефіцієнт слугував для “уточнення” поведінки експериментально отри-

маної нами теплоємності в околі ФП за тиску 0,1 ГПа (див. вставку на 
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рис. 7.14). Регулярну частину теплоємності отримано інтерполяцією темпе-

ратурної поведінки теплоємності в парафазі та далеко від ФП в сегнетофазі 

поліномом третього степеня. 

Результати досліджень надлишкової теплоємності сегнетоелектриків 

Sn2P2S6 в сегнетофазі є лінійною залежністю в координатах (Δсp/T)
–2

 — (T0—

T) в околі ФП (див. рис. 7.14), екстраполяцією якої до перетину з віссю абс-

цис визначають величину 
2

0/ 4  KT , що є мірою близькості ФП до ТКТ. 

Як видно з рисунка, зовнішній тиск наближає ФП до ТКТ. Залежність К від 

тиску за р < 0,19 ГПа, отримана за даними аналізу поведінки надлишкової 

теплоємності та похідної двопроменезаломлення [498], близька до лінійної 

(рис. 7.15, а). Її екстраполяція в зону при р > 0,19 ГПа виявляє ТКТ на фазо-

вій діаграмі сегнетоелектриків Sn2P2S6 при p ≈ 0,23 ГПа. Отже, очікувані без-

посередні ФП із пара- в сегнетофазу за тисків, вищих за 0,23 ГПа, є перехо-

дами першого роду. 

На основі результатів експериментальних досліджень двопроменезалом-

лення [499] і спонтанної поляризації [6] під тиском ми проаналізувати також 

ФП твердих розчинів (PbySn1–y)2P2S6, Sn2P2(SexS1–x)6 з погляду близькості їх до 

ТКТ. Зокрема, для Sn2P2(Se0,1S0,9)6 аналіз похідної двопроменезаломлення пе-

редбачає появу “віртуальної” ТКТ на діаграмі стану за тиску p ≈ 0,14 ГПа 

(див. рис. 7.15, б). 

Згідно з термодинамічною теорією, рівняння стану сегнетоелектричного 

кристала, параметром порядку якого є поляризація Р, записують виразом 

[500] 

3 5E P P P     ,         (7.19) 

де Е — напруженість електричного поля. 

З цієї залежності випливає, що за відсутності електричного поля величи-

на спонтанної поляризації, представлена в координатах 2/ P  від 2P , вимі-

ряна за різних температур, має давати лінійну залежність. При цьому точка 

перетину прямої з віссю ординат визначає коефіцієнт β, а кут її нахилу — γ 
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[500]. Аналізом результатів вимірювання спонтанної поляризації 

(Pb0,1Sn0,9)2P2S6 [6] підтверджено дотримання термодинамічної теорії Ландау 

для досліджуваного типу сегнетоелектриків у доволі широкому інтервалі те-

мператур поблизу Т0 (див. вставку на рис. 7.15, в). Зафіксовані відхилення від 

лінійного закону ймовірно пов’язані з похибкою вимірювання спонтанної 

поляризації в безпосередній близькості до ФП. Екстраполяція залежності β(p) 

для сегнетоелектриків (Pb0,1Sn0,9)2P2S6 в зону β < 0 (див. рис. 7.15, в) вказує на 

те, що лінія сегнетоелектричних ФП наближається до ТКТ, але зміна роду 

ФП настає за тисків p > 0,28 ГПа, де вони вже віртуальні. 

 

Рис. 7.15. Баричні залежності величин К і β для твердих розчинів 

(PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6. На вставці: залежність 
2/ P  від квадрата поляризації 

2P , виміряна за різних температур і тисків 
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Рис. 7.16. Концентраційний та баричний термодинамічні “шляхи” в δ—

β-площині сегнетоелектриків (PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6. На вставці: концентра-

ційна залежність “критичного” тиску, що відповідає розщепленню лінії фазо-

вого переходу [6] 

 

Отже, в результаті аналізу виконаних досліджень кристалів з  (PbySn1–y)2P2S6, 

Sn2P2(SexS1–x)6 ми уточнили й доповнили діаграму їх термодинамічних “шля-

хів”, яку наведено у праці [243]. Зокрема на основі аналізу експерименталь-

них даних у наближенні середнього поля для кристалів Sn2P2S6 чітко встано-

влено, що під впливом гідростатичного тиску спочатку досягається точка Лі-

фшиця (α(T,p) = δ(T,p) = 0), а потім “віртуальна” ТКТ (α(T,p) = β (T,p) = 0). 

Це означає, що баричний термодинамічний “шлях” сегнетоелектриків Sn2P2S6 

пролягає поряд із концентраційним “шляхом” твердих розчинів Sn2P2(SexS1–x)6 

(рис. 7.16). На основі концентраційної залежності лінії фазових переходів від 

тиску [6] (див. вставку на рис. 7.16), а також отриманих нами координат ТКТ 
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в рядах (PbySn1–y)2P2S6, Sn2P2(SexS1–x)6 можна припустити, що заміщення S → 

Se, Sn → Pb призводить до паралельного зсуву баричного термодинамічного 

“шляху” Sn2P2S6. Побудована таким чином діаграма термодинамічних “шля-

хів” у наближенні лінійної за концентрацією і тиском зміни коефіцієнтів тер-

модинамічного потенціалу задовільно описує координати експериментально 

отриманих критичних точок. Наявні розбіжності між “модельними” й експе-

риментальними координатами критичних точок частково пояснюються вико-

ристанням лінійної залежності “критичного” тиску від концентрації [6], екс-

траполяція якої в зону нормального тиску визначає точку Ліфшиця за х = 

0,23, в той час як сукупність експериментальних результатів [3,4] вказує на 

досягнення ТЛ у ряду Sn2P2(SexS1–x)6 за мольної частки Se 0,28 %. 

Зазначимо, що згідно з нашою моделлю (див. рис. 7.16), трикритична 

точка Ліфшиця може бути досягнута на T—p—y-діаграмі кристалів ряду 

(PbySn1–y)2P2S6 за мольної частки Pb понад 0,1 % і тисків в околі 0,3 ГПа. Це 

уможливлює різнобічне дослідження такої полікритичної точки в легкодо-

сяжних експериментальних умовах. 

 

7.4. Зміна спектрів внутрішнього тертя тетраборату літію за радіа-

ційного навантаження 

Завдяки вдалому поєднанню фізичних властивостей тетраборат літію 

(ТБЛ) знайшов застосування в акустичних пристроях, нелінійній оптиці, до-

зиметрії [7—25]. Монокристал ТБЛ стійкий до впливу -опромінення з енер-

гією 1,3 МеВ за доз Ф  106 Гр. [3]. Радіаційна стійкість склоподібного ТБЛ 

не досліджена. В результаті вивчення інфранизькочастотних механічних вла-

стивостей ТБЛ у монокристалічному  і склоподібному [502 – 504] станах у 

цих матеріалах виявлено термічно активовані дисипативні процеси, пов’язані 

зі структурною рухливістю в катіонній підсистемі. 

З урахуванням літературних даних щодо радіаційної стійкості монокри-

стала ТБЛ [501] природно припустити, що виникнення радіаційно-

індукованих структурних дефектів у ТБЛ супроводжуватиметься зміною й 
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таких характеристик цієї сполуки, як внутрішнє тертя Q
–1

 і модуль зсуву G. 

Залежно від режиму охолодження розплаву ТБЛ можна отримувати як у кри-

сталічному, так і в склоподібному стані [505]. Можливість проведення вимі-

рювань на кристалічних і склоподібних зразках ТБЛ ідентичного за стехіоме-

трією і неконтрольованими домішками складу дає змогу коректно зіставити 

отримані результати, а також дослідити вплив ступеня впорядкованості стру-

ктури сполуки на спостережувані ефекти. 

 

 

Рис. 7.17. Температурні залежності внутрішнього тертя і модуля зсуву 

монокристала Li2B4O7 (кристалографічний напрямок [001]) на частоті дефор-

мування 80 мГц за амплітуди деформування 8  10
–5

: 

І — вихідний кристал; ІІ — перший нагрів опроміненого кристала; ІІІ — 

другий нагрів опроміненого кристала; 1, 2 — апроксимовані піки внутріш-

нього тертя; 3 — фон внутрішнього тертя; 4 — результуюча крива 
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Рис. 7.18. Температурні залежності внутрішнього тертя і модуля зсуву 

склоподібного Li2B4O7 на частоті деформування 30 мГц за амплітуди дефор-

мування 8  10
–5

: 

І — вихідне скло; ІІ — перший нагрів опроміненого скла; ІІІ — третій 

нагрів опроміненого скла; 1, 2 — апроксимовані піки внутрішнього тертя; 

3 — фон внутрішнього тертя; 4 — результуюча крива 

 

На рис. 7.17 і 7.18 наведено залежності 1Q (T) і G(T) вихідних, опромі-

нених і термоциклованих зразків монокристалічного і склоподібного Li2B4O7. 

З рисунків видно, що на залежностях 1Q (T) для монокристала є максимум в 

інтервалі 390—410 К з амплітудою 1
mQ  і температурою піка Тм, що супрово-

джується відносним стрибком модуля зсуву /G G . Опромінення істотно 

змінює форму і параметри цієї аномалії. Положення загального максимуму 
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внутрішнього тертя, що чітко виявлявся для вихідного зразка, майже не змі-

нилось, однак слабко помітне плече в спектрі 1Q  вихідного зразка при 360—

380 К після γ-опромінення перетворилось на чітко виражений максимум з ін-

тенсивністю 1
mQ  = 40  10

–3
. Унаслідок такого перерозподілу інтенсивностей 

у спектрі 1Q  ширина температурного інтервалу та інтенсивність цього ди-

сипативного процесу значно зростали. 

Зміни механічних властивостей після опромінення проявляються и на 

температурних залежностях модуля зсуву. На кривих G(T) чітко видно два 

стрибки модуля зсуву за T < 360 K і 380 К < T < 450 К, в той час як для вихі-

дного зразка спостерігався тільки один стрибок (див. рис. 7.17, І). Виходячи з 

отриманих нами результатів та особливостей прояву дисипативних процесів 

на спектрах внутрішнього тертя в твердих тілах [425], можна стверджувати, 

що спектр внутрішнього тертя опроміненого кристала Li2B4O7 в інтервалі те-

мператур 300—450 К складається з двох піків 1Q , яким відповідають дефек-

ти модуля зсуву /G G . 

Опромінення впливає на механічні властивості і склоподібного Li2B4O7 

(див. рис. 7.18).  Для опроміненого скла так само, як і для вихідного, спосте-

рігається максимум внутрішнього тертя, однак його ширина майже вдвічі бі-

льша, а пік дещо зміщений у бік низьких температур. На залежностях G(T) є 

один стрибок модуля зсуву за 350 К < T < 420 К. На кривих 1Q (T) опроміне-

ного скла аж до 600 К ріст внутрішнього тертя непомітний, у той час як на 

кривій 1Q (T) для вихідного зразка за T > 520 К таке зростання, пов’язане з 

розм’якшенням склоподібного  Li2B4O7 [405], проявляється (див. рис. 7.18, 

ІІ). 

З аналізу отриманих експериментальних результатів випливає, що опро-

мінення монокристала Li2B4O7 приводить до появи тонкої структури піка 

внутрішнього тертя, істотного перерозподілу інтенсивності в спектрі 1Q , ро-

зширення зони дисипативного процесу. В опроміненому склі Li2B4O7 за 
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500—600 К зростання механічних втрат і піддатливості, характерного для 

розм’якшення вихідного неопроміненого зразка, не відбувається. 

Для розділення максимумів у спектрі 1Q (T) та визначення їхніх параме-

трів виконано математичну обробку отриманих результатів. Як показано в 

працях [418], форма максимуму внутрішнього тертя й відповідного стрибка 

модуля зсуву на температурних залежностях цих параметрів у Li2B4O7 харак-

терні для змін механічних властивостей за релаксаційних процесів. Апрокси-

мацію максимумів 1Q (T) проводили в наближенні дебаєвського типу релак-

сації [12]. 

Для апроксимації максимумів 1Q (T) використано залежність [411] 

1 1

2 2

2

1
mQ Q  


 

,      (7.20) 

де ω = 2π;  — частота деформування зразка; Q
–1

 — поточне значення внут-

рішнього тертя; 1
mQ  — його максимальне значення; τ — час релаксації. 

З огляду на залежність τ(Т) за термічної активації руху кінетичної час-

тинки 

0 exp
E

kT

 
    

 
      (7.21) 

(де Е — енергія активації, k — стала Больцмана, Т — температура, τ0 —

передекспоненціальний коефіцієнт) отримаємо формулу для розрахунку за-

лежності 1Q (T) в зоні максимуму: 

1 1

1 1
2exp

( )
2 1 1

1 exp

m
m

m

E

k T T
Q T Q

E

k T T

 

 
 

 
 

  
 

.    (7.22) 

Розрахункові максимуми внутрішнього тертя при їх екстраполяції двома пі-

ками 1Q (T) підгонили з використанням залежності (7.   ), при цьому знаходили 

відповідні параметри: Тм, 1
mQ , Е. Для цієї моделі математичної обробки розра-
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хункові залежності 1Q (T) добре узгоджуються з аналогічними експеримента-

льними. У результаті математичної апроксимації спектрів 1Q (T) опромінених 

зразків двома піками і фонової кривої знайдено їхні параметри (табл. 7.1). 

 

Таблиця 7.1 

Параметри математичної апроксимації двома піками спектрів 1Q (T) 

опромінених зразків тетраборату лінію  

Параметр 
Монокристал Li2B4O7 Склоподібний Li2B4O7 

1 2 1 2 

Тм, К 325 368 365 373 

1
mQ  23  10

–3
 21  10

–3
 4  10

–3
 8  10

–3 

Е, еВ 0,48 0,64 0,41 1,45 

П р и м і т к а: 1, 2 — параметри відповідно першого і другого піків.  

 

Видно, що в спектрі опроміненого монокристала Li2B4O7 максимуми 

1Q (T) приблизно однакової інтенсивності, але мають різні енергії активації 

й температури піків на температурній шкалі. Оскільки істотне збільшення 

амплітуди першого максимуму пов’язане з опроміненням, можна припусти-

ти, що в кристалі γ-радіація призводить до додаткового генерування джерел 

розсіювання енергії зовнішнього механічного поля. Для скла внаслідок низь-

кої інтенсивності першого піка після опромінення помітно тільки розширен-

ня піка 1Q (T) в результаті збільшення числа кінетичних одиниць, які обумо-

влюють появу максимуму 1Q (T) для неопроміненого матеріалу. 

Зростання інтенсивності дисипації, а також площі під піком 1Q (T) 

опромінених зразків свідчать про підвищення концентрації і (або) амплітуди 

коливань кінетичних частинок (джерел поглинання механічної енергії) під 

дією гармонійно змінного зовнішнього механічного поля [417, 418]. 
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Для виявлення можливості відновлення властивостей цього матеріалу 

після опромінення виміряно 1Q (T) і G(T) опромінених зразків при їх термо-

циклуванні з витримкою за температури 570 К упродовж 1 год. З рис. 7.17 

видно, що після першого циклу термічної обробки механічні властивості 

кристала значною мірою відновлюються: низькотемпературний максимум 

1Q (T) і ширина зони дисипативного процесу значно зменшуються, на зале-

жності G(T) спостерігається тільки один стрибок. Механічні властивості 

склоподібного Li2B4O7 також відновлюються. Так, після першого циклу від-

палювання ширина максимуму 1Q (T) зменшується, а після другого — внут-

рішнє тертя в зоні T > 520 К знову зростає, що пов’язано з початком α-

процесу релаксації цього матеріалу. 

Досліджено загальні закономірності впливу γ-опромінення на інфра-

низькочастотні механічні властивості монокристалічного і склоподібного 

Li2B4O7. Встановлено, що γ-опромінення монокристала Li2B4O7 призводить 

до істотного розширення температурного інтервалу дисипативного проце-

су — 300—450 К. Збільшення температурного інтервалу та інтенсивності ди-

сипації виявляється в основному у вигляді різкого зростання амплітуди піка 

внутрішнього тертя за 320 К, в результаті чого у спектрі опроміненого крис-

тала Li2B4O7 відбувається перерозподіл інтенсивності поглинання механічної 

енергії. У склоподібному Li2B4O7 опромінення зумовлює розширення піка 

внутрішнього тертя, що пов’язано з активацією рухливості іонів літію. Після 

опромінення скла Li2B4O7 в інтервалі 520—570 К відсутнє зростання Q
–1

(T), 

характерне для початку α-процесу релаксації. У разі нагрівання опромінених 

зразків від кімнатної температури до 570 К і відпалу при цій температурі 

впродовж 1 год механічні властивості монокристалічного і склоподібного 

Li2B4O7 значною мірою відновлюються. 
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ВИСНОВКИ до розділу 7 

1. Виявлено зміну анізотропії баричних коефіцієнтів зміщення темпера-

тур структурних перетворень за переходу від Sn2P2S6 до Sn2P2Se6, а також 

слабкий вплив одновісного стиску вздовж напрямку модуляції несумірної 

фази на температурний інтервал її існування. Ці ефекти пов’ язані із симет-

рійними особливостями взаємодії низькочастотної оптичної гілки з акустич-

ними модами коливань. Виконано аналіз у наближенні середнього поля 

впливу зовнішніх полів на аномалії фізичних властивостей кристалів типу 

Sn2P2S6 в околі термоструктурних перетворень. 

2. Результати вимірювання теплоємності і коефіцієнта теплопровідності 

кристалів Sn2P2S6 за гідростатичного тиску свідчать, що тиск зумовлює 

зниження температури фазового переходу за його одночасного наближен-

ня до трикритичної точки. В наближенні лінійної за концентрацією і тис-

ком зміни коефіцієнтів розкладання термодинамічного потенціалу на ос-

нові експериментального дослідження теплоємності, двопроменезалом-

лення і спонтанної поляризації побудовано модель термодинамічних “шляхів” 

твердих розчинів (PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6. Визначено область T—p—y—х-діаграми 

(PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6, в якій знаходиться трикритична точка Ліфшиця (ТКТЛ), 

вперше установлено її координати (T = 225 K; p = 0,28 ГПа; x = 0;  y = 0,12). 

3. Виявлено зростання теплопровідності в парафазі кристала Sn2P2S6 з 

підвищенням тиску, що узгоджується із загальноприйнятими уявленнями, 

тоді як у сегнетоелектричній фазі ефект був зворотним. Аномальну баричну 

поведінку теплопровідності в упорядкованій фазі пояснено негативними зна-

ченнями параметра Грюнайзена.  Показано, що від’ємні значення параметра 

Грюнайзена в сегнетофазі кристала Sn2P2S6  зумовлені негативними значен-

нями коефіцієнта лінійного розширення, що пов’ язано з електрострикційною 

взаємодією. 

4. Встановлено, що внаслідок γ-опромінення монокристала Li2B4O7 іс-

тотно розширюється температурна зона дисипативного процесу за темпера-

тури 300—450 К. Збільшення температурного інтервалу й інтенсивності 
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дисипації виявляється в основному у вигляді різкого зростання амплітуди пі-

ка внутрішнього тертя за 320 К, через що в спектрі опроміненого кристала 

Li2B4O7  відбувається перерозподіл інтенсивності поглинання механічної 

енергії. У склоподібному Li2B4O7 опромінення спричинює розширення піка 

внутрішнього тертя, пов’язаного з активацією рухливості іонів Літію. Після 

опромінення скла Li2B4O7 в інтервалі 520—570 K відсутнє зростання Q
–1 

(T), 

характерне спершу для α-процесу релаксації. Нагрівання опромінених зразків 

від кімнатної температури до 570 K і відпал за цієї температури упродовж 

однієї години супроводжувались істотним відновленням механічних власти-

востей монокристалічного і склоподібного Li2B4O7. Встановлено, що радіа-

ційне опромінення ефективно впливає на механічні властивості кристала 

Sn2P2S6. Зокрема: а) форми залежності G(Т) у зоні ФП й парафазі істотно змі-

нюються, за переходу із сегнетофази у парафазу спостерігаються стрибок 

модуля зсуву та його немонотонна критична поведінка в точці ФП, аномалія 

G(Т) в зоні ФП стає більш вираженою, класичною; б) механічні втрати Q
–1 

в 

зоні ФП значно зростають, з’являється додаткове “плече” у максимумі внут-

рішнього тертя в інтервалі 340—360 K. Опромінення кристала приводить до 

загального зменшення модуля зсуву в парафазі, тоді як у сегнетофазі він не змі-

нюється. Всі аномалії Q
–1 

і G локалізуються в інтервалі температур 320—365 К. 

 



Розділ 8. AB INITIO РОЗРАХУНКИ СТАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ІОННИХ ПРОВІДНИКІВ ТЕТРАБОРАТУ 

ЛІТІЮ ТА ІОННИХ СЕГНЕТОЕЛЕКТРИКІВ ТИПУ 

ГЕКСАТІОГІПОДИФОСФАТУ ОЛОВА 

 

8.1. Моделі та методи розрахунку 

Всі розрахунки фізичних параметрів молекул можна поділити на три ви-

ди [506-515]: розрахунки з перших принципів, або ab initio, напівемпіричні та 

із застосуванням методів молекулярної динаміки. 

Методи ab initio є найточнішими, вони полягають у розрахунку молекул 

з перших принципів (ab initio). У них не використовуються підгонні парамет-

ри, і крім положення хімічних елементів у періодичній системі 

Д.І. Менделєєва та структури молекул, що містять ці атоми (координат ато-

мів і симетрії) не потрібно жодних інших даних. Як правило, точність ab 

initio методів залежить від повноти базису хвильових функцій та методу роз-

рахунку. Однак їх застосування обмежене потребою в потужних ЕОМ та ча-

сом розрахунку. Для важких елементів ситуація ускладнюється ще й тому, 

що треба враховувати релятивістські ефекти, вплив яких дуже сильний для 

зовнішніх електронів. 

Напівемпіричними є методи, коли число двохелектронних інтегралів, що 

обчислюються різними методами, зменшують або інтегрування замінюють 

простими формулами, які легко обчислюються, експериментальними даними 

чи підгонними параметрами. 

Загальна ідея напівемпіричних методів полягає в тому, що в процесі 

розв’язування рівняння Шредінгера виникають двохелектронні інтеграли 

(електрон-електронне відштовхування), в яких не враховують добутку двох 

різних атомних орбіталей. Цей добуток називають “диференціальним пере-

криттям”. 

Одним із найточніших методів цієї серії є NNDO, який нехтує тільки до-

бутками атомних орбіталей різних атомів [516—518]. На цій же моделі базу-
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ється метод Modifies NDO. Його параметризація така, що він дає добрі ре-

зультати на теплоту утворення, геометрію молекули, іонізаційну енергію. 

Проте для деяких задач результати розрахунків незадовільні. Для їх поліп-

шення удосконалюють параметризацію, так виникли методи AM1, АМ2, 

РМ3, які дають точніші результати. 

Коли досліджувана система складається з великого числа атомів (10
3
—

10
6
), то використання наведених вище методів неможливе через необхідність 

тривалого часу розрахунку. В такому разі використовують принципи моле-

кулярної динаміки; досліджувану систему представляють сукупністю матері-

альних точок, взаємодія між якими характеризується потенціальними функ-

ціями. Якщо відомі маси точок та їх координати, то для описання їх динаміки 

придатні закони класичної механіки. 

Для методів молекулярної динаміки використовують такі найвідоміші 

потенціальні функції: 

Ленарда—Джонса —ф(r) =ε

12 6

r r

     
         

;     (8.1) 

Борна—Маєра і Букінгхама ф(r) = 
6

exp( )
A

B Cr
r

  ;    (8.2) 

MCY ф(r) = exp( ) exp( )A Br C Dr   .      (8.3) 

Найважливішим завданням дослідника, який застосовує принципи моле-

кулярної динаміки, є вдале встановлення параметрів потенціальних функцій. 

 

Метод Хартрі—Фока 

Апроксимація багатоелектронної хвильової функції єдиним детермінан-

том Слейтера і використання наближення самоузгодженого поля приводять 

до методу Хартрі—Фока (ХФ) [515—518]. При цьому вихідне електронне рі-

вняння Шредінгера після доволі громіздких математичних обчислень (див., 

наприклад, М. Дьюар. Теорія молекулярних орбіталей в органічній хімії) пе-

ретворюється на рівняння, де точний гамільтоніан H 

    N e N e NEH T T V V V           (8.4) 
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замінений на оператор Фока (фокіан): 

   
22 1 * 1

12 2 2 12 2

1

2

N N N

i i i i
i i ii

Z
F r dr r r dr

r

              
.  (8.5)  

Тут і далі ми використовуємо прийняту в квантовій хімії атомну систему 

одиниць: множник 
1

4
 упускається, m = 1, e = 1, ħ = 1, щоб зробити форму-

ли менш громіздкими. 

Розходження між F і H полягає в тому, що оператор кулонівської між-

електронної взаємодії 
1

ijr
  замінений на оператор у квадратних дужках, що 

описує взаємодію кожного електрона із середнім полем усіх інших електро-

нів з урахуванням вимог принципу Паулі. З умови мінімуму енергії виникає 

набір незалежних рівнянь для кожної одноелектронної орбіталі — рівняння 

Хартрі—Фока: 

2
1

1 1 1 1 2 12 2
1

( ) ( ) ( ) 2 ( ) ( )
N

i i i i j
j

x h x x x x r dx



        

         1
1 2 12 2 2( ) ( ) ( )    j j ix x r x dx . (8.6) 

Енергію електрона, що знаходиться на орбіталі і, можна обчислити, 

помноживши ліву частину рівняння (2.6) на і й проінтегрувавши по всьому 

простору: 

    
1

1

2

N

i i ij ij
j

h J K


 
     

 
,      (8.7) 

де 

      1 1 2 2 1 2

12

1
( ) ( ) ( ) ( ) ,    ij i i j jJ x x x x dx dx

r
;  

      ( ) ( ) ; i i i i j i ih x x h x x dx   

      1 1 2 2 1 2

12

1
( ) ( ) ( ) ( ) ,    ij i j i jK x x x x dx dx

r
.  
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Одноелектронний інтеграл iiH  описує енергію електрона на орбіталі i  

в полі ядра без інших електронів. 

Двохелектронний кулонівський інтеграл ijJ  описує енергію міжелект-

ронного відштовхування за незалежного руху електронів. 

Двохелектронний обмінний інтеграл ijK  визначає зниження енергії еле-

ктронів із паралельними спінами на орбіталях i  і j . 

Повна енергія атома з замкненими оболонками (по 2 електрони на кож-

ній орбіталі) обчислюється за методом ХФ так: 

      
1 1

2 2
N N N

i ij ij
i j

E J K


        .      (8.8) 

Підкреслимо, що оператор Фока сам залежить від повного набору одно-

електронних хвильових функцій і його розв’язок шукається самоузгоджено. З 

цієї причини метод ХФ іноді ототожнюють з методом самоузгодженого поля 

(СУП). Оскільки, загальна стратегія самоузгодження виявляється в квантовій 

хімії в багатьох контекстах, назва “метод Хартрі—Фока” точніша. 

Оператор Фока складається з трьох членів: 

       1 1 1 1
1

( ) ( ) ( ) ( )
N N

i i i
i

F x h x J x K x    .    (8.9) 

Тут hi — точний одноелектронний оператор 

    
2 2

2

2
i i

i

Ze
h

m r
    ;       (8.10) 

Ji    — кулонівський оператор: 

      
2 1

1 2 12 2( ) ( )i iJ x r r dr  ;        (8.11) 

Ki    — нелокальний обмінний оператор. 

Наявність обмінного члена в методі ХФ еквівалентна введенню поправ-

ки на кореляцію руху електронів на різних орбіталях [519]. Інакше кажучи, 

цим ми враховуємо кореляцію між рухом електронів з різними спінами (об-

мінну кореляцію). Кулонівська кореляція, спричинена взаємним відштовху-

ванням електронів, незалежно від їх спінів у методі ХФ не враховується: вона 
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є наслідком наближення незалежних частинок. Це істотний недолік методу. 

Крім того, на противагу точній хвильовій функції однодетермінантна функ-

ція ХФ унаслідок самоузгодження не має сингулярності при ri – rj   0. 

Рівняння ХФ у принципі можуть бути вирішені чисельно будь-яким ста-

ндартним методом розв’язку інтегро-диференціальних рівнянь (наприклад, 

методом Монте-Карло). 

Базисні функції для неемпіричних розрахунків. Вид аналітичних базисних 

функцій. Наближення МО ЛКАО (молекулярні орбіталі у вигляді лінійної 

комбінації атомних орбіталей, що враховує всі електрони) полягає в апрок-

симації молекулярних орбіталей (МО) сумою атомних орбіталей (AO), 

центрованих на кожному ядрі [520]. AO є розв’язком рівнянь Хартрі—Фока 

для атома, тобто одноелектронні атомні хвильові функції розраховані для се-

реднього потенціалу інших електронів і ядра. Використання аналітичних АО 

значно спрощує обчислення. Кутові частини АО добре відомі — це кутові 

гармоніки. Розглянемо тепер аналітичні наближення до радіальних частин 

AO: саме їх зазвичай називають базисом. У принципі, як базисний набір фун-

кцій можна використовувати будь-які функції, що достатньою мірою охоп-

люють простір електронного розподілу. Очевидний вибір — наближення до 

радіальної складової точно воднеподібної AO, відоме як орбіталь слейтерів-

ського типу (STO чи ОСТ). OСТ відповідають потенціалу центрального поля: 

   V(r) = —  n/r + [n(n – l) – l (l + 1)]/2r
2     

(8.12) 

і задовольняють асимптотичне поводження як поблизу ядра, так і на ве-

ликих відстанях від нього. За l = –1 ОСТ переходить в АО воднеподібного 

атома з   = Z/n, тому ОСТ забезпечують правильне поводження AO. У сфе-

ричних координатах r, ,  ОСТ мають вигляд 

    
1( , ; , ; , , ) ( , ),n q

i lmn l m r Nr e Y
           (8.13) 

де N — нормувальний множник;   — орбітальна експонента; Ylm — сфе-

рична гармоніка; n, l, m — квантові числа (відповідно головне, орбітальне і 
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магнітне). ОСТ із l > 1 є безвузловими, ОСТ з однаковими l, але різними n — 

неортогональними. 

Шкода, але ОСТ непридатні для швидких обчислень необхідних двоцен-

трових кулонівських і обмінних інтегралів. Обчислення цих інтегралів дуже 

спрощується за використання як базисних функцій орбіталей гаусового типу 

(GTO чи ОГТ), оскільки вони мають таку важливу властивість: добуток двох 

гаусіан, центрованих у точках А(Аx, Аy, Аz) і В(Вx, Вy, Вz), є гаусіан, центро-

ваний у точці P = (a1A + a2B)/(a1 + a2), що лежить на лінії АВ: 

   exp(–1rA
2
) exp(–2rB

2
) = exp[–(12rAB

2
)/(1 +  

       + 2)] exp[(–1 + 2)rp
2
)].  (8.14)  

ОГТ відповідають потенціалу центрального поля 

   V(r) = 2
2
r

2
 + [n(n – 1) – l (l + 1)]/2r

2
.    (8.15)  

ОГТ з однаковими l, але різними n неортогональні (як і ОСТ). 

Форма ОСТ легко апроксимується сумою ОГТ з різними експонентами і 

коефіцієнтами, хоча для забезпечення правильного поводження АО у безпо-

середній близькості від ядра доводиться вживати спеціальних заходів. Навіть 

десять ОГТ дають змогу обчислювати інтеграли набагато швидше, ніж одна 

ОСТ. Тому нині у квантово-хімічних розрахунках як правило використову-

ють базисні набори з ОГТ. 

Так звані декартові ОГТ у координатах x, y і z мають вигляд 

    
2

( , , , ; , , ) ,ar l m nG l m n x y z Ne x y z     (8.16) 

де N — нормувальний множник,  — орбітальний множник; r
2 
=

 

x
2
 + y

2
 + z

2
; n, l і m не є звичайними квантовими числами, вони визначають 

кутову частину функції в декартових координатах. 

Сума цих чисел (l + m + n) аналогічна кутовому квантовому числу для 

атомів і використовується для позначення функцій s-типу (l = 0), p-типу (l = 1), 

d-типу (l = 2), f-типу (l = 3) і т. д. 

Насправді декартові ОГ не є орбіталями: це лише прості і зручні матема-

тичні функції. Їх часто називають гаусовими примітивами. Відсутність фак-
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тора rn – 1 не допускає апроксимації орбіталей типу 1s, 2p, 3d, 4f єдиним гау-

совим примітивом, але пришвидшує обчислення інтегралів. Недоліком ОГТ є 

їх неналежне поводження поблизу й на віддаленні від ядра. ОГТ на даному 

центрі зазвичай неортогональні одна одній. 

Комбінації гаусіан  = сiGi правильно апроксимують основні властиво-

сті атомних орбіталей, якщо примітиви мають різні знаки. Основні декартові 

гаусіани такі: 

3dxx = 
2arNe x

2
 4fxxx = 

2arNe x
3
; 

3dxy = 
2arNe xy 4fxxy = 

2arNe x
2 
y; 

1s = 
2arNe 3dxz = 

2arNe xz 4fxyz = 
2arNe xyz;     (8.17) 

2px = 
2arNe  x3dyy = 

2 2arNe y ;  

2py = 
2arNe y3dyz = 

2arNe yz; 

2pz = 
2arNe z3dzz = 

2arNe z
2
  і т. д. 

Найперші базисні набори були побудовані з ОГТ так, щоб найкраще 

описувати ОСТ. Нині їх будують із лінійних комбінацій ОГТ і згрупованих 

ОГТ (CGTO чи ЗОГТ): g = аiGi. Термін “угруповання” (контрактація, стиск) 

означає, що функція g використовується як базисна, тобто  =  сigi. Кожна 

ЗОГТ має власні фіксовані коефіцієнти й експонентні множники. Зазначимо, 

що ЗОГТ зазвичай не є атомними орбіталями, і в багатьох випадках вони зо-

всім не подібні на орбіталі ізольованих атомів. 

Шлях, яким отримано ЗОГТ, залежить від їх передбачуваного викорис-

тання [521]. Деякі базисні набори добрі для визначення геометрії й енергії, 

інші — націлені на властивості (наприклад, поляризацію молекул), треті — 

оптимізуються тільки по Хартрі—Фоку, четверті — побудовані для кореля-

ційних обчислень, п’яті — добрі для аніонів, шості — для катіонів і нейтра-

льних молекул і т. д. Для деяких обчислень необхідне правильне представ-

лення внутрішніх орбіталей (основної) (наприклад, для аналізу ЯМР спект-
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рів), в інших випадках потрібно краще представляти валентні електрони для 

опису хімічного зв’язку. Це варто враховувати в реальних обчисленнях. 

Використання контрактації скорочує час обчислення інтегралів методом 

Хартрі—Фока, що залежить від 4-го степеня числа базисних функцій. 

Номенклатура базисних наборів. На перших порах ЗОГТ одержували 

методом найменших квадратів підгонкою під єдину ОСТ із  = 1,0. Потім ек-

споненти в ОГТ домножили на 2 з ОСТ,  обирали так, щоб вона найбільше 

підходила для даної молекули. Відповідні базиси позначали STO-n, де n — 

число примітивів у ЗОГТ. При цьому застосовували таке обмеження: експо-

ненти відповідних гаусових примітивів брали однаковими для базисних фун-

кцій, що описують орбіталі, з тим самим основним квантовим числом (на-

приклад, одні й ті самі примітиви використовують для 2s і 2p функцій). 

Мінімальний базисний набір. Включає тільки одну функцію на пару еле-

ктронів основної орбіталі й одну функцію на кожну валентну атомну орбі-

таль в основному стані. Фактично він завжди включає всі орбіталі частково 

зайнятих підоболонок і валентних функцій p-типу для елементів перших двох 

груп періодичної системи: 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz. Так, для атомів Lі і Be є 2 ЗОГТ 

s-типу і 1 ЗОГТ p-типу. Мінімальний базисний набір для атома S має 3 ЗОГТ 

s-типу і 2 ЗОГТ p-типу. 

Мінімальний базисний набір називають також одноекспоненціальним чи 

одиничним зета-набором (SZ, де Z означає експонентний множник). 

Розширений базисний набір. Щоб домогтися кращого опису, використо-

вують більшу кількість функцій на одну орбіталь: дві, три і т. д. Відповідно, 

за Фудзинагою і Даннінгом, розрізняють дво- (дубль-зета — DZ), триекспо-

ненціальний базиси (TZ) і т. д. 

При утворенні хімічного зв’язку валентні орбіталі атомів більше підда-

ються впливу інших атомів, ніж внутрішні (основні) орбіталі. Тому для їх 

опису потрібна більша кількість базисних функцій. Відповідні базисні набо-

ри називають розщеплено-валентними (SV). Це не означає, що валентні орбі-

талі включають більшу кількість примітивів. Водночас основні орбіталі часто 
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є довгими ЗОГТ, що складаються з багатьох примітивів, оскільки потрібно 

забезпечити граничні умови на ядрі для функції s-типу. 

Поляризаційні і дифузійні функції. Під час опису хімічного зв’язку ЗОГТ, 

отримані з атомних розрахунків за Хартрі—Фоком, часто доповнюють інши-

ми функціями. Їх потрібно також включати в усі кореляційні обчислення. 

Найпоширенішими є поляризаційні і дифузійні функції. Поляризаційні функ-

ції мають більші значення l, ніж у зайнятої атомної орбіталі для відповідного 

атома. Експоненти для них не можна отримати з атомних обчислень за Харт-

рі—Фоком, бо ці функції не заселені електронами. Тому параметри поляри-

заційних функцій визначають у розрахунках молекул. 

Базисні набори також часто доповнюють так званими дифузійними фун-

кціями, що важливі для правильного опису аніонів і слабких зв’язків (напри-

клад, водневих), для обчислень дипольного моменту, поляризації і т. д. Це 

гаусіани з дуже малими експонентами, що повільно спадають з відстанню від 

ядра. Дифузійний гаусіан зазвичай s- і p-типу, однак іноді використовують й 

інші дифузійні функції [522]. 

“Зета”-термінологію застосовують і для поляризаційних функцій. Так, 

DZP означає двохекспоненціальний базис плюс поляризаційні функції, 

TZP — триекпоненціальний базис плюс поляризація і т. д. Іноді число функ-

цій поляризації позначають як TZDP чи TZ2P, TZ + 2P: потрійний зет-базис 

плюс подвійна поляризація. Літерою V позначають розщеплення валентних 

базисних наборів. Наприклад, DZV представляють базисні набори тільки з 

одним стиском для внутрішніх орбіталей, і з двома стисками — для валент-

них орбіталей. 

Базисні набори Попла. Структура базисного набору дається для цілої 

молекули, а не для окремих атомів (табл. 8.1). Ці позначення підкреслюють 

також розщеплений валентний (SV) характер наборів. Символи n-ijG чи n-

ijkG розшифровуються так: n — число примітивів для внутрішніх оболонок; 

іj або іjk — число примітивів для ЗОГТ у валентних оболонках; позначення іj 

описують валентні DZ набори, іjk — валентні TZ набори.  Взагалі у  базисних  
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Таблиця 8.1 

Деякі рекомендовані базисні набори Попла [23] 

Базисний 

набір 
Опис 

Число базис-

них функцій ато-

мів 

не

вод-

невих 

во-

дневих 

STO-3G Мінімальний базисний набір. Викорис-

товують для отримання напівкількісних ре-

зультатів у великих системах 

5 1 

3-21G Двохекспоненціальний базисний набір. 

Два набори функцій для валентних електро-

нів точніше представляють орбіталі. Розра-

хунок простіший, ніж із набором 6-31G(d) 

9 2 

6-31G(d) 

[6-31G
*
] 

Додано поляризаційні функції для не-

водневих атомів. Використовують у більшо-

сті розрахунків систем середньої складності. 

Включає шість компонентів функцій d-типу 

15 2 

6-31G(d, p) 

[6-31G
**

] 

Додано також поляризаційні функції 

атомів водню. Використовують у випадку, 

коли участь водневих атомів важлива (прик-

лад — обчислення енергій зв’язку) і для ос-

таточних, точних обчислень енергії 

15 5 

6-31+G(d) 

[6-31+G
*
] 

Додано дифузійні функції. Важливо 

для систем з іонними парами, аніонів, збу-

джених станів 

19 2 

6-31+G(d, 

p) 

[6-31+G
**

] 

Додано р-функції атомів водню. Вико-

ристовують, коли не можна застосувати 6-

31G (d, p) і необхідні дифузійні функції 

19 5 

6-311+G(d, 

p) 

[6-311+G
**

] 

Триекспоненціальний базисний набір. 

Додано валентні функції (по три s- і p-

функції) до 6-31 + G(d, p) (використовують 

п’ять чистих d-функцій) 

22 6 

Інші базисні набори для точніших обчислень 

6-

311+G(2d,2p) 

Включає дві d-функції неводневих ато-

мів (плюс дифузійні функції) і дві р-функції 

атомів водню 

27 9 

6-11+G(2df, 

2pd) 

Включає дві d-функції й одну f-

функцію неводневих атомів (плюс дифузійні 

функції), дві р-функції та одну d-функцію 

атомів водню 

34 14 

6-1++G(3df, 

3pd) 

Включає три d-функції й одну f-

функцію неводневих атомів, три р-функції й 

39 18 
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одну d-функцію атомів водню, а також ди-

фузійні функції їх обох 

наборах, отриманих групою Попла, для s- і p-типів стиску, що належать 

одній і тій самій “електронній оболонці” (тобто формально  відповідних то-

му самому головному квантовому числу n), виявляються згорнутими в sp-

оболонки. У цьому разі число примітивів s- і p-типів однакове і вони мають 

однакові експоненти. Проте коефіцієнти для s- і p-типів стиску різні. 

Базисні набори Попла можуть також бути розширені включенням поля-

ризаційних функцій d-типу тільки для неводневих атомів (n-іj
*
 чи n-іjk

*
) або 

p-функціями для атомів водню (n-ijG* чи n-ijkG*). У молекулі метану 4-31G* 

відображає таке розщеплення: (431, 31,1)/(31) чи (8s, 4p, 1d/4s)  [3s, 2p, 

1d/2s], у той час як базис 6-311 G
**

 для молекули HCN включає такі ЗОГТ: 

(6311, 311,1) / (311,1) чи (11s, 5p, 1d/5s, 1p)  [4s, 3p, 1d/3s, 1p]. 

При введенні дифузійних функцій використовують позначення n-іj+G чи 

n-іjk +G, це означає, що до стандартного базисного набору для важких атомів 

додано 1 дифузійний гаусіан s- і p-типів. У цьому разі функції s- і p-типів 

мають одні й ті самі експоненти. N-іj++G чи n-іjk+G отримані додаванням 

1 дифузійного гаусіана s- і p-типів для важких атомів і 1 дифузійного гаусіа-

на s-типу для атомів водню. Основні результати ab initio розрахунків власти-

востей досліджуваних сполук наведено в [523-532]. 

8.2. Динаміка ґратки іонних провідників тетраборату літію 

8.2.1. Ab initio розрахунки коливальних спектрів кластера кристала 

тетраборату літію 

У цій роботі фононні спектри розраховували з використанням поперед-

ньо отриманих у рамках запропонованої потенціальної моделі параметрів си-

лових сталих. Обчислення проводили за допомогою програми GULP. Вхідні 

параметри були попередньо обчислені за програмою GAMESS. 

Розрахунок зонної структури Lі2B4O7 проводили модифікованим мето-

дом сильного зв’язку, де параметри блохівских хвильових функцій коригува-

ли емпірично методом зіставлення теоретичних результатів з експеримента-
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льними даними. Для модельного кластера проведено повноелектронний роз-

рахунок. 

Спочатку обчислювали коливальні спектри за програмою GAMESS для 

модельного кластера з використанням базису MINI методом ab initio. Звідти 

брали необхідні дані для створення вхідного файла для GULP. За допомогою 

останньої розраховано коливальні спектри вже для цілої молекули (застосо-

вували напівемпіричні та емпіричні методи). 

Обчислення спектрів для всієї молекули за програмою GAMESS обме-

жене необхідністю використання потужних ЕОМ та часом розрахунку. Ситу-

ація ускладнюється ще й тому, що треба враховувати релятивістські ефекти, 

вплив яких дуже великий для зовнішніх електронів. 

 

Ab initio розрахунки коливальних спектрів кластера кристала тет-

раборату літію 

Для розв’язку задачі оптимізації геометрії в GAMESS вбудовані чотири 

різні методи: NR, RFO, QA, SCHLEGEL [533—536]. Вони відрізняються 

один від одного алгоритмами вибору кроку і напрямку зсуву, а також схемою 

перерахунку Гесіана. Метод CONOPT зміщує геометрію в напрямку від ста-

ціонарної точки до перехідного стану. На відміну від перелічених вище чоти-

рьох методів він не є квазіньютонівським методом. 

Метод NR — прямий метод Ньютона—Рафсона. Він не контролює дов-

жину кроку, а лише шукає найближчу стаціонарну точку, якою може бути 

мінімум чи перехідний стан. Зазвичай його застосовують після того, як окіл-

ля стаціонарної точки знайдене іншим методом. Методи RFO і QA — різні 

реалізації так званої техніки прирощеного гесіана. Обидва вони для контро-

лю довжини і напрямку кроку використовують параметри зсуву Гесіана. У 

методі RFO (Ratіonal Functіon Optіmіzatіon) параметр зсуву визначається з 

апроксимації поверхні потенційної енергії за допомогою раціональної функ-

ції замість розкладання в ряд Тейлора до другого порядку. В методі QA 

(Quadratіc Approxіmatіon) параметр зсуву встановлюється таким, що дорів-
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нює параметру DXMAX, який користувач визначає в наборі ключових слів. У 

тих випадках, коли довжина кроку в методі RFO близька до цього параметра 

в DXMAX, між методами RFO і QA практично немає жодних відмін. Однак у 

деяких випадках довжина кроку в методі RFO може значно перевершувати 

значення параметра DXMAX, і просте масштабування кроку може дати по-

милковий напрям. Крок, розрахований методом QA, є найкращим на гіперс-

фері з радіусом DXMAX. 

Оптимізація геометрії в декартових координатах зазвичай складнозбіж-

на. Це справедливо через те, що поступальні й обертальні ступені вільності 

молекули як цілого мають дуже малі власні значення, що є причиною поганої 

збіжності. Для усунення цієї проблеми GAMESS містить алгоритм проекту-

вання матриці Гесіана, що дає змогу виділити ці ступені вільності і пришви-

дшити в такий спосіб збіжність пошуку екстремуму [534]. Проте навіть і в 

цьому разі декартові координати збігаються погано. 

Коливальні спектри ТБЛ розраховували з використанням базису MINI 

для невеликого кластера Li4B4O9 (рис. 8.1). 

 

 

 

Рис. 8.1. Модельний кластер Li4B4O9 



 

 

332 

 

 

 

 

 

Рис. 8.2. Інфрачервоний (а) та раманівський (б) спектри кристала 

Li2B4O7 (суцільна лінія) і кластера [Li4B4O9]
4–

 

 

На рис. 8.2 наведено розраховані за допомогою квантово-хімічного ком-

плексу GAMESS інфрачервоний та раманівський коливальні спектри. 

 

8.2.2. Фононні моди Li2B4O7 

Повний набір коливальних мод у точці Г та результати їх порівняння з 

експериментальними даними наведено в табл. 8.2—8.6. Інтерпретація частот 

відбувалась шляхом зіставлення функції незвідних представлень у точці Г з 

власними векторами фононних мод. 
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Таблиця 8.2 

Мода А2 фононного спектра Li2B4O7 

№ , см
–1 Симетрія  №  , см

–1
 Симетрія 

1 164,0 A2  11 640,3 A2 

2 217,3 A2  12 659,1 A2 

3 225,8 A2  13 803,7 A2 

4 315,8 A2  14 849,2 A2 

5 358,4 A2  15 966,6 A2 

6 377,1 A2  16 1039,0 A2 

7 407,7 A2  17 1156,3 A2 

8 444,8 A2  18 1413,6 A2 

9 479,3 A2  19 1449,1 A2 

10 519,5 A2     

 

 

Таблиця 8.3 

Мода А1 фононного спектра Li2B4O7 

№ 

Дані 

обчис-

лень 

, см
–1

 

Література [537] Література [538] 
Література 

[539] 

, см
–1

 

КР ІЧ TO (КР) TO (ІЧ) LO (КР) LO (ІЧ) TO 

1 0  0      

2 165,2 153 159 157  164  158 

3 205,2 196 171 194  205  197 

        222 

4 275,7 262 272 255 255 271 278 256 

5 321,6 299 300 295 303 296 304 298 

6 356,0 351 355 338 347 362 367 351 

7 376,9    382  388,5  

8 442,2 425 427  426  427  

9 457,5 495 495 491 489 479 489,5 493 

10 517,3 508 509 507 509,5 508 513,5 507 
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        531 

11 588,5       562 

12 665,3   688 689 694 698,5  

  724 725 722 719 723 719,5 725 

13 799,9 781 784 778 779 788 788,5 781 

14 806,8 849 849      

15 939,4        

16 991,2 980 975 974 980,5   980 

17 1179,6 1166 1167 1159 1154,5 1164 1170,5 1166 

  1300 1302 1296 1276  1280  

  1350 1350      

18 1403,3        

19 1453,8   1400 1390  1436  

  1550 1550      

 

 

Таблиця 8.4 

Мода Е фононного спектра Li2B4O7 

№ 

Дані об-

числення  

, см
–1

 

Література [537]  Література [538] Література [539] 

, см
–1

 

LO + TO TO TO (КР) TO(ІЧ) LO (КР) LO(ІЧ) LO + TO TO 

1 78,4                 

2 106,2 103 100 101 107 100 107,5 103 103 

3 121,9  122 114 120 114    

4 144,9 143 143 139  139 133,5 143 148 

5 169,8   158 166 152 181   

6 202,8 194 194 191 191,5 191  194  

7 211,0 208 207 200  202 196,5  200 

 8     255 256 255,5 254  

9 294,1 285 285 255 289     

10 312,3 320 320 317 314,5 318 319 319 318 

11 352,3 354 355 350 348 351 358,5 350 358 

12 380,1 380 379 379  379  378 385 

13 385,7         



 

 

335 

14 404,5         

15 408,7         

16 435,7 421/442 432 419 418,5 419 434   

17 448,2 462 462 459 461 462 464 456 448 

18 484,9         

19 494,9         

20 512,0 513 512 512 519,5 512 521 511 516 

21 543,0 552  541 553  555   

22 559,3         

23 611,6 600 600       

   658 659 658 660,5 658  659 663 

24 671,4 667 668 667  665 663,5   

   685 684  685,5  689,5 685  

25 728,0   723 720,5 723 724,5 723 729 

26 741,8 763 764       

27 815,2   782  781  779 787 

28 819,2         

   881 892 884 883,5 887 892,5 886 895 

29 902,2   899 898     

   907 913   919 924  912 

30 939,3 934 931 926  926  929 933 

31 947,9         

32 965,9 974 974 976 964,5 965  968 975 

33 989,0         

34 1037,7   1029   1034,5  1038 

35 1102,5         

36 1143,6 1143 1142 1136 1134 1139 1152 1142 1148 

37 1309,1         

38 1314,0    1326  1334   

39 1423,3    1347  1483,5   

40 1449,2 1430 1429 1428 1461 1430 1450,5   
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Таблиця 8.5 

Мода В1 фононного спектра Li2B4O7 

№ 

Дані обчис-

лення , 

см
–1 

Літера-

тура 

[538] 

Літера- 

тура [539] 

 

№ 

Дані обчис-

лення , 

см
–1 

Літера-

тура 

[538] 

Літера-

тура 

[539] 

, см
–1 , см

–1 

  100 104 10 523,8305 523 522 

1 145,5063 132 165 11 644,7909   

2 223,9726 236 211 12 666,1116 668 667 

3 251,8463 241 242 13 809,4747  784 

4 326,3696 319 325   886  

5 341,0773  349 14 907,1894 914  

6 386,9862 372     928 

7 398,9251  417 15 958,137  968 

8 449,0773      1032 

9 499,1535  491 16 1052,295 1070 1077 

   511 17 1130,089  1165 

 

Таблиця 8.6 

Мода В2 фононного спектра Li2B4O7 

№ 
Дані обчислення 

, см
–1

 

Література [538] Література [539] 

, см
–1

 

1  100 102 

2 180,2491 162 166 

3 225,2526 213 205 

4 296,301  298 

5 345,4798 358 349 

6 368,2504   

7 401,7088 413 411 

8 441,5982 488 482 

9 505,4051 515 512 

10 531,5631  546 



 

 

337 

11 581,3178   

12 683,7903  666 

  715 723 

13 799,4549 782 782 

14 805,0575 858 856 

   920 

15 946,5068  969 

  1042 1032 

16 1108,16  1083 

17 1177,652 1171 1162 

  1309  

18 1403,143   

19 1454,727   

 

 

8.2.3. Дисперсія фононів і густина фононних станів кристала тетра-

борату літію 

Дисперсію фононів розраховували вздовж напрямку, який максимально 

включав високосиметричні точки зони Брілюена, а саме: 

 

M Γ X P N T Γ      . 

 

Результати розрахунку наведено на рис. 8.3, який ілюструє складність 

дисперсійних залежностей фононного спектра тетраборату літію. Для всієї 

сукупності гілок характерні багатократні перетини і збирання в пучки. В ін-

тервалі 1200—1300 см
–1

 знаходиться зона, де коливання відсутні. Вона відді-

ляє високоенергетичну зону внутрішніх жорстких коливань комплексів ВО3 й 

ВО4, дисперсійні залежності мод яких не перетинаються практично в усіх на-

прямках. 
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Рис. 8.3. Дисперсійна залежність фононів тетраборату літію 

 

Густину фононних станів розраховували за програмою GULP двома 

шляхами. Перший — гармонічний підхід, оскільки підсумовували всі коли-

вальні стани в зоні Брілюена з використанням якої-небудь щільнішої сітки 

10Х10Х10 [540]. 

Другий — заснований на теорії лінійної реакції, де фононну густину 

станів можна отримати зі швидкісної автокореляційної функції. Густина фо-

нонних станів g(w) прийнята так, що вона є Фур’є-перетворенням цієї авто-

кореляційної функції: 

    
   

 
 

2
1 0

0
( ) ~ cos 2

0

N
i i

i
i

V V t
g t dt

V





   ,    (8.18) 

де  iV t  — швидкість атома, обчислена на завершальній стадії із зада-

ним кроком (кожен крок 0,5) і використанням Verlet алгоритму; N — загаль-

не число іонів літію, бору і кисню у блоці моделювання. 

Молекулярне динамічне обчислення відбувалося з NPT-множиною ра-

зом з Nose-Hoover термостатом і Parrіnello-Rahman баростатом. Блок обчис-

лення містив 104 атоми, цього було достатньо для забезпечення високої точ-
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ності результатів. Час із кроком 1 використовували для інтегрування рівнян-

ня руху. Обчислення проводили за температури 25 К. 

В обох випадках g(w) був нормалізований згідно з 

    

0

( ) 3g d N


  .   

Часткову похідну g() розрахували також за рівнянням (8.  ), де сума 

була для всіх іонів Lі, B1, B2, О [541]. 

Результат, отриманий двома шляхами моделювання, ілюструє рис. 8.4, а, 

з якого видно добре узгодження обох результатів. Частинні похідні густин 

фононних станів показали, що в низькоенергетичну ділянку роблять внесок 

переважно коливання іонів літію, у високоенергетичну — іонів бору В
1
, В

2
. 

 

Рис. 8.4. Часткова (а) і повна (б) фононні густини станів кристала 

Lі2B4O7, розраховані двома шляхами моделювання 
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Таблиця 8.7 

Кристалічна структура і пружні властивості Li2B4O7 

Властивість 
Експериментальні дані 

[35] 

Результат обчислення за 

GULP 

Об’єм, Å
3
 924,5713 936,1178 

a, Å 9,4790 9,5047 

b, Å 9,4790 9,5047 

c, Å 10,2900 10,3387 

, град 90,0000 90,0000 

, град 90,0000 90,0000 

, град 90,0000 90,0000 

Li (х, y, z) (0,1497; 0,1651; 0,8508) (0,1536; 0,1686; 0,8508) 

B
1
 (х, y, z) (0,1681; 0,0861; 0,2007) (0,1739; 0,0844; 0,2044) 

B
2
 (х, y, z) (0,9463; 0,1125; 0,0824) (0,9459; 0,1165; 0,0835) 

O (х, y, z) (0,2817; 0,1372; 0,2653) (0,2792; 0,1284; 0,2591) 

O (х, y, z) (0,0671; 0,1776; 0,1562) (0,0703; 0,1752; 0,1589) 

O (х, y, z) (0,1562; 0,9432; 0,1811) (0,1560; 0,9455; 0,1836) 

O (х, y, z) (0,0000; 0,0000; 0,0000) (0,0000; 0,0000; 0,0101) 

C11 13,53
 b
; 12,68

c
; 13,50

d
 13,55601 

C33 5,48
b
; 6,82

c
; 5,68

d
 5,482032 

C44 5,74
b
; 5,85

c
; 5,85

d
 5,28787 

C66 4,74
b
; 4,57

c
; 4,67

d
 4,336071 

C12 0,11
b
; 0,10

c
; 0,357

d
 0,216127 

C13 3,186
b
; 2,39

c
; 3,35

d
 2,935002 

E(100) 118,7
c
 111,77 

E(010) 118,7
c
 111,77 

E(001) 58,4
c
 21,27 
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8.3. Просторова структура молекулярних моделей кристалів Sn2P2S6 

 

Проведено першопринципні розрахунки просторової та електронної бу-

дови, а також розмірних ефектів наночастинок тіогіподифосфату олова, що 

містять 1—15 формульних одиниць сполуки Sn2P2S6. Всі обчислення викона-

но за допомогою програмного комплексу квантово-хімічних розрахунків 

GAMESS (US) [533, 534] із використанням ресурсів кластера Інституту кібе-

рнетики ім. В.М. Глушкова НАН України. 

Розрахунки повної енергії, рівноважної та електронної структур прове-

дено за допомогою обмеженого за спіном методу Хартрі—Фока (RHF) і тео-

рії функціонала густини з використанням “гібридного” функціонала B3LYP з 

простим валентно-розщепленим набором базисних функцій 3-21G. Спираю-

чись на результати тестування обраних методів розрахунку з використанням 

даних експериментальних досліджень електронних спектрів і структури кри-

сталів Sn2P2S6, аналіз електронної будови досліджуваних кластерів ми прове-

ли B3LYP-методом. Нагадаємо, що в рамках цього методу електронні взає-

модії розраховуються за допомогою функціонала, який включає три компо-

ненти обмінного функціонала (точний обмінний оператор Хартрі—Фока,    

функціонал Беке [542], функціонал Слейтера [543]), а кореляційна частина є 

комбінацією функціоналів Лі—Янга—Парра (LYP) [544] і Воско—Вілка—

Нусара (VWN) [545]. 

Електронну структуру розглядали на основі даних про електронні гус-

тини станів. Будували енергетичний спектр кластера, в якому кожна молеку-

лярна орбіталь була представлена лінією, інтенсивності всіх ліній вважали 

такими, що дорівнюють 1. Потім кожну лінію замінювали гаусовим розподі-

лом з напівшириною на піввисоті, що дорівнювала 0,4 еВ, інтенсивності всіх 

розподілів при кожному значенні енергії додавали. 

При побудові парціальної електронної густини станів атомних орбіталей 

інтенсивність кожної лінії відповідної молекулярної орбіталі брали такою, 



 

 

342 

що дорівнює сумі квадратів коефіцієнтів при атомних орбіталях у площині 

МО ЛКАО. Після цього алгоритм побудови парціальної густини станів був 

аналогічний алгоритму побудови повної густини станів. Його реалізували в 

програмі Spectra Builder [546]. Аналіз симетрії та візуалізацію результатів ро-

зрахунків, наведених у роботі, виконано за програмою ChemCraft [547]. 

 

 

 

 

Рис. 8.5. Елементарна комірка (а) та кластерні моделі кристалів Sn2P2S6 

(б), Sn8P8S24 (в), Sn30P30S90 (г) 

 

Кристали Sn2P2S6 за температури 337 К піддаються сегнетоелектрично-

му фазовому переходу з початкової параелектричної фази (симетрія P21/n) у 
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сегнетоелектричну (симетрія Pn) [4]. Елементарна комірка кристала Sn2P2S6 

(рис. 8.5, а) містить дві формульні одиниці (Z = 2). Виходячи з відомих прин-

ципів побудови кластерних моделей [548], у цій роботі ми обмежились вибо-

ром таких кластерів: молекули Sn2P2S6 (див. рис. 8.5, б), кластера Sn8P8S24, що 

є мінімальним для відтворення локального хімічного зв’язку для сегнетоак-

тивного катіона Sn
2+ 

(див. рис. 8.5, в) і кластера Sn30P30S90, який повністю 

враховує кристалографічне оточення молекули Sn2P2S6 (див. рис. 8.5, г). Ана-

ліз симетрії кристалічного кластера в параелектричній фазі показав, що він 

має точкову симетрію S2, яка відповідає просторовій групі P21/n. Точкова 

група симетрії для кластерів у сегнетофазі визначається програмою як С1. З 

метою ідентифікації фазового переходу геометрію початкових кластерів, 

структура яких відповідала геометрії кристала в пара- і сегнетофазі, оптимі-

зували без урахування симетрії. 

В умовах оптимізації геометрії (за критерієм мінімальної енергії систе-

ми) ці кластерні моделі є стабільними і зберігають топологію модельованого 

кристала Sn2P2S6. Аналізом геометрії кластерів, отриманих у результаті оп-

тимізації, підтверджено, що їх повні енергії в рамках точності методу розра-

хунку збігаються, а структура відповідає групі симетрії S2, тобто параелект-

ричній фазі кристала. Отже, в рамках методу розрахунку для рівноважних 

конфігурацій кластерів, що містять 1—15 молекул, не виявлено сегнетоелек-

тричної фази, енергія якої має бути меншою за повну енергію кластера в па-

рафазі (відповідно до розрахунків для нескінченного кристала [549]). Цей ви-

сновок якісно узгоджується з результатами праці [550], де експериментально 

не виявлено ацентричної фази за кімнатної температури в нанокристалах 

Sn2P2S6  розміром 20 нм. 

Результати розрахунку рівноважної геометричної структури (довжини 

зв`язків, значень валентних кутів) досліджуваних кластерів методами RHF і 

DFT та їх порівняння з експериментальними даними для кристала [2] наведе-

но в табл. 8.8. 
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Таблиця 8.8 

Результати розрахунку рівноважної геометричної структури кластерів 

Міжатомна 

відстань, Å 

Кластер  Молекула 

Sn2P2S6 

Експериментальні 

дані [4] Sn30P30S90 Sn8P8S24 

Sn—S (RHF) 2,70—3,36 2,58—2,68 2,63—2,71 2,92—3,21 

P—S (RHF) 2,16—2,20 2,02—2,05 2,01—2,03 2,01—2,03 

P—P (RHF) 2,27—2,29 2,20—2,22 2,21 2,20 

Sn—S (DFT) 2,72—3,23 2,69—3,12 2,71—2,79 2,92—3,21 

P—S (DFT) 2,15—2,25 2,14—2,25 2,17—2,22 2,01—2,03 

P—P (DFT) 2,31—2,42 2,38—2,41 2,41 2,20 

Валентний кут, 

град 

Кластер Молекула 

Sn2P2S6 

Експериментальні 

дані [4] Sn30P30S90 Sn8P8S24 

S—Sn––S (RHF) 77,5—95,5 75,5—91,7 75,56—87,84 66,1—95,9 

S—P—S (RHF) 107,3—124,4 102,2—118,7 104,8—118,5 108,6—115,7 

S—P—P (RHF) 103,4—110,6 103,4—110,6 103,9—105,3 103,1—107,5 

S—Sn––S (DFT) 66,9—95,6 63,3—92,8 79,2—90,6 66,1—95,9 

S—P—S (DFT) 102,1—127,2 102,1—126,2 102,4—121,4 108,6—115,7 

S—P—P (DFT) 101,5—109,6 98,1—108,3 102,1—104,3 103,1—107,5 

 

Зазначимо, що вже на рівні молекули Sn2P2S6 розрахункові й експери-

ментально отримані геометричні параметри узгоджуються між собою. В міру 

збільшення розмірів кластерів помітно, що краще експериментальні резуль-

тати відображають розрахункові характеристики в центрі кластера. Так, для 

різних кластерів відносна похибка розрахунку довжин міжатомних зв’язків 

на поверхні кластера становить 6—9 %, в той час як внутрішніх зв’язків — 

1—4 %. Порівняння міжатомних відстаней, розрахованих методами RHF і 

DFT, між собою показало, що теорія функціонала густини дає завищені ре-

зультати для зв`язків P—P і P—S. Ці розбіжності легко пояснити тим, що ро-

зглядувані зв`язки є ковалентними, тому врахування електронних кореляцій 

вносить помітні поправки в результати розрахунку геометрії. 
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8.4. Електронна структура та термодинамічні характеристики клас-

терів Sn2P2S6  

  

Для порівняння розрахункових методів теорії DFT і наближення Харт-

рі—Фока на рис. 8.6 наведено результати розрахунків повної густини елект-

ронних станів (DOS) цими методами для найбільшого кластера — Sn30P30S90 

(заздалегідь оптимізованого відповідним методом), а також експерименталь-

ний фотоелектронний спектр кристала Sn2P2S6 [551]. Як бачимо, розрахована 

методом DFT густина електронних станів кластера повністю відображає ши-

рину валентної зони кристала, тоді як метод RHF дає завищене значення її 

ширини. Аналогічні похибки вносить метод Хартрі—Фока при розрахунку 

ширини забороненої зони. Тому подальше дослідження розмірних ефектів та 

аналіз електронної структури кластерів проведено в рамках теорії DFT. 

 

 

 

Рис. 8.6. Порівняння розрахованих DOS для кластера Sn30P30S90 метода-

ми RHF (1) і DFT (2) з експериментальним фотоелектронним спектром крис-

тала Sn2P2S6 (3) [551] 
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Рис. 8.7. Електронна структура молекулярних орбіталей (а) і  порівняння 

розмитих гаусовими кривими МО кластерів Sn2P2S6 (1), Sn8P8S24 (2),  

Sn30P30S90 (3) з експериментом (4) XPS Sn2P2S6 (б) 

 

Рис. 8.7, а ілюструє структуру молекулярних орбіталей досліджуваних 

кластерів у діапазоні енергій 7,5—19 еВ і щілина між найвищою зайнятою 

(HOMO) і нижчою незайнятою (LUMO) молекулярними орбіталями. Розмиті 

гаусовими кривими електронні спектри кластерів з експериментальним фо-

тоелектронним спектром кристала порівняно на рис. 8.7, б. 

Розрахункові й експериментальні криві зіставлені за першим максиму-

мом валентної зони, причому нульовий рівень енергії відповідає найвищій 

зайнятій МО. Видно, що профілі повної густини станів досліджуваних клас-

терів ідентичні і практично повністю відображають характерні піки фотоеле-
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ктронного спектра кристала. Водночас аналіз представлених результатів по-

казав, що зі збільшенням розмірів кластера валентна зона розширюється, 

причому дискретні енергетичні рівні груп МО перетворюються на практично 

безперервні зони і формують характерні піки DOS. Зазначимо також, що зі 

збільшенням розмірів кластера помітна тенденція до зменшення ширини за-

бороненої щілини HOMO—LUMO. У досліджуваних кластерах вона зміню-

ється в межах 3,24—2,29 еВ (для кластера Sn30P30S90), наближаючись до ши-

рини забороненої зони в сегнетоелектричному напівпровіднику Sn2P2S6 — 

2,30 еВ. 

 

 

 

Рис. 8.8. Повна (суцільна лінія) і парціальна (штрихова лінія) щільності 

електронних станів кластерів Sn2P2S6 (а), Sn8P8S24 (б),  Sn30P30S90 (в) 
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фосфору (рис. 8.8, а). Аналогічно пік b (див. рис. 8.8, б) на дні валентної 

зони складається зі зв’язувальних 3s-АО сірки. Ковалентний зв’язок Р—Р 

(див. рис. 8.8, в) утворений зв’язувальними 3s-АО фосфору, які поляризовані 

уздовж цього напрямку і роблять основний внесок у формування піка с (див. 

рис. 8.8, а). Пік d, що має енергію –8,8 еВ, складається з розпушувальних 3s-

орбіталей атомів сірки і фосфору. Максимум е щільності електронних станів 

кластера Sn2P2S6 (див. рис. 8.8, а) сформований 5s-орбіталями атомів олова, 

які забезпечують ковалентний зв’язок SN—S (переважно уздовж напрямку до 

атома сірки з більшим за абсолютною величиною значенням заряду Малліке-

на). Для цього піка характерні також парціальні внески зв’язувальних 3р-МО 

атомів фосфору. Наступний, доволі близько розміщений пік f складається в 

основному з 3p-станів атомів фосфору і сірки, які зв’язують ці МО й утво-

рюють міцні ковалентні зв’язки P—S і P—P в аніоні [P2S6]
4–

. Вершину валент-

ної зони кластерів, що вивчаються, формують піки, позначені на рис. 8.8, а 

символами gh. Ці спади в кластерах великих розмірів зливаються в єдиний 

максимум, тому аналізуватимемо їх разом. Як видно з рисунків парціальних 

DOS, стеля валентної зони складається в основному з 3p-станів атомів сірки, 

що є розпушувальними орбіталями для зв’язків P—S. Цікаво зазначити, що 

найвищі заповнені стани валентної зони, які, як правило, є найактивнішими, 

займають неподілені пари електронів атомів олова. Наявність неподілених 

пар є причиною несиметричної конфігурації електронної хмари, що обумов-

лює високу електронну поляризованість і може стимулювати виникнення 

спонтанної поляризації в сегнетоелектрику Sn2P2S6. 

На рис. 8.8 наведено повну і парціальну щільності електронних станів 

кластерів Sn2P2S6 — Sn30P30S90. Як і слід було очікувати, характерні макси-

муми повних DOS різних кластерів формуються ідентичними атомними ста-

нами, а саме: стеля валентної зони утворена насамперед p-станами атомів сір-

ки, тоді як низькоенергетична частина спектра складається з s-станів атомів 

сірки і фосфору. Виходячи з цього, аналіз електронної будови валентних зон 
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зазначених кластерів ми провели на прикладі молекули Sn2P2S6. На рис. 8.9 

зображено групи МО, внески яких формують характерні піки (a—h) енерге-

тичного спектра валентних зон досліджуваних кластерів. Видно, що дублет 

на дні валентної зони переважно складається зі зв’язувальних 3s-атомних ор-

біталей. 

Розглянемо процес формування кластерів більших розмірів, виходячи з 

аналізу просторового розподілу заряду, обчисленого в рамках методу моле-

кулярних орбіталей, та аналізу зарядів Маллікена. Наявність розщеплених 

електронних рівнів атомів сірки і фосфору, а також аналіз зарядів Маллікена 

(табл. 8.9) дає підставу зробити висновок про переважно ковалентний харак-

тер хімічного зв’язку в комплексному аніоні [P2S6]
4–

.  

 

Рис. 8.9. Карти електронної щільності молекулярних орбіталей, що фор-

мують характерні піки a—h щільності електронних станів кластера Sn2P2S6. 

Позначення a—h відповідають максимумам DOS a—h на рис. 8.8, а 
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Таблиця 8.9 

Атомні заряди, розраховані за Маллікеном 

Кластер 
Атом 

P S Sn 

Sn30P30S90 (RHF) 0,23…0,25 –0,29...– 0,40 0,72...0,87 

Sn8P8S24 (RHF) 0,23…0,29 –0,31…–0,41 0,75 …0,85 

Sn2P2S6 (RHF) 0,27 –0,33 …–0,34 0,74 

Sn30P30S90 (DFT) –0,09…0,09 –0,17…–0,48 0,81...1,18 

Sn8P8S24 (DFT) –0,02…0,04 –0,24…–0,40 0,81…1,06 

Sn2P2S6 (DFT) 0,004 –0,26…–0,29 0,82 

 

Для кластера Sn30P30S90 заряди атомів фосфору змінюються в межах 

– 0,09...0,09, що засвідчує часткову поляризацію ковалентного зв’язку в міру 

збільшення розмірів кластерів і виникнення іонної складової зв’язку. В усіх 

кластерах, що вивчаються, заряди Маллікена на іонах Sn
2+ 

позитивні. Отже, 

при формуванні системи заряди від атомів олова переносяться до атомів сір-

ки (заряди яких негативні). 

Узагальнені електрони зміщуються й утворюють анізотропні електронні 

хмари (зв’язувальні орбіталі) та ковалентно-іонні зв’язки SN—S. Оскільки 

частина електронного заряду локалізована на міжатомних зв’язках, це свід-

чить про наявність ковалентної складової хімічного зв’язку (41—59 % у різ-

них кластерах) між катіоном олова й комплексним аніоном [P2S6]
4–

. Зі збіль-

шенням розмірів кластера помітна тенденція до перерозподілу ефективних 

зарядів атомів олова в центрі та на поверхні кластера: так, у центрі кластера 

Sn30P30S90 заряд Sn досягає 1,18, а на його поверхні — 0,81. Отже, можна 

припустити, що під час формування кластерів або кристала заряди перено-

сяться від атомів олова до восьми найближчих атомів сірки, тобто кристал 

утворюється внаслідок узагальнення електронів металу атомами координа-

ційного оточення. 
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Порівнянням розрахованих атомних зарядів Маллікена методами DFT і 

RHF виявлено якісну подібність результатів (знак і відносна величина заряду). 

Термодинамічні характеристики кластерів кристалів Sn2P2S6.  Відомо 

три основних методи розрахунку термодинамічних функцій кластера: нор-

мальних коливань, молекулярної динаміки та Монте-Карло [552]. 

Для розрахунків теплоємності кластерів у цій роботі використано метод 

нормальних коливань, який переносить на кластери принципи розрахунку 

термодинамічних величин багатоатомних молекул. У наближенні “гармоніч-

ного осцилятора—жорсткого ротатора” повну статистичну суму для одинар-

ного вільного кластера, що складається з N  атомів, записують у вигляді від-

творення трансляційної, обертової та коливної власних статистичних сум: 
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,  (8.19)   

причому лише два останні множники визначають внутрішні властивості 

кластера. Тут 
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i  — нормальна частота коливань системи навколо даного мінімуму 

 0U N  потенціальної енергії кластера. Повне число мод дорівнює 3 6N   

(шість степенів вільності належать до руху центра мас атомної групи). 

Потенціальну енергію кластера великою частиною приймають у вигляді 

суми парних потенціалів Ленарда—Джонса: 
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,    (8.21)  

де ijr  — відстань між і- та j-м атомами; ε,σ — параметри. 

Розклавши  U N  в ряд по степенях декартових координат s
iq  (S = 1, 2, 3) 

векторів iq малих зміщень атомів із положення рівноваги й обмежившись 

квадратичними (гармонічними) членами, отримаємо 
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Похідні  U N  за проекціями зміщень s
iq  визначають сили 3
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що діють на атом масою mi  в напрямку s
iq . За рівноваги всі 

0
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 = 0, саме 

тому лінійний член у попередній формулі зникає. 

Рівняння руху набуває вигляду 
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Припустивши, що s
iq  = s

iа exp(iwt), отримаємо 
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де ' ij s s  — символи Кронекера. 

Нетривіальні розв’язки системи рівнянь можливі лише при визначенні нор-

мальних частот  j, що перетворюють на нуль детермінант, сформований чле-

нами в квадратних дужках. Таких мод буде рівно 3... N – 6, інші корені рівняння 

мають дорівнювати нулю. Знаючи  j = 2πνj, розраховують Zкол(N,T), a потім за 

стандартними формулами знаходять термодинамічні функції кластера [553]. 

 

Рис. 8.10. Результати порівняння розрахованої теплоємності кластерів та 

експериментально визначеної теплоємності кристала Sn2P2S6 
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На рис. 8.10 наведено результати ab initio розрахунку ізобарної теплоєм-

ності cp(T) для кластерів різного розміру та порівняно їх з експериментально 

визначеною теплоємністю для кристала Sn2P2S6. Як видно з рисунка, розра-

ховані значення теплоємності в наближенні “гармонічний осцилятор—жорст-

кий ротатор” зі збільшенням розміру кластера наближаються до регулярної 

частини експериментально визначеної теплоємності. Відомо, що зафіксована 

експериментально λ-подібна аномалія на кривій cp(T) відповідає фазовому 

переходу в кристалах Sn2P2S6, який неможливо описати в межах використа-

ного нами гармонічного наближення. Слід зазначити, що кластери, які скла-

даються з 11—28 молекул, практично відтворюють регулярний хід експери-

ментально визначеної теплоємності масивного кристала. 

Очевидно, однією з причин зафіксованих розмірних ефектів теплоємно-

сті в кластерах кристалів Sn2P2S6 є зменшення числа коливних мод на атом до 

3...6/N порівняно з трьома модами на атом у нескінченному кристалі. 

 

 

Рис. 8.11. Низькотемпературні теплоємності кластерів і кристала Sn2P2S6 

 

Розглянемо поведінку теплоємності кластерів за низьких температур 

(рис. 8.11). Як бачимо, за низьких температур розрахована теплоємність кла-

стерів Sn8P8S24—Sn56P56S168 вища за теплоємність масивного кристала. При 
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цьому надлишкова теплоємність кластерів досягає максимуму при 0,1—

0,2 θD об’ємного кристала. Зі збільшенням розміру кластера аномальний вне-

сок зменшується за величиною. Пояснити отримані результати можна так. 

Результати розрахунків трансформації фононного спектра за зменшення ра-

діуса сферичних частинок [554] вказують на збільшення частки низькочасто-

тних коливань зі збільшенням відношення площі поверхні до об’єму. Оскіль-

ки за низьких температур збуджуються переважно низькочастотні моди, це 

робить надлишковий внесок у теплоємність кластерів малих розмірів. Водно-

час наявність кластерів скінченних розмірів спричинює низькочастотне обрі-

зування фононного спектра, що супроводжується різким спадом теплоємнос-

ті малих кластерів кристалів Sn2P2S6 зі зниженням температури. 
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ВИСНОВКИ до розділу 8 

1. На основі проведених ab initio розрахунків у рамках методу Хартрі-

Фока (RHF) і теорії функціонала густини (DFT) з використанням “гібридно-

го” функціоналу B3LYP та валентно-розщепленого набору базисних функцій 

3-21G створено коректні кластерні моделі іонних провідників Li2B4O7 та іон-

них сегнетоелектриків Sn2P2S6. 

2. Встановлено, що створені кластери досліджуваних ............... є стабіль-

ними і зберігають топологію модельованого кристала, а розраховані значення 

геометричних параметрів задовільно узгоджуються з відповідними експери-

ментальними результатами. 

3. Виявлено   вплив розмірних ефектів на теплові властивості сегнето-

електричних кристалів Sn2P2S6. Встановлено, що “надлишкова” теплоємність 

наночастинок досягає максимуму за  0,05—0,10 θD  кристала Sn2P2S6. Показа-

но, що цей надлишковий внесок пов’ язаний зі збільшенням числа поверхне-

вих низькочастотних мод у нанокластерах, які відповідальні за теплоємність 

за низьких температур. 

 

 



ПІДСУМКИ 

 

За результатами роботи можна підбити підсумки. 

1. Статистична обробка результатів дослідження електронно-емісійного 

аналізу флуктуацій складу синтезованих і вирощених монокристалів твердих 

розчинів (PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6 методом хімічних транспортних реакцій з ви-

користанням транспортера SnI4+PbI2 підтвердила однорідність зразків і не-

значне відхилення (0,5 %) складу кристалів твердих розчинів від заданого в 

бік збільшення вмісту свинцю і селену. В результаті аналізу даних комплекс-

них досліджень впливу флуктуацій 

параметра порядку і структурного розупорядкування на аномалії температур-

них залежностей основних термодинамічних функцій виявлено якісну транс-

формацію температурних залежностей фізичних властивостей за одночасно-

го заміщення в катіонній та аніонній підґратках у власних сегнетоелектри-

ках (PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6 при фазових переходах параелектрична—

несумірна—сегнетоелектрична фаза, яка зумовлена конкуренцією між темпа-

ми наближення термодинамічних концентраційних шляхів до трикритичної 

точки і точки Ліфшиця та збільшенням структурного розупорядкування, вна-

слідок чого підвищується ефективність зачеплення доменних стінок на дефе-

ктах. Визначено положення лінії точок Ліфшиця на концентраційній Т—х—у-

діаграмі стану халькогенідних сегнетоелектриків (PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6. 

2. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності монокристалів 

твердих розчинів на основі халькогенідних сполук типу гексатіогіподифос-

фату олова й тетраборату літію задовольняє закон Ейкена за Т < 2 ( — те-

мпература Дебая), а за температур, вищих за подвоєну температуру Дебая, 

виявлено істотне відхилення від закону Ейкена, що спричинено гранично ма-

лою довжиною вільного пробігу короткохвильових акустичних фононів. Те-

плопровідність склоподібних гексаселеногіподифосфату олова й тетраборату 

літію з підвищенням температури плавно зростає і за температур Т  > 200 К 

за абсолютним значенням наближається до теплопровідності монокристала, 
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що узгоджується з основними положеннями теорії теплоперенесення в нев-

порядкованих системах. 

Температурні аномалії коефіцієнта теплопровідності в кристалах типу 

гексатіогіподифосфату олова в околі фазових переходів, які спостерігаються 

за Т > 2, не залежать від природи структурного перетворення і в основному 

визначаються температурними залежностями теплоємності та середнього 

значення групової швидкості теплонесівних акустичних фононів. 

Температурна зміна анізотропії теплопровідності в сегнетофазі 

пов’язана зі спонтанною поляризацією. 

3. За результатами експериментальних досліджень у широкому темпера-

турно-частотному діапазоні електропровідності і діелектричних характерис-

тик встановлено, що в іонних сегнетоелектриках типу гексатіогіподифосфату 

олова домінує електронний механізм перенесення заряду, а в сполуках тетра-

борату літію — іонний. Згідно з даними дослідження температурної залежно-

сті електропровідності і термостимульованих струмів сегнетоелектриків-

напівпровідників Sn(Pb)2P2S(Se)6, перенесення заряду в параелектричній фазі 

в основному зумовлене процесами активації дефектів із близькими значен-

нями енергій активації (0,6 еВ) і незалежними від 

температури, а аномалія електропровідності при сегнетоелектричних фазових 

переходах пов’язана з перенормуванням енергії активації спонтанною поля-

ризацією. Для тетраборату літію встановлено вигляд траєкторії руху іонів лі-

тію, визначено мінімальну довжину стрибка цих іонів та висоту потенціаль-

ного бар’єра між їх найближчими позиціями. 

4. Вивчення кінетики структури сполук гексатіогіподифосфату олова й 

тетраборату літію шляхом дослідження температурно-частотних залежностей 

внутрішнього тертя Q
–1

 і модуля зсуву G за різних амплітуд механічного поля 

підтвердило, що аномалії Q
–1

 і G зумовлені зміщеннями (міграцією) іонів 

Sn
2+

 (Li
+
) у катіонній підґратці досліджуваних сполук. 
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Доведено, що в параелектричній фазі сполук Sn2P2S6 чітко виявляється 

амплітудозалежна складова внутрішнього тертя і домінує дислокаційний ме-

ханізм механічних втрат, а в сегнетофазі — доменний. 

5. Для відтворення густини фононних станів із температурної залежності 

теплоємності запропоновано новий підхід за допомогою посегментної оброб-

ки ср(Т) й послідовного відновлення особливостей її тонкої структури, а та-

кож створено паралельну MPI-програму, яка базується на використанні ме-

тоду регуляризації Тихонова для розв’язання інтегрального рівняння Фред-

гольма першого роду. Встановлено добре узгодження результатів розрахун-

ків двома шляхами з даними прямих експериментальних досліджень непруж-

ного некогерентного розсіювання теплових нейтронів гекса-

тіо(селено)гіподифосфату олова. Показано, що цю програму можна викорис-

товувати для обчислення ГФС кристалів із реальних експериментальних да-

них теплоємності за таких умов: 1) з апріорної інформації відомо енергетич-

ний інтервал, де ГФС набуває ненульових значень і на цьому інтервалі ГФС є 

майже всюди гладкою функцією; 2) відносна похибка з експериментального 

визначення теплоємності не перевищує 1 %. 

6. Результати вимірювання теплоємності та коефіцієнта теплопровіднос-

ті сегнетоелектричних кристалів гексатіогіподифосфату олова під впливом 

гідростатичного стиску підтвердили, що вплив тиску спричинює зниження 

температури фазового переходу і зовнішній тиск наближає фазовий перехід у 

гексатіогіподифосфаті олова до трикритичної точки. В наближенні лінійної 

за концентрацією й тиском зміни коефіцієнтів розкладання термодинамічно-

го потенціалу на основі аналізу результатів дослідження теплоємності, двоп-

роменезаломлення і спонтанної поляризації побудовано модель термодинамі-

чних “шляхів” твердих розчинів (PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6. Визначено ділянку T—

p—y—х-діаграми (PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6, в якій знаходиться трикритична точка 

Ліфшиця. 

7. Встановлено, що γ-опромінення монокристала тетраборату літію при-

зводить до різкого зростання амплітуди піка внутрішнього тертя за 320 К, в 
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результаті чого у спектрі опроміненого кристала відбувається перерозподіл 

інтенсивності поглинання механічної енергії, а в склоподібному тетрабораті 

літію опромінення зумовлює розширення піка внутрішнього тертя, що 

пов’язано з активуванням рухливості іонів літію. Після опромінення склопо-

дібного Li2B4O7 в інтервалі 520—570 К зростання Q
–1

(T), характерне для по-

чатку α-процесу релаксації, відсутнє. 

У разі нагрівання опромінених зразків від кімнатної температури до 570 

К і відпалу за цієї температури протягом 1 год механічні властивості монок-

ристалічного і склоподібного тетраборату літію значною мірою відновлю-

ються. 

8. Результати ab initio розрахунків просторової та електронної будови, а 

також термодинамічних властивостей кластерних моделей іонних провідників 

тетраборату літію та іонних сегнетоелектриків гексатіогіподифосфату олова 

підтвердили, що запропоновані кластери є стабільними і зберігають топологію 

модельованого кристала, а розраховані значення геометричних параметрів за-

довільно узгоджуються з відповідними експериментальними результатами. 
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