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В роботi отримано кристали LiNH4 SO4 α-модифiкацiї i дослiджено спектральнi залежностi їх показникiв заломлення ni (λ) та двопроменезаломлення ∆ni в дiапазонi кiмнатних температур. Виявлено перетин кривих nx (λ)
i nz (λ), що свiдчить про наявнiсть iзотропної точки, яка за кiмнатної температури знаходиться на довжинi хвилi λ0 ≈ 683 нм. Температурнi вимiрювання кута мiж оптичними осями свiдчать про змiну площини оптичних осей
пiд час переходу через iзотропний стан. Отриманi результати дають можливiсть запропонувати LiNH4 SO4 у метрологiю як новий кристал з iзотропною
точкою за кiмнатних температур в доступнiй дiлянцi спектру.
Ключовi слова: показник заломлення, двопроменезаломлення, iзотропна
точка
Явище перетину дисперсiйних кривих показникiв заломлення кристалiв почали
вивчати на початку 60-х рокiв ХХ ст. До найзнаковiших робiт можна вiднести роботу
Н. Хопфiлда i Д. Томаса [1] (1965 р.), якi дослiджували поглинання гексагональних
кристалiв ZnO i CdS (клас симетрiї 6mm) в магнiтному полi за рiзних поляризацiй падаючого свiтла вiдносно оптичної осi кристалу. Вони виявили аномальнi лiнiї
поглинання за певних напрямiв поляризацiї Е вектора напруженостi електричного
поля свiтлової хвилi, iнтенсивнiсть яких залежала вiд орiєнтацiї магнiтного поля Н
вiдносно хвильового вектора свiтлового променя.
Пiд час iнтерпретацiї отриманих результатiв цi автори припустили, що iстинно нормальними хвилями в кристалi є поляритони, тобто суперпозицiю екситонiв
i фотонiв. Тому спостережуванi лiнiї було названо поляритонними i спостерiгати
їх можна було за частот, для яких виконується спiввiдношення ε⊥ (ν) = εk (ν), де
ε⊥ (ν) i εk (ν) – дiелектричнi проникностi кристала для випромiнювання, поляризованого перпендикулярно та паралельно до оптичної осi вiдповiдно, тобто в точках
перетину спектральних залежностей звичайного no та незвичайного ne показникiв
c Стадник В., Когут З., Матвiїшин I. та iн., 2013
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заломлення. Довжину хвилi λ0 , для якої no = ne , називають iзотропною точкою
(IТ), оскiльки анiзотропний за своєю структурою i властивостями кристал поводиться як оптично iзотропний. Саме на довжинах λ0 i були зафiксованi аномалiї у
спектрах поглинання кристалiв ZnO i CdS.
Iснування iзотропної точки в кристалах CdS i CdSe було пояснено дихроїзмом
смуги поглинання i комбiнованим впливом поглинання екситонної смуги i сильного
основного поглинання в далекiй ультрафiолетовiй дiлянцi спектру [2].
Кристали, якi володiють IТ, iнколи називають ε-iзотропними [3] внаслiдок рiвностi за довжин хвиль λ = λ0 головних значень тензора дiелектричної проникностi.
Перехiд через IТ супроводжується змiною знаку двопроменезаломлення кристала,
тобто має мiсце його iнверсiя. Тому саме явище перетину дисперсiйних кривих показникiв заломлення називають явищем iнверсiї знаку двопроменезаломлення (IЗД).
IЗД виступає як результат температурно-спектральних деформацiй оптичної iндикатриси низки кристалiв i полягає в тому, що для кожної довжини хвилi лише
за певної температури має мiсце перехiд кристалу з одновiсного в iзотропний чи з
двовiсного – в одновiсний стан.
Наявнiсть i температурну залежнiсть iзотропного стану кристалу природно зв’язувати з дисперсiйними i температурними змiнами показникiв заломлення ni , якi,
в свою чергу, пов’язанi з вiдповiдною змiною параметрiв ультрафiолетових (УФ) та
iнфрачервоних (IЧ) осциляторiв.
Явище IЗД реалiзується доволi часто. IТ виявлено в низцi бiнарних напiвпровiдникових сполук: CdS [4–6], CdSe [6,7], ZnO [8,9], MgF2 [10], ZnS [11]. В роботах [12,13]
проведено дослiдження спектрального положення IТ у змiшаних кристаллах CdSCdSe. Точку IЗД виявлено також в низцi халькопiритних напiвпровiдникових споII IV V
луках типу AI BIII CVI
2 та A B C2 [14–16]. Спектральне положення IТ в кристалi
залежить вiд технологiї отримання, стехiометрiї складу, наявностi домiшок, зовнiшнiх полiв, температури, тиску тощо, i тому може вiдрiзнятись вiд зразка до зразка.
Вивчення фiзики явищ, якi приводять до IЗД, дозволяє прогнозувати шляхи
iндукування IТ в рiзноманiтних кристалах. Вихiдним пунктом у випадку аналiзу
причин, якi приводять до явища IЗД є характер структурного впорядкування атомiв
в ґратцi тiєї чи iншої сполуки.
Авторами [17] зроблено висновок, що походження IТ в напiвпровiдникових кристалах зумовлене особливостями будови енергетичних зон кристалу та анiзотропiєю
мiжзонних переходiв, якi визначають швидке зростання одного з показникiв заломлення у разi наближення до краю фундаментального поглинання та змiною знаку
двопроменезаломлення. Тому IТ в таких кристалах розташована поблизу краю власного поглинання з довгохвильової дiлянки спектру.
Явище IЗД виявлено в низцi дiелектричних кристалiв-фероїкiв групи A2 BX4 :
K2 SO4 , LiKSO4 , Rb2 SO4 , RbKSO4 , RbNH4 SO4 , (NH4 )2 BeF4 , а також в сегнетовiй
солi, амонiєвiй сегнетовiй солi, сингенiтi тощо [18–20].
В кристалi LiKSO4 (ЛКС) виявлено двi IТ [21]. Встановлено, що IТ при охолодженнi перемiщається в довгохвильову частину спектру. В районi 250–265 К кристал
зазнає ФП 2-го роду. Виявлено, що за температури 255 К змiнюється температурний хiд кривої λ0 (T ), а за температури ФП 1-го роду (185 К) вона зникає. Пiд час
нагрiвання точка IЗД виникає за 205 К i її температурний хiд повнiстю вiдтворює
температурний хiд кривої при нагрiваннi [22]. Поведiнка iзотропної точки λ0 криста-
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лу ЛКС значно вiдрiзняється вiд поведiнки iзотропної точки iзоморфного кристала
K2 SO4 , для якого dλ0 /dT → ∞. Величини i дисперсiя ni кристала K2 SO4 в напрямках i та j є дуже близькими i за певних температур спiвпадають по всьому спектру,
тобто має мiсце "iзоспектральнiсть"IТ [23, 24].
Оскiльки обидвi iзотропнi точки в кристалi K2 SO4 виникають за певних температур одночасно в широкому спектральному дiапазонi вiд 250 до 850 нм, то їх природу,
вiдповiдно, пов’язують зi структурними перетвореннями. Однак, оскiльки при цьому зразок не стає оптично iзотропним по всiх напрямках, тому виникає необхiднiсть
зв’язувати спостережуваний ефект зi взаємними температурними перетвореннями
параметрiв УФ i IЧ осциляторiв, що визначають дисперсiйнi i температурнi залежностi показникiв заломлення вздовж рiзних кристалофiзочних напрямiв.
В кристалах LiKSO4 не спостерiгають практичної рiвностi параметрiв оптичної
iндикатриси i, вiдповiдно, має мiсце iнше спiввiдношення параметрiв УФ i IЧ осциляторiв. Поведiнка iзотропної точки кристала LiKSO4 нагадує поведiнку точки IЗД
кристала Rb2 SO4 в Х-напрямку.
В короткохвильовiй дiлянцi спектру iзотропнi точки кристалу Rb2 SO4 володiють
слабою температурною залежнiстю, причому |dλoy /dT | < |dλox /dT |, а в довгохвильовiй дiлянцi спектру швидкiсть перемiщення iзотропної точки значна, особливо в
Y-напрямi, однак |dλoy /dT | > |dλox /dT |.
В кристалi RbNH4 SO4 [25] IТ виявлено для осi Y за температури 189 К i 633 нм,
її температурна чутливiсть ∂λo /∂T виявилась дуже високою, що узгоджується зi
спектральною залежнiстю ny , а оптичнi осi з площини XY переходять у площину YZ.
При цьому мають мiсце такi змiни коноскопiчних фiгур: за кiмнатної температури
для довжини хвилi λ = 633 нм кут мiж оптичними осями становить 41◦ 30′ , для 189 К
кристал стає одновiсним, за низьких температур кут мiж осями знову збiльшується.
Дисперсiйнi змiни ni кристалiв RbKSO4 вказують на iснування трьох точок IЗД у
всiх трьох кристалофiзичних напрямках зразка [26].
Цiкавим є пошук нових кристалiв цiєї групи з IТ. Такий пошук має на метi розширити коло практично важливих матерiалiв для термометрiї, та пов’язати вплив
замiщення елементiв структури на вже вiдомi температурний та спектральний дiапазони iснування iнверсiї знаку двопроменезаломлення даного кристалу.
З цiєю метою нами вибрано кристал лiтiй-амонiй сульфат LiNH4 SO4 . Кристали LiNH4 SO4 (ЛАС) володiють фазовими переходами (ФП) за температур 459 К i
285 К. Вище температури 459 К кристал ЛАС має структуру G0 = P mcn, Z = 4.
ФП за температури T1 = 459 К є переходом 1-го роду зi стрибком поляризацiї
∆Pc ∼ 2 · 103 мкКл/см2 . Структура фази G1 = P 21 cn, Z = 4 кристала ЛАС є одним
з можливих варiантiв впорядкування тетраедричних (Т)-груп вiдносно поворотiв
навколо псевдо гексагональної осi с. Дана фаза є сегнетоелектричною. За температур 285 К має мiсце ФП G1 → G2 (симетрiя фази G2 = P 21 /c11) в сегнетоеластичну
фазу [27–29].
Наведена послiдовнiсть ФП iснує в β-модифiкацiях кристала ЛАС. Для них характерною є псевдогексагональна тридимитоподiбна структура, яка складається з
тетраедрiв SO4 i LiO4 , якi з’єднанi вершинами i створюють шестиланковi кiльця, є
перпендикулярнi до осi Z. Половина тетраедрiв повернута вершинами донизу, а iнша
- догори, де вони з’єднанi з наступним шаром тетраедрiв. В утворених порожнинах
знаходиться амонiйна група.
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Вiдомою є також α−модифiкацiя кристала ЛАС, яка вiдрiзняється вiд
β−модифiкацiї тим, що тетраедри SO4 i LiO4 в Z-напрямi можуть мати спiльними не лише вершини, але й ребра. Сусiднi шари взаємодiють через водневi зв’язки з атомами азоту амонiйних груп, утворюючи шарувату структуру. Кристали
α−модифiкацiї утворюються тодi пiд час вирощування за кiмнатних або нижчих
температур, а β−модифiкацiї - за температур вищих вiд 30 ◦ С .
В данiй роботi вирощено кристали ЛАС α−модифiкацiї (α−ЛАС) та дослiджено
їх показники заломлення i двопроменезаломлення. Данi кристали вирощено методом
випаровування за температур 20 ◦ С. Вони мали вигляд видовжених шестикутникiв.
Рефрактивнi властивостi дослiджено вiдомими методиками [18–20].

Результати дослiджень та їх обговорення
Встановлено, що дисперсiя показникiв заломлення ni (λ) кристала ЛАС за кiмнатної температури є нормальною (∂n/∂λ < 0) (рис. 1, табл. 1) i добре описується
двоосциляторною формулою Зельмейєра:
n2i = 1 +

B2 λ202 λ2
B1 λ201 λ2
−
λ2 − λ201
λ2 − λ202

(1)

де λ01 i λ02 - положення ефективних центрiв ультрафiолетової (УФ) i iнфрачервоної
(IЧ) смуг поглинання, B1 i B2 - величини, пов’язанi з ефективними силами УФ i IЧ
осциляторiв.
Таблиця 1. Параметри оптичної iндикатриси кристалiв LiNH4 SO4 за кiмнатної
температури
∂ni /∂λ, 10−5 нм−1
λ = 500
X
Y
Z
нм
-5.2
-4.6
-5.4
вiсь
λ01 , нм
λ02 , нм
Bi , 10−6 нм−2
B ′ i , 10−9 нм−2
X
105.4
1020.21
104.1
1.46
Y
108.7
8413.9
97.5
3.56
Z
109.3
3636.57
96.7
2.41
−24
3
3
αi , 10
см
Ri , см
X
8.41
26.12
Y
8.52
26.23
Z
8.48
26.14
Показники заломлення та їх дисперсiя задовольнять нерiвностi |∂nx,z /∂λ| >
|∂ny /∂λ|, nz ≥ nx > ny . Показники заломлення в напрямi X i Z дуже близькi мiж
собою i мають тенденцiю до сходження в ближнiй IЧ дiлянцi спектру, що наводить
на думку про можливе iснування в даному кристалi iзотропної точки.
За експериментальними значеннями показникiв заломлення з використанням
спiввiдношення Лорентц-Лоренца
4
ρ
n2i − 1
= πN0 αi = Ri
n2i + 2
3
µ

(2)
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Рис. 1: Дисперсiя показникiв заломлення кристалiв LiNH4 SO4 α-модифiкацiї за кiмнатної
пемператури.

розраховано електроннi поляризовностi αi i повнi рефракцiї Ri даних кристалiв
(табл. 1), якi добре узгоджуються iз сумою рефракцiй окремих елементiв структури [30]
RLiN H4 SO4 = RLi+ + RN H + + RSO2− = 0, 2 + 11, 96 + 14, 5 = 26, 66 см3
4

4

i свiдчать про те, що катiони дають значний внесок (∼ 45%) в загальну рефракцiю
дослiджуваних кристалiв. Порiвняння параметрiв оптичної iндикатриси кристалiв
LiNH4 SO4 з iзоморфними кристалами K2 SO4 , Rb2 SO4 , (NH4 )2 SO4 i RbNH4 SO4 показали наступнi змiни унаслiдок катiонного замiщення. Замiщення Li+ →Rb+ приводить до збiльшення показникiв заломлення в середньому на 3 − 5 · 10−3, змiщенню
λox приблизно на 7 нм в сторону коротших, а λoz - на 3 нм в сторону довших довжин
хвиль.
Загалом встановлено, що замiщення Li+ →K+ →NH4 → Rb+ приводять до зменшення ni в середньому на 0.02 i 0.03 i незначних змiн λ01 , λ02 , B1 i B2 .
Вимiрювання двопроменезаломлення ∆ni для всiх кристалофiзичних напрямiв
показало, що дисперсiя ∆ni в напрямах X i Z є нормальною (∂∆nx /∂λ = −4, 78·10−6
нм−1 , ∂∆nz /∂λ = −7, 12 · 10−6 нм−1 ), тодi як в напрямi Y - вона є аномальною, що
свiдчить про iснування точки IЗД в даному напрямi (рис. 2). Дiйсно температурнi
дослiдження ∆ny (λ, T ) показали, що зi збiльшенням температури ∆ny зменшується,
так що точка ∆ny = 0 змiщується в короткохвильову дiлянку спектру (рис. 3).
З метою додаткової перевiрки iснування iзотропного стану в кристалi ЛАС проведено незалежно дослiдження температурної залежностi кута мiж оптичними осями
2V. Кристал попередньо орiєнтують за допомогою поляризацiйного мiкроскопа так,
щоб в полi зору був зрiз, перпендикулярний до гострої бiсектриси кута мiж оптичними осями (в нашому випадку це Y-зрiз). Кристал встановлюють мiж схрещеними
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Рис. 2: Дисперсiя двопроменезаломлення кристалiв LiN H4 SO4 α-модифiкацiї за кiмнатної
температури.

Рис. 3: Дисперсiя двопроменезаломлення кристалiв LiNH4 SO4 α-модифiкацiї для рiзних
температур: 1 – 293 К, 2 – 322 К, 3 – 350 К.
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поляризаторами в дiагональне положення, що забезпечує максимальне просвiтлення поля зору. Встановлено, що за кiмнатної температури (Т = 293 К) 2V = 260 для
λ = 633 нм i з пiдвищенням температури вiн зменшується так, що за температури
300 К кут 2V = 0◦ , що пiдтверджує iснування iзотропної точки в цьому кристалi. У
разi подальшого пiдвищення температури оптичнi осi переходять з площини XOZ в
площину XOY i кристал знову стає оптично двовiсним (рис. 4). Температурний гiстерезис пiд час змiни кута мiж оптичними осями 2V у межах точностi експерименту
вiдсутнiй.

Рис. 4: Температурна залежнiсть кута мiж оптичними осями кристалу ЛАС для λ = 633 нм.

Базуючись на експериментальних залежностях ∆ny (λ, T ), побудовано температурно - спектральну дiаграму iзотропного стану кристалiв ЛАС (рис. 5). Видно, що
вона охоплює доступний спектральний (550 - 700 нм) i температурний (280 - 350
К) дiапазони. Нагрiвання вище температур 350 К приводить до метастабiльного переходу кристала з α− в β−модифiкацiю, при цьому суттєво змiнюються оптичнi
властивостi кристала та положення iзотропної точки. Поведiнка IТ в кристалi ЛАС
подiбно до поведiнки IТ кристалу сингенiту. Точки кривої рис. 4 вiдповiдають одновiсному стану кристала. В областях I i II цього рисунка кристали ЛАС є оптично
двовiсними з наступною орiєнтацiєю осей iндикатриси: оптичнi осi знаходяться в
площинi XOZ (область I) i в площинi XOY (область II). Спектрально-температурна
o
залежнiсть iзотропного стану ∂λ
∂T кристала ЛАС нелiнiйна: швидкiсть змiщення по
спектру з температурою становить 0,68 i 0,5 нм/К за кiмнатної температури метаo
стабiльного переходу, вiдповiдно. Незначна змiна ∂λ
∂T пiд час змiни температури i
довжини хвилi робить кристал ЛАС перспективним як датчик температури i тиску.
Залежнiсть λ0 (T ) кристалу ЛАС дослiджували як в режимi нагрiвання, так i
охолодження. При цьому виявлено хорошу вiдтворюванiсть результатiв.
Порiвняння параметрiв оптичної iндикатриси iзоморфних кристалiв групи
A2 ВХ4 може слугувати обґрунтуванням критерiїв пошуку кристалiв з IТ, якщо
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Рис. 5: Температурно-спектральна дiаграма iзотропного стану кристалiв LiNH4 SO4 αмодифiкацiї.

прийняти до уваги, що кристали K2 SO4 , RbKSO4 , Rb2 SO4 , LiKSO4 , LiNH4 SO4 ,
RbNH4 SO4 i (NH4 )2 BeF4 володiють iзотропною точкою в широкому температурному i спектральному дiапазонах. Оскiльки катiонне замiщення призводить до незначних змiн параметрiв оптичної iндикатриси, то можна очiкувати, що воно приведе
до змiни спектрального або температурного дiапазону iснування iзотропного стану
залежно вiд процентного спiввiдношення змiшуваних речовин.
Таким чином, в роботi проаналiзовано умови виникнення iзотропного стану в
низцi кристалiв. Показано, що дисперсiю ∆n можна якiсно описувати на основi моделi, яка представляє собою внесок крайових оптичних переходiв та високо енергетичних переходiв в глибинi власної смуги поглинання, причому перший внесок
обумовлює дисперсiю, а другий - величину no , ne i ∆n.
Отримано кристали LiNH4 SO4 α−модифiкацiї, дослiджено спектральнi залежностi їх показникiв заломлення та двопроменезаломлення в дiапазонi кiмнатних температур.
Виявлено перетин кривих nx (λ) i nz (λ), що свiдчить про наявнiсть iзотропної
точки (∆ny = 0), яка за кiмнатної температури знаходиться на довжинi хвилi λ0 ≈
683 нм. Температурнi вимiрювання кута мiж оптичними осями свiдчать про змiну
площини оптичних осей пiд час переходу через iзотропний стан.
Отриманi результати дають можливiсть запропонувати LiNH4 SO4 у метрологiї
як новий кристал з iзотропною точкою за кiмнатних температур в доступнiй дiлянцi
спектру.
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SEARCHING FOR NEW CRYSTALS WITH ISOTROPIC POINT
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In this paper have been obtained crystals LiNH4 SO4 in α- modiﬁcation, spectral
dependences of the refractive indices ni (λ) and birefringence ∆ni in the room
temperature range has been studied. It has been found the intersection of curves
nx (λ) and nz (λ), which testiﬁes the presence of isotropic point which is at room
temperature at a wavelength λ0 ≈ 683 nm. The temperature measurement of the
angle between the optical axes testify to the change of the plane of optical axes
during transition through the isotropic state. Obtained results make it possible
to oﬀer LiNH4 SO4 as new crystal with isotropic point at room temperature in
available region of the spectrum.
Key words: refractive index, birefringence decay, isotropic point

158

В. Стадник, З. Когут, I. Матвiїшин та iн.
ISSN 1024-588X. Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. 2013. Вип. 48

ПОИСК НОВЫХ КРИСТАЛЛОВ С ИЗОТРОПНОЙ ТОЧКОЙ
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П. Щепанский1
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2
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В работе получено кристаллы LiNH4 SO4 α - модификации, исследованы
спектральные зависимости их показателей преломления ni (λ) и двулучепреломления ∆ni в диапазоне комнатных температур. Обнаружено пересечение кривых nx (λ) и nz (λ), что свидетельствует о наличии изотропной точки, которая при комнатной температуре находится на длине волны λ0 ≈ 683
нм. Температурные измерения угла между оптическими осями свидетельствуют об изменении плоскости оптических осей во время перехода через
изотропное состояние. Полученные результаты дают возможность предложить LiNH4 SO4 как новый кристалл с изотропной точкой при комнатных
температурах в доступном участке спектра.
Ключевые слова:
тропная точка

показатель преломления, двулучепреломление, изо-

