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Дослiджено дисперсiйнi, температурнi та баричнi змiни двопроменезалом-
лення кристалу β-LiNaSO4. За iндукованими змiнами двопроменезаломлен-
ня пораховано комбiнованi п’єзооптичнi коефiцiєнти. Виявлено, що оптична
анiзотропiя кристалу зростає при пiдвищеннi температури та прикладаннi
одновiсного тиску вздовж оптичної осi кристалу, та зменшується внаслiдок
дiї тиску у перпендикулярному до осi напрямку. Встановлено вплив катiон-
ного замiщення K → Na на рефрактивнi параметри шляхом порiвняння з
вiдповiдними для кристалу LiKSO4.

Ключовi слова: дисперсiя двопроменезаломлення, п’єзооптичнi констан-
ти, одновiснi тиски

1 Вступ

Кристали групи LiASO4, де A = Li, Na, K, Rb, Cs..., довгий час привертають
увагу дослiдникiв через здатнiсть зазнавати низки фазових перетворень, володiючи
при цьому сегнетоелектричними, сегнетоеластичними та суперiонними властивостя-
ми. Так представник даної сiм’ї, кристал лiтiй натрiй сульфату (ЛНС) LiNaSO4 мо-
же перебувати в двох фазах: низькотемпературнiй β-фазi та високотемпературнiй
α-фазi з фазовим переходом при 788 K [1]. α-ЛНС має кубiчну об’ємоцентровану
структуру та володiє швидкою iонною провiднiстю. Для β-ЛНС характерна триго-
нальна симетрiя з гексагональною комiркою i просторовою групою P31c та спосте-
рiгаються пiроелектричнi властивостi. За кiмнатної температури параметри гратки
LiNaSO4 рiвнi a = 7,6270 A, c = 9,8579 A густина = 2,527 г/см3 [2].

c© Стадник В., Щепанський П., Рудиш М. , 2017



В.Стадник, П. Щепанський, М. Рудиш
ISSN 1024-588X. Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. 2017. Вип. 53 43

Нещодавно дослiджено важливi оптичнi характеристики кристалу β-LiNaSO4 та-
кi як край фундаментального поглинання та нормальну дисперсiю [3]. Найiмовiрнi-
шим типом переходу поблизу фундаментального краю поглинання кристалу вважа-
ють непрямий дозволений перехiд. Ширина забороненої зони кристалу ЛНС рiвна
Eg = 4,7 еВ, енергiя фонона Ep = 0,6 еВ. Для кристалу характерна нормальна дис-
персiя при енергiях фотона менших за край поглинання, тодi як за вищих енергiй –
дисперсiя аномальна.

Однак цiкавими, на наш погляд, можуть бути також анiзотропнi оптичнi вла-
стивостi кристалу LiNaSO4, данi щодо яких, за винятком згадки про те, що даний
кристал оптично одновiсний та наведених показникiв заломлення для однiєї дов-
жини хвилi (589,29 нм) [4], до нашого вiдома, вiдсутнi. Такий iнтерес пов’язаний з
тим, що кристали групи ABSO4 часто володiють явищем iнверсiї знаку двопромене-
заломлення [5–10], яке знаходить своє застосування при визначеннi точного вмiсту
речовини, в створеннi вузькозонних оптичних фiльтрiв, датчикiв тиску та темпера-
тури [11-13].

Для структурно близького до дослiджуваного кристалу LiKSO4 згадане явище
спостерiгається [5], а тому цiкаво, на наш погляд, розглянути вплив структурно-
го катiонного замiщення на оптичну анiзотропiю та iснування iзотропних станiв у
кристалi.

2 Методика експерименту

Монокристали LiNaSO4 вирощено з водного розчину методом повiльного випа-
ровування. Вихiдними сполуками були комерцiйно доступнi солi Li2SO4 та Na2SO4.
Отриманi кристали були невеликого розмiру (∼ 0,7 см2) у формi трикутних призм
i мали хорошу оптичну якiсть.

Дослiдження температурної залежностi двопроменезаломлення здiйснювалося
iнтерференцiйним методом за змiщенням iнтерференцiйної картини внаслiдок змiни
температури. Для нагрiвання кристалiв використано цилiндричну пiч зi системою
контролю температури ± 0,1◦С. За таких умов, двопроменезаломлення визначається
як:

∆ni(λ, T ) = k(T )λ/di(T ). (1)

Для вивчення впливу механiчних напружень на двопроменезаломлення викори-
стано спецiальну приставку до крiостату, що дозволяє стискати кристали за до-
помогою набору калiбрувальних важкiв. Вимiрювання проводили шляхом аналiзу
змiщення iнтерференцiйної картини за фiксованої температури:

∆ni(λ, σi) = k(σi)λ/di(σi). (2)

Максимально використовуваними були тиски порядку σi = 200 бар.
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Рис. 1: Дисперсiя двопроменезаломлення ∆n кристалiв LiNaSO4 за 294, 430 i 565 K

Табл. 1: Температурнi змiни двопроменезаломлення кристалiв LiNaSO4

та їх дисперсiя d∆n/dλ 10−6 нм−1

Температура, К d∆n/dT 10−5 K−1 λ = 400 нм λ = 550 нм λ = 750 нм
(λ = 500 нм)

294 – 0,7 1,70 1,12 1,14
430 – 1,9 1,53 1,06 1,01
565 – 3,9 1,13 0,87 0,81

3 Результати та обговорення

На рис. 1 показано дисперсiйнi залежностi двопроменезаломлення ∆n кристалiв
LiNaSO4 для рiзних температур. Видно, що з пiдвищенням температури оптична
анiзотропiя кристалу зменшується, при цьому можна помiтити, що в загальному,
також дещо зменшується i дисперсiя кривих двопроменезаломлення (Табл. 1).

Температурна залежнiсть двопроменезаломлення для фiксованої довжини хвилi
(λ = 500 нм) (Рис. 2) вказує на майже лiнiйну швидкiсть змiни двопроменезаломле-
ння. Параметри температурних залежностей кристалiв ЛНС вказано в табл. 1.

Варто вiдмiтити, що температурна поведiнка оптичної анiзотропiї кристалу
LiNaSO4 є дiаметрально протилежною до встановленої для LiKSO4 [5]. Для оста-
тнього двопроменезаломлення зменшується при пониженнi температури, тодi як у
дослiджуваному – зростає. Таким чином, спостережувану для кристалу LiKSO4 по-
яву iзотропного стану слiд було б шукати в ЛНС за високих температур в коротко-
хвильовiй дiлянцi спектру. Однак реально виявити такий стан у даному кристалi
неможливо через обмеженi фiзичнi характеристики та наявнiсть фазового переходу
за високих температур.

На рис. 3 показано дисперсiю двопроменезаломлення кристалiв ЛНС для на-
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Рис. 2: Температурна залежнiсть двопроменезаломлення ∆n кристалiв LiNaSO4 для дов-
жини хвилi λ = 500 нм

Табл. 2: Дисперсiя двопроменезаломлення кристалiв LiNaSO4 при Ткiмн. для рiзних на-
прямiв тиску −d∆n/dλ 10−6 нм−1

Довжина хвилi Напрямок поширення свiтла σi = 0 σy(x) = 200 σz = 200
λ = 400 нм x(y) 1,70 1,56 1,72
λ = 750 нм x(y) 1,14 1,02 1,16

прямiв одновiсного тиску вздовж i перпендикулярно до оптичної осi z за кiмнатної
температури. З рисунка видно, що тиски σ⊥z i σ‖z ведуть до майже однакових за
абсолютним значенням, але рiзних за знаком змiн величини двопроменезаломлення.
Так одновiсний тиск σ⊥z призводить до зменшення двопроменезаломлення криста-
лу, а тиск σ‖z – до його зростання. При цьому дисперсiя кривої ∆n(λ) пiд впливом
тиску σ‖z дещо зростає, а при σ⊥z – зменшується. В табл. 2 наведено значення дис-
персiї двопроменезаломлення кристалiв ЛНС для рiзних напрямiв тиску.

Варто вiдмiтити, що спостережувана особливiсть зростання оптичної анiзотропiї
пiд впливом одновiсного механiчного тиску направленого вздовж оптичної осi та її
зменшення при прикладаннi тиску перпендикулярно до осi характерна також для
кристалу LiKSO4.

Викорстовуючи iндукованi одновiсним тиском змiни двопроменезаломлення, за
вiдомою формулою

π0
im =

2δ∆ni
σm

− 2∆nisim, (3)

ми розрахували дисперсiйнi залежностi комбiнованих п’єзооптичних констант
кристалу ЛНС (рис. 4). Тут δ∆ni – iндукованi змiни двопроменезаломлення для
напрямкiв поширення свiтла вздовж кристалографiчної осi i i прикладеного тиску
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Рис. 3: Дисперсiя двопроменезаломлення ∆n механно вiльного та одновiсно затиснутого
кристала LiNaSO4 за кiмнатної температури

на зразок вздовж m. Другий доданок враховує змiни розмiрiв кристалу вздовж осi
i, sim – коефiцiєнти пружної податливостi.

З рисунка видно, за кiмнатної температури коефiцiєнти π0
im характеризуються

незначною дисперсiйною залежнiстю, при цьому дисперсiя π0
13 є нормальною, а π0

12 –
аномальною. Дисперсiйна змiна комбiнованої п’єзооптичної константи π0

13 становить
12, 9 · 10−15 для 400 нм та 2, 2 · 10−15 для 700, а π0

12 – –7, 1 · 10−15 та –4, 8 · 10−15 для
400 i 700 нм вiдповiдно.

Рiзнi знаки i спектральнi змiни π0
im вказують на те, що вплив одновiсного ме-

ханiчного тиску вздовж кристалофiзичних осей x = y i z призводить до рiзного
характеру змiн iндукованого двопроменезаломлення кристалу.

За своїм характером дисперсiйнi змiни п’єзоконстант π0
12 i π0

13 кристалу ЛНС до-
волi схожi на вiдповiднi для кристалу α-LiNH4SO4 [14], однак самi константи сильно
рiзняться за значенням: усереднене π0

12 = 5,6 Бр для α-LiNH4SO4, тодi як для ЛНС
π0
12 = –2,1 Бр, π0

13 = –5,8 Бр для α-LiNH4SO4 i π0
13 = 2,2 Бр для ЛНС.

Висновки

В данiй роботi ми представляємо результати дослiдження двопроменезаломлюю-
чих властивостей кристалу LiNaSO4 пiд дiєю зовнiшнiх факторiв. Встановлено, що
даний кристал володiє доволi високою анiзотропiєю, як для кристалiв групи ABSO4,
значно бiльшою, нiж LiKSO4. Дисперсiя показникiв заломлення є нормальною, тодi
як довпроменезаломлення – аномальною i майже незмiнною на дослiдженiй дiлянцi
спектру.

Температурнi дослiдження двопроменезаломлення для головних кристалоопти-
чних напрямкiв кристалу дозволили виявити його зменшення у випадку нагрiвання.
Пiд час структурного замiщення iонiв K+ на Na+ спостерiгається змiна поведiнки
анiзотропiї кристалу зi змiною температури: вiд зростання з пiдвищенням темпера-
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Рис. 4: Спектральнi залежностi комбiнованих п’єзооптичних констант кристалiв ЛНС за
кiмнатної температури

тури – до її зниження.
З баричного дослiдження дисперсiї двопроменезаломлення встановлено, що

одновiсний тиск, прикладений вздовж оптичної осi, призводить до збiльшення
анiзотропiї кристалу, тодi як тиск вздовж напряму перпендикулярного до оптичної
осi – до її зменшення. За iндукованими змiнами двопроменезаломлення розраховано
п’єзооптичнi коефiцiєнти кристалу.
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THE INFLUENCE OF TEMPERATURE AND UNIAXIAL
STRESSES ON THE REFRACTIVE PARAMETERS OF LiNaSO4

CRYSTALS
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Dispersional, temperature and baric changes of the birefringence of β-LiNaSO4

crystal are investigated. Using induced birefringence changes the combined pi-
ezooptical coefficients are calculated. Optical anisotropy of the crystal is found to
increase with increasing temperature and application of uniaxial pressure along
the optical axis direction of the crystal, and decreases in a result of the pressure
acting in the direction perpendicular to the axis. The influence of cation substi-
tution K→ Na on the refractive parameters was established by comparison with
the corresponding for LiKSO4 crystal.

Key words: dispersion of birefringence, piezooptical constants, uniaxial stress
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОДНООСНЫХ ДАВЛЕНИЙ
НА РЕФРАКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КРИСТАЛЛОВ LiNaSO4
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Исследованы дисперсионные, температурные и барические изменения дву-
лучепреломления кристалла β-LiNaSO4. За индуцированными изменения-
ми двулучепреломления рассчитано комбинированные пьезооптические ко-
эффициенты. Показано, что оптическая анизотропия кристалла возраста-
ет при повышении температуры и приложении одноосного давления вдоль
оптической оси кристалла и уменьшается вследствие действия давления в
перпендикулярном к оси направлении. Установлено влияние катионного за-
мещения K → Na на рефрактивные параметры путем сравнения с соответ-
ствующими для кристалла LiKSO4.

Ключевые слова: дисперсия двулучепреломления, пьезооптические кон-
станты, одноосное давление
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