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Наведено результати дослiдження оптичних властивостей новосинтезова-
них твердих розчинiв InxTl1−xI в областi концентрацiй 0,4≤x≤ 0,9. Дослi-
джено залежнiсть двопроменезаломлення △ni вiд температури та концен-
трацiї TlI компоненти в твердому розчинi. Встановлено температурну пове-
дiнку лiнiйних розмiрiв дослiджуваних зразкiв.
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Вступ

Останнiм часом iнтенсивно вивчають властивостi напiвпровiдникiв i дiелектрикiв
з шаруватою кристалiчною структурою. Перспективнiсть даних дослiджень обумов-
лена наявнiстю трьох рiзних кристалографiчних осей (а 6=b 6=c), що значно розши-
рює їхнє практичне застосування [1, 2]. Недавно повiдомлено про можливiсть стру-
ктурного фазового переходу (ФП) твердих розчинiв замiщення (ТРЗ) InxTl1−xI [3].
Проте на даний час не з’ясованими залишається поведiнка оптичних параметрiв в
областi точки ФП.

Йодид талiю кристалiзується в ромбiчнiй структурi для температур до 178oС,
за вищих температур вiн переходить в кубiчну структуру CsCl. Повiдомлялося про
структурний фазовий перехiд в цьому кристалi в [4]. У галогенiдiв iндiю фазового
переходу не вiдбувається, за винятком InCl. Кристал розщеплюється перпендику-
лярно кристаллографiчної b - осi [9]. У попереднiх дослiдження [6] описано синтез
цих сполук, умови росту, а також деякi результати пов’язанi з їхнiми фiзичними вла-
стивостями. Кристалiчна структура InxTl1−xI ТРЗ описується просторовою групою
Cmcm, з рiзними а- i с-напрямки, що лежать в площинi шару.

У роботi наведено результати дослiдження температурної поведiнки ДПЗ ТРЗ
InxTl1−xI. Представлено залежнiсть ДПЗ вiд температури (для довжини хвилi 600
нм).
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1 Методика експерименту

Спектроскопiчний метод дозволяє вивчати дисперсiю у широкому спектральному
дiапазонi а також проводити точнi дослiдження температурних змiн ДПЗ одночасно
у широкiй спектральнiй дiлянцi [7].

Пропускання поляризацiйної системи яка складається зi схрещених поляриза-
торiв мiж якими в дiагональному положеннi встановлений зразок нормально до
падаючого паралельного пучка свiтла визначають за спiввiдношенням:

I = I0 sin
2(
π

λ
)(ni − nj)d, (1)

де I0 i I - iнтенсивностi падаючого пучка i того що пройшов через таку систему;
λ - довжина хвилi; ni-nj - величина ДПЗ. Якщо пучок бiлого свiтла проходить через
таку систему то в результатi синусоїдальної залежностi I(λ) спектр у фокальнiй
площинi спектрографа складатиметься з ряду свiтлих i темних смуг якi чергуються.
Умовою положення екстремумiв в спектрi є спiввiдношення:

(ni-nj)d=kλ,

де k - порядок iнтерференцiйної смуги.
У разi змiни температури зразка внаслiдок залежностi d(Т) i ni(Т) положення

iнтерференцiйних екстремумiв змiщуватиметься i ДПЗ визначатимуть так:

ni(λ, T) = kλ/di(T).

Одним з кращих методiв визначення ДПЗ є фотографiчний спосiб запису iн-
терференцiйної картини у фокальнiй площинi спектрографа типу ДФС-8 який за-
безпечує просторове роздiлення екстремумiв рiзних порядкiв усуває їх "розмиття"i
водночас дає змогу незалежно їх реєструвати. Основними вимогами до зразкiв є:
пiдбiр оптимальної товщини та строга їх плоскопаралельнiсть.

Дослiдження в областi температур 300-520 К проведено на спецiально виготовле-
нiй електронагрiвальнiй пiчцi яка мiстить двi коаксiально розташованих незалежнi
нагрiвальнi спiралi i дзеркальнi вiдбивачi для усунення градiєнта температур. Тем-
пературу пiдтримували за допомогою регулятора температури [7] з точнiстю 0,1-
0,5 К залежно вiд дiапазону регульованих температур. Датчиком температури була
хромель-алюмелiєва термопара.

Дослiдження температурної залежностi вiдносного лiнiйного розширення ТРЗ
InxTl1−xI проведено за допомогою дилатометра Сarl Zeiss Jena [3].

Дослiджуванi зразки являли собою плоскопаралельнi пластинки малих товщин
( 0,5 - 2,5 мм). Вимiрювання проводили в площинi в здовж b- осi. З метою з’ясуван-
ня наявностi температурно-незворотних явищ i структурних фазових перетворень,
близьких до переходiв першого роду, усi експерименти для ТРЗ InxTl1−xI було ви-
конано в режимi нагрiвання та охолодження.
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2 Результати та обговорення

Кристали InxTl1−xI (х=0,4÷0,9) нагрiвали вiд 310 K до 520 K, а потiм охолоджу-
вали до початкової температури. При нагрiваннi до температури ∼ 450 K кристал
видовжується - дiлянка кривої на промiжку вiд 355 до 450 K монотонно зростаюча.
Приблизно за температури 450 K лiнiйнi розмiри кристала перестають змiнюватись.
Процес охолодження кристала супроводжувався монотонним зменшенням вiдносно-
го лiнiйного розширення аж до температури ∼ 420 K. Залежнiсть вiдносного роз-
ширення вiд температури ТРЗ In0,5Tl0,5I приведено на рисунку 1.

Рис. 1: Температурна залежнiсть вiдносного лiнiйного видовження для ТРЗ In0,5Tl0,5I.

В мiру зростання талiєвої компоненти гiстерезис слабо змiщується в сторону ви-
щих температур. З експериментальних дослiджень температурної залежностi вiдно-
сного лiнiйного розширення видно, що вузькi областi аномальних змiн термiчного
розширення за нагрiвання та охолодження не збiгаються, що свiдчить про наявнiсть
значного гiстерезису (∼ 30 K). Останнiй може вказувати на наявнiсть фазового пе-
ретворення в кристалi, яке близьке за характером до переходу першого роду.

На рисунку 2 наведено дисперсiйну залежнiсть ДПЗ дослiджуваних кристалiв
ТРЗ InxTl1−xI у видимiй областi спектра. Видно, що дисперсiя є нормальною, а
сама змiна ДПЗ з довжиною хвилi є значною. Дана тенденцiя зберiгається при змiнi
температури кристала.
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Рис. 2: Eкспериментальна залежнiсть ДПЗ ∆(n)(λ, T ) для кристалiв In0,5Tl0,5I.

Цiкавим є аномально великi значення ДПЗ (∆n>0,25) вже за кiмнатної темпе-
ратури [9]. По мiрi зростання температури величина ДПЗ швидко зменшується, а
починаючи вiд температури Т ∼ 425 К - слабо змiнюється. Використовуючи експери-
ментально отриманi залежностi ∆(n)(λ) для рiзних значень температури побудовано
температурну залежнiсть ДПЗ (рис. 3).

При охолодженнi зразкiв величина ДПЗ ∆(n) починає монотонно зростати до ве-
личини ∼ 0,253. Розбiжнiсть мiж значенням ДПЗ ∆(n) при нагрiваннi та охолодженi
обумовлена iнерцiйнiстю системи.

Аналогiчна поведiнка ДПЗ простежується для ТРЗ InxTl1−xI в областi концен-
трацiй х = 0,4÷0,9. Вiдмiннiсть точки ФП одержаної з залежностi лiнiйного видов-
ження лежить в межах похибки вимiрювань.

Величина ДПЗ ∆(ni) по мiрi зростання температури зменшується вiд ∼ 0,26 до
величини ∼ 0,249. При температурi 451 К i вище величина ДПЗ не змiнюється (змiна
в межах похибки), це дозволяє припустити, що при данiй температурi є можливою
присутнiсть ФП в ТРЗ InxTl1−xI. А саме дослiджуванi кристали InxTl1−xI (0,4 ≤ х

≤ 0,9) iз двохвiсного переходить в одновiсний. Аналогiчна температурна поведiнка
притаманна бiнарним кристалам TlI [1]. Данi залежностi дозволяють нам припу-
стити, що ТРЗ InxTl1−xI (0,4 ≤ х ≤ 0,9) являє собою матрицю InI iз квантовими
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Рис. 3: Eкспериментальна залежнiсть ДПЗ ∆(n)(T ) для ТРЗ In0,5Tl0,5I для довжини свi-

тлової хвилi λ = 600 нм.

точками TlI компоненти. Неможливим утворення твердого розчину [10] за концен-
трацiї (х)<0,4 може бути пов’язана з даною особливiстю твердого розчину.

Висновки

Експериментальнi дослiдження температурної залежностi вiдносного лiнiйного
розширення показують присутнiсть значного гiстерезису. Який може вказувати на
наявнiсть фазового перетворення в кристалi, яке близьке за характером до переходу
першого роду.

Величина ДПЗ ∆(ni) по мiрi зростання температури зменшується вiд ∼ 0,26
до величини ∼ 0,249. За температури 451 К i вище iнтерференцiйна картина не
змiнювалась, а пiзнiше зникала, це пiдтверджує вище вказанi припущення.

Порiвняно великi значення величини ДПЗ ставлять дослiджуванi зразки в ряд
перспективних матерiалiв для оптичного приладобудування.
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THE TEMPERATURE BEHAVIOR BIREFRINGENCE OF
InxTl1−xI SOLID STATE SOLUTION

А.I. Kashuba, R.S. Brezvin, A.V. Franiv,
V.Yo. Stadnyk, O.V. Bovgyra, V.A. Franiv
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The results of investigating the optical properties of the newly synthesized solid
solution of InxTl1−xI in concentration region 0,4≤x≤0,9 are presented. The bi-
refringence was measured for InxTl1−xI solid state solution. The dependence
of the birefringence △ni on the concentration of thallium iodide is investi-
gated. The results of investigating the temperature and concentration (TlI
- compounds) dependence of spectral birefringence △ni in solid solution are
present.

Key words: solid solution, birefringence, temperature behavior.

ИЗМЕНЕНИЕ ДВОЙНОГО ЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ
РАСТВОРОВ ЗАМЕЩЕНИЯ InxTl1−xI С ТЕМПЕРАТУРОЙ

А.И. Кашуба, Р.С. Брезвин, А.В. Франив,
В.Й. Стадник, О.В. Бовгира, В.А. Франив

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

ул. Кирилла и Мефодия 8, 79005 Львов, Украина

e-mail: AndriyKashuba07@gmail.com

Приведены результаты исследования оптических свойств твердых раство-
ров InxTl1−xI в области концентраций 0,4≤x≤ 0,9. Исследована зависимость
двойного лучепреломления △ni от температуры и концентрации TlI компо-
ненты в твердом растворе. Установлено температурное поведение линейных
размеров исследуемых образцов.

Ключевые слова: твердый раствор, двойное лучепреломление, темпера-
турное поведение.


