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Вивчається простiр з некомутативнiстю координат та некомутативнiстю iм-
пульсiв. Ми дослiджуємо спiввiдношення невизначеностей для фiзичних ве-
личин, зумовленi некомутативнiстю. Розглядається довжина, площа, об’єм,
iмпульс та фазовий об’єм у некомутативному фазовому просторi.
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1 Вступ

У зв’язку з розвитком теорiї струн та кавантової гравiтацiї активно вивчається
квантований простiр, реалiзований за допомогою деформацiй звичних комутацiй-
них спiввiдношень для координат та iмпульсiв [1, 2]. Одною з алгебр, яка дозволяє
вирiшити проблему квантування простору, є алгебра

[Xi, Xj ] = i�θij , (1)

[Xi, Pj ] = i�δij , (2)

[Pi, Pj ] = i�ηij . (3)

Звернiмо увагу на те, що у порiвняннi зi звичними комутацiйними спiввiдношеннями
маємо некомутативнiсть координат та некомутативнiсть iмпульсiв (1), (3). Комута-
тор координат дорiвнює i�θij , де θij – елементи сталої антисиметричної матрицi,
якi називають параметрами координатної некомутативностi. Комутатор iмпульсiв
дорiвнює i�ηij , тут ηij – елементи сталої антисиметричної матрицi, якi називають
параметрами iмпульсної некомутативностi.
Цiкаво вiдзначити, що iдея некомутативностi має довгу iсторiю [3]. Її автором є

Гайзенберг. Перша наукова праця, присвячена цiй iдеї, була опублiкована Снайдером
у 1947 роцi [4].
Дослiдження фiзичних систем у квантованому просторi дозволяє встановити

вплив квантованостi простору (iснування мiнiмальної довжини, кванта простору) на
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їх властивостi. У некомутативному фазовому просторi вивчалися атом водню [5–8],
гармонiчний осцилятор [9–15], частинка у гравiтацiйному полi [16, 17, 19], система
багатьох частинок [19] та багато iнших фiзичних систем.
У статтi ми розглядаємо спiввiдношення невизначеностей у некомутативному

фазовому просторi. Ми знаходимо обмеження на фiзичнi величини, якi випливають
iз спiввiдношень невизначеностей та є зумовленими некомутативнiстю координат
та некомутативнiстю iмпульсiв. Зокрема, ми розглядаємо довжину, площу, об’єм,
iмпульс та фазовий об’єм у некомутативному фазовому просторi.
У роздiлi 2 дослiджуються спiввiдношення невизначеностей, якi випливають iз

спiввiдношень некомутативної алгебри (1)-(3). Розглядаються обмеження на дов-
жину, площу, об’єм, iмпульс, фазовий об’єм у некомутативному фазовому просторi.
Висновки представлено у роздiлi 3.

2 Обмеження на фiзичнi величини у некомутатив-

ному фазовому просторi

У некомутативному фазовому просторi, враховуючи те, що переставнi спiввiд-
ношення для координат та iмпульсiв мають вигляд (1), (3), можемо записати такi
спiввiдношення невизначеностей:

〈ΔX2

i 〉〈ΔX2

j 〉 ≥
�
2θ2ij

4
, (4)

〈ΔP 2

i 〉〈ΔP 2

j 〉 ≥
�
2η2ij

4
. (5)

Запишемо оператор квадрата довжини

R
2 =

∑
i

X2

i , (6)

Зауважимо, що координати Xi не комутують (1). Справедливою є така нерiвнiсть

〈ΔR
2〉2 ≥ 2〈ΔX2

1
〉〈ΔX2

2
〉+ 2〈ΔX2

2
〉〈ΔX2

3
〉+ 2〈ΔX2

3
〉〈ΔX2

1
〉, (7)

тут

〈ΔR
2〉 = 〈ΔX2

1
〉+ 〈ΔX2

2
〉+ 〈ΔX2

3
〉. (8)

Врахувавши спiввiдношення невизначеностей (4), можемо записати обмеження на
довжину у некомутативному фазовому просторi. Iз (7), (4) знаходимо:

〈ΔR
2〉2 ≥

�
2

2

(
θ2
12

+ θ2
23

+ θ2
31

)
. (9)

Iз отриманої нерiвностi (9) маємо:

ΔR ≥

(
�
2

2

(
θ2
12

+ θ2
23

+ θ2
31

)) 1

4

, (10)
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тут ΔR =
√
〈ΔR2〉 [18].

Розгляньмо оператор квадрата iмпульсу у некомутативному фазовому просторi

P
2 =

∑
i

P 2

i . (11)

Тут оператори Pi задовольняють спiввiдношення некомутативної алгебри (3). Мо-
жемо записати

〈ΔP
2〉 = 〈ΔP 2

1
〉+ 〈ΔP 2

2
〉+ 〈ΔP 2

3
〉. (12)

Пiднесемо (12) до квадрату та запишемо таку нерiвнiсть

〈ΔP
2〉2 = 〈ΔP 2

1
〉2 + 〈ΔP 2

2
〉2 + 〈ΔP 2

3
〉2 + 2〈ΔP 2

1
〉〈ΔP 2

2
〉+ 2〈ΔP 2

2
〉〈ΔP 2

3
〉+

+2〈ΔP 2

3
〉〈ΔP 2

1
〉 ≥ 2〈ΔP 2

1
〉〈ΔP 2

2
〉+ 2〈ΔP 2

2
〉〈ΔP 2

3
〉+ 2〈ΔP 2

3
〉〈ΔP 2

1
〉, (13)

Взявши до уваги спiввiдношення невизначеностей (5), можемо записати

〈ΔP
2〉2 ≥

�
2

2

(
η2
12

+ η2
23

+ η2
31

)
. (14)

Введемо позначення:

ΔP =
√
〈ΔP2〉. (15)

Врахувавши (14), знаходимо нерiвнiсть, яка задає обмеження знизу на iмпульс у
некомутативному фазовому просторi

ΔP ≥

(
�
2

2

(
η2
12

+ η2
23

+ η2
31

)) 1

4

. (16)

Цiкаво зауважити, що iз нерiвностей (4) випливає також наявнiсть обмежень на
на площу та об’єм у некомутативному фазовому просторi (1)-(3). Використавши (4),
можемо записати таку нерiвнiсть, яка визначає обмеження на площу

〈ΔXi〉〈ΔXj〉 ≥
�|θij |

2
, (17)

тут

ΔXi =
√
〈ΔX2

i 〉. (18)

Iз (17) випливає анiзотропiя площi у некомутативному фазовому просторi. Це по-
в’язано з тим, що |θ12| �= |θ23| �= |θ31| [18].
Розгляньмо ΔX1ΔX2ΔX3 у просторi з некомутативнiстю координат та некому-

тативнiстю iмпульсiв (1)-(3). Врахувавши (4), запишемо такi нерiвностi

〈ΔX1〉〈ΔX2〉 ≥
�|θ12|

2
, (19)

〈ΔX2〉〈ΔX3〉 ≥
�|θ23|

2
, (20)

〈ΔX3〉〈ΔX1〉 ≥
�|θ31|

2
. (21)
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Iз (19)-(21) отримаємо:

〈ΔX1〉
2〈ΔX2〉

2〈ΔX3〉
2 ≥

�
3

8
|θ12θ23θ31|. (22)

Використавши (22) можемо записати обмеження на об’єм у некомутативному фазо-
вому просторi

〈ΔX1〉〈ΔX2〉〈ΔX3〉 ≥
�

3

2

2
3

2

|θ12θ23θ31|
1

2 . (23)

Розгляньмо фазовий об’єм у просторi з некомутативнiстю координат та некому-
тативнiстю iмпульсiв.
Зауважимо, що у некомутативному фазовому просторi оператори координат та

iмпульсiв задовольняють звичнi комутацiйнi спiввiдношення (1)-(3). Можемо запи-
сати спiввiдношення невизначеностей

〈ΔX2

i 〉〈ΔP 2

j 〉 ≥
�
2

4
. (24)

Iз нерiвностi (24) випливає:

3∏
i=1

〈ΔXi〉〈ΔPi〉 ≥
�
2

8
. (25)

З iншого боку, врахувавши (5), (15), можемо записати такi нерiвностi

〈ΔP1〉〈ΔP2〉 ≥
�|η12|

2
, (26)

〈ΔP2〉〈ΔP3〉 ≥
�|η23|

2
, (27)

〈ΔP3〉〈ΔP1〉 ≥
�|η31|

2
. (28)

Використавши (19)-(21), (26)-(28), отримаємо:

3∏
i=1

〈ΔXi〉
2〈ΔPi〉

2 ≥
�
6

64
|θ12θ23θ31η12η23η31|. (29)

Iз (29) знаходимо:

3∏
i=1

〈ΔXi〉〈ΔPi〉 ≥
�
2

8
|θ12θ23θ31η12η23η31|

1

2 . (30)

Нерiвнiсть (30) визначає обмеження знизу на фазовий об’єм, зумовлене некомута-
тивнiстю координат та некомутативнiстю iмпульсiв.
Порiвняємо нерiвностi (25) та (30). Нерiвнiсть (30) визначає сильнiше обмежен-

ня на фазовий об’єм у випадку, коли |θ12θ23θ31η12η23η31|
1

2 > 1. Важається, що па-
раметри некомутативностi є порядку планкiвських масштабiв, тому обмеження на
фазовий об’єм у некомутативному фазовому просторi визначається нерiвнiстю (25).
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Висновки

У статтi розглянуто тривимiрний простiр iз некомутативнiстю координат та не-
комутативнiстю iмпульсiв (1)-(3). Вивчено спiввiдношення невизначеностей для фi-
зичних величин у некомутативному фазовому просторi.
Показано, що у некомутативному фазовому просторi довжина, площа та об’єм

не можуть набувати як завгодно малих значень. Iснують обмеження знизу на ви-
щезазначенi величини, зумовленi некомутативнiстю координат та некомутативнiстю
iмпульсiв. Обмеження на довжину, площу та об’єм визначаються параметрами ко-
ординатної некомутативностi вiдповiдно до нерiвностей (10), (17), (23). Важливо
зауважити, що iз нерiвностi (17) випливає анiзотропiя площi у просторi з некому-
тативнiстю координат та некомутативнiстю iмпульсiв. Також у роботi розглянуто
обмеження на iмпульс, зумовленi некомутативнiстю. Показано, що обмеження зни-
зу на iмпульс визначається параметрами iмпульсної некомутативностi вiдповiдно до
нерiвностi (16).
Розглянуто фазовий об’єм у просторi з некомутативнiстю кооординат та некому-

тативнiстю iмпульсiв. Ми показали, що у некомутативному фазовому просторi iснує
обмеження на фазовий об’єм, яке визначається добутком параметрiв координатної
та iмпульсної некомутативностi (30).

Подяки

Автор висловлює велику подяку професору В. М. Ткачуку, за цiннi поради та
обговорення результатiв. Публiкацiя пiдтримана в межах теми ФФ-30Ф МОН Укра-
їни (номер держреєстрацiї 0116U001539).
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ЕНЕРГIЯ ОСНОВНОГО СТАНУ I

РОЗМИТТЯ БОЗЕ-КОНДЕНСАТУ В

БОЗЕ-ГАЗI З ДАЛЕКОДIЮЧИМИ СИЛАМИ
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У роботi розглянуто бозе-газ iз далекодiючим потенцiалом мiжчастинкової
взаємодiї зi степеневою поведiнкою коефiцiєнта Фур’є енергiї парної мiж-
частинкової взаємодiї νq ∼ 1/qs, 0.5 < s < 3. В наближеннi Боголюбова
знайдено залежнiсть енергiї основного стану бозе-системи i розмиття бозе-
конденсату вiд параметра s. У частковому випадку кулонiвського потен-
цiалу (s = 2) знайденi значення енергiї основного стану i розмиття бозе-
конденсату вiдтворюють вже вiдомi теоретичнi результати. Чисельнi роз-
рахунки згаданих величин проведено iз наперед заданою точнiстю.

Ключовi слова: далекодiючий потенцiал, енергiя основного стану, бозе-
газ, бозе-конденсат.

Вступ

Використання модельних потенцiалiв для дослiдження поведiнки взаємодiючих
систем є важливим iнструментом вивчення природи явищ i процесiв у реальних си-
стемах. Напевно, найдавнiшою i найпростiшою модельною системою у статистичнiй
фiзицi є модель iдеального газу. Величезна кiлькiсть робiт присвячена також моделi
твердих сфер. Твердосферний потенцiал належить до класу близькодiючих потенцi-
алiв. У цiй статтi ми зосередимо свою увагу на моделi з далекодiючим потенцiалом
зi степеневою поведiнкою його Фур’є компоненти. Першi роботи, в яких вивчалися
бозе-системи iз далекодiючими силами — це роботи Фолдi [1,2]. У них в RPA набли-
женнi було дослiджено основний стан зарядженого бозе-газу в компенсуючому полi.
При цьому для теоретичного опису, зрозумiло, що використовувався кулонiвський
модельний потенцiал: U(r) ∼ 1/r. Згодом Бракнер [3] для такого ж модельного
потенцiалу, використовуючи дiаграмну технiку, з точнiстю до другого порядку у
розкладi за густиною, обчислив енергiю основного стану густого газу заряджених
бозонiв. Кулонiвський потенцiал, але вже у двовимiрному просторi: U(r) ∼ ln(r/L)
був застосований для вивчення бозе-системи у роботi [4]; показано, що в основному

c© Григорчак О., Пастухов В., 2016
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станi двовимiрної рiдини заряджених бозонiв не виникає бозе-конденсату, хоча одно-
частинкова матриця густини демонструє алгебраїчний позадiагональний порядок. В
наступнiй роботi [5] цi результати були вiдтворенi, а розрахунок матрицi густини по-
ширений на скiнченнi температури. Було також знайдено, що плазмонна щiлина у
одночастинковому спектрi у довгохвильовiй областi зменшується з ростом темпера-
тури i змикається при критичнiй температурi разом iз зникненням надплинностi.
У роботi [6] також вивчався газ заряджених бозонiв з логарифмiчною взаємодiєю,
i для цiєї системи було знайдено структурний фактор, енергiю основного стану i
спектр колективних збуджень.

Кулонiвський потенцiал — це лише частковий випадок далекодiючого потенцiалу
зi степеневою поведiнкою коефiцiєнта Фур’є енергiї парної мiжчастинкової взаємодiї.
Загалом його можна записати так:

νq =
λs

qs
, s > 0. (1)

При s = 2 маємо кулонiвський потенцiал, а при s = 0 — потенцiал твердих сфер. У
тривимiрному прямому просторi вiн набуде вигляду:

U(r) =
λs

2sπ
3

2

Γ
(
3

2
− 1

2
s
)

Γ( 1
2
s)

1

r3−s
. (2)

Потенцiал такого вигляду у ренормгруповому пiдходi був використаний у ро-
ботi [7] для якiсного опису основного стану бозе-системи у просторi з довiльною
вимiрнiстю d у границi p = −1, причому при d = 1 отримано результат, який узго-
джується з точним розв’язком. В роботi [8] для бозе-газу з таким потенцiалом було
розраховано критичну температуру як функцiю параметра s, а також проаналiзова-
но параметри спектра колективних збуджень та отримано довгохвильову асимпто-
тику структурного фактора системи в надкритичнiй областi.

Метою даної роботи є розглянути бозе-систему об’ємом V при температурi T = 0,
яка складається з N безспiнових частинок, коефiцiєнт енергiї парної мiжчастинкової
взаємодiї мiж якими має вигляд (1) i знайти залежнiсть енергiї основного стану
такої системи i величину розмиття бозе-конденсату вiд параметра s в наближеннi
Боголюбова. Для цього ми користуватимемося добре вiдомими формулами [9]:

EB = −1

4

∑
q �=0

εq(αq − 1)2, (3)

N0

N
= 1− 1

N

∑
q �=0

(αq − 1)2

4αq
, (4)

де

αq =

√
1 +

ρνq
εq

, εq =
�
2q2

2m
. (5)
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У виразi для енергiї ми знехтували доданком N(N−1)

2V ν0, оскiльки ν0 = 0. Ця умова
є повнiстю аналогiчною до тiєї, яка є в моделi зарядженого бозе-газу в компенсую-
чому полi (там вона випливає iз електронейтральностi цiлої системи i забезпечує її
стiйкiсть в термодинамiчнiй границi).

З умови збiжностi сум у наведених виразах (3) i (4) ми отримаємо нижню i
верхню оцiнку для параметра s, а саме: 0.5 < s < 3 (це буде показано далi в роботi).

Розрахунок енергiї основного стану

У формулi для енергiї основного стану (3) перейдемо вiд пiдсумовування до iн-
тегрування i отримаємо:

EB/N = − �
2

16π2ρm

∞∫
0

q4

(√
1 +

2mρ

�2

λs

qs+2
− 1

)2

dq. (6)

Зробимо замiну змiнних q =
(

2mρλs

�2

) 1

s+2

ξ. Тодi

EB/N = − �
2ρ

2

3

16mπ2
γ

∞∫
0

ξ4
(√

1 +
1

ξs+2
− 1

)2

dξ, (7)

де γ = ρ−
5

3

(
2mρλs

�2

) 5

s+2

— параметр взаємодiї.
Для чисельного аналiзу отриманого виразу запишемо його так:

EB/N = − �
2ρ

2

3

16mπ2
γ

⎛
⎝

1∫
0

ξ4
(√

1 +
1

ξs+2
− 1

)2

dξ +

∞∫
1

ξ4
(√

1 +
1

ξs+2
− 1

)2

dξ

⎞
⎠ .

(8)

У першому iнтегралi вiднiмемо вiд пiдiнтегральної функцiї декiлька членiв розкладу
в околi нуля цiєї ж функцiї, а в другому зробимо те саме, лише розклад проведемо
в околi безмежностi. В результатi отримаємо:

EB/N = − �
2ρ

2

3

16mπ2
γI1(s) =

= − �
2ρ

2

3

16mπ2
γ

⎛
⎝

1∫
0

ξ4

{(√
1 +

1

ξs+2
− 1

)2

− 1

ξs+2
+

2

ξs/2+1
− 2

}
dξ +

+
1

3− s
− 2

4− s/2
+

2

5
+

+

∞∫
1

ξ4

{(√
1 +

1

ξs+2
− 1

)2

− 1

4ξ2s+4
+

1

8ξ3s+6
− 5

64ξ4s+8

}
dξ+

+
1

4(2s− 1)
− 1

8(3s+ 1)
+

5

64(4s+ 3)

)
. (9)
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Завдяки зробленим перетворення отриманi iнтеграли є значно швидше збiжними в
порiвняннi з вихiдними, а це дає змогу легше їх чисельно порахувати. Крiм того, го-
ловнi члени розкладу в околi нуля i безмежностi дають нам обмеження на параметр
s: 0.5 < s < 3. Поза цими значеннями s один з iнтегралiв буде розбiжним.

Розмиття бозе-конденсату

Подiбно як i у попередньому випадку, у формулi (4) (для частки бозе-конденсату)
перейдемо вiд пiдсумовування до iнтегрування, зробивши таку саму замiну змiнних.
Тодi отримаємо:

N0

N
= 1− γ

3

5

8π2

∞∫
0

ξ2

(√
1 + 1

ξs+2 − 1
)2

√
1 + 1

ξs+2

dξ. (10)

I знову розбиття областi iнтегрування на двi пiдобластi i проведення вiдповiдних
перетворень у кожнiй з них веде до значно швидшої збiжностi iнтегралiв. Отож
пiсля перетворення будемо мати:

N0

N
=1− γ

3

5

8π2
I2(s) = 1− γ

3

5

8π2

⎛
⎜⎝

1∫
0

ξ2

⎧⎪⎨
⎪⎩

(√
1 + 1

ξs+2 − 1
)2

√
1 + 1

ξs+2

− 1

ξs/2+1
+ 2

⎫⎪⎬
⎪⎭ dξ+

+
1

(2− s/2)
− 2

3
+

∞∫
0

ξ2

⎧⎪⎨
⎪⎩

(√
1 + 1

ξs+2 − 1
)2

√
1 + 1

ξs+2

− 1

4ξ2s+4
+

1

4ξ3s+6
− 15

64ξ4s+8

⎫⎪⎬
⎪⎭ dξ+

+
1

4(2s+ 1)
− 1

4(3s+ 3)
+

15

64(4s+ 5)

)
. (11)

Головнi члени розкладу в околi нуля i безмежностi дають нам обмеження на пара-
метр s. В цьому разi маємо: −0.5 < s < 4. Як бачимо, верхнє i нижнє обмеження є
слабшими, нiж у попередньому випадку.

Ми будемо проводити обчислення в областi, де як енергiя основного стану, так i
розмиття бозе-конденсату скiнченнi, тобто в областi: 0.5 < s < 3.

Чисельнi розрахунки

Чисельне iнтегрування величин I1(s) i I2(s) у виразах для енергiї основного ста-
ну (9) i частки бозе-конденсату (11) будемо проводити найпростiшим методом: мето-
дом прямокутникiв. Задамося тепер допустимою абсолютною похибкою результату:
Δ < 0.001. У нашому випадку є двi причини похибки чисельних розрахункiв: 1) обрi-
зання верхньої межi iнтегрування; 2) скiнченна кiлькiсть точок розбиття промiжку
при чисельному iнтегруваннi. Завдання полягає в тому, щоб, виходячи з заданої
точностi Δ, визначити верхню межу Ξ i крок iнтегрування h.
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Розглянемо формулу (9). У другому iнтегралi пiдiнтегральна функцiя в околi
безмежностi поводиться як − 7

128
q−5s−6. В результатi, похибку, яка походить вiд обрi-

зання верхньої межi, можна оцiнити, беручи до уваги, що модуль пiдiнтегральної
функцiї всюди менший за 7

128
q−5s−6, так:

7

128(5s+ 6)Ξ5s+6
< Δ1. (12)

Тепер запишемо похибку, яка є наслiдком скiнченностi кроку iнтегрування. Загальна
формула для абсолютної похибки при iнтегруваннi методом прямокутникiв така:

Δ(f) ≤ h
b− a

2
max
[a,b]

|f ′(x)|, (13)

де a i b — вiдповiдно верхня i нижня межа iнтегрування, h — крок iнтегрування,
f(x) — пiдiнтегральна функцiя.

Модуль похiдної пiдiнтегральної функцiї I iнтеграла (у виразi для енергiї основ-
ного стану) — це монотонно зростаюча функцiя. Максимум на промiжку [0,1]: |f ′(1)| =
3.7530. Похiдна пiдiнтегральної функцiї II iнтеграла — це додатна монотонно спа-
дна функцiя. Максимум на промiжку [1,∞]: |f ′(1)| = 0.3799. Тому ми легко мо-
жемо оцiнити Δ2 i Δ3 на промiжках [0,1] i [1,∞] вiдповiдно. Iз заключної умови
Δ1 +Δ2 +Δ3 < Δ знаходимо умови на межу обрiзання Ξ i крок iнтегрування h. Цi
значення будуть функцiями s. Результат чисельних розрахункiв можна представити
у виглядi графiка (Рис. 1).

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

I 1
(s

)

s

Рис. 1. Залежнiсть величини I1(s) вiд параметра s.

У випадку розрахунку частки бозе-конденсату маємо, що у другому iнтегралi
формули (11) модуль пiдiнтегральної функцiї всюди менший за 7

32
q−5s−8. Похiдна

пiдiнтегральної функцiї першого iнтегралу у формулi (11) — це додатна монотонно
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спадна функцiя. Максимальне значення модуля функцiї похiдної на промiжку [0,1]:
|f ′(1)| = 3.3739. Похiдна пiдiнтегральної функцiї другого iнтегралу у формулi (11)
— це додатна спадна функцiя. Максимальне значення модуля функцiї похiдної на
промiжку [1,∞]: |f ′(1)| = 1.5614. Виходячи з цих даних, ми знаходимо умови на верх-
ню межу обрiзання i крок iнтегрування. Результати чисельних розрахункiв наведенi
нижче (Рис.2).

0.0

0.2
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0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

I 2
(s

)

s

Рис. 2. Залежнiсть величини I2(s) вiд параметра s.

Висновки

У роботi в наближеннi Боголюбова були розрахованi енергiя основного стану i
розмиття взаємодiєю бозе-конденсату для далекодiючого модельного потенцiалу зi
степеневою поведiнкою коефiцiєнта Фур’є енергiї парної мiжчастинкової взаємодiї:
νq ∼ 1/qs. Знайдено область значень s (0.5 < s < 3), для яких такий розрахунок
має сенс. Результати представленi графiчно у виглядi залежностi згаданих величин
вiд параметра s. У частковому випадку кулонiвського потенцiалу (s = 0) знайденi
значення енергiї основного стану i розмиття бозе-конденсату вiдтворюють вже вiдо-
мi теоретичнi результати. Чисельнi розрахунки були проведенi iз наперед заданою
точнiсть (абсолютна похибка результату не перевищує 0.001).
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GROUND STATE ENERGY AND BOSE CONDENSATE

DEPLETION IN BOSE GAS WITH LONG-RANGE FORCES

O. Hryhorchak, V. Pastukhov

Ivan Franko National University of Lviv,
12, Drahomanov Str., Lviv, UA–79005, Ukraine

e-mail: HrOrest@gmail.com

Bose gas with the long-range interparticle interaction potential which has a
power behavior of the Fourier coefficient of the pair interparticle interaction
energy νq ∼ 1/qs, 0.5 < s < 3 is considered in this paper. The dependence
of the ground state energy of the Bose system and the depletion of the Bose
condensate on the parameter s is found in the Bogoliubov approach. In the
particular case of the Coulomb potential (s = 2) the gained values of the ground
state energy and the depletion of a Bose condensate coincide with the well-known
theoretical results. The numerical calculations of these values are performed with
the predetermined accuracy.

Key words: long-range potential, ground state energy, Bose gas, Bose
condensate.
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ЭНЕРГИЯ ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ И РАЗМЬIТИЕ

БОЗЕ-КОНДЕНСАТА В БОЗЕ-ГАЗЕ C

ДАЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМИ СИЛАМИ

О. Григорчак, В. Пастухов

Львовский национальный университет имени Ивана Франко
ул. Драгоманова, 12, Львов, 79005, Украина

e-mail: HrOrest@gmail.com

В работе рассмотрен бозе-газ с дальнодействующим потенциалом межча-
стичного взаимодействия со степенным поведением коэффициента Фурье
энергии парного межчастичного взаимодействия νq ∼ 1/qs, 0.5 < s < 3. В
приближении Боголюбова найдена зависимость энергии основного состоя-
ния бозе-системы и размытие бозе-конденсата от параметра s. В частном
случае кулоновского потенциала (s = 2) найденные значения энергии основ-
ного состояния и размытия бозе-конденсата воспроизводят уже известные
теоретические результаты. Численные расчеты упомянутых величин прове-
дено с заранее заданной точностью.

Ключевые слова: дальнодействующий потенциал, энергия основного со-
стояния, бозе-газ, бозе-конденсат
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В роботi за допомогою методу функцiонального iнтегрування запропонова-
ний непертурбативний спосiб розрахунку властивостей домiшкових станiв
в бозе-системах. На прикладi домiшки атома 3He в рiдкому гелiї-4 показана
добра узгодженiсть з експериментальними даними та результатами Монте
Карло симуляцiй.

Ключовi слова: метод функцiонального iнтеграла, бозе-полярон, ефе-
ктивна маса

1 Вступ

На сьогоднi запропоновано чимало пiдходiв, що дають змогу дослiджувати до-
мiшковi стани у взаємодiючих бозе-системах. Серед найбiльш вiдомих є тi, що грун-
туються на Монте-Карло симуляцiях [1–5], варiацiйнi [6–9] i ренормгруповi мето-
ди [11,12] та розрахунки, де використовується дiаграмна технiка [13–16].

Попри те, що динамiчнi властивостi домiшкових атомiв в бозе-системах з’ясо-
ванi ще в роботi Ландау та Померанчука [17], проблема бозе-полярона є до тепер
актуальною. Адже, задача про домiшку в бозе-системах безпосередньо пов’язана з
дослiдженням ультрахолодних газiв в пастках [19, 20] та експериментальною реалi-
зацiєю самолокалiзованих станiв бозонiв в бозе-конденсатах [18,21,22].

Здебiльшого, теоретичнi роботи, що стосуються бозе-поляронiв, спрямованi на
знаходження спектра домiшкового атома: оцiнку ефективної маси та загасання.
При цьому вивчається поведiнка домiшок як в реальних сильноскорельованих бозе-
системах, сумiшах бозе-фермi газiв, так i в дуже розрiджених бозе-конденсатах.
Зокрема, в роботi [23] завдяки самоузгодженим розрахункам, обчислено ефективну

c© I. О. Вакарчук, Г. I. Паночко, В. С. Пастухов., 2016
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масу домiшкових атомiв в рiдкому гелiї-4 у випадку рiзних концентрацiй 3He. Ви-
користовуючи рiзнi представлення хвильової функцiї системи “домiшка плюс бозе-
середовище”, в роботах [1, 2, 24, 25] отримано ефективну масу та енергiю занурення
атома 3He у рiдкому гелiй-4, а в працi [3] оцiнено ефективну масу iонiв лужних та
лужноземельних металiв у бозе-рiдинi.

Поза тим, описуючи взаємодiю мiж бозонами та домiшковим атомом модельними
потенцiалами, дослiджено характеристики домiшок, що рухаються зi сталою швид-
кiстю [26], доведено iснування самолокалiзованих домiшкових станiв [27], отримано
власну енергiю бозе-полярона в сильно розведених бозе-конденсатах, з використа-
нням самоузгодженого T -матричного пiдходу [14], варiацiйного методу [9], теорiї
збурень Брiлюена -Вiгнера [28].

Дослiджуючи спектр домiшки ми акцентуємо увагу на знаходженнi власноенер-
гетичної частини бозе-полярона, використовуючи формалiзм мацубарiвських фун-
кцiй Грiна.

2 Модель i метод розрахунку

Щоб мати змогу скористатись стандартними методами теорiї поля до вивчен-
ня домiшкових станiв в рiдкому гелiї-4 ми розглядаємо не одну частинку занурену
в бозе-рiдину, а сукупнiсть спiн-поляризованих невзаємодiючих фермiонiв в гра-
ницi зникаюче малої густини. Використовуючи метод функцiонального iнтеграла
(iнтеграла за траєкторiями) при скiнченних температурах, запишемо евклiдову дiю
системи

S = S0 + SB + Sint. (1)

Перший доданок описує фермiонну пiдсистему

S0 =
∑
P

{iνp − εf (p) + μ}ψ∗
PψP , (2)

з одночастинковим спектром εf (p) = �
2
p
2/2mf та хiмiчним потенцiалом μ. Тут ψ∗

P ,
ψP комплекнi твiрнi алгебри Грассмана, i уведено позначення для чотиривектора
P = (νp,p) де νp — фермiонна мацубарiвська частота.

Другий доданок формули (1) описує систему взаємодiючих бозе-частинок — рiд-
кий гелiй-4. Вигляд SB може варiюватись i залежить вiд конкретно поставленої
задачi. В цiй роботi ми обираємо пiдхiд Попова [29], де функцiональний iнтеграл
рахується за змiнними густина-фаза. Бiльш того, щоб спростити подальший роз-
гляд ми, як i в роботi [30], попередньо вiдiнтегрували дiю за фазовими полями.
Вiдповiдна дiя тепер записується виключно через флуктуацiї густини ρK

SB = − 1

2

∑
K

D0(K)ρKρ−K

− 1

3!
√
βV

∑
K1+K2+K3=0

D0(K1,K2,K3)ρK1
ρK2

ρK3
− . . . , (3)
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Рис. 1: Дiаграма, що описує власно-енергетичну частину Σ(P ). Суцiльною лiнiєю позначено
точну одночастинкову функцiї Грiна, штрихованою — точний корелятор 〈ρKρ−K〉. Свiтлий
кружечок позначає нульове наближення ν(k), а темний — точну Γ(P, P − K) вершиннi
функцiї.

де K позначає (ωk,k) i ωk є бозонною мацубарiвською частотою. Зауважимо, що
всюди в пiдсумовуваннях за хвильовим вектором доданок з k = 0 вiдсутнiй.

Гауссова частина дiї SB мiстить в собi наближення Боголюбова:

D0(K) =
mω2

k

ρ�2k2
+

�
2k2

4mρ
+ ν(k), (4)

а величина

D0(K1,K2,K3) =
�
2
k1k2

4mρ2

(
1− ωk1

ωk2

εk1
εk2

)
+ perm. (5)

описує найпростiшi процеси розсiяння боголюбiвських збуджень. Для мiкроскопi-
чних параметрiв, що описують бозе-частинки i їх взаємодiю, позначення є стандар-
тними: m i ρ — маса i густина частинок, а ν(k) — фур’є-образ потенцiалу парної вза-
ємодiї мiж ними. Також, введено позначення для об’єму перiодичностi V , оберненої
температури β = 1/T системи, i вiльночастинкового спектру iдеального бозе-газу
εk = �

2k2/2m.
Останнiй доданок дiї (1) описує взаємодiю бозе-системи з домiшковими станами

iдеального фермi-газу

Sint = −ρν̃(0)
∑
P

ψ∗
PψP − 1√

βV

∑
K,P

ν̃(k)ρKψ∗
PψP−K , (6)

де ν̃(k) – фур’є-образ фермiон-бозонної взаємодiї. Причому, перший доданок у (6)
можна об’єднати з S0 зсуваючи хiмiчний потенцiал μ̃ = μ− ρν̃(0) фермiонiв. Нада-
лi, щоб дослiдити спектр домiшки, скористаємось методами квантової статистичної
фiзики [31] i запишемо одночастинкову температурну функцiю Грiна фермiонiв

G(P ) = 〈ψ∗
PψP 〉 = {iνp − εf (p) + μ̃− Σ(P )}−1

, (7)

тут ламанi дужки 〈. . .〉 позначають статистичне усереднення з дiєю (1), а вся iнфор-
мацiя про взаємодiю домiшки з бозе-системою мiститься у власноенергетичнiй части-
нi Σ(P ), для якої точне дiаграмне представлення зображено на Рис. 1. Формально,
це точне спiввiдношення, яке визначає одночастинкову функцiю Грiна домiшки, а
наближення будуються для вершинної функцiї Γ(P, P − K), яка в свою чергу, за-
лежить вiд G(P ) та корелятора “густина-густина”〈ρKρ−K〉. Така процедура, зазви-
чай, призводить до складної системи нелiнiйних iнтегральних рiвнянь, яку потрi-
бно розв’язувати самоузгоджено. Технiчно це надзвичайно складна задача, i навiть
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розв’язуючи її чисельно для найпростiших систем, доводиться нехтувати поправ-
ками на вершинну функцiю. В свою чергу, це призводить до невиконання спiввiд-
ношень Уворда, i як наслiдок, порушення законiв збереження. Пiсля аналiтичного
продовження у верхню комплексну пiвплощину Σ(P )iνp→ν+i0 = ΣR(ν, p) + iΣI(ν, p),
можна отримати енергiю домiшкового атома ε∗f (p) = εf (p)+ΣR(ε

∗
f (p), p)−ΣR(0, 0) з

iмпульсом p. Тут вже враховано, що у випадку однiєї домiшки радiуc фермi-сфери
прямує до нуля, а отже рiзниця μ̃ − ΣR(0, 0) ∝ 1/V 2/3 зникає в термодинамiчнiй
границi. Через розсiяння енергiї домiшки на бозе-частинках виникає уявна частина
власної енергiї, що визначає загасання спектра. В принципi, використовуючи умову
унiтарностi [32], неважко отримати точне дiаграмне свiввiдношення i для ΣI(ν, p),
в яке будуть входити спектральнi густини домiшки i елементарних збуджень бозе-
системи, а також точна вершина. Повнiстю аналогiчно до роботи [33], для Γ(P, P−K)
можна отримати точне спiввiдношення в границi розсiяння домiшки на довгохвильо-
вих фононах Γ(P, P ) = ν̃(0)+∂Σ(P )/∂ρ. Iз загальних фiзичних мiркувань зрозумiло,
що домiшковий атом буде розсiювати свою енергiю на бозе-частинках лише тодi, ко-
ли буде рухатись зi швидкостями �p/mf бiльшими за швидкiсть поширення звуку
в системi c. Проте, така ситуацiя реалiзується тiльки в слабонеiдеальному бозе-газi,
де спектр добре описується формулою Боголюбова i є монотонно зростаючою фун-
кцiєю. В реальному гелiї-4 ця гранична швидкiть при якiй домiшка ще не втрачає
енергiю є значно меншою [34], i пов’язана з можливiстю народження збудження в
ротоннiй дiлянцi спектра.

3 Власноенергетична частина

Уникаючи трудностей з повним чисельним розв’язком задачi про знаходжен-
ня енергiї домiшки в бозе-рiдинi, ми повиннi вдатись до певних спрощень. По-
перше, припускаємо, що вся iнформацiя про поведiнку парного корелятора “густина-
густина” нам вiдома. Зокрема, це функцiя, яка безпосередньо пов’язана з динамi-
чним структурним фактором бозе-системи, який у випадку рiдкого гелiю-4 є добре
вимiряним [35]. По-друге, для одночастинкової функцiї Грiна оберемо простий анзац

G(P ) = [iνp − ε∗f (p)]
−1, (8)

перевагами якого є простота подальших розрахункiв i можливiсть уникнути нефi-
зичної ситуацiї, коли загасання нерухомої домiшки не рiвне нулевi [9, 14, 28]. Серед
недолiкiв — не цiлком коректне вiдтворення структури спектральної густини одно-
частинкових станiв в околi максимума для чого необхiдно було б враховувати пе-
реномування “хвильової функцiї” домiшки Z−1(p) = 1 − ∂ΣR(ε

∗
f (p), p)/∂ε

∗
f (p), що в

нашому випадку (коли нехтується уявною частиною в анзацi) призводить до пору-
шення закону збереження числа частинок. По-третє, будемо розрахувати вершинну
функцiю, яка характеризує перенормовану бозон-домiшкову взаємодiю, за допомо-
гою теорiї збурень.

Пiсля таких мiркувань далi обговоримо послiдовнiсть обчислення власноенер-
гетичної частини домiшки, з точнiстю до другого порядку теорiї збурень: Σ(P ) =
Σ(1)(P ) + Σ(2)(P ).
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3.1 Найпростiше наближення

В першому порядку теорiї збурень для точної вершини у формулi на Рис. 1,
нехтуємо всiма поправками, тобто, Γ(P, P − K) = ν̃(k). Далi, пiдставляючи (8), та
використавши для бозонного корелятора фейнманiвське наближення

〈ρKρ−K〉 = 2ρεk/(ω
2

k + E2

k) (9)

, отримуємо при низьких температурах вираз:

Σ(1)(P ) = − 1

V

∑
k

ρ
ν̃2(k)

αk

1

Ek + ε∗f (k+ p)− iνp
, (10)

, тут Ek = εkαk, де 1/αk = Sk — статичний структурний фактор бозе-системи.
Зауважимо, що в границi звичайної теорiї збурень ε∗f (p) → εf (p) неодноразово вiд-
творювався рiзними методами [24].

3.2 Другий порядок теорiї збурень

Для розрахунку наступного наближення до власноенергетичної частини домi-
шкової функцiї Грiна необхiдно врахувати першi поправки до вершинної функцiї
Γ(P, P −K) (див. Рис. 2). Нагадуємо, що в цiй теоретико-польовiй скелетнiй технiцi

Рис. 2: Дiаграми, що визначають першу поправку до вершини Γ(P, P − K). Тут свiтлим
кружечком, з якого вiдходять три штрихованi лiнiї, позначено D0(K1,K2,K3).

не потрiбно враховувати дiаграм, типу власноенергетичних вставок. Зрозумiло, що
для реалiзацiї описаної вище програми розрахункiв необхiдно замiнити затравочну
бозонну вершину D0(K1,K2,K3) на точну D(K1,K2,K3). Але ця величина погано
мiряється (якщо взагалi мiряється) i для неї можна порахувати лише довгохвильову
асимптотику D(0, 0, 0) = ∂

∂ρ
mc2

ρ , та поведiнку на великих значеннях чотиривекторiв
(де вона збiгається з (5)), чого не є достатньо для коректного визначення Σ(2)(P ). То-
му замiнаD(K1,K2,K3) → D0(K1,K2,K3) – це чергове спрощення, очiнити точнiсть
якого важко. Не зупиняючись на деталях розрахункiв, пiсля пiдстановки дiаграм на
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Рис.2 у дiаграму на Рис.1, для другої поправки до Σ(P ) ми отримали при T = 0:

Σ(2)(P ) =
1

V 2

∑
k,s

ρ
ν̃(k)ν̃(s)ν̃(|k+ s|)

αkαsα|k+s|

1

Es + ε∗f (s− p)− iνp

1

Ek + ε∗f (k+ p)− iνp

− 1

V 2

∑
k,s

ρ2
ν̃2(k)ν̃2(s)

αkαs

1

Ek + ε∗f (k+ p)− iνp

1

Es + ε∗f (s+ p)− iνp

× 1

Ek + Es + ε∗f (k+ s+ p)− iνp

− 1

V 2

∑
k,s

ρ
ν̃(k)ν̃(s)ν̃(|k+ s|)

αkαsα|k+s|

D+(k, s)

E|k+s| + ε∗f (k+ s+ p)− iνp

1

Ek + ε∗f (k+ p)− iνp

× 1

Ek + Es + ε∗f (k+ s+ p)− iνp

+
1

V 2

∑
k,s

ρ
ν̃(k)ν̃(s)ν̃(|k+ s|)

αkαsα|k+s|

D−(k, s)
Ek + Es + E|k+s|

1

Ek + ε∗f (k+ p)− iνp

× 1

Ek + Es + ε∗f (k+ s+ p)− iνp
, (11)

де симетричнi функцiї своїх аргументiв D±(k, s):

D±(k, s) =
�
2

2m

[
k(k+ s)(αk − 1)(α|k+s| ± 1) + s(s+ k)(αs − 1)(α|k+s| ± 1)

±ks(αk − 1)(αs − 1)] .

Навiть пiсля стiлькох спрощень, розрахунок Σ(P ) не є простою чисельною задачею,
тому вважаючи, що фур’є-образ потенцiалу взаємодiї домiшки з бозе-частинками є
швидкоспадною функцiєю хвильового вектора, виконаємо таку пiдстановку: ε∗f (p) =
�
2p2/2m∗

f . Де ефективна маса домiшкового атома m∗
f з врахуванням (8) рахується

самозгодженно.

4 Чисельнi рахунки

Найбiльш природнiм для практичної реалiзацiї прикладом нашої системи, є до-
мiшка 3He (чи навiть 6He) в надплинному 4He, хоча й отриманi формули можна
застосовувати для опису сучасних експериментiв з холодними газами. Для цього
достатньо замiнити у формулах (10), (11) Ek на боголюбiвський спектр. Проте, зва-
жаючи на слабкiсть мiжчастинкової взаємодiї в таких система, для їх задовiльного
опису достатньо i звичайної теорiї збурень. Тому природньо протестувати наш са-
моузгоджений розрахунок на дослiдженнi домiшкових станiв у сильноскорельова-
нiй бозе-рiдинi. Зрозумiло, що отриманi результати залежатимуть лише вiд форми
бозон-домiшкового потенцiалу ν̃(k). В адiабатичному наближеннi енергiю взаємодiї
мiж атомами 4He та 3He можна вважати рiвною потенцiальнiй енергiї двох атомiв
4He. Бiльш того, зважаючи на структуру зовнiшньої електронної оболонки, нашi
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розрахунки можна поширити вибираючи в якостi домiшки атоми рiдкоземельних
елементiв.

Найпростiший спосiб вибору ν̃(k) полягає в порiвняння боголюбiвського та фейн-
манiвського спектрiв (тут ρ = 0.02185A−3 — рiвноважна густина рiдкого 4He):

ν̃(k) = εk(1/S
2

k − 1)/2ρ. (12)

Така процедура дозволяє непогано описати термодинамiчнi та структурнi функцiї
рiдкого гелiю-4 у всiй областi температур [36], включно з околом критичної точки.
Послiдовнiсть чисельного розрахунку така: спочатку розкладаючи в ряд рiзницю
ΣR(ε

∗
f (p), p)−ΣR(0, 0) при малих хвильових векторах ми знаходимо ефективну масу

домiшки, а далi отриманий результат пiдставляється у формулу μ = ρν̃(0)+ΣR(0, 0)
для розрахунку енергiї занурення. Результати представленнi на Рис. 3. Для порiв-
няння, ми також навели кривi побудованi в першому та другому порядках теорiї
збурень.

0 1 2 3 4 5 6
1,0

1,5

2,0

m*
f /mf

mf /m 1 2 3 4 5 6
-30

-20

-10

0

10

mf /m

Рис. 3: Лiворуч: Ефективна маса домiшки m∗
f в рiдкому гелiї-4, як функцiя вiдношення

mf/m. Праворуч: Енергiя занурення μ(mf/m) − μ(1) (в кельвiнах) домiшкового атома.
Штрихована лiнiя — перший, а суцiльна — другий порядки теорiї збурень.

Отриману у першому порядку теорiї збурень ефективну масу 4He m∗
f (1)/mf =

1.41 можна порiвняти з результатом 1.58 роботи [37], де також використана само-
узгоджена процедура обчислень у схожому наближеннi. Цiкаво, що пораховане нами
у другому порядку теорiї збурень значення ефективної маси для 3He m∗

f (3/4)/mf =
2.13 добре узгоджується з екпериментальними даними 2.18, 2.15 [38,39], результата-
ми iнших теоретичних дослiджень 2.09 [23], дифузiйного 2.20(5) [2] та варiацiйного
2.06–2.07 [1] методу Монте Карло.

Висновки

В цiй роботi дослiджено властивостi бозе-полярона на прикладi домiшки 3He в
надплинному гелiї-4, з використанням методу функцiонального iнтегрування. Вико-
ристовуючи самоузгодженну процедуру розрахунку з точнiстю до другого порядку
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теорiї збурень для власноенергеточної частини одночастинкової функцiї Грiна до-
мiшки, знайдено ефективну масу i енергiю занурення. Показано, що отриманi ре-
зультати для власноенергетичної частини можна застосувати до домiшкових атомiв
рiдкоземельних елементiв. А запропонований пiдхiд може бути використаний для
аналiзу низькорозмiрних систем.

Подяки

Автори висловлюють подяку доктору фiз.-мат. наук, А. А. Ровенчаковi та канд.фiз.-
мат. наук, О. I. Григорчаковi за обговорення результатiв. Ця робота виконана в
межах теми ФФ-30Ф (No. 0116U001539) Мiнiстерства освiти i науки України.
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Path-integrals method in the Bose-polaron problem
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In this paper we proposed the path-integral based non-pertubative method for
the calculation of the impurity states in Bose systems. On the example of a
3 He impurity atom immersed in the liquid helium-4 a good consistency with
experimental data and results of Monte Carlo simulations is shown.
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Метод функционального интегрирования в проблеме

бозе-полярона
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В работе с помощью метода функционального интегрирования предложен-
ный непертурбативний способ расчета свойств примесных состояний в бозе-
системах. На примере примеси атома 3He в жидком гелии-4 показана хо-
рошая согласованность с экспериментальными данными и результатами
Монте-Карло симуляций.

Ключевые слова: метод функционального интегрирования, бозе-
полярон, эффективная масса
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Зв’язанi стани в потенцiалi −γ/r2 в просторi

зi спiновою некомутативнiстю координат

В.М Васюта3

Кафедра теоретичної фiзики,

Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка

вул. Драгоманова, 12, 79005 Львiв, Україна

Розглянуто вплив спiнової некомутативностi на обернено квадратичний по-
тенцiал. Показано, що енергiя основного стану частинки в такому потенцi-
алi обмежена як знизу так i зверху. Доведено, що для достатньо великих
констант зв’язку γ енергiя основного стану є вiд’ємною, тобто в потенцi-
алi −γ/r2 в просторi зi спiновою некомутативнiстю координат виникають
зв’язанi стани.

Ключовi слова: некомутативнiсть, обернено квадратичний потенцiал

1 Вступ

Iнтерес до некомутативних координат з’явився пiсля дослiджень в теорiї струн,
де було показано, що координати на D-бранi в полi Нав’є-Шварца стають неко-
мутативними [1], а також, що некомутативнiсть координатних операторiв виникає
при компактифiкацiї додаткових вимiрiв в M -теорiях [2]. Крiм того за допомогою
координатної некомутативностi можна включити в звичайнi фiзичнi теорiї поняття
мiнiмальної довжини, яке виникає при спробах квантування гравiтацiйного поля [3].

В найбiльш дослiджуванiй версiї некомутативностi [1, 2]

[Xi, Xj ] = iθij , (1)

де θij – антисиметрична матриця констант, є ряд проблем, найбiльшою з яких є по-
рушення iнварiатностi вiдносно поворотiв. Є кiлька шляхiв побудови некомутатив-
них алгебр, iнварiантних вiдносно поворотiв [3–6]. Серед них є достатньо широкий
клас алгебр з так званою спiновою некомутативнiстю координат, в яких просторовi
координати "змiшуються" зi спiновими операторами.

Так в роботi [7] введено некомутативнi координати шляхом додавання до кому-
тативних координат операторiв спiну (матриць Паулi) Xi = xi + θsi. Дану алгебру
можна узагальнити на релятивiстський (3+1)-вимiрний випадок, додаючи до ко-
ординат матрицi Дiрака Xμ = xμ + iθγμ [8]. Легко бачити, що такий клас алгебр
iнварiантний вiдносно поворотiв (Лоренц-iнварiантний).

c© В.М. Васюта, 2016
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Дещо iншу Лоренц-iнварiантну спiнову некомутативнiсть будують, зсуваючи
комутативнi коордиинати на Паулi-Любанського Xμ = xμ + θWμ, де Wμ =
1

2
εμνρσSνρpσ, Sνρ = i

4
[γν , γρ] [9]. В нерелятивiстських задачах спiнову некомутатив-

нiсть такого типу можна будувати у виглядi R = r + θW, де тривимiрний вектор
Паулi-Любанського рiвний

Wi =
1

4
εijkσjpk =

1

4
[σ × p]i , (2)

де σj – матрицi Паулi [10]. Повна замкнена алгебра динамiчних величин має вигляд

[Xi, Xj ] = iθεijksk + i
θ2

4�
εijkPk(s,P), [Xi, Pj ] = i�δij , [Pi, Pj ] = 0,

[si, sj ] = i�εijksk, [Xi, sj ] = i
θ

2
(Pjsi − δij(s,P)).

(3)

Потенцiал −γ/r2 виникає в багатьох рiзних по своїй природi системах, напри-
клад: ефект Єфiмова [11], частинки з магнiтним моментом в полi соленоїда [12],
матерiя поблизу чорної дiри [13–15], електрон в полi бiполярної молекули [16–18],
нейтральний атом в полi зарядженої нитки [19–21], тощо.

Крiм того, в обернено квадратичному потенцiалi частинка може впасти на при-
тягальний центр [22]. В квантовому випадку, можна показати, що середнє 〈r2〉 ево-
люцiонує за законом

〈r2〉 = 〈r2〉0 +
〈rp + pr〉

m
t+

2〈H〉

m
t2, (4)

i при 〈H〉 < 0 за певний скiнченний час tf частинка впаде на центр 〈r2〉tf = 0 [23].
В просторi з узагальненим принципом невизначеностi i некомутативними коорди-

натами потенцiал −γ/R2 регуляризується i замiсть падiння виникають стацiонарнi
рiвнi [24]. Також зв’язанi стани виникають i у просторi з мiнiмальною довжиною [25].

В данiй роботi розглянемо вплив некомутативностi (3) на поведiнку частинки
в обернено квадратичному потенцiалi. Така некомутативнiсть ефективно виникає
в рядi квазiкласичних моделей частинок зi спiном [26, 27], при квантуваннi твiсто-
рiв [28] та в теорiї енiонiв [29]. В [30] розглянуто рiвняння Дiрака в просторi зi
спiновою некомутативнiстю (3), показано збереження модифiкованого електрично-
го струму та зняття виродження енергетичних рiвнiв в задачi Ландау. Цiкаво також,
що для дослiджуваної алгебри iснують точнi розв’язки, так в [10] точно розв’язано
гармонiчний осцилятор.

2 Мiнiмальна довжина

В [10] показано, що алгебра (3) володiє мiнiмальною довжиною. Оператор ква-
драту радiус-вектора в такому просторi записується

R2 = r2 +
θ

�
(r, [s× p]) +

θ2p2

8
= r2 −

θ

�
(s,L) +

θ2p2

8
. (5)
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Власнi значення (5) рiвнi

λ2

nl =
�|θ|
√
2
(2n+ l + 3/2)−

�

2
θ (j(j + 1)− l(l+ 1)− 3/4) , (6)

де квантовi числа пробiгають значення n, l = 0, 1, 2, ...; j = |l±1/2|. Вiдповiднi власнi
стани мають вигляд

|ψ〉nl = Cρle−ρ2/2Ll+1/2
n (ρ2)Ωl,j,m(ϕ, θ), (7)

де стала нормування C = (−1)n
(

m|θ|
�

)3/4√
2n!

Γ(n+l+3/2)
, ρ = r

√
m|θ|
�

, L
l+1/2
n (ρ2) –

узагальненi полiноми Лагерра, а Ωl,j,m(ϕ, θ) – сферичнi спiнори [31].
Мiнiмальне власне значення реалiзовується при n = 0, l = 0 i рiвне

λ2

min =
3�θ

2
√
2
. (8)

Як добре вiдомо з квантової механiки, середнє вiд оператора не менше, нiж мiнi-
мальне квантове число, тому

〈R2〉 ≥ λ2

min (9)

i величина λmin справдi має змiст мiнiмальної довжини.

3 Обмеження на енергiю основного стану в потенцi-

алi −γ/R2

Гамiльтонiан частинки в обернено квадратичному потенцiалi в некомутативному
просторi будується замiною комутативних координат в гамiльтонiанi комутативної
задачi на некомутативнi координати. Враховуючи (5) запишемо гамiльтонiан у ви-
глядi

H =
p2

2m
−

γ

R2
=
p2

2m
−

γ

r2 − θ (s,L) /�+ θ2p2/8
. (10)

Покажемо, що гамiльтонiан (10) володiє зв’язаними станами. Для цього доста-
тньо показати, що енергiя частинки є скiнченною вiд’ємною величиною.

Обмеженiсть енергiї знизу випливає з факту iснування для дослiджуваної алге-
бри мiнiмальної довжини (8). Справдi, оскiльки кiнетична енергiя p2/2m додатно
визначена, то очевидно, що енергiя частинки з гамiльтонiаном (10) обмежена знизу

〈H〉 ≥
〈
−

γ

R2

〉
≥ −

γ

λ2

min

= −
2
√
2γ

3�θ
. (11)

Ця величина є нижньою оцiнкою енергiї основного стану.
Тепер покажемо, що енергiя основного стану є вiд’ємною. Для цього скористає-

мося варiацiйним методом. В якостi пробної хвильової функцiї оберемо власнi стани
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оператора R2 (7). Цi хвильовi функцiї є власними станами оператора потенцiальної
енергiї. Крiм того вони є власними станами оператора ĥ = r2 + θ2p2/8 з власними
значеннями h = �θ/

√
2(2n+ l+3/2). Легко бачити, що ĥ фактично є гамiльтонiаном

гармонiчного осцилятора, тому для розрахунку середнього вiд кiнетичної енергiї на
|ψ〉nl зручно використати теорему про вiрiал, згiдно з якою

〈p2〉nl =
8

θ2
h

2
=

2
√
2�

θ

(
2n+ l +

3

2

)
. (12)

Таким чином середнє вiд гамiльтонiана на |ψ〉nl рiвне

〈H〉nl =

√
2�

mθ

(
2n+ l +

3

2

)
−

γ

�θ

2
√
2(2n+ l + 3/2)− (j(j + 1)− l(l + 1)− 3/4)

. (13)

Мiнiмiзуючи (13) по n та l, отримуємо при n = 0, l = 0

〈H〉min = 〈H〉00 =
3�

√
2mθ

−
2
√
2γ

3�θ
. (14)

Величина 〈H〉min є верхньою варiацiйною оцiнкою енергiї основного стану.
Таким чином, iстинне значення енергiї основного стану знаходиться мiж верх-

ньою i нижньою оцiнками

−
2
√
2γ

3�θ
≤ E0 ≤

3�
√
2mθ

−
2
√
2γ

3�θ
. (15)

Тепер покажемо, що для достатньо великих констант зв’язку γ в потенцiалi
−γ/R2 в просторi з алгеброю (3) вииникають зв’язанi стани. Справдi, з умови

3�
√
2mθ

−
2
√
2γ

3�θ
< 0

отримуємо, що енергiя основного стану вiд’ємна при

γ >
9�2

4m2
(16)

i на вiдмiну вiд падiння на центр в комутативному просторi, в просторi зi спiновою
некомутативнiстю частинка утворює зв’язанi стани.

Висновки

В роботi розглянуто потенцiал −γ/R2 в просторi зi спiновою некомутативнiстю
координат (3). Дана некомутативна алгебра є iнварiантною вiдносно поворотiв i в
нiй присутня мiнiмальна довжина λ2

min
= 3�θ

2
√
2
. Показано, що наявнiсть мiнiмальної

довжини регуляризує потенцiал i енергiя основного стану обмежена знизу. Викори-
стовуючи варiацiйний метод знайдено верхню оцiнку енергiї основного стану, яка
для достатньо великих значень константи зв’язку γ є вiд’ємною. Таким чином дове-
дено, що в обернено квадратичному потенцiалi в просторi зi спiновою некомутатив-
нiстю координат виникають зв’язанi стани, на вiдмiну вiд комутативного простору,
де частинка падає на центр.
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Boundary states in potential −γ/r2 in space

with spin noncommutativity of coordinates

V.M Vasyuta3

Department for Theoretical Physics,

Ivan Franko National University of Lviv

Drahomanov St., 12, 79005 Lviv, Ukraine

We consider the influence of spin noncommutativity on an inverse square potenti-
al. We show that the ground state energy in the potential is restricted either from
below and above. Also we prove that for a sufficiently big coupling constant γ

the ground state energy is negative, namely boundary state appears in potential
−γ/r2 in space with spin noncommutativity of coordinates.

Key words: noncommutativity, inverse square potential

Связанные состояния в потенциале −γ/r2 в пространстве

со спиновой некомутативностью координат

В.М Васюта3

Кафедра теоретической физики,

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

ул. Драгоманова, 12, 79005 Львов, Украина

Рассмотрено влияние спиновой некоммутативности на обратно квадрати-
ческий потенциал. Показано, что энергия основного состояния частицы в
таком потенциале ограничена как снизу, так и сверху. Доказано, что для
достаточно больших констант связи γ энергия основного состояния являет-
ся отрицательной, то есть в потенциале −γ/r2 в пространстве со спиновой
некомутативностью координат возникают связанные состояния.

Ключевые слова: некомутативность, обратно квадратический потенциал
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Мiкронеоднорiдна структура рiдкого iндiю

Р. Бiлик,1 У. Людкевич1

1 Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка
вул. Кирила i Мефодiя, 8, 79005 Львiв, Україна

e-mail: roman−bilyk7@ukr.net

Дослiджувалась структура рiдкого iндiю в широкому iнтервалi температур.
Аналiз даних, отриманих методом дифракцiї Х-променiв, дозволив зроби-
ти деякi висновки про структурнi особливостi рiдкого iндiю. Зокрема, спо-
стерiгається слабко виражена асиметрiя першого максимуму структурного
фактора (СФ). Також проаналiзовано температурну залежнiсть структур-
них факторiв для рiдкого In з врахуванням його мiкронеоднорiдної будо-
ви. Iнтерпретацiя проводилася згiдно припущення, що структура рiдкого In
складається з кластерiв з рiзним розподiлом атомiв.

Ключовi слова: структурний фактор, ближнiй порядок, рiдкий iндiй

1 Вступ

Вiдомо, що метод дифракцiї рентгенiвських променiв є ефективним у структур-
них дослiдженнях i широко застосовується для дослiдження рiдких металiв. Iнфор-
мацiя, отримана з використанням цього методу, дозволила зробити основнi висновки
про структуру рiдких металiв. На жаль, до сьогоднi немає повного розумiння хара-
ктеру розплавлених металiв та варiацiї структури з температурою. Бiльш детальнi
подальшi дослiдження необхiднi для формулювання загальної теорiї рiдких металiв,
що описує поведiнку експериментальних даних, особливо температурну залежнiсть
структури. Крiм того, сьогоднi немає повної теорiї рiдкого стану, здатної також
пояснити зв’язок мiж фiзичними властивостями розплавiв та їхньою структурою.
З цiєї причини необхiдно не тiльки накопичувати результати дифракцiйних дослi-
джень, але й знаходити новi методи їхньої iнтерпретацiї. Це особливо важливо для
аналiзу профiлю дифракцiйних пiкiв у СФ та парних кореляцiйних функцiй (ПКФ).
Внаслiдок широкого використання моделей мiкронеоднорiдної структури рiдких ме-
талiв необхiдно продемонструвати, як параметри таких неоднорiдностей пов’язанi з
характеристиками профiлю СФ та ПКФ, а також знайти кiлькiсний опис такої мi-
крогетерогенної структури. У цiй роботi ми намагаємося отримати деякi результати,
пов’язанi з цiєю проблемою.

Оскiльки СФ є вихiдними результатами стосовно ПКФ, якi зазвичай розрахо-
вуються з СФ, ми зосередили нашу увагу на описi останнього. Iншою причиною,

c© Бiлик Р. , Людкевич У., 2016
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яка мотивує подальше дослiдження чистих рiдких металiв, є суттєва невiдповiд-
нiсть структурних параметрiв, опублiкованих рiзними авторами. Аналiз СФ та ПКФ
для бiльшостi металевих розплавiв ґрунтується, в основному, на квазiкристалiчному
пiдходi структури або моделi твердої сфери [1,2]. Перший з них припускає схожiсть
розподiлу атомiв в твердому та рiдкому станi, а другий розглядає структуру рiдкого
металу вiдмiнну вiд твердого. Модель твердої сфери передбачає, що атоми взаємо-
дiють лише за допомогою сил вiдштовхування як твердi кульки i не враховує сил
притягання. Використання обох моделей показало їхню обмежену здатнiсть опису
структури рiзних рiдких металiв у широкому iнтервалi температур, особливо тих,
що мають неоднорiдну структуру. Бiльшiсть проблем пов’язанi з аналiзом основ-
них структурних характеристик i, зокрема, профiлю максимуму в СФ або функцiї
радiального розподiлу. До цих пiр не цiлком зрозумiла природа асиметрiї першо-
го максимуму та наявнiсть «плеча» на його правiй вiтцi, яка найбiльш виражена
в таких розплавах, як Ga, Bi, Sb та Sn. Ми отримали СФ для рiдкого In за допо-
могою рентгенiвської дифракцiї при рiзних температурах, а потiм використовували
їх для обчислення ПКФ за допомогою перетворення Фур’є. Враховуючи асиметрiю
основного пiка СФ, ми припускали, що вона обумовлена наявнiстю бiльш складної
структури порiвняно з простими рiдкими металами, основнi пiки яких мають симе-
тричну форму. Беручи до уваги численнi данi лiтератури про дослiдження структу-
ри методами дифракцiї та результати вимiрювань структурно чутливих фiзичних
властивостей (в’язкiсть, густина тощо), ми вважаємо, що на вiдмiну вiд кристалiчної
структури, що описує один порядок сусiднiх атомiв у рiдкому станi, тут є принайм-
нi два типи структур ближнього порядку. З цiєї причини структура повинна бути
вiдображена в профiлi основних пiкiв у групi зазначених вище металiв. Ми також
передбачали, що два рiзновиди структурних одиниць розсiюють рентгенiвськi про-
менi при дифракцiйному дослiдженнi самостiйно. Тому можна розглянути профiль
основного пiка як результат адитивних внескiв вiд одиниць структури кожного типу
(кластерiв).

2 Теоретичнi основи

Структурнi дослiдження рiдких металiв дифракцiйними методами мають довгу
iсторiю i основнi результати, отриманi за допомогою цих методiв, опублiкованi в
кiлькох монографiях, серед яких найбiльш вiдомi [1,4]. Цi результати найбiльш ефе-
ктивно вплинули на розвиток загальних постулатiв у фiзицi рiдких металiв. Пiдходи,
що ґрунтуються на подiбностi рiдких та кристалiчних фаз, є успiшними для опису
структури та властивостей металiв з щiльно упакованою атомною структурою та
металевими зв’язками (Cu, Al, Pb та iн.). У цьому випадку рiдкий метал має бути
таким, що складається зi структурних одиниць у виглядi кластерiв, структура яких
близька до певної кристалiчної гратки. Деяка частина атомiв повинна бути абсолю-
тно невпорядкованою, як у газоподiбнiй фазi, i частка цiєї фази зменшується при
нагрiваннi. Спроби визначити частку кластерiв при будь-якiй температурi та описа-
ти структурно чутливi властивостi з використанням цього пiдходу не можуть бути
успiшними з рiзних причин, але основним з них є те, що складно враховувати змiну
структури кластерiв i взаємодiю мiж атомами сусiдiв при переходi вiд твердого стану
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в рiдкий або навпаки. Одним з методiв такого пiдходу є метод Принца-Глаубермана
для iнтерпретацiї функцiй радiального розподiлу атомiв [3]. Цей метод ґрунтується
на процедурi перетворення атомарного розподiлу iдеальної кристалiчної гратки в
розподiл в ближнього порядку в рiдкому станi за допомогою топологiчного та ди-
фузiйного розпорядкування. На жаль, ця модель не може описати структуру з мен-
шою щiльнiстю упаковки металiв в рiдкому станi, i асиметрiю основного пiцу СФ, а
також має проблеми з описом температурних залежностей структури. Iнша модель,
про яку вже згадувалося ранiше, ґрунтується на припущеннi, що рiдина має власнi
властивостi, якими не володiють кристалiчнi тiла i гази. Взаємодiя мiж атомами
описується згiдно виразу:

ϕ(r) =

{
∞, r ≤ σ

0, r > σ
(1)

де ϕ(r) - парний потенцiал, σ - дiаметр твердої кульки, визначений за експеримен-
тальними даними.

Ця модель дозволила отримати розв’язок рiвняння статистичної теорiї рiдин, в
якому парний потенцiал пов’язаний з парною кореляцiйною функцiєю i отримати
формулу для СФ та використовувалася для розрахунку СФ для багатьох рiдких ме-
талiв, якi порiвнювалися з експериментальними СФ i в бiльшостi випадкiв показали
задовiльне узгодження. Але, як у випадку квазiкристалiчних пiдходiв, ця модель
має труднощi при описi структури рiдких металiв з асиметричним головним пiком
СФ. Таким чином, аналiзуючи результати, отриманi з допомогою рiзних наближень,
можна стверджувати, що жодне з них не здатне дати загальний опис i повне уявле-
ння про структуру рiдких металiв. Однiєю з головних цiлей є також пошук бiльш
ефективних способiв iнтерпретацiї результатiв.

Структура рiдкого iндiю дослiджувалась багатьма дослiдницькими групами;
однак, вони не дають чiткої вiдповiдi про структурнi перетворення, викликанi нагрi-
ванням або охолодження розплаву. У раннiх роботах було встановлено, що поблизу
точки плавлення найiмовiрнiша мiжатомна вiдстань змiнюється вiд 3.13 A до 3.30
A [4-7]. У [6] зроблено висновок про те, що розподiл атомiв у рiдкому In може бути
приблизно описаним вище згаданою моделлю твердої сфери з щiльнiстю упаков-
ки 0,45 в порiвняннi з 0,74 в твердому тiлi. Також зазначено, що найбiльш iмовiр-
нi мiжатомнi вiдстанi i кiлькiсть найближчих сусiдiв зменшуються з збiльшенням
температури. Такi варiацiї, як вважалося, є наслiдком наявностi вiльного об’єму в
рiдинi. В останнiх роботах [8,9] також було зроблено висновок, що збiльшення тем-
ператури призводить до зменшення найбiльш iмовiрних мiжатомних вiдстаней. Така
поведiнка була пояснена збiльшенням вiльного об’єму в рiдинах та еволюцiєю висо-
кокоординованих кластерiв з бiльшою довжиною зв’язку мiж центральним атомом
та атомами в першiй координацiйнiй сферi в низькокоординованi кластери, що, в
свою чергу, збiльшує в розплавi вiльний об’єм. Подiбнi результати описують Бар’-
яхтар i спiвавт. [10] для рiдкого олова. У своїй роботi автори пояснюють термiчне
розширення рiдкого олова в основному за рахунок збiльшення вiльного об’єму отво-
рiв, без збiльшення мiжатомної вiдстанi. До сих пiр немає чiткого розумiння зв’язку
мiж коефiцiєнтом термiчного розширення з температурною варiацiєю структурних
параметрiв, як це iснує для кристалiчних матерiалiв.
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3 Експеримент

Експериментальнi кривi iнтенсивностi були отриманi в високотемпературнiй
рентгенодифракцiйнiй камерi для дослiдження розплавiв металiв. CuKα - випро-
мiнювання, монохроматизоване монокристалiчним графiтом, встановлене у первин-
ний промiнь вiдповiдно до геометрiї фокусування Брегга-Брентано [11]. Експери-
ментальнi кривi розсiювання коректували на некогерентному розсiюваннi та поля-
ризацiї вiдповiдно до процедури, описаної в [11-13]. Пiсля процедури нормалiзацiї
були обчисленi структурнi фактори:

a(q) =
I(q)

NF 2
(q)

(2)

де a(q) - структурний фактор, N - кiлькiсть атомiв, F 2(q) - коефiцiєнт атомного
розсiяння,

q =
4πsinΘ

λ
(3)

- хвильовий вектор, λ - довжина хвилi рентгенiвських променiв, Θ - кут половинного
розсiювання, який залежить вiд кристалу та довжини хвилi[13].

Функцiї атомної розподiлу були обчисленi з СФ за допомогою iнтегрального пе-
ретворення Фур’є:

4πr2ρ(r) = 4πr2ρ0 +
2r

π

∞∫
0

q[a(q)− 1]sin(qr)dq (4)

де r – вiдстань мiж атомами, 4πr2ρ(r) - функцiя радiального розподiлу, ρ0 – середня
атомна густина.

4 Результати та обговорення

Структурнi фактори для рiдкого iндiю були отриманi в широкому iнтервалi тем-
ператур, i деякi з них показанi на рис. 1. Видно, що пiки не є абсолютно симе-
тричними, особливо першi з них. Ми спостерiгали асиметрiю головного пiка, що є
свiдченням iншої структури, нiж у рiдинах з симетричним максимумом. Для того,
щоб iнтерпретувати цей максимум, пов’язаний з структурними неоднорiдностями,
ми представляємо її як суму парцiальних гаусових кривих, параметри яких визна-
чаються положеннями максимумiв та пiвшириною i використовуються для оцiнки
основних параметрiв структури - найбiльш iмовiрної вiдстанi до сусiднiх атомiв i
середнього розмiру кластерiв:

r1 =
7.73

q1
(5)

L =
2π

Δs
(6)

Температурна залежнiсть положень першого та другого пiдпiкiв в СФ представ-
лена на рис. 2. Бачимо зменшення цього параметра зi зростанням температури для
другого типу структурних одиниць, якi, згiдно з першою формулою, вiдповiдають
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Рис. 1: Iнтерпретацiя СФ рiдкого iндiю при рiзних температурах

збiльшенню вiдстанi до найближчих атомiв в кластерi. Слiд зазначити, що для пер-
шого типу кластерiв температурна залежнiсть q1 показує деяку аномальну поведiн-
ку. Для кожного типу структурних одиниць ми проаналiзували температурну зале-

Рис. 2: Температурна залежнiсть парцiальних пiкiв першого максимуму СФ для кластерiв
двох типiв. Верхнi графiки отриманi за допомогою роботи [4], нижнi - данi авторiв.

жнiсть розмiру кластера (рис. 3,4). Як можна бачити, при температурi, близькiй до
температури плавлення розмiри кластерiв першого роду досить великi i становить
близько 1,5 нм, тодi як при тiй же температурi розмiри кластерiв другого типу при-
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близно втричi меншi. Для кластерiв першого типу температурна залежнiсть їхнього
розмiру виявляє майже лiнiйну функцiю до 619 К. При 639 К вiдбувається рiзке
збiльшення розмiру кластерiв. Це може бути зумовлено структурними перетворе-
ннями в рiдкому iндiї в цьому iнтервалi температур[14]. Далi нагрiвання сприяє
зменшенню розмiру кластеру внаслiдок зростання iнтенсивностi атомних коливань,
що обумовлює перемiщення найбiльш активних атомiв з кластерiв. Розмiри друго-

Рис. 3: Температурна залежнiсть розмiру кластер в структурних одиницях двох типiв.
Данi, отриманi за допомогою результатiв [4]

Рис. 4: Температурна залежнiсть в розмiру кластер в структурних одиницях двох типiв.
Данi авторiв.

го типу кластерiв значно меншi за розмiри кластерiв першого типу. Видно, що при
нагрiваннi також спостерiгається майже лiнiйне зменшення розмiру кластерiв аж до
температури 619 К, пiсля якої вiдбувається перетворення в структурi ближнього по-
рядку. Такi залежностi дозволили нам припустити, що структурнi одиницi першого i
другого типу є металевими кластерами з металевими зв’язками, але ступiнь металi-
чностi в кластерах другого типу є менший. Нашi данi узгоджуються з результатами
iнтерпретацiї даних зi структури рiдких металiв , що розглянутi в [14]. З отриманих
нами даних випливає, що деякi рiдкi метали можуть виявляти складний механiзм
теплового розширення i, крiм домiнуючого внеску вiльного об’єму, слiд враховувати
змiну мiжатомних вiдстаней в кластерах рiзного типу та змiну їхнiх розмiрiв.
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Висновки

Асиметрiя першого максимуму в СФ рiдкого iндiю пов’язана з його мiкронеодно-
рiдною структурою. Основний пiк СФ можна iнтерпретувати як суму двох максиму-
мiв, заданих функцiями Гауса, параметри яких рiзнi та залежать вiд температури.
Аналiз отриманих значень парцiальних структурних параметрiв та їхнiх темпера-
турних залежностей привiв до висновку, що структура рiдкого iндiю складається з
двох типiв кластерiв з металевим зв’язком, але рiзним ступенем його металiчностi.
Температурнi залежностi середнього розмiру в кластерах кожного типу виявляють
аномалiю в iнтервалi температур 600-700 К, що може бути пов’язано зi структурни-
ми перетвореннями у розплавi.
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The structure of liquid indium in a wide range of temperatures has been
studied. Analysis of the data obtained by diffraction metods allowed to make
some conclusions about the structural features of liquid indium. In particular,
there is a weakly expressed asymmetry of the first maximum of the structural
factor (SF). The temperature dependence of structural factors for liquid In
was analyzed too, taking into account its microinhomogeneous structure. The
interpretation was carried out in accordance with the assumption that the
structure of the liquid In consists of clusters with different atomic distributi-
ons.

Key words: structure factor, short range order, liquid indium

Микронеоднородная структура жидкого индия

Р. Билик,1 У. Людкевич1
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ул. Кирилла и Мефодия 8, 79005 Львов, Украина
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Исследовалась структура жидкого индия в широком интервале темпера-
тур. Анализ данных, полученных методом дифракции рентгеновских лучей,
позволил сделать некоторые выводы о структурных особенностях жидкого
индия. В частности, наблюдается слабо выраженная асимметрия первого
максимума структурного фактора (СФ). Также проанализирована темпе-
ратурная зависимость структурных факторов для жидкого In с учетом его
микронеодноридного строения. Интерпретация проводилась согласно пред-
положение, что структура жидкого In состоит из кластеров с различным
распределением атомов.

Ключевые слова: структурный фактор, ближний порядок, жидкий ин-
дий
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ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦIЇ АКТИВАТОРА НА

СПЕКТРАЛЬНI ТА КIНЕТИЧНI

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАТОДОЛЮМIНЕСЦЕНЦIЇ ТОНКИХ

ПЛIВОК Y2O3:Eu

I.О. Бордун1, I.Й. Кухарський1, I.I. Половинко1,

М.В.Партика1

1 Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка

вул. Драгоманова, 50, 79005 Львiв, Україна
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Дослiджено структуру поверхнi, спектри та кiнетику розгоряння i загасання
катодолюмiнесценцiї (КЛ) тонких плiвок Y2O3:Eu, отриманих методом ВЧ-
iонно-плазмового напилення, при змiнi концентрацiї активатора в межах
1.0 – 7.5 мол.%. На основi форми спектрiв КЛ при рiзних концентрацiях
активатора показано можливiсть утворення нерегулярних розчинiв оксиду
iтрiю i європiю та особливостi структури малих та великих кристалiтiв,
якi формують плiвку Y2O3:Eu. Визначено постiйну часу загасання КЛ для
свiчення 612 нм, величина якої перебуває в межах (2.2 – 4.1) мс. Показано,
що дана величина є складною функцiєю вiд концентрацiї активатора, виду
атмосфери напилення i тривалостi збуджуючих iмпульсiв.

Ключовi слова: оксид iтрiю, структура поверхнi, катодолюмiнесценцiя,
тонкi плiвки

1 Вступ

Серед великої кiлькостi матерiалiв для оптоелектронiки особливе значення ма-
ють люмiнесцентнi матерiали, якi використовуються для створення дисплеїв, сцин-
тиляторiв, засобiв запису та вiзуалiзацiї iнформацiї. Однiєю з поширених кристалi-
чних матриць люмiнофорiв є кубiчний оксид iтрiю Y2O3, активований iонами рiдкi-
сноземельних металiв [1–4]. Серед них найбiльш вивченим люмiнофором мiкронної
дисперсностi є фосфор Y2O3:Eu з червоною областю випромiнювання. Результати
дослiдження цього матерiалу можна використати як базову iнформацiю для ана-
лiзу характеристик i механiзму люмiнесценцiї при дослiдженнi впливу розмiрних

c© Бордун I.О., Кухарський I.Й., Половинко I.I., Партика М.В., 2016
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ефектiв i структурної досконалостi на ефективнiсть випромiнювання субмiкронних
люмiнофорiв [5]. З цiєю метою нами використано метод локальної катодолюмiне-
сценцiї (КЛ), який має ряд особливостей порiвняно з традицiйними оптичними ме-
тодами дослiдження [6]. Цей метод характеризується високою чутливiстю до змi-
ни електронної структури матерiалу (домiшкових i структурних дефектiв), дає мо-
жливiсть дослiджувати змiну люмiнесцентних властивостей структур i матерiалiв
за глибиною вiд 10 – 20 нм до декiлькох мiкрометрiв. Крiм цього, висока енергiя
збудження люмiнесценцiї дозволяє дослiджувати оптичнi переходи, для збудження
яких потрiбна енергiя понад 6 еВ (з областi вакуумного ультрафiолету). Цей метод
також дозволяє дослiджувати процеси передачi енергiї мiж високоенергетичними
станами, електронну структуру дефектiв, якi є каналами для безвипромiнювальної
рекомбiнацiї. Всi цi фактори визначають кiнетику розгоряння i загасання люмiне-
сценцiї, що i послужило причиною її дослiдження в тонких плiвках Y2O3:Eu.

Зазначимо, що для одержання плiвок на основi Y2O3 використовується цiлий ряд
методiв, тому плiвки вiдрiзняються за оптичними i люмiнесцентними властивостя-
ми внаслiдок рiзної їх досконалостi. У зв’язку з цим у данiй роботi дослiджуються
спектральнi i кiнетичнi властивостi КЛ тонких плiвок Y2O3:Eu з рiзним вмiстом
активатора, якi отриманi методом високочастотного (ВЧ) iонно-плазмового напиле-
ння, який є оптимальним для одержання найбiльш однорiдних напiвпровiдникових
та дiелектричних плiвок.

2 Методика експерименту

Тонкi плiвки Y2O3:Eu товщиною 0.2 – 1.0 мкм одержанi ВЧ iонно-плазмовим
напиленням в атмосферi 100 % кисню чи 100 % аргону у системi з використанням
магнiтного поля зовнiшнiх соленоїдiв для компресiї i додаткової iонiзацiї плазмового
стовпа на пiдкладках iз плавленого кварцу υ-SiO2. Вихiдними компонентами були
Y2O3 марки ИтО-И i Eu2O3 марки “ос.ч”. Концентрацiя активатора змiнювалась в
межах вiд 1.0 до 7.5 мол. %. Пiсля нанесення плiвок проводилась їх термообробка на
повiтрi при 950–1050 ◦С. Рентгенодифракцiйнi дослiдження показали наявнiсть по-
лiкристалiчної структури плiвок з переважною орiєнтацiєю у площинi (222). Вигляд
отриманих дифрактограм практично аналогiчний до дифрактограм чистих плiвок
Y2O3, якi наведенi нами у [7]. При цьому у плiвках Y2O3:Eu напилених в атмосферi
аргону дещо бiльшу iнтенсивнiсть має рефлекс вiд площини (440).

Морфологiя поверхнi плiвок дослiджувалась за допомогою атомно-силового мi-
кроскопа (АСМ) “Solver P47 PRO”. Опрацювання експериментальних даних i вико-
нання обчислень параметрiв морфологiї поверхнi здiйснювались за допомогою про-
грамного пакету “Image Analysis 2”.

Дослiдження КЛ властивостей проводилось в режимi iмпульсного електронно-
го збудження. Спектри свiчення реєструвались на установцi, змонтованiй на базi
спектрофотометра СФ-4А за допомогою фотопомножувача ФЭУ-79, сигнал з якого
подавався на резонансний пiдсилювач i реєструвався амперметром, а також переда-
вався через аналого-цифровий перетворювач iнтерфейсу на комп’ютер IВМ/РС для
запису спектру люмiнесценцiї. Сканування довжин хвиль монохроматором здiйсню-
валось за допомогою крокового двигуна, який керувався комп’ютером через блок
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управлiння. Спектри люмiнесценцiї дослiдженi в дiапазонi 200 – 800 нм при 295
К. Реєстрацiя кiнетики розгоряння i загасання проводилась за допомогою ФЭУ-79.
Наступна оцифровка сигналу з фотопомножувача, яка виконувалась електронним
осцилографом С1-117, дозволила отримати масив даних, який мiстив iнформацiю
про кiнетику розгоряння i загасання у зручному для наступної обробки виглядi.

3 Результати i обговорення

Характернi мiкрофотографiї поверхнi плiвок Y2O3:Eu з рiзною концентрацiєю
активатора, отриманi за допомогою АСМ, наведенi на рис. 1 i 2. Як видно з отрима-
них результатiв, на розмiри кристалiчних зерен i шорсткiсть поверхнi плiвок суттєве
значення має концентрацiя активатора Eu3+. При цьому, навiть метод одержання є
менш чутливим на данi параметри структури плiвок (рис. 1). Характернi структурнi
параметри поверхнi плiвок Y2O3:Eu наведенi у табл. 1.

Рис. 1: Зображення морфологiї поверхнi тонких плiвок Y2O3:Eu, отриманих методом дис-

кретного випаровування (а, б) та ВЧ iонно-плазмового розпилення в атмосферi аргону (в,

г) з концентрацiєю активатора 1 мол.%. Зображення а i в – двовимiрнi, б i г – тривимiрнi.

Характерно, що плiвки Y2O3:Eu отриманi ВЧ iонно-плазмовим напиленням ма-
ють дещо бiльшi розмiри кристалiчних зерен нiж при дискретному напиленнi, хоча
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Рис. 2: Зображення морфологiї поверхнi тонких плiвок Y2O3:Eu, отриманих методом ВЧ

iонно-плазмового розпилення в атмосферi аргону при концентрацiї активатора 2.5 мол. %
(а i б) i 5 мол. % (в, г). Зображення а i в – двовимiрнi, б i г – тривимiрнi.

характеризуються меншою шорсткiстю поверхнi. При цьому збiльшення концентра-
цiї активатора Eu3+ приводить до суттєвого збiльшення як розмiрiв кристалiтiв, так
i шорсткiшого рельєфу поверхнi плiвок Y2O3:Eu.

Дослiдження спектрiв КЛ тонких плiвок Y2O3:Eu iз рiзною концентрацiєю акти-
ватора показує, що вид спектрiв не змiнюється, принаймнi при змiнi концентрацiї
в дослiджуваних межах 1.0 – 7.5 мол.%. Характернi спектри КЛ отриманих плiвок
Y2O3:Eu при рiзних енергiях збуджуючих електронiв наведенi на рис. 3. У спектрах
люмiнесценцiї плiвок проявляються вузькi смуги свiчення, зумовленi внутрiшньо-
центровими переходами у межах активатора Eu3+. Довжина хвилi максимуму ви-
промiнювання становить λmax=612 нм, що вiдповiдає червоному кольору свiчення.
Всi спостережуванi електроннi переходи 5D0–7FJ для iонiв Eu3+ вiдмiченi на рис.
3. Вони включають у себе дозволенi магнiтнi дипольнi переходи 5D0–7F1 (для iо-
нiв Eu3+ в С2 i С3i вузлах гратки Y2O3) i електричнi дипольнi переходи 5D0–7F2

(для iонiв Eu3+ лише у вузлах С2). В елементарнiй комiрцi кубiчного Y2O3 є 32
iони iтрiю, якi можуть бути замiщенi iншими рiдкiсноземельними iонами. З них 8
займають центральносиметричне положення (симетрiя С3i), а решта 24 володiють
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Табл. 1: Шорсткiсть поверхнi плiвок, середнi розмiри зерен, площi кристалiтiв та “асиме-

тричне спiввiдношення” I612/I596 у тонких плiвках Y2O3:Eu

Концентрацiя
активатора
Eu3+, мол. %

Метод
одержання

Шорсткiсть
поверхнi, нм

Середнiй
розмiр
зерна, нм

Середня
площа
кристалiтiв, нм2

“Асиметричне
спiввiдношення”
I612/I596

1.0
Дискретне
випаровування

5.65 15.68 242

1.0
ВЧ-
розпилення

5.31 15.86 307 8.56

2.5
ВЧ-
розпилення

17.62 43.14 8027 9.25

5.0
ВЧ-
розпилення

81.33 352.94 111157 10.24

7.5
ВЧ-
розпилення

11.37

нижчою симетрiєю С2 [8, 9]. Таким чином, iони Eu3+ можуть опинитись в одному
з двох нееквiвалентних положень, що приводить до вiдмiнностi у спектрах люмiне-
сценцiї. Враховуючи, що радiуси iонiв Y3+ i Eu3+ досить близькi мiж собою i рiвнi
вiдповiдно 0.90 i 0.94 Å, то при активацiї iонами європiю Y2O3 зберiгається кубiчна
структура кристалiчної гратки з незначними змiнами параметрiв [10].

При описi спектру люмiнесценцiї Y2O3:Eu часто використовується так зване “аси-
метричне спiввiдношення” I612/I596 iнтенсивностей смуг люмiнесценцiї в областi 612
i 596 нм, що вiдповiдає вiдношенню числа катiонiв Eu3+ у вiдповiдних станах ло-
кальної симетрiї [5,10–13]. Люмiнесценцiя у смузi 612 нм визначається електричним
дипольним переходом 5D0–7F2, дуже чутливим до найближчого оточення випромi-
нюючого iона Eu3+. Смуга з максимумом 596 нм визначається магнiтним диполь-
ним переходом 5D0–7F1, нечутливим до найближчого оточення [10,13–15]. Вiдноше-
ння амплiтудних iнтенсивностей I612/I596 використовують для оцiнки вiдношення
NC2/NC3i [5, 12, 14, 16] i аналiзу структурної досконалостi Y2O3:Eu3+.

Для iонiв Y3+ у матрицi Y2O3 вiдношення NC2/NC3i у рiвноважному станi в
iдеальнiй гратцi рiвне 3:1. При рiвномiрному замiщеннi iонами Eu3+ iонiв Y3+ ми
мали б отримати близький результат. Однак у тонких плiвках Y2O3:Eu дане спiв-
вiдношення має суттєво бiльше значення, величина якого залежить вiд концентра-
цiї активуючої домiшки. Зокрема, зростання концентрацiї Eu3+ вiд 1.0 до 7.5 мол.
% приводить до зростання даного спiввiдношення вiд 8.56 до 11.37 (табл. 1). За-
значимо, що досить близькi результати амплiтудного вiдношення I612/I596 =(8÷10)
отриманi в [5] при дослiдженнi фотолюмiнесценцiї порошкових матерiалiв Y2O3:Eu
рiзної дисперсностi, отриманих золь-гель методом. Дослiдження даного “асиметри-
чного спiввiдношення” при фотолюмiнесценцiї наночастинок Y2O3:Eu, до яких мо-
жна вiднести i свiчення наших кристалiтiв вiдповiдних розмiрiв, показує, що його
величина залежить вiд розмiру наночастинок i збiльшується вiд 9.53 до 10.45 при
зростаннi розмiрiв нанокристалiв Y2O3:Eu вiд 8.5 нм до 53.5 нм [17]. Згiдно iз до-
слiдженнями [18], при гiдролiзному осадженнi наночастинок Y2O3:Eu збiльшення
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концентрацiї активатора вiд 1.0 до 5.0 мол. % приводить до збiльшення розмiру на-
ночастинок вiд 10 до 16 нм при вiдпалi при температурi 600 ◦С i вiд 20 до 25 нм
при вiдпалi при температурi 900 ◦С. При цьому величина I612/I596 залежить вiд
довжини хвилi збудження i при збудженнi лазерним випромiнюванням з довжиною
хвилi 410 нм зростає вiд 10.44 до 10.91 при змiнi концентрацiї активатора вiд 1.0 до
5.0 мол. %, а при збудженнi лазерним випромiнюванням з довжиною хвилi 532 нм
зростає вiд 10.34 до 11.54 вiдповiдно.

Рис. 3: Спектри КЛ тонких плiвок Y2O3:Eu при рiзних енергiях збуджуючих електронiв.

Концентрацiя активатора 5 %, атмосфера напилення Ar (100 %). Параметри iмпульсiв еле-

ктронного опромiнення: густина струму електронного променя j=5×10–2 А/м2; тривалiсть

iмпульсiв 5×10–4 с; пауза мiж iмпульсами 0.1 с, енергiя збуджуючих електронiв 5.0 кеВ (1)

i 4.5 кеВ (2).

Отриманi нами результати узгоджуються з результатами дослiджень наночасти-
нок Y2O3:Eu, приведених iншими авторами, i показують, що при зростаннi кон-
центрацiї активатора вiдбувається збiльшення розмiрiв кристалiчних зерен плiвки
Y2O3:Eu i у свiченнi КЛ зростає вiдносний вклад свiчення iонiв Eu3+ у вузлах з
точковою симетрiєю С2 вiдносно вузлiв з точковою симетрiєю С3i. Таке вiдхилення,
найiмовiрнiше, вказує на утворення нерегулярних розчинiв оксиду iтрiю i європiю в
тонкiй плiвцi Y2O3:Eu у процесi її нанесення i вiдпалу. Збiльшення вiдносної кiлько-
стi iонiв Eu3+ у положеннi С2 в кристалiтах бiльших розмiрiв найiмовiрнiше зумов-
лене пониженням локальної симетрiї оточення iонiв європiю iонами кисню. Оскiльки
плiвки вiдпалювались на повiтрi, то в процесi вiдпалу у першу чергу пiдвищувалась
локальна симетрiя iонiв Eu3+ бiля поверхнi. При цьому зрозумiло, що такi при-
поверхневi ефекти є вiдчутнiшими у кристалiтах менших розмiрiв, оскiльки їхнiй
вiдносний внесок буде вiдчутнiшим у спостережуваних спектрах люмiнесценцiї.
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Рис. 4: Залежнiсть кiнетики розгоряння i загасання КЛ вiд енергiї збудження та технологi-

чних умов одержання тонких плiвок Y2O3:Eu. Параметри iмпульсiв електронного збуджен-

ня: тривалiсть iмпульсiв 9×10–4 с; пауза мiж iмпульсами 0.1 с; густина струму електронного

пучка j=1×10–2 А/м2. Концентрацiя активатора 2.5 %, атмосфера напилення Ar (100 %),

енергiя бомбардуючих електронiв 5.0 кеВ (1) 6.0 кеВ (2), 6.5 кеВ (3). Концентрацiя акти-

ватора 5 %, атмосфера напилення О2 (100 %), енергiя бомбардуючих електронiв 5.0 кеВ

(4), 6.0 кеВ (5), 6.5 кеВ (6).

Для дослiдження механiзму передачi енергiї рiдкiсноземельним активатором у
плiвках матрицi Y2O3 нами було проаналiзовано ряд кiнетик розгоряння i загасання
КЛ у плiвках Y2O3:Eu для свiчення λmax=612 нм. Характерний вид кiнетик для
рiзних плiвок залежно вiд енергiї збудження наведено на рис. 4. Було встановлено,
що кiнетики загасання люмiнесценцiї у дослiджуваних плiвках Y2O3:Eu при рiзних
концентрацiях активатора, енергiях i дозах опромiнення добре апроксимуються мо-
ноекспоненцiальними функцiями. Зокрема плiвки Y2O3:Eu, напиленi в атмосферi i
аргону i кисню мають максимальний вихiд КЛ при концентрацiї активатора 5.0 мол.
% (рис. 5). При менших концентрацiях зменшуються розмiри кристалiчних зерен,
що приводить до збiльшення вiдносного вкладу зернограничного розсiювання. При
бiльших концентрацiях активатора, найiмовiрнiше, спостерiгається концентрацiйне
гасiння за рахунок створення дефектнiшої структури i збiльшення числа каналiв
безвипромiнювальної релаксацiї. Збiльшення концентрацiї активатора може приво-
дити i до зростання дифузiї iонiв Eu3+ у вузли кристалiчної гратки Y2O3 з точковою
симетрiєю С3i, для яких електричне дипольне випромiнювання згiдно правил вiдбо-
ру є забороненим.

На основi дослiдження кiнетичних характеристик КЛ тонких плiвок Y2O3:Eu бу-
ло встановлено, що постiйна часу загасання для плiвок з концентрацiєю активатора
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Рис. 5: Залежнiсть iнтенсивностi 5D0–
7F2 переходу у спектрах КЛ тонких плiвок Y2O3:Eu,

отриманих ВЧ iонно-плазмовим розпиленням в атмосферi аргону, вiд концентрацiї акти-

ватора.

5.0 мол. % є бiльшою, нiж для плiвок з концентрацiєю активатора 1.0 або 2.5 мол.
% (табл. 2). Крiм того, для всiх типiв плiвок час загасання при малих тривалостях
збудження (4 мс) є бiльшим вiд часу загасання при бiльших тривалостях збудження
(6 – 9 мс). Це можна пояснити тим, що приповерхневi шари плiвки є структурно
неоднорiднiшими нiж об’ємнi. Тому, найiмовiрнiше, пiсля припинення збуджуючого
електронного iмпульсу, цi неоднорiдностi вносять свiй вклад у кiнетику свiчення,
збiльшуючи час загасання за рахунок бiльшого вiдносного вкладу при малих дозах
опромiнення.

Як видно з табл. 2, постiйна часу загасання КЛ у тонких плiвках Y2O3:Eu для
свiчення 612 нм перебуває в межах (2.2 – 4.1) мс залежно вiд концентрацiї актива-
тора, структурної досконалостi плiвок i часу збудження.

Теоретичнi розрахунки часiв загасання для електричних дипольних, магнiтних
дипольних i електричних квадрупольних переходiв у лантаноїдах показують, що
данi величини мають наступнi значення: τел∼10–4 с; τмаг∼0.5×10–2 с; τкв∼2 с [19].
Порiвнюючи отриманi нами значення з даними результатами на основi спектраль-
ного складу випромiнювання (рис. 3) видно, що ми маємо свiчення, зумовлене еле-
ктричними дипольними переходами, i випромiнюючi в областi 612 нм iони Eu3+

перебувають у вузлах кристалiчної гратки Y2O3 з точковою симетрiєю С2.
Зазначимо також, що отриманi нами величини постiйної часу загасання τ добре

узгоджуються з вiдомими дослiдженнями загасання люмiнесценцiї у рiзних зразках
Y2O3:Eu [18, 20–24]. Так у роботi [20] при визначеннi часу загасання 5D0–7F2 пере-
ходу в керамiках Y2O3:Eu з розмiрами кристалiтiв 10 нм була одержана величина
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Табл. 2: Залежнiсть постiйної часу загасання КЛ в тонких плiвках Y2O3:Eu напилених у

атмосферi аргону для свiчення 612 нм вiд часу збудження i концентрацiї активатора*

Концентрацiя активатора
Eu3+, мол. %

Час збудження tзб×104, с τ×103, с

2.5
2.5
2.5

4
6
9

3.7
2.2
2.2

5.0
5.0
5.0

4
6
9

4.1
3.4
3.3

*Густина струму збудження 10–2 А/м2, напруга 4.5 кеВ.

1.3 мс. При дослiдженнi постiйної загасання в нанокристалах Y2O3:Eu в [21] було
встановлено, що постiйна часу загасання знаходиться в межах вiд 2.0 до 3.7 мс. До-
слiдження [22] показують, що час життя нанофосфорiв Y2O3:Eu розмiрами 5 – 7 нм
для концентрацiї активатора 2.4 мол % становить 3.08 мс, а для концентрацiї акти-
ватора 5.2 мол. %, вiдповiдно 2.40 мс. При гiдролiзному осадженнi наночастинок
Y2O3:Eu, вiдпалених при 900◦С, величина постiйної часу загасання, згiдно з [18],
змiнюється вiд 2.35 мс до 1.81 мс при змiнi концентрацiї активатора в областi 1.0
– 5.0 мол. %. Для мiкрокристалiв постiйна часу загасання для свiчення 612 нм є
меншою i для концентрацiї активатора 3.5 мол % τ=1.07 мс, а для 5.2 мол % τ=1.02
мс. Згiдно з [23] в монокристалах Y2O3:Eu постiйна часу загасання τ≈4 мс, у той
час як у [24] для монокристалiв Y2O3:Eu постiйна часу загасання визначена як 1.90
i 1.72 мс для концентрацiї активатора 3 i 8 %.

Проведенi нами дослiдження показують, що такi вiдмiнностi у величинi постiй-
ної часу загасання при свiченнi люмiнофора Y2O3:Eu в областi 612 нм, зумовленi
тим, що дана величина τ є складною функцiєю, яка визначається методом i умова-
ми одержання, способом i дозою збудження, розмiрами кристалiтiв, досконалiстю
структури i концентрацiєю активатора.

При аналiзi кiнетик розгоряння i загасання КЛ було встановлено, що в рядi ви-
падкiв спостерiгається затримка розгоряння КЛ вiдносно спаду iмпульсу електрон-
ного збудження (рис. 4). Така ситуацiя яскравiше виражена у плiвках Y2O3:Eu,
напилених у атмосферi кисню i дане змiщення крiм того залежить вiд енергiї i дози
опромiнення. Зокрема, при збiльшеннi дози електронного опромiнення (за рахунок
збiльшення тривалостi iмпульсiв) спостерiгається змiщення з часом максимуму роз-
горяння КЛ вiдносно спаду iмпульсу електронного збудження. Даний ефект можна
пояснити структурними неоднорiдностями, якi чiткiше проявляються у плiвках, на-
пилених в атмосферi кисню. Внаслiдок таких неоднорiдностей iони активатора Eu3+

можуть розташовуватись у мiжвузлових дефектних положеннях кристалiчної гра-
тки Y2O3:Eu, або здiйснювати переходи за рахунок дифузiї мiж С2 i С3i вузлами
матрицi Y2O3. Таким чином на основi залежностi розгоряння КЛ вiд енергiї i дози
опромiнення можна аналiзувати структурну досконалiсть тонких плiвок Y2O3:Eu.
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Висновки

Показано, що при ВЧ iонно-плазмовому напиленнi тонких плiвок Y2O3:Eu збiль-
шення концентрацiї активатора в межах 1.0 - 5.0 мол. % приводить до суттєвого
збiльшення розмiрiв кристалiтiв, якi формують плiвку, вiд 15.86 до 352.94 нм, вiд-
повiдно. На основi аналiзу форми спектрiв КЛ встановлено, що при збiльшеннi кон-
центрацiї активатора у свiченнi КЛ зростає вiдносний вклад свiчення iонiв Eu3+ у
вузлах кристалiчної гратки Y2O3 з точковою симетрiєю С2 вiдносно вузлiв з точко-
вою симетрiєю С3i. Отриманi величини постiйної часу загасання КЛ свiдчать, що
свiчення Y2O3:Eu в областi 612 нм зумовлене електричним дипольним переходом
5D0–7F2. З аналiзу залежностi постiйної часу загасання КЛ вiд концентрацiї акти-
ватора, умов отримання та часу опромiнення показано, що приповерхневi шари та
кристалiти менших розмiрiв є структурно неоднорiднiшими, нiж великi кристалiти.
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INFLUENCE OF ACTIVATOR CONCENTRATION INTO

SPECTRAL AND KINETIC CHARACTERISTICS OF

CATHODOLUMINESCENCE IN THIN FILMS Y2O3:Eu

I.O. Bordun1, I.Yo. Kukharskyy1, I.I. Polovynko1,

M.V.Partyka1

1 Ivan Franko National University of Lviv

Dragomanov Str., 50, 79005 Lviv, Ukraine

e-mail: bordun@electronics.lnu.edu.ua

The structure of the surface, spectra and kinetics of the rise and decay of the
cathodoluminescence (CL) of thin films of Y2O3:Eu when changing the acti-
vator concentration in the range 1.0 - 7.5 % by mole obtained by RF-magnetron
sputtering was investigated. Based on the shape of the CL spectra at different
concentrations of the activator, showed the possibility of creating irregular soluti-
ons of yttrium and europium oxides and the structural features of the small and
large crystallites forming the film Y2O3:Eu. The time constant for the decay
CL for 612 nm emission was determined and the value is within the range (2.2
– 4.1) ms. This value is a complex function of the activator concentration, the
type of film deposition atmosphere, and duration of the exciting pulses.

Key words: yttrium oxide, structure of the surface, cathodoluminescence, thin
films
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АКТИВАТОРА НА

СПЕКТРАЛЬНЫЕ И КИНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ТОНКИХ ПЛЕНОК Y2O3:Eu

И.О. Бордун1, И.И. Кухарский1, И.И. Половинко1,

М.В.Партика1

1 Львовский национальный университет имени Ивана Франко

ул. Драгоманова, 50, 79005 Львов, Украина

e-mail: bordun@electronics.lnu.edu.ua

Исследована структура поверхности, спектры и кинетика разгорания и за-
тухания катодолюминесценции (КЛ) тонких пленок Y2O3:Eu, полученных
методом ВЧ-ионно-плазменного напыления, при изменении концентрации
активатора в пределах 1.0 – 7.5 мол.%. На основе формы спектров КЛ
при различных концентрациях активатора показана возможность создания
нерегулярных растворов окиси иттрия и европия и особенности структуры
мелких и большиих кристаллитов, формирующих пленку Y2O3:Eu. Опре-
делена постоянная времени затухания КЛ для свечения 612 нм, величина
которой находится в пределах (2.2 – 4.1) мс. Показано, что данная величина
является сложной функцией, зависящей от концентрации активатора, вида
атмосферы напыления и длительности возбуждающих импульсов.

Ключевые слова: окись иттрия, структура поверхности, катодолюминес-
ценция, тонкие пленки
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Люмiнесцентнi властивостi наночастинок

SrF2:Ce рiзного розмiру

М.О. Чилiй1, А.В. Жишкович1, А.П. Васькiв1,

В.В. Вiстовський1, Т.М. Демкiв1,

А.С. Волошиновський1
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Дослiджено люмiнесцентно-кiнетичнi властивостi наночастинок SrF2:Ce рi-
зного розмiру за умови фото- та рентгенiвського збудження. Домiшковi iони
церiю у наночастинках SrF2:Ce вже в процесi синтезу зазнають часткової
агрегатизацiї. Температурний вiдпал, який використовувався для отрима-
ння ряду наночастинок за розмiрами, сприяє утворенню нанофази CeF3,
свiчення якої стає домiнуючим у наночастинках вiдпалених при 800оС. Свi-
чення iонiв церiю локалiзованих у нанофазах CeF3 ефективно збуджується
у смугах поглинання одиничних церiєвих центрiв. Обговорюється можли-
вий механiзм передачi енергiї мiж рiзними типами церiєвих центрiв. Iнтен-
сивнiсть рентгенолюмiнесценцiї рiзко зменшується при зменшеннi розмiрiв
наночастинок, мiнiмальний розмiр наночастинок SrF2:Ce при якому вони
ще володiють iнтенсивною рентгенолюмiнесценцiєю становить 65 нм.

Ключовi слова: рентгенолюмiнесценцiя, нанокристали, рекомбiнацiйна
домiшкова люмiнесценцiя

Вступ

В останнє десятилiття значну увагу вчених засереджено на дослiдженнi люмi-
несцентних властивостей нанорозмiрних матерiалiв. Це зумовлено як новими фiзи-
чними явищами, якi виявляють наночастинки так i перспективами їх практичного
використання. Цiлий ряд можливих практичних застосувань люмiнесцентних нано-
частинок вимагає знань про особливостi механiзмiв релаксацiї високоенергетичних
збуджень у нанорозмiрних матерiалах. Зокрема, в даний час iнтенсивно вивчається
можливiсть застосування неорганiчних люмiнесцентних наночастинок для фотоди-
намiчної терапiї патологiчних тканин [1]. У цьому пiдходi пропонується використову-
вати для знищення патологiчних клiтин рентгенiвське випромiнювання, яке погли-
натимуть люмiнесцентнi наночастинки, якi, в свою чергу, передаватимуть енергiю

c© М. Чилiй, А. Жишкович, А. Васькiв, В. Вiстовський та iн., 2016
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збудження фотосенсибiлiзаторам для генерацiї синглетного кисню, що є пагубним
для клiтин. Реалiзацiя такого пiдходу, зокрема, для оптимального вибору розмiру
наночастинок, вимагає знань про вплив розмiрiв наночастинок на iнтенсивнiсть лю-
мiнесценцiї та механiзми трансформацiї енергiї збудження в них.

В данiй роботi вивчаються особливостi домiшкової люмiнесценцiї наночастинок
SrF2:Ce рiзного розмiру. Вибiр матерiалу зумовлено такими факторами. Кристали
SrF2 є негiгроскопiчними, що дозволяє легко отримувати їх у виглядi наночастинок
методом осадження з водного розчину вихiдних компонент. З iншого боку монокри-
стали SrF2:Ce виявляють значний свiтловихiд при збудженнi iонiзуючим випромi-
нюванням. У роботi [2] для кристала SrF2:Ce (0,3 моль.%) його оцiнюють як 26 000
фот./МеВ, що становить 60 % вiд найбiльш поширеного сцинтилятора NaI-Tl. Це ро-
бить наночастинки SrF2:Ce перспективними кандидатами на використання у якостi
наносцинтиляторiв рiзного призначення.

1 Експеримент

Наночастинки SrF2:Ce було синтезовано методом хiмiчного осадження. Для син-
тезу наночастинок SrF2:Ce використовували водно-спиртовi (75% етилового спирту)
розчини SrCl2·6H2O + CeCl3·6H2O (1 моль.%) та NH4F у еквiмолярному вiдношеннi.
Розчин солей металiв додавали до розчину NH4F покрапельно при безперервному
помiшуваннi за допомогою магнiтної мiшалки. Приготовлену сумiш витримували
протягом 30 хвилин для повного завершення хiмiчної реакцiї. У результатi утворю-
вався бiлий дрiбнодисперсний осад. Осад вiд залишкiв реакцiї вiдокремлювали бага-
торазовим центрифугуванням i вiдмиванням з використанням дистильованої води.
Отриманi наночастинки помiщали у вакуумну камеру для подальшого висушування
до постiйної маси. В результатi синтезу було отримано наночастинки мiнiмального
розмiру. Для того, щоб отримати ряд наночастинок рiзного розмiру, їх вiдпалювали
протягом 2 годин при температурах 200оC, 400оC, 600оC та 800оC у вiдновнiй атмо-
сферi (сумiш аргону i водню) з метою запобiгання окислення iонiв Ce3+ до Ce4+, яке
має мiсце при вiдпалi у звичайнiй атмосферi. Розмiри наночастинок визначали з до-
помогою рентгеноструктурних дослiджень за шириною дифракцiйних пiкiв. Середнi
розмiри невiдпалених наночастинок становлять близько 20 нм, розмiри вiдпалених
при рiзних температурах становлять 30, 45, 65 та 85 нм.

При вимiрюваннi спектрiв люмiнесценцiї та спектрiв збудження люмiнесценцiї
наночастинок SrF2:Ce в якостi джерела збудження використовувалась воднева лам-
па ДДС-400 iз неперервним спектром випромiнювання в областi 200-400 нм. Окремi
довжини хвиль збуджуючого свiтла видiлялись з допомогою монохроматора МДР-
2. Свiтло зi зразка попадало на монохроматор МДР-12. Реєстрацiя свiтла здiйсню-
валась з допомогою фотопомножувача ФЕП-100. Вимiрювання кiнетик пiслясвiче-
ння люмiнесценцiї було було проведено на установцi описанiй вище, але в якостi
джерела збудження використовувалась iскрова лампа (тривалiсть спалаху близько
1 нс). Вимiрювання спектрально-кiнетичних характеристик рентгенолюмiнесценцiї
наночастинок SrF2:Ce проводилися на лабораторному обладнаннi змонтованого на
основi монохроматора МДР-12 iз використанням iмпульсного рентгенiвського дже-
рела (рентгенiвська трьохелектродна трубка РТИ-0,05, тривалiсть iмпульсу 1,5 нс,
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анодна напруга на трубцi U=35 кВ, середнiй струм I=10 мкА). Усi дослiдження
проводилися за кiмнатної температури.

2 Результати та обговорення

Спектри люмiнесценцiї наночастинок SrF2:Ce рiзного розмiру представлено на
рис. 1а. Для наночастинок малого розмiру (20-45 нм) у спектрах домiнує свiчення
одиничних Ce3+-центрiв, яке проявляється у виглядi двох смуг випромiнювання iз
максимумами при 310 та 329 нм. Данi смуги випромiнювання вiдповiдають електрон-
ним переходам iз найнижчого збудженого 5d-стану на основний стан, розщеплений
внаслiдок спiн-орбiтальної взаємодiї на пiдрiвнi 7F5/2 i 7F7/2. Поряд з даними смуга-
ми випромiнювання вже для найменших наночастинок (20 нм), якi не пiддавались
температурному вiдпалу, спостерiгається свiчення в областi близько 348 нм. При
зростаннi розмiру наночастинок дана смуга свiчення змiщується у довгохвильову
область i у найбiльших iз дослiджуваного ряду наночастинок (85 нм) вона спостерi-
гається в областi 375 нм. Слiд також вiдзначити, що для найбiльших наночастинок
свiчення одиничних церiєвих центрiв майже вiдсутнє. Така поведiнка довгохвильової
смуги випромiнювання дозволяє припустити, що дане свiчення вiдповiдає випромi-
нюванню фази CeF3. Дiйсно, оскiльки наночастинки рiзних розмiрiв отримано вна-
слiдок вiдпалу при рiзних температурах, то зростання температури вiдпалу сприяє
мiграцiї церiєвих центрiв i, вiдповiдно, утворенню нанофази CeF3. Таке припущен-
ня узгоджується iз дослiдженням монокристалiв SrF2:Ce iз рiзними концентрацiями
домiшки [3]. Так при концентрацiї iонiв церiю менше 0,3 моль.% в спектрах люмi-
несценцiї монокристалiв SrF2:Ce спостерiгається лише випромiнювання одиничних
церiєвих центрiв, а при зростаннi концентрацiї вище 1 моль.% з’являється смуга
випромiнювання з довгохвильового боку, яка стає домiнуючою у спектрi при кон-
центрацiї домiшкових iонiв церiю вище 3 моль.%.

Якщо порiвнювати спектральне положення смуги випромiнювання 375 нм нано-
частинок SrF2:Ce зi смугами люмiнесценцiї наночастинок CeF3, то дане випромiню-
вання є спектрально близьким до смуги випромiнювання (360 нм) iонiв Ce3+, якi
розмiщенi поблизу дефектiв кристалiчної гратки [4]. Зазначимо, що саме це випро-
мiнювання є домiнуючим для наночастинок CeF3 малого розмiру [4].

Таким чином, слiд констатувати, що у наночастинках SrF2:Ce вже пiсля низь-
котемпературного синтезу спостерiгається сегрегацiя домiшкових iонiв церiю. В на-
ночастинках малого розмiру можуть бути присутнi, окрiм одиничних, парнi церiєвi
центри чи церiєвi агрегати iз бiльшою кiлькiстю iонiв, якi формують смугу випро-
мiнювання в областi 348 нм. У наночастинках великого розмiру, якi отримували з
допомогою температурного вiдпалу при 600 та 800оC, внаслiдок мiграцiї iонiв церiю,
утворюються нанофази CeF3.

Слiд також вiдзначити зменшення iнтегральної iнтенсивностi свiчення наноча-
стинок SrF2:Ce при збiльшеннi їх розмiру (рис. 1а). Така ситуацiя є доволi не-
звичною. Зазвичай iнтенсивнiсть люмiнесценцiї зменшується при зменшеннi розмi-
рiв наночастинок внаслiдок зростання вiдношення поверхня/об’єм наночастинки,
оскiльки збiльшення вкладу приповерхневої областi багатої на структурнi дефекти
призводить до гасiння люмiнесценцiї наночастинок [5]. Протилежна поведiнка зале-
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жностi iнтенсивностi люмiнесценцiї наночастинок SrF2:Ce вiд їх розмiру, найбiльш
iмовiрно, пов’язана iз тим, що наночастинки бiльших розмiрiв отримано iз допомо-
гою температурного вiдпалу. Вiдомо, що при температурному вiдпалi у звичайнiй
атмосферi iони Ce3+ окислюються до стану Ce4+, особливо iнтенсивно даний про-
цес вiдбувається при температурах вiдпалу бiльше 600оC. Хоча, для запобiгання
змiни валентностi домiшкових iонiв церiю, наночастинки SrF2:Ce вiдпалювались в
вiдновнiй атмосферi (сумiш аргону i водню), найбiльш iмовiрно, що часткове оки-
слення iонiв церiю мало мiсце. Зокрема воно може вiдбутись за участi iонiв кисню,
якi можуть входити у кристалiчну гратку в процесi синтезу наночастинок.
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Рис. 1: Спектри люмiнесценцiї наночастинок SrF2:Ce рiзного розмiру (1 – 20 нм; 2 – 30 нм;

3 – 45 нм; 4 – 65 нм; 5 – 85 нм;) за умови фотозбудження квантами iз λ
зб

= 290 нм (а) та

розклад спектра люмiнесценцiї наночастинок iз середнiм розмiром зерна 30 нм на гаусовi

компоненти (б). Т = 300К

Спектри збудження люмiнесценцiї церiєвих центрiв у наночастинках SrF2:Ce
рiзного розмiру, вимiрянi при реєстрацiї випромiнювання iз довжиною хвилi
λлюм = 320 нм, представлено на рис. 2а. Структура спектрiв збудження практи-
чно не залежить вiд розмiрiв наночастинок. В спектрi можна видiлити двi основнi
смуги збудження люмiнесценцiї iз максимумами при 295 та 246 нм, якi вiдповiдають
поглинальним електронним переходам з основного 4f-стану на 5d-рiвнi iонiв церiю.
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Спектральне положення смуг збудження люмiнесценцiї церiєвих центрiв у SrF2:Ce
узгоджується iз даними iнших авторiв [6, 7].

Спектри збудження люмiнесценцiї церiєвих агрегатiв, утворених в наночастин-
ках SrF2:Ce, вимiрянi при реєстрацiї випромiнювання iз довжиною хвилi 380 нм,
представлено на рис. 2б. Практично єдиною вiдмiннiстю даних спектрiв вiд спе-
ктрiв збудження одиничних церiєвих центрiв (рис. 2а) є наявнiсть смуги збудження
люмiнесценцiї в областi 319 нм. Спектральне положення даної смуги є спектрально
близьким до найбiльш довгохвильової смуги збудження люмiнесценцiї наночастинок
CeF3 [8], що є додатковим доказом на користь утворення у наночастинках SrF2:Ce
окремої нанофази CeF3.

При енергiях збуджуючих квантiв бiльше 4 еВ спектри збудження люмiнесценцiї
церiєвих агрегатiв (рис. 2б) практично вiдтворюють спектри збудження одиничних
церiєвих центрiв. Таке спiвпадiння вказує на те, що при збудженнi наночастинок
квантами з енергiєю 4 еВ поглинають головним чином одиничнi церiєвi центри, якi
передають енергiю збудження до CeF3-агрегатiв. Передача енергiї збудження є мо-
жливою внаслiдок спектрального узгодження смуг люмiнесценцiї одиничних церi-
євих центрiв (310 i 329 нм) iз смугою поглинання CeF3-агрегатiв iз максимумом
319 нм.

Розкрити особливостi передачi енергiї мiж рiзними люмiнесцентними центрами
дозволяють дослiдження кiнетики загасання люмiнесценцiї. За умови внутрiцентро-
вого збудження i одиничнi церiєвi центри в SrF2:Ce i такi, що знаходяться в агре-
гатах CeF3 виявляють практично одноекспоненцiйну кiнетику загасання люмiне-
сценцiї (рис. 3, кривi 1 i 2), яка практично не залежить вiд розмiрiв наночастинок.
Оцiнена константа загасання одиничних церiєвих центрiв у наночастинках SrF2:Ce
становить 24 нс. Цю величину складно порiвняти iз лiтературними даними, оскiльки
вони сильно рiзняться. Рiзнi автори приводять константи загасання внутрiцентро-
вої люмiнесценцiї iонiв церiю в SrF2:Ce у дiапазонi вiд 10 до 77 нс [3, 6, 9]. Iмовiрно
такий розкид вимiряних констант загасання спричинений рiзними концентрацiями
домiшки церiю.

Свiчення iонiв церiю зосереджених у CeF3-агрегатах виявляє константу загаса-
ння близько 46 нс, що є бiльше iз аналогiчною постiйною (28,8 нс), отриманою для
наночастинок CeF3 у роботi [4]. Така вiдмiннiсть може бути спричинена тим, що у
випадку наночастинок SrF2:Ce утворенi в них агрегати CeF3 знаходяться пiд впли-
вом кристалiчного поля матрицi SrF2.

Особливий iнтерес представляє кiнетика загасання люмiнесценцiї церiєвих цен-
трiв, що знаходяться в CeF3-агрегатах при збудженнi в областi поглинання оди-
ничних ценрiв (рис. 3, крива 3), оскiльки вона мiстить iнформацiю про механiзм
передачi мiж ними енергiї збудження. Як видно з рисунка 3, крива 3 володiє чiтко
вираженим етапом розгорання люмiнесценцiї (у часовому дiапазонi 0-25 нс). Така
форма кiнетики часто притаманна випадковi випромiнювальнiй передачi енергiї збу-
дження, тобто шляхом перепоглинання випромiнювання одних центрiв iншими. У
такому випадку крива 3 повинна представляти математичну згортку кривих кiнети-
ки люмiнесценцiї центрiв мiж якими вiдбувається передача енергiї. Для перевiрки
гiпотези про випромiнювальний механiзм передачi енергiї збудження було розрахо-
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Рис. 2: Спектри збудження люмiнесценцiї наночастинок SrF2:Ce рiзного розмiру (1 – 20 нм;

2 – 30 нм; 3 – 45 нм; 4 – 65 нм; 5 – 85 нм) за умови реєстрацiї свiчення iз λ
люм

= 320 нм

(а) та λ
люм

= 380 нм (б). Т = 300К

вано згортку кривих 1 i 2 (рис. 3) використовуючи спiввiдношення:

y(t) =

t∫
0

f(t− τ)g(τ)dτ

Результат розрахунку представлено на рис. 3, крива 4. Однак як видно з рисун-
ка спiвпадiння мiж кривими 3 i 4 не спостерiгається, це чiтко видно як по етаповi
розгорання люмiнесценцiї, який у розрахованої кривої є бiльш затянутим в часi,
так i по етапу загасання: розрахована крива має помiтно менший нахил за екпе-
риментальну. Тому можна констатувати, що передача енергiї збудження вiд оди-
ничних церiєвих центрiв до таких у CeF3 агрегатах вiдбувається, швидше за все,
не випромiнювальним шляхом. Можна висловити припущення, що передача енергiї
вiдбувається безвипромiнювально, внаслiдок мультипольної взаємодiї, якiй передує
її мiграцiя по одиничних церiєвих центрах у наночастинках SrF2:Ce, остання спри-
чинює наявнiсть етапу розгорання люмiнесценцiї (рис. 3, крива 3). На наявнiсть
мiграцiї енергiї збудження по одиничних церiєвих центрах також може вказувати
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Рис. 3: Кiнетика загасання фотолюмiнесценцiї наночастинок SrF2:Ce iз середнiм розмiром

зерна 65 нм за умови збудження квантами iз λ
зб

= 290 нм для свiчення iз λ
люм

= 320 нм

(1) i λ
люм

= 375 нм (3) та свiчення λ
люм

= 375 нм при збудженнi в областi λ
зб

= 320 нм

(2). Крива 4 – згортка кривих 1 i 2. Т = 300К

присутнiсть незначного етапу розгорання i на кривiй власної кiнетики загасання
одиничних церiєвих центрiв (крива 1).

Спектри люмiнесценцiї наночастинок SrF2:Ce за умови рентгенiвського збуджен-
ня (рис. 4а) виявляють таку ж спектральну структуру як i спектри фотолюмiнесцен-
цiї (рис. 1). В той же час, як видно з рисунка, iнтенсивною рентгенолюмiнесценцiєю
володiють лише наночастинки великого розмiру (65 i 85 нм). На рис. 4б приведе-
но порiвняння залежностей iнтенсивностi люмiнесценцiї вiд розмiру наночастинок
для випадку фото- (крива 1) та рентгенiвського збудження (крива 2). Цi залежностi
є протилежними. Як вже обговорювалось вище, iнтенсивнiсть фотолюмiнесценцiї
наночастинок зменшується зi зростанням їх розмiру, що, найбiльш iмовiрно, по-
в’язано зi зменшенням вмiсту домiшкових iонiв Ce3+ у наночастинках внаслiдок
температурного вiдпалу, який використовувався для отримання ряду наночастинок
за розмiрами. Однак, не дивлячись на нижчу концентрацiю люмiнесцентних цен-
трiв найбiльшу iнтенсивнiсть рентгенолюмiнесценцiї виявляють великi наночастин-
ки, а зi зменшенням їх розмiру iнтенсивнiсть рентгенолюмiнесценцiї рiзко спадає.
Така закономiрнiсть спостерiгалась i для iнших типiв наночастинок, якi володiють
як екситонною так i домiшковою люмiнесценцiєю [10–12]. Її пояснюють втратами
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енергiї на етапi мiграцiї електронних збуджень: утворенi в результатi поглинання
рентгенiвського випромiнювання вториннi електрони у малих наночастинках в про-
цесi термалiзацiї досягають поверхнi наночастинок не утворюючи люмiнесцентних
центрiв у збудженому станi. Чим менший розмiр наночастинок тим бiльша iмовiр-
нiсть того, що вториннi електрони термалiзуються в об’ємi наночастинки. Це зумов-
лює рiзке зменшення iнтенсивностi рентгенолюмiнесценцiї при зменшеннi розмiру
наночастинок. У випадку SrF2:Ce найменший розмiр наночастинок при якому ще
спостерiгається iнтенсивна рентгенолюмiнесценцiя становить 65 нм.

�� �� �� �� �� �� �� 	� 
�
���

���

���

�

� � ��

�

�
�

�
�

�

�

��� ��� ��� ���
���

���

���

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�
�

�

�

��� ��� ��� ��� ���

	

	

Рис. 4: Спектри люмiнесценцiї наночастинок SrF2:Ce рiзного розмiру (1 – 20 нм; 2 – 30 нм;

3 – 45 нм; 4 – 65 нм; 5 – 85 нм;) за умови збудження рентгенiвським випромiнюванням

(а) та залежностi iнтенсивностi люмiнесценцiї вiд розмiру наночастинок (б) для випадку

фото- (1) та рентгенiвського збудження. Т = 300К

У випадку якщо втрати енергiї мають мiсце на етапi мiграцiї електронних збу-
джень, тобто до утворення люмiнесцентних центрiв у збудженому станi, кiнетика
загасання люмiнесценцiї практично не зазнає змiн пiд впливом процесiв гасiння.
Дiйсно кiнетика загасання люмiнесценцiї є практично однаковою для наночасти-
нок рiзного розмiру. На рис. 5 приведено кiнетику загасання рентгенолюмiнесценцiї
наночастинок iз середнiм розмiром зерна 65 нм для смуг випромiнювання одини-
чних церiєвих центрiв (крива 1) та iонiв церiю локалiзованих у нанофазах CeF3
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(крива 2). Пiдгонка кривих сумою двох експоненцiйних компонент загасання дає
наступнi оцiнки констант загасання: швидкi компоненти становлять 45 та 69 нс для
випромiнювання iз λлюм = 320 нм та λлюм = 375 нм, вiдповiдно. Однак основна
частина випромiнювання зосереджена в обидвох випадках у тривалiй компонентi
пiслясвiчення, час загасання якої становить >5 мкс. Наявнiсть довготривалої ком-
поненти пiслясвiчення вказує на наявнiсть глибоких пасток для носiїв заряду, у
якi вони потрапляють в процесi мiграцiї до моменту рекомбiнацiї iз церiєвими цен-
трами [13]. Присутнiсть тривалої компоненти загасання люмiнесценцiї у випадку
збудження рентгенiвським випромiнюванням спостерiгали також у монокристалах
SrF2:Ce [6].
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Рис. 5: Кiнетика загасання рентгенолюмiнесценцiї наночастинок SrF2:Ce iз середнiм розмi-

ром 65 нм для свiчення iз λ
люм

= 320 нм (1) i λ
люм

= 375 нм (2). Т = 300К

Пiдсумок

Наночастинки SrF2:Ce (1 моль.%) виявляють смуги люмiнесценцiї притаманнi як
одиничним домiшковим церiєвим центрам (смуги випромiнювання 310 i 319 нм) так
i кластерiв типу CeF3, що вказує на часткову агрегатизацiю домiшкових iонiв Ce3+

вже в процесi синтезу методом осадження наночастинок з розчину. Температурний
вiдпал, який використовувався для отримання ряду наночастинок за розмiрами, сти-
мулює процес мiграцiї iонiв церiю, що призводить до збiльшення розмiрiв нанофази
CeF3. Це проявляється у спектрах люмiнесценцiї у змiщеннi смуги випромiнюван-
ня нанокластерiв CeF3 вiд 348 нм у щойносинтезованих наночастинках SrF2:Ce до
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375 нм у наночастинках вiдпалених при 800оC. В останнiх смуга випромiнювання
375 нм є домiнуючою у спектрi люмiнесценцiї, люмiнесценцiя одиничних центрiв
Ce3+ практично не спостерiгається, що вказує на те, що переважна бiльшiсть iонiв
церiю у отриманих наночастинках SrF2:Ce iз середнiм розмiром 85 нм є локалiзована
в нанофазi CeF3.

Структура спектрiв рентгенолюмiнесценцiї наночастинок SrF2:Ce рiзного розмi-
ру спiвпадає зi структурою спектрiв фотолюмiнесценцiї. Однак у випадку рентгенiв-
ського збудження залежнiсть iнтенсивностi люмiнесценцiї вiд розмiру наночастинок
суттєво вiдрiзняється вiд випадку фотозбудження: iнтенсивнiсть рентгенолюмiне-
сценцiї рiзко спадає при зменшеннi розмiрiв наночастинок. Останнє зумовлено втра-
тами енергiї на етапi мiграцiї електронних збуджень. Оцiнений мiнiмальний розмiр
наночастинок SrF2:Ce, якi ще володiють вiдносно iнтенсивною рентгенолюмiнесцен-
цiєю, становить 65 нм. У кiнетицi загасання рентгенолюмiнесценцiї домiнуючою є
повiльна компоненти iз константою мiкросекундного дiапазону. Останнє обмежує
можливе використання наночастинок SrF2:Ce для створення швидкiсних компози-
тних сцинтиляцiйних матерiалiв.
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Luminescent properties of SrF2:Ce nanoparticles of different size

M.O. Chylii,1, A.V. Zhyshkovych1, A.P. Vaskiv,1,

V.V. Vistovskyy1, T.M. Demkiv1, A.S. Voloshinovskii1

1 Ivan Franko National University of Lviv,

8 Kyryla i Mefodiya St., 79005 Lviv, Ukraine
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Luminescent and kinetic properties of SrF2:Ce nanoparticles of different size
under photo and X-ray excitation were studied. The impurity ions of ceri-
um in SrF2:Ce nanoparticles undergo partial aggregation during the synthesis.
Temperature annealing used to obtain the nanoparticles of different size
promotes the formation of CeF3 nanophases whose luminescence becomes domi-
nant in nanoparticles annealed at 800оC. The luminescence of cerium ions locali-
zed in the CeF3 nanophases is efficiently excited in absorption bands of the
single cerium centers. The possible mechanism of energy transfer between vari-
ous types of the cerium centers is discussed. The X-ray luminescence intensity
significantly decreases with reduction of nanoparticle sizes. The minimum size
of SrF2:Ce nanoparticles at which they still possess the intensive X-ray exited
luminescence is 65 nm.

Key words: X-ray excited luminescence, nanocrystals, impurity recombination
luminescence
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Люминесцентные свойства наночастиц SrF2:Ce разного размера

М.О. Чылий1, А.В. Жишкович1, А.П. Васькив1,

В.В. Вистовский1, Т.М. Демкив1, А.С. Волошиновский1

1 Львовский национальный университет имени Ивана Франко

ул. Кирилла и Мефодия 8, 79005 Львов, Украина

e-mail: vistvv@gmail.com

Исследовано люминесцентно-кинетические свойства наночастиц SrF2:Ce
разного размера при фото- и рентгеновском возбуждении. Примесные ио-
ны церия в наночастицах SrF2:Ce уже в процессе синтеза испытывают ча-
стичную агрегатизацю. Температурный отжиг, который использовался для
получения ряда наночастиц за размерами, способствует образованию нано-
фазы CeF3, свечение которой становится доминирующим в наночастицах
отожженных при 800оС. Свечение ионов церия локализованных в нанофа-
зах CeF3 эффективно возбуждается в полосах поглощения единичных цери-
евых центров. Обсуждается возможный механизм передачи энергии между
различными типами цериевых центров. Интенсивность рентгенолюминес-
ценции резко уменьшается при уменьшении размеров наночастиц, мини-
мальный размер наночастиц SrF2:Ce при котором они еще обладают интен-
сивной рентгенолюминесценции составляет 65 нм.

Ключевые слова: рентгенолюминесценция, нанокристаллы, рекомбина-
ционная примесная люминесценция
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Змiна двопроменезаломлення твердих розчинiв

замiщення InxTl1−xI з температурою

А.I. Кашуба, Р.С. Брезвiн, А.В. Франiв,

В.Й. Стадник, О.В. Бовгира, В.А. Франiв
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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.

Ключовi слова: твердий розчин, двопроменезаломлення, температурна
поведiнка.

Вступ

Останнiм часом iнтенсивно вивчають властивостi напiвпровiдникiв i дiелектрикiв
з шаруватою кристалiчною структурою. Перспективнiсть даних дослiджень обумов-
лена наявнiстю трьох рiзних кристалографiчних осей (а 
=b 
=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).

c© А.I. Кашуба, Р.С. Брезвiн, 2016
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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 Δ(n)(λ, T ) для кристалiв In0,5Tl0,5I.

Цiкавим є аномально великi значення ДПЗ (Δn>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 залежностiΔ(n)(λ) для рiзних значень температури побудовано
температурну залежнiсть ДПЗ (рис. 3).

При охолодженнi зразкiв величина ДПЗ Δ(n) починає монотонно зростати до ве-
личини ∼ 0,253. Розбiжнiсть мiж значенням ДПЗ Δ(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 Δ(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 Δ(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 Δ(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.

Список використаної лiтератури
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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

Ivan Franko National University of Lviv

Kyrylo and Mefodiy St., 8, 79005 Lviv, Ukraine

e-mail: AndriyKashuba07@gmail.com

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.
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ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА ТА ОПТИЧНI

ВЛАСТИВОСТI КРИСТАЛУ

ЛIТIЙ-АМОНIЙ СУЛЬФАТУ

α-МОДИФIКАЦIЇ

В. Стадник1, М. Рудиш1,2, Р. Брезвiн1,

П. Щепанський 1,2

1 Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка
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вул. Армiї Крайової, 13/15, 42-201 Ченстохова, Польща
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Проведено теоретичнi обрахунки зонно-енергетичної структури та густини
електронних станiв, а також оптичних властивостей кристалу α-LiNH4SO4 в
рамках теорiї функцiоналу електронної густини. Використано комплексний
пiдхiд з обмiнно-кореляцiйним функцiоналом у виглядi лiнiйної апроксима-
цiї густини, узагальненої градiєнтної апроксимацiї та гiбридного потенцiалу.
Встановлено походження та характер головних енергетичних зон кристалу,
визначено парцiальний внески кожного типу атомiв. Обраховано компле-
ксну дiелектричну функцiю, з якої виражено спектральну залежнiсть пока-
зникiв заломлення та поглинання. Здiйснено порiвняльний аналiз отрима-
них теоретичних результатiв з наявними експериментальними.

Ключовi слова: теорiя функцiоналу густини, зонна структура, густина
станiв, заборонена зона, оптичнi спектри, показник заломлення

1 Вступ

Кристали лiтiй-амонiй сульфату LiNH4SO4 є типовими представниками групи
ABCX4 (A = Na, Li, NH4, B = Na, K, Rb, NH4, CX4 = BeF4, SO4, SeO4) зi змiшаним
типом хiмiчного зв’язку. Цi кристали є цiкавими з точки зору дослiдження та низки
нестандартних фiзичних властивостей, таких як оптична активнiсть, генерацiя гар-
монiк вищих порядкiв, термодинамiчнi, електричнi та iншi властивостi. Їх просто
отримувати та обробляти, є можливiсть вирощування кристалiв високої якостi. Як

c© Стадник В., Рудиш М., Брезвiн Р., Щепанський П., 2016
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результат, цi кристали є перспективними з точки зору їх практичного використання
як оптичнi фiльтри, поляризатори, фото-термодатчики та датчики тиску тощо.

Згiдно зi структурними дослiдженнями кристали LiNH4SO4 можуть утворюва-
тися у двох модифiкацiях [1, 2]. Кристали α–модифiкацiї утворюються пiд час ви-
рощування за кiмнатної температури, тодi як β–модифiкацiї ростуть за температур
вищих за 30oС [3]. Кристали LiNH4SO4, подiбно до бiльшостi представникiв дослi-
джуваної групи, зазнають низки фазових перетворень пiд час змiни температури.

Зазвичай у межах одного зразка може спiвiснувати кiлька полiтипiв з рiзним
значенням параметра c: полiтип A, що мiстить структуру з a = a0, b = b0 i c = c0,
полiтип B з параметрами a = a0, b = b0 i c = 2c0 та полiтип C з a = a0, b = b0 i
c = 3c0 [4]. Бiльше нiж у 80% випадкiв кристал утворений полiтипом A [2].

Ранiше дослiджувалися дисперсiйнi залежностi показникiв заломлення ni(λ) i
двопроменезаломлення Δni(λ) кристалiв LiNH4SO4 α-модифiкацiї. Виявлено пере-
тин кривих nx(λ) та nz(λ), що свiдчить про наявнiсть iзотропної точки (Δny = 0)
у даному кристалi, котра за кiмнатної температури знаходиться на довжинi хвилi
λ0 ≈ 683 нм [5,6]. З огляду на експериментальнi результати показникiв заломлення i
двопроменезаломлення для кристалiв LiNH4SO4 можуть бути цiкавими теоретичнi
розрахунки з перших принципiв зонної структури та вiдповiдних оптичних власти-
востей дослiджуваного кристалу.

2 Методика обрахунку

Розрахунки проводились з використанням плоскохвильового псевдопотенцiаль-
ного методу, який реалiзований на базi теорiї функцiоналу електронної густини
(DFT). Як вихiдну геометрiю для розрахункiв використано експериментальнi да-
нi кристалiчної структури, отриманi у роботi [7]. Розрахунки проводились з ви-
користанням обмiнно-кореляцiйного функцiоналу для Гамiльтонiану системи у ви-
глядi узагальненої градiєнтної апроксимацiї (GGA) з використанням параметри-
зацiї Пердю-Бурке-Ернзергофа (PBE) [8], лiнiйної апроксимацiї електронної гу-
стини (LDA) у виглядi Цеперлi-Алдера [9] (i параметризацiєю Педью-Цунгера)
для обмiнно-кореляцiйної частини Гамiльтонiана а також гiбридного функцiонала
B3LYP. Електрон-iонна взаємодiя була врахована у виглядi ультрамякого псевдопо-
тенцiалу Вандербiльта [10] з наступною валентною конфiгурацiєю: H [1s1], Li [1s2,
2s1], N [2s2, 2p3], O [2s2, 2p4],S [3s2, 3p4]. Цей псевдопотенцiал потребує значно ниж-
чої енергiї вiдсiкання плоских хвиль. Перед розрахунком повної енергiї кристалу
та E − k дiаграми проведено повну оптимiзацiю (релаксацiю) позицiй iонiв i пара-
метрiв ґратки дослiджуваного кристалу. Для геометричної оптимiзацiї використано
алгоритм BFGS (Бройдена — Флетчера — Ґольдфарба — Шанно) [11]. Iнтегрування
по зонi Брiллюена проведено з використанням сiтки Мнхорста-Пека [12] 1 × 3 × 1.
Пiд час розрахункiв використано наступнi параметри збiжностi: критерiй збiжно-
стi процесу самоузгодження E < 2× 10−6 еВ; енергiя обрiзання базисного набору
плоских хвиль (гранична кiнетична енергiя) Ecut = G2

max/2 = 380 еВ; збiжнiсть
повної енергiї 1×10−5 еВ/Атом; збiжнiсть самоузгодженого поля 1×10−5 еВ/Атом;
максимальна сила 0,03 еВ/Å; максимальний тиск 0,005 ГПа i максимальне змiщення
0,0001 Å. Зонну дiаграму побудовано вздовж лiнiй високої симетрiї за наступними
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Рис. 1: Структура зони Бриллюена для кристалу α-LiNH4SO4. Координати особливих то-

чок (в одиницях оберненої ґратки): Г(0; 0; 0); Z(0; 0; 0,5), T(0; 0,5; 0,5), Y(0; 0,5; 0), S(0,5;

0,5; 0), X(0,5; 0; 0),U(0;0,5;0,5), R(-0,5; 0,5; 0,5).

Табл. 1: Параметри ґратки a, b, c та об’єм V кристалу α-LiNH4SO4, отриманi експеримен-

тально [7], та з першопринципних розрахункiв

Сполука: LiNH4SO4 Експеримент LDA GGA
Просторова група Pca21 (№ 29) Pca21 (№ 29) Pca21 (№ 29)

Параметри ґратки: a (Å) 10,193 10,0289 10,5085
b(Å) 4,9967 4,7422 5,0526
c(Å) 17,127 16,4394 17,2237
c/a 1,68027 1,6392027 1,63902555
c/b 3,42766 3,46661887 3,4088786

Об’єм (Å3) 872,3 781,9 914,5
Z 8 8 8

Густина (г/см3) 1,8427 2,0558 1,7576
Кiлькiсть атомiв у комiрцi 88,0 88,0 88,0

напрямками зони Брiллюена в оберненому просторi, що з’єднують наступнi точки
високої симетрiї: Г(0; 0; 0); Z(0; 0; 0,5), T(0; 0,5; 0,5), Y(0; 0,5; 0), S(0,5; 0,5; 0), X(0,5;
0; 0), U(0;0,5;0,5), R(-0,5; 0,5; 0,5) (рис.1).

3 Результати та обговорення

3.1 Кристалiчна структура

Кристалiчну структуру сполуки LiNH4SO4 можна представити як укладання
окремих атомiв чи полiедрiв з атомiв. Структура складається з атомiв гiдрогену
розташованих навколо атомiв нiтрогену,та атомiв оксигенущо оточують атоми сiр-
ки.

Параметри елементарної комiрки кристалу LiNH4SO4,отриманi у роботi [7] наве-
дено у таблицi 1. Тут також наведено оптимiзованi BFGS методом параметри ґратки



В.Стадник, М. Рудиш, Р. Брезвiн, П. Щепанський

ISSN 1024-588X. Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. 2016. Вип. 52 77

Рис. 2: Структура зони Бриллюена для кристалу α-LiNH4SO4. Координати особливих то-

чок (в одиницях оберненої ґратки): Г(0; 0; 0); Z(0; 0; 0,5), T(0; 0,5; 0,5), Y(0; 0,5; 0), S(0,5;

0,5; 0), X(0,5; 0; 0) R(-0,5; 0,5; 0,5).

з використанням LDA та GGA функцiоналiв. З таблиць видно, що параметри кри-
сталiчної структури є досить близькими до експериментальних. Згiдно з вiдомою
закономiрнiстю, параметри ґратки, отриманi за допомогою LDA функцiонала є мен-
шi за експериментальнi (порядку Δa ∼ 1, 6%; Δb ∼ 5, 1 %; Δc ∼ 4, 0 %), що повязано
з проблемою надзв’язування LDA методу. Параметри, отриманi за допомогою GGA
функцiоналу, є дещо бiльшими (Δa ∼ 3, 1%; Δb ∼ 1, 1%; Δc ∼ 0, 6 %). Оскiльки ви-
користання GGA методу дає ближчi до експериментальних структурнi параметри,
то в подальших обрахунках ми головно використовували GGA функцiонал.

3.2 Електронна структура

На рис. 2 наведено обрахунки зонно-енергетичної структури кристалу α-
LiNH4SO4 з використанням LDA/CA-PZ, GGA/PBE та B3LYP функцiоналiв. З
рисунку бачимо, що вершина валентної зони, яку прийнято за 0 еВ, спiвпадає з
рiвнем Фермi EF . Валентнi рiвнi утворенi сукупнiстю вузьких в’язок зон, роздiле-
них забороненими промiжками. Усi рiвнi володiють досить малою дисперсiєю (за-
лежнiстю енергiї вiд хвильового вектора k). Таку особливiсть отримано ранiше для
iнших iзоморфних кристалiв: сульфату калiю K2SO4 [13], рубiдiй-амонiй сульфа-
ту RbNH4SO4 [14] та кристалiв боратiв [15]. Низька дисперсiя енергетичних рiвнiв,
що утворюють вершину валентної зони, може бути пов’язана з вiдносно слабкою
взаємодiєю мiж структурними елементами кристалу (NH4 та SO4 комплекси). Дно
зони провiдностi також володiє слабкою дисперсiєю у k-просторi. Винятком є нижнi
рiвнi зони провiдностi у напрямку до точки Г (0; 0; 0) - центру зони Бриллюена,
якi володiють дещо бiльшою дисперсiєю. Дно зони провiдностi знаходиться в точцi
Г зони Бриллюена. Ширина забороненої зони становить Eg = 5, 3 еВ для обмiнно-
кореляцiйного функцiоналу GGA/PBE, 5,1 еВ для LDA/CA-PZ та 7,3 eV для B3LYP
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Рис. 3: DOS кристалу α-LiNH4SO4 спроектована на s- та p- орбiталi, розрахована з вико-

ристанням функцiоналу GGA.

функцiоналу. З отриманих результатiв можна припустити, що фундаментальний
край поглинання пов’язаний з прямими переходами мiж вершиною валентної зони
та дном зони провiдностi в точцi Г центра зони Бриллюена. Також варто вiдмiтити,
що через вiдомi особливостi DFT, розрахунки дають значення ширини забороненої
зони нижче за експериментально отримане (Eтеор.

g < Eекспер.
g ). Отже експеримен-

тальне значення ширини забороненої зони повинно становити бiльше 7 еВ.
Для зонно-енергетичної дiаграми E(k) кристала α-LiNH4SO4 розраховано повну

густину електронних станiв N(E) та парцiальну PDOS з вкладами окремих ато-
мiв (рис. 3). З рисункiв бачимо, характерною особливiстю DOS є те, що двi верхнi
валентнi смуги (вiд- 3 до -1,5 i вiд – 0,77 до 0 еВ) майже повнiстю формуються
р-електронами кисню анiонних комплексiв SO2−

4
. В цi двi смуги незначний влад да-

ють p-стани сiрки, p-стани азоту та s-електрони водню. Глибшi рiвнi валентної зони
в дiапазонi – 4,2 до –8,7 еВ мають змiшаний характер, i сформованi s- та p- станами
сiрки та кисню, а також s- станами водню, гiбридизоаваними з p- станами азоту.
Також тут присутнi стани лiтiю слабкої iнтенсивностi.

Рiвнi валентної зони (ВЗ) на промiжку вiд -5,5 до 0 еВ формуються станами SO4

комплексiв, тодi як, смуга вiд -8,5 до -4,5 еВ – головно станами NH+

4
груп. Тим не

менш, спостережуванi мiжiоннi (SO4 i NH4) внески також є присутнi у цих двох
зонах.

Валентнi зони вiд -17 до - 18,3 еВ мiстять двi близькi пiдзони, одна з яких фор-
мується катiонною NH4 групою (s-стани азоту та водню), а iнша – анiонними ком-
плексами SO4 (s-стани кисню гiбридизованi з p-станами сiрки). Енергетичнi рiвнi
поблизу -22,3 еВ утворенi головно s –станами сiрки S та s – станами кисню O. Участь
електронних станiв атомiв лiтiю є найбiльшою для ВЗ при -42,3 еВ. Характеристика
цих зон є корисною для аналiзу взаємодiї цих комплексiв в кристалi.

Нижня частина зони провiдностi (ЗП) сформована головно, атомами водню (s-
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а) б)

Рис. 4: Спектральна залежнiсть дiйсної ε1 (а) та уявної ε2 (б) частини дiалектричної про-

никнiостi для кристалу α-LiNH4SO4 для a, b та c - напрямкiв.

станами); вищi дiлянки цiєї зони при E > 5, 8 еВ, - змiшаним набором хiмiчних
елементiв i орбiтальних моментiв.

Отриманi зонна структура i густина станiв кристала α-ЛАС є досить подiбни-
ми до iнших iзоморфних кристалiв типу АВCX4(LiRbSO4 лiтiй-рубiдiй сульфату
(ЛРС) [16] та RbNH4SO4 рубiдiй-амонiй сульфату (РАС) [14]), якi також отримано
з використанням наближення ТФГ. Виявлена вiдмiннiсть, яка полягає у тому, що
вершина валентної зони кристала ЛРС утворена станами атомiв сiрки, тодi як для
кристалiв ЛАС та РАС вершина валентної зони формується здебiльшого p- станами
атомiв кисню. Також важливо вiдзначити, що кристал α-ЛАС володiє дуже подiбною
зонною структурою до кристалу ЛАС β-модифiкацiї, розрахованою ранiше [17].

3.3 Оптичнi властивостi

Оптичнi властивостi кристалу ЛАС можуть бути отриманi за допомогою
частотної залежностi комплексної дiелектричної функцiї ε(ω) = ε1(ω) + iε2(ω),
де i =

√
−1, яка зв’язана з електронною структурою [18]. Спектр уявної частини

дiелектричної проникностi ε2(ω) може бути розрахований за допомогою чисельного
iнтегрування в k-просторi елементiв оператора дипольної матрицi мiж заповненими
рiвнями валентної зони та порожнiми рiвнями зони провiдностi (2).

ε2(ω) =
2πe2

Ωε0

∑
k,ν,c

|〈Ψc
k|ur|Ψ

v
k〉|

2δ(Ec
k − Ev

k − E) (1)

де E –енергiя; u-вектор поляризацiї падаючого фотона; Ψc
k та Ψv

k–вiдповiдно хви-
льовi функцiї зони провiдностi та валентної зони в k-просторi; Ω-об’єм елементар-
ної комiрки; e-заряд електрона; ε0-дiелектрична проникнiсть вакууму та r-оператор
положення електрона. Дiйсна частина дiелектричної проникностi ε1(ω) може бути
отримана зi спектра її уявної частини ε2(ω) за допомогою спiввiдношення Крамерса-
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Кронiга [19]

ε1(ω) = 1 +
2

π

∞∫
0

ε2(ω
′)ω′dω′

ω′2 − ω2
(2)

На рис. 4 показано спектри дiйсної ε1(E) та уявної ε2(E) частин комплексної
дiелектричної проникностi ε(E) в областi власного поглинання кристалiв α-ЛАС.
З рисункiв бачимо, що дiелектрична функцiя ε(E) характеризується значною анi-
зотропiєю, що узгоджується з вiдносно великим двопроменезаломленням в обла-
стi прозоростi [5]. Дiелектрична проникнiсть ε1 досить добре описує залежнiсть вiд
енергiї для усiх трьох поляризацiй (вiдсутнiй значний перерозподiл iнтенсивностi).
Маючи спектри дiйсної ε1(ω) та уявної ε2(ω) частини дiелектричної проникностi ми
можемо отримати iншi оптичнi властивостi такi як показник заломлення n(ω) та
коефiцiєнт поглинання k(ω) (n = n+ ik) за допомогою наступних спiввiдношень [20]

n(ω) =

√
(ε2

1
(ω) + ε2

2
(ω))1/2 + ε1(ω)

2
, k(ω) =

√
(ε2

1
(ω) + ε2

2
(ω))1/2 − ε1(ω)

2
(3)

а) б)

Рис. 5: Спектральна залежнiсть показника заломлення n (а) та погликання k (б) для кри-

сталу α-LiNH4SO4 для a, b та c - напрямкiв.

На рис. 5 наведено частотну залежнiсть показника заломлення ni(E) та пока-
зника поглинання ki(E) кристалу ЛАС для трьох кристалофiзичних напрямiв. З
рисункiв видно, що показник заломлення в оптичнiй дiлянцi спектру задовiльняє
наступнi нерiвностi nc > nb > na.
Обраховану та отриману експериментально [5] дисперсiю показникiв заломлення
в оптичнiй дiлянцi спектру наведено на рис. 6. Тут варто вiдзначити iдентичний
порядок розмiщення дисперсiйних кривих для обох обрахованих i експерименталь-
ної залежностей. Однак для теоретично отриманої кривої дисперсiї nc характернi
значно бiльшi значення показника заломлення нiж для кривої nb. Як наслiдок, в
дiапазонi 450-850 нм немає перетину дисперсiйних кривих показникiв заломлення
n(E), а також не спостерiгається їх сходження в ближнiй IЧ-дiлянцi спектру. Ця
розбiжнiсть можливо зумовлена не врахуванням IЧ-поглинання кристала (E < 0, 4
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а) б)

Рис. 6: Дисперсiя показникiв заломлення кристалiв LiNH4SO4 обрахована з використанням

функцiоналiв GGA та LDA i отримана експериментально (вставки).

еВ), яке також володiє анiзотропiєю вiдповiдно до симетрiї кристала α-ЛАC, а також
наявнiстю дефектiв в кристалi.

Висновки

З проведених теоретичних першопринципних розрахункiв зонно-енергетичної
структури i густини електронних станiв та оптичних властивостей кристалу α-
LiNH4SO4 з просторовою групою Pcn21 (№ 29) з використанням теорiї функцiоналу
електронної густини можна зробити наступнi висновки.
Кристалiчна структура оптимiзована перед розрахунками (оптимiзацiя параметрiв
ґратки та позицiй атомiв у комiрцi) є досить близькою до отриманої експеримен-
тально. Найбiльшу дисперсiю електронної густини E(k) виявлено для найнижчих
рiвнiв зони провiдностi у напрямку до центра зони Брiллюена. Усi рiвнi валентної
зони є досить плоскими i утворюють вузькi в’язки рiвнiв, якi роздiленi заборонени-
ми промiжками. Вершина валентної зони сформована p-станами кисню. Дно зони
провiдностi сформоване s-станами водню. Заборонена зона кристалу є прямого типу,
що вiдповiдає оптичним переходам в точцi Г зони Брiллюена. Ширина забороненої
зони становить Eg = 5, 3 еВ у випадку використання LDA, 5,1 eВ – GGA та
7,3 еВ для B3LYP обмiнно-кореляцiйних функцiоналiв. Розрахована спектральна
залежнiсть показникiв заломлення в областi прозоростi показує характер ходу
кривих подiбний до отриманих експериментально. Вiдмiнностi мiж теоретичними
та експериментальними результатами можуть бути поясненими неврахуванням
температурних коливань атомiв та iншими наближеннями DFT та наявнiстю
дефектiв у реальних кристалах.
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Theoretical calculations of band-energy structure and density of electronic states
as well as optical properties of α–LiNH4SO4 single crystal within density functi-
onal theory are performed. Complex approach including exchange-correlation
functional in a form of linear density approximation, generalized gradient
approximation and hybrid potential was implemented. Origin and character of
main energy bands of the crystal is established and partial contributions of
each atom type defined. Complex dielectric function is calculated, from whi-
ch spectral dependence of refractive indices end absorption coefficient were
evaluated. Comparison analysis of obtained theoretical results with available
experimental data is carried out.

Key words: density functional theory, band structure, density of states, band
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ЕЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

КРИСТАЛЛА ЛИТИЙ-АМОНИЙ СУЛЬФАТА

α-МОДИФИКАЦИИ
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Проведено теоретические расчеты зонно-енергетической структуры и плот-
ности электронных состояний, а также оптических свойств кристалла α-
LiNH4SO4 в рамках теории функционалла електронной плотности. Исполь-
зовано комплексный подход с обменно-кореляционным функционалом в ви-
де линейной апроксимации плотности, обопщенной градиэнтной апрокси-
мации а также гибридного потенцiалу. Встановлено похождение и характер
главных енергетических зон кристалла, установлено парцыальный вклад
кождого типу атомов. Расчитано комплексную диелектрическую функцыю,
из которой виражено спектральную зависимость показателей преломления
и погллощения. Проведено сравнительный анализ полученых теоретических
результатов с наявными експериментальными.

Ключевые слова: теория функционала плотности, зонная структура,
плотность состояний, запрещённая зона, оптические спектры, показатель
преломления
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Аналiз та порiвняння впливу iнтеркаляцiї на

електрохiмiчнi властивостi InSe та GaSe
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Напiвпровiдниковi кристали GaSe та InSe з шаруватою структурою нале-
жать до сполук, що здатнi до розмiщення впроваджуваних молекул не тiль-
ки в мiж шаровому просторi, а в деяких випадках i всерединi шарiв, вiдпо-
вiдно вмiст iнтеркалянту в кристалi змiнює його властивостi.
Експериментально встановлено, що легування воднем шаруватого кристалу
InSe покращує аноднi i катоднi реакцiї в кислих (H2SeO3, H2SO4) i нейтраль-
ному (вода) середовищах. У середовищi дистильованої води, при дослiджен-
нi змiни потенцiалу поляризацiї кристалу GaSe виявлено, що впровадження
водню в мiжшаровий простiр посилює вiддачу електронiв в напiвпровiдни-
ковому кристалi. Аналогiчнi результати спостерiгаються також у середови-
щi H2SeO3 та H2SO4.

Ключовi слова: InSe, GaSe, iнтеркалювання, електрохiмiчнi властивостi,
потенцiал поляризацiї

1 Вступ

Кристали InSe та GaSe вiдносяться до шаруватих напiвпровiдникових сполук
[1–5], вiдповiдно до молекулярних змiн, молекули газу, здiйснюючи хаотичний рух,
рiвномiрно заповнюють весь наданий їм об’єм. Таким чином, пiсля iнтеркаляцiї кри-
сталiв воднем мiжшаровий простiр кристалiв InSe та GaSe заповнюється молекулами
водню. Як вiдомо з попереднiх дослiджень [6–11], такий процес має значний вплив на
змiну електрохiмiчних властивостей даних кристалiв. Враховуючи те, що кристали
володiють анiзотропними властивостями, то цей вплив вiдрiзняється при однакових
умовах середовища на рiзнi типи кристалiв.

2 Методика експерименту

Мета даної роботи полягає в порiвняннi змiн електрохiмiчних характеристик InSe
та GaSe, в результатi iнтеркаляцiї, в залежностi вiд типу електролiту i присутностi
сонячного випромiнювання. Об’єктом дослiдження є монокристали InSe та GaSe

c© Квашнiвська Н., 2016
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при електрохiмiчнiй поляризацiї в розчинах з рiзним показником рН. Дослiджен-
ня потенцiостатичних i потенцiодинамiчних характеристик проведенi за допомогою
скануючого потенцiостата. Для складання поляризацiйних дiаграм застосували до-
слiджуваний електрод ("робочий"), електрод порiвняння, додатковий (виготовлений
з платини) електрод. Поляризацiйнi дослiдження виконанi в середовищах дистильо-
ваної води, та розчинах кислот H2SeO3, H2SO4 пiд впливом сонячного випромiню-
вання (у видимому дiапазонi) i в темрявi.

3 Результати та їх обговорення

Шаруватi кристали схильнi поглинати iншi речовини, зв’язок мiж атомами iнтер-
кальованої речовини з атомами кристалу набагато сильнiший нiж, мiж власними (на
границях шарiв) атомами кристалу. На змiну потенцiалу вiдкритого кола вплива-
ють рiзнi фактори, такi як середовище, що оточує кристал, сонячне випромiнювання
видимого дiапазону, а також його вiдсутнiсть i, звичайно, вид напiвпровiдниково ма-
терiалу що дослiджується. Проаналiзуємо цей вплив з отриманих поляризацiйних
дiаграм. В середовищi дистильованої води наявнiсть сонячного випромiнювання та
його вiдсутнiсть мають вплив на змiну значень потенцiалу поляризацiї в iнтерка-
льованому кристалi GaSe, при цьому значення густини струму не змiнюються. На
вiдмiну вiд InSe, де спостерiгається iнша ситуацiя, iнтеркальований InSe в дистильо-
ванiй водi, має майже аналогiчнi числовi значення як в темрявi так i при освiтленнi.

Рис. 1: GaSe в середовищi дистильованої во-
ди: a- на свiтлi, b- в темрявi

Рис. 2: InSe в середовищi дистильованої во-
ди: a- на свiтлi, b- в темрявi

Найсуттєвiший вплив зовнiшнiх факторiв на поведiнку потенцiалу вiдкритого
кола спостерiгається в середовищi H2SеO3 . Змiни спостерiгаються в обох iнтер-
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Рис. 3: GaSe в середовищi H2SO4: a- на свi-
тлi, b- в темрявi

Рис. 4: InSe в середовищi H2SO4: a- на свiтлi,
b- в темрявi

Рис. 5: GaSe в середовищi H2SеO3: a- на свi-
тлi, b- в темрявi Рис. 6: InSe в середовищi H2SеO3: a- на свi-

тлi, b- в темрявi
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кальованих кристаллах, як по значенях потенцiалу поляризацiї так i по значенях
густини струму.

4 Висновки

Отже, в iнтеркальованих кристалах GaSe та InSe аноднi i катоднi процеси в тем-
рявi проходять з меншою швидкiстю, нiж пiд дiєю сонячного свiтла. Такi процеси
спостерiгаються в середовищi H2SeO3 та H2SO4. В середовищi дистильованої во-
ди чуттєвим до сонячного випромiнювання є iтеркальований кристал GaSe, при
освiтленнi спостерiгається сповiльнення вiддачi електронiв вiд електрода, тим са-
мим сповiльнюється селективне розчинення елементiв , i їх перехiд в iонний стан.
Процеси якi спостерiгались є фiзичною моделлю фотоелектрохiмiчного шаруватого
елементу для перетворення сонячної енергiї.
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Analysis and comparison of the impact of intercalation on the

electrochemical properties of InSe and GaSe
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GaSe аnd InSe are semiconductor crystals with a layered structure that belongs
to the compounds that can place the embed molecules not in the interlaminar
space only but in the interior in some cases that respectively leads to the changes
of the crystal characteristics by the guest element.
Experimentally that hydrogen doping to the lamellar crystal InSe improves the
anodic and cathodic reactions in acid (H2SeO3, H2SO4) and neutral (water)
mediums.The study of the potential gradient of crystal GaSe polarization in
the medium of distilled water detected that introduction of hydrogen into the
interlaminar space amplified the recoil of electrons in the semiconductor crystal.
At the H2SeO3 and H2SO4 mediums we can observe the same results.

Key words: InSe,GaSe,intercalation,electrochemical properties, priming
potential
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Анализ и сравнение влияния интеркаляции на

электрохимические свойства InSe и GaSe

Н. Квашневська

Львовский национальный университет имени Ивана Франко
ул. Драгоманова 50, 79005 Львов, Украина
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Полупроводниковые кристаллы GaSe и InSe со слоистой структурой при-
надлежат к соединениям, способных к размещению внедряемых молекул не
только в между шаровом пространстве, а в некоторых случаях и внутри
слоев, соответственно содержимое гостевого элемента в кристалле изменя-
ет его свойства.
Экспериментально установлено, что легирование водородом слоистого кри-
сталла InSe улучшает анодные и катодные реакции в кислых (H2SeO3,
H2SO4) и нейтральной (вода) средах. В среде дистиллированной воды, при
исследовании изменения потенциала поляризации кристалла GaSe обнару-
жено, что внедрение водорода между слоев пространство усиливает отдачу
электронов в полупроводниковых кристаллов. Аналогичные результаты на-
блюдаются также в среде H2SeO3 и H2SO4.

Ключевые слова: InSe, GaSe, интеркалювання, электрохимические свой-
ства, потенциал поляризации
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STRUCTURE-SENSITIVE PROPERTIES OF

MODEL HIGH-ENTROPY LIQUID ALLOYS
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Temperature dependence of electrical conductivity, σ(T), thermoelectric power,
S(T ), and viscosity, η(T ), of model high-entropy liquid alloys were stud-
ied. Anomalous changes of thermophysical properties in the liquid binary
Pb26.1Sn73.9, Pb44Bi56 and ternary Bi46Pb29Sn25 eutectics have been revealed
well above the liquidus. The temperature range of anomalies reaches hundreds
degrees. The results are interpreted in the context of the assumption that the
microsegregation areas exist in the eutectic systems.

Key words: Eutectic, Electrical conductivity, Thermoelectric power, Viscos-
ity, Segregation

1 Introduction

Usually the most conventional alloys are based on one principal element. Different
kinds of alloying elements are added to the principal element to improve its properties,
forming an alloy family based on the principal element. For example, steel is based on Fe,
and aluminium alloys are based on Al. However, the number of elements in the periodic
table is limited, thus the alloy families that can be developed are also limited. The new
concept, first proposed in 1995, has been named a high-entropy alloy (HEA). HEAs are
defined as alloys with five or more principal elements. Each principal element should have
a concentration between 5 and 35 at.% maximizing the configurational entropy. Besides
principal elements, HEAs can contain minor elements, each below 5 at.%.
However, investigation of such multicomponent HEAs is very complicated, and at this

point, information about the properties of their two and three component subsystems,
which can serve as some model systems, is very important. Recently viscosity of the
low temperature high-entropy melts Cu–Sn–Pb–Bi–Ga and Cu–Bi–Sn–In–Pb has been
reported [1,2]. It is suggested that behaviour of electrical properties could give additional
information for studies of HEAs. In this paper we report investigations of liquid binary
Pb26.1Sn73.9, Pb44Bi56, and ternary Bi46Pb29Sn25 alloys.
Although these systems were extensively studied, the measurements of their eutectic

region reveal anomalous temperature dependencies of some physical properties. It was

c© Sklyarchuk V., Plevachuk Yu., Dufanets M., 2016
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shown that molten metallic alloys undergo a number of structural transformations from
the initial microheterogeneous state just after melting up to the true solution state [3].
As shown in recent theoretical studies (see [4] and references therein), a regular soluti-

on becomes thermodynamically unstable approaching to the eutectic temperature Te. Not
discussing the reason of this phenomenon, the areas of stability and instability separated
by spinodal and binodal lines have been determined. It has been shown theoretically that
a maximum temperature of instability did not exceed 2Te. Crossing this temperature
upon cooling the regular solution becomes metastable. Further transition to the irregular
state is possible either by fluctuation processes or under external fields. Crossing the
spinodal, subsequent temperature decreasing transforms a system into the labile for the
regular solution area, where any essential structure changes are not possible.
The anomalies of the resistivity, internal friction or density temperature dependencies,

such as hysteresis and heating-cooling curve divergence were observed in the different
eutectic systems [3, 5–7]. One explanation is connected with the structure transition of
local short-range orders, when the previous bonds are broken to form new bonds or
a new more disordered high-temperature liquid [5]. We suggest that similar structure
rearrangement should be accompanied by the gradual properties changes, like e.g. in
liquid tellurium [8], where structure modifications are essential [9].
In this work we decided to combine the studies of electrophysical and structure sensi-

tive properties of the lead-based eutectics in a wide temperature range above the liquidus.
Binary Pb-Sn, Pb-Bi and ternary Pb-Bi-Sn systems were chosen for investigations.

2 Experimental details

2.1 Electrical conductivity and thermoelectric power

measurements

The measurements of the electrical conductivity, σ(T), and the thermoelectric power,
S(T ), have been carried out by a contact method in accordance with the 4-point
scheme. The experiments were performed under argon gas pressures up to 10 MPa
to minimize the change in the chemical composition. Graphite electrodes for current
and potential measurements were placed in the wall of the vertical cylindrical BN-
ceramic measuring cell along its vertical axis. The potential electrodes were provided
with thermocouples. These thermocouples were used for temperature measurements
and their single thermoelectrodes for electrical conductivity and thermoelectric power
measurements. The melt temperature was determined by WRe-5/20 thermocouples in
close contact with the liquid. Temperature gradients of 15-20 K along the cell were
additionally controlled to within 0.1 K by a preliminary calibrated 5-point differential
thermocouple. The cell construction permits to carry out the electrical conductivity and
thermoelectric power measurements simultaneously in one run. This method as well as
the experimental equipment was described earlier in [10].
Pure Pb and Bi were melted in evacuated and sealed quartz ampoules at 10− 15 Pa.

Then each sample was inserted into the cell directly inside a high-pressure vessel. Thus,
the sample composition was accurate within 0.02 wt. %. The resultant error of the electri-
cal conductivity measurements is about 2%, and 5% for the thermoelectric power determi-
nation.
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2.2 Viscosity measurements

The measurements of the viscosity were carried out using a computer-controlled
oscillating-cup viscosimeter. Using the modified Roscoe equation, the dynamic viscosity,
η(T ), has been calculated from the corresponding logarithmic decrement and the period
of oscillations. The experiments were performed in helium atmosphere under a negligi-
ble excess pressure of about 0.02-0.03 MPa. The sample compositions of about 30 g were
accurate to 0.02 wt. %. Each sample has been weighed before and after the measurements,
and no loss of mass has been observed. Cylindrical graphite crucibles with internal di-
ameter of 14 mm were used. A homogeneous temperature field up to 0.3 K in the range
of absolute values up to 800 K has been created inside the furnace. The temperature has
been measured with the WRe5/20 thermocouple arranged just below the crucible. The
viscosity data were obtained with an accuracy of about 3%.

3 Results

The binary liquid alloys of the eutectic compositions Pb26.1Sn73.9, Pb44Bi56, the
ternary eutectic Bi46Pb29Sn25 and the Pb50Bi50 liquid alloy (all at.%) were chosen for
the studies.

3.1 Viscosity and a melt structure model

The temperature dependencies of viscosity for the liquid Pb26.1Sn73.9 and Pb44Bi56
eutectics are presented in Figs. 1 and 2. The viscosity decreases exponentially wi-
th increasing temperature. Similar to previous viscosity studies dedicated to these
systems [11–14], no peculiarities and anomalies were revealed in all the temperature
range, at first glance.

Рис. 1: Viscosity vs. temperature of the Pb26.1Sn73.9 liquid alloy.
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Рис. 2: Viscosity vs. temperature of the Pb44Bi56 liquid alloy.

However, the oscillations appear in the dη/dT - temperature curve (insets of Figs.
1,2) specific for each melt temperature range. For comparison, the results of numerical
differentiation of the Arrhenius equation η = η0exp

Q/RT (η0 is a constant, Q is the
activation energy of viscous flow and R is the ideal gas constant) are also presented
in Figs. 1,2. The parameters η0 = 0.6 mPas and Q = 5.915 KJ/mol for Pb44Bi56 and
η0 = 0.55 mPas and Q = 5.912 KJ/mol for Pb26.1Sn73.9 are determined from the experi-
mental dependence ln η = f(1/T ). The oscillations observed are similar to those reported
in [5] and suggest a metastable non-equilibrium quasieutectic structure, which keeps
upon melting. According to Ref. [3] a similar structure after the melting can be consi-
dered as a microemultion or microsuspension of dispersed particles enriched in one of
the components and surrounded by a molten matrix of another component. Owing to
the difference in densities, a particle precipitation takes place. The full precipitation is
counteracted by an intensive Brownian motion and leads, finally, to an inhomogeneous
particle distribution with height.

3.2 Electrical conductivity and thermoelectric power

The electrical conductivity of all the melts investigated decreases with heating (Figs.
3-6). The data for the eutectic Pb26.1Sn73.9 are in good agreement with our previous
results reported in [14] for a narrow temperature range after melting Tm +(100− 200K)
and in [15].
Nevertheless, extending the temperature range and looking thoroughly into the

electrical conductivity behavior, we observed some singularities on the σ(T ) dependenci-
es, contrary to the expected smooth curves. These anomalies become more evident on
the dσ

dT
= f(T ) dependencies (see results in Figs. 3-6). The temperature range of signi-

ficant dσ
dT
changes depends on the eutectic system as well as on the melt composition.

This range extends from 600 to 1000 K for the Pb26.1Sn73.9 (Fig. 3), from 600 to 900
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Рис. 3: Viscosity vs. temperature of the Pb26.1Sn73.9 liquid alloy.

K for the Pb44Bi56 (Fig. 4), from 550 to 950 K for the Bi46Pb29Sn25 eutectic (Fig.
5) and from 550 to 1000 K for the near eutectic Pb50Bi50 melt (Fig. 6). It should be
noted that an anomalous behavior of the thermoelectric power was also revealed (see
Figs. 4,5). The thermoelectric power as a function of the carrier effective mass is more
sensible to the structure changes in the system. Therefore, some discrepancy between the
temperature ranges of anomaly behaviors revealed both on the σ(T ) and S(T ) curves
is admissible, whereas the correlation between σ and S behaviors for each system is
quite good. A hysteresis in the course of heating-cooling processes was observed for the
Pb26.1Sn73.9 and also for Pb50Bi50 near-eutectic melts. In the later case the hysteresis
is more pronounced.
The electrical conductivity of the Pb50Bi50 melt has been measured throughout the

sample height. For this purpose a measuring cell was divided into two sections. A di-
fference between σ(T ) values obtained during heating for the upper and lower sections
in the temperature range from 750 to 1000 K also suggests the inhomogeneous parti-
cle distribution throughout the height (see Fig. 6). This difference vanished upon further
heating and did not appear any more during cooling. All features mentioned above suggest
a definite structure rearrangement in the eutectic systems. Note that these peculiarities
for the Pb−Bi system were not reported before [16].

4 Discussion

According to the model proposed in [4], areas of different thermodynamic stability in
the liquid state exist in the eutectic systems. Similar to immiscible systems these areas
are separated by spinodal and binodal lines. Nevertheless, no typical phase separati-
on is observed here in an explicit form. These areas manifest themselves as anomalous
fluctuations of concentration, reflected, in turn, as changes of the commonly predicted
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Рис. 4: Electrical conductivity vs. temperature of the Pb26.1Sn73.9 liquid alloy.

Рис. 5: Electrical conductivity and thermoelectric power vs. temperature of the Pb44Bi56 liquid

alloy.
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Рис. 6: Electrical conductivity and thermoelectric power vs. temperature of the Bi46Pb29Sn25

liquid alloy.

physical properties. The observed phenomenon could be considered as a peculiar kind of
micro segregation.
A quasi eutectic structure of the chemically heterogeneous melt remains after melting,

and a concentration gradient is formed throughout the height. It is suggested that in the
temperature range of the linear σ(T ) dependence (the slope of dσ

dT
is almost constant)

reversible changes of composition and of the particle size occur. The particles are in
the metastable equilibrium with a matrix. After reaching a specific for each composi-
tion temperature, reflected as a kink on the σ(T ) curve or a sharp dσ

dT
increase, the

particle dissolution starts. The interfacial tension slows down the process, so that a mi-
croheterogeneous melt can remain even at rather high temperatures.
Determination of the limits of microheterogeneous stability in the eutectic melts by

extrapolation of the limiting solubility curves in the solid state towards the overliquidus
region has been proposed in Ref. [4]. This method was based on the ideas developed as
earlier as in [17].

A spinodal as a border line of the homogeneous melt stability has a maximum, whi-
ch cannot exceed 2TE. The results obtained in the present work do not confirm this
statement. Missing of kinks on the σ(T ) curves and a weak temperature dependence of
the dσ

dT
dependencies suggest higher characteristic values then 2TE for each system.

The 2TE value for the Pb26.1Sn73.9 eutectic is about 916 K; 796 K for the Pb44Bi56,
and approx. 738 K for the Bi46Pb29Sn25, while according to our experimental data,
transition temperatures to the stable state are 1350 K for Pb26.1Sn73.9, 900 K for
Pb44Bi56, and approx. 1150 K for the Bi46Pb29Sn25.



98

V. Sklyarchuk, Yu. Plevachuk, M. Dufanets

ISSN 1024-588X. Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. 2016. Вип. 52

Рис. 7: Electrical conductivity and thermoelectric power vs. temperature of the Pb50Bi50 liquid

alloy.
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In other words, the binodal line constrains the area not of the unstable, but of the
metastable quasieutectic melt structure. This line exceeds considerably the curves of the
limiting solubility extrapolated towards the liquid phase. It is conceivable that the lower
points of the binodal will coincide with the points of intersection of these curves and
the eutectic horizontal. In actual practice, very rapid crossing of the temperature range
between the limiting solubility curve and the liquidus prevents homogenizing of the solid
phase. As a result, the heterogeneities will keep in the melt. Further heating leads to the
approachment of the particle and surrounding melt compositions. At the upper point of
the binodal these compositions coincide and the metastable state of the microemulsion
further should not be possible. Nevertheless, we suggest that this metastable state can
remain over a long period of time under the non-equilibrium conditions also at higher
temperatures.

5 Conclusion

The revealed anomalies of electrophysical and structure properties in the eutectic
melts confirmed an existence of different thermodynamic stability areas in the liquid
state. The influence of heat treatment of the molten metallic alloy on the structure and
properties of a final material within the specific working temperature range becomes
significant in this connection. The results obtained will be valuable for understanding
the properties of multicomponent high-entropy alloys in the wide temperature range of
the liquid state.

The authors acknowledge Ministry of Education and Science of Ukraine for the fi-
nancial support of this work.
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СТРУКТУРНО-ЧУТЛИВI ВЛАСТИВОСТI МОДЕЛЬНИХ

ВИСОКОЕНТРОПIЙНИХ СПЛАВIВ

В. Склярчук, Ю. Плевачук, М. Дуфанець

Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка

вул. Кирила i Мефодiя, 8, 79005 Львiв, Україна

e-mail: plevachuk@mail.lviv.ua

Дослiджено температурну залежнiсть електропровiдностi, σ(T), термоЕРС,
S(T ), та в’язкостi, η(T ), модельних високоентропiйних сплавiв. Аномаль-
нi змiни теплофiзичних властивостей подвiйних Pb26.1Sn73.9, Pb44Bi56 та
потрiйних Bi46Pb29Sn25 евтектичних розплавiв було виявлено значно ви-
ще вiд иемператури лiквiдусу. Температурний дiапазон аномалiй становив
сотнi градусiв. Результати проiнтерпретовано в контекстi припущення про
iснування мiкророзшарування в евтектичних системах.

Ключовi слова: Евтектика, Електропровiднiсть, ТермоЕРС, В’язкiсть,
Розшарування
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СТРУКТУРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

МОДЕЛЬНЫХ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ СПЛАВОВ

В. Склярчук, Ю. Плевачук, М. Дуфанець

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

ул. Кирилла и Мефодия 8, 79005 Львов, Украина

e-mail: plevachuk@mail.lviv.ua

Исследовано температурную зависимость єлектропровєдности, σ(T), тер-
моЄДС, S(T ), и вязкости, η(T ), модельных высокоэнтропийных сплавов.
Аномальные изменения теплофизических свойств двойных Pb26.1Sn73.9,
Pb44Bi56 и тройных Bi46Pb29Sn25 эевтектических разплавов виявлено зна-
чительно выше температури ликвидуса. Температурный диапазон аномалий
составляет сотни градусов. Результаты проинтерпретировано в контексте
предположения о существовании микрорасслоения в эвтектических систе-
мах.

Ключевые слова: Эвтектика, Электропроводность, ТермоЭДС, Вяз-
кость, Расслоение
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МОДЕЛЮВАННЯ КОНОСКОПIЧНИХ

КАРТИН ОДНОВIСНИХ КРИСТАЛIВ

Н. Фтомин1, Я. Шопа2, I. Судак1

1 Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка
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Розглянуто методику розрахунку коноскопiчних картин для одновiсних
кристалiв. Використовуючи матрицi Джонса, враховано вплив оптичної анi-
зотропiї (лiнiйне двозаломлення, оптична активнiсть) на коноскопiчнi iнтер-
ференцiйнi картини. Отримано коноскопiчнi картини для тестових одновi-
сних кристалiв LiNbO3, SiO2.

Ключовi слова: Коноскопiчна картина, двозаломлення, оптична актив-
нiсть, матриця Джонса

Коноскопiчнi дослiдження є надзвичайно iнформативними в сучаснiй оптицi кри-
сталiв. Вiзуалiзацiя та аналiз iнтерференцiї поляризованого свiтла в кристалах у
бiльшостi випадкiв є початковим етапом експериментальних кристалооптичних до-
слiджень. Зокрема знак кристала, напрямок повороту площини поляризацiї, орiєнта-
цiя оптичної iндикатриси, iншi параметри анiзотропiї дослiджуваного зразка можна
однозначно визначити за допомогою коноскопiчного методу [1, 2].
Коноскопiчна картина (КК) одновiсних кристалiв складається з iзогир та iзо-

хром [1]. Зокрема для кристалiв вирiзаних перепендикулярно до оптичної осi, за
умови схрещених поляризаторiв кривим сталої рiзницi фаз (iзохромам) вiдповiда-
тимуть кола тодi, як iзогири формують так званий “мальтiйський хрест” у центрi
зображення. Якщо оптична вiсь кристала є нахиленою пiд деяким кутом, точка пе-
ретину балок хреста змiщується вiдносно центра, а iзохроми в граничному випадку
вироджується у сiмейство гiпербол (у випадку, якщо зразок вирiзаний паралельно
до оптичної осi).
Незважаючи на складнiсть математичного опису коноскопiї ця задача розвязува-

лася багатьма авторами [3–10]. Натомiсть iнтереференцiйна картина розраховувала-
ся на основi функцiї оптичного пропускання поляризацiйної системи поляризатор-
зразок-аналiзатор (PSA – Polarizer-Specimen-Analyzer) з використанням спецiально
розроблених програмних пакетiв, а також систем комп’ютерної алґебри.

c© Фтомин Н., Шопа Я., Судак I., 2016



Н. Фтомин, Я. Шопа, I. Судак
ISSN 1024-588X. Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. 2016. Вип. 52 103

Мета цiєї статi – комп’ютерне моделювання КК одновiсних кристалiв вирiзаних
перпендикулярно до оптичної осi, а також аналiз впливу параметрiв оптичної анi-
зотропiї (оптична активнiсть, лiнiйне двозаломлення) на результат iнтерференцiї
поляризваних хвиль у кристалi.
Загалом iснує декiлька методик, якi можна використати для моделювання КК

[3–6, 8]. Ми скористаємося матричним методом Джонса [11] адаптованим для цiєї
задачi [4]. Так, згiдно [4] вектор Джонса (ВД) для свiтла на виходi поляризацiйної
системи PSA можна розрахувати за допомогою спiввiдношення:

JOut = MAM
′
SMPJIn. (1)

де JIn,Out – ВД для вхiдного, вихiдного свiтла, M′
S = R (−ϕ)MSR (ϕ), MP,A,S

– матрицi Джонса (МД) для поляризатора, аналiзатора та кристала, R (ϕ) – по-
воротна матриця, ϕ – кут, що визначає орiєнтацiю повiльної осi елiптичного зрiзу
оптичної iндекатриси кристала [4].
МД для iдеальних поляризацiйних елементiв схеми представлено у [11], нато-

мiсть MS для iстотно анiзотропного кристала (враховуючи лiнiйне та циркулярне
двозаломлення та лiнiйний та циркулярний дихроїзм) з точнiстю до фазового мно-
жника матиме вигляд [12]:

MS =

(
coshQL+ (ig0 + p0)

sinhQL
Q − (ω + iδ) sinhQL

Q

(ω + iδ) sinhQL
Q coshQL− (ig0 + p0)

sinhQL
Q

)
(2)

де L – довжина траєкторiї променя свiтла у зразку; g0, ω та p0, δ – параме-
три МД якi вiдповiдають лiнiйному i циркулярному двозаломленню та лiнiйному i

циркулярному дихроїзму, вiдповiдно; Q =

√
(ig0 + p0)

2 − (ω + iδ)
2 [12].

a b

Рис. 1. Розрахованi iнтерференцiйнi КК для кристалiв LiNbO3 для двох орiєнтацiй поля-
ризаторiв у системi PSA (а – поляризатори схрещенi, б – поляризатори паралельнi)

Пiд час поширення свiтлових променiв у кристалi в напрямках вiдмiнних вiд
оптичної осi (пiд кутом θ) необхiдно враховувати бiжуче двозаломлення (Δn (θ) =
ne (θ)−no), змiну величини повороту площини поляризацiї (явний вигляд гiрацiйної
поверхнi), а також L = L (θ) = d/ cos θ (де d – товщина кристалiчної пластинки,
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no,e – звичайний та незвичайний показники заломлення). Таким чином алгоритм
розрахунку коноскопiчної iнтерференцiйної картини полягатиме в обчисленнi iнтен-
сивностi свiтла на виходi поляризайної системи PSA в залежностi вiд кутiв ϕ та
θ за допомогою рiвнянння I = J

†
OutJOut [11] (де символом † позначено ермiтове

спряження).
Ми скористалися системою комп’ютерної алгебри Mathcad 14 для моделювання

КК. В якостi тестових матерiалiв було використано добре вивченi кристали LiNbO3

та SiO2 (d = 3 мм). Так для довжини хвилi λ = 632,8 нм показники заломлення цих
зразкiв дорiвнюють: no = 2,2865, ne = 2,2022 (LiNbO3) та no = 1,54263, ne = 1,55269
(SiO2), вiдповiдно. Натомiсть оптична активнiсть (ОА) описується за допомогою
тензора гiрацiї, ненульовi компоненти якого для кристалiв кварцу становлять g33 =
∓10,258 × 10−5, g11 = ±5,539 × 10−5 [6] (де знаки “+” та “−” бiля g33 вiдповiдають
додатному та вiд’ємному повертанню площини поляризацiї свiтла вздовж оптичної
осi кристала)
На рис. 1-а, б представлено розрахованi КК для кристалiв LiNbO3. Чiтко ви-

дно, що iнтерференцiнi картини отриманi для двох рiзних орiєнтацiй поляризаторiв
(рис. 1-а – схрещенi, рис. 1-б – паралельнi) у системi PSA є взаємодоповнюючими.

–40 –20 0 20 40
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Y
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a b

Рис. 2. Розрахована iнтерференцiйна КК для кристалiв SiO2 (а) та її ϕ = π/4-зрiз (позна-
чений прямою на КК) в координатах: iнтенсивнiсть свiтла I, кут падiння α (б)

Вiдомо, що для гiротропних зразкiв (якщо ОА вздовж оптичної осi не забороне-
на симетрiєю зразка) матимемо просвiтлення центру коноскопiчної iнтерфернцiйної
картини [2]. Крiм того, коноскопiчний метод дає можливiсть однозначно визначати
напрямок повороту площини поляризацiї оптично активних кристалiв.
Результат моделювання КК для кристалiв SiO2 представлено на рис. 2-а. Пiд

час розрахунку ми використали наступнi параметри: g33 = −10,258 × 10−5, g11 =
5,539 × 10−5. Варто зауважити, що залежнiсть iнтенсивностi свiтла I вiд кута па-
дiння α (α = arcsin (n̄ sin θ) – обчислюється згiдно закону Снелiуса; n̄ – середнiй
показник заломлення) свiтлових променiв для ϕ = π/4-зрiзу коноскопiчної картини
(див. рис. 2-б) добре узгоджується з результатами представленими у [6].
Класичним методом визначення знаку ОА кристалiв є аналiз КК, отриманих пiд

час проходження свiтла крiзь систему, яка складається з поляризатора, аналiзато-
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ра та двох послiдовно розташованих зразкiв iз рiзним знаком повертання площини
поляризацiї вздовж оптичної осi. Такi iнтенрференцiйнi картини називаються спiра-
лями Ейрi (Airy’s spiral), а напрям закручення спiралi однозначно вказуватиме на
напрямок повороту площини поляризацiї першої пiсля поляризатора пластинки [2].

a b

Рис. 3. Розрахованi спiралi Ейрi для двох кристалiчних пластинок SiO2 (а – правоповер-
тальний кварц розмiщено перед лiвоповертальним, б – лiвоповертальний кварц розмiщено
перед правоповертальним, вiдповiдно)

На рис. 3-а, б представлено розрахованi спiралi Ейрi для двох випадкiв взаєм-
ного розмiщення кристалiчних пластинок SiO2. Варто зауважити, що ВД у цьо-
му випадку розраховувався згiдно спiввiдношення (1) з врахуванням наявностi
двох зразкiв та послiдовностi їх розташування в поляризацiйнi системi: M

′
S =

R (−ϕ)ML
SM

R
SR (ϕ) – рис. 3-а,M′

S = R (−ϕ)MR
SM

L
SR (ϕ) – рис. 3-б (ML

S ,M
R
S – МД

для лiво- та правоповертального кристалiв). Як видно з рис. 3 напрям закручування
iзогир вiдповiдає знаку ОА кристалiчної пластинки, розмiщеної пiсля поляризатора.

Висновки

Отже, матричний метод Джонса можна однозначно використовувати для моде-
лювання коноскопiчних iнтерференцiйних картин одновiсних кристалiв. Розрахованi
з використанням параметрiв тестових кристалiв LiNbO3 та SiO2, КК достатньо до-
бре узгоджуються з вiдомими експериментальними результатами. Крiм того дану
методику можна розширити для аналiзу та обчислення iнтерфернцiйних картин у
дихроїчних кристалах, двовiсних кристалах, а також дослiджуючи ефекти параме-
тричної кристалооптики.
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MODELING THE CONOSCOPIC PATTERNS OF UNIAXIAL

CRYSTALS
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A method of the calculus of conoscopic patterns for uniaxial crystals is consi-
dered. The effect of optical anisotropy (linear birefringence, optical activity) on
conoscopic interference image is taken into account using Jones matrices. The
conoscopic patterns are obtained for uniaxial LiNbO3, SiO2 test materials.

Key words: Conoscopic pattern, birefringence, optical activity, Jones matrix

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНОСКОПИЧЕСКИХ КАРТИН

ОДНООСНИХ КРИСТАЛЛОВ
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Рассмотрена методика расчета коноскопических картин для одноосных кри-
сталлов. Используя матрицы Джонса, учтено влияние оптической анизотро-
пии (линейное двулучепреломления, оптическая активность) на коноскопи-
ческие интерференционные картины. Получено коноскопические картины
для тестовых одноосных кристаллов LiNbO3, SiO2.

Ключевые слова: Коноскопическая картина, двулучепреломления, опти-
ческая активность, матрица Джонса
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РЕФРАКТИВНI ПАРАМЕТРИ КРИСТАЛIВ

K1.75[NH4]0.25SO4
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В роботi дослiджено рефрактивнi характеристики, такi як дисперсiя пока-
зникiв заломлення та двопроменезаломлення, кристалiв K1.75[NH4]0.25SO4.
Встановлено вплив часткового iзоморфного замiщення K→ NH4 на оптичнi
властивостi кристалiв. Виявлено iзотропну точку за кiмнатної температу-
ри, яка вiдповiдає рiвностi показникiв заломлення nx = ny в близькiй IЧ
дiлянцi спектру. З дослiдження температурних змiн двопроменезаломлення,
виявлено двi додатковi iзотропнi точки, якi є змiщеними у сторону нижчих
температур, у порiвняннi з вiдповiдними в кристалi K2SO4.

Ключовi слова: дисперсiя показника заломлення, дисперсiя двопромене-
заломлення, iзотропна точка, iнверсiя знаку двопроменезаломлення

1 Вступ

Вiдомо, що поява iзотропної точки (IТ) чи точки iнверсiї знаку двопроменеза-
ломлення (IЗД) є результатом температурно-спектральної деформацiї оптичної iн-
дикатриси, при якiй, для певної довжини хвилi, при фiксованiй температурi кристал
зазнає переходу з оптично одновiсного в iзотропний стан чи з оптично двовiсного в
одновiсний стан.
Ранiше iзотропнi точки було виявлено в низцi дiелектричних кристалiв-фероїкiв

групи А2ВХ4: K2SO4, LiKSO4, Rb2SO4, (NH4)2BeF4, RbNH4SO4, RbKSO4, LiNH4SO4

[1-5], якi охоплюють широкий температурний i спектральний дiапазони. Дослiдже-
ння в цiй областi були мотивованi можливiстю використання кристалiв з IТ цiєї
групи, як датчикiв температури i тиску [6-8].
Незважаючи на iстотну кiлькiсть дослiджених кристалiв, багато з них володi-

ють IТ в незручнiй, для практичного застосування, областi спектру i, практично,

c© Стадник В., Щепанський П., Рудиш М. Брезвiн Р. , 2016
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всi зазнають фазових переходiв при деяких температурах. Таким чином, для того,
щоб розширити дiапазон практично важливих матерiалiв для термометрiї i тискової
сенсорики, важливим є пошук нових кристалiв цiєї групи з IТ.
В межах описаного пошуку наша увага була привернута до системи K2SO4 –

[NH4]2SO4, яка, як вiдомо, утворює неперервний ряд твердих розчинiв iз загальною
формулою (Kx[NH4]x−1)2SO4, (0 < x < 1). Кристали цiєї системи є механiчно стiйки-
ми, мають високою температуру плавлення i не мають фазових переходiв в широкiй
областi температур, для ряду концентрацiй x.
З iншого боку, враховуючи, що K2SO4 володiють IТ, в рамках зазначеного пи-

тання, цiкаво також дослiдити вплив часткового iзоморфного замiни K → NH4 на
вже вiдому температурну i спектральну дiлянки iснування IЗД в кристалi. Оскiль-
ки катiоннi замiщення призводять до змiн параметрiв оптичної iндикатриси, можна
очiкувати, що це призведе до змiн в спектральному i температурному дiапазонi iсну-
вання IТ в залежностi вiд процентного змiшування речовин.
Оптичнi характеристики сульфату калiю, K2SO4, i сульфату амонiю, [NH4]2SO4,

кристалiв добре вивченi [9-12]. Таким чином, ґрунтуючись на цих даних, дослiджу-
ючи промiжної сполуки з системи (Kx[NH4]x−1)2SO4, можна пов’язати ефект стру-
ктурного замiщення елементiв на оптичнi параметри монокристалiв. Для досягнення
вказаних цiлей було вибрано кристал K1.75[NH4]0.25SO4.
Таким чином, ми представляємо дослiдження спектральних залежностей пока-

зникiв заломлення i двопроменезаломлення, а також температурних змiн двопроме-
незаломлення кристалiв K1.75[NH4]0.25SO4 на предмет виявлення iзотропних точок.
Данi кристали вирощено методом випаровування за температури 20oС. Вони мали
вигляд видовжених шестикутникiв. Рефрактивнi властивостi дослiджено вiдомими
методиками [1–3].

2 Результати та обговорення

Дисперсiйнi залежностi показникiв заломлення кристалiв K1.75[NH4]0.25SO4 за
кiмнатної температури представленi на рис. 1. Як видно з рисунку, дисперсiї ni(λ)
є нормальними dni/dλ < 0 для всiх кристалофiзичних напрямкiв i зростають в
напрямку краю поглинання. Показники заломлення i їх дисперсiя задовольняють
наступнi спiввiдношення | ny/dλ | > | nx,z/dλ |, nz > ny > nx.
Для показникiв заломлення кристалiв K1.75[NH4]0.25SO4 виконується класичне

кристалооптичне правило: показники заломлення в напрямку перпендикулярно-
му до площини оптичних осей приймають промiжнi значення, а в напрямку бiсе-
ктриси гострого кута мiж оптичними осями їх значення максимальнi (це означає,
що кристал «оптично додатнiй»). Використовуючи вiдоме спiввiдношення Лорентц-
Лоренца:

n2

i − 1

n2

i + 2
=

4

3
πN0αi =

ρ

μ
Ri, (1)

обраховано електроннi поляризовностi αi i молярнi рефракцiї Ri для головних кри-
сталооптичних напрямкiв кристалу K1.75[NH4]0.25SO4 (ρ i μ - густина i молярна маса
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Рис. 1: Дисперсiя показникiв заломлення кристалiв K1.75[NH4]0.25SO4 за кiмнатної темпе-
ратури

Табл. 1: Параметри оптичної iндикатриси для кристалiв K1.75[NH4]0.25SO4 за кiмнатної
температури

Вiсь λ0i, нм Bi 10−6, нм−2 B′
i 10−9, нм−2 αi 10−24, см3, (λ = 500 нм) Ri, см3

x 76.09 211.48 30.09 7.737 19.517
y 80.09 190.99 29.85 7.756 19.564
z 78.97 197.96 29.14 7.795 19.663

кристалу, N0 – стала Авогадро). Отриманi значення разом з параметрами апрокси-
мацiї одноосциляторною формулою Зеєльмейєра:

n2

i (λ) = 1 +
Bλ2

0iλi

λ2

0i − λ2

i

−B′λ2

i , (2)

де B – параметр, пов’язаний з силою, ефективною масою i зарядом ультрафiолето-
вого осцилятора, а λ0 – положення ефективного центру ультрафiолетового погли-
нання, представлено в таблицi 1.
Дослiдження двопроменезаломлення Δni(λ) (рис. 2) дало змогу виявити, що Δni

є нормальною в напрямку y та z (середнє ∂Δnz/∂λ = –1.6× 10−6нм−1 , ∂Δny/∂λ =
–1.0 × 10−6нм−1), тодi як в дисперсiя Δni виявляє аномальний характер (середнє
∂Δnx/∂λ = 0.9 × 10−6), що свiдчить про наявнiсть iзотропної точки в кристалi
K1.75[NH4]0.25SO4 за кiмнатної температури. Проапроксимувавши отриманi кривi,
було встановлено положення IТ (перетин Δny = Δnx i Δnz = 0) в кристалi за
довжини хвилi λ ≈ 1350 нм.
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Рис. 2: Дисперсiя двопроменезаломлення для кристалiв K1.75[NH4]0.25SO4 за кiмнатної тем-
ператури

Оскiльки показники заломлення кристалу K1.75[NH4]0.25SO4 задовiльняють спiв-
вiдношення nz > ny > nx i двопроменезаломлення визначається як Δnx = nz–ny,
Δnz = ny–nx i Δny = nz–nx, поява IТ може бути описана спiввiдношенням
Δny = Δnx чи nz–nx = nz–ny, яке є еквiвалентним до рiвностi nx = ny. Ця рiв-
нiсть справджується також для випадку Δnz = 0. Варто вiдзначити, що, у загаль-
ному випадку, для двовiсних кристалiв, оптична iндикатриса має форму елiпсоїда
(nz �= ny �= nx), тодi як в iзотропнiй точцi вiн перетворюється в елiпсоїд обертання
(nz �= ny = nx).
Порiвняння дисперсiї двопроменезаломлення кристалу K1.75[NH4]0.25SO4 з ре-

зультатами, отриманими для K2SO4 [9, 13] виявляє такi особливостi. Середня дис-
персiя двопроменезаломлення Δn в напрямку y є трохи вищою для сульфату калiю
(∂Δny/∂λ = –2.6 × 10−6нм−1); в напрямку z дисперсiя Δn є нижчою для K2SO4

(∂Δnz/∂λ = −3.6× 10−7нм−1). Найбiльш принципове розходження спостерiгається
для дисперсiї двопроменезаломлення в напрямку x. Так, вона змiнюється вiд нор-
мальнiї для K2SO4 (∂Δnx/∂λ = −1.9× 10−6) до аномальної (∂Δnx/∂λ = 0.9× 10−6)
для K1.75[NH4]0.25SO4.
На рис. 3 наведено температурнi залежностi двопроменезаломлення для криста-

лiв K1.75[NH4]0.25SO4 для довжини хвилi λ = 500 нм. В напрямку z Δn зеншує-
ться майже лiнiйно зi швидкiстю ∂Δnz/∂T = −0.14 × 10−5K−1. Набагато швидше
зниження Δni спостерiгається в напрямках x та y (∂Δnx/∂T = −1.2 × 10−5K−1 i
∂Δny/∂T = −1.4× 10−5K−1). У цих напрямках змiни двопроменезаломлення вияв-
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Рис. 3: Температурна залежнiсть двопроменезаломлення для кристалу K1.75[NH4]0.25SO4

для довжини хвилi λ = 500 нм

ляють нелiнiйний хiд.
Як видно з рис. 3, двi кривi проходять позначку «0» величини двопро-

менезаломлення, що свiдчить про iснування двох iзотропних точок в кристалi
K1.75[NH4]0.25SO4 в областi температур 290 ÷ 650 K. Цi IТ спостерiгається за T01

= 541 K i T02 = 589 K i вiдповiдають значенням Δnx = 0 (nz = ny) i Δny = 0
(nz = nx), вiдповiдно. Важливо вiдзначити, що проходження другої точки IЗД озна-
чає, що кристал зазнає перехiд вiд оптично додатного до оптично вiд’ємного (для
довжини хвилi λ = 500 нм).
Порiвняння виявляє дуже схожий характер температурної змiни двопроменеза-

ломлення до встановленого для K2SO4 [14, 15]. Хiд кривих Δnz(T ) практично збi-
гається для обох кристалiв, тодi як спадання кривих Δnx(T ) i Δny(T ) для K2SO4 є
дещо рiзкiшим (∂Δnx/∂T = −0.9×10−5K−1). Це означає, що iзотропнi точки в кри-
сталi K1.75[NH4]0.25SO4 виникають при нижчих температурах, нiж в K2SO4: перша
IТ змiщена в бiк нижчих температур на ∼ 76 К; друга IТ – змiщена на ∼ 117 K.

Висновки

З результатiв вимiрювань рефрактивних параметрiв монокристалiв
K1.75[NH4]0.25SO4 можна зробити наступнi висновки.
Дисперсiї показникiв заломлення при кiмнатнiй температурi є нормальними для

всiх кристалофiзичних напрямкiв. Дисперсiя в напрямку y є трохи вищою, нiж в на-
прямках x i z. Показник заломлення є найвищим для напрямку бiсектриси гострого
кута мiж оптичними осями, а отже кристал є «оптично додатнiм».
Часткове замiщення iонiв K на iони NH4 призводить до незначного пiдвищення

значень показникiв заломлення, збiльшення дисперсiї показника заломлення в на-
прямку y, зсуву позицiй ефективних УФ-осциляторiв у напрямку коротких довжин
хвиль i збiльшення їхньої сили.
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Дисперсiя двопроменезаломлення при кiмнатнiй температурi є нормально в на-
прямках y i z i аномальною в напрямку x, що приводить до виникнення iзотропної
точки, яка вiдповiдає рiвностi nx = ny на довжинi хвилi λ ≈ 1350 нм. Таке явище не
спостерiгається для монокристалiв K2SO4 i, таким чином, обумовлено присутнiстю
iонiв NH4, що вливають на характер дисперсiї в напрямку x.
З дослiдження температурних залежностей двопроменезаломлення для кри-

сталiв K1.75[NH4]0.25SO4 для довжини хвилi λ = 500 нм, виявлено зменшення
значення двопроменезаломлення зi зростанням температури для основних кристал-
лооптикчних напрямкiв. За температур T01 = 541 K i T02 = 589 K встановлено
двi iзотропнi точки, якi вiдповiдають рiвностям nz = ny i nz = nx, вiдповiдно.
Часткове замiщення iонiв K на NH4 зберiгає характер температурних залежностей
двопроменезаломлення, але пришвидшує спадання кривих Δnx(T ) i Δny(T ), що
призводять до зсуву iзотропних точок в сторону нижчих температур.
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REFRACTIVE PARAMETERS OF K1.75[NH4]0.25SO4 CRYSTALS

P. Shchepanskyi1,2, V. Stadnyk1, R. Brezvin1, M. Rudysh1,2
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In this work refractive parameters, such as dispersions of refractive indices and
birefringence of K1.75[NH4]0.25SO4 crystals are measured. The influence of parti-
al isomorphic substitution K → NH4 on optical properties of crystals is di-
scussed. Isotropic point at room temperature which correspond to the equality
of refractive indices nx = ny in the near IR spectrum region is established. From
the investigations of the temperature dependence of birefringence, two additi-
onal isotropic points shifted towards lower temperatures in comparison with
corresponding for K2SO4 are defined.

Key words: refractive index dispersion, birefringence dispersion, isotropic poi-
nt, birefringence sign inversion
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РЕФРАКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КРИСТАЛЛОВ

K1.75[NH4]0.25SO4

П. Щепанский1,2, В. Стадник1, Р. Брезвин1, М. Рудиш1,2
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ул. Армии Крайовой 13/15, 42-201 Ченстохова, Польша
e-mail: pavloshchepanskyi@gmail.com

В работе исследованы рефрактивные характеристики, такие как дис-
персия показателей преломления и двулучепреломления, кристаллов
K1.75[NH4]0.25SO4. Установлено влияние частичного изоморфного замеще-
ния K → NH4 на оптические свойства кристаллов. Выявлено изотропную
точку при комнатной температуре, соответствующей равенстве показателей
преломления nx = ny в близкой ИК области спектра. З исследований тем-
пературных изменений двулучепреломления, обнаружено две дополнитель-
ные изотропные точки, которые являются смещенными в сторону низких
температур, по сравнению с соответствующими в кристалле K2SO4.

Ключевые слова: дисперсия показателя преломления, дисперсия двулу-
чепреломления, изотропная точка, инверсия знака двулучепреломления
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