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Тонкоплівкові термоелектричні генератори (ТЕГ), які можуть перетворювати 

низькокалорійне тепло на електрику, є перспективними джерелами енергії для 

живлення малопотужних гаджетів і багатофункціональних біосенсорів. Особливої 

уваги заслуговує носимий термоелектричний (ТЕ) текстиль, в якому 

наноструктурований напівпровідниковий матеріал розташовано на волокнах тканин, 

оскільки він здатний функціонувати за рахунок градієнту температур між людським 

тілом і навколишнім середовищем. У цьому дослідженні за допомогою 

низькотемпературного дешевого та масштабованого методу послідовної адсорбції та 

реакції іонних шарів (SILAR) здійснено осадження тонких плівок йодиду міді (CuI) на 

звичайні бавовняні і поліефірні тканини, і таким чином отримано зразки зручного для 

носіння, біосумісного, легкого, гнучкого та повітряпроникного ТЕ текстилю. Аналіз 

методом скануючої електронної мікроскопії морфології поверхні плівок СuI, які було 

одержано методом SILAR при використанні різних концентрацій аніонного прекурсора, 

показав, що напівпровідникові плівки СuI є наноструктурованими, при зростанні 

концентрації аніонного прекурсора поверхня СuI стає більш однорідною та щільною. 

Згідно досліджень методом рентгенівської дифрактометрії, напівпровідникові плівки в 

ТЕ текстилі мають кубічну кристалічну структуру γ-CuI. Середній розмір кристалічних 

зерен шарів йодиду міді субмікронної товщини на волокнах текстилю є меншим за 20 

нм. Він дорівнює 8-13 нм для CuI на товстій бавовняній тканині, 11-15 нм на 

поліефірній тканині і 16-17 нм на тонкій бавовняній тканині. В усіх зразках ТЕ 

текстилю зареєстровано значну кількість дислокацій і збільшений параметр решітки γ-

CuI, а отже великі мікронапруження стиснення. Дослідження оптичного відбиття 

методом спектрофотометрії показало, що заборонені зони Eg для прямих оптичних 

переходів знаходяться в типовому для CuI діапазоні 2.9-3.0 еВ, тобто квантово-

розмірний ефект в наноструктурованих шарах CuI не спостерігається. Зі значень 

термоелектричних напруг, які виникають через температурні градієнти ΔT уздовж 

термоелектричного текстилю, було отримано коефіцієнти Зеєбека S в межах 130-180 

мкВ/К. Поверхневий опір ТЕ текстилю знаходився в діапазоні (1-4) × 103 Ом/□.. Аналіз 

кристалічної структури, морфології, оптичних, електричних і термоелектричних 

властивостей дозволив вибрати режими SILAR для виготовлення найбільш 

ефективного ТЕ текстилю. Із його використанням розроблено експериментальні зразки 

гнучких носимих ТЕГ, вихідні характеристики яких залишалися незмінними після 

численних згинань. Зразки ТЕГ мали кожний чотири термопари з алюмелевими 

дротами у якості ТЕ елементів n-типу та текстильними термоелектричними елементами 

р-типу із наноструктурованих напівпровідникових шарів йодиду міді на волокнах 

бавовняної або поліефірної тканини. Із використанням зразків ТЕГ підтверджено 

можливість отримання електроенергії достатньої для живлення мініатюрних 

пульсоксиметрів шляхом збору тепла людського тіла при близьких до кімнатної 

температурах в умовах утворення температурних градієнтів в діапазоні від 5 до 50оС.  

mailto:J4cksons123@gmail.com
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The elastic properties of the CdSe1-xSx (x= 0–1, with Δx= 0.25) solid state solution in 

the framework of density functional theory calculations were investigated. The structures of 

the CdSe1-xSx samples are obtained by the substitution of sulfur with selenium atoms in 

hexagonal CdS. The dependences of the elastic properties of the CdSe1-xSx solid solution on 

the content index 𝑥 within the interval 0 ≤ 𝑥 ≤ 1 are studies. 

Using the Voigt-Reuss-Hill approximation, the ideal polycrystalline aggregates bulk 

modulus (B), shear modulus (G), Young’s modulus (Y), and Poisson’s ratio (ν), are calculated. 

According to the elastic criteria, the material is brittle (ductile) if the B/G ratio is less (greater) 

than 1.75 [1]. The calculated values B/G of CdSe1-xSx solid state solution are higher than 1.75 

(B/G changing between 3.5 and 7.0 for x= 0–1). The Poisson's ratio of a stable, isotropic, 

linear elastic material must be between −1.0 and +0.5 because of the requirement for Y, G and 

B modulus must be positive [2]. According to Frantsevich rule [3], the critical value of 

Poisson ratio of a material is 1/3 [4]. The value of the Poisson’s ratio ν, responsible for the 

ductile (ν > 1/3) or brittle (ν < 1/3) character, corresponds in our case to the brittle one 

(ν < 1/3). The value of Poisson’s ratio is indicative of the degree of directionality of the 

covalent bonds. This value is relatively small (ν = 0.1) for the covalent materials and 

relatively large (ν = 0.25) for the ionic ones. The calculated Poisson’s ratio ν of CdSe1-xSx 

solid state solution lies in the range of 0.37–0.44. As result, this materials studied should 

probably behave in a ductile manner. 

Zener anisotropy factor shows that CdSe1-xSx solid state solutions are not elastically 

isotropic materials, but are stiffest along <100> cube axis. The Kleimann parameter shows 

that CdSe1-xSx solid state solutions are shrinkage in bond-stretching.  

Based on the elastic modules the longitudinal elastic wave velocity, transverse elastic 

wave velocity and average sound velocity were calculated. The longitudinal elastic wave 

velocity decreases with increasing sulfur concentration. The transverse and average sound 

velocities increase with increasing sulfur content in CdSe1-xSx. 

Debye temperature was calculated based on the mean acoustic velocity. The Debye 

temperature for CdSe1-xSx solid state solution increases with increasing sulfur concentration. 

The calculated Debye temperatures for CdSe1-xSx are in good agreement with the 

corresponding reference data for the binary compounds CdSe and CdS. 

 

[1] S.F. Pugh, Philos. Mag., 45, 823 (1954).  

[2] H. Gercek, Int. J. Rock Mech. Min. Sci., 44, 1 (2007).  

[3] I.N. Frantsevich, F.F. Voronov, S.A. Bokuta, Handbook on Elastic Constants and Moduli 

of Elasticity for Metals and Nonmetals; Naukova Dumka: Kiev, Ukraine (1982). 

[4] M. Aynyas, P.K. Jha, S.P. Sanyal, Adv. Mat. Res. 1047, 27 (2014). 
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Metal thiophosphates have recently received increasing research interest due to their 

diversity in regard to metal cation occupation within the P–S scaffold, which produces a broad 

array of functional properties. Van der Waals layered material, such as In4/3P2S6 (IPS), offer a 

versatile platform for preparing materials for new functional device technologies. The 

heterostructures based on CuInP2S6 (CIPS) and In4/3P2S6 crystals are modeled in the work [1], 

where substantial and tunable conductivity enhancement at the CIPS/IPS interface, indicating the 

possibility of engineering its interfacial properties for next-generation device applications were 

obtained. 

For more detailed understanding of the physical properties of the considered material the 

electronic and vibrational properties of In4/3P2S6 crystal were calculated. The first principle method 

gives the possibility to consider in detail physical properties of In4/3P2S6 material and compare to 

available literature data. 

In4/3P2S6 crystal has a prominent layered structure which is characterized by the so-called 

van der Waals (vdW) gap. In this case, the first principle calculations of electronic and vibrational 

properties of the In4/3P2S6 crystal have been carried out using a combination of the density 

functional theory (DFT) supplied with a dispersion correction (D). The DFT-D correction enables 

us to perform geometry optimization of the considered layered structure in a correct way. In the 

framework of this approach, the value of the obtained band gap of In4/3P2S6 was 1.45 eV. Also, the 

vibrational properties of the considered material were investigated. The phonon dispersion curves 

and partial density of phonon states using density functional theory were calculated. The Raman 

spectra of In4/3P2S6 crystal were obtained for the first time using first principle calculations, with 

good agreement to literature experimental data. 

 

 

[1] M. Checa, X. Jin, R. Millan-Solsona, S. M. Neumayer, M. A. Susner, M. A. McGuire, Andrew 

O’Hara, G. Gomila, P. Maksymovych, S. T. Pantelides, L. Collins, ACS Nano, 16, 9, p. 15347–

15357 (2022). 
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Алюмінієві сплави відносяться до конструкційних матеріалів, які широко 

застосовують у промисловості завдяки оптимальному поєднанню фізико- механічних і 

хімічних властивостей. Разом з тим ці сплави мають і ряд недоліків, зокрема порівняно 

низькі показники твердості і міцності, що обмежує їх використання.  

Перспективним напрямом покращення механічних властивостей поверхневих 

шарів алюмінієвих сплавів є створення на їх поверхні захисних покриттів методом 

лазерного легування. Потенційним кандидатом на роль матеріалу для означених 

покриттів є високоентропійні сплавів (ВЕСи), що характеризуються підвищеною 

твердістю, корозійною стійкістю та високою зносостійкістю.  

Незначна кількість наукових публікацій, присвячених отриманню ВЕСів за 

допомогою лазерного легування вказує на те, що дане питання вимагає подальшого 

вивчення. Тому метою даної роботи є аналіз процесів формування структурно-фазового 

стану ВЕСів системи Al-Co-Cr-Cu-Fe-Ni, одержаних за допомогою лазерного 

легування. 

За матрицю було обрано зразки технічно чистого алюмінію А8. Легування 

здійснювалося методом обмазки на імпульсному YAG-лазері (λ = 1,06 нм) в захисній 

атмосфері аргону. 

Згідно з XRD-даними у поверхневих шарах зразків після лазерного легування 

фіксувалися чотири фази: два твердих розчини на основі ОЦК та ГЦК граток, 

інтерметалід Al13(Ме)4 (Ме – легуючі компоненти суміші) та матричний алюміній. 

Зазначимо, що прецизійно визначені параметри граток ОЦК та ГЦК фаз 

(aОЦК=2,8838±0,0007 нм, aГЦК=3,6022±0,0016 нм) фактично співпадали з параметрами 

граток багатокомпонентних твердих розчинів заміщення, формування яких є 

характерним для ВЕСів даної системи. 

Наявність у фазовому складі ЗЛЛ окрім твердих розчинів ще й матричного 

алюмінію та збагаченого алюмінієм інтерметаліду Al13(Ме)4 вказувало на те, що 

хімічний склад легованих шарів не відповідав повністю області гомогенності існування 

означених твердих розчинів. Тоді для зменшення кількості алюмінію в ЗЛЛ було 

проведено два повторних легування, внаслідок чого спостерігалось помітне зменшення 

об’ємних часток алюмінію та інтерметаліду Al13(Ме)4. 

Переоплавлення такої легованої поверхні привело до формування у легованих 

шарах лише однієї ОЦК фази з дещо вищим, ніж після першого легування, параметром 

(aОЦК=2,8945±0,0007 нм), що може бути спричинено збільшенням вмісту алюмінію в 

ОЦК фазі. 

Мікротвердість останнього зразка (6,59 ГПа) є вищою, ніж у високоентропійних 

сплавів даної системи, одержаних у рівноважних умовах. Додатковою причиною 

високих значень мікротвердості у цьому випадку може високий ступінь дисперсності 

структури притаманний для сплавів, отриманих при високих швидкостях охолодження 

розплаву. 
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Полімерні композиційні матеріали, зміцнені органічними волокнами, знаходять 

широке використання в автомобільній, аерокосмічній і сільськогосподарській 

промисловості, завдяки поєднанню легкості та високих показників функціональних 

властивостей. Тому, розробка й дослідження нових органопластиків (ОП) 

багатофункціонального призначення є однією з актуальних задач сучасного 

матеріалознавства. В процесі розробки ОП важливим чинником є контроль 

електронних властивостей базових полімерів, наповнювачів, ступіня дисперсності 

останніх в композиті, та механізми їх взаємодії з полімерною матрицею. Електронні та 

магнітні властивості формуються на атомно-молекулярному рівні та є одним з 

чинників, що впливають на фізико-механічні властивості створених ПКМ [1]. 

В даній роботі ОП на основі кополімеру БСП-7, що містять як наповнювач 

високоміцні органічні волокна вніівлон та терлон, у кількості 10-40 мас.% виготовляли 

методом компресійного пресування. Їх електронні властивості досліджувались методом 

електронного магнітного резонансу (ЕМР). Дослідження трибологічних властивостей 

кополімеру БСП-7 та ОП на його основі проводили на дисковій машині тертя в умовах 

тертя без змащення. 

Результати ЕМР дослідження показали, що волокна терлону містять більшу 

концентрацію структурних дефектів та мають більшу пористість у порівнянні з 

волокнами типу вніівлон. Відповідно, у складі композиту такі волокна додають йому 

більшої пластичності, частково схоже з тим, як впливає мікрографіт у складі любого 

композиту. Детальний аналіз спектрів ЕМР показав, що основним типом дефектів як у 

наповнювачах, так і в композитах в цілому, є дефекти в полімерних ланцюжках матриці 

та волокнах наповнювачів. Характеристики дефектів помітно відрізняються, що 

дозволяє визначати електронні властивості всіх складових, включно з механізмами 

взаємодії полімер  наповнювач  оточуюче середовище. 

Аналіз результатів трибологічних властивостей показав (див. табл. 1), що 

введення ОВ призводить до зменшення інтенсивності лінійного зношування та 

коефіцієнту тертя БСП-7 у 17,6 та 2,2 р. відповідно. 

 

Таблиця 1 – Триботехнічні характеристики композитів на основі кополімеру БСП-7 

Показник 
Вміст органічного волокна вніівлон/терлон, С, мас. % 

0 10 20 30 40 

Коефіцієнт тертя, f 0.46 0.37/0.34 0.31/0.29 0.25/0.25 0.25/0.21 

Інтенсивність лінійного 

зношування, Ih×10-8 
10.58 4.59/4.35 2.47/1.92 1.24/0.60 2.18/0.68 

 

[1] A. Konchits, Ye. Yeriomina, A.-M. Tomina, O. Lysenko, S. Krasnovyd, O. Morozov. 

Advanced Polymer Composites for Use on the Earth and in Space. In: Nanotechnology in 

Space. Pan Stanford Publlishing (2021), P. 71-119. 
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З кожним роком використання надвисокомолекулярного поліетилену (НВМПЕ), 

як матеріалу конструкційного й триботехнічного призначення, неухильно зростає в 

сільськогосподарській промисловості. Це обумовлено покращеним комплексом 

технологічних властивостей НВМПЕ: високою жорсткістю, підвищеною стійкістю до 

впливу різних агресивних продуктів, зокрема, органічних і неорганічних кислот, лугів, 

корозії й радіації. Також НВМПЕ, за показниками зносостійкості, перевершує 

загальновживані полімерні матеріали: політетрафторетилен, поліамід, епоксидні смоли 

тощо. У наш час практично не займаються вторинною переробкою НВМПЕ, оскільки 

це трудомісткий процес та вторинний матеріал характеризується дещо гіршими 

властивостями (інтенсивність зношування погіршується приблизно на 10 %). Проте, 

створення полімерних композиційних матеріалів (ПКМ) конструкційного, загального 

та триботехнічного призначення на основі вторинного матеріалу може дати другий 

шанс вторинний переробці. Вторинне використання НВМПЕ дозволить отримати ряд 

переваг: екологічний аспект, попит споживачів і низьку вартість сировини. 

Враховуючи зазначене, дана робота присвячена дослідженню абразивної 

зносостійкості первинного та вторинного НВМПЕ марки ASYAPLAST®1000 

(виробник Туреччина) й ПКМ на основі останнього, що містять як наповнювач 

дискретне базальтове волокно у кількості 30–50 мас.%. 

Визначення абразивної зносостійкості зразків проводили жорсткозакріпленими 

абразивними частками (дисперсність шкурки 40–60 мкм) на дослідній машині 

HECKERT. Інтенсивність зношування (Δm/l, г/м) визначали як співвідношення втрати 

маси дослідного зразка (Δm, г), визначеної з точністю до 0,00001 г, до шляху тертя, за 

один цикл (l=40 м). За остаточне значення інтенсивності зношування зразків брали 

середнє значення 5 циклів експерименту в результаті 6 дослідів. Вимір шорсткості 

поверхонь тертя, здійснювали за допомогою щупового профілометру 170621. 

Результати досліджень (див. табл. 1) показали, що базальтопластик з 

ефективним вмістом базальтового волокна (40 мас.%) перевершує за зносостійкістю 

первинний та вторинний НВМПЕ на 30% та 43% відповідно. Це можна пояснити тим, 

що наповнювач характеризується високою твердістю, і як наслідок, в процесі тертя 

базальтопластики зазнають меншого дряпаючого та різального впливу часток абразиву, 

про що свідчить зменшення шорсткості поверхонь тертя на 20 %. 

 

Таблиця 1 – Функціональні властивості дослідних зразків 

Показник 
НВМПЕ 

Вміст базальтового  

волокна, С, мас. % 

Первинний Вторинний 30 40 50 

Інтенсивність зношування, 

Δm/l×10-4, г/м 
5,17 5,61 7,18 3,93 5,63 

Шорсткість поверхні, Ra, мкм 2,20 2,33 2,57 1,80 1,93 
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Solid solutions of Bi-Mn are interesting due to their high coercive force at room 

temperature. With increasing temperature, it grows to values exceeding the coercive forces of 

rare-earth permanent magnets [1, 2]. Until recently the electrical resistivity of Bi-Mn solid 

solutions has hardly been investigated. A few years ago we investigated the electrical 

resistivity of a Bi-Mn solid solution [3, 4]. It was found that in the magnetic field the 

temperature dependences of the electrical resistivity of the material behave non-

monotonically and the magnetoresistance is positive over the whole temperature range and 

reaches the maximum value of 3033% in the magnetic field of 14 T. A detailed study of the 

magnetoresistance behavior in magnetic fields at various temperatures in Bi-Mn solid 

solutions can help to reveal mechanisms responsible for high values of magnetoresistance and 

appearance of anomalies in the temperature dependence of electrical resistivity in the 

investigated material. 

A study of textured, polycrystalline Bi95.69Mn4.31 containing two phases: the bismuth 

matrix and magnetic inclusions of the α-BiMn phase was carried out. Measurement of (H) 

for H // I and H ⊥ I have been taken in the field up to 15 T and at temperatures 5, 80, 150, 

300 K. A careful analysis of the magnetoresistance MR = ([ρ(H) − ρ(0)]/ρ(0))*100% showed 

that MR depends linearly on H in low magnetic fields. It is shown that the MR(H) 

dependences have a qualitatively similar form, but differ strongly quantitatively for the 

configurations H // I and H ⊥ I. The maximum MR values are 4100% for H ⊥ I and 900% 

for H // I. The MR(H) dependences increase monotonically for temperatures of 80, 150, 300 

K and the feature as a maximum occurs at helium temperatures for both configurations H // I 

and H ⊥ I. The behavior of the MR(H) dependencies for Bi95.69Mn4.31 is very different from 

that for pure bismuth.  
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Obtaining heterostructures with the best crystalline perfection and the lowest 

dislocation densities having specific electrophysical, photoelectric properties was very 

relevant from the point of view of the manufacture of semiconductor devices. Considering the 

similarity of the lattice parameters (  ) and 

the thermal expansion coefficient αGaAs=5.93·10-6 K-1 αGe=6.1·10-6 K-1), but with different 

band gaps (ΔEGaAs=1.43eV и ΔEGe=0.67eV), elementary semiconductors like Ge, GaAs are of 

great interest in obtaining GaAs - Ge1-xSnx  heterostructures [1,2]. 

We have grown Ge1-xSnx (0<x<0.03) epitaxial layers from a tin solution-melt on a 

GaAs substrate at a temperature range of 6200С-4500С, with a cooling rate of 1 0С/min on an 

EPOS installation according to the method described in the literature [3]. Thickness film was 

4÷15 µm. 

The substrates were GaAs wafers with a carrier concentration of n=(4÷7)·1017cm-3 of 

the donor type of conductivity, oriented along direction <100>. The substrate diameter and 

thickness were 50 mm and 350–400 µm, respectively. The composition of the Sn+Ge melt 

solution and the corresponding growth temperature interval was determined from the 

literature data and preliminary experiments [4]. 

The chemical composition of the surface of the grown Ge0,97Sn0,03 epitaxial layer was 

studied using an SEM EVO MA 10 (Zeiss) electron microscope with an Aztec Energy 

Advanced X-Act (Oxford) energy-dispersive X-ray spectrometer. 

Resistivity, Hall mobility and concentration of charge carriers at a 

temperature of 300K were determined: 300К: ρ= (3÷7)∙10-2 Ω∙сm, µp= 50÷110 

сm2/V∙s, n=(5÷7)∙1018 сm−3. The films had a hole type of conductivity. The 

photosensitivity of heterostructures covers a fairly wide range of the spectrum: 

from 0.5eV to 1.9eV, having two maxima (0.65eV and 1.43eV), which are 

associated with the band gap of the Ge1-xSnx solid solution and the contact region 

of the p-n transition of the nGaAs-pGe1-xSnx structures.   
Thus, we have shown the possibility of growing crystalline epitaxial layers of Ge1-xSnx 

solid solutions on GaAs substrates with (100) orientation from a limited tin solution-melt by 

selecting the appropriate growth conditions, which is a promising semiconductor material in 

instrumentation, in the IR spectrum. 
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One of the current areas of research in solid state physics is the study of magnetic 

superconductors (materials in which both superconductivity and magnetism are observed). 

The dualism of electrons - their electrical (charge) and magnetic (spin) nature is clearly 

manifest in such systems. The rare-earth rhodium boride Dy0,6Y0,4Rh3,85Ru0,15B4 proved to be 

rather convenient and promising for investigation of aspects of superconductivity and long-

range magnetic ordering coexistence [1, 2]. In addition to the coexistence of 

superconductivity and magnetism, this material also showed signs of the possible presence of 

triplet superconductivity. Because of this, it is possible that this material could in the future be 

used as a component for the creation of Majorana states (stable over time and resistant to 

external influences). The latter are now actively trying to use in the development of 

topological quantum computers. . It is interesting to replace in this compound non-magnetic Y 

with a magnetic rare earth element and see what happens with superconductivity. In this work 

we replaced non-magnetic Y with magnetic Eu. 

In this paper the temperature dependences of electrical resistance (Dy1-

xErx)Rh3.8Ru0.2B4 (x=0, 0.2, 0.4) in the region of superconducting transition are investigated. 

Data for Dy0.6Er0.4Rh3.8Ru0.2B4 are compared with ones for Dy0,6Y0,4Rh3,85Ru0,15B4. All 

investigated compounds are found to be superconducting with Tc
onset  3.7 K, 5.2 K and 6.2 K 

for DyRh3.8Ru0.2B4 Dy0.8Er0.2Rh3.8Ru0.2B4 and Dy0.6Er0.4Rh3.8Ru0.2B4 respectively. Tc 

increases with increasing Er content and correspondingly decreasing Dy one. It can be 

concluded that Dy suppresses superconductivity more than Er. At the same time, Tc
onset  7 K 

for the compound with Y (Dy0,6Y0,4Rh3,85Ru0,15B4) and Tc
onset  6.2 K for the compound with 

Er (Dy0.6Er0.4Rh3.8Ru0.2B4). Thus, we can state the fact that replacing non-magnetic Y with 

magnetic Er does not suppress superconductivity significantly. Reentrant superconductivity, 

which could be caused by the magnetism of rare earths is not detected up to 1.5 K. 
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При гартуванні з рідкого стану (ГРС) термічні режими твердіння розплавів 

складаються в умовах конкуренції двох теплових потоків, один з яких (Q1) відводиться 

у теплоприймач, а другий (Q2) виділяється в об’ємі у якості захованої теплоти 

перетворення. Основні варіанти співвідношень величин Q1 та Q2 відбивають нерівності 

Q1>Q2 та Q1<Q2. У першому випадку температура розплаву безперервно знижується аж 

до точки склоподібного переходу Тg, в результаті чого фіксується аморфний стан 

матеріалів. У разі справедливості другого співвідношення на залежностях температури 

від часу Т(t) з’являються рекалесцентні ділянки, що свідчать про зниження початкового 

переохолодження розплаву й відповідне збільшення швидкості росту кристалів. При 

такому характері залежностей Т(t) формуються типові для продуктів ГРС 

мікрокристалічні структури. Теоретично можливим є також співвідношення Q1=Q2, яке 

забезпечує ізотермічні умови твердіння при глибоких переохолодженнях розплавів та 

формування нанокристалічних структур. 

Як показують результати модельних розрахунків, співвідношення Q1=Q2 

виконується у шарах суворо визначеної товщини, що робить неможливою практичну 

реалізацію даного процесу. З метою штучного створення ізотермічного режиму 

кристалізації при температурах, близьких до Тg, в роботі використовували модель лиття 

розплавів у попередньо нагріту металеву виливницю. Дослідження проводили стосовно 

до сплаву Mg65Cu25Y10, для якого відомі експериментальні температурні залежності 

в’язкості переохолодженого розплаву та різниці вільних енергій між рідкою та 

кристалічною фазами, необхідні для розрахунків частки перетвореного об’єму х. 

Вважали, що відливки товщиною 1мм формуються при заливці розплаву у мідну 

виливницю, вихідну температуру якої Тb варіювали від кімнатної до 450К. 

Встановлено, що ізотермічний режим твердіння відливків встановлюється лише 

при значеннях Тb>360К. Наприклад, при Тb=400К основний етап перетворення 

здійснюється при постійному переохолодженні розплаву, що складає 0,39Тm де Тm-

температура плавлення сплаву. Процес кристалізації триває 7,8·104с, протягом цього 

терміну у одиниці об’єму виникає ~8,3·1020 кристалів, середній розмір яких досягає 

65нм. 

При підвищенні вихідної температури виливниці до 450К ізотермічна фаза 

процесу здійснюється при переохолодженні ∆Т=0,33Тm, якому відповідають суттєво 

більші значення швидкості росту кристалів. Внаслідок цього загальна тривалість 

твердіння скорочується до 327с, а усереднені розміри кристалів зростають до 154нм. 

Таким чином, метод лиття розплавів у гарячу виливницю дозволяє реалізовувати 

штучні ізотермічні режими ГРС, які забезпечують отримання масивних 

нанокристалічних відливків із заданими розмірами зерен. 
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Наведені результати рентгенофазового аналізу сплавів Се100-хАgх (х=0-50%), які 

виготовляли гартуванням з рідкого стану (ГРС) у вигляді фольг товщиною l=(25-

80)мкм. Показано, що при різних значеннях х у ГРС-продуктах фіксуються три 

різновиди метастабільних кристалічних фаз. 

1. Метастабільна поліморфна модифікація основного компонента (μ-Се), яка 

виявляється сумісно з рівноважною γ-модифікацією металу у фазовому складі фольг, 

отриманих при швидкостях процесу ГРС понад 3,5·105К/с. Структура μ-Се задовільно 

описується моделлю семишарової гексагональної компактної решітки з періодами 

а=0,365нм; с=2,086нм та послідовністю укладання щільноупакованих атомних шарів 

АВСАВАС…. Імовірною причиною виникнення μ-Се є накопичення та упорядковане 

розташування дефектів пакування в решітці гранецентрованої кубічної (ГЦК) γ-

модифікації, яка веде кристалізацію в умовах інтенсивного охолодження розплаву. 

2.  Метастабільна проміжна фаза з об’ємноцентрованою кубічною (ОЦК) 

решіткою та ефективними розмірами зерен D=(25±3)нм. Встановлено, що ОЦК-фаза 

кристалізується поліморфно, тобто із збереженням вихідного хімічного складу, в 

сплавах з вмістом срібла 10-35ат.%, отриманих гартуванням розплавів зі швидкостями 

υк≤υ≤υ'к. У випадку більш повільного охолодження (υ<υк) сплави зберігають 

рівноважний фазовий склад, елементами якого є γ-Се та еквіатомна хімічна сполука 

СеАg з решіткою типу СsСl. При виході за верхню межу швидкісного інтервалу (υ>υ'к) 

кристалізація ОЦК-фази пригнічується і фіксується некристалічний стан, типовий для 

металевих стекол. Критичні значення швидкості охолодження υк та υ'к залежать від 

концентрації срібла в сплавах. Зокрема, величина υк  змінюється від 5·104К/с для 

сплавів з х=16-20, розташованих поблизу від низькотемпературної евтектики, до 

~107К/с для сплавів, що відповідають граничним значенням х(10 та 35 ат.%Аg). При 

аналогічних зміненнях х верхнє критичне значення υ'к змінюється у межах (4·105-

3·107)К/с. 

3. Метастабільна рентгеноаморфна структура , що фіксується у 

концентраційному діапазоні х=5-7 при екстремальних режимах ГРС (υ~6·107К/с). 

Методом «розмивання» рентгенівських дифракційних картин встановлено, що ця 

структура являє собою нанокристалічну (5,5-7,0)нм суміш насиченої дефектами 

пакування ГЦК γ-модифікації церію та метастабільної ОЦК-фази з концентрацією 

~10ат.%Аg. Формування двофазної структури потребує перерозподілу компонентів, 

внаслідок чого перетворення розпочинається при значних переохолодженнях розплаву 

в умовах низьких швидкостей росту кристалів, що обмежує їхні кінцеві розміри 

значеннями до 7нм. 
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Сьогодні кремній залишається важливим матеріалом для виготовлення 

електронних пристроїв різного призначення. Тому за останні десятиліття накопичилось 

багато наукових публікацій, які присвячені дослідженню його властивостей. Слабке 

магнітне поле може стимулювати переорієнтацію спіна електрона атомів дефектів у 

кристалах силіцію та інші перебудовчі процеси дефектних комплексів. Тому обробка 

такими полями може бути використана для покращення характеристик кремнієвих 

структур. 

Для досліджень використовувалися зразки p-Si (КДБ-10). Вимірювання 

електричного опору за дії пружної одновісної деформації проводилися в унікальній 

спеціально сконструйованій установці. Індукція постійного магнітного поля 

дорівнювала 0.354 Тл. Одновісний стиск проводився вздовж напрямку [ 211 ]. 

Досліджено залежність відносної зміни опору R/R0  вихідних кристалів p-Si від 

величини пружної механічної деформації (σ). Показано, що на початковій стадії 

деформації (~ 0.6 МПа), величина опору практично не зазнає змін. Подальше одновісне 

стискання супроводжується зменшенням величини опору.  

Відмінності у зміні опору від механічного навантаження R/R0 = f(σ) кристалів, 

які перебували у магнітному полі 606 діб, у порівнянні із вихідними кристалами, 

полягають у тому, що на початковій стадії одновісної пружної деформації опір 

збільшується (характерний максимум на кривих R/R0 = f(σ)). Аналогічний ефект 

спостерігався і після малих доз Х-опромінення (D = 312 Гр). 

Встановлено, що після дії магнітного поля, положення та величина характерного 

максимуму на кривих R/R0 = f(σ) залежить від часу, що пройшов від попереднього 

циклу деформації. Отже, в деформованих кристалах мають місце певні релаксаційні 

процеси. Якщо цей час не перевищує 20 годин, то характерний максимум на кривій 

R/R0 = f(σ) не спостерігається. Також встановлено, що чим більший час (що пройшов 

від попереднього циклу деформації), тим амплітуда максимуму швидше зростає, а його 

положення зсувається в сторону більших механічних напруг. Разом з тим, величина 

залишкового опору на початку наступного циклу деформації також зменшується. Отже, 

можна бачити, що релаксаційні процеси, які супроводжуються зміною величини 

залишкового опору кристалу не мають чіткої часової періодичності, однак є тенденція 

до його зростання по величині. 

mailto:andriybanderivets@gmail.com
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Однією з актуальних задач фізики твердого тіла є встановлення механізмів 

міграції та трансформації власних електронних збуджень у кристалах. Це пояснюється 

створенням нових функціональних матеріалів для науки і техніки, зокрема для сонячної 

енергетики. Перспективними в цьому плані є іонні напівпровідники CsPbBr3. 

Встановлення загальних механізмів міграції електронних збуджень у цих матеріалах є 

важливим для їхнього цілеспрямованого використання. Останнім часом спостерігається 

виникнення нового класу сонячних батарей на базі неорганічних галогенідних 

перовскітів. 

Для експериментальних досліджень використали монокристалічні перовскіти 

CsPbBr3, вирощені методом Бріджмена у кварцових графітизованих ампулах у 

вертикальній високотемпературній печі. Одержані зразки характеризувалися високою 

прозорістю у видимій частині спектра. 

Експериментально встановлено, після дії постійного електричного струму 

прозорість зразків у видимій ділянці спектру зменшується, а кристал забарвлюється. 

Причому кристал забарвлюється не однорідно по усьому об’ємі, а стає більш 

забарвленим біля одного з електродів. Після дії постійного електричного струму 

свинець викликав сильне поглинання у видимій області спектра, що спостерігалося на 

оптичних спектрах пропускання. 

Для детальнішого дослідження електрофізичних характеристик 

експериментальних кристалів CsPbBr3 використана методика термостимульованої 

деполяризації (ТСД). Величина електричного поля поляризації становила 2·105 В/м. 

Фіксування дипольного стану відбувалося шляхом різкого охолодження поляризованої 

структури до температури рідкого азоту. Потім кристал нагрівали у лінійному режимі 

зміни температури із швидкістю 25 0С/хв та синхронним записом струму деполяризації. 

Попередня обробка електричним струмом (I = 0.3 мкA) цих матеріалів призводить до 

збільшення інтенсивності всіх максимумів, які відповідають за дефекти структури в 

кристалі CsPbBr3. 
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Завдяки високій іонній провідності монокристали твердих розчинів на основі 

аргіродитів представляють значний практичний інтерес для різних областей 

твердотільної іоніки. [1,2]. У даній роботі представлено результати досліджень 

концентраційних залежностей механічних параметрів та розмірних ефектів 

монокристалів твердих розчинів Ag7+x(P1-xGex)S6. Для досліджень було використано 

попередньо поліровані зразки (для підвищення точності вимірювань) циліндричної 

форми діаметром 8 мм і висотою 3 мм. Вимірювання мікротвердості вказаних зразків 

проводили методом вдавлювання піраміди Віккерса у діапазоні навантажень 0.05-2 Н. 

Для визначення мікротвердості Н, навантаження на індентор витримували протягом 10 

с. Для кожного навантаження на зразках було виконано щонайменше п'ять вимірювань. 

Глибина відбитків індентора становила 1-8 мкм. Числові значення мікротвердості 

обчислювалися за формулою: 

 

 
 

де P – навантаження на індентор, d – діагональ відбитку.  

Виявлено, що при зростанні глибини відбитка h (внаслідок збільшення P) 

мікротвердість H зменшується. Така залежність H(h) вказує на те, що для кристалів 

Ag7+x(P1-xGex)S6 спостерігається прямий розмірний ефект.  

Результати експериментальних досліджень показали, що для монокристалів 

твердих розчинів Ag7+x(P1-xGex)S6 (x = 0; 0.1; 0.25; 0.33; 0.5; 0.75; 1) гетеровалентне 

заміщення P+5→Ge+4 призводить до зростання значення параметру мікротвердості Н, 

що характерно для однофазних матеріалів. Це свідчить про підвищення жорсткості 

кристалічної структури вказаних зразків. Збільшення значень H досліджених кристалів 

зі збільшенням вмісту Ge+4 може бути обумовлене збільшенням іонного радіусу катіона 

RI при заміщенні P+5→Ge+4, (RI (P
+5) = 0.038 нм, RI (Ge+4) = 0.052 нм).  

 

[1]. M. Laqibi, B. Cros, S. Peytavin, M. Ribes, “New silver superionic conductors 

Ag7XY5Z (X=Si, Ge, Sn; Y=S, Se; Z=Cl, Br, I) – synthesis and electrical studies”. Solid State 

Ionics 23, 21-26 (1987).  

[2]. І.П. Студеняк, M. Краньчец., “Процеси розупорядкування в суперіонних 

провідниках зі структурою аргіродита”, Ужгород: В-тво. Говерла, 2007. – 208 с. 
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Як відомо, серед технологічних параметрів процесу гартування з рідкого стану 

(ГРС) особливе місце займає швидкість охолодження розплаву, критичні значення якої 

характеризують здатність матеріалів до склоутворення. Метою даної роботи було 

визначення критичних швидкостей ГРС, які забезпечують некристалічне твердіння 

сплавів легких лантаноїдів (Е-La, Ce, Pr) з нормальними металами (M-Al, Cu, Ag). 

Хімічні склади сплавів Е100-хМх, де х – атомна концентрація легуючого елемента, 

задавали близькими до точок низькотемпературних евтектик з боку основного 

компонента. Сплави заданих складів виплавляли у вакуумній електропечі при 

остаточному тиску 6,65·10-3 Па. Гартування з рідкого стану здійснювали методом 

інжектування малої порції (~0,1г) розплаву на внутрішню поверхню мідного циліндра, 

що обертається. Швидкість процесу ГРС υ розраховували з товщиною l виготовлених 

фольг, використовуючи методику роботи [1]. 

З метою визначення критичних режимів охолодження, за якими процеси 

кристалізації пригнічуються та фіксуються структури металевих стекол, для кожного 

заданого сплаву виготовляли швидкозагартовані фольги, товщину яких варіювали від 

25 до 80 мкм. Подальшим рентгенографічним аналізом визначали критичну 

(максимальну) товщину зразків lс, що дають сугубо дифузні картини розсіювання 

рентгенівських променів. Далі за значеннями lс розраховували критичні швидкості 

охолодження υс, які характеризують динамічний режим аморфізації розплавів. 

Встановлено, що серед дев’яти досліджених сплавів максимальну схильність до 

пригнічення кристалізації демонструють сплави E-Cu. Вони аморфізуються у перерізах 

до 65 мкм, які відповідають швидкості охолодження υс≈2·105 К/с. Для сплавів систем  

Е-Al критичні товщини продуктів ГРС знижуються до значень lс≈(40–45) мкм, що 

відбивається у відповідному збільшенні динамічного параметра до рівня  

υс≈(5–7)·105 К/с. Найменшу здатність до склоутворення зафіксовано у сплавах Е-Ag: 

lс≈36 мкм, υс≈106 К/с для сплавів La73,5Ag26,5 та Ce79Ag21 та lс≈20 мкм, υс≈5·106 К/с для 

сплаву Pr73Ag27. 

Для з’ясування причин різної схильності до аморфізації сплавів Е-Cu, E-Al та  

E-Ag виконували рентгенофазовий аналіз ГРС-фольг, отриманих при докритичних 

(υ<υс) швидкостях охолодження. Показано, що в сплавах Е-Cu та E-Al утворюються 

рівноважні евтектичні фази (Е+ЕCu та E+Е3Al), причому кристалізація сплавів Е-Cu 

потребує більш суттєвого перерозподілу компонентів порівняно зі сплавами E-Al. На 

відміну від сплавів E-Cu та E-Al, в сплавах E-Ag кристалізується метастабільна фаза  

вихідного хімічного складу. Отже, аморфні структури в швидкозагартованих сплавах 

E-Ag є результатом пригнічення кристалізації не тільки рівноважних евтектичних фаз, 

але й поліморфної кристалізації метастабільної фази, що потребує більш високих 

швидкостей охолодження. 

 

[1] А.Б. Лысенко, Г.В. Борисова, О.Л. Кравец Расчет скорости охлаждения при закалке 

сплавов из жидкого состояния // Физики и техника высоких давлений. – 2004. – Т.14, 

№1. – С. 44-53. 
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На сучасному етапі розвитку науки накопичена велика кількість 

експериментальних даних про адгезійний контакт за різних сценаріях навантаження. 

Окрім того, існує багато теоретичних моделей, що будуються для опису того чи іншого 

ефекту. Але, досі головним теоретичним підходом до опису адгезійного контакту є 

теорія JKR [1], яка описує контакт між сферичним індентором радіуса R і 

напівпростором із модулем пружності E і коефіцієнтом Пуассона ν. Хоча підходу JKR 

вже понад 50 років, він і досі є найбільш обґрунтованою теорією. Пов’язано це зі 

складністю процесів, які відбуваються при виникненні і руйнуванні адгезійного 

контакту. JKR встановлює зв’язок між радіусом контакту a, глибиною індентування d і 

нормальною силою F згідно співвідношенням [1] 

,     (1) 

 

,  (2) 

де редукований модуль зсуву . Критична сила, за якої відбувається 

руйнування контакту при витягуванні індентора, згідно (1) і (2) визначиться як [1]  

 (3) 

і залежить лише від питомої роботи адгезії Δγ і радіуса сферичного індентора R. Але, 

численні експерименти вказують на те, що F0 залежить від багатьох інших параметрів. 

Для визначення цих параметрів ми провели серію експериментів. У експериментах 

змінювалися: радіус індентора R; товщина матеріалу (еластомера) h, із яким індентор 

контактує; шорсткість поверхні індентора; тип еластомера (його модуль пружності); 

глибина індентування d; матеріал індентора (на його поверхню завдяки електролізу 

наносилися шари різних металів); швидкість руху індентора; час спокою індентора у 

контакті. Аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновок про те, що адгезійна 

міцність залежить від усіх вказаних параметрів, що робить задачу 

багатопараметричною. У роботі були отримані апроксимаційні залежності, які 

дозволяють знайти адгезійну міцність у широкому діапазоні експериментальних 

параметрів, однак питання побудови універсальної теорії адгезії при цьому залишається 

відкритим. Деякі отримані нами експериментальні дані вже були опубліковані. 

Наприклад, у роботі [2] проведений аналіз впливу шорсткості індентора, у [3] – часу 

контакту, у [4] – вплив хімічної неоднорідності поверхні і наявності твердих частинок у 

області контакту. 

 

[1] K.L. Johnson, K. Kendall, A.D. Roberts, Surface energy and the contact of elastic solids. 

Proc. Roy. Soc. Lond. A 324 (1558), 301–313 (1971). doi: 10.1098/rspa.1971.0141 

[2] I.A. Lyashenko, R. Pohrt, Frontiers in Mech. Eng. 6, 49 (2020). 

[3] I.A. Lyashenko, V.L. Popov, Technical Physics 66 (4), 672 (2021).  

[4] I.A. Lyashenko, Q. Li, V.L. Popov, // Frontiers in Mech. Eng. 7, 658858 (2021). 
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У фізиці полімерів час від часу обговорюється питання про природу великих 

деформацій, що виникають у навантажених склоподібних зразках, і механізмах, що 

забезпечують ці деформації. Так, наприклад, клубкова модель, що добре 

зарекомендувала себе при поясненні високої еластичності полімерів, починає давати 

збої при описі механічних явищ у склоподібних полімерах [1]. Зокрема, в рамках цієї 

моделі неможливо пояснити ряд особливостей, що супроводжують деформацію 

склоподібних полімерних зразків, таких як максимум на умовній межі плинності, поява 

смуг ковзання на поверхні деформованих зразків та 

інше. 

На рисунку 1 показано розподіл інтенсивності 

розсіювання рентгенівських променів від 

недеформованого зразка плівки полііміду ПМА (рис. 

1а) та після зовнішніх впливів (деформацій та відпалів). 

Видно, що зі збільшенням температури відпалу 

структура зразка поступово повертається до вихідної, а 

висота фону на великих кутах зростає. Показано, що 

послідовний відпал призводить до відновлення 

довжини зразка при температурах 600К і 700К (рис. 

1д). Це може свідчити про докорінну перебудову 

структури, пов'язаної з обривом зв'язків С–С і 

переходом системи у більш рівноважне становище. 

Аналогічні ефекти спостерігалися у роботі [2] на 

фуллерені, що було зумовлено процесами хімічної 

сорбції, під час яких відбувається дисоціація молекул.  

Механічні випробування з подальшим 

розвантаженням і відпалом показали, що поблизу 150 К при певній граничній 

температурі Т* відбувається розподіл дослідженої температурної області на два 

інтервали, в яких розтягування однотипних зразків призводить до виникнення 

структур, що для відновлення початкового стану вимагають різної термічної 

стимуляції. Можливо, що ці структури виникають за рахунок зародження в 

молекулярній системі плівки різномаштабних структурних дефектів, що беруть участь 

у подальшій еволюції цієї системи під впливом зростаючого навантаження. Однак це 

припущення потребує подальших експериментальних підтверджень.  

 

1. Э.Ф. Олейник, С.Н. Руднев, О.Г. Соломатина, Высоко-молекулярные соединения 

49, 2107 (2007).  

2. I.V. Legchenkova, К.А. Yagotintsev, N.N. Galtsov, V.V. Meleshko, Yu.Е. Stetsenko, 

А.I. Prokhvatilov, Low Temp. Phys. 40, 685 (2014).  
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Серед структурних дефектів в сталях значний вплив на погіршення механічних 

властивостей мають неметалеві включення [1]. 

Мета роботи – дослідження морфології і хімічного складу неметалевих 

включень методами растрової мікроскопії та рентгенівського спектрального 

мікроаналізу [2].  

Програмне забезпечення сучасних растрових мікроскопів з приставками для 

енергодисперсійного аналізу дозволяє отримати результат досліджень у вигляди 

оксидів, що значно звужує варіанти хімічного складу включень.  

На зображені неметалевого включення (Рис.1) добре видно окремі фрагменти 

речовини після дії деформуючих сил в процесі прокату сталевої заготівки. Таки, досить 

великі фрагменти неметалевих включень, діють як активатори формування зон 

руйнування металу під впливом зовнішніх сил. 
 

    
Рис.1. Крихке неметалеве включення: а – речовина, б – рентгенівський спектр. 

 

Аналіз отриманого спектру (Рис.1, б) показав основні хімічні елементи які 

утворюють ксиди в складі неметалевого включення: MnO, Al2O3, SiO2, CaO. 

При розкисленні металу алюмінієм, марганцем та кремнієм утворюються 

складні комплекси розкислення з низькою температурою плавлення. Переміщування 

цих елементів в конвекційних потоках плавки створюють умови для утворення 

первинних неметалевих включень. Але, при кристалізації стали утворюються вторинні 

включення, зумовлені низькою дифузією при знижені температури металу. Видалення 

вторинних неметалевих включень утруднено, в порівнянні з первинними, так як метал 

стає в'язким і час для їх видалення в шлак дуже обмежений. Тому більшість вторинних 

включень залишається в сталі. 

 

[1] Губенко С. И. Неметаллические включения в стали / С. И. Губенко, В. В. Парусов, 

И. В. Деревянченко. – Днепропетровск: АРТПРЕСС, 2005. – 536 с. 

[2] Сухомлин В.І. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи 

“Енергодисперсійний рентгенівський мікроаналіз” з дисципліни “Електронна 

мікроскопія металів і сплавів” для магістрів спеціальності 140 “Фізика та астрономія”, 

Кам’янське: ДДТУ,  2019 р, 16 с. 
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Вираз "пластмаса міцніше за сталь" зараз звучить цілком обґрунтовано і 

реально. Донедавна широкому використанню полімерних матеріалів у 

машинобудуванні перешкоджали два загальновизнані недоліки: їх низька (у порівнянні 

з марочними сталями) міцність і низька теплостійкість. Рубіж своїх властивостей 

полімерним матеріалам вдалося подолати переходом до композитних матеріалів (КМ), 

за рахунок армування волокнами. Самоармовані КМ цікаві тим, що мають близьку 

хімічну природу, а отже можна розраховувати на подвоєння показників міцнісних 

характеристик. Очікування високих показників міцності, пов'язані з підвищеною 

тріщиностійкістю органопластиків (ОП). І забезпечує можливість закладати при 

конструюванні деталей машин та механізмів менший запас міцності, порівняно з 

розрахунковим [1].  

В роботі представлені результати розробки та дослідження властивостей 

самоармованих ОП на основі ароматичного поліаміду, армованого волокном фенілон 

(NOMEX) . Формування композицій у вироби здійснювали методом сухого змішування 

в обертовому електромагнітному полі в присутності нерівновісних феромагнітних 

частинок, з подальшим їх видаленням методом магнітної сепарації. Після чого зразки 

завантажували в прес-форму і піддавали компресійному пресуванню. Дослідження 

фізико-механічних властивостей проводили згідно стандартів для пластмас. 

 Таблиця 1 - Міцнісні показники органопластиків на основі фенілону 

Показники 
Вміст волокна, мас. % 

0 5 10 15 

Межа текучості при стисненні ( ), МПа 203,8 253,7 266,3 283,2 

Модуль пружності (E), МПа 2500 3400 4300 4270 

Модуль зсуву (G), МПа 1033 1693 1393 1708 

Модуль об’ємної пружності (К), МПа 1450 3100 2800 2600 

Коефіцієнт Пуассона 0,21 0,27 0,28 0,26 

Ударна в’язкість (а), кДж/м2 29 46 42 39 
 

Розрахунок міцнісних показників САКМ за результатами експериментальних 

досліджень на стиснення показав, що введення ОВ в полімерну матрицю від 5 до 15 

мас. % підвищує стійкість до навантажень, а саме модулів пружності, зсуву та об’ємної 

пружності, межі текучості при стисненні в 1,4; 1,65; 2,16; 1,7 рази відповідно, та 

зростання коефіцієнта Пуассона на 33 % порівняно з вихідними показниками фенілону. 

Також сприяло підвищенню енергії, що поглинається в 1,43, при наповненні волокном 

5 мас.%, після чого спостерігалося монотонне незначне зниження (табл. 1).  

[1] Гуль В.Е. Структура и механические свойства полимеров М.: Издательство 

«Лабиринт», (1994). — 367 c. 

[2] Буря А.И. Набережная О.А.  Органопластики – перспективные конструкционные 

материалы, Жур. «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні» – №2, 

2015. – С. 75 – 79. 
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Вуглепластики (ВП) відрізняються від традиційних конструкційних матеріалів 

поєднанням таких властивостей, як високі питомі міцність і жорсткість, низькі 

коефіцієнти лінійного термічного розширення і тертя, висока зносостійкість і стійкість 

до впливу агресивних середовищ, термічного й радіаційного ударам, температурного 

розширення та електрофізичні властивості, що змінюються у широких межах, висока 

втомна міцність при статичних і динамічних навантаженнях [1].  

Введення до складу матриці вуглецевих волокон сприяє ще більш розширеним 

можливостям їх використання. Широта сфер використання і складність спектра їх 

властивостей викликають активний інтерес до них з боку дослідників. Особливо гостро 

стоїть питання визначення довговічності без ушкодження деталей.  

В роботі представлені результати дослідження експлуатаційних характеристик 

ВП на основі ПФС, армованого дискретними вуглецевими волокнами і запропоновано 

неруйнівний метод дослідження готових виробів - ультразвукове дослідження 

матеріалів на визначення дефектності. 

 

  

Показник

и 

міцності 

ПФС ВП 

ε, % 15 10 

Е, MPa 3059 5102 

σ стис., 

MPa 
147 174 

Рис.1 Імпульси відбитих «донних» сигналів ПФС та вуглепластику на його основі 

та міцнісні характеристики 

Дефектоскопія пластмас здійснювалася методом прямого відбиття. ВП мають 

менші швидкості поширення ультразвуку і володіють значними величинами згасання, в 

порівнянні з металами, що дозволяє досліджувати зразки малої товщини (3 - 4 мм). 

Тому розроблених нами матеріалах, проводилась оцінка відбитого «донного» імпульсу, 

швидкості поширення хвилі, і, навіть, довжини шляху ультразвуку (рис. 1). Як видно з 

представлених даних, спостерігається ослаблення ультразвуку на 80 %, в порівнянні з 

ВП при цьому немає численних внутрішніх відображень (характерно для волокнисто 

наповнених матеріалів). Це свідчить про хорошу адгезію вуглецевого волокна з ПФС, а 

також про підвищення міцності, що добре корелює з отриманими механічними 

характеристиками. 

[1] D. Bhattacharyya, S. Fakirov Synthetic pol.-polymer comp.,Munich: Hanser Publ, (2011). 819 p. 

[2]Каблов Е. Н. Композиты: сегодня и завтра М-ы Евразии. (2015). № 1. С. 36-39. 
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На території Рівненської області знаходяться великі родовища та пласти 

залягання бурштину – корисної копалини рослинного походження, що утворилась із 

смоли відмерлих дерев, дослідження яких досі триває. Бурштин носить міжнародну 

геологічну назву «сукциніт», оскільки вважається, що він утворився з живиці різних 

видів сосен, об’єднаних назвою «Pinus Succinifera» – сосна бурштиноносна. 

Найбільш поширеним і популярним у світі є балтійський сукциніт. Дуже 

близькими до нього за своїми характеристиками є сукциніти, що знаходять в Україні. 

Інші викопні смоли, які зустрічаються на різних родовищах і названі або за 

місцезнаходженням (бурштин байкальский, сахалінський, гренландський, британський, 

мексиканський, бразильський, сицилійський та ін.), або носять спеціальні назви (айка, 

альмашіт, амбре, амброзіні, беккер, бірмі, валховіт та ін.) – це лише бурштиноподібні 

смоли. Однак «бурштином» часто називають будь-яку викопну смолу. Крім того 

останнім часом з’явилася велика кількість підробок бурштину, які мають інші 

властивості. Відомі способи визначення бурштину та його фізико-хімічних 

властивостей, які базуються на люмінесцентному аналізі. Недоліками цих методів є 

недостатній рівень інформативності при ідентифікації бурштиноподібних смол (копал, 

каніфоль, гуміарабік та ін.) та штучного бурштину (пресований, термооброблений, 

сплавлений), оскільки вони, як і природній бурштин, є органічними речовинами зі 

схожою люмінісценцією. 

У роботі вивчалися характеристики бурштину з родовищ Рівненської області з 

метою його ідентифікації та порівняння структурних особливостей природного 

рівненського, балтійського та штучного бурштину. Запропоновано спосіб ідентифікації 

бурштину та бурштиноподібних матеріалів, який оснований на їхньому структурному 

аналізі за допомогою інфрачервоної спектроскопії, і відрізняється тим, що для 

визначення типу матеріалу використовується Фур’є спектрометрія з порушеним 

повним внутрішнім відбиванням та алгоритм, за яким серія інфрачервоних спектрів 

зразка перетворюється у „штрих-код”, якому підбирається відповідність із штрих-кодів 

бази даних інфрачервоних спектрів матеріалів відомих типів (балтійського бурштину-

сукциніту, серії інших викопних смол, копалів, ороблених смол, відомих імітацій 

бурштину та його замінників, полімерів тощо), і за результатами цього порівняння 

встановлюється параметр відповідності досліджуваного зразка бурштину до групи 

сукциніту або до інших видів смол, розпізнаються природні та штучні фальсифікати. 

Запропонований спосіб дозволяє збільшити чутливість вимірної системи при 

визначенні структурних особливостей бурштину, діагностики походження цієї 

викопної смоли, наявності/відсутності імітацій, облагородження та може бути 

використаний як неруйнівний засіб контролю в мінералогії, геммалогії, ювелірній 

справі, при митному огляді, лабораторній практиці та ін. Використання 

запропонованого способу не потребує спеціальної підготовки зразків для аналізу, 

зменшує витрати часу на запис та розшифрування ІЧ-спектру та дозволяє проводити 

ідентифікацію бурштиноподібних смол без суб’єктивного втручання у процес 

вимірювання. 



              Матеріалознавство A22 

 

 

PHASE V-T DIAGRAMS OF FREONS OF THE METHANE 

SERIES  

 
V.V. Sagan, V.A. Konstantinov, A.V. Karachevtseva 

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the 

National Academy of Sciences of Ukraine, 

47 Nauky Ave., Kharkiv, 61103, Ukraine 

e-mail: sagan@ilt.kharkov.ua 
 

A phase diagram is a graphical representation of the equilibrium states of a substance 

as a function of temperature, pressure and volume. There are stable phases, which exist for an 

unlimited time, and metastable phases, the lifetime of which is limited. At normal 

atmospheric pressure, the transitions between solid-liquid and gas-liquid phases can be 

considered as points on the temperature scale, characteristic for each substance. If the pressure 

varies, it leads to changes of the phase transition temperature. The «triple point» is the point at 

which the liquid, solid, and vapor phases can exist together. On P-V or V-T diagrams, these 

triple-phase states form a line called the triple line. V-T diagrams allow you to visually 

observe the position of phase boundaries in isochoric studies of thermal properties, such as 

thermal conductivity, heat capacity, dielectric properties, etc. 

There is no systematic description of the phase diagrams of solid halomethanes. We 

tried to make up for this shortcoming by using our own experimental data obtained during the 

study of isochoric thermal conductivity at different molar volumes and thermal pressure of a 

number of halomethanes [1-4]. The setup, samples growing procedure and experimentation is 

described in detail in paper [5]. The accuracy of determination of molar volumes was no 

worse than ± 0.2% and 3% for pressure.  

Phase V-T diagrams of freons of the methane series R12 (CF2Cl2), R20 (CHCl3), R22 

(CHF2Cl), R23 (CHF3) and R30 (CH2Cl2) were constructed for the first time using both 

literature and our own experimental data. The jumps in the molar volume during melting and 

the boundaries of the existence of phases have been determined. At not very high pressures up 

to several kbar freons R12, R20, R23 and R30 exist in only one crystal modification, R22 

shows a shift type phase transition near 55 K, while the high temperature phase of CCl4 is 

dynamically orietationally disordered. Experimental values of dPm/dT on melting line were 

measured and it was compared with those calculated by the Clapeyron-Clausius formula. 

There is a satisfactory agreement between the calculated and experimentally obtained values. 

Values of (dP/dT)V in the monophasic region turned out to be close in magnitude for the 

halomethanes under discussion, with the exception of CHF3 and CHF2Cl where they are 

somewhat higher. 

 

[1] V. A. Konstantinov, V. G. Manzhelii, and S. A. Smirnov, Phys. stat. sol. (b), 163, 369 

(1991).  

[2] V. A. Konstantinov, V. G. Manzhelii, and S. A. Smirnov, Fiz. Nizk. Temp. 17, 883 

(1991). 

[3]  V. A. Konstantinov, V. G. Manzhelii, V. P. Revyakin, and S. A. Smirnov, Fiz. Nizk. 

Temp. 21, 102 (1995). 

[4] V. A. Konstantinov, V. P. Revyakin, and V. V. Sagan, Low Temp. Phys. 35, 286 (2009).  

[5] V. A. Konstantinov, S. A. Smirnov, and V. P. Revyakin, Instr. Eksp. Tech. 42, 133 (1999). 
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Алюмінієві сплави представляють важливу категорію речовин та широкий 

діапазон застосування, особливо в побутовій техніці, космічній та автомобільній 

галузях. Потрійна система Al-Cu-Si є основою широкого спектру легких 

високоентропійних сплавів з унікальними властивостями [1]. Їх фізико-хімічні 

властивості залежать не тільки від хімічного складу сплавів, а й від морфології та 

розділу фаз.  Відомо, що в процесі синтезу високоентропійних сплавів кінцевою метою 

є отримання матеріалу, що складається переважно з твердих розчинів компонентів. 

Знання фазових рівноваг і термодинамічних властивостей системи Al–Cu–Si має 

фундаментальне значення при розробці матеріалів зі сплавів на основі Al [2]. Точний 

термодинамічний опис цієї системи необхідний для побудови багатокомпонентної 

термодинамічної бази даних на основі Al. 

У даній роботі досліджено морфологію та розділ фаз у сплавах системи Al-Cu-

Si. Для експериментального  дослідження сплави отримували кристалізацією з рідкої 

фази з різними швидкостями охолодження. Методом рентгенівської дифракції 

досліджено фазовий склад сплавів, методом електронної мікроскопії – мікроструктуру 

та розміри фаз. Для вивчення самого процесу кристалізації структуру цих сплавів 

вивчали також у рідкому стані. 

Методом молекулярної динаміки досліджено структуру ближнього порядку 

розплавів Al-Cu-Si. На основі отриманих результатів розраховано парціальні парні 

кореляційні функції та розподіли парціальних координаційних чисел. Основні 

структурні параметри визначені з вказаних функцій порівняли з аналогічними 

параметрами для аморфних сплавів.  

 

[1] Byung Beun Kang, Il Sohn, Metallurgical and Materials Transactions A, V 49, P 5137–       

5145, (2018) 

[2] Cui-Yun He, Yong Du, Calphad, V 33, Issue 1, March 2009, P 200-210. 

 

mailto:nazar.popilovskii@lnu.edu.ua
mailto:ihor.shtablavyi@lnu.edu.ua


              Матеріалознавство A24 

 

 

ФОТОВОЛЬТАЇЧНИЙ ЕФЕКТ В СЕГНЕТОЕЛЕКТРИКУ 

LiH3(SeO3)2 

  
О. Віра, Ю. Еліяшевський, Ю. Мостовой, В. Капустяник 

ЛНУ ім. І. Франка, Фізичний факультет, Львів, вул. Драгоманова 50, 

olenka.vira@gmail.com 
 

Прогрес у галузі відновлюваної енергетики протягом останніх десятиліть 

спричинив дуже інтенсивний розвиток суміжних напрямів науки і техніки. На 

сьогоднішній день сонячна енергетика займає вагоме місце у відновлювальній 

енергетиці. Виробництво сонячних панелей на основі напівпровідникових р-п-

переходів стикається з фундаментальним обмеженням ефективності внаслідок 

особливостей зонної будови напівпровідників. Цю задачу може вирішити застосування 

сегнетоелектричних кристалів, що володіють доменною структурою, які можуть 

розглядатися як новітні фотовольтаїчні матеріали для перетворення сонячної енергії. 

Дослідження кристала LiH3(SeO3)2 як новітнього фотовольтаїчного матеріалу 

може бути перспективним для використання у сонячній енергетиці. Існування 

сегнетоелектричної фази в цьому кристалі було вперше виявлено авторами публікації 

[1]. Температурний діапазон її існування дуже широкий: - 96°С-90°С, а спонтанна 

поляризація та коерцитивне поле при кімнатній температурі становлять 15 мкКл/см2 та 

1400 В/см відповідно [1]. Структурні дослідження кристала LiH3(SeO3)2 показали 

досить міцні зв'язки O-H…O, що лежать в кристалографічній площині, до якої 

перпендикулярний полярний напрям [001] [2]. Ці дані вказують на значну перспективу 

дослідження фотовольтаїчного ефекту в сегнетоелектрику LiH3(SeO3)2.  

У проведеному експерименті зразок освітлювали за допомогою світлодіода з 

максимумом випромінювання на довжині хвилі 285 нм виробництва Thorlabs Inc. 

Дослідження проводили за допомогою електрометра Keithley 6517A. Електроди зі 

срібної пасти були нанесені на кристалічні грані перпендикулярно до напряму 

поляризації [001]. Петлі діелектричного гістерезису були отримані при кімнатній 

температурі з використанням слабо змінного зовнішнього електричного поля.  

Проведено детальні дослідження електричних властивостей кристала 

LiH3(SeO3)2 при кімнатних температурах під дією ультрафіолетового опромінення. 

Петлі діелектричного гістерезису, отримані в темряві та під дією опромінення, 

продемонстрували значний вплив на них УФ світла з довжиною хвилі 285 нм. Таку 

поведінку електричних властивостей кристала LiH3(SeO3)2 можна пояснити зміною 

динаміки фотоносіїв, генерованих світлом, у внутрішньому електричному полі 

кристала. Часова залежність фотоелектричної напруги в досліджуваному зразку 

демонструє великий фотовольтаїчний відгук з його стрибкоподібним зростанням під 

впливом УФ світла з довжиною хвилі 285 нм. Поведінка залежності фотовольтаїчної 

напруги від часу після ввімкнення УФ опромінення підтверджує існування 

фотовольтаїчного ефекту у кристалі LiH3(SeO3)2. 

  

[1] R. Pepinsky and K. Vedam LiH3(SeO3)2: New Room-Temperature Ferroelectric. Phys. 

Rev. 114, 1217. https://doi.org/10.1103/PhysRev.114.1217 

[2] K. Vedam, Y. Okaya, and R. Pepinsky Crystal Structure of Ferroelectric LiH3(SeO3). Phys. 

Rev. 119, 1252. https://doi.org/10.1103/PhysRev.119.1252 
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У машинобудуванні широко застосовують композиційні полімерні матеріали з 

більш високими експлуатаційними характеристиками, ніж у вихідних полімерах. 

Властивості таких композиційних матеріалів безпосередньо залежать від полімерної 

матриці і наповнювача, завдяки чому їх можна варіювати в широких межах, 

підбираючи компоненти з метою отримання матеріалів із заданими властивостями. 

Прикладом подібних полімерних композиційних матеріалів можуть бути полімери, 

наповнені дрібнодисперсними частками металів, які останнім часом привертають до 

себе все більшу увагу і знаходять широке застосування як функціональні матеріали з 

цінних комплексом фізико-механічних, трибологічних і теплофізичних властивостей. 

Як показано в роботі [1], застосування металів і сплавів як наповнювачів разом з 

використанням оригінального методу переробки, дозволило отримати конструкційні 

металополімери для вузлів тертя, працездатні в широкому інтервалі температур і при 

високих навантаженнях. Однак, внаслідок недостатньої адгезії між матрицею і 

наповнювачем, ефективна кількість наповнювача в металополімерах становить всього 

15 мас.%, що не дозволяє розкрити повний потенціал наповнювачів. 

Імовірно, для збільшення адгезії між наповнювачем та полімерною матрицею 

раціональним є використання плакованих сплавів, які характеризуються комплексом 

унікальних властивостей та мають активну поверхню. Таким чином, взаємодія між 

полімером і наповнювачем буде відрізнятися від дослідженої в [1], а отже можна 

очікувати збільшення фізико-механічних характеристик металополімерів, що містять як 

наповнювач плаковані сплави. 

У зв'язку з викладеним вище, мета роботи полягала в дослідженні впливу 

плакованого нікелем карбіду хрому на фізико-механічні властивості металополімерів. 

Об'єктами досліджень було обрано металополімери на основі термостійкого 

ароматичного поліаміду фенілон марки С-2, наповнені наповненого порошком карбіду 

хрому, плакованого нікелем – ПКХН-15. Ступінь наповнення становила 10 – 25 мас.%. 

Властивості розроблених МП визначали згідно з ГОСТами для пластмас. 

Результати досліджень показали, що введення карбіду хрому, плакованого 

нікелем, підвищує адгезію між наповнювачем і полімерною матрицею, що значно 

покращує функціональні характеристики розроблених полімерів. Завдяки високим 

показникам фізико-механічних та трибологічних властивостей розроблені 

металополімери знайдуть використання у різних сферах промисловості, таких як: 

металургійна, машинобудівна, хімічна та інші. 

 

[1] О.І. Буря, К.А. Єрьоміна, І.І. Половніков, у: зб. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., 

присвяченої 25-річчю УТА, Київ: КНУТД (2017), С. 238 – 247. 
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ТОНКИХ ПЛІВОК (Y0.06Ga0.94)2O3 
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Дослідження люмінесцентних властивостей чистих та активованих тонких 

оксидних плівок є актуальними, оскільки дані плівки можна використовувати для 

створення повноколірних плоско-панельних дисплеїв. Чисті та активовані тонкі плівки 

(Y0.06Ga0.94)2O3 товщинами 0,2 – 1 мкм отримувалися методом ВЧ іонно-плазмового 

розпилення на підкладках з плавленого кварцу v-SiO2. Після осадження тонких плівок 

здійснювалася їх термообробка в атмосфері кисню або аргону при температурі 1000 – 

1100 °С, а також в атмосфері водню при температурі 600 – 650 °С. 

Рентгенодифракційні дослідження показали наявність полікристалічної структури, яка 

дещо відрізняється залежно від способу термообробки плівок. Аналіз дифрактограм 

показав, що структура даних плівок відповідає моноклінній кристалічній структурі –

Ga2O3 [1]. Дослідження люмінесцентних властивостей тонких плівок (Y0.06Ga0.94)2O3 

показали, що свічення даних плівок утворює дві широкі неелементарні смуги, форма 

яких залежить від хімічного складу, умов одержання та енергії збудження. Проведено 

розклад спектру на елементарні складові з метою визначення кількості елементарних 

смуг та положення їх на шкалі енергій. Дослідження виявили, що незалежно від 

атмосфери термообробки у спектрах люмінесценції плівок (Y0.06Ga0.94)2O3 домінують 

дві смуги свічення з максимумами в області 3,15 (УФ смуга) та 3,00 еВ (синя смуга). 

Спектральне положення максимумів та значення півширин даних смуг люмінесценції 

дещо змінюються при зміні атмосфери відпалу. Дослідження спектрів люмінесценції 

показало, що відпал тонких плівок у атмосфері кисню приводить до зростання 

інтенсивності люмінесценції приблизно у два рази відносно невідпалених зразків [2]. 

Добрими люмінесцентними властивостями в червоній області спектру володіють 

оксидні тонкі плівки, активовані як іонами Cr3+ так і іонами Eu3+. Характерні параметри 

люмінесценції та координати колірності Х та Y отриманих тонкоплівкових 

люмінофорів при 295 К наведено в таблиці 1.  

Таблиця 1 
№ Тонка плівка Ie

*, 

mkWt/sr 

Колір λmax, nm Координати 

колірності 

X Y 

1 (Y0.06Ga0.94)2O3:Eu 38.0 червоний 612 0.594 0.329 

2 (Y0.06Ga0.94)2O3:Cr 26.7 червоний 695 0.565 0.269 

Ie
* – інтенсивність випромінювання люмінесценції під електронним пучком 3 кеВ, 50 

мкА. 
 

[1] О.М. Бордун, І.Й. Кухарський, І.І. Медвідь, Ж.Я. Цаповська, Фізика і хімія твердого 

тіла., 18 (1), 89 – 93 (2017). 

[2] O. Bordun,B. Bordun, I. Kukharskyy, I. Medvid, XIth International Scientific and 

Practical Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT), Lviv, (2019), P. 

285–290. 
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Розробка потужних лазерних систем сприяє інтеграції лазерних технологій в 

систему оборони України.  Роботи над створенням бойових лазерів в світі 

продовжуються з початку 60-х років. Найбільше військових цікавило застосування 

лазерів як засіб протиракетної та протиповітряної оборони. 

Одним з перших завдань, поставлених перед розробниками лазерів, стала 

боротьба зі стратегічною зброєю масового ураження боєголовками балістичних ракет, а 

згодом із самими ракетами в активній фазі польоту, оскільки на той час саме для цих 

цілей взагалі не існувало альтернативних засобів протидії. Тільки така амбітна мета 

дозволила сконцентрувати на розвитку потужних лазерних систем ресурси, достатні 

для швидкого просування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. 

 

Принципова схема лазерного комплексу [1]. 

 

Очікується, що перші лазерні системи для використання в системах ПРО будуть 

створені протягом кількох років. Вони, на думку експертів, дозволять здійснювати 

перехоплення легких повітряних на активній чи кінцевій дільницях траєкторії їхнього 

польоту. 

 

[1]. А.С. Борейшо Военные применения лазеров: учебное пособие ; Балт. гос. 



                                                                                                                     ЕВРИКА – 2022 B3 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ХАЛЬКОГЕНІВ В 

ГАЗОВОМУ РОЗРЯДІ 

 
А. Генерал, Є. Світличний 

Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород 

e-mail: bercheni14@gmail.com 

 

Раніше нами вже досліджувалися газорозрядні джерела низькотемпературної 

плазми на парах халькогенів, зокрема сірки, які збуджуються газовим імпульсно-

періодичним електричним розрядом та проведено математичне моделювання основних 

процесів, які відбуваються в плазмі даного розряду [1]. В якості буферного газу для 

створення робочих сумішей на основі парів халькогенів (випромінює молекула 

халькогену, електронний перехід B→X даних молекул), здебільшого використовуються 

такі благородні гази як аргон або гелій. В одному ряді із сіркою або селеном не менш 

перспективними можуть бути робочі середовища на основі іншого халькогену, 

наприклад, парів телуру. На сьогоднішній день взагалі не створено джерела 

випромінювання на основі газового розряду, в якому робочою сумішшю була суміш на 

основі інертного газу та телуру. 

В представленій праці вперше було досліджено низькотемпературну плазму 

отриману шляхом збудження бар’єрним розрядом високого тиску робочої суміші гелій-

телур. 

Для дослідження емісійних властивостей суміші гелій-телур була використана 

техніка установки «Плазма». Детальніше основні вузли, саму експериментальну 

установку та методику вимірювань було описано в нашій праці [2]. 

В цій праці нами вперше було отримано низькотемпературну плазму на основі 

робочої суміші гелій-телур збуджуваної бар’єрним розрядом атмосферного тиску. 

Параметри розряду: струм не перевищував 0,5 А, напруга, яку ми подаємо на на 

випрямлячі до 10 кВ, а частота збудження газорозрядної плазми до 10 кГц. Було 

досліджено спектральний склад одержаного випромінювання низькотемпературної 

плазми в області довжин хвиль 200–1000 нм. Один із спектрів випромінювання парів 

телуру представлено на рисунку. 

На основі результатів виконаної роботи встановлено, що основним механізмом 

утворення збуджених молекул і атомів телуру завдяки процесам передачі енергії від 

метастабільних атомів інертного газу гелію молекулам та атомам телуру.  

Дана робота виконана за підтримки наукового проєкту «Фізико-хімічні процеси 

та емісійні властивості низькотемпературної газорозрядної плазми на парі сірки, селену 

і телуру» (2020–2022 рр.). 

 

[1] A. Heneral, S. Avtaeva, Plasma Chemistry and Plasma Processing 40, 839 (2020). 

[2] A. Heneral, S. Avtaeva, J. Phys. D: Appl. Phys. 53, 195201 (2020). 
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Optical polarimetry is a powerful tool for researching various physical properties of 

different objects classes [1]. To describe the media polarization properties in polarimetry, the 

Mueller matrix method is often used, in the framework of which the media anisotropic 

properties are described by the Mueller matrix M 2X2, and the state of light polarization is 

described by the Stokes vector S 2X1 [2]. 

In the modern polarimetry, researching of media polarization properties characterized 

by several anisotropy types is of great interest [3]. To analyze the properties of non-

depolarizing homogeneous media with complex anisotropy, the well-known algebraic polar 

decomposition theorem is also used [4]. According to this theorem, the Mueller matrix of an 

arbitrary homogeneous anisotropic non-depolarizing medium can be represented in the form 
/ ,D R R D= =M M M M M  where 

RM is the Unitary polar form (describes the phase anisotropy),
 

DM , /
DM , are Hermitian polar forms (describes the amplitude anisotropy with orthogonal 

eigenpolarizations). 

A lot of anisotropic media are characterized by orthogonal eigenpolarizations [2]. 

However, there is a large class of media characterized by several anisotropy types and non-

orthogonal intrinsic polarizations [5]. The Mueller matrix of anisotropic medium is 

characterized by orthogonal eigenpolarizations in accordance with the following relations 

between its elements: 

12 21 13 31 14 41; ; ;m m m m m m= = =        (1) 

By substituting the elements of the Mueller matrix M within the framework of the polar 

decomposition theorem into equations (1) and solving these equations with respect to the 

medium anisotropy parameters, the following conditions when an arbitrary homogeneous 

anisotropic medium is characterized by orthogonal eigenpolarizations were obtained: 

a1 = ± d1; a2 = ± d2; a3 = ± d3     (2) 

Where a1,2,3 and d1,2,3 – the Stokes vectors elements of the Muller matrix eigenpolarizations of 

Unitary and Hermitian polar form. Thus, the Mueller matrix of an arbitrary homogeneous 

anisotropic medium within the framework of the polar decomposition theorem is 

characterized by orthogonal eigenpolarizations only under the condition that the Stokes 

vectors of eigenpolarizations for the Unitary polar form must coincide with the corresponding 

vectors for the Hermitian polar form. 

 

[1] H.G. Tompkins, E.A. Irene, Handbook of Ellipsometry, Heidelberg: Springer (2005). 

[2] R.M.A. Azzam and N.M. Bashara, Ellipsometry and Polarized Light, Elsevier (1987). 

[3] V.V. Marienko, S.N. Savenkov, Opt and Spec., 76, No. 1, 102 -104 (1994). 

[4] S.Y. Lu, R.A. Chipman, J. Opt. Soc. Am. A. 13, 1106-1113. (1996). 

[5] A.F. Konstantinova, S.V. Titkov, K.B. Imangazieva, Kristallografiya., 51, No.3., 496- 

503., (2006).  
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Кристали групи хлороцинкатів, до якої також можна віднести амоній 

пентахлороцинкат (NH4)3ZnCl5, викликають значний науковий інтерес через характерну 

для них наявність температурних переходів між сегнетоелектричними, 

сегнетоеластичними та несумірними фазами, що спричиняють появу цікавих фізичних 

властивостей [1].  

Кристали (NH4)3ZnCl5 хорошої оптичної якості синтезовано методом повільного 

випаровування з водного розчину за кімнатної температури. Вихідними реагентами 

були хімічно чисті сполуки хлорид цинку ZnCl та сульфат амонію (NH4)Cl у молярному 

співвідношенні 1:3 : 

ZnCl + 3(NH4)Cl + H2O → (NH4)3ZnCl5 + H2O. 

Структуру отриманих кристалів досліджено методом дифракції Х-променів. З 

експериментально отриманих дифрактограм методом Рітвельда уточнено параметри 

кристалічної структури: параметри ґратки та координати атомів, об’єм елементарної 

комірки. Фаза (NH4)3ZnCl5 кристалізується у просторовій групі Pnma, кількість 

формульних одиниць на елементарну комірку Z = 4.  

Проведено спектральні дослідження рефрактивних параметрів (показник 

заломлення, двопроменезаломлння) кристалів (NH4)3ZnCl5 за кімнатної температури. 

Встановлено, що для трьох  поляризацій світла E || X, E || Y та E || Z дисперсія показника 

заломлення в діапазоні 300…700 нм є нормальною (dn/dλ<0) і задовільно описується 

двоосциляторною формулою Зельмейєра. З наближенням до краю фундаментального 

поглинання показник заломлення nі(λ) у всіх напрямках стрімко зростає. Розраховано 

коефіцієнт анізотропії Аn–1, величина якого вказує на значну анізотропію показників 

заломлення для даних кристалах.  

З експериментально отриманих значень показників заломлення розраховано 

електронні поляризовності α, повні рефракції Rі та параметри формули Зельмейєра для 

трьох напрямків. 

 

[1] Р. С. Брезвін, В. М. Габа, М. О. Романюк, В. Й. Стадник. Оптико-електронні 

параметри кристалів групи сульфатів та цинкатів. Монографія, Львів (2018), 242 с. 
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Кристали LiNH4SO4 β-модифікації цікаві як з наукової, так і з практичної точки 

зору, наявністю як сегнетоелектричного фазового переходу, так і інверсії знаку 

двопроменезаломлення.  

На даний час для номінально чистих кристалів ЛАС β-модифікації вже 

проведено температурно-спектральні дослідження рефрактивних параметрів, за якими 

спрогнозовано існування ізотропної точки в ультрафіолетовій області та її рух у 

довгохвильову ділянку спектра зі зниженням температури. Досліджено вплив 

одновісних тисків різної геометрії на двопроменезаломлення та показники заломлення. 

Застосування зовнішніх одновісних механічних тисків різної симетрії у експерименті, 

на відміну від гідростатичного тиску, сприяє глибшому вивченню природи і механізмів 

фазових переходів у фероїках, розумінню закономірностей температурно-баричної 

деформації оптичної індикатриси кристалів. 

Метою даних досліджень було з’ясування механізму впливу домішки іона 

марганцю на механізм баричної деформації оптичної індикатриси кристала кристала 

LiNH4SO4:Mn. 

Для кристала LiNH4SO4:Mn справджується закономірність: одновісні тиски 

вздовж взаємно-перпендикулярних кристалофізичних напрямків зумовлюють різну за 

напрямком і величиною зміну двопроменезаломлення. При цьому характер поведінки 

дисперсії двопроменезаломлення зберігається. 

Встановлено, що одновісні тиски впливають на температуру, при якій 

відбувається високотемпературний сегнетоелектричний фазовий перехід - одновісні 

навантаження зміщують точку ФП по шкалі температур: напрям і величина зміщення 

залежить від напряму та величини прикладеного навантаження. 

Одновісні напруження впливають на температурний інтервал існування 

проміжної фази між пара- та сегнетофазою: одновісні навантаження в різних напрямах 

зміщують дану фазу в різні температурні діапазони. 

Розраховані сумарний баричний коефіцієнт зміщення фазової температурної 

точки, що можна вважати аналогом гідростатичного тиску. Отримані результати 

узгоджуються з характером впливу гідростатичного тиску на ФП. 



                                                                                                                     ЕВРИКА – 2022 B7 

 

INFLUENCE OF STRUCTURAL DEFECTS ON 

INCOMMENSURATE-FERROELECTRIC PHASE 

TRANSITION IN AMMONIUM FLUOROBERYLLATE 
 

Bohdan Horon1,2, Oleh Kushnir2, Myron Rudysh1, Vasyl Stadnyk1
 

1 General Physics Department, Ivan Franko National University of Lviv, 

23 Drahomanov Street, 79005 Lviv, Ukraine 
 2 Optoelectronics and Information Technologies Department, Ivan Franko 

National University of Lviv, 107 Gen. Taraninskyi Street, 79013 Lviv, Ukraine 
 

 

Dielectric crystals of A2BX4 group, which undergo incommensurate–commensurate 

phase transitions, are highly sensitive to any structural defects, e.g. because of pinning of the 

phase of the order parameter [1]. Ammonium fluoroberyllate (NH4)2BeF4 is example of such 

crystals. It is paraelectric in the high-temperature region (T > Ti = 183 K), commensurate 

ferroelectric in the low-temperature region (T < Tc = 177 K) and incommensurate in-between. 

Dielectric anomalies are absent at the phase transition from the paraelectric to 

incommensurate phase at Ti, but reveal themselves at the transition from incommensurate to 

low-temperature ferroelectric phase at Tc. A character of the dielectric anomaly can shed light 

at the nature and inner mechanisms of this phase transition, usually at a phenomenological 

macroscopic level. Nonetheless, an important question arises during the analysis of dielectric 

behavior: how can we take into account the effect of structural defects and should we do so? 

There are two ways in which the structural defects can affect dielectric anomaly. First, 

they can (and usually do) widen the ‘fluctuation’ region, i.e. increase the Ginzburg parameter 

[2, 3]. This parameter indicates the temperature region where the mean-field Landau theory 

ceases to be valid [4, 5]. So, as a rough comparison, it could be said, that the larger the 

Ginzburg parameter, the bigger the concentration of defects is inside a crystal. Second, the 

defects with heavy concentrations can ‘smear’ divergent-like anomalies detected at the phase 

transition points (in our case, at Tc). This ‘smearing’ can reveal itself as a decrease in the 

dielectric peak. 

As a consequence, there are also two indirect ways we can test our initial experimental 

data on the issue of presence of the structural defects in a crystal, in particular, in ammonium 

fluoroberyllate. First, we can evaluate the Ginzburg parameter of the crystal, e.g. from the 

measurements of optical-birefringence changes with temperature (see, e.g., the results 

reported in Ref. [3]), and then analyze how many data points we have in the temperature 

region where the mean-field theory (the Landay theory in our case) is not valid. Second, we 

can compare the dielectric data for several crystals and find the average value of the dielectric 

peak. In this way we will know if the dielectric anomaly suffers ‘smearing’ arisen from highly 

concentrated structural defects. 

 

[1] Cummins H. Z., Phys. Rep., 185, 211–409 (1990).  

[2] Kushnir O. S., Shopa R. Y., Vlokh R. O., J. Phys. Opt., 9, 169–409 (2008).  

[3] Kushnir O. S., Kityk A. V., Dzyubanski V. S., Shopa R. Y., J. Phys.: Condens. Matter, 23, 

225403 (2011). 

[4] Patashinskii A. Z., Pokrovsky V. L., Fluctuation Theory of Critical Phenomena, Oxford 

(1979). 

[5] Ivanov N. R., Levanyuk A. P., Minyukov S. A., Kroupa J., Fousek J., J. Phys.: Condens. 

Matter, 2, 5777–5786 (1990). 
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Кристали сульфату рубідію Rb2SO4 (СР) є типовими представниками 

діелектричних кристалів групи К2SO4, в яких за температури Тс ~ 922 К відбувається 

фазовий перехід  з псевдогексагональної параелектричної фази P–3m1 в орторомбічну 

сегнетоеластичну фазу (просторова група симетрії PmcnD h −
16

2  [1,2]). Це оптично 

двовісні кристали, у яких за кімнатної температури кут між оптичними осями 

становить 2V = 41,5о , а показники заломлення Np = 1,5131, Nm = 1,5133 Ng = 1,5144 для 

λ = 632,8 нм [3]. Кристали групи К2SO4 широко використовують в оптоелектроніці, 

кристалооптичній сенсориці (датчики температури, тиску та електромагнітного 

випромінювання), а також для акустооптичної модуляції ультрафіолетового 

випромінювання. Водночас складнішими стають умови експлуатації, а область їх 

використання постійно розширюється. 

У роботі синтезовано великі монокристали Rb2SO4 хорошої оптичної якості.  

Виміряно спектральну залежність показника заломлення n(λ) за кімнатної 

температури в діапазоні довжин хвилі від 280 до 800 нм для трьох поляризацій світла 

E || X, E || Y та E || Z. Виявлено близькість показників заломлення nz  та ny  у видимій 

ділянці спектру а також їх перетин за довжини хвилі λ = 490 нм, так за кімнатної 

температури nz = ny = 1,51705, що підтверджує теоретичні результати.  

Незалежне дослідження спектральних залежностей двопроменезоломлення 

кристала СР при кімнатній температурі показали, що крива Δnx(λ) проходить через 

точку Δnx = 0 при λ = 490 нм, а при цьому двопроменезоломлення в напрямках x і y стає 

рівним Δny = Δnz, що підтверджує наявність ізотропної точки в кристалі. Додатково, 

наявність ізотропної точки підтверджено дослідженнями спектральної залежності кута 

між оптичними осями. 

Розрахований параметр анізотропії Аn–1 для λ = 500 нм становить 3,3∙10–2. 

Показано, що повна рефракція (R = 24,5 см3/моль) добре узгоджуються зі сумою 

рефракцій окремих елементів структури. Заміщення Li+→ Rb+ приводить до збільшення 

показників заломлення в середньому на 3-510–3, зміщенню ох приблизно на 7 нм в 

сторону менших, а у випадку оz – на 3 нм в сторону більших довжин хвиль. Загалом 

з’ясовано, що заміщення Li+ → K+ → NH4 → Rb+ приводять до зменшення ni в 

середньому на 0,02 і 0,03 і незначних змін 01, 02, В1 і В2.  

  

[1] P.E. Tomaszewski, Structural phase transitions in crystals. I. Database, Phase 

Transitions. 38 (1992) 127–220. https://doi.org/10.1080/01411599208222899. 

[2] O. Muller, R. Roy, The Major ternary structural families, Springer-Verlag, Berlin; 

Heidelberg; New York, 1974. 

[3] L. Vinchel, G. Vinchel, Optical properties of synthetic minerals, Mir, Moscow, 1967. 
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Безсвинцевий перовськит CsSnBr3 володіє низкою цікавих властивостей, 

наприклад аномальною зміною ширини забороненої зони матеріалу зі зростанням 

сталої кристалічної гратки. Він зазнає трьох фазових перетворень при 292, 274 і 247 К, 

за яких кристалічна структура трансформується з пониженням температури з кубічної у 

тетрагональну і далі у моноклінну [1]. Оскільки CsSnBr3  є прямозонним 

напівпровідником, який володіє значною силою осцилятора оптичних переходів та 

рухливістю носіїв [2], 

вивчення його оптичних та 

фотоелектричних 

властивостей представляє 

інтерес через інтенсивну 

люмінесценцію та добру 

провідність.  

Досліджено спектр 

поглинання (а) за кімнатної 

температури та 

фотолюмінесценцію (б) за 

температури 14 К 

отриманого методом 

Бріджмена монокристалу 

СsSnBr3. Різке зростання 

поглинання кристала 

СsSnBr3 в околі 720 нм 

зумовлено зона-зонними 

переходами.  Слабке 

наростання поглинання від 

1100 нм до краю 

фундаментального 

поглинання обумовлено 

поглинанням за участю 

домішкових рівнів у 

забороненій зоні. 

Спектр люмінесценції характеризується двома широкими смугами. Смуга з 

максимумом на 720 нм характеризується короткими часами загасання і може мати 

екситонну природу. Широка неелементарна смуга в області 900-1100 нм швидше за все 

умовлена домішковими рівнями у забороненій зоні напівпровідника. 

 

[1] M. Mori, H. Saito, Journal of Physics C: Solid State Physics. 19,  2391 (1986).  

[2] L. Huang, W. Lambrecht,  Physical Review, B 88, 165203 (2013). 
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In this work, the first principle investigation of structural, electronic and optical 

properties of Pb4Ga4GeS12 and Pb4Ga4GeSe12, chalcogenide crystals were performed. 

Theoretical studies of two isostructural non-centrosymmetric crystals Pb4Ga4GeS12 and 

Pb4Ga4GeSe12 with crystal structure belonging to space group P-421c (No. 114) were 

performed within the density functional theory. The calculations were performed using 

CASTEP program with GGA-PBE exchange-correlation functional and ultrasoft 

pseudopotential.  
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Fig.1. Band structure of the Pb4Ga4GeS12 and Pb4Ga4GeSe12 crystals calculated using GGA-

PBE method. 

 

The peculiarities of the bend structure and optical properties of Pb4Ga4GeS12 and 

Pb4Ga4GeSe12 was revealed and discussed. The influence of structural imperfections was 

studied.  

This work was supported by Pоlish National Science Center, “Preludium 15” program, 

grant No. 2018/29/N/ST3/02901, “Theoretical investigation of physical properties of 

chalcopyrite semiconductors for solar cell applications”. 
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Кристали LaX3-Ce (X=F, Cl, Br, I) широко використовуються в багатьох галузях 

науки і техніки, зокрема як детектори іонізуючого випромінювання у фізиці високих 

енергій, медицині та радіаційній безпеці. Сцинтилятори на основі цих сполук 

заслужили свою популярність завдяки швидкій кінетиці згасання люмінесценції, 

високій радіаційній стійкості. Ці характеристики можна регулювати положенням рівнів 

4f і 5d іона Сe відносно валентної зони та зони провідності кристалів, що визначає 

властивості випромінювальних переходів 5d → 4f. Зміни в положеннях цих рівнів 

церію під час переходу від газоподібної до твердої форми спричинені головним чином 

їх координаційним оточенням. В роботах [1-4] значну увагу було приділено 

експериментальним та теоретичним дослідженням енергетичного положення 

домішкових рівнів церію, а не особливостям їх розташування в концентрованих 

системах.  

В даній роботі проведено теоретичні дослідження електронної енергетичної 

структури кристала LaСl3-Ce для аналізу тенденцій розташування енергетичних зон у 

ньому. Валентна зона кристала LaСl3-Ce утворена галогенними станами 3pCl, зона 

провідності утворена 5d-станами іонів La та Ce. Стани 4f Ce знаходяться в забороненій 

зоні, ширина забороненої зони кристалів становить 4,6 еВ. Отримані результати добре 

узгоджуються з результатами експериментальних досліджень. 

 

[1] P. Dorenbos, J. Lumin., 91, 91 (2000).  

[2] P. Dorenbos, J. Lumin., 135, 93 (2013). 

[3] E. V. D. van Loef, P. Dorenbos, C. W. E. van Eijk, Appl. Phys. Lett., 77, 1467 (2000).  

[4] J. Andriessen, O.T. Antonyak, P. Dorenbos et al, Opt. Commun. 178, 355 (2000).  
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Wide possibilities of practical use of crystals of I-III-VI2 group (I = Cu, Ag; III= Al, Ga, 

In; and VI = S, Se, Te) make their study relevant and important for industrial use. I-III-VI2-

group crystals crystallize in the tetragonal structure with a I-42d space group symmetry, 

originating from a diamond structure. This space group is characterized by absence of center 

of symmetry, which in turn, according to group theory, removes a number of restrictions on 

some properties of the crystal. Therefore, the I-III-VI2 group crystals have good nonlinear 

optical properties. In particular, they are used as commercial nonlinear optical materials for 

second harmonic generation in the infrared range and as optical parametric oscillators. This 

work is devoted to the theoretical study of the structural, electronic, vibrational, 

thermodynamic and acoustic properties of AgAlS2 crystal using the first principles 

calculations.  

       
Fig. 1. General view of AgAlS2 crystal’s unit cell and calculated sound velocity indicatrices in 

the (100) plane. 
 

Electronic band structure, optical and elastic properties of studied crystal was calculated 

and discussed. The frequencies of normal vibrations for the phonon spectrum of AgAlS2 

crystals were obtained for the first time. It is shown that the LO-TO splitting present in the 

AgAlS2 crystal is relatively small. 

This work was supported by Pоlish National Science Center, “Preludium 15” program, 

grant No. 2018/29/N/ST3/02901, “Theoretical investigation of physical properties of 

chalcopyrite semiconductors for solar cell applications” 
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Сцинтиляційні матеріали широко використовуються для виявлення 

енергетичних фотонів рентгенівських і γ-променів. Детектори на їх основі 

застосовують в області ядерної фізики, фізики елементарних частинок, медицині, 

дифракційному аналізі, бурінні нафтових свердловин, геологічній розвідці. 

Важливими вимогами до сцинтиляційних кристалів, які використовуються в цих 

дослідженнях, є: висока світловіддача, швидка реакція, низька вартість і доступність 

для великого обсягу виробництва. Таким вимогам, практично, не відповідає жоден з 

наявних у продажі сцинтиляторів. В результаті чого зберігається інтерес до пошуку 

нових сцинтиляторів з покращеними характеристиками. 

У роботі приділено увагу сцинтиляційним властивостям кристалів LaBr3 та 

CeBr3. В кристалі CeBr3 ефективність фіксації γ-випромінювання є значно вищою, ніж у 

NaI (Tl), який є найбільш поширеним сцинтиляційним детектором. Для детального 

вивчення природи люмінесценції кристалів LaBr3 та CeBr3 проведено розрахунок їх 

електронної енергетичної структури. 

Кристали LaBr3 та CeBr3 мають просторову групу симетрії P63/m. В 

елементарній комірці знаходяться 18 атомів Br та 6 атомів La або Ce, відповідно. 

Валентна зона кристалів формується 4p станами Br. Зона провідності сформована 5d 

станам іона La чи Ce. 4f стани іона церію формуються близько середини забороненої 

зони кристала CeBr3. Значення ширини забороненої зони для кристала LaBr3 становить 

3,7 еВ та 3,6 еВ для кристала CeBr3.  
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Ag3SbS3 crystal belongs to AxBySn A = Ag, C, Pb, etc. B = As, Sb, B group. Crystals 

belong to an important group of ternary halogenide materials, which have a wide range of 

practical crystallisation and potential applications. 

Ag3SbS3 is a photosensitive mixed electronic–ionic conductor in which the band gap 

between the bottom of the conduction band has been observed to be 2.00 eV.  

First-principle calculations of the band-energy structure of Ag3SbS3 crystal and 

physical properties were carried out. The method used is built on the basis of density 

functional theory (DFT). The calculations were performed in the CASTEP program with 

using GGA functional for description of the XC interaction of electrons. 
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Fig. 1. Band structure and partial density of state of Ag3SbS3 crystals calculated with GGA 

functional. 

 

The calculated band gap value estimated with the GGA functional is equal to 

Eg = 0.9 eV. The peculiarities of energy bands formation were revealed. Optical function and 

elastic properties of studied crystal and its anisotropy was obtained and discussed.  

This work was supported by Pоlish National Science Center, “Preludium 15” program, 

grant No. 2018/29/N/ST3/02901, “Theoretical investigation of physical properties of 

chalcopyrite semiconductors for solar cell applications”. 
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Рекристалізація є важливим процесом, який дозволяє контрольованим чином 

змінювати властивості матеріалів, Водночас вона може виступати як побічне явище, що 

викликає погіршення властивостей функціональних структур. Рушійною силою 

рекристалізації є дифузійне масоперенесення, а її швидкість визначається як 

температурою, так і коефіцієнтом дифузії, який у наноструктурах може зростати на 

кілька порядків. Особливо значним цей фактор стає у тонких плівках, що мають 

нанокристалічну будову, яка може швидко еволюціонувати вже при першому 

відпалюванні. У свою чергу рекристалізація може значно змінити функціональні 

властивості приладових структур та має бути врахована при розробці приладів 

загального та подвійного призначення. З огляду на це в роботі були досліджені процеси 

рекристалізації, які відбуваються при першому відпалюванні свіжоконденсованих 

плівок міді та срібла. 

Зразки для дослідження отримували шляхом термічного випаровування в умовах 

безмаслянного вакууму, створюваного гетеро-іонними засобами відкачування. Зразки 

конденсували на свіжі сколи монокристалів KCl, а їх товщину визначали шляхом 

мікрозважування. TEM дослідження плівок проведено з використанням 

просвітлювального електронного мікроскопа SELMI EM-125 в режимах світлого та 

темного поля. Було отримано плівки двох серій: свіжоконденсовані зразки, які після 

осадження не піддавали тепловому впливу, та плівки, які безпосередньо після 

конденсації відпалювали у вакуумі при температурі 250 °C упродовж 300 секунд. 

Встановлено, що свіжоконденсовані плівки міді є полікристалічними з 

бімодальним розподілом кристалітів за розмірами. Перший максимум розподілу за 

розміром кристалітів у свіжоконденсованих плівках відповідає кристалітам розміром 

15 нм, а другий 35 нм. Відпалювання зберігає бімодальний вид розподілу, збільшуючи 

розміри кристалітів, що відповідають першому та другому максимумам до 50 нм та 

130 нм відповідно. Структура плівок срібла є більш складною: вони містять одиничні 

мікроні зерна навіть у свіжоконденсованому стані. Нанорозмірна фракція цих зразків 

має широкий розподіл кристалітів за розмірами з найбільш вірогідним значенням 

приблизно 25 нм. Відпалювання збільшує найбільш вірогідний розмір кристалітів до 

75 нм додатково розмиваючи розподіл. 

Аналіз отриманих гістограм вказує, що рекристалізація плівок срібла 

відбувається за вторинним механізмом, у той час як зростання кристалітів кожної з 

фракцій в плівках міді відбувається незалежно та пов’язане з відмінностями в 

стовпчастій і нестовпчастій природі зерен, які належать різним фракціям. Коефіцієнт 

дифузії границь зерен, визначений в зразках срібла та міді, складає приблизно  

10-18 м/с2. Отримане значення вказує на зростання коефіцієнту дифузії у 

свіжоконденсованих плівках на один–три порядки порівняно з табличним значенням. З 

огляду на значну товщину отриманих плівок спостережуване явище варто віднести до 

внутрішніх розмірних ефектів та пов’язати з нанокристалічною структурою шарів.
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Теплове розширення є однією з головних причин виникнення механічних напруг 

в компонентах сучасної електроніки та має бути враховане при їх розробці. В той же 

час нанокристалічна будова, притаманна тонкоплівковим структурам, які є основою 

мікроелектроніки, може відкрити можливість керування тепловим розширенням 

наноструктурованих матеріалів. Для з’ясування впливу цього фактору досліджено 

теплове розширення тонких плівок срібла та ванадію які мають нанокристалічну 

будову. 

Зразки для дослідження отримували шляхом термічного випаровування в умовах 

безмасляного вакууму Визначення температурного коефіцієнта лінійного розширення 

було виконане шляхом in situ електронографії, поєднаної з методом еталону. Для 

отримання електронограм використано просвітлювальний електронний мікроскоп 

SELMI EMV-100BR, оснащений оригінальною приставкою для in situ нагрівання 

зразків. Мікроструктуру плівок вивчали в режимах світлого та темного поля з 

використанням SELMI EM 125. Плівки срібла та ванадію осаджували на підкладку при 

кімнатній температурі. Як підкладки використано свіжі сколи монокристалів KCl, які 

легко розчиняються у воді, що дозволяє переносити зразки на електронно-

мікроскопічні сіточки для електронографічних та електронно-мікроскопічних 

досліджень. 

Показано, що плівки ванадію, конденсовані на підкладки при кімнатній 

температурі, складаються з кристалітів, які мають одномодальний розподіл за 

розмірами з найбільш ймовірним розміром 8 нм. Відпалювання плівок ванадію 

фактично не змінює розміри кристалітів. Мікроструктура плівок срібла є більш 

складною, та значно змінюється при першому відпалі Нанорозмірна фракція цих 

зразків, на яку припадає більше 80% площі кристалітів, після першого відпалювання 

складається з зерен з найбільш ймовірним розміром у 50–60 нм. Результати 

резистивних досліджень вказують, що мікроструктура, яка формується у плівках срібла 

після першого відпалювання, зберігається під час наступних циклів термоциклювання. 

Температурний коефіцієнт лінійного розширення для плівок срібла складає  

7∙10-6 K-1, що приблизно втричі менше табличного значення та наближається до 

коефіцієнтів теплового розширення кремнію та германію. Це робить нанокристалічні 

плівки срібла перспективним провідниковим елементом сучасної електроніки. Для 

плівок ванадію спостерігається інверсія температурного коефіцієнту розширення, тобто 

має місце теплове стискання. Відповідний температурний коефіцієнт для плівок, 

конденсованих на підкладку при кімнатній температурі, становить -4∙10-5 K-1. 

Інвертований коефіцієнт лінійного розширення в плівках ванадію спостерігається за 

температур вище 150 °С. За менших температур ТКР є позитивним, проте він 

приблизно на порядок менше табличного. Встановлені особливості теплового 

розширення нанокристалічних плівок пояснено з огляду на визначальну роль границі 

зерна в тепловому розширені нанокомпозитних структур. 
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Магніторезистивні властивості (магнітоопір (МО)) шаруватих структур типу 

«феромагнітний метал/діелектрик» мають велике значення при їх практичному 

застосуванні. Так, структури з тунельним магнітоопором (ТМО) значно перспективніші 

для використання їх в якості функціональних матеріалів. Тому нами були проведені 

дослідження магніторезистивних властивостей шаруватих структур на основі Fe і SiO з 

різними товщинами шарів та виявлення впливу на них умов термообробки. Зауважимо, 

що з метою вивчення анізотропії магнітоопору його вимірювання проводили для двох 

геометрій: вектор магнітної індукції, паралельний вектору густини струму в площині 

плівки (поздовжній МО), та поперечний, коли зазначені вектори перпендикулярні в 

площині зразка (поперечний МО). 

Характер польових залежностей та величина магнітоопору невідпалених 

шаруватих структур [Ni80Fe20(d)/SiO(5)]5/S з товщинами шарів Ni80Fe20 (dF = 4–10 нм) і 

SiO (dSiO = 5 нм) є анізотропним. Величина поздовжнього магнітоопору не перевищує 

величину 0,05 %, а поперечний МО складає величину 0,1 – 0,2 % в магнітних полях до 

0,6 T за кімнатної температури. Анізотропний магнітоопір таких структур обумовлений 

формуванням нескінченного кластеру феромагнітного матеріалу навіть за товщини 

шарів сплаву Ni80Fe20 менше 5 нм. На нашу думку, формування такого кластера 

відбувається за рахунок відсутності структурної суцільності діелектричних прошарків, 

що дає можливість утворення протяжного кластеру феромагнітного сплаву не лише у 

межах одного шару, а й усього об'єму зразка. Однак, слід зауважити, що у магнітних 

полях 0,05 – 0,6 T спостерігається від’ємний магнітоопір при вимірюванні у поздовжній 

геометрії, що, очевидно, пов’язано з наявністю невпорядкованих магнітних станів. Ці 

стани обумовлені частковим порушенням структурної суцільності шарів, що 

призводить до появи великої кількості границь розділу з невпорядкованими магнітними 

моментами. Ці моменти вирівнюються в сильних магнітних полях, даючи від’ємну 

компоненту магнітоопору. 

При відпалюванні досліджуваних зразків до 500 К відбувається трансформація 

польових залежностей магнітоопору. Так для шаруватої структури 

[Ni80Fe20(d)/SiO(5)]5/S з товщинами шарів Ni80Fe20 (dF = 4–5 нм) польові залежності 

магнітоопору від прикладеного зовнішнього магнітного поля співпадають у поздовжній 

і поперечній геометріях вимірювання і це свідчить, що плівки є ізотропними. Тому 

можна говорити про реалізацію в таких шаруватих структурах тунельного 

магнітоопору. Максимальні значення ізотропного тунельного магнітоопору при 

кімнатній температурі складають величину 0,05 – 0,1 %. Зміна характеру магнітоопору, 

на нашу думку обумовлена збільшенням розміру зерна та перерозподілом точкових 

дефектів (вакансій, атомів залишкової атмосфери і т.д.) по міжзеренних межах. Це 

приводить до утворення діелектричного прошарку між металевими гранулами і, як 

наслідок, можливості реалізації спін-залежного тунелювання електронів. 
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Для зниження вартості детекторів жорсткого випромінювання великої площі 

останнім часом запропоновано замість об’ємних монокристалів використовувати товсті 

структурно досконалі монокристалічні та полікристалічні плівки детекторних 

матеріалів. З цією метою можуть бути використані як плівки CdTe так і шари його 

твердих розчинів, перш за все таких, що містять цинк та марганець. Це пояснюється 

низкою суттєвих переваг трикомпонентних сполук Cd1-xZnxTe (CZT), Cd1-xMnxTe 

(CMT) перед двокомпонентною, а саме: підвищеними часом життя носіїв заряду і їх 

рухливістю, високим питомим опором напівпровідникового матеріалу, можливістю 

регулювання його ширини забороненої зони (Eg) за рахунок зміни складу, підвищеною 

стабільністю через більшу Eg і більш міцні зв’язки між атомами, тощо. При цьому 

введення марганцю має ряд переваг перед введенням цинку, внаслідок більшого впливу 

на фізичні зарактеристики при менших концентраціях. Однак структурні властивості 

товстих шарів твердих розчинів CMT та можливості використання їх в якості 

детекторного матеріала на цей час досліджені недостатньо. 

Плівки CMT на очищених скляних підкладках були виготовлені шляхом 

термічного випарування шихти, що містила CdTe та Mn, у квазізамкненому об’ємі 

(КЗО) вакуумної установки ВУП-5М при тиску залишкових газів не більше, ніж 5·10-3 

Па. Плівки були отримані при таких температурах підкладки та випарника: Тп = (300 – 

500) 0С, Тв = 650 для CdTe та Тв = 800 для Мn. 

Структурні дослідження нанесених плівок були виконані на автоматизованому 

ренгенодифрактометрі ДРОН 4-07 у Ni-фільтрованому K випромінюванні мідного 

анода. Знімання проводилось у діапазоні кутів 2θ від 200 до 800, де 2θ – брегівський кут. 

Фокусування рентгенівського випромінювання проводилося за методом Брега-

Брентано. Одержані дифрактограми нормувалися на інтенсивність піку (111) 

сфалеритної фази. Для дослідження хімічного складу зразків використовувався 

енергодисперсійний спектрометр AZtecOne з детектором X-MaxN20 сканувального 

електронного мікроскопу SEO-SEM Inspect S50-B. 

За результатами рентгендифрактометричних досліджень було встановлено, що 

шари, нанесені при температурах підкладки Tп < 500 0С, відповідали твердому розчину 

CMT з різним вмістом марганцю та сфалеритною структурою. В низькотемпературних 

конденсатах (Tп < 350 0С) також виявляються сліди вюрцитної фази, хоча це є 

нехарактерним для плівок CdTe нанесених в КЗО термічним випаровуванням, де така 

фаза утворюється при значно нижчих температурах (Tп  150 0С). Виявлена залежність 

сталих гратки матеріала від умов отримання товстих плівок. 

Проведені дослідження дозволили оптимізувати фізико-технологічні режими 

нанесення плівок CMT з керованими структурними характеристиками та запланованим 

вмістом марганцю. 
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На основі досліджень та порівняльного аналізу теплофізичних властивостей 

систем поліхлортрифторетилен (ПХТФЕ) - нанодисперсний терморозширений графіт 

(ТРГ) та ПХТФЕ - наномодифікований діоксидом кремнію (SiO2) ТРГ вивчався вплив 

структурно морфологічного стану компонент та їх концентрації, рівня міжфазної 

взаємодії на фізичні властивості нанокомпозитів. Було використано методики 

дослідження температурних залежностей питомої теплоємності [1] та дослідження 

температурних залежностей термічного коефіцієнта лінійного розширення (ТКЛР). 

Аналіз температурних залежностей питомої теплоємності системи ПХТФЕ-ТРГ 

дозволяє виділити два основних рефлекси, що вказує на розшарування кристалічної 

структури ПХТФЕ на дві складові: низькотемпературну (175°С) та високотемпературну 

(212°С). Збільшення концентрації наповнювача, як в інтервалі перколяції, так і при 

перевищенні перколяційних значень демонструє припинення зростання температур 

вказаних рефлексів. Подвійна дія нанонаповнювача на кристалічну структуру композиту 

полягає в утворенні більш розвиненої кристалічної структури в зонах взаємодії полімер-

наповнювач та, навпаки, деякій аморфізації периферійних зон. Збільшення концентрації 

ТРГ приводить до конкурування кристалізації сусідніх кристалітів та можливості 

закріплення макромолекул з обох кінців на частинках нанонаповнювача. Маємо 

аналогічний механізм і для системи ПХТФЕ - модифікований ТРГ. Та якщо у випадку 

немодифікованого ТРГ існування конкуруючих факторів приводить до їх взаємної 

компенсації і, як наслідок, стабілізування температур прояву рефлексів після 

досягнення порогу перколяції та перевищення його, то у випадку модифікованого ТРГ 

другий фактор переважає, що приводить до зменшення температур відповідних 

рефлексів до значень, що практично відповідають чистій матриці. 

За допомогою сумісного аналізу результатів дослідження концентраційних 

залежностей густини [2,3] та температурних залежностей питомої теплоємності та 

ТКЛР встановлено, що: модифікований нанонаповнювач проявляє більшу активність 

по відношенню до полімерної матриці ніж немодифікований; проявляється подвійна дія 

модифікованого нанонаповнювача на структуру матриці, яка полягає в утворенні 

потужної кристалічної структури в зонах впливу нанонаповнювача та аморфізації 

матриці в периферійних зонах; результатом аморфізації є зменшення площі піків 

температурних рефлексів на температурних залежностях питомої теплоємності та 

зростання абсолютного значення ТКЛР при збільшенні концентрації модифікованого 

ТРГ.  

 

[1] М.І. Шут, В.В. Левандовський, Т.Г. Січкар, Л.К. Янчевський, Загальна фізика. 

Спеціальний фізичний практикум, Київ (2017), с.190. 
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Фізика аеродисперсних систем, 15-25, 58 (2020).  

[3] Т.Г. Січкар, М.О. Рокицький, Л.К. Янчевський, Г.В. Рокицька, К.В. Урсул, М.І. Шут 

Фізика аеродисперсних систем, 17-25, 59 (2021).  
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Квантові точки (КТ) з'єднань А2В6 є перспективними для практичного 

застосування в електроніці в якості світловипромінювальних пристроїв і діодних 

лазерів, а також в медицині для елементів візуалізації,  іммуносенсорів. В цьому 

випадку нанокристали або квантові точки повинні володіти ефективною 

випромінювальною здатністю, контрольованим спектром світіння, стабільними 

фізичними і оптичними характеристиками.  

Для успішного практичного застосування наноматеріалів необхідно враховувати 

ряд факторів, таких як можливість отримувати їх у необхідних обсягах, дотримуючись 

екологічності процесу з низькою енерговитратністю. Серед численних методів синтезу 

напівпровідникових нанокристалів та наноструктур на їх основі цим умовам можуть 

задовольняти методи золь-гель технології. Однак, згідно з наведеними в літературі 

даними, синтез напівпровідникових нанокристалів і наноструктур проводять при 

високих температурах (≥200ºС), з наявністю проміжних етапів та у присутності 

токсичних стабілізаторів [1]. Зауважимо, що у разі медичного застосування 

наноматеріалів перевагу має водний синтез із біодоступними компонентами. 

У цій роботі представлені дослідження КТ CdS наноструктур CdS/ZnS, 

одержаних низькотемпературним синтезом (40 ÷ 50ºС) у водному розчині желатину. 

Основний акцент досліджень спрямовано на способи підвищення інтенсивності 

люмінесценції шляхом створення оболонки. Оптимізація процесу нарощування 

оболонки ZnS відбувалася з використання одно стадійного методу у рамках одного 

технологічного процесу без його переривань, що скорочує час та спрощує проведення 

синтезу за рахунок виключення проміжних стадій. Було встановлено, що нарощування 

моношару оболонки ZnS за такої технології збільшує інтенсивність люмінесценції КТ 

CdS вдвічі.  

Виявлено, що зберігання зразків КТ CdS та наноструктур CdS / ZnS протягом від 

одного до п'яти місяців на повітрі призвело до збільшення інтенсивності люмінесценції. 

Той факт, що максимальний коефіцієнт підсилення люмінесценції спостерігався у КТ 

CdS без оболонки (у три рази), який поступово зменшувався при захищені поверхні 

оболонкою  з ZnS, свідчить про створення    при зберіганні у повітрі оболонки окисної  

природи. 

Таким чином запропоновано одностадійний спосіб отримання наноструктури 

CdS/ZnS та виявлено покращення ефективності люмінесценції НК CdS як шляхом 

нарощування оболонки ZnS, так і покриттям окисним шаром при зберігання у повітрі. 

 

[1] Junze Chen, Qinglang Ma, Xue-Jun Wu, Liuxiao Li, Jiawei Liu1, Hua Zhang. 

Wet-Chemical Synthesis and Applications of Semiconductor Nanomaterial-Based Epitaxial 

Heterostructures. Nano-Micro Lett.  2019, https://doi.org/10.1007/s40820-019-0317-6. 
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Серед оксидних напівпровідників оксид міді (CuO) викликає особливий інтерес 

своїми унікальними електричними і фотоелектричними властивостям та широкій 

розповсюдженості у природі і дешевизні компонентів. Слід відзначити, що ширина 

забороненої зони (ЗЗ) Eg цієї сполуки відповідає оптимуму Шоклі-Квайзера для ККД 

сонячних елементів (СЕ). У той же час діоксид міді (Cu2O) відноситься до невеликої 

групи широкозонних сполук (NiO, MoO) з дірковим типом провідності, що дає 

можливість створювати електронні прилади на основі гетеропереходів. Сьогодні 

активно розвивається науковий напрямок пов’язаний із створенням приладів 

електроніки та їх елементів з використанням різноманітних принтерів. Звичайно 

плівки, нанесені таким методом, у подальшому потребують термічного відпалу для 

видалення хімічних домішок, що входять у склад прекурсорів, використаних для 

синтезу наночастинок (НЧ) і чорнил, та покращення їх характеристик.  

Метою роботи є дослідження впливу термічного відпалу в середовищі аргону на 

оптичні характеристики плівок оксиду міді, одержаних методом друку чорнилами.  

Отримання НЧ CuO проводили методом золь-гель синтезу. Сіль 

Cu(CH3CO2)2H2O розчиняли в дистильованій воді та додавали полівінілпіролідон при 

нагріванні в тригорлій колбі. Окремо в стакані готували розчин осаджувача, 

розчинивши натрій гідроксиду в дистильованій воді. Потім додавали одержаний розчин 

гідроксиду до розчину ацетату міді та нагрівали утворену суміш до температури 70 °С і 

витримували 60 хв. при інтенсивному перемішуванні. Утворений продукт відділяли від 

розчину центрифугуванням. Отриманий осад диспергували в дистильованій воді з 

додаванням ацетону у співвідношення 4:1. У результаті отримали наночорнила на 

основі НЧ. Для одержання плівок CuO використаний метод нанесення чорнил на скляні 

підкладки 3D друком. Потім, отримані шари відпалювали в середовищі аргону при 

температурах (ТВ = 250, 300, 350, 400, 450, 500 °C) протягом 30 хв. 

Оптичні властивості плівок вимірювали за допомогою спектрофотометра Jasco 

V-650 в діапазоні довжин хвиль λ = (200–900) нм за кімнатної температури. Знімалися 

показники оптичного пропускання Т(λ) та відбивання R(λ) тонких шарів. Надалі 

розраховувались спектральні розподіли коефіцієнта поглинання плівок α(λ), які 

використані нами для визначення оптичної ширини ЗЗ Еg матеріалів.  

Було встановлено, що Eg матеріалу невідпаленого зразка становить 1,10 еВ. В 

процесі відпалу при ТВ = (250-400) °C ширина ЗЗ непрямозонного напівпровідника 

збільшується до (1,46-1,51) еВ. Це вказує на покращення кристалічної якості плівок. 

Шари, відпалені при ТВ = 450 °C та 500 °C, мають Eg = 2,32 і 2,08 еВ відповідно, що 

добре узгоджується з повідомленою шириною ЗЗ Cu2O. Тобто фаза матеріалу при 

цьому змінюється з тенориту (CuO) на куприт (Cu2O). Це узгоджується з результатами 

XRD. Показано, що змінюючи температуру відпалу можна отримувати, як плівки CuO 

для поглинальних шарів СЕ, так і Cu2O, які можуть бути використані в якості віконного 

шару фотоперетворювачів. Таким чином, запропоновано легкий та дешевий спосіб 

виготовлення тенорітних та купритних плівок шляхом друку. 
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Серед матеріалів, що використовуються для створення детекторів іонізуючого 

випромінювання до недавнього часу найбільш перспективними вважалися 

монокристали нелегованого і легованого хлором CdTe. Однак йому на зміну останнім 

часом прийшов більш перспективний матеріал - Cd1-xZnxTe (CZT). Це обумовлено тим, 

що: за допомогою корегування складу твердого розчину можна більш точно 

регулювати ширину забороненої зони, напівпровідник має високий питомий опір і 

підвищену стабільність у часі. В той же час монокристали цього матеріалу мають 

недостатню структурну і електричну однорідність за довжиною злитку та містять 

преципітати телуру. Саме тому останнім часом, як альтернативу звичайному CZT, 

запропоновано використовувати чотирьохкомпонентну сполуку Cd1-xZnxTe1-ySey 

(CZTS). 

Експериментальним шляхом встановлено, що додавання Se до CZT сприяє 

отриманню зразків з однорідними структурними та електрофізичними 

характеристиками за об’ємом, але вирощування монокристалів цієї сполуки потребує 

використання складних технологій та є високовартістним. Це привела до того, що в 

наш час все активніше в якості детекторного матеріалу використовую моно- та 

полікристалічні плівки, з товщиною близько 200 мкм. 

Метою роботи є дослідження впливу температури випарника на структурні 

характеристики плівок CZTS для отримання високоякісних шарів. 

Плівки було отримано методом випаровування шихти в квазізамкненому об’ємі 

на установці ВУП-5М. Температура підкладки була однакова для всіх зразків і 

становила Ts = 400 ºС. Як підкладки використовували очищене скло. Маса шихти для 

разового випаровування складала 100 мг. Час випаровування шихти t = 20 хвилин. 

Температура випарника була змінною, в межах Te = (575-725) ºС. 

Дослідження хімічного складу нанесених плівок проводились на 

енергодисперсійному спектрометрі AZtecOne з детектором X-MaxN20 (виробник 

Oxford Instruments plc), що є приставкою до мікроскопу SEO-SEM Inspect S50-B. 

Структурні дослідження проводились за допомогою автоматизованого 

ренгенодифрактометру ДРОН-3М. 

За результатами дослідження, було встановлено, що одержані плівки 

чотирьохкомпонентної сполуки були полікристалічними і складалися з кристалів, 

розмір яких збільшувався зі зростанням температури випарника та становив десятки 

мікрон. Аналіз дифрактограм показав, що нанесені шари містять тверді розчини 

утворені на базі телуриду кадмію зі сфалеричною структурою. Однак, при температурі 

випарника Te = (650±25) ºС, піки дифрактограм були найбільш симетричними і 

вузькими, що свідчить про найбільш однорідний розподіл атомів за об’ємом матеріалу. 

Піки відбивання від кристалографічних площин зразків, що отримані при інших 

температурах випарника, мають розщеплення, що свідчить про нерівномірний розподіл 

селену за їх товщиною. За результатами проведеної роботи, було встановлено, що 

оптимальна температура випарника для отримання високоякісних плівок 

чотирьохкомпонентної сполуки нового покоління CZTS становить Te  = 650 ºС. 
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Trimethylammonium trichloromanganate dihydrate crystal, [(CH3)3NH]MnCl3×2H2O, 

relate to the crystal groups of AMeCl3×2H2O and AMeCl3, where A = N(CH3)4, NH(CH3)3, 

NH2(CH3)2; Me = Cu, Co, Mn, Ni have been investigated actively, foremost due to their 

particular magnetic properties at low temperatures. According to the experimental studies, the 

[(CH3)3NH]MnCl3×2H2O compound is a one-dimensional antiferromagnet with significantly 

strong axially-symmetric anisotropy. The magnetic susceptibility measurements showed that 

these compounds be antiferromagnetically ordered at the low temperature with a spin canting 

structure. From the first-principle calculation side, the [(CH3)3NH]MnCl3×2H2O crystal is 

very interesting because such investigation could be helpful for a better understanding of the 

existent experimental results. 

First-principle calculations including geometry optimization and electronic structure 

were performed within density functional theory (DFT) using Quantum-Espresso code. The 

exchange-correlation energy was described using GGA-PBE parameterization. For our 

calculation, the cutoff energy was chosen 400 eV and the Monkhorst-Pack grid was used 

3×9×9 for the Brillouin zone integrations. The Vanderbilt ultrasoft pseudopotentials were 

used to describe the electron-ion interactions. A well-known problem of first-principle 

calculations within the GGA approximation is the inaccurate description of the electronic 

structure of strongly correlated systems. Therefore, an approximation with Hubbard U 

corrections (GGA+U) was used to take into account correlations from the Mn atom. Also, the 

choice of the U parameter is important when calculating the exchange interaction of the 

magnetic system. To appropriately describe the spin-polarized electronic spectrum and 

estimate the exchange coupling, the Hubbard U = 4.3 eV parameter for Mn 3d states was 

obtained. 

To determine the energy of the ground state, we performed five computer 

experiments: for the nonmagnetic structure (paramagnetic state) and to determine the ground 

magnetic states, we considered four model systems: ferromagnetic state and three 

antiferromagnetic states with a different configuration of spin direction separately: AFM-C, 

AFM-G and AFM-A type. Results of calculations showed that the most energetically 

favorable is the antiferromagnetic state with spin ordering, which corresponds to AFM-C-type 

with intrachain and interchain exchange interaction.  

The primary feature of the electronic band structure of [(CH3)3NH]MnCl3×2H2O 

crystal is a flat plane in the band energy dispersion. Such shape of band diagram is associated 

with relatively large interatomic distances and hence a relatively small effect of the crystal 

field on the electron states of composing atoms. The band structure analysis shows that the 

top of the valence band and the bottom of the conduction band are located at the Г point with 

a corresponding value of bandgap equal to 4.16 eV. Further explanation of the 

[(CH3)3NH]MnCl3×2H2O electronic structure is performed through the total (DOS) and 

partial density of state (PDOS) analysis. 

The presented theoretical results confirm the existent experimental data. Especially, 

the value of the Neel temperature calculated based on obtained the exchange interaction 

parameter of [(CH3)3NH]MnCl3×2H2O crystal corresponds to the experimental one (0.98 ± 

0.01 K). 
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Нанопористі вуглецеві матеріали (НВМ) зазвичай використовуються для 

виготовлення електродів суперконденсаторів (СК). Високі питомі енергетичні 

параметри СК тісно пов’язані з фізичними і електрохімічними характеристиками НВМ. 

НВМ з високорозвиненою площею поверхні та контрольованим розподілом пор за 

розмірами отримують при хімічній та термічній активації вуглецевмісних прекурсорів. 

У нашій роботі запропоновано спосіб отримання НВМ із високою питомою площею 

поверхні. НВМ отримано в результаті термохімічної активації гідроксидом калію 

відходів кавової гущі (ВКГ). Для отримання НВМ відходи кавової гущі сушили при 

температурі 65-85°C протягом 48 г. Висушений матеріал змішували з Калій 

гідроксидом та водою у масовому співвідношенні 1:0.5:1. Отриману суміш ретельно 

перемішували впродовж 1-2 годин, після чого її висушували у термостаті до постійної 

маси при температурі 90 ºС. Сухий матеріал поміщали у автоклав та нагрівали до 

заданої температури активації при швидкості нагріву 10 ºС/хв і витримували при даній 

температурі впродовж 30 хв. Охолодження активованих матеріалів здійснювали в 

режимі виключеної печі. Після охолодження отриманий матеріал промивали в 5 % 

водному розчині HCl та дистильованій воді до нейтрального рН, і висушували при 

90 ºС до постійної маси. Серію зразків (S400÷S900) нумерували відповідно до 

температури термохімічної активації. Наприклад, S900 – матеріал, активований при 

900 ºС. В таблиці представлено параметри пористої структури отриманих нанопористих 

вуглецевих матеріалів. 

Параметри пористої структури НВМ 

Зразок S400 S500 S550 S600 S700 S800 S900 

SBET, м2/г 31 172 246 374 446 703 1056 

SDFT, м2/г 23 193 218 309 478 632 1170 

Smeso, м
2/г 30 44 30 27 27 22 45 

Smicro, м
2/г - 80 175 319 402 671 996 

Vtotal, см3/г 0.092 0.161 0.176 0.228 0.237 0.331 0.507 

Vmicro, см3/г - 0.038 0.071 0.132 0.162 0.272 0.398 

Прослідковуючи генезис пористої структури вуглецевих матеріалів внаслідок 

різних температур активації можна відмітити, що мікропориста структура починає 

формуватися при температурах 500 ºС, оскільки матеріал отриманий при 400 ºС володіє 

мезопористою структурою з площею поверхні 23 м2/г (табл., метод DFT), об’єм 

мезопор також є мінімальним. 

При незмінному відношенні Калій гідроксиду та вихідної сировини при 

отриманні вуглецевого матеріалу, температура термохімічної активації є важливим 

фактором який впливає на морфологію та пористу структуру отриманого матеріалу. 

mailto:sonja93sklepova@gmail.com
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В роботі представлені результати досліджень температурного коефіцієнту опору 

(ТКО) в залежності від нанокристалічної будови плівок хрому. У високодисперсних 

зразках структурний фактор, який визначає залишковий опір, може мати вирішальний 

внесок. В роботі [1] отримані результати досліджень плівок ванадію, в  яких  

спостерігається зменшення ТКО зі зменшенням розміру зерна. Характерною 

особливістю металічних тонких плівок є суттєве зменшення температурного 

коефіцієнту опору, яке в деяких випадках може забезпечити його інверсію [2,3]. 

Дослідження резистивних властивостей таких структур необхідні для вдосконалення 

елементів мікроелектроніки та взагалі зрозуміти на якому етапі плівка стає 

електросуцільною.  

Об’єктами дослідження в даній роботі є плівки хрому товщиною 50-100 нм. 

Плівки отримували методом термовакуумного випаровування на підкладку в 

оригінальній вакуумній камері оснащеній безмасляною системою відкачки. 

Чотиризондовим методом було виміряно опір плівок in situ під час процесів нагрівання-

охолодження, без розгерметизації вакуумної камери. Для електронно-мікроскопічних 

досліджень, плівки конденсували на сколи монокристалу KCl. Електронно-

мікроскопічні дослідження в режимах світлого та темного поля виконано з 

використанням просвітлювального електронного мікроскопа SELMI EM-125. 

Температурна залежність опору, отримана у першому циклі нагрівання 

свіжоcконденсованих плівок хрому, показує незворотне зниження опору. Енергія 

активації цього процесу, розрахована з графіка Арреніуса, побудованого для ділянки 

незворотного зниження опору, становить лише 0,017 еВ. Це вказує на високу дифузійну 

активність, характерну для свіжосконденсованих плівок. 
Показано, що розмір кристалів у свіжосконденсованих плівках становить 9 нм та 

після першого відпалу збільшується приблизно на 15%. Згідно з результатами 

резистивних досліджень, структура, що утворюється після першого нагріву, є 

стабільною і слабко змінюється при термоциклюванні. Встановлено, що в інтервалі 

температур від 20 °C  до 200 °C температурний коефіцієнт опору зразків є негативним і 

становить – 2∙10-4 К-1. При подальшому рості температури вище 250 °C , температурний 

коефіцієнт опору стає позитивним та має значення не більше 3∙10-5 К-1, яке залишається 

низьким в порівнянні з масивними зразками хрому. Ефекти, які спостерігаються в даній 

роботі, пояснено  нанокристалічною структурою зразків.   

 

[1] S. V. Dukarov, S. I. Petrushenko, V. N. Sukhov in: Vacuum V. 202, 111148 (2022). 

[2] M.Ohashi, K.Ohashi, M. Sawabu, M.Miyagawa, T.Kubota, K.Takanashi in: Physics   

Letters A (2016) V. 380, Issue 38, p. 3133. 

[3] M. Ohashi, M. Sawabu, K. Ohashi, M. Miyagawa, K. Maeta, T. Kubota and K.Takanashi,   

Journal of Physics: Conference Series, V. 969, 28th International Conference on Low 

Temperature Physics (LT28), Sweden, Gothenburg (2017). 
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It is known that there is still no comprehensive theory that could fully describe high-

temperature superconductors (HTSCs). One may agree that is the most actual challenge in 

modern solid-state physics. Among HTSCs with a superconducting (SC) transition 

temperature Tc exceeding the boiling point of liquid nitrogen, scientists distinguish a class of 

metal oxides with an active plane CuO2 such as YBa2Cu3O7–δ (or YBCO), called cuprates. 

These type-II superconductors are known to have a strong d-wave anisotropy expressed in a 

low density of charge carriers, strong electronic correlations and quasi-two-dimensionality, 

according to a great number of studies [1, 2, 3, 4]. 

The high value of Tc results in short size of Cooper pairs determined by the coherence 

length. Depending on the given direction in a crystal lattice, the corresponding sizes of 

Cooper pairs in ab-plane ξab are of an order of magnitude greater than ones along c-axis ξc. To 

determine ξab(T) and ξc(T) coherence lengths, one needs to obtain preferably wide temperature 

dependences of the upper critical field Hc2(T) in orientations of applied magnetic field both 

parallel to the ab-plane and c-axis. 

We report in detail the comparison of the upper critical fields Hc2(T) obtained within 

Ginzburg-Landau (GL) and Werthamer – Helfand – Hohenberg (WHH) theories for 

optimally-doped YBa2Cu3O7-d thin films. For different orientations of the magnetic field, the 

calculations give 638 and 153 T for Hc2(0) || ab and Hc2(0) || c, respectively, using 

WHH theory. The GL theory is able to describe experiment giving much higher values of 

Hc2(0). For the first time, we obtained the temperature dependences of coherence lengths 

ξab(T) and ξc(T) within proposed theories as well as using 50% and 90% criteria of the normal 

state resistivity value. The WHH(0.9ρN) approach gives ξab(0) = 14.7 Å and ξc(0) = 3.5 Å 

which correlates with literature data.  
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 Scientific interest in carbon nanodots (CNDs) began to grow exponentially since 

2004, when pronounced fluorescent properties of carbon-based nanomaterials have been 

reported [1]. Since then, a variety of CNDs characterized by a high quantum yield of 

photoluminescence, high biocompatibility and low toxicity for living organisms were 

chemically synthesized [2]. CNDs are ideally suited for multidisciplinary applications in 

various fields of science and technology, such as, for example: photonics, imaging of 

biological objects, medicine, sensors and others [3]. Taking into account a wide variety of 

developed technological approaches for chemical synthesis of CNDs, it becomes necessary to 

carry out a detailed study of the photoluminescence mechanisms of CNDs-based colloidal 

solutions.  

In our work, optical properties of CNDs chemically synthesized by solvothermal 

carbonization of a mixture of urea and anhydrous citric acid were studied. Optical absorption, 

photoluminescence excitation (PLE) and emission (PL) spectra as well as the characteristic 

photoluminescence lifetimes (7-11 ns) were measured. An energy diagram of photostimulated 

electronic transitions in this type of the multicolor luminescent CNDs was proposed. The 

studied concentration dependences of PL/PLE maps of the CNDs allowed to illustrate the 

phenomenon of resonant energy transfer of electronic excitation according to Forster 

mechanism. Temperature dependences of the PL/PLE-maps of CNDs colloids in the range of 

5 – 75 °C in different matrices were measured and it demonstrated the possibility of their use 

for thermometry purposes.  

The possibility of CNDs using for multicolor cell fluorescence imaging were also 

shown. Indeed, extremely small sizes of the studied fluorescent CNDs (< 8nm) allow their 

efficient penetration into biological cells with predominant localization in cell nuclei. Thus, 

this type of CNDs can be used for multi-color fluorescent labelling of the cell nuclei.  

 
[1] Xu X., Ray R., Gu Y., et al., J. Am. Chem. Soc., 126, (2004), p. 12736.  
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Основну перевагу в дослідженнях сорбційних властивостей матеріалів мають такі 

матеріали, які б поряд з високою розвинутою поверхнею володіли б такими 

характеристиками як широкий спектр застосування, варіативність між можливістю 

контролю їх властивостей як під час отримання так і корегуванні визначених 

параметрів при подальшій модифікації. Беззаперечною перевагою в таких 

дослідженнях володіють активовані вуглецеві матеріали [1, 2]. Мета дослідження 

полягає в отриманні вуглецевих матеріалів (ВМ) на основі відходів харчової 

промисловості з контрольованими сорбційними властивостями та корегуванням їх за 

допомогою термохімічної активації з метою застосування в якості електродів 

електрохімічних конденсаторів. 

Отримання ВМ здійснювали методом термохімічної активації. Механічно 

подрібнену шкаралупу горіха нагрівали до 300-350 ºC з витримкою 30 хв. Подрібнений 

до фракції 500 мкм карбонізат змішували з водою та калій гідроксидом у ваговому 

співвідношенні 1:1:0,5, відповідно. Після просушування поміщали у піч і нагрівали до 

900 ºC при швидкості нагріву 10 ºC/хв, та витримували при даній температурі протягом 

30 хв. Отриманий ВМ відмивали до нейтрального РН. Таким чином, отримували 

термохімічно активований ВМ. Для розкриття внутрішньої пористості та збільшення 

величини питомої поверхні ВМ піддавався термічній активації в повітряній атмосфері. 

Активацію проводили при температурі 400 ºC в інтервалах 30-240 хв. з кроком 30 хв. 

Ізотерми адсорбції/десорбції азоту для оцінки пористої структури вуглецевого 

матеріалу отримували за допомогою сорбтометра Quantachrome Autosorb Nova 2200e.  

Площа розвиненої поверхні матеріалів знаходить в межах 500 – 950 м2/г, 

причому максимум припадає на матеріал з часом температурної обробки 120 хв. 

Мезопориста структура розвинена для всіх досліджуваних матеріалів: об’єм мезопор 

варіюється в інтервалі Vmeso = 0,512 – 0,734 см3/г, доля мезопор в загальному об’ємі пор 

складає 72 – 95%. Максимальний об’єм мезопор спостерігається для матеріалів з часом 

термічної обробки 150 – 210 хв. Подальший час температурної обробки матеріалів є 

недоцільний, оскільки % виходу матеріалу по масі при часі температурної обробки 

більше 240 хв становить 33,7 % від маси вихідного матеріалу, а також призводить до 

зменшення площі поверхні матеріалу на ⁓ 45 % від максимальної (⁓ 35 % від вихідного 

матеріалу) та на ⁓ 20 % зменшення загального об’єму пор за розміром. 

З огляду на вищесказане, можна стверджувати, що варіювання параметрами 

технологічного процесу при отриманні вуглецевих матеріалів з сировини рослинного 

походження (шкаралупи горіха), дозволяє отримати матеріал з наперед заданими 

властивостями пористої структури з можливістю його пристосування до 

вузькоспеціалізованих як фізичних (електродні матеріали електрохімічних 

конденсаторів) так і медико-біологічних (матеріали для очистки крові) завдань. 

[1] B.K. Ostafiychuk, R.P. Lisovskiy, A.H.Z. Al-Saedi et al, Journal of Nano- and Electronic 

Physics 11(3) 03036 (2019). (doi: 10.21272/jnep.11(3).03036). 

[2] N. Ivanichok, O. Ivanichok, P. Kolkovskyi et al, Physics and Chemistry of Solid 

State, 23(1), (2022) 172-178. (https://doi.org/10.15330/pcss.23.1.172-178). 
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Photovoltaic cells are usually designed and fabricated to utilize visible light, which is 

the major part of solar energy, to generate electricity. Since visible light is absorbed by the 

cells, traditional solar cells are usually opaque. However, if transparent photovoltaic cells 

which utilize UV light as energy can be fabricated, they can be used as window glass of 

buildings or cars. Then the transparence of the glass will not be altered much, and may reduce 

the possible harm caused by UV irradiation to humans. The generated electricity may also be 

used to power household appliances [1]. ZnO/GaN heterostructure-based light-emitting 

devices, photodetectors, and lasers have already been demonstrated, but there are few reports 

on photovoltaic cells based on such structures [1–3]. 

For creation of the investigated heterojunction there were used the commercially 

available p-type GaN templates purchased from UNIPRESS from Poland such as magnesium-

doped GaN (0001)-oriented 2 μm thick layer grown by MOVPE method on 430 μm thick 

sapphire substrate with GaN non-conductive 1.5 μm thick buffer layer. According to the 

passport data p-GaN film is characterized by a relatively low dislocation density –                

(3–5) · 108 cm-2; the concentration of the embedded magnesium impurity is 2 · 1019 cm-3; the 

concentration of the electrically active holes is (2–3) · 1017 cm-3. ZnO microstructures were 

produced by the method of gas-transport reactions on the p-GaN epitaxial film [2]. The 

contact with the p-GaN was formed using thermally evaporated Ni (30 nm) followed by Au 

(35 nm) [3]. To produce photovoltaic cell, the array of ZnO microstructures was partially 

covered with spin coating with an insulator layer of photoresist. This was followed by 

deposition of In thin film as the top electrode [4]. 

The current-voltage (I-V) characteristic of the photovoltaic cell was measured at room 

temperature. The corresponding I-V characteristic showed a typical and clear rectifying 

behavior. The rectification coefficient, determined for 1 V, was equal to 58. The turn-on 

voltage of the heterojunction of ZnO/GaN was around 0.7 V. The diode-ideality factor was 

estimated from the slope of the ln(I) versus V plot in the range from 0.7 to 0.9 V. In our case 

the diode-ideality factor was estimated to be of around 5. The photovoltaic cell show obvious 

photovoltaic effect under UV illumination (wavelength 395 nm). When the power density of 

the UV light was 16 mW∕cm−2, the open-circuit voltage of the photovoltaic cell was 0.34 V. 

 

[1] X. Yang, C.-X. Shan, Y.-J. Lu, X.-H. Xie, B.-H. Li, S.-P. Wang, M.-M. Jiang, D.-Z. Shen, 

Optics Letters, 41, 685 (2016). 

[2] B. Turko, A. Nikolenko, B. Sadovyi, L. Toporovska, M. Rudko, V. Kapustianyk, 

V. Strelchuk, M. Panasyuk, R. Serkiz, P. Demchenko, Opt. Quant. Electron., 51, 135 (2019).  

[3] B.I. Turko, A.S. Nikolenko, B.S. Sadovyi, L.R. Toporovska, M.S. Rudko, 

V.B. Kapustianyk, V.V. Strelchuk, R.Y. Serkiz, Y.O. Kulyk, J. Phys. Studies, 25, 1701 
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Оксид цинку (ZnO) – відомий широкозонний напівпровідник з великою енергією 

зв’язку екситонів за кімнатної температури, який завдяки своїм властивостям відіграє 

важливу роль у різних технологічних областях, таких як газові сенсори, прозорі 

провідні оксиди (ТСО), рідкокристалічні дисплеї, прозорі тонкоплівкові транзистори, 

сонячні елементи. На сьогоднішній день, легування ZnO привертає значний науковий 

інтерес, оскільки це хороший метод для реалізації зміни ширини забороненої зони. ZnO 

легований атомами Al, In та Ga останніми роками привернув велику увагу як система з 

n-типом провідності, тоді як досліджень про інші тривалентні легуючі домішки значно 

менше. Зокрема, ZnO легований атомами La, Y та Sc показав перспективу як 

альтернативний матеріал для TCO. Так у роботі [1] представлено дослідження впливу 

морфології поверхні на оптичні спектри та електричні властивості тонких плівок ZnO з 

різним ступенем легування Y (ZnO:Y) та встановлено, що у плівках ZnO:Y, коли 

концентрація Y зростає до 4,7 мас. %, спостерігається синій зсув краю поглинання і 

червоний зсув для вищих концентрацій.  

В цій роботі ми подаємо результати першопринципних розрахунків зонно-

енергетичної структури та оптичних властивостей ZnO легованого атомами Y з різною 

концентрацією домішки, щоб встановити вплив сильного легування на електронні і 

оптичні властивості ZnO. Для розрахунків в межах теорії функціоналу густини (DFT) 

ми використовуємо підхід GGA, заснований на обмінно-кореляційному потенціалі 

PBEsol з поправками Габбарда, реалізованому в програмному пакеті CASTEP. Для 

моделювання легування ZnO з різною концентрацією атомів домішки використано 

метод суперкомірок. В нашій роботі розглянуті моделі суперкомірок 2×2×2, 3×3×1, 

2×2×3, 2×2×4, 3×3×2 і 3×3×3 в яких один із атомів Zn замінювали на атом Y, що 

відповідає ступеню легування 6,25%, 5,56%, 4,17%, 3,125%, 2,78% і 1,85%, відповідно. 

Результати розрахунків показують, що параметри ґратки зростають зі 

збільшенням концентрації домішки Y. Дослідження електронних властивостей 

показало, що рівень Фермі легованого кристала ZnO зміщується вгору по енергетичній 

шкалі в зону провідності, демонструючи властивості напівпровідника n-типу. Ми 

виявили, що зона провідності поблизу рівня Фермі в основному визначається s-станами 

атомів Zn і Y, а заборонена зона розширюється зі збільшенням концентрації Y, що 

свідчить про синій зсув краю поглинання у ZnO:Y. Для пояснення експериментальних 

даних додатково розглянуто вплив точкових дефектів, зокрема вакансій оксигену та 

цинку, на електронну структуру ZnO:Y. Встановлено, що наявність в структурі 

вакансій Zn призводить до зменшення ширини забороненої зони. Отримані результати 

будуть корисними для подальшої підготовки ZnO:Y для експериментів. 
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Ferroelectric perovskite solid solutions have been intensively investigated as they 

show many interesting structural and dielectric properties which make them suitable for 

device applications. Establishing a connection between the macroscopic properties of that 

material and the microscopic properties of the composing atoms is an important scientific task 

and is crucial for the reasonable design of new materials with improved properties. The 

technologically important Pb[(Mg1/3Nb2/3)xTi1−x]O3 (PMN-PT) and Pb[(Zn1/3Nb2/3)xTi1−x]O3 

(PZN-PT) solid solutions are good objects for the study of structure-property correlations due 

to existence of a wide range of experimental data. But, to the best of our knowledge, almost 

all investigations of these systems have been experimental, and there have been only a few 

density functional theory (DFT) research focusing on the relationship between the local 

structure and the electronic properties of such compounds. 

To obtain a better understanding of the properties of the PMN-PT system, we carried 

out theoretical first-principles investigations of the local atomic environment in such 

compounds and their electronic properties using DFT. For theoretical calculations, a 2×2×2 

supercell with 40 atoms is used to study the local structures of Pb[(Mg1/3Nb2/3)0.75Ti0.25]O3 

(0.75PMN-0.25PT). Periodic DFT calculations were carried out using the plane-wave 

pseudopotential method as implemented in the CASTEP code. Exchange and correlation were 

approximated using the GGA-PBE functional.  

The values of Pb and B-cation (Mg, Nb, Ti) displacements inside their respective 

oxygen cages are the determining factor for the macroscopic properties such as polarization in 

PMN-PT ferroelectric perovskites. The Pb2+ 6s lone-pair electrons bring about a large Pb 

displacement and a significant Pb contribution to the overall polarization [1]. Analysis of 

local structure at the equilibrium state shows that Pb ions undergo the largest displacement of 

0.395 Å from their perfect positions, moving towards the Mg-Nb face and avoiding the Ti-Nb 

face because the repulsive force between Pb-Nb and Pb-Ti is stronger than that between Pb-

Mg. Nb and Ti ions move along the same direction as Pb displaces, and Mg ions are only 

slightly displaced. We are seeing that both Nb and Ti move off-center by 0.18–0.22 Å and 

create short Nb-O and Ti-O bonds, making an essential contribution to the macroscopic 

polarization. To obtain a better understanding of the properties of the system, we carried out 

electronic structure calculations. The 0.75PMN-0.25PT has a direct bandgap of 2.35 eV that is 

underestimated compared to the experimental value (3.24 eV [2]), which is a well-known 

problem of the GGA calculations. 

Acknowledgments. This work was supported by the Ministry of Education and Science of 
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Оксид цинку (ZnO) є відомим широкозонним напівпровідником, який завдяки 

своїм властивостям, таким як широка заборонена зона, хороша прозорість та велика 

енергія зв’язку екситонів, дозволяє його використання для сонячних елементів, 

світловипромінюючих пристроїв і прозорих електродів. Останнім часом 

спостерігається зростання наукового інтересу до наноструктур на основі ZnO завдяки 

їхній специфічній структурі і властивостям, що відрізняються від об’ємних аналогів. 

Синтезовано та охарактеризовано декілька видів наноструктур ZnO, зокрема у вигляді 

надтонких наношарів [1–3]. Для розробки пристроїв на основі ZnO одним із найбільш 

актуальних питань є легування ZnO. Проведено численні дослідження електронних і 

магнітних властивостей моношару (МШ) ZnO, легованого атомами різних елементів, 

для можливого застосування в наноелектроніці та спінтроніці [4]. Результати 

показують, що електронні та магнітні властивості МШ ZnO можна модифікувати таким 

легуванням. У цьому дослідженні проведено вивчення за допомогою розрахунків з 

перших принципів структурних, електронних та магнітних властивостей легованого 

атомами рідкісноземельних елементів (РЗЕ) МШ ZnO.  

Першопринципні розрахунки проведено в межах теорії функціоналу густини 

(DFT), використовуючи програмний пакет CASTEP. Для розрахунків структурних та 

електронних властивостей легованого МШ ZnO ми використали наближення GGA в 

параметризації PBEsol з поправками Габбарда (GGA+U) для точного опису обмінно-

кореляційної взаємодії. Початкова структура МШ ZnO побудована від 

вюрцитоподібного кристала ZnO вздовж полярної поверхні (0001). Для того, щоб 

дослідити вплив домішкок на стабільність MШ ZnO було побудовано моделі 

суперкомірок 2 × 2 × 1, 3 × 3 × 1 та 4 × 4 × 1. Для уникнення взаємодій, спричинених 

періодичними граничними умовами, вздовж напряму z побудовано вакуумну щілину, 

розміром 15 Å. Результати розрахунків показують, що оптимізовані геометричні 

структури легованого МШ ZnO мають очевидне спотворення в площині. Отримані 

енергії формування домішки показали, що розглядуваний МШ ZnO, легований атомами 

РЗЕ, може бути реалізований у відповідних експериментальних умовах. Зонно-

енергетичні спектри МШ ZnO можна регулювати легуванням рідкоземельних металів. 

Магнітний момент легованого МШ ZnO, в основному складається з локалізованих 𝑓 

станів атомів РЗЕ. Наші результати показали, що легування РЗЕ є ефективним шляхом 

для налаштування магнітних і електронних властивостей МШ ZnO для його 

майбутнього застосування в наноелектроніці та спінтроніці. 
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As is known, thermal greases are used to remove heat from heat-generating working 

elements of electronic devices, in particular, processors, chipsets, computer video 

accelerators, lasers, high-power LEDs, etc. Mostly, all thermal greases contain a polymer (for 

example, silicone oil) and various fillers-thickeners (for example, aluminum nitride, boron 

nitride, silver, aluminum oxide, zinc oxide, graphite). Graphene-based thermal conductive 

composites have come into notice in recent years. A considerable number of works devoted to 

increase thermal conductivity by increasing the graphene loading. However, it is not practical 

for the fabrication process when the grapheme content is too high [1]. In general, graphene 

behaves as hydrophobic. On the other hand, graphene with functional groups called reduced 

graphene oxide (rGO) has better stability due to the hydrogen bonding [2]. 

The thermal conductivity of the composite materials based on the commercial ZnO 

micropowder with/without rGO powder (0.5 vol. %, purchased from Sigma-Aldrich) 

dispersed in the polymethylsiloxane (silicone oil) was measured using the radial heat flow 

method. The thermal conductivity of the composite material based on the commercial ZnO 

micropowder with an average particle size of 50 m was found to be  = 1.2 W/(m∙K). The 

thermal conductivity of the composite material on the basis of ZnO and rGO was found to be 

 = 7.5 W/(m∙K). At room temperature, the values of the dielectric constant  at electric 

current frequencies  = 50 Hz or  = 1 MHz and the specific volume electrical resistance 

 ( = 50 Hz) for composites were obtained. For the composite based on ZnO (without rGO), 

the following values were obtained:  = 7,8 ( = 50 Hz),  = 6,4 ( = 1 MHz) and 

 = 4·1010 Ohm·cm ( = 50 Hz). Whereas for the composite based on ZnO and rGO the 

following are:  = 60 ( = 50 Hz) and  = 43 ( = 1 MHz) and  = 8·109 Ohm·cm ( = 50 Hz). 

The dielectric constant and reduction of the specific volume electrical resistance with 

decreasing of grain sizes of ZnO powders in composites is associated with the quantity of 

water adsorbed on the surface of ZnO powders during the synthesis. Large values of thermal 

conductivity and dielectric constant, as well as lower specific volume electrical resistance of 

the rGO-ZnO composite are related to the physical properties of rGO ( = 2600 W/(m∙K), 

 = 1130 ( = 50 Hz),  = 1.4·10-2 Ohm·cm) [3–5]. 

 

[1] D. Han, Y.-H. Zhao, Y.-F. Zhang, S.-L. Bai, RSC Adv., 5, 94426 (2015).  

[2] R. Kamatchi, K.G. Kannan, IJRER 8, 313 (2018).  

[3] Y. Zeng, T. Li, Y. Yao, T. Li, L. Hu, A. Marconnet, Adv. Funct. Mater., 29, 1901388 

(2019). 

[4] Z. Chen, Y. Liu, L. Fang, P. Jiang, X. Huang, Appl. Surf. Sci., 470, 348 (2019). 

[5] A. Bhaumik, J. Narayan, J. Appl. Phys., 120, 105304 (2016). 
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У сучасній технології створення елементів оптоелектроніки актуальним є 

створення розподілених та гібридних систем. Такі системи можуть складатися з 

металевих наночастинок, квантових точок, органічних молекул та асоціатів 

компонентів, що входять до системи. Наночастки металів проявляють у спектрах 

поглинання явище локального плазмонного резонансу. Енергія плазмонних коливань у 

резонансі набуває значного значення, внаслідок чого у просторі навколо наночастки 

створюється поле високої напруженості. Органічні молекули, квантові точки, що 

знаходяться поблизу наночастинок, можуть змінювати оптичні властивості.  

У цій роботі представлені результати дослідження оптичних та люмінесцентних 

процесів, що протікають у гібридних структурах, утворених з колоїдних КТ CdS та 

наночастинок срібла. Об'єктом дослідження були два типи КТ CdS, вирощені з 

надлишком кадмію та з надлишком сірки [1]. В обох типах зразків змінювалася 

концентрація наночастинок.  

Виявлено немонотонну зміну інтенсивності люмінесценції КТ CdS при введенні 

в колоїдний розчин НЧ Ag. Спостережуване збільшення інтенсивності світіння КТ CdS 

при введенні малих концентрацій наночастинок, трансформувалося у гасіння зі 

збільшенням концентрації НЧ, залишаючись, однак, більшою величиною порівняно з 

вихідним значенням. 

Встановлено також, що введення НЧ Ag змінювало контур широкої смуги 

люмінесценції з λмакс = 650 нм, що спостерігається в обох типах КТ. У КТ, які були 

вирощені з надлишком кадмію в спектрі світіння чітко проявилася і домінувала 

короткохвильова смуга з λмакс = 470 нм. Відомо, що поява в спектрі світіння КТ CdS 

короткохвильової смуги свідчить про зменшення ролі глибоких центрів світіння, 

пов'язаних з поверхневими дефектами.  

Таким чином, особливості люмінесценції, що спостерігаються, в композитах Ag 

CdS/НЧ пояснюються в рамках наступних уявлень. Під впливом на НЧ срібла 

електромагнітного поля, в наночастинках виникають коливання плазмонів. Енергія цих 

коливань релаксує двома шляхами: через процеси розсіювання енергії в навколишній 

простір та через процес поглинання енергії самими НЧ. У першому випадку 

відбувається збудження люмінесценції, у другому поглинання, яке переважає над 

процесом розсіювання зі зменшенням відстані між наночастинками. Таким чином, при 

збільшенні концентрації НЧ, тобто зі збільшенням їхньої концентрації більша частина 

енергії витрачається на поглинання самими наночастинками, а не на збудження 

люмінесценції. Якісно, це підтверджується тенденцією спаду інтенсивності смуги 

плазмонного резонансу НЧ срібла зі збільшенням їхньої концентрації. Очевидно, що 

НЧ срібла можуть виконувати і пасивуючу роль, що особливо проявляється при 

збільшенні їх концентрації в композиті. 

 

[1] К.О.Вергелес, В.А. Сминтина, В.М. Скобєєва, М. В. Малушин. Залежнiсть спектрiв 

фотолюмiнесценцiї КТ CdS вiд стехiометрiї // ISSN 1024-588X. Вiсник Львiвського 

унiверситету. Серiя фiзична. 2019. Випуск 56. С. 3-10.   DOI: 

https://doi.org/10.30970/vph.56.2019.3 



                                                                                                                     ЕВРИКА – 2022 C21 

 

THE INVESTIGATION OF HOT SPOTS IN SCHOTTKY 

CONTACTS BY CURRENT ATOMIC FORCE MICROSCOPY 

MODE 
 

Olga Sviridova, Olena Sviridova 

Odessa Polytechnic National University, 65044, Ukraine, Odessa, 

Shevchenko av., 1, sviridova@onu.edu.ua 
 

For a number of tasks of semiconductor electronics, it is necessary to create micro 

areas of high current density (i.e. to create an Ohmic contact) inside of Schottky contacts. 

We report about the investigation of hot spots [1] (small Ohmic contacts inside of 

Schottky contacts) by the method of current atomic force microscopy (I-AFM). 

The studied samples (see Fig. 1) were 

manufactured in the laboratory of 

Semiconductor Physics group, Universität 

Leipzig. The diameter of the hot spot was ~5 

µm while the diameter of the Schottky 

contact varied between (200 – 700) µm. It is 

clear that for such a small area of the Ohmic 

contact wide spread methods of IV-

measurements are not applicable. Only a 

needle with the area, smaller than the area of 

the hot spot could be used for such 

measurements. These requirements match 

with the needle for I-AFM. We worked on 

AFM XE-150, manufactured by Park Systems (South Korea). A detailed description of the 

operating principles and possibilities of I-AFM modes is given on the web-site of Park 

Systems [2]. Probes NSS18Ti-Pt and NSS36Ti-Pt [3] were used for the measurements. 

Topography and current imaging are presented on Fig. 2. 

Fig. 2. Topography (left) and corresponding current (right) imaging of the hot spot. 

 

[1] S.Müller, H. von Wenckstern, O. Breitenstein, J. Lenzner and M. Grundmann, DPG 

Spring Meeting, Berlin (2012), HL 92.17. 

[2] ParkSystems (Electronic resource). URL: http://www.parkafm.com/ (04.05.15). 

[3] MikroMasch Catalogue Spring 2006. P.12. 

Fig. 1. Schematic representation of 

cross section of studied structures. 
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Застосування як каналів польових транзисторів одно- та багатостінних 

вуглецевих нанотрубок сприяє подальшому масштабуванню інтегральних мікросхем. 

Відомо, що електронний спектр нанотрубки дискретний. Її провідність досягається 

тунелюванням електронів з верхнього заповненого рівня катода на дискретний рівень 

нанотрубки, а потім з останнього на нижній незаповнений рівень анода. В межах 

нанотрубки тунелювання відбувається практично без розсіювання енергії за рахунок -

електронних станів, делокалізованих на всю довжину нанотрубки. При дії зовнішнього 

електричного поля електронний рівень нанотрубки зміщується і її провідність 

відповідно теж змінюється. У балістичних транзисторах, завдяки відсутності 

зворотного розсіювання носіїв, довжина вільного пробігу збільшується до лінійного 

розміру каналу. У цьому випадку транспорт носіїв зазвичай визначається згідно 

концепції Ландауера [1].  

Поряд з цим у класичній теорії для визначення густити струму носіїв, 

коефіцієнтів генерації, рекомбінації та інших параметрів як базові  використовують 

традиційні рівняння Пуассона та безперервності. У даній роботі для прогнозування 

робочих характеристик польового транзистора  із каналом вигляді одностінної 

вуглецевої нанотрубки було застосовано дифузійно-дрейфову транспортну модель із 

статистикою Фермі-Дірака. Врахування квантового потенціалу Бома дозволило 

подолати проблеми її апробації при проявленні ефектів короткого каналу. 

Приладне моделювання польових транзисторів було реалізовано із 

використанням  інструментарію Silvaco TCAD.  Алгоритм реалізовано шляхом 

комплексного застосування моделей, вибором матеріалів з локальної бази даних, 

ручним завданням параметрів, профілів легування, тощо. Основним типом файлів є 

командні файли створені в DeckBuild. В них записується послідовність команд від 

симулятора ATLAS  або симулятора технологічних процесів ATHENA. 

Циліндричні геометрії транзисторних структур [2] створювалися за допомогою 

операторів, якими задавалися радіус, кут та Z-координати, а також створювалася 3D-

сітка. Особливості транспорту заряду визначалися операторами, які дозволяють 

враховувати дифузійно-дрейфовий транспорт заряду в рамках статистики Фермі-

Дірака,  особливості рухливості інверсійного шару, рекомбінаційні механізми Шоклі-

Рід-Холла, квантовий потенціал Бома, тощо. Слід відмітити, що між металевим 

електродом та вуглецевою нанотрубкою формується бар'єр Шотткі.  Це довгий час 

перешкоджало моделюванню подібних транзисторів. Цю проблему вдалося вирішити 

завдяки використанню паладію як матеріалу електродів. 

У структурі транзистора затвор був відділений від каналу ізоляційними шарами 

діоксиду гафнію та діоксиду силіцію. У приконтактних областях витоку та стоку 

передбачалася наявність донорної домішки з концентрацією  108 см–3. Типові 

передавальні  вольт-амперні характеристики (ВАХ) для фіксованих значень напруги на 

стоці  0,05 В та 0,10 В у відповідних логарифмічних координатах приведені на рис. 1.  

mailto:i.buryk@ki.sumdu.edu.ua
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 Рис.1. Логарифмічні ВАХ для 

польового транзистора iз каналом у виглядi 

вуглецевої нанотрубки при зміні температури 

від 250 К до 500 К [2] 

 

 

 

 

 

 

 

Із зростанням температури фіксується зменшення величин порогової напруг та 

струму відкритої структури, але експоненціальне збільшення величини струму закритої 

структури. Подібний характер залежностей вважається типовим для транзисторних 

структур. Були розраховані величини температурних коефіцієнтів для порогової 

напруги, допорогового розкиду та струмів вмикання та витоку відповідно  3,210-4 K-1, 

3,210-3 K-1, -6,210-5 K-1 та 1,010-4 K-1. Отримані результати демонструють 

покращення струмових характеристик структури із каналом у вигляді вуглецевої 

нанотрубки  в порівнянні з польовими транзисторами із каналами на основі нанодротів 

кремнію [3].  

Отже, у рамках дифузійно-дрейфової моделі транспорту носіїв заряду із 

врахуванням квантового потенціалу Бома продемонстровано відмінні характеристики 

для транзисторних  структур із каналами у вигляді вуглецевих нанотрубок. При малих 

напругах зміщення отримано типовий характер температурних залежностей, зокрема 

величини порогової напруги та допорогового розкиду зменшуються та збільшуються 

відповідно із зростанням температури в інтервалі від 250 К до 500 К, що може бути 

пов’язане із зростанням струму витоку. Поряд з цим  фіксується незначне спадання 

сили струму вмикання на 1,6 %. Отримані результати чисельного моделювання 

свідчать про високу термостійкість електричних параметрів досліджуваних нами 

приладів та узгоджуються з відомими експериментальними даними. 

 

[1] Y. Liu, X. Duan, HJ. Shin et al., Nature 591, 43 (2021). 

[2] I.P. Buryk, I.M. Martynenko, L.V.Odnodvorets et al., J. Nano- Electron. Phys. 14, 01024 

(2022).  

[3] I.P. Buryk, A.O. Holovnia, I.M. Martynenko, O.P.Tkach, J. Nano- Electron. Phys. 13, 

04030 (2021). 
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The search for semiconductor materials with desirable properties for photovoltaics and 

optoelectronic devices can be enhanced by machine learning methods, which can replace 

potentially expensive calculations based on density functional theory (DFT) or even by 

extremely accurate Monte-Carlo methods. 

Because the Born-Oppenheimer approximation assumes that the nuclei and electron 

wave functions are separable, in such a case we can draw a direct relationship between the 

positions of the nuclei and the configuration and energy of the electrons. This means that it 

should be possible to construct an approximation for this relationship which can as close to 

the true state as possible. Classically such approximation has been based on physically 

meaningful assumptions, and was usually only assuming couples, or triplets of atoms, limiting 

their approximative capabilities.  

Methods utilizing machine learning can overcome such difficulties by assuming a very 

expressive general approximation function which is not based on any physical considerations. 

Like in any other machine learning task the main goal is to fit this general function 

approximation to some given data set, here being the energy of the given atomic 

configuration1. Despite being generally quite accurate, such approximations need special care 

when fitting it to the data set, since any incorrect data, or any missing data can potentially lead 

to unphysical situations. The benefit of utilizing such approximations is their speed compared 

to ab initio methods, while keeping the accuracy and quality of the solution. Generally 

speaking the “training” of such neural networks requires a lot of example data, but recently 

there been advances in using neural network functions to directly solve ab initio problems, 

like the multielectron Schrodinger equation2. 

Here we suggest a new neural network based approximation for directly computing the 

gradient of the system energy with respect to the atom positions. This allows us to greatly 

accelerate the speed and performance of geometry optimization. This also allows us to do fast 

constant temperature molecular dynamics simulation by also utilizing a thermostat, otherwise 

the inaccuracy of the energy gradient will lead to energy fluctuations. We compare our 

architecture to the one given by Behler et al1 and find that we have a similar error of 0.54 

eV/Å compared to 0.47 eV/Å, while being an order of magnitude faster. 

As a future direction of research we suggest that it would be beneficial to directly 

describe the wave function of the system as this will remove the need of generating a training 

database, and potentially improve the generalizability of the model. 

 

[1] Jörg Behler, et al., Physical Review Letters 98, 146401 (2007). 

[2] David Pfau, et al., Physical Review Research 2, 033429 (2020). 
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Оптична анізотропія ахіральних одностінних вуглецевих нанотрубок (ВНТ) є 

наслідком високої поверхневої провідності і значної величини аспектного відношення 

[1]. При цьому однією з найбільш важливих величин, що характеризує оптичний відгук 

ВНТ є фактор підсилення локальних полів в околі ВНТ. У зв’язку з цим, дослідження 

частотних і розмірних залежностей фактора підсилення поля ахіральних одностінних 

ВНТ є актуальною задачею. 

При збудженні локалізованого поверхневого плазмонного резонансу на поверхні 

поодинокої ВНТ в рамках анізотропної теорії Мі для поперечного і поздовжнього 

факторів підсилення амплітуди поля можна записати вирази [2]: 

 

( ) ( )

( ) ( )

2 2

2 2

m

Re Im
4

Re Im

⊥ ⊥

⊥

⊥ ⊥

+
=

+ +
G , (1) 

 

( ) ( )
22 2

2 2

m m

Re Im+
= =G , (2) 

 

де 
( )⊥

 – поперечна (поздовжня) компоненти діелектричного тензора ВНТ. 

Як видно з (1), (2), співвідношення між дійсною та уявною частинами 

діелектричного тензора відіграють ключову роль. 

Результати розрахунків свідчать, що поздовжні компоненти фактора підсилення 

амплітуди поля практично не залежать від типу нанотрубки й є монотонними 

спадаючими функціями частоти, в той час як поперечні компоненти являють собою 

осцилюючі функції частоти. 

 

[1] H. Kosuge, S.P. Sherlock, T. Kitagawa, R. Dash, J.T. Robinson, H. Dai and M. V. 

McConnell, J. Am. Heart. Assoc., 1(6), e002568 (2012). 

[2] Ya.V. Karandas, A.V. Korotun, I.M. Titov, in: Collect. of Scient. Works of X 

International Scientific Conference «Functional Basis of Nanoelectronics (FBN-2019)» 

Kharkiv (2019), p. 118. 
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Порівняно з наносферами або нанострижнями, що складаються з однакової 

кількості атомів, металеві нанодиски мають великі поперечні перерізи розсіювання і 

поглинання на частотах поверхневого плазмонного резонансу. Відомо, що в таких 

системах просторова структура плазмонних мод є досить складною. Крім того, 

радіаційне загасання у дисках [1] є набагато більшим, ніж у стрижнях, тому 

спектральна ширина окремих плазмонних мод може бути великою, що призводить до 

перекриття плазмонних резонансів. Для того, щоб використовувати унікальні оптичні 

властивості металевих дисків на практиці необхідно детальне дослідження їх 

плазмонних мод. 

Частоти поверхневих плазмонних резонансів 
( )

sp

⊥
  для металевого нанодиску, що 

знаходиться в середовищі з проникністю m , можуть бути знайдені з умови 

 

( ) ( )( ) ( )

( )

m

1
Re sp

⊥⊥ ⊥

⊥

−
 = −

L

L
, (1) 

 

де ( )
Re

⊥
 – дійсна частинка поперечної (поздовжньої) компоненти діелектричного 

тензора матеріалу нанодиска, а фактори деполяризації 
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1

1
2

⊥ = −L L ,       

( )

2
2eff
eff3 2

2 2 eff
eff

1
1 arctg

212 1

 
 = − − −
 − −

L , (2) 

 

де в рамках підходу еквівалентного сплюсненого сфероїда eff  – ефективне аспектне 

відношення для диска. 

Як свідчать результати розрахунків, чим менший латеральний розмір диска, тим 

легше відбувається збудження поверхневих плазмонів и тим більшою є відстань між 

поперечним і поздовжнім плазмонними резонансами. 

 

[1] A.V. Korotun, N.I. Pavlishche, Opt. and Spectrosc. 130, 269 (2022). 
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В роботі [1] був застосовний метод Лапласа [2] для аналізу інтерференційних 

ефектів в процесах непружного розсіяння при високих енергіях. При цьому в роботі [1] 

розглядалась діаграма непружного розсіяння типу «гребінка». Запропонований метод 

врахування інтерференційних внесків може бути застосований до інших діаграм, 

показаних на Рис.1. Кожне коло позначає суму всіх можливих безпетльових (деревних) 

діаграм із однією вхідною лінією і заданою кількістю вихідних ліній.  

                                           
Рис.1. Приклад діаграми моделі «фі-три», що описує утворення декількох адронних 

струменів. 
 

На Рис. 2 показані результати розрахунків, що доводять необхідність врахування  

інтерференційних внесків між різними деревами. Їх врахування призводить до зміни 

внеску у парціальні перерізи на порядки величини в усьому діапазоні енергій, в якому 

проводились розрахунки. 

 
Рис. 2. Залежність внеску у знерозмірений парціальний переріз n  від діаграм виду рис. 1 з 

урахуванням ( i[ ] ) та без урахування ( i[ ] ) інтерференційних внесків, що відповідають 

перестановкам між різними деревами для 15n . ( tk - кількість деревних блоків) 

 

[1] O.Potiienko et al., Phys. Rev. D, 101, 076021 (2020).  

[2] N. G. de Bruijn, Asymptotic methods in analysis, Dover Publications (2010), 200 p. 
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Результати ряду астрофізичних спостережень свідчать про існування магнітних 

полів у великих міжгалактичних пустотах (т. зв. войдах) [1]. Походження цих 

великомасштабних магнітних полів досі залишається нез’ясованим. Для вирішення 

вказаної проблеми було запропоновано чимало різноманітних теорій. Досить 

популярним серед науковців є припущення про генерацію електромагнітних полів у 

ранньому Всесвіті на стадії інфляції [2, 3]. Вказаний процес відбувається за рахунок 

взаємодії квантових флуктуацій електромагнітного поля зі скалярним інфлатонним 

полем. 

Нами було розроблено новий математичний формалізм градієнтного розкладу 

для опису інфляційного магнітогенезу. Даний метод, на відміну від стандартного 

помодового розкладу, дозволяє врахувати такі суттєво нелінійні явища як зворотна 

реакція та ефект Швінгера. До того ж він працює в координатному (а не в імпульсному) 

просторі, що дещо спрощує подальший розгляд. 

 Спочатку даний метод було застосовано для моделей з одним видом зв’язку 

електромагнітного поля з інфлатоном: кінетичним [4] або ж аксіонним [5] (в останній 

роботі також враховувався вплив ефекту Швінгера). У даній роботі метод 

узагальнюється на більш повний випадок, коли присутні одночасно кінетичний і 

аксіонний зв’язки, а також швінгерівська провідність. 

Було виведено систему рівнянь методу градієнтного розкладу та запропоновано 

спосіб її обриву. Проведено чисельні розрахунки у конкретній інфляційній моделі для 

найпростіших функцій кінетичного та аксіонного зв’язку. Для спрощення розглянуто 

випадок без ефекту Швінгера та зворотної реакції. З метою перевірки методу та оцінки 

точності отриманих результатів було проведено розрахунки в тій же моделі, але іншим 

методом, що працює з окремими модами електромагнітного поля. Встановлено, що 

метод градієнтного розкладу дає змогу отримати результати для згенерованих 

електромагнітних полів з похибкою, що не перевищує ∼10%. При цьому є виграш у 

часі при розрахунку цим методом у 3-4 рази. В подальшому планується застосувати 

метод градієнтного розкладу у випадку, коли динаміка електромагнітного поля є 

нелінійною за рахунок зворотної реакції чи ефекту Швінгера. 
 

[1] A. Neronov and I. Vovk, Science 328, 73 (2010). 

[2] T. Kobayashi, J. Cosmol. Astropart. Phys. 05, 040 (2014). 

[3] K. Subramanian, Rep. Prog. Phys. 79, 076901 (2016). 

[4] O. Sobol, A. Lysenko, E. Gorbar, S.Vilchinskii, Phys. Rev. D 102, 123512 (2020). 

[5] E.Gorbar, K. Schmitz, O. Sobol, S.Vilchinskii, Phys. Rev. D 104, 123504 (2021). 
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Quantum graph states corresponding to spin system with Ising interaction are considered.  

The relation of the geometric characteristics of the graph states with the properties of the 

corresponding graphs is obtained. It is found that the velocity of quantum evolution, the 

curvature and the torsion of the graph states are related to the total number of edges, triangles 

and squares in the graphs. On the basis of this result quantum algorithm for the calculation of 

the number of edges, triangles and squares is proposed [1]. The algorithm was realized on 

IBM’s quantum computer ibmq manila. The algorithm opens a possibility to achieve quantum 

supremacy with multi-qubit quantum computers.  

 

[1] Kh. P. Gnatenko, H. P. Laba, V. M. Tkachuk, Phys. Lett. A  452, 128434 (2022). 
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Знайдено на квантовому комп’ютері компанії IBM основні стани 

спінових систем, які описуються моделлю Ізінга, (система двох спінів, 

ланцюжки спінів) за допомогою квантвого наближеного оптимізаційного 

алгоритму. Така проблема пов’язана з задачею розділення графа на дві 

підсистеми з якомога більшою кількістю перетнутих ребер, яка відома у 

літературі як Max-Cut [1]. Розв’язки таких задач можуть застосувуватись у 

логістиці, маркетингу, соціологічних та біологічних дослідженнях, тощо [2] 

 

[1] Fahri E., Goldstone J. A Quantum Approximate Optimization Algorithm. —2014. 

 

[2] Wang R.-S., Wang L.-M. Maximum cut in fuzzy nature: Models and algorithms. 

— 2010. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ E  
 

ФІЗИКА КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ 
 

 

SECTION E 
 

PHYSICS OF CONDENSED SYSTEMS 

 
 



                                                                                                                     ЕВРИКА – 2022 E1 

 

FLUCTUATION CONDUCTIVITY AND PSEUDOGAP 

 IN SLIGHTLY DOPED HOBA2CU3O7- δ SINGLE CRYSTAL 
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The effect of annealing at room temperature on the fluctuation conductivity (FLC) 

σ′(T) and pseudogap (PG) Δ*(T) in the basal ab-plane of REBa2Cu3O7-δ (RE=Ho) single 

crystals with a lack of oxygen has been studied. It is shown that at all stages of annealing, the 

FLC near Tc can be described by the Aslamazov–Larkin (AL) and Maki–Thompson (MT) 

fluctuation theories, demonstrating a 3D–2D crossover with increasing temperature [1]. The 

crossover temperature Т0 was used to determine the coherence length along the с axis, ξс(0) = 

(2.82 ± 0.2) Å. At the intermediate stage of annealing, an anomalous increase in 2D FLC was 

revealed, which is associated with the influence of uncompensated magnetic moments in 

HoBa2Cu3O7-δ (HoBCO): μeffHo = 9.7 μB. For the quenched sample S1, the temperature 

dependence of the PG has a shape typical of single crystals with a large number of defects. 

However, Δ*(T) has two small additional maxima at high temperature, which is a feature of 

HoBCO single crystals with pronounced twins and  indicates the two-phase nature of the 

sample. Upon annealing, the shape of Δ*(T) noticeably changes, very likely due to an 

increase in the magnetic interaction (sample S2) [2]. More important is the change in the 

slope of the data at high temperatures, which has become about 3.5 times steeper. The 

ordering of the oxygen distribution due to the diffusion process during annealing somewhat 

compensates for the influence of magnetic interaction. But the slope does not change (sample 

S3). Interestingly, the slope turns out to be the same as for FeAs-based superconductors, 

suggesting the possibility of the existence of spin density waves in HoBCO in the PG state 

[3]. The comparison of the pseudogap parameter Δ*(T)/Δ*max near Tc with the Peters-Bauer 

theory revealed a slight increase in the density of local pairs <n↑n↓>, which should explain the 

observed increase in Tc by 9 K during annealing.  

 

[1] R. V. Vovk and A. L. Solovjov, Fiz. Nizk. Temp. 44, 111 (2018) [Low Temp. Phys. 44, 

81 (2018)].  

[2] R. V. Vovk, M. A. Obolenskii, A. A. Zavgorodniy, I. L. Goulatis, V. I. Beletskii, A. 

Chroneos, Physica C 469, 203 (2009).  

[3] A. L. Solovjov, L. V. Omelchenko, V. B. Stepanov, R. V. Vovk, H.-U. Habermeier, H. 

Lochmajer, P. Przysłupski, and K. Rogacki, Phys. Rev. B 94, 224505 (2016). 
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The APW–LO technique as implemented in the WIEN2k package was employed to 

calculate the band structure, total and partial density of states, and the optical constants of 

Hg3S2Br2. The analysis of the band energy dispersion for Hg3S2Br2 shows that the optical 

band gap is estimated to be roundly 2.69 eV. It is in satisfactory agreement with the 

experimental value of 2.9 eV. The essential contribution to the energy of the Hg-S bond adds 

to the hybridization of sulfur p orbitals that are oriented along the bond. However, some 

contribution to the bond between the [SHg3] trigonal pyramids of the [Hg3S2Br4] octahedra 

also came from the hybridization of p orbitals of sulfur atoms that form neighbor pyramids. 

DFT calculations show that four fine-structure particularities are detected in our computation 

of real and imaginary components of the dielectric function for Hg3S2Br2. Their energy 

positions in the case of ε1 (ω) dielectric function at about 5, 6.2, 7.5, and 10.3 eV, 

respectively. It should be noted, that energy positions in the case of the ε2 (ω) curve differ 

slightly. The computed real component of the dielectric function ε1 (ω) diminishes beginning 

from about 5.0 eV up to 6.5 eV. Whereas, the computed imaginary component of the 

dielectric function ε2 (ω) decreases gradually beginning from 7.2 eV and tends to be about 

null with enhancing photon energy. Based on studies of optical activity in the Hg3S2Br2, it 

was found that the optical values and dispersion of rotatory ability are connected with the 

direct inter-band optical transitions [1-3]. Using the calculated dispersion of the real and the 

imaginary parts of the complex dielectric function, one can determine other optical properties 

such as absorption coefficient α(ω), refractive index n(ω), energy loss function L(ω) and 

reflectivity R(ω). The recent advances in optical devices have opened up new opportunities 

for sensing and biomedical imaging techniques. One of the main tasks of modern nanophysics 

is to develop new low-cost semiconductor materials for functional elements of medical 

devices with much-improved detection properties. This fact is very important for the 

qualitative formation of medical imaging. Hg3S2Br2 crystals are expected to contribute to the 

development of nanophysics and personalized medicine for health monitoring and prevention. 

 

[1] O. Bokotey, Optik, 156 C, (2018), 39-42. 

[2] O.V. Bokotey, J. Alloys Compd., 678, (2016), 444-447. 

[3] O.V. Bokotey, T.V. Vu, O.O. Bokotey, in: Abstr. of the international scientific and 

technical conference of students and young scientists «Physics. Electronics. Electrical 

Engineering», Sumy, (2021), p. 31. 
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У даній роботі розроблено модель для вивчення мікроструктурних перетворень в 

бінарних системах Zr-Nb, що зазнають термічного та радіаційного впливу. Дослідження 

проводилися з використанням підходу фазового поля в поєднанні з методом CALPHAD 

та швидкісною теорією. Цей підхід узагальнений урахуванням впливу дислокацій 

невідповідності, динаміки точкових дефектів та їх стоків, якими є міжвузельні та 

вакансійні дислокаційні петлі. Вивчено динаміку преципітатів β-фази при термічній 

обробці твердого розчину. Детально розглянуто стабільність преципітатів β-Ніобію при 

нейтронному опроміненні за різних умов шляхом вивчення локального розподілу поля 

концентрації Nb, фазового поля, поля концентрації вакансій та поля густини дислокацій 

невідповідності. Використовуючи дозові залежності густини петель, розмір 

преципітатів та їх густину, було оцінено пов’язану з цими параметрами зміну 

зміцнення.   

Показано, що на стадії термічної обробки преципітати Ніобію в β-фазі мають 

середній розмір 11-12 нм, що добре співвідноситься з експериментальними даними.  

Також показано, що рівноважні вакансії та ядра дислокацій невідповідності 

зосереджені в околі границь фаз. Аналіз поведінки преципітатів при різних 

температурах показує, що при 550К процес росту можна вважати квазістаціонарним, а 

підвищення температури приводить до перегрупування рівноважних вакансій та 

дислокацій невідповідності, що сприяє дифузно-контрольованому зростанню 

преципітатів. 

При вивченні стабільності преципітатів β-фази при опроміненні встановлено, що 

при великій швидкості пошкоджень (10-4 з.н.а./с), що відповідає опроміненню в 

прискорювачі, балістичне перемішування атомів переважає над процесами дифузії, що 

призводить до розчинення всіх первинно сформаваних преципітатів і гомогенізації 

системи. Було встановлено, що дислокації невідповідності сприяють утворенню 

доменів збагачених Nb. При швидкостях опромінення (10-5 з.н.а./с) дифузійні процеси 

відіграють головну роль в еволюції мікроструктури. Тут під впливом механізму дифузії 

вакансій та дислокацій невідповідності великі частинки β-фази залишаються 

стабільними, тоді як малі можуть розчинятися. Підвищення температури прискорює 

дифузійні процеси в результаті чого відбувається процес коагуляції, що 

супроводжується формуванням преципітатів великого розміру зі взаємодіючих малих 

за сценарієм Освальдівського визрівання. Збільшення розміру доменів до 1-2 нм при 

накопиченні дози в цих умовах і зниження вмісту Nb всередині преципітатів добре 

співвідносяться з експериментальними даними.  
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ISOCHORIC THERMAL CONDUCTIVITY. 

THERMOACTIVATE CONTRIBUTION. F-134a. 
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B. Verkin ILTPE of NASU, Kharkiv, Ukraine 

e-mail: zvonaryova@ilt.kharkov.ua 
 

Molecular crystals with an orientational disorder have always been of great interest. 

Due to this, a large array of experimental data for disordered crystals has been accumulated. 

Such crystals usually have orientationally disordered phases. For a long time there was no 

appropriate theoretical model for describing the temperature dependences of thermal 

conductivity in disordered solids.  

However, in recent study [1] a general microscopic theory of thermal conductivity was 

presented. According to this theory an equation for describing thermal conductivity has two 

components:  

κ(T)=κph+κdif=A/Т+В     (1) 

where κph – is the heat transfer by phonons, κdif –is diffuse contribution which does 

not depend on temperature.  

At high temperatures, the behavior of the isobaric and isochoric thermal conductivities 

of molecular crystals are different. Such behavior is explained by the appearance of a thermal 

activation mechanism. This contribution is associated with thermal activation of some 

intramolecular modes. 

It was [2-4] shown that an additional contribution to thermalconductivity can be 

describe using the Arrhenius expression: 

κTA(T)=κ0exp(-E/Т)      (2) 

This expression contains two parameters. The first parameter - κ0 is the pre-

exponential factor and the second parameter is an activation energy E. Both of these 

parameters are typical for the thermal activation process. The contribution of thermoactivation 

mechanism leads to an increase in thermal conductivity with temperature increase in the 

orientationally disordered phases of molecular crystals 

In present study we continued our research in field of the thermal activation 

mechanism. This contribution leads to an increase in thermal conductivity with temperature in 

the orientationally disordered phases of molecular crystals [5]. 

 The object of the study was freon F-134a. Isochoric studies were carried out by the 

stationary method on a coaxial geometry setup [6]. The samples were grown at pressures of 

100–700 MPa. After growing, the samples were annealed for 5-6 hours. The purity of freon F-

134a (Sigma-Aldrich) was not lower than 99%. 

The isochoric thermal conductivity of crystalline freon F-134a was studied for samples 

with different molar volumes. Growth pressures were 700 MPa, 300 MPa and 150 MPa. It 

was found that the thermal conductivity increases with temperature in the orientationally 

disordered phase. The coefficients κ0 and E were also calculated for all samples 100 MPa 

κ0 = 0.45, 500 MPa κ0=0.46, 700 MPa κ0=0.49, E = 111.11 K. It was found that the pre-

exponential factor κ0 depends on the density of the sample, while the activation energy is 

constant. 
[1] M. Simoncelli, N. Marzari and F. Mauri, Nature Physics 15, 809 (2019). 

[2] V.A. KonstantinovA. Belmiloudi (Ed.) InTech Open Access Publisher 157 (2011). 

[3] YuV. Horbatеnko, O.O. Romantsova, O.A. Korolyuk et al. J. Phys. Chem. Solid. 127, 151 (2019). 

[4] M.A. Strzhemechny, A.I. Krivchikov, A. Jezowski, et al. Chem. Phys. Lett. 647, 55 (2016).  

[5] V.A. Konstantinov, A.I. Krivchikov, A.V. Karachevtseva, V.V. Sagan Solid State 

Communikations 329, 114241 (2021). 

[6] V.A. Konstantinov, S.A. Smirnov, V.P. Revyakin, Instr. Eksp. Tech. 42, 133 (1999). 
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ВИРОДЖЕНІ КАРЛИКИ ЗІ ШВИДКИМ ОСЬОВИМ 

ОБЕРТАННЯМ 
Д. Дзіковський, М. Ваврух  

Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Кирила і 

Мефодія, 8, 79005 Львів, Україна 

e-mail: dmytro.dzikovskyi@gmail.com 

 
 На основі рівняння рівноваги розраховано характеристики холодних 

вироджених карликів з осьовим обертанням і кулонівськими міжчастинковими 

взаємодіями у рамках електрон-ядерної моделі з повністю виродженою електронною 

підсистемою і статичною ядерною підсистемою. Для коректного розрахунку сталих 

інтегрування використано інтегральну форму рівняння рівноваги. Обчислено масу 

карлика, полярний і екваторіальний радіуси, момент інерції, повну енергію, 

прискорення на екваторі як функції параметрів релятивізму та безрозмірної кутової 

швидкості. Описану модель узагальнено на випадок врахування кулонівських 

міжчастинкових взаємодій. На основі результатів розрахунку і відомих зі спостережень 

масою і періодом осьового обертання розраховано геометричні і механічні 

характеристики карлика V1460 Her [1]. Для карликів LAMOST J024048.51+195226.9 [2], 

CTCV J2056-3014 [3], маси яких зі спостережень невідомі, виконано оцінки параметрів 

моделі і макроскопічних характеристик за відомими зі спостережень періодами 

обертання. 

 

[1.] R. P. Ashley et al., MNRAS, 499, 149 (2020). 

[2.] I. Pelisoli et al., MNRAS:Letters, 509, L31 (2022).   

[3.] R. Lopes de Oliveira et al., The Astrophysical Journal Letters, 898, L40, (2020).  
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Анна Мілєва1, Frigyes Janos Nemes, Michael Pitt2 
1Національний університет «Одеська політехніка», пр.Шевченка, 1, 

м.Одеса, 65044, yourspersonaljesus@gmail.com  
2CERN, Esplanade des Particules 1, Geneve, Switzerland 

 
Ми досліджуємо ефективність реконструкції треків π-мезонів у детекторі CMS 

за низьких значень поперечної складової імпульсу pT під час протон-протонного 

зіткнення. У якості даних для аналізу ми використали вже підготовлені Монте-Карло 

події, які містять не лише реконструйовані треки, а і згенеровані. Аби перевірити 

ефективність відтворення, ми окремо проаналізували залежність псевдошвидкості η та 

азимутального кута φ у сферичній системі координат від значень pT, використовуючи 

підгонку за допомогою функції Гауса. Підгонка по η і φ одночасно виявилася 

малоефективною, тому ефективність буде досліджена по η і φ окремо. Щоб відрізнити 

правильно реконструйовані треки від втрачених чи помилково відтворених, ми 

уводимо міру відмінності між згенерованими та реконструйованими треками Δη і Δφ. 

Отримані результати ефективності вийшли найточнішими за значень Δη = 0,1 і Δφ = 0,3 

рад. 

Окрім цього, ми дослідили реконструкцію ρ-мезона. Для аналізу було 

використано різні функції для симуляції Монте-Карло DIME і даних TOTEM. Результат 

аналізу Монте-Карло даних повністю узгоджується з PDG, як і положення К0 у 

реальному наборі даних. Проте виміряне положення маси ρ-мезона демонструє 

систематичне відхилення від PDG. 
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REAL-TIME VISUALIZATION OF SPACE-TIME METRICS 

USING THE HAMILTONIAN FORMULATION OF THE 

GEODESIC EQUATION 

Mykhailo Moroz 

Ivan Franko National University of Lviv  

e-mail: michael08840884@gmail.com 

The difficulty of applying the geodesic equation in practice leads to most solution of 

the Einstein Field Equations to not be studied from the point of view of how matter and light 

moves in them. Of special interest is modelling the behavior of light in such metrics, since it 

is important for astronomical observations of objects like black holes or in general the image 

distortion as seen around massive galaxy clusters. 

In this work we propose a simple method of solving the geodesic equation for any 

numerically given metric by utilizing the Hamiltonian formulation of the geodesic equation. 

The simplest Hamiltonian formulation is given by the «super-Hamiltonian»1: 

 

Where  is the inverse of the metric and  is the generalized momentum which is 

given by the following equation: 

 
Using the Hamiltonian and the system of Hamilton’s equations of motion we can 

derive the general equations of motion for a geodesic: 

 

 

Here instead of writing out  we leave it as is, which is better suited for numerical 

differentiation. Instead of computing the 40 unique partial derivatives of the metric we can 

simply compute 4 partial derivatives using finite differences with a tiny parameter . Using 

the simplest Euler integration scheme we get the following general numerical integration 

algorithm: 

 
 

 
The given algorithm has been used to write a real-time visualization shader for a set of 

different metrics, like the Kerr-Newman metric in Kerr-Schild coordinates2 representing a 

charged spinning black hole, Alcubierre warp drive3 metric and the traversable Dneg 

wormhole metric1. The shader has been integrated into the interactive planetarium «Space 

Engine». 

 

[1] Kip S. Thorne et al., American Journal of Physics 83, 486 (2015).  

[2] R. P. Kerr et al., J. Math. Phys. 10, 1842 (1969). 

[3] M. Alcubierre, Class. Quantum Grav. 11, L73 (1994). 
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вул. Драгоманова, 50, Львів, 79005, Україна 

roman.slyvinskyi@lnu.edu.ua, rom3.sl1@gmail.com 
2Національний університет «Львівська політехніка»,  

вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна 
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Сьогодні нові інформаційні технології суттєво змінюють спосіб життя людини 

та проникають в кожну сферу життя суспільства. У зв’язку з цим виникає необхідність 

створення систем, які б моніторили пристрої бездротового зв’язку у мережі. Метою 

даної роботи є проектування та дослідження система моніторингу blutetooth/Wi-Fi 

пристроїв на базі Raspberry Pi [1]. Типова інфраструктура мережі, крім серверів і 

клієнтів, складається з різних унікальних елементів, які важливо контролювати. 

Моніторинг пристроїв мережі є необхідний для забезпечення повної картини мережі, 

виявлення незаконного доступу до неї, тощо. Основним етапом моніторингу активності 

та безпеки мережі є збір та аналіз журналів пристроїв мережі. Також є можливість 

моніторингу кількості пристроїв у кімнаті, будівлі, тощо, забезпечувати безпеку, 

здійснювати аналітику. 

У даній роботі спроектовано систему моніторингу пристроїв на базі 

Raspberry Pі, а також розроблено і веб-застосунок на JavaScript з використанням 

Webpack та прогресивних веб-технологій для налаштування самої системи та 

моніторингу пристроїв бездротового зв'язку для демонстрації його через Raspberry. 

Система складається з Raspberry Pi 3 Model B+, MHS-3.5inch RPi Display, Edimax 

AC600 Wireless USB Adapter, micro SD-card. 

Для роботи системи достатньо запустити Raspberry Pi з уже встановленим 

програмним забезпеченням і під’єднатись до мережі, яка була вказана як 

стандартна при першому приєднанні. Система може використовувати такі 

протоколи безпеки для захисту бездротових мереж: WPA, WPA2, WPA3. У WPA 

забезпечена підтримка стандартів 802.1X, а також протоколу EAP (Extensible 

Authentication Protocol, протокол аутентифікації, що розширюється). Варто 

зауважити, що WPA2 підтримується шифрування відповідно до стандарту AES 

(Advanced Encryption Standard, удосконалений стандарт шифрування), який має ряд 

переваг над використовуваним у WEP RC4, наприклад набагато стійкіший 

криптографічний алгоритм. Перевагою при впровадженні WPA є можливість 

роботи технології на апаратному забезпеченні Wi-Fi. 

 

[1] Ю.С. Магда Ю. Raspberry pi. Посібник по налаштуванню і застосуванню.- М.:ДМК-

Пресс (2014), с.188. 

[2] О.Й. Бабич, Л.С. Монастирьский. Я.В. Бойко Проектування інформаційних систем 

на базі Raspberry Рi  
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Оскільки лазерне випромінювання здатне нагрівати матеріали аж до термічного 

руйнування, лазер в поєднанні з кроковими двигунами, направляючими, контролером і 

програмним керуванням створює лазерний гравер з числовим програмним керуванням 

(ЧПК). Поверхні, що слабо проводять тепло (наприклад дерево, пластик) відмінно 

піддаються вигорянню. Особливо цінуються гравюри на оргсклі з підсвічуванням. Як 

відомо, цей процес не передбачає жодних хімічних речовин або механічного тиску на 

об’єкт, тому ймовірність пошкодження виробу практично відсутня. І в зв'язку з цим все 

більше оброблення досить крихких предметів і матеріалів піддається впливу лазера. 

Також обробляються вироби зі складними формами та дизайном. 

Гравірування деталей користується попитом у кожній галузі, наприклад для 

нанесення логотипу компанії. Існує багато способів гравірування виробів на 

виробництві. Лазерне гравірування є найпродуктивнішим і найнадійнішим з усіх 

існуючих процесів гравірування. Але в наш час лазерні гравери досить дорогі і, як 

правило, доступні лише великим компаніям. Тому актуальним стає завдання 

виготовлення лазерного гравірувального верстата з готових модулів. Метою роботи 

було розроблення та впровадження програмно-керованого лазерного гравірувального 

верстата. 

Розроблена модель лазерного гравера керується за допомогою прошивки GRBL. 

Це безкомпромісна, високопродуктивна, недорога альтернатива контролерам верстатів 

із керуванням через послідовний порт. GRBL працює на Arduino платформі на базі 328-

процесора (Uno, Nano, Micro та ін.). Завдяки своїй продуктивності, простоті та 

скромним вимогам до обладнання GRBL користується попитом. Написано дане 

програмне забезпечення на високооптимізованому C, що використовує всі особливості 

мікросхем AVR для досягнення точної синхронізації та асинхронної роботи. Прошивка 

приймає сумісний із стандартами g-code.  

Модель лазерного гравера керується за допомогою програми LaserGRBL. За 

допомогою програми відбувається перетворення зображення на спеціальний g-code – 

зрозумілі для мікроконтролера команди для переміщення лазерного модуля. 

Оскільки струм через лазер більше 200 мА, живити його безпосередньо від 

Arduino не можна. Драйвер лазера працює від 3 – 5 В, а адаптер, що використовується 

створює напругу 12 В. Тому використано понижуючий DC-DC перетворювач на 

мікросхемі XL4015. Для керування роботою лазера використовується ключ на 

польовому транзисторі IRFZ44N. 
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У сучасному світі більшість літаків здіймаються у небо завдяки 

високоефективним двоконтурним турбореактивним двигунам. На вході у такий двигун 

потік повітря поділяється на два: холодний та той, що нагрівається в процесі 

проходження через двигун. Внутрішній корпус двигуна нагрівається, а зовнішній 

охолоджується - виникає різниця температур близько 780…880°С. Це явище можна 

було б застосувати, щоб отримувати додаткову електричну енергію. Зробити це можна 

завдяки розміщенню між корпусами двигуна елемента, принцип роботи якого базується 

на ефектах Зеєбека та Пельтьє. Отриману енергію можна застосувати для додаткового 

електроживлення. В подальшому при модернізації та дослідженні цієї ідеї, таку 

конструкцію можна було б застосувати як окремий електрогенератор, адже елементи 

досить легкі, не займуть багато місця і суттєво не впливають на аеродинаміку системи. 

У роботі було проаналізовано конструкцію елемента Пельтьє та місце його 

розташування у двигуні. Обрано матеріали для виготовлення даного елемента та 

розраховано значення термо-ЕРС, яка виникає на одному р-n блоці елемента, для 

різних моделей; за допомогою CAD-системи змодельовано елемент розміром 3мм на 5 

мм, розраховано його масу та отримано картину розподілу температур для 

максимально можливого значення термо-ЕРС. 

 

Таблиця 1 – Середні та максимальні значення термо-ЕРС для різних моделей: 1 – 

термо-ЕРС елементу без врахування концентрації домішки, 2 – термо-ЕРС елементу з 

врахуванням концентрації домішки, 3 – термо-ЕРС елементу з врахуванням зміни 

температури: Т1  [283; 303] К, Т2  [1073; 1173] К 

Випадок Е1, В Е2, В Е3, В 

Максимальне значення 1,99677 1,874 2,376 

Середнє значення 1,888707 1,7494 2,249727 

 
Рисунок 1 – Розподіл температур в середині 

термоелемента 

 
Рисунок 2 – 3D-модель для 

розрахунку термо-ЕРС елементу 

Пельтьє 
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Для якісного зберігання продуктів харчування, протягом тривалого часу, часто 

використовують їх охолодження. Холодильники бувають різних видів. Для побутових 

потреб використовують холодильники з холодоагентами, що мають низьку 

температуру кипіння (наприклад фреон), які працюють використовуючи електроенергії. 

Але фреон завдає великої шкоди навколишньому середовищу та викликає негативні 

кліматичні зміни на нашій планеті. Викиди в атмосферу фреону сприяють руйнуванню 

озонового шару. Тому вирішити проблему зберігання продуктів харчування може 

допомогти холодильник, який працює за принципом холодильної машини, де 

холодоагентом є звичайна вода, яка випаровується з робочої поверхні, що змочується 

водою за рахунок капілярних явищ. 

Метою роботи було виготовлення, власноруч, діючої моделі екологічного 

холодильника, використовуючи доступні матеріали та пристрої. Принцип роботи 

установки полягає в тому, що по капілярах вода піднімається по робочій поверхні та 

випаровується, тим самим охолоджуючи вміст холодильника, використання 

енергоощадних  вентиляторів, малих розмирів, забезпечують швидше  випаровування і 

відповідне охолодження робочої поверхні. Живлення вентиляторів здійснюється від 

сонячних панелей та акумулятора, який підзаряджаються від цих панелей. Вентилятори 

вмикаються терморегулятором, який налаштовується відповідно до необхідної 

температури. Температурний коефіцієнт холодильника, а отже його ефективність, 

залежить від зовнішніх факторів, він є вищим, якщо температура зовнішнього повітря 

вища, і його відносна вологість є низькою. 

Холодильник дозволяє зберігати свіжість фруктів і овочів протягом 5-15 діб, а 

молока – протягом 2-3 діб, за температури навколишнього повітря 25-30ºС. Роботу 

приладу можна задавати у режимах: 1.Безелектричний. 2. Електричний. 3. Електричний 

змішаний. Виготовлену модель, можна використовувати, як прототип побутового 

екологічного холодильника, який виготовлятиметься на підприємствах України.  

Можливе використання екологічного холодильника для міських жителів. При 

будівництві квартир планувати місце для такого холодильника на балконах. Цей 

холодильник дасть змогу зберігати овочі і фрукти без використання електромереж, 

використовуючи лише енергію сонця, та використання в польових умовах для 

військових. Даний холодильник було представлено на виставці-конкурсі молодіжних 

інноваційних проєктів «Майбутнє України», конкурс «Еко-Техно Україна 2022», на 

конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Хмельницького 

територіального відділення Малої академії наук України, секція «Авіа- та 

ракетобудування, машинобудування і робототехніка», відзначено дипломом 1 ступеня 

[1,2,3]. 
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У процесі математичного моделювання багатоланкових маятників було 

виявлено появу біфуркаційних точок і виникнення хаотичних режимів коливань. 

Математичну модель маятника було інтегровано одно кроковим чотири стадійним 

методом Рунге-Кутта: 

  (1) 

де 

 

Програмний проект було написано мовою Python у середовищі Intellij IDEA із 

використанням бібліотек tkinter, numpy, mathplotib і multiprocessing. 

Результати дослідження показали, що при невеликих кутах нахилу даного 

маятника було отримано фігури Ліссажу, але, якщо величини маси тягарців та їхнє 

прискорення буде більше за деяку величину, то у процесі коливань виникає явище 

динамічного хаосу. 

 

[1] І.О. Хвищун, Програмування і математичне моделювання, Київ, (2007), с 544. 

[2] В.В. Ванін, Т.В. Гнітецька, Курс «Деякі теоретичні положення нелінійної динаміки 

та теорії хаосу, фрактальна геометрія» в базовій підготовці студентів фізико-

математичного факультету. // V Міжнародна науково-методична конференція 

«Проблеми та шляхи розвитку вищої технічної освіти» 18-19 травня 2000 р.-К.: НТУУ 

«КПІ», 2000 -С.116-117. 
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An efficient, environmentally friendly and cheap method of producing hydrogen is the 

subject of intense research in recent decades. The reaction of aluminum with water is a 

promising pathway to generate H2 [1]. However, this process is usually limited by the 

formation of the passive oxide film on the surface of pure metal and its alloys. A possible way 

to promote this reaction is to use self-assembling egg-type powders with core/shell 

microstructure that is caused by the stratification of multicomponent melts based on 

aluminum and low-melting metal. Binary Al-Sn system can be used to form powder with 

core/shell microstructure due to the presence of metastable liquid miscibility gap in a wide 

concentration range. Based on the results of phase equilibria studies in the Al-Sn-Co ternary 

system, Liu et al reported that the addition of Co can significantly promote the metastable 

liquid-phase separation in Al-Sn binary system. Therefore, the formation of a specific self-

assembling microstructure in the Al-Sn-Co based alloys may be achieved through influence 

on the miscibility stability in corresponding melts. 

This work is devoted to ab initio molecular dynamics (MD) simulation of liquid Al-

Co-Sn alloys in a wide concentration range at a temperature 50 K above the liquidus. The ab 

initio calculations were performed by using density functional theory (DFT), with the Vienna 

Ab-initio Simulation Package (VASP) using generalized gradient approximation (GGA) 

parameterized by Perdew-Burke-Ernzerhof exchange and correlation functional (PBE). 

Projector augmented wave (PAW) pseudopotential of Al, Co and Sn with valence electrons of 

3s23p1, 3d84s1 and 5s25p2, respectively, were adapted with the cut-off energy of 520 eV. The 

supercell consists of 500 atoms with size, which correspond to the experimental density of 

alloy. A 1×1×1 k-point mesh was used for Brillouin zone sampling. All calculations reached 

the absolute energy convergence to better than 10−5 eV/atom. The MD timestep was 3 fs. 

Calculated from MD simulation radial distribution function (RDF) was compared with 

experimental radial distribution functions (RDF). Obtained results point out that ab initio MD 

of the liquid Al-Co-Sn alloys give a satisfactory agreement with experimental diffraction data. 

 

 [1] X. Fei, G. Yanpei, L. Jianmin et. al., Energy, 157, 608 (2018). 
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Інтерактивні електронні технічні керівництва (ІЕТК) із використанням сучасних 

технологій надають можливість проводити навчання персоналу правилам експлуатації, 

технічного обслуговування у зручному вигляді. Для військового та авіаційного 

обладнання такі керівництва розробляються за міжнародними стандартами [1], [2]. 

Використання цих технологій було обмежено у зв’язку з великими затратами на 

розробку програмного забезпечення. Однак з розвитком технологій інтернету речей, 

штучного інтелекту, доповненої та віртуальної реальності виникає можливість 

впровадження їх у створення ІЕТК для інших складних технічних об’єктів. Актуальною 

задачею є розробка технології створення інтерактивних керівництв для обслуговування 

та ремонту радіотехнічних та мехатронних пристроїв з додаванням функцій контролю 

технічного стану, автоматизованого пошуку місця і визначення причини відмов.  

Технологія використовує поєднання, програмного забезпечення зі штучним 

інтелектом, інтернетом речей та доповненої реальності, що надає можливість 

створювати індивідуальні інтелектуальні рішення для оптимізації та покращення 

операцій з обслуговування обладнання. Як приклад застосування технології розроблено 

ІЕТК для 3D-принтерів. Функціональні можливості: візуалізація складу виробу, 

поточних значень параметрів окремих компонентів, процедур налаштування 

обладнання та алгоритмів пошуку причин відмов у роботі обладнання. Програмне 

забезпечення має серверну частину та мобільний застосунок з доповненою реальністю, 

для розробки якого використовувалась вузько спеціалізована платформа EcoStruxure 

Augmented Operator Advisor компанії Shneider Electric. Для передачі даних про поточні 

параметри компонентів принтера використовується Node-Red. Мобільне застосування 

надає можливість доступ до актуальної інформації в режимі реального часу. 

 

[1] В.В. Кобзєв, В.А. Васильєв, О.М. Доска, Д.В. Фоменко, М.П. Долина, Розробка 

інтерактивного електронного технічного керівництва самохідної вогневої установки 

9А310М1, Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, 2018, 

1(55), Харків, с. 159-166. DOI: 10.30748/zhups.2018.55.22 

[2] J. Wu, Z. Cheng, Z. Liu, Y. Zhang, Q. Chen and Y. Yang, Research on IETM-based 

Equipment Electronic Training, 2018 Chinese Automation Congress (CAC), Xi'an, China, 

(2018), pp. 138-141, doi: 10.1109/CAC.2018.8623156. 
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Worldwide creation and distribution of fake news is growing year by year in many 

sources like social media, tabloids and TV programs. For instance, according to [1] 80% of 

US adults have consumed fake news; [2] reveals that the majority of fake news has been 

populated in social media. The emergence of high-profile events, such as the Covid-19 

pandemic and the Russian attack on Ukraine, intensified the process of producing fakes 

through bot farms and hired propagandists. The activation and massive appearance of fakes 

necessitates the development and improvement of a family of methods for fake detection by 

involving the available capabilities of artificial intelligence.  

Fake news detection as supervised learning is a common problem in many NLP 

projects related to information verification [3, 4]. In order to study the existing approaches 

and to develop and investigate our own fake detection system, we implemented a pipeline 

architecture that serves as the basis for the software implementation. The fake news data used 

in the development process were obtained in cooperation with the faculty of journalism of 

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine and consist of thousands of examples 

gathered in three languages: Ukrainian, Russian and English.  

Considering the state-of-art NLP models and the process of machine learning based 

design, we propose the following pipeline implemented using Python 3 ecosystem for all 

three languages: 

Data pre-processing (text normalization, cleaning, NER) via NLTK and spaCy libraries; 

Data augmentation via pre-trained transformers (RoBERTA, XLNet); 

Text vectorization (BoW, TF-IDF) and optional embedding using TensorFlow 2, Gensim 

and spaCy tools; 

Model development via simple feature classifiers (SVM, random forest), bidirectional 

LSTM/GRU deep learning architectures and pre-trained transformers (RoBERTa); 

Model hyper-parameters tuning (Optuna); 

Orchestration (Mlflow) and deployment (FastAPI). 

The execution of all these steps is configured using Mlflow pipelines or can be 

alternatively provided by Apache Airflow platform. 

 

[1] https://techjury.net/blog/fake-news-statistics/. 

[2] https://www.statista.com/topics/6341/fake-news-worldwide/#dossierKeyfigures 

[3] Raza, S., Ding, C. Fake news detection based on news content and social contexts: a 

transformer-based approach. Int J Data Sci Anal 13, 335–362 (2022). 

[4] Z Khanam et al 2021 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1099 012040. 
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