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Дослiджено вплив леґування йонами Cu2+ на температурну еволюцiю краю оптичного поглинання в областi фазових переходiв у сеґнетоеластоелектричних кристалах
[(CH3 )2 CHNH3 ]4 Cd3 Cl10 (IPACC). Вiдносну концентрацiю Cu2+ стосовно до Cd2+ у зразках
[[CH3 ]2 CHNH3 ]4 Cd3 Cl10 :Cu (IPACCC) визначали методом енерґодисперсiйного аналiзу, наявного в растровому електронному мiкроскопi, i вона дорiвнювала 0.6±0.1%. Проведенi дослiдження виявили iстотний вплив леґування йонами Cu2+ на електрон- (екситон-) фононну
взаємодiю i, вiдповiдно, на форму й температурну еволюцiю оптичного краю поглинання
кристалiв IPACC. Установлено, що характернi параметри емпiричного правила Урбаха виявляють аномальну поведiнку в точцi фазового переходу T2 =293 K в IPACCC. Показано, що
низькоенерґетичний край смуги перенесення заряду в цьому кристалi формується за участю
внутрiшнiх коливань метал-галогенного комплексу. З iншого боку, низькоенерґетичний “хвiст”
фундаментального краю поглинання для обох кристалiв IPACC та IPACCC формується за
участю внутрiшнiх коливань метал-галогенного комплексу або скелетних (чи трансляцiйних)
коливань катiона IPA.
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ВСТУП

Кристалам iз кадмiй-галогенними комплексами
притаманна велика рiзноманiтнiсть типiв органiзацiї структури, що можна використати для оптимiзацiї фiзичних властивостей такого типу матерiалiв через катiон-анiонне замiщення [1,2]. Водночас сполуки
кадмiю є цiкавим об’єктом для дослiджень, завдяки
тому, що вони часто вiдiграють визначальну роль у
бiологiчних процесах [3].
До цього класу матерiалiв можна вiднести широкий спектр сполук з рiзними варiантами кадмiйгалогенних полiедрiв: [CdCl3 ] [4], [Cd3 Cl9 ] [5], [CdCl4 ],
[Cd3 Cl10 ] [6], [CdCl6 ] [7] та [Cd3 Cl11 ] [8]. Кристали
[C6 H10 N2 ]2 Cd3 Cl10 та [C4 H14 N2 ]Cd3 Cl10 мають анiонT1 = 353 K
Cmca
(I)

→

ну структуру, що складається з одновимiрнiх полiмерних ланцюгiв (Cd3 Cl10 )4n−n [9]. З iншого боку, кристалам типу [C6 H8 N]4+ та [Cd3 Cl10 ]4− притаманна двовимiрна шарувата структура [1].
У кристалах [[CH3 ]2 CHNH3 ]4 Cd3 Cl10 (IPACC)
структура сформована двомiрною сiткою комплексiв
Cd3 Cl10 , з’єднаних iзопропiламонiєвими катiонами
(IРА). За даними працi [10], октаедри CdCl6 зi спiльними гранями формують полiанiон [Cd3 Cl10 ]4− . У
кристалах IPACC виявлено низку фазових переходiв
за змiни температури, якi супроводжувалися змiною
точкової групи симетрiї. На основi даних дiелектричних, дилатометричних, рентґеноструктурних, калориметричних та оптичних дослiджень була встановлена наявнiсть трьох фазових переходiв [10–12]:

T2 = 294 K
P bca
(II)

→

T3 = 260 K
P 2 1 21 21
(III)

→

P 21 /b .
(IV)

Цю працю можна використовувати на умовах Мiжнародної Публiчної Лiцензiї Creative Commons 4.0 “Iз Зазначенням
Авторства”. Поширюючи цей матерiал, потрiбно вказувати авторiв i назву статтi, журнальне цитування та DOI.
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Фазовий перехiд типу замiщення за 353 К зумовлений деформацiєю анiонної ґратки, тодi як решта
фазових переходiв — упорядкуванням органiчних катiонiв.
Для отримання детальнiшої iнформацiї про характер структурних змiн пiд час фазових переходiв були вирощенi кристали з частковим замiщенням йонiв Cd2+ на Cu2+ — [(CH3 )2 CHNH3 ]4 Cd3 Cl10 :Cu (далi IPACCC). Комплекси йонiв Cu2+ разом iз навколишнiми лiґандами в такому випадку можна розглядати як своєрiднi “зонди” для виявлення як завгодно малих змiн кристалiчної структури методами оптичної спектроскопiї. Кристали IPACCC дослiджували методом абсорбцiйної спектроскопiї з використанням пiдходiв теорiї кристалiчного поля для їх iнтерпретацiї [13]. У працi [14] з використанням методу
атомно-силової мiкроскопiї вперше спостерiгали сеґнетоеластоелектричнi домени в дiапазонi температур
253–293 К, що дозволило вiднести кристали IРАССС
до фероїкiв другого порядку. Встановлено, що послiдовнiсть фазових переходiв у кристалi IPACCC подiбна до вiдповiдної у “вихiдному” IPACC. Водночас
зафiксовано змiщення температур фазових переходiв,
якi спостерiгали, вiдповiдно, за 358, 293 та 253 K в
режимi охолодження [13, 14]. На основi термодинамiчного аналiзу температурної залежностi оптичного
двозаломлення встановлено, що перехiд за T2 =293 K
можна вiднести до фазових переходiв першого роду,
близьких до другого роду [13]. Дослiдження температурної змiни форми й положення краю оптичного поглинання можуть надати важливу додаткову iнформацiю про змiни структури й характеру електрон(екситон-) фононної взаємодiї (ЕФВ) пiд час фазових переходiв. Особливе значення таких дослiджень
зумовлене не тiльки тим, що кристали IРАССС належать до рiдкiсного класу сеґнетоеластоелектрикiв,
але й тим, що завдяки наявностi домiшок йонiв Cu2+

їх можна розглядати як потенцiйнi мультифероїки.
Справдi, у спорiднених кристалах з комплексами йонiв мiдi й кобальту виявлено спiвiснування магнiтного
й сеґнетоелектричного впорядкування, що є необхiдною передумовою для реалiзацiї магнiтоелектричних
взаємодiй [15, 16].

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ

Свiтло-жовтi кристали IPACCC вирощенi за T =
304 K з водного розчину солей CdCl2 x4H2 O, CuCl2 та
(CH3 )2 NH2 Cl, узятих у стахiометричному спiввiдношеннi з невеликим надлишком HCl.
Концентрацiю мiдi в зразках оцiнювали за допомогою рентґенiвського аналiзатора з функцiєю енерґодисперсiйного аналiзу, доступною в растровому електронному мiкроскопi РЕMMA 102-02.
Зразки для дослiджень виготовляли у виглядi
плоскопаралельних пластин товщиною 0.2–0.5 мм.
Для автоматизованого запису спектрiв поглинання використовували комп’ютеризований спектрофотометр Specord М40. Необхiдне значення температури
зразка, що був у крiостатi, встановлювали з допомогою системи “Утрекс”.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Для пiдтвердження наявностi та концентрацiї йонiв Сu2+ в кристалi IPACCC використано енерґодисперсiйний аналiз (рис. 1). За його даними, зразки
характеризуються рiвномiрним розподiлом мiдi. Вiдносна концентрацiя Cu щодо Сd в зразках становила
0.6±0.1% i виявилася близькою до вiдповiдного спiввiдношення в розчинi.

Рис. 1. Данi енерґодисперсiйного аналiзу для кристала IPACCC, усередненi по поверхнi.

На рис. 2 наведено спектри поглинання кристалiв
IРАСС i IРАССС. Широка асиметрична смуга з максимумом в околi 850 нм, зображена на вставцi, вiдповiдає внутрiшньойонним переходам йона Cu2+ . Тем3704-2

пературна еволюцiя оптичного поглинання, зумовленого цими переходами, детально вивчена у роботi [13].
Пiки, що спостерiгаються в дiапазонi енерґiй, вищих
за 2.9 еВ (250–470 нм), можуть бути вiднесенi до пе-
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реходiв перенесення заряду (ПЗ) Cl3p → Cu3d. У дiлянцi довжин хвиль λ < 250 нм в обох кристалах
спостерiгається край власного поглинання, сформований електронними переходами Cl3p → Cd5s, якi будуть детально проаналiзованi далi.

тому дослiдження температурної еволюцiї краю поглинання у згаданих кристалах доцiльно розглядати
як цiкаву самостiйну наукову проблему. Вона залишається важливою для фiзики твердого тiла насамперед завдяки рiзноманiтностi спроб пояснити появу
низькоенерґетичного “хвоста” крайової смуги в рiзних
кристалах. Температурна еволюцiя краю поглинання
у спорiднених кристалах родини A2 BX4 з аклкiламiнкатiоном детально проаналiзована в працi [17]. Показано, що для бiльшостi фаз цих кристалiв, низькоенерґетична частина краю поглинання описується
емпiричним правилом Урбаха:


σ(T )
(~ω − E0 ) ,
(1)
α = α0 exp
κB T
де α0 , E0 — константи; ~ω — енерґiя фотонiв та κB —
стала Больцмана. σ(T ) описує ступiнь розмиття краю
поглинання.
Вiдповiдальними за експоненцiйну форму краю
поглинання у сполуках типу A2 BX4 та ABX3 з
алкiламiн-катiоном є електрон- чи екситон-фононна
взаємодiя. Параметр σ(T ) у такому випадку описується спiввiдношенням:

Рис. 2. Спектри поглинання кристалiв IРАСС та IРАССС, отриманi за кiмнатної температури для поляризацiї
свiтла E k a.

Рис. 3. Абсорбцiйнi спектри для кристала IРАССС, отриманi за кiмнатної температури для поляризацiй E k a,
E k c та в неполяризованому свiтлi.

Фундаментальний край поглинання не виявляє помiтного плеохроїзму (рис. 3). Водночас як iнтенсивнiсть, так i положення смуг ПЗ бiльшою мiрою залежать вiд поляризацiї свiтла.
Наявнiсть домiшки Cu2+ у кристалах IPACCC може iстотно вплинути на характер i силу ЕФВ. Саме

σ(T ) = σ0

~ω0
2κB T
th
~ω0
2κB T

(2)

де σ0 — параметр, пов’язаний з константою ЕФВ; ~ω0
— ефективна енерґiя фононiв, що беруть участь в
ЕФВ.
У працi [17] з використанням моделi Сумi–Тойозави
[18] встановлено низку закономiрностей ЕФВ для
кристалiв типу A2 BX4 з алкiламiн-катiоном. Зокрема, показано, що сила ЕФВ обернено пропорцiйна до
σ0 i залежить вiд природи крайових смуг поглинання. Мале значення σ0 притаманне смугам, що вiдповiдають автолокалiзованим екситонам. З iншого боку, низькоенерґетична дiлянка краю поглинання може формуватися переходами перенесення заряду (ПЗ)
Cl3p → Me3d або переходами Cl3p → Me4s (Me5s). У
цьому випадку сила ЕФВ i, вiдповiдно, ступiнь розмиття краю поглинання є значно нижчими. Результати аналiзу, отриманi в цiй роботi, можна зiставити
iз закономiрностями, сформульованими у працi [17], i
на основi цього зробити висновки про природу й кiлькiснi параметри ЕФВ у кристалах IPACC та IPACCC.
У кристалах IPACC вiдносно незначне розмиття
краю оптичного поглинання (рис. 2) свiдчить про те,
що в його формуваннi не беруть участi автолокалiзованi екситони, на вiдмiну вiд цiлої низки iнших кристалiв з алкiламонiєвими катiонами, яким притаманне бiльше розширення краю [17, 18]. Зважаючи на
це, доцiльно зробити висновок, що край поглинання
формується за енерґiй, вищих вiд 5.15 еВ, переходами Cl3p → Cd5s, до яких можуть бути залученi вiльнi екситони [17, 18]. Це припущення пiдтверджується
детальним аналiзом виконання правила Урбаха (1) у
рiзних фазах кристала IPACC.
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Рис. 4. Залежностi ln(α) вiд енерґiї фотонiв для кристалiв IРАСС та IPACCC в околi фундаментального краю поглинання для рiзних напрямкiв поляризацiї свiтла для температур (T > T2 ) (а, в, д) та (T < T2 ) (б, г, е).

На рисунку 4 для порiвняння наведенi залежностi
ln(α) вiд енерґiї фотонiв для вихiдного й леґованого мiддю кристалiв — IРАСС та IРАССС. Для всiх
температур у дiлянцi вимiрювань залежностi лiнiйнi,
що свiдчить про експоненцiальну залежнiсть α(~ω). У
обох фазах кристала IРАСС, що лежать вище i нижче вiд ФП за T2 , виконується емпiричне правило Урбаха, однак точки перетину прямих рiзнi. Аналогiчна
ситуацiя притаманна i кристалу IРАССС. Єдиним винятком є високотемпературна фаза кристала IPACCC
для поляризацiї E k a, у якiй не спостерiгали перети-
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ну вiдповiдних прямих в однiй точцi. Така поведiнка
може бути зумовлена частковим перекриванням краю
поглинання з близько розташованою смугою перенесення заряду.
Варто також зазначити, що низькоенерґетичний
край потужної смуги перенесення заряду в леґованих мiддю кристалах також описується емпiричним
правилом Урбаха. Як видно з рис. 5, у залежностях
ln(α) теж спостерiгаємо єдину для кожної фази точку перетину прямих, проте вона iстотно змiщена в бiк
нижчих енерґiй порiвняно з фундаментальним краєм.
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Рис. 5. Залежностi ln(α) вiд енерґiї фотонiв для кристала IPACCC в околi низькоенерґетичного краю смуги перенесення заряду для поляризацiї свiтла E k a та температур: а) (T > T2 ); б) (T < T2 ).

Рис. 6. Температурна залежнiсть енерґiї E 0 для фундаментального краю (а) та смуги перенесення заряду (б).

Рис. 7. Температурнi залежностi параметра σ(T ) для фундаментального краю (а) та смуги перенесення заряду (б).

З танґенса кута нахилу прямолiнiйних залежностей, зображених на рис. 4 i рис. 5, можна визначити
параметр σ для певної температури:

σ(T ) =

∆(ln κ)
κB T.
∆(~ω)

(3)

Його температурна залежнiсть разом з iзоабсорбцiйною залежнiстю вiд температури енерґiї E 0 , що

вiдповiдає сталому значенню α, повиннi бути чутливими до фазових переходiв. Незважаючи на певну суб’єктивнiсть у визначеннi E 0 , цей параметр, як
мiнiмум опосередковано, вiдображає енерґетичне положення краю поглинання. З iншого боку, параметр
σ(T ) є об’єктивною характеристикою, яку можна використати для визначення роду ФП.
Iзоабсорбцiйна температурна залежнiсть енерґiї E 0
демонструє чiтко виражену аномалiю в точцi фазово3704-5
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го переходу T2 = 293 К тiльки для краю смуги перенесення заряду в IPACCC (рис. 6). Водночас вiдповiднi
залежностi для краю фундаментального поглинання
виявились практично нечутливими до цього переходу
для обох кристалiв (рис. 6).
Як видно з рис. 7, температурна залежнiсть σ(T )
виявляє помiтну змiну нахилу в околi T2 = 293 К тiльки для IPACCC — як для фундаментального краю,
так i краю смуги ПЗ для свiтла, поляризованого
вздовж кристалографiчної осi a. Вiдсутнiсть помiтної аномалiї для iнших залежностей, якi вiдповiдають фундаментальному краю поглинання у кристалах IРАСС та IРАССС (поляризацiя E k c), свiдчить
про те, що характер ЕФВ у цьому випадку помiтно

не змiнюється пiд час фазового переходу. Загалом,
залежностi, зображенi на рис. 6 i рис. 7, виявляють
бiльш вираженi аномалiї в точцi фазового переходу
T2 для IPACCC, нiж для нелеґованого кристала. Це
свiдчить про те, що характер i параметри ЕФВ зазнають iстотнiших змiн при цьому ФП саме у кристалi, леґованому мiддю. Детальнiшу iнформацiю про цi
змiни можна зробити на основi параметрiв, отриманих з аналiзу правила Урбаха.
Розрахованi на основi апроксимацiї залежностi
σ(T ) ефективнi частоти (хвильовi числа) фононiв, що
беруть участь у формуваннi краю, i константи σ0 , наведенi у таблицi.

Температура, ln(α0 )
[K]
IPACC
255–294
19.9
(фундаментальний
294–353
16.4
край) E k a
IPACCC
255–293
11.9
(фундаментальний
293–355
—
край) E k a
IPACCC
255–293
13.2
(фундаментальний
293–355
11.5
край) E k c
IPACCC
255–295
5.65
(перенесення
295–355
5.5
заряду) E k c

E 0 , ν̃ 0 ,
σ 0 Iдентифiкацiя
−1
[еВ] [см ]
фононiв
6.4 485 0.535
C–C–N
6.14 155 0.394 ν 2 Me–Cl
6.06 155 0.247
—
—
—

ν 2 Me–Cl

6.34 335 0.266
6.12 75 0.228

ν 3 Me–Cl
ґратковi
C–C–N
ν 1 Cu–Cl
ν 1 Cu–Cl

3.30 265 0.155
3.28 340 0.164

Таблиця. Параметри правила Урбаха для кристалiв IРАСС i IРАССС.

Зазвичай енерґiю ~ω0 зображають у виглядi хвильового числа, яке вимiрюється в см−1 , для того, щоб
мати змогу порiвняти цю величину з хвильовими числами, якi вiдповiдають реальним фононам i можуть
бути отриманi методами коливної спектроскопiї [20].
Iз таблицi видно, що ефективнi значення хвильових
чисел фононiв, якi беруть участь в ЕФВ, дуже близькi до вiдповiдних значень внутрiшнiх коливань металгалогенного комплексу i скелетних або трансляцiйних
коливань катiона IPA. Установлено, що низькоенерґетичний край смуги перенесення заряду у фазах II i III
для IPACCC формується за участю внутрiшнiх коливань метал-галогенного комплексу. Такий результат цiлком закономiрний, оскiльки передача заряду
вiдбувається саме в межах цього комплексу. Що стосується фундаментального краю поглинання в IPACCC, то вiн формується за участю внутрiшнiх коливань метал-галогенного комплексу у фазi III i трансляцiйних коливань катiона IPA у фазi II (E k c). З
iншого боку, для кристалiв IPACC навпаки, основну
роль у формуваннi краю поглинання у фазi II вiдiграють коливання скелета органiчної групи (CCN), а
у фазi III — внутрiшнi коливання метал-галогенного
комплексу.
Незважаючи на виявленi аналогiї в розрахованих
значеннях ефективних енерґiй фононiв, для обох по3704-6

рiвнюваних кристалiв спостерiгалися iстотнi вiдмiнностi у значеннях σ0 (табл.).
Нелеґованi кристали характеризуються iстотно вищими значеннями константи σ0 , що свiдчить про меншу силу ЕФВ, анiж у леґованих кристалах. Також зазначимо, що, на вiдмiну вiд спорiднених кристалiв з
родини A2 BX4 з водневими зв’язками, яким притаманнi дуже великi значення сили ЕФВ завдяки участi у формування краю автолокалiзованих екситонних
станiв, обидва дослiджуванi кристали характеризуються незначним ступенем розмиття краю поглинання.
Очевидно, це зумовлено специфiкою електронних переходiв у притаманних їм складних метал-галогенних
полiанiонах [Ме3 Cl10 ]4− на вiдмiну вiд кристалiв з родини A2 BX4 , яким властивi вiдносно простi тетраедричнi чи октаедричнi комплекси.

ВИСНОВКИ

Проведенi дослiдження виявили iстотний вплив леґування йонами Cu2+ на ЕФВ i температурну еволюцiю краю оптичного поглинання у кристалах IPACC.
Завдяки цiй взаємодiї, у фазах II та III кристалiв
IPACC i IPACCC низькоенерґетичний “хвiст” краю

ВПЛИВ ЛЕҐУВАННЯ НА ТЕМПЕРАТУРНУ ЕВОЛЮЦIЮ ОПТИЧНОГО КРАЮ ПОГЛИНАННЯ. . .

поглинання i смуги перенесення заряду (для IPACCC)
описується емпiричним правилом Урбаха. Єдиним винятком є фаза II у кристалi IPACCC для поляризацiї
свiтла вздовж a, де не спостерiгали точки перетину
для прямих ln(α) = f (E). Така поведiнка може бути
пов’язана з перекриванням фундаментального краю
поглинання та смуги перенесення заряду. Виявлено,
що параметри, розрахованi на основi аналiзу емпiричного правила Урбаха, виявляють аномалiї в точцi ФП
T 2 . Важливо зазначити, що аномалiї на залежностях
σ(T ) та E 0 (T ) в точцi T 2 бiльш вираженi для IPACCC, нiж для IРАСС, що свiдчить про iстотнiшi змiни
ЕФВ для кристалiв, леґованих мiддю.

Показано, що низькоенерґетичний край смуги перенесення заряду сформований за участю внутрiшнiх коливань метал-галогенного комплексу. Водночас
фундаментальний край поглинання в обох кристалах формується або внутрiшнiми коливаннями металгалогенного комплексу або скелетними чи трансляцiйними коливаннями органiчного комплексу IPA.
Продемонстровано, що часткове замiщення йонiв
кадмiю йонами мiдi супроводжується помiтним зростанням сили ЕФВ, яка є обернено пропорцiйною до
константи σ 0 . На основi розрахованих значень σ 0 та
класифiкацiї, наведенiй у роботi [17], фундаментальний край можна пов’язати з переходами Cl3p → Cd5s.
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INFLUENCE OF A DOPANT ON THE TEMPERATURE EVOLUTION OF THE OPTICAL
ABSORPTION EDGE IN A NEW [(CH3 )2 CHNH3 ]4 Cd3 Cl10 :Cu FERROELASTOELECTRIC
V. Kapustianyk1,2 , P. Yonak1 , R. Serkiz1 , Yu. Chorniy1 , Z. Czapla3,4
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The influence of the Cu2+ dopant on the temperature evolution of the optical absorption edge in the region of
phase transitions of [(CH3 )2 CHNH3 ]4 Cd3 Cl10 (IPACC) ferroelastoelectric crystals was investigated. The relative
amount of Cu2+ with respect to Cd2+ in the samples of [[CH3 ]2 CHNH3 ]4 Cd3 Cl10 :Cu (IPACCC) was examined
using EDX analysis available in the scanning electron microscope and was found to be 0.6±0.1 %. The performed
investigations ascertained a noticeable influence of the doping with Cu2+ ions on the electron- (exciton-) phonon
interaction and respectively on the shape and temperature evolution of the optical absorption edge of IPACC
crystals. It has been found that the characteristic parameters of the empiric Urbach’s rule show anomalous
behaviour at the phase transition point T2 = 293 K in IPACCC. It was shown that the low energy tail of the
charge transfer band in this crystal is formed with the participation of internal vibrations of the metal-halogen
complex. On the other hand, the low energy tail of the fundamental edge for both IPACC and IPACCC is
formed with the participation of the internal vibrations of the metal-halogen complex or skeletal (or translational)
vibration of IPA cation.
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