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Вимiряно температурнi (20 − 100◦С) залежностi величини компоненти g11
тензора гiрацiї i лiнiйного дихроїзму кристалiв La3Ga5SiO14 для довжин
хвиль 532, 635 та 650 нм. Враховано систематичнi похибки поляриметри-
чного експерименту.
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Тригональнi кристали лангаситу La3Ga5SiO14 (далi LGS), якi належать до то-
чкової групи симетрiї 32, є добрими п’єзоелектричними матерiалами. Коефiцiєнт
електромеханiчного зв’язку для них має величину, промiжну мiж кварцом i танта-
латом лiтiю, що сприяє їхньому застосуванню в акустоелектронiцi. Оптико-фiзичнi
властивостi цих кристалiв детально вивченi [1–3], але можна простежити вiдмiн-
ностi в експериментальних даних рiзних авторiв, якi пояснюють рiзними умовами
вирощування та можливим розупорядкуванням структури, оскiльки позицiю 2d у
кристалiчнiй гратцi можуть з однаковою ймовiрнiстю займати йони Ga та Si. Зва-
жаючи на те, що оптична активнiсть (ОА) суттєво залежить вiд структурних осо-
бливостей кристалiв родини лангаситу [4], доцiльним є вимiрювання цього явища та
порiвняння одержаних даних з уже вiдомими досi.

Точнi результати з ОА та лiнiйного дихроїзму (ЛД) можна одержати сучасни-
ми методами поляриметрiї, зокрема за допомогою HAUP (High-accuracy-universal-
polarimeter) [5]. Незважаючи на значнi труднощi, що виникають пiд час врахування
неiдеальностi поляризацiйних елементiв схеми [6], HAUP сьогоднi активно викори-
стовують у фiзичнiй оптицi. Як встановлено багатьма незалежними дослiдження-
ми [7–13], паразитнi елiптичностi свiтла пiсля поляризатора p та аналiзатора q мо-
жуть бути спiвмiрними з вимiрюваною елiптичнiстю k власних хвиль у кристалi,
тому визначення цих систематичних похибок є важливим для точного встановлен-
ня величини ОА.

Ми проводили вимiрювання на лазерному комп’ютеризованому поляриметрi за
схемою поляризатор-зразок-аналiзатор (PSA). Джерелами свiтла слугували твердо-
тiльний лазер (λ = 532 нм, 5 мВт) з дiодним збудженням та два напiвпровiдниковi
лазернi дiоди на основi AlGaInP (λ = 635 нм та λ = 650 нм, 10 мВт). Двi близькi
(∆λ = 15 нм) довжини хвиль дiодних лазерiв давали змогу застосувати простiшу
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Рис. 1. Дисперсiя лiнiйного двозаломлення ∆n = no − ne кристала LGS, вимiряна за
максимумами (◦) та мiнiмумами (•) пропускання системою PSA.

схему вилучення систематичних похибок, а для λ = 532 нм можна точно вимiряти
ЛД.

Порiвняно iз напiвпровiдниковими лазерами червоного дiапазону одномодовий
пучок твердотiльного лазера має кращi характеристики якостi (щодо розбiжностi,
модового складу, поляризацiї, монохроматичностi). У той же час стабiльнiсть iнтен-
сивностi є кращою у лазерних дiодiв, оскiльки її легко забезпечити застосуванням
електронних схем стабiлiзацiї робочого струму. Для поляриметрiї ж найважливiши-
ми є монохроматичнiсть та часова стабiльнiсть потужностi випромiнювання лазерiв
упродовж всього експерименту. Вiдомо, що газовi гелiй-неоновi лазери забезпечують
високу монохроматичнiсть, також можна пiдiбрати зразки iз близькими довжинами
хвиль (наприклад, λ = 543 нм, λ = 612 нм та λ = 633 нм). Однак часовi змiни по-
тужностi пучкiв цих лазерiв є вiдносно великими, а зразки з високою стабiльнiстю
параметрiв є малопотужними i незручними для поляриметрiї.

Поляризатором та аналiзатором у системi PSA слугували однаковi кальцитовi
призми Ґлана з апертурою 10 × 10 mm2. Для їхнього повертання використовували
спецiальнi механiзми iз кроковими моторами. Кутове роздiлення поляризацiйної си-
стеми дорiвнювало приблизно 1,3 × 10–3 град на один крок двигуна у дiапазонi 10
град.

Iнтенсивнiсть свiтла пiсля аналiзатора детектували за допомогою фотодiода ФД-
288А, приєднаного до низькоiмпедансного операцiйного пiдсилювача AD8646. У фо-
товольтаїчному режимi фотодiод генерує малий струм, який пропорцiйний до рiвня
iнтенсивностi I свiтла i забезпечує лiнiйнiсть свiтлової характеристики вiд 6 до 9-ти
декад [14]. 24-бiтний аналого-цифровий перетворювач забезпечував точне вимiрю-
вання i передавання даних у ПК послiдовним портом RS232 зi швидкiстю 115200
бiт/с.

Зразок LGS, вирiзаний паралельно до оптичної осi, товщиною 2,045 мм пере-
бував у термостатi, температуру кристала змiнювали вiд 20 до 100 ◦С. Дисперсiю
лiнiйного двозаломлення ∆n(λ) для кiмнатної температури (рис. 1) одержали за
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спектральним методом [15]. Аномальний характер цiєї залежностi зумовлений ЛД.
Цi данi добре збiгаються iз одержаними авторами працi [1], але точнi величини лi-
нiйного двозаломлення (ЛДЗ) для нашого зразка є важливими пiд час опрацювання
результатiв, одержаних на поляриметрi.

Вимiрювання ОА та ЛД проводили за методикою, яка детально описана в [16,17],
для двох орiєнтацiй зразка у поляризацiйнiй системi, повертаючи його на кут 90◦

навколо напрямку поширення лазерного променя. Використання цiєї додаткової про-
цедури потрiбне для вилучення систематичних похибок, оскiльки при цьому основнi
величини оптичної анiзотропiї [4] (двозаломлення ∆n, лiнiйний дихроїзм ∆κ, елiпти-
чнiсть k власних хвиль) змiнюють свiй знак на протилежний, а систематичнi похиб-
ки p та q поляризацiйної системи залишаються незмiнними. Позначення величин
вибираємо такими ж, як у працях [16–18].

На довжинi хвилi 532 нм помiтним є ЛД, який вимiрювали на поляриметрi за
допомогою HAUP-мап за методикою [17]. Для двох (0◦ та 90◦) орiєнтацiй зразка ЛД
справдi вiдрiзняється знаком, але за абсолютною величиною приблизно однаковий
(рис. 2). Натомiсть на довжинах хвиль 635 нм та 650 нм ЛД у цих кристалах не
спостерiгався. Рiзниця показникiв поглинання ∆κ = κo − κe для двох поляризацiй
свiтла з довжиною хвилi 532 нм не перевищує 0,7×10−6. Прямий метод вимiрювання
ЛД за спектрами поглинання поляризованого свiтла, який застосовано у працi [1],
дає змогу надiйно фiксувати в ультрафiолетовiй дiлянцi лише величину, яка значно
бiльша вiд 1,0 × 10−6. Це свiдчить про вищу чутливiсть застосованого тут поляри-
метричного методу визначення ЛД, який не передбачає повертання поляризатора
на кут 90◦ та змiн у налаштуваннях апаратури.

Для точкової групи симетрiї 32 тензор гiрацiї ĝ має двi незалежнi дiагональнi
компоненти: g11 = g22 та g33 [15]. ОА у напрямку, перпендикулярному до оптичної осi,
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Рис. 2. Температурна залежнiсть лiнiйного дихроїзму ∆κ на довжинi хвилi λ = 532 нм
для двох орiєнтацiй кристала LGS.
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визначається компонентою g11, для якої справедливе спiввiдношення: g11 =2kn̄∆n

[4]. Тут n̄ =
√
none – середнiй показник заломлення. Елiптичнiсть k власних хвиль

визначали за аналогiчною до застосованої у працi [18] методикою, яка ґрунтується
на вимiрюваннi характеристичних кутiв для двох близьких довжин хвиль λ (в на-
шому випадку 635 та 650 нм) i припущеннi, що величина k разом iз систематичними
похибками p, q однаковi. Враховуючи те, що для кожної довжини хвилi (635 та 650
нм) маємо ще двi орiєнтацiї зразка в системi PSA, одержуємо чотири набори даних
для розрахунку залежностi k вiд температури зразка.

Усереднюючи експериментально вимiрянi величини 2k − p+ q для двох довжин
хвиль (рис. 3) та враховуючи вiдмiнностi у знаках елiптичностi k для вхiдного свi-
тла з поляризацiєю, яка паралельна до оптичної осi (0◦) та перпендикулярна (90◦),
одержуємо систематичну похибку p − q ≈ 6,5 × 10−4 град. Iї числове значення сут-
тєво менше вiд елiптичностi k i мало впливає на результат експерименту. Однак
встановлено також, що p+ q = 0,062 град, тому паразитнi елiптичностi свiтла пiсля
поляризатора та аналiзатора майже однаковi й за абсолютною величиною навiть
перевищують елiптичнiсть k власних хвиль у кристалi. Лише вiдмiннiсть у знаках
p та q призвела до випадково малого їхнього внеску в характеристичну величину
2k− p+ q, яку вимiрюють на поляриметрi та використовують для визначення ОА у
кристалi.
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Рис. 3. Залежностi суперпозицiї елiптичностi k власних хвиль у кристалi LGS та система-
тичних похибок (p, q) поляризацiйної системи, вимiряних для двох поляризацiй свiтла: 0◦

– ◦ та 90
◦ – •.

Скориставшись результатами рефрактометричних дослiджень [1] для LGS, роз-
раховуємо температурну залежнiсть компоненти g11 тензора гiрацiї (рис. 4). За на-
шими даними для кiмнатної температури величина g11 = (1,0±0,05)×10−5 i є суттєво
меншою вiд g11 ≈ 5,0 × 10−5, поданої в [1, 3]. Автори цих праць застосовували усе-
реднення для двох поляризацiй свiтла, але метод осциляцiй значно вразливiший до
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Рис. 4. Усереднена для двох довжин хвиль (635 та 650 нм) i двох (0◦ – ◦ та 90
◦ – •) вхiдних

поляризацiй свiтла температурна залежнiсть компоненти g11 тензора гiрацiї кристала LGS.

систематичних похибок порiвняно iз HAUP, хоча й дає спектральну залежнiсть ОА.
Так само є вiдмiнностi мiж g11, вимiряним на лазерному (633 нм) поляриметрi [19],
й усередненим тут для 635 та 650 нм. Складнiсть врахування усiх похибок пiд час
таких експериментальних дослiджень добре вiдома, однак слiд брати до уваги й
чутливiсть ОА до структурних особливостей зразкiв, одержаних у рiзних умовах.

Застосування методики високоточної поляриметрiї дало змогу вимiряти ОА та
ЛД у кристалах La3Ga5SiO14. Отримано усередненi для двох (635 та 650 нм) довжин
хвиль температурнi (20 − 100◦С) залежностi компоненти g11 тензора гiрацiї та роз-
раховано величини систематичних похибок апаратури, якi впливають на результати
дослiджень.
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Temperature dependences (20−100◦С) of the gyration tensor component g11, as
well as the linear dichroisms are measured in La3Ga5SiO14 crystals for 532, 635
and 650 nm wavelengths. The systematic errors of the polarimetric experiments
have been taken into account.
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Измерены температурные (20−100◦С) зависимости компоненты g11 тензора
гирации и линейного дихроизма кристаллов La3Ga5SiO14 для длин волн 532,
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