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В інтервалі температур існування скорельованого руху 
тетраедричних груп (Т-груп) проведені температурні дослідження 
оптичного двопроменезаломлення, малокутового розсіювання світла та 
повороту оптичної індикатриси для кристала [N(CH3)4]2CuCl4 вздовж 
псевдогексагональної осі. Встановлено, що в околі температур Т=326 К 
відбувається зародження скорельованого руху з подальшим 
перетворенням його у хвилю неспівмірної модуляції структури в області 
флуктуацій параметра порядку в околі Ті=297 К. Показано, що 
температурний діапазон наявності скорельованого руху Т-груп слід 
розглядати як фазовий стан кристала. 

Ключові слова: Т-групи, неспівмірна фаза, критичні індекси,  
теорія Ландау. 

 
Кристали [N(CH3)4]2CuCl4 належать сім’ї А2ВХ4, яка характеризується 

складною послідовністю фазових переходів, у тім числі неспівмірною фазою. 
Зокрема в цих кристалах під впливом зовнішніх чинників (напруженості 
електричного поля [1, 2], гідростатичного тиску [3]) виявлено появу нових 
співмірних фаз, які характеризуються локалізацією хвильового вектора структури 
в особливих точках зони Брилюена. З мікроскопічної моделі [4] така низка 
співмірних фаз закладена в наявності характерного скорельованого руху Т-груп 
(тетраедричних груп в кристалах [N(CH3)4]2МеCl4) у вихідній фазі. У цій фазі 
кожна Т-група має два рівноцінні стани, з відмінними напрямами кутів повороту 
навколо осі с. Отже, кожній групі відповідають орієнтаційні стани з 
двомінімумним потенціалом. Поворот Т-груп у кожному з шарів навколо 
ортогональної осі с відбувається в один бік, тоді як між шарами можуть мати місце 
повороти як у фазі, так і в протифазі. У праці [5] зазначено, що у вихідній фазі 
повороти всіх Т-груп скорельовані. Тоді як у [6] стверджують, що на віддалі від Ті 
повороти сусідніх груп значною мірою незалежні. Згідно з результатами [7] 
інтенсивність квазіпружного розсіяння нейтронів у вихідній фазі значно наростає 
при наближенні до температури Ті. На підставі отриманих даних автори зробили 
припущення про характер фазового переходу, орієнтаційне розпорядкування Т-
груп в потенціалі з двома мінімумами і характер флуктуацій у вихідній фазі. Тобто 
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в парафазі має простежуватися температурний інтервал, в якому температурна 
залежність фізичних величин нелінійна. 

З метою вивчення та дослідження динаміки скорельованого руху Т-груп у 
кристалах [N(CH3)4]2CuCl4 в роботі зроблено температурні дослідження оптичного 
двопроменезаломлення, повороту оптичної індикатриси та залишкової 
інтенсивності в температурному інтервалі –50К<Ti-T<15K. 

Дослідження оптичного двопроменезаломлення (δ(∆nc)) здійснювалось 
методом Сенармона з модуляцією оптичного сигналу. Точність вимірювання 
температури була не гірше за 0,01К. Кристали вирощувались із водного розчину 
солей CuCl2, і N(CH3)4Cl. Орієнтація кристалів здійснювалась відповідно до [8]. 

На рис. 1 наведено температурну залежність оптичного двопромене-
заломлення та залишкової інтенсивності основного світлового пучка для кристала 
[N(CH3)4]2CuCl4. В околі температур Т*=330 К на залежності  
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Рис.1. Температурна залежність оптичного двопроменезаломлення і залишкової інтенсивності 

для свіжовирізаного зразка кристала [N(CH3)4]2CuCl4 вздовж осі c 
 

δ(∆nс)∼f(Т) виявлено злам з подальшим відхиленням від лінійного ходу у разі 
зниження температури. В околі Ті=297 К спостерігається неперервний фазовий 
перехід із парафази в неспівмірну фазу. Відомо [9], що в парафазі приріст 
оптичного двопроменезаломлення спричиняється терооптичним ефектом і 
відповідна залежність δ(∆nс)∼f(T) повинна бути лінійною. Отримані результати в 
інтервалі температур Ті÷326 К суперечать міркуванням, наведеним у дослідженні 
[10]. Оскільки, згідно з [5] в околі Ті з боку парафази спостерігається 
скорельований рух Т-груп, то отримана нелінійна залежність δ(∆nс)∼f(T) може бути 
пов’язана з таким рухом. Оскільки оптичне двопроменезаломлення чутливе до 
зсувних деформацій [11], а отже, і до повороту тетраедрів, то нелінійність 
залежності δ(∆nс)∼f(T) відображатиме наявність такого руху Т-груп. Отже, згідно з 
рис. 1, скорельований рух Т-груп зароджується в околі Т*≈326 К й існує аж до 
фазового переходу у неспівмірну фазу. Злам, що виникає на залежності δ(∆nс)∼f(T) 
свідчить про те, що в околі Т* відбувається неперервний фазовий перехід. 
Аналогічно до δ(∆nс) залишкова інтенсивність основного пучка (Із) (див. рис. 1) 
також характеризується аномальною поведінкою. За температури Т* Із починає 
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зменшуватись, досягаючи мінімального значення в околі температур 317 К. З 
пониженням температури величина Із поступово наростає, досягаючи 
максимального значення при Ті. 

Отримана залежність Із~f(T) (рис. 1) асиметрична до температурної 
залежності спонтанного приросту δs(∆nc) в цій області температур (рис. 2). 
Величина δs(∆nc) починає монотонно наростати від Т* до Т=315 К, з подальшим 
зменшенням аж до температури фазового переходу при Ті. 

Побудована на рис. 3 температурна залежність приросту спонтанного 
двопроменезаломлення в подвійному логарифмічному масштабі нелінійна у 
значній температурній області, за винятком температурних інтервалів  
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Рис. 2. Температурна залежність спонтанного приросту оптичного двопроменезаломлення для 

кристала [N(CH3)4]2CuCl4 
 

(Ті÷301 К; 301÷316 К), де вона лінійна і описується критичними індексами 
відповідно рівними  -0,96±0,05; -0,42±0,05. Отже температурну поведінку 
двопроменезаломлення далеко від фазового переходу при Ті (τ=(Т-Ті)/Ті>10-2) 
можна описати першою флуктуаційною поправкою до теорії Ландау, а в 
безпосередній близькості до фазового переходу (τ<10-2) відчутним є вплив 
дефектів. 

Згідно рис. 4 залежність ln(δs(∆nc))~ln(Ті-T) лінійна в значному 
температурному інтервалі (Ті+0,75)÷292 К з критичним індексом β≈0,5±0,01. Це 
означає, що температурну залежність δs(∆nc) в околі Ті зі сторони неспівмірної 
фази описують виразом δs(∆nc) ≈ ρ2, що добре узгоджується з теорією Ландау [12]. 
Отримані у дослідженнях [13, 14] значення критичного індексу β=0,32±0,01 
суттєво відрізнялися від величини 0,5. Це зумовлено тим, що автори праць [13, 14] 
не враховували температурний інтервал існування скорельованого руху Т-груп. 
Одержана величина критичного індексу β≈ 0,5±0,01 свідчить про необхідність 
проводити апроксимаційну криву з-за температурного інтервалу існування 
скорельованого руху Т-груп. 
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Рис. 3. Температурна залежність приросту 

оптичного двопроменезаломлення в 
подвійному логарифмічному масштабі 
для кристала [N(CH3)4]2CuCl4 в 
температурному інтервалі існування 
скорельованого руху Т-груп 

 

Рис. 4. Температурна залежність приросту 
оптичного двопроменезаломлення в 
подвійному логарифмічному масштабі для 
кристала [N(CH3)4]2CuCl4 в неспівмірній 
фазі 

З метою визначення причини аномальної залежності Із∼f(Т) були проведені 
температурні дослідження повороту індикатриси (ξ) та малокутового розсіяння 
світла. Встановлено, що у парафазі в околі температур Т*÷Ті кут повороту 
індикатриси є не нульовим, з максимальним значенням його в околі Т=317 К 
(рис. 5). Тобто, починаючи з Т*, спостерігається поява з подальшим монотонним 
наростанням величини ξ під час пониження температури. Досягаючи значення  
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Рис. 5. Температурна залежність кута повороту індикатриси у відносних одиницях для кристала 

[N(CH3)4]2CuCl4 вздовж осі c 
 

ξ≈0,45º при Т=317 К величина кута повороту індикатриси монотонно зменшується, 
і в околі Ті набуває нульового значення. Отримана аномальна поведінка залежності 
ξ∼f(Т) добре корелює з залежностями Із∼f(Т) та δs(∆nc)∼f(Т). Виникаючий поворот 
індикатриси свідчить про спонтанну деформацію Uxy, що суперечить симетрійним 
властивостям вихідної фази (точкова група симетрії mmm). Поява повороту 
індикатриси може бути зумовлена як виникненням деформацій між просторовими 
областями, де спостерігається скорельований рух Т-груп, так і нерівноцінністю 
лівого і правого повороту тетраедричних груп в просторовій області 
скорельованого руху Т-груп. Одержавши результати, про відсутність в 
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досліджуваному інтервалі температур малокутового розсіювання світла, можна 
припустити, що спостережуваний поворот індикатриси зумовлений 
нерівноцінністю поворотів Т-груп навколо осі с. Так, як для кристалів 
[N(CH3)4]2ZnCl4 при умові наявності малокутового розсіювання світла, яке 
спостерігається вздовж осей а і b, виникав поворот індикатриси в околі Ті÷Ті+10 К. 

Отже, при Т* відбувається неперервний фазовий перехід із зародженням 
скорельованого руху Т-груп з подальшим перетворенням його у хвилю 
неспівмірної модуляції структури в області флуктуацій параметра порядку. 
Температурний діапазон наявності скорельованого руху Т-груп слід розглядати як 
фазовий стан кристала. Як параметр порядку фазового стану може бути поворот 
тетраедричних комплексів навколо осі с. 
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The optical birefringence, small-angle light scattering and optical 

indicatrix rotation have been studied in the temperature interval of the 
correlated motion of tetrahedral groups (T-groups) in [N(CH3)4]2CuCl4 crystals 
along pseudo-hexagonal axis. It has been set, that in the region of Т=326 К 
temperature the correlated motion starts. Further, in the vicinity of order’s 
parameter fluctuation nearby Ті=297К it transforms into the incommensurate 
modulation wave. It has been shown that the temperature region of T-group 
correlated motion existence should be considered as phase state of crystal. 

Key words: T-groups, incommensurate phase, critical indices, theory of 
Landau. 
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