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Методом Сенармона досліджено приріст оптичного двопромене-
аломлення δ(∆nc) в кристала [N(CH3)4]2ZnCl4 в області, що охоплює 
неспівмірну (НС) та вихідну фази. Проаналізовано критичну поведінку 
δ(∆nc) поблизу точки Ti. Досліджено поворот оптичної індикатриси (φc, 
φb) у неспівмірній та вихідній фазах. Виявлено ненульове значення (φc, 
φb) в температурному інтервалі існування скорельованого руху 
тетраедричних груп, (у вихідній фазі) та у всій області неспівмірної 
фази. Визначено, що поява повороту оптичної індикатриси зумовлена 
нееквівалентністю органічних комплексів, і величина повороту залежить 
від ступеня деформації тетраедричних груп. 

Ключові слова: двопроменезаломлення, фазові переходи, неспівмір-
на фаза, поворот індикатриси. 

 
У низці праць [1–3] простежували появу в неспівмірній фазі повороту 

оптичної індикатриси. Однак при цьому автори не відзначили тієї обставини, що 
точкова група неспівмірної фази збігається з точковою групою 
високотемпературної – вихідної фази, яка забороняє виникнення повороту 
індикатриси. Отож, спостереження, які зроблені в [1–3], не збігаються з відомим 
положенням макроскопічної кристалофізики, згідно з яким симетрія тензорних 
властивостей кристала визначається його точковою групою [4, 5]. 

В умовах розгляду неспівмірної фази, як послідовності метастабільних станів 
(довгоперіодичних фаз), точкова група симетрії цих станів не збігається з 
точковою групою вихідної фази [6], а є її підгрупою [7]. За цих умов в 
неспівмірній фазі потрібно очікувати поворот оптичної індикатриси, зокрема його 
немонотонну залежність. 

У статті досліджено температурні властивості δ(∆ni) та поворот оптичної 
індикатриси (ϕ) у неспівмірній та вихідній фазах. 
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Об’єктами цих досліджень є кристали з неспівмірною фазою 

[N(CH3)4]2ZnCl4 – типові представники групи А2ВХ4. Вони є модельними 
кристалами у разі дослідження фізичних параметрів у неспівмірній фазі. 

Метою досліджень є вивчення лінійного двопроменезаломлення та повороту 
оптичної індикатриси кристалів [N(CH3)4]2ZnCl4, передусім поблизу точок фазових 
переходів, які обмежують неспівмірну фазу. 

З метою вимірювань використовували зразки [N(CH3)4]2ZnCl4 (010) та (001)-
зрізу завтовшки 1,0–3,0 мм. Як джерело світла застосовували гелій-неоновий лазер 
ЛГН-111 (λ=632,8 нм, потужністю 20 мВт). Зразок поміщали в кріостат, що був 
складовою частиною пристрою автоматичного керування та стабілізації 
температури [8]. Температуру вимірювали за допомогою мідь-константанової 
термопари з точністю ~ 0,05 К. 

Під час досліджень δ(∆ni) було використано стандартну методику Сенармона 
з модуляцією світлового променя автоматизованою установкою [8], за умови 
поширення світла вздовж кристалофізичних осей. Точність визначення δ(∆ni) 
оцінено як 5×10-7. Залишкову інтенсивність (Iз) визначають як величину мінімуму 
інтенсивності основного світлового променя в методі Сенармона. Юстування 
системи проводилось у вихідній фазі в околі Т=350 К. Температурний діапазон, в 
якому проводилось юстування вибирали за умов відсутності скорельованого руху 
тетраедричних груп [9]. Кут повороту індикатриси вимірювали за величиною 
інтенсивності світлового променя, який пройшов крізь систему поляризатор–
кристал–аналізатор, виставлених у схрещене положення [9]. 

Ми одержали (див. рис. 1) температурну залежність приросту оптичного 
лінійного двопроменезаломлення δ(∆ni) для кристалів [N(CH3)4]2ZnCl4 у діапазоні, 
що охоплював НС фазу та температурну область вихідної фази, де існує 
скорельований рух Т-груп [10]. На температурній залежності δ(∆ni) у вихідній фазі 
простежують зміну нахилу залежності δ(∆nc)~f(T) у разі Т*=345 К. Зі зниженням 
температури залежнiсть δ(∆nc)~f(T) є нелінійною аж до фазового переходу в НС 
фазу. Екстраполяцією лінійної залежності δ(∆nc)~f(T) (рис. 1) отримано 
спонтанний приріст δs(∆nc) як у НС фазі, так і в температурному інтервалі Т*-Ті. 
Побудована залежність δs(∆nc)~f(T) в НС фазі в околі Ті у подвійному 
логарифмічному маштабі лінійна з кутовим коефіцієнтом 2β=1,0±0,01 (рис. 2). 
Значення β добре узгоджується з його теоретично прогнозованим значенням 0,5 в 
теорії Ландау для фазових переходів другого роду. Величина β є відмінною від 
значень, отриманих у праці [11]. Така відмінність, на нашу думку, зумовлена 
внеску в температурну поведінку δs(∆nс) повороту оптичної індикатриси. Про 
внесок у δs(∆nc)~f(T) повороту індикатриси засвідчує температурна залежність 
залишкової інтенсивності (рис.1). Згідно з рис. 1 величина залишкової 
інтенсивності зростає у разі наближення до Ті. Для обґрунтування цього 
розглянемо поведінку δ(∆nc) від термічної передісторії зразка. Передумовою таких 
досліджень є утворення в НС фазі хвилі густини дефектів (хвилі деформації 
структури [12]), та її вплив на скорельований рух Т-груп [13]. Залежність 
δ(∆nc)~f(T) для свіжовирізаного зразка характеризується нелінійною поведінкою у 
значному температурному інтервалі (Ті-345 К). Відпал зразка у вихідній фазі поза 
температурним інтервалом існування нелінійності δ(∆nc) (при 350 К) значно 
змінює поводження δ(∆nc) з температурою (рис. 3). Відповідно до рис. 3 δ(∆nc) 
змінюється нелінійно, причому для свіжовирізаного зразка ця нелінійність є 
виразнішою. В НС фазі залежність δ(∆nc)~f(T) практично є лінійною в околі Ті, 
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хоча для відпаленого зразка швидкість зміни δ(∆nc) з температурою є меншою, ніж 
для зразка до відпалу. Керуючись вищенаведеними результатами цю відмінність    
можна пов’язати із деформацією тетраедричних груп – їх поворотом [10]. 
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Рис. 1. Температурна залежність двопромене-
заломлення δ(∆nc) і залишкової інтенсив-
ності Із для кристалів [N(CH3)4]2ZnCl4 
попередньо відпалених в діапазоні 
температур 340–360 К, де й проводилось 
юстування системи 

Рис. 2. Температурна залежність спон-
танного приросту оптичного  
двопроменезаломлення, побудо-
ваного у подвійному логарифміч-
ному масштабі для кристалів 
[N(CH3)4]2ZnCl4 

 
Вона може виявлятись у появі повороту оптичної  індикатриси  кристала.  Як 
зазначалось  у праці  [14] найбільш імовірний напрям появи повороту індикатриси 
в цих кристалах є b і c, оскільки вздовж цих напрямів проходить вісь центра мас 
органічних комплексів. 
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Рис. 3. Температурна залежність двопроменезаломлення δ(∆nc) для свіжовирізаного зразка 
(□) і відпаленого при 350 К протягом t=1,5 год (■) кристала [N(CH3)4]2ZnCl4 
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Температурну залежність повороту оптичної індикатриси наведено на рис. 5. 

Величина φc, починаючи з Т~320 К, стає відмінною від нуля з подальшим її 
монотонним збільшенням. Швидкість зростання φс є найбільшою в околі фазового 
переходу в НС фазу. У самій НС фазі φc досягає певної величини і в подальшому є 
малозмінною (рис. 4, а). Оскільки кристали були вирощені в НС фазі (Ті=296,6 К-
Тс=280 К), то в процесі росту та довготривалого перебування в ній у кристалі 
виникають хвилі густини дефектів, (хвиля деформації структури [15]).  
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Рис. 4. Температурна залежність кута повороту індикатриси вздовж осі c:  
а – свіжовирізаного зразка; б – відпаленого при 350 К протягом t=1,5 год; 
в – витриманого в НС фазі при Тст=290 К; г – повторно відпаленого при 350 К 
протягом t=1 год для кристала [N(CH3)4]2ZnCl4 

 
 
Відпал зразка в температурному інтервалі існування лінійної залежності δ(∆n)~f(T) 
(Т>340 К) спричинив зміну характеру поведінки кута повороту індикатриси φc. Зі 
зменшенням температури, як і для свіжовирізаного зразка, простежується 
відхилення φc від нульового значення з подальшим незначним його зростанням 
(порівняно з свіжовирізаним). Виникаючий поворот за величиною є незначною і 
малозмінною величиною майже у всій області існування скорельованого руху 
Т-груп та в НС фазі (рис. 4, б). За умови переходу в співмірну сегнетоелектричну 
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та сегнетоеластичну фазу простежують стрибки φc. Стрибок φc при Т3 є значно 
більший, ніж при Тс, і становить близько 3°, що добре узгоджується з даними праці 
[16]. Витримка зразка у НС фазі стимулює збільшення φc в ділянці існування НС 
фази (в околі температури витримки див. рис. 4, в). Повторна витримка зразка при 
Т>340 К, зменшує φc з частковим поверненням до залежності φс~f(T) як для 
відпаленого зразка (рис. 4, г).  

Відповідно до праці [15] відомо, що витримка кристала в НС фазі у разі 
постійної температури зумовлює виникнення хвилі густини дефектів. Це зводить 
до виникнення хвилі деформації структури–деформації тетраедричних груп. 

Отже, відповідно до отриманих результатів наявність повороту індикатриси в 
температурному інтервалі існування скорельованого руху Т-груп і НС фази 
пов’язаний із деформацією тетраедричних груп. Звертає на себе увагу відмінність 
температурних залежностей φc і φb (рис. 4, рис. 5). Ця відмінність, на нашу думку 
згідно з працею [16] зумовлена різною деформацією органічних комплексів. 
Беручи до уваги рис. 4 і рис. 5, температурна еволюція деформації цих комплексів 
є різною і засвідчує існування метастабільних станів, в яких у ролі параметра 
порядку може виступати спонтанна деформація.  
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Рис. 5. Температурна залежність кута повороту оптичної індикатриси вздовж осі b 

свіжовирізаного зразка (а) і відпаленого при 375К на протязі t=1год (б) для 
кристала [N(CH3)4]2ZnCl4 

 
 

Керуючись отриманими результатами, причина виникнення повороту 
індикатриси у вихідній та НС фазах полягає у нееквівалентності органічних 
комплексів [14] у кристалі [N(CH3)4]2ZnCl4. Отже, виникнення повороту оптичної 
індикатриси у НС фазі закладено структурно у вихідній фазі, а величина кута 
повороту залежить від ступеня деформованості тетраедричних груп. 

_________________ 
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The optical birefringence δ(∆nc) in the [N(CH3)4]2ZnCl4 crystals was studied using 

Senarmonth’s method in the temperature region of both incommensurate and initial 
phases. The critical behavior of δ(∆nc) was analyzed in the vicinity of Ti. The rotation of 
the optical indicatrix (φc, φb) in the incommensurate as well as in the initial phase was 
studied. There was found non-zero value of (φc, φb) was studied in the temperature 
interval of the correlated movement of T-groups existence (in the initial phase) as well as 
in the whole temperature interval of the incommensurate phase. It was found, that 
appearance of the optical indicatrix rotation is caused by the  non-equivalence of organic 
complexes. It’s value depends on the value of tetrahedral groups deformation. 

Key words: birefringence, phase transitions, incommensurate phase, rotation of 
optical indicatrix.  
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