
ISSN 1024-588X. Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. 2016. Випуск 52. С. 108-115
Visnyk of the Lviv University. Series Physics. 2016. Issue 52. P. 108-115

УДК 535.5; 535.327;535.012
PACS 78.20.Fm, 81.05.Xj, 78.20.Ci

РЕФРАКТИВНI ПАРАМЕТРИ КРИСТАЛIВ
K1.75[NH4]0.25SO4

П. Щепанський1,2, В. Стадник1, Р. Брезвiн1,
М. Рудиш1,2

1 Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка
вул. Кирила i Мефодiя, 8, 79005 Львiв, Україна

e-mail: vasylstadnyk@ukr.net
2 Академiя iменi Яна Длугоша в Ченстоховi

вул. Армiї Крайової, 13/15, 42-201 Ченстохова, Польща
e-mail: pavloshchepanskyi@gmail.com

В роботi дослiджено рефрактивнi характеристики, такi як дисперсiя пока-
зникiв заломлення та двопроменезаломлення, кристалiв K1.75[NH4]0.25SO4.
Встановлено вплив часткового iзоморфного замiщення K→ NH4 на оптичнi
властивостi кристалiв. Виявлено iзотропну точку за кiмнатної температу-
ри, яка вiдповiдає рiвностi показникiв заломлення nx = ny в близькiй IЧ
дiлянцi спектру. З дослiдження температурних змiн двопроменезаломлення,
виявлено двi додатковi iзотропнi точки, якi є змiщеними у сторону нижчих
температур, у порiвняннi з вiдповiдними в кристалi K2SO4.

Ключовi слова: дисперсiя показника заломлення, дисперсiя двопромене-
заломлення, iзотропна точка, iнверсiя знаку двопроменезаломлення

1 Вступ
Вiдомо, що поява iзотропної точки (IТ) чи точки iнверсiї знаку двопроменеза-

ломлення (IЗД) є результатом температурно-спектральної деформацiї оптичної iн-
дикатриси, при якiй, для певної довжини хвилi, при фiксованiй температурi кристал
зазнає переходу з оптично одновiсного в iзотропний стан чи з оптично двовiсного в
одновiсний стан.

Ранiше iзотропнi точки було виявлено в низцi дiелектричних кристалiв-фероїкiв
групи А2ВХ4: K2SO4, LiKSO4, Rb2SO4, (NH4)2BeF4, RbNH4SO4, RbKSO4, LiNH4SO4

[1-5], якi охоплюють широкий температурний i спектральний дiапазони. Дослiдже-
ння в цiй областi були мотивованi можливiстю використання кристалiв з IТ цiєї
групи, як датчикiв температури i тиску [6-8].

Незважаючи на iстотну кiлькiсть дослiджених кристалiв, багато з них володi-
ють IТ в незручнiй, для практичного застосування, областi спектру i, практично,
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всi зазнають фазових переходiв при деяких температурах. Таким чином, для того,
щоб розширити дiапазон практично важливих матерiалiв для термометрiї i тискової
сенсорики, важливим є пошук нових кристалiв цiєї групи з IТ.

В межах описаного пошуку наша увага була привернута до системи K2SO4 –
[NH4]2SO4, яка, як вiдомо, утворює неперервний ряд твердих розчинiв iз загальною
формулою (Kx[NH4]x−1)2SO4, (0 < x < 1). Кристали цiєї системи є механiчно стiйки-
ми, мають високою температуру плавлення i не мають фазових переходiв в широкiй
областi температур, для ряду концентрацiй x.

З iншого боку, враховуючи, що K2SO4 володiють IТ, в рамках зазначеного пи-
тання, цiкаво також дослiдити вплив часткового iзоморфного замiни K → NH4 на
вже вiдому температурну i спектральну дiлянки iснування IЗД в кристалi. Оскiль-
ки катiоннi замiщення призводять до змiн параметрiв оптичної iндикатриси, можна
очiкувати, що це призведе до змiн в спектральному i температурному дiапазонi iсну-
вання IТ в залежностi вiд процентного змiшування речовин.

Оптичнi характеристики сульфату калiю, K2SO4, i сульфату амонiю, [NH4]2SO4,
кристалiв добре вивченi [9-12]. Таким чином, ґрунтуючись на цих даних, дослiджу-
ючи промiжної сполуки з системи (Kx[NH4]x−1)2SO4, можна пов’язати ефект стру-
ктурного замiщення елементiв на оптичнi параметри монокристалiв. Для досягнення
вказаних цiлей було вибрано кристал K1.75[NH4]0.25SO4.

Таким чином, ми представляємо дослiдження спектральних залежностей пока-
зникiв заломлення i двопроменезаломлення, а також температурних змiн двопроме-
незаломлення кристалiв K1.75[NH4]0.25SO4 на предмет виявлення iзотропних точок.
Данi кристали вирощено методом випаровування за температури 20oС. Вони мали
вигляд видовжених шестикутникiв. Рефрактивнi властивостi дослiджено вiдомими
методиками [1–3].

2 Результати та обговорення

Дисперсiйнi залежностi показникiв заломлення кристалiв K1.75[NH4]0.25SO4 за
кiмнатної температури представленi на рис. 1. Як видно з рисунку, дисперсiї ni(λ)
є нормальними dni/dλ < 0 для всiх кристалофiзичних напрямкiв i зростають в
напрямку краю поглинання. Показники заломлення i їх дисперсiя задовольняють
наступнi спiввiдношення | ny/dλ | > | nx,z/dλ |, nz > ny > nx.

Для показникiв заломлення кристалiв K1.75[NH4]0.25SO4 виконується класичне
кристалооптичне правило: показники заломлення в напрямку перпендикулярно-
му до площини оптичних осей приймають промiжнi значення, а в напрямку бiсе-
ктриси гострого кута мiж оптичними осями їх значення максимальнi (це означає,
що кристал «оптично додатнiй»). Використовуючи вiдоме спiввiдношення Лорентц-
Лоренца:

n2i − 1

n2i + 2
=

4

3
πN0αi =

ρ

µ
Ri, (1)

обраховано електроннi поляризовностi αi i молярнi рефракцiї Ri для головних кри-
сталооптичних напрямкiв кристалу K1.75[NH4]0.25SO4 (ρ i µ - густина i молярна маса
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Рис. 1: Дисперсiя показникiв заломлення кристалiв K1.75[NH4]0.25SO4 за кiмнатної темпе-
ратури

Табл. 1: Параметри оптичної iндикатриси для кристалiв K1.75[NH4]0.25SO4 за кiмнатної
температури

Вiсь λ0i, нм Bi 10−6, нм−2 B′i 10−9, нм−2 αi 10−24, см3, (λ = 500 нм) Ri, см3

x 76.09 211.48 30.09 7.737 19.517
y 80.09 190.99 29.85 7.756 19.564
z 78.97 197.96 29.14 7.795 19.663

кристалу, N0 – стала Авогадро). Отриманi значення разом з параметрами апрокси-
мацiї одноосциляторною формулою Зеєльмейєра:

n2i (λ) = 1 +
Bλ20iλi
λ20i − λ2i

−B′λ2i , (2)

де B – параметр, пов’язаний з силою, ефективною масою i зарядом ультрафiолето-
вого осцилятора, а λ0 – положення ефективного центру ультрафiолетового погли-
нання, представлено в таблицi 1.

Дослiдження двопроменезаломлення ∆ni(λ) (рис. 2) дало змогу виявити, що ∆ni
є нормальною в напрямку y та z (середнє ∂∆nz/∂λ = –1.6× 10−6нм−1 , ∂∆ny/∂λ =
–1.0 × 10−6нм−1), тодi як в дисперсiя ∆ni виявляє аномальний характер (середнє
∂∆nx/∂λ = 0.9 × 10−6), що свiдчить про наявнiсть iзотропної точки в кристалi
K1.75[NH4]0.25SO4 за кiмнатної температури. Проапроксимувавши отриманi кривi,
було встановлено положення IТ (перетин ∆ny = ∆nx i ∆nz = 0) в кристалi за
довжини хвилi λ ≈ 1350 нм.
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Рис. 2: Дисперсiя двопроменезаломлення для кристалiв K1.75[NH4]0.25SO4 за кiмнатної тем-
ператури

Оскiльки показники заломлення кристалу K1.75[NH4]0.25SO4 задовiльняють спiв-
вiдношення nz > ny > nx i двопроменезаломлення визначається як ∆nx = nz–ny,
∆nz = ny–nx i ∆ny = nz–nx, поява IТ може бути описана спiввiдношенням
∆ny = ∆nx чи nz–nx = nz–ny, яке є еквiвалентним до рiвностi nx = ny. Ця рiв-
нiсть справджується також для випадку ∆nz = 0. Варто вiдзначити, що, у загаль-
ному випадку, для двовiсних кристалiв, оптична iндикатриса має форму елiпсоїда
(nz 6= ny 6= nx), тодi як в iзотропнiй точцi вiн перетворюється в елiпсоїд обертання
(nz 6= ny = nx).

Порiвняння дисперсiї двопроменезаломлення кристалу K1.75[NH4]0.25SO4 з ре-
зультатами, отриманими для K2SO4 [9, 13] виявляє такi особливостi. Середня дис-
персiя двопроменезаломлення ∆n в напрямку y є трохи вищою для сульфату калiю
(∂∆ny/∂λ = –2.6 × 10−6нм−1); в напрямку z дисперсiя ∆n є нижчою для K2SO4

(∂∆nz/∂λ = −3.6× 10−7нм−1). Найбiльш принципове розходження спостерiгається
для дисперсiї двопроменезаломлення в напрямку x. Так, вона змiнюється вiд нор-
мальнiї для K2SO4 (∂∆nx/∂λ = −1.9× 10−6) до аномальної (∂∆nx/∂λ = 0.9× 10−6)
для K1.75[NH4]0.25SO4.

На рис. 3 наведено температурнi залежностi двопроменезаломлення для криста-
лiв K1.75[NH4]0.25SO4 для довжини хвилi λ = 500 нм. В напрямку z ∆n зеншує-
ться майже лiнiйно зi швидкiстю ∂∆nz/∂T = −0.14 × 10−5K−1. Набагато швидше
зниження ∆ni спостерiгається в напрямках x та y (∂∆nx/∂T = −1.2 × 10−5K−1 i
∂∆ny/∂T = −1.4× 10−5K−1). У цих напрямках змiни двопроменезаломлення вияв-
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Рис. 3: Температурна залежнiсть двопроменезаломлення для кристалу K1.75[NH4]0.25SO4

для довжини хвилi λ = 500 нм

ляють нелiнiйний хiд.
Як видно з рис. 3, двi кривi проходять позначку «0» величини двопро-

менезаломлення, що свiдчить про iснування двох iзотропних точок в кристалi
K1.75[NH4]0.25SO4 в областi температур 290 ÷ 650 K. Цi IТ спостерiгається за T01
= 541 K i T02 = 589 K i вiдповiдають значенням ∆nx = 0 (nz = ny) i ∆ny = 0
(nz = nx), вiдповiдно. Важливо вiдзначити, що проходження другої точки IЗД озна-
чає, що кристал зазнає перехiд вiд оптично додатного до оптично вiд’ємного (для
довжини хвилi λ = 500 нм).

Порiвняння виявляє дуже схожий характер температурної змiни двопроменеза-
ломлення до встановленого для K2SO4 [14, 15]. Хiд кривих ∆nz(T ) практично збi-
гається для обох кристалiв, тодi як спадання кривих ∆nx(T ) i ∆ny(T ) для K2SO4 є
дещо рiзкiшим (∂∆nx/∂T = −0.9×10−5K−1). Це означає, що iзотропнi точки в кри-
сталi K1.75[NH4]0.25SO4 виникають при нижчих температурах, нiж в K2SO4: перша
IТ змiщена в бiк нижчих температур на ∼ 76 К; друга IТ – змiщена на ∼ 117 K.

Висновки
З результатiв вимiрювань рефрактивних параметрiв монокристалiв

K1.75[NH4]0.25SO4 можна зробити наступнi висновки.
Дисперсiї показникiв заломлення при кiмнатнiй температурi є нормальними для

всiх кристалофiзичних напрямкiв. Дисперсiя в напрямку y є трохи вищою, нiж в на-
прямках x i z. Показник заломлення є найвищим для напрямку бiсектриси гострого
кута мiж оптичними осями, а отже кристал є «оптично додатнiм».

Часткове замiщення iонiв K на iони NH4 призводить до незначного пiдвищення
значень показникiв заломлення, збiльшення дисперсiї показника заломлення в на-
прямку y, зсуву позицiй ефективних УФ-осциляторiв у напрямку коротких довжин
хвиль i збiльшення їхньої сили.
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Дисперсiя двопроменезаломлення при кiмнатнiй температурi є нормально в на-
прямках y i z i аномальною в напрямку x, що приводить до виникнення iзотропної
точки, яка вiдповiдає рiвностi nx = ny на довжинi хвилi λ ≈ 1350 нм. Таке явище не
спостерiгається для монокристалiв K2SO4 i, таким чином, обумовлено присутнiстю
iонiв NH4, що вливають на характер дисперсiї в напрямку x.

З дослiдження температурних залежностей двопроменезаломлення для кри-
сталiв K1.75[NH4]0.25SO4 для довжини хвилi λ = 500 нм, виявлено зменшення
значення двопроменезаломлення зi зростанням температури для основних кристал-
лооптикчних напрямкiв. За температур T01 = 541 K i T02 = 589 K встановлено
двi iзотропнi точки, якi вiдповiдають рiвностям nz = ny i nz = nx, вiдповiдно.
Часткове замiщення iонiв K на NH4 зберiгає характер температурних залежностей
двопроменезаломлення, але пришвидшує спадання кривих ∆nx(T ) i ∆ny(T ), що
призводять до зсуву iзотропних точок в сторону нижчих температур.
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REFRACTIVE PARAMETERS OF K1.75[NH4]0.25SO4 CRYSTALS
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In this work refractive parameters, such as dispersions of refractive indices and
birefringence of K1.75[NH4]0.25SO4 crystals are measured. The influence of parti-
al isomorphic substitution K → NH4 on optical properties of crystals is di-
scussed. Isotropic point at room temperature which correspond to the equality
of refractive indices nx = ny in the near IR spectrum region is established. From
the investigations of the temperature dependence of birefringence, two additi-
onal isotropic points shifted towards lower temperatures in comparison with
corresponding for K2SO4 are defined.

Key words: refractive index dispersion, birefringence dispersion, isotropic poi-
nt, birefringence sign inversion
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РЕФРАКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КРИСТАЛЛОВ
K1.75[NH4]0.25SO4
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В работе исследованы рефрактивные характеристики, такие как дис-
персия показателей преломления и двулучепреломления, кристаллов
K1.75[NH4]0.25SO4. Установлено влияние частичного изоморфного замеще-
ния K → NH4 на оптические свойства кристаллов. Выявлено изотропную
точку при комнатной температуре, соответствующей равенстве показателей
преломления nx = ny в близкой ИК области спектра. З исследований тем-
пературных изменений двулучепреломления, обнаружено две дополнитель-
ные изотропные точки, которые являются смещенными в сторону низких
температур, по сравнению с соответствующими в кристалле K2SO4.

Ключевые слова: дисперсия показателя преломления, дисперсия двулу-
чепреломления, изотропная точка, инверсия знака двулучепреломления
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