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Зміст
ПЕРЕДМОВА

Фізика низьких температур – наука, що вивчає процеси, які
відбуваються у фізичній системі у випадку квантування енергії
речовини та фазових переходів типу газ–рідина і рідина–тверде
тіло. З одного боку, наукові напрями пов’язані з методами та
технікою отримання низьких температур, а з іншого – фізичні
процеси відбуваються у конденсованих системах за низьких
температур.
Застосування низьких температур відіграло вирішальну роль у
вивченні конденсованого стану. Доволі багато нових і принципових закономірностей відкрито під час вивчення властивостей
різних речовин за гелієвих температур.
Зі зниженням температури у властивостях речовин починають виявляти особливості, пов’язані зі слабкими взаємодіями, що
за звичайних температур замасковані сильним тепловим рухом
кристалічної ґратки твердого тіла. Розвиток фізики низьких температур значно сприяв створенню квантової теорії твердого тіла,
яка з уведенням понять різних квазічасток (фонони, дірки, екситони тощо) дала змогу описати різноманіття властивостей речовин
за низьких температур.
З появою фізики низьких і наднизьких температур відкрито
такі унікальні явища, як надпровідність і надплинність. Надплинність рідини є захоплюючим явищем у галузі наднизьких
температур. Воно абсолютно не подібне на будь-який інший прояв
законів фізики. Спостережуване в обмеженому температурному
інтервалі, віддаленому на декілька градусів від абсолютного нуля,
це явище не має жодних зв’язків з поведінкою рідини за вищих
температур.
Зазначимо, що створена теорія надпровідності (Дж. Бардін,
Л. Н. Купер, Дж. Р. Шріффер, М. Боголюбов), а також експерименти з високотемпературною надпровідністю (А. Мюллер,
Г. Беднорц) допомогли зрозуміти низку нових фізичних ефектів,
що не мали раніше задовільного пояснення.
У фізиці низьких температур умовно вирізняють два інтервали: інтервал низьких температур (кріогенних) від 300 до 2,17 К
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(λ-точка фазового переходу He4(I)→He4(II)) та інтервал наднизьких температур від 2,17 до 10-6 К.
Кріогенні (низькі) температури отримують шляхом розширення газу під час виконання ним зовнішньої роботи, дроселюванням газу за відповідних температурних умов. Для одержання
наднизьких температур використовують адіабатне розмагнічування деяких парамагнітних солей і атомних ядер, ефект охолодження в разі розчинення рідкого легкого ізотопу гелію (Не3) у
рідкому надплинному ізотопі He4. Цей інтервал досі використовують лише у фізичних експериментах.
Кріогенна техніка – одна з нових галузей прикладної науки,
що має важливе значення для технічного прогресу низки галузей
промисловості. Її освоєння потребує знання і практичних навичок
у техніці виконання експериментальних досліджень за низьких
температур.
Навчальний посібник написано відповідно до програм
лекційних курсів «Фізика низьких температур» та «Фізика
низькотемпературних досліджень», які читають студентам
четвертого та п’ятого курсів, відповідно, фізичного факультету та
факультету електроніки Львівського національного університету
імені Івана Франка. Посібник складається з шести розділів. У
першому розділі наведено загальні відомості про низькі
температури, основні властивості кріогенних рідин, де значну
увагу приділено фазовим перетворенням і властивостям гелію. У
другому розділі розглянуто головні термодинамічні процеси, у
третьому – основні методи отримання низьких температур. Значну
увагу приділено процесам охолодження, заснованим на
використанні властивостей 4Не і 3Не (охолодження шляхом
розчинення 3Не в 4Не, ефекту І. Я. Померанчука).
У четвертому розділі акцентовано увагу на кріогенних
системах та установках. Тут розглянуто головні питання техніки
роботи з кріогенними рідинами, питання теплопередачі,
конструкції посудин Дьюара, кріостатів. В останніх двох розділах
розглянуто фізичні та оптичні властивості матеріалів за низьких
температур та експериментальні методи дослідження фізичних
характеристик твердих тіл в інтервалі низьких температур.

Розділ 1. КРІОГЕНІКА
1.1. Загальні відомості про низькі температури.
Головні історичні етапи розвитку кріогеніки
Сьогодні практично у жодній галузі фізики не обійтись без
кріогенних систем і технологій (від грец. кryos – холод, лід) – так
називають пристрої та системи, що працюють за температур,
нижчих від кімнатної.
У наші дні під кріогенікою розуміють не холодильну техніку і
технологію взагалі, а тільки ті їхні області, які пов’язані з
отриманням або використанням температур нижче 120 К (це
визначення прийнято на ХІІІ Конгресі з холоду 1971 р.). Отож,
кріогеніка (кріогенна техніка) – це техніка створення та
застосування найнижчих температур, яких у природних умовах
Землі й у навколоземному просторі не існує.
Надзвичайно важливе промислове та наукове значення
кріогеніки, величезний інтерес до її досягнень і сфери
використання зумовлені ось чим:
По-перше, постійно збільшується споживання у багатьох
галузях промисловості, таких як металургія, хімія, енергетика,
атомна, авіаційна, ракетна і космічна техніка, сільське
господарство, медицина, харчова промисловість та інших, різних
так званих промислових газів: кисню, азоту, метану (природного
газу), аргону, водню, гелію, криптону тощо. Ці гази
використовують як у рідкому, так і в газоподібному стані; вони
мають низькі температури кипіння, тому технологія їхнього
отримання, застосування, транспортування, зберігання органічно
пов’язана з кріогенікою.
По-друге, за низьких температур зменшується електричний
опір і виявляються такі властивості матерії, як надпровідність і
надплинність. Сьогодні широко використовують охолодження до
дуже низьких температур обмоток електричних машин та апаратів,
а також надпровідників в енергетиці, приладобудуванні, на
транспорті й у низці нових перспективних областей техніки.
Останніми роками відкрито явище високотемпературної надпро-
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відності та створено матеріали, що переходять у надпровідний
стан за температур 92–98 К і вищих.
По-третє, зі зниженням температури зменшується ентропія і,
відповідно, спадають внутрішні «шуми». Практичне використання
цього явища для далекого космічного радіозв’язку, в
інфрачервоній та лазерній техніці важко переоцінити.
Зазначимо, що такі низькотемпературні процеси, як виморожування, конденсація та кріосорбція, мають велике самостійне
значення, оскільки є ефективними засобами досягнення високого й
надвисокого вакууму. Крім того, біологічними і медичними
дослідженнями з’ясовано, що вплив низьких температур на живі
тканини й біоматеріали виявляє їхні нові важливі властивості та
відкриває великі можливості для подальшого розвитку біології,
медицини та сільськогосподарського виробництва. Зрештою,
кріогенні прилади та установки займають особливе місце як засоби
забезпечення найскладніших фізичних досліджень.
Отож, кріогенна техніка, кріоенергетика, кріофізика, кріоелектроніка, кріобіологія та кріомедицина – надзвичайно важливі
складові науки про холод і його застосування. Цю науку
називають кріологією. Кріогеніка об’єднує галузі техніки й
технології одержання та застосування температур нижче 120 К.
Результати, досягнуті в розвитку кріогеніки передовими країнами,
дали змогу реалізувати колосальні наукові та технічні програми.
Успіх вирішення фундаментальних проблем людства багато в
чому визначається винятковими можливостями, що відкриваються
завдяки використанню наднизьких температур.
Історія кріогеніки нерозривно пов’язана з розвитком фізики,
насамперед з розробкою методів отримання низьких температур,
зрідження газів, та дослідженнями фізичних властивостей речовин
за низьких температур (табл. 1.1). Водночас практичне
застосування низьких температур, яке постійно розширюється,
формувало різні області кріогенної техніки та технології.
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Таблиця 1.1
Хронологія штучно отриманих низьких температур
Рік
1
1740–
1800
1840–
1845

Температура, К
2
Приблизно
252

Методи та умови дослідження
3
Змішування льоду та кухонної солі (ефект
охолодження пояснено М. В. Ломоносовим)

Приблизно
223
Приблизно
163

Змішування льоду та хлористого кальцію

1887

Приблизно
90

Одноразове адіабатне розширення стисненого та
попередньо охолодженого кисню (Л. Кальєте і
Р. Пікте)

1883–
1885

77

Одноразове
адіабатне
розширення
газу,
стисненого та попередньо охолодженого киплячим
у вакуумі етиленом; отримані стійкі температури
рідкого кисню, повітря, азоту (Є. Ольшевський і
С. Вроблевський)

1884–
1890

Приблизно
50

У вакуумі рідкого кисню (Є. Ольшевський та
С. Вроблевський)

1898

20,3

Зрідження водню методом дроселювання з
використанням ефекту Джоуля–Томсона
у
поєднанні з теплообмінним апаратом і попереднім
охолодженням рідким повітрям, що кипить у
вакуумі (Дж. Дьюар)

1900

Приблизно
14
4,2

1908

Змішування твердої вуглекислоти й спирту (або
ефіру) у вакуумному насосі (М. Фарадей)

У вакуумі рідкого водню (Дж. Дьюар)
Методом дроселювання гелію з використанням
ефекту
Джоуля–Томсона
і
попередньо
охолодженого рідкого водню (Г. Камерлінг–
Оннес)
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Закінчення табл. 1.1
1
1908

2
1,72

3
У вакуумі рідкого гелію за тисків 1 333,2 Па
(Г. Камерлінг–Оннес)

1919

1,0

У вакуумі рідкого гелію за тиску 25,3 Па
(Г. Камерлінг–Оннес)

1932

0,71

У вакуумі рідкого гелію за допомогою набору
потужних масляних дифузійних насосів (В. Кізе)

1935

0,0044

Одноразове адіабатне розмагнічування
парамагнетика сульфату гадолінія (В. де Гааз)

1956

0,00002

Одноразове адіабатне розмагнічування ядра атома
міді (Н. Кюрті, Ф. Сімон, Р. Робінсон, Д. Спор)

1963

1,2· 10-6

Одноразове адіабатне розмагнічування ядра атома
міді (Н. Кюрті)

До 60-х років минулого століття головне промислове значення
мали кріогенні повітророзподільні установки (ПРУ) з рівнем
температур до 70 К. Починаючи з 60-х років інтенсивно
розвивається промислове виробництво водневих і гелієвих систем
з рівнем температур до 4 К. У 80-ті роки практичне використання
отримали гелієві установки, що працюють на рівні температур
близько 1,8 К. Велике самостійне значення набула за останні роки
технологія скраплення, транспортування і зберігання природного
газу та метану. Постійно зростає споживання аргону, неону та
інших рідкісних газів та їхніх ізотопів. Створено нові ефективні
кріогенні системи: системи охолодження надпровідних обмоток
електричних машин і магнітів; системи охолодження лазерів і
мазерів; установки для очищення газових середовищ методами
низькотемпературної сорбції та ректифікації; потужні кріонасоси,
що забезпечують створення високого вакууму; медичне
кріохірургічне обладнання тощо. У 90-ті роки рівень температур,
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які використовують у практичних цілях, знизився до 0,33 К.
Водночас зі створенням найбільших зріджувачів і кріогенераторів
розвиток радіоелектроніки та обчислювальної техніки зажадав
розробки мініатюрних охолоджувачів. Найважливіші етапи
розвитку кріогеніки наведено у табл. 1.2.
Таблиця 1.2
Хронологія найважливіших технічних досягнень кріогеніки
Рік
1
1857

Досягнення
2
У Німеччині В. Сіменс побудував перший поршневий
детандер, у якому безуспішно намагався зрідити повітря.
Вперше
використано
рекуперативний
протічний
теплообмінник

1877

У Франції Р. Пікте побудував першу каскадну холодильну
машину, за допомогою якої отримали рідкий кисень

1892

В Англії Дж. Дьюар застосував посудини з подвійними
стінками для зберігання зріджених газів

1895–1896

У Німеччині К. Лінде та в Англії В. Хемпсон побудували
перші лабораторні зріджувачі повітря, які працювали за
циклом з простим дроселюванням. Здійснено часткове
розділення повітря під час випаровування

1898

Перший лабораторний водневий зріджувач побудував
Дж. Дьюар

1900

Установку для зрідження повітря з попереднім аміачним
охолодженням побудував К. Лінде

1902

У Франції Ж. Клод здійснив зрідження повітря в
установці з детандером

1902–1907

Колону одноразової ректифікації, у якій здійснив процес
розділення повітря ректифікації, побудував К. Лінде
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Продовження табл. 1.2
1
1908

2
У Лейденській лабораторії п’ятикаскадну холодильну
установку, в якій температура сягала до 14 К, побудував
Г. Камерлінг-Оннес

1912

У Німеччині та Франції побудовані повітророзподільні
установки продуктивністю 250 м3/год

1915

Уперше К. Лінде отримав аргон ректифікацією аргонової
фракції

1921

Освоєння виробництва криптону з повітря

1926

Адіабатну десорбцію для зрідження
Ф. Сімон

1932

Зрідження гелію одноразовим адіабатним розширенням
здійснив Ф. Симон

1934

В Англії П. Л. Капіца побудував перший гелієвий
зріджувач з детандером; температура гелію після
розширення в детандері досягла 11 К

гелію застосував

1943–1950

Провідні країни створили кріогенне обладнання для
використання великих кількостей рідкого кисню у
ракетній техніці

1950–1955

Продуктивність установок для отримання технологічного
кисню досягла 15 000 м3/год, водню – 500 л/год, гелію –
50 л/год

1965

Розпочали практичне використання надпровідності

1968

Розробили перші електричні машини з надпровідними
обмотками потужністю до 5 МВт
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Закінчення табл. 1.2
2
Парорідкий детандер розробив зі співробітниками
C. Коллінз. Це дало змогу збільшити вихід рідкого гелію
на 25 %

1978–1980

Розроблені надпровідні квантові інтерферометри, що
дало змогу вимірювати силу струму до 10-14 А, напругу –
до 10-16 В, магнітну індукцію – до 10-14 Тл

1980–1983

У Франції створені магнітні рефрижератори безперервної
дії холодопродуктивністю 1,35–2,4 Вт за температури 1,8–
2,1 К

1980–1985

У провідних країнах розроблені унікальні установки
кріозабезпечення
для
прискорювачів
заряджених
частинок і плазмодинамічних систем

1985–1989

У США побудовані унікальні кріотермовакуумні
установки для імітації умов космічного простору об’ємом
10 000 м3 і більше

1985–1990

У США, Англії та Німеччині створене обладнання нового
покоління для тривалого зберігання і транспортування
рідких кріопродуктів ємністю до 1 400 м3

1986–1988

У США, Японії та Німеччині отримані перші
високотемпературні надпровідники з температурою
переходу в надпровідний стан 92–98 К і щільністю струму
до 103 А/см2

1989–1991

У США фірмою PRAXAIR створене нове покоління
великих повітророзподільних установок з адіабатним
ККД 91–92%

1995

У США фірмою PRAXAIR побудований найбільший
зріджувач водню потужністю до 800 т на добу
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Зазначимо, що низькі температури люди використовують
упродовж усього часу свого існування. Наприклад, у палеоліті у
прохолодних печерах зберігали продукти, що швидко псувались.
Історики запевняють, що Олександр Македонський любив
заморожені соки. Його підлеглі доставляли йому сніг з вершин
високих гір.
У середньовіччі деякі вчені вважали, що тепло і холод – це
різні матерії. У праці П’єтро Гассенді (1658) стверджується, що
атоми холоду є гострішими, і, проникаючи в рідину, вони її
скріплюють.
У ХІІІ ст. Марко Поло привіз зі своєї знаменитої подорожі
секрет китайського десерту – морозива. Упродовж 400 років
рецепт його виготовлення тримали у таємниці. Холодні ласощі
упродовж багатьох років були доступні лише королям і
вельможам.
Підприємець Томас Мур 1802 р. уперше сконструював, а
через рік запатентував скриньку з льодом для зберігання і
перевезення
масла
(його
можна
вважати
першим
рефрижератором).
Усередині ХІХ ст. лід стає предметом торгівлі. Доволі багато
його постачали до Індії, на Близький Схід, у Південну Америку.
Успішному розвитку техніки низьких температур упродовж
останніх років сприяв широкий розмах наукових і прикладних
досліджень. Вирішення найважливіших завдань, що постали перед
кріогенікою, було пов’язане з необхідністю проведення численних
конкретних досліджень у галузі низькотемпературної ректифікації,
сорбції, теплообміну під час кипіння, конденсації та кристалізації,
виморожування, нестаціонарних теплових процесів, вивчення
термодинамічних властивостей газів і рідин, дослідження
низькотемпературних лопатевих машин і машин об’ємного типу,
вивчення властивостей конструкційних матеріалів. Найважливішу
роль відіграли дослідження нових технологічних процесів і
низькотемпературних циклів, створення нових ефективних
кріогенераторів і кріоапаратури та особливої роботи щодо
практичної реалізації надпровідних систем.
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1.2. Міжнародна практична шкала температур
1.2.1. Загальні відомості про температуру
Відомо, що температура речовини визначається інтенсивністю
невпорядкованого руху молекул та атомів. Під час охолодження
рух атомів і молекул сповільнюється і за температури Т =
1
=–273,15°С припиняється (без урахування E 0 = кТ – енергії
2
нульових коливань атомів, яка не передається від одного атома до
іншого і не приводить до передавання тепла). Подальше зниження
температури тіла неможливе, оскільки немає обмінної взаємодії
між атомами. Цю найнижчу температуру називають абсолютним
нулем. Таку шкалу температур називають абсолютною, або
шкалою Кельвіна, її ввели 1848 р. Визначення абсолютного нуля
за М. В. Ломоносовим таке: «Найбільший холод у тілі – це
абсолютний спокій (1744)». Температура – міра середньої енергії
теплового руху молекул.
Основою вимірювання температури є нульовий закон: рівність
температури у всіх точках системи або систем є необхідною
умовою існування термодинамічної рівноваги систем.
Абсолютна термодинамічна шкала температур запропонована
У. Кельвіном 1848 р. і носить його ім’я. Офіційно її прийняли
тільки 1954 р. Температуру, виміряну за цією шкалою, називають
абсолютною. У наш час шкалу і відповідну температуру називають
термодинамічними. Термодинамічна шкала дає змогу встановити
величину градуса за однією реперною точкою. Значення
температури у реперній точці принципово можна обрати
довільним. Реперною точкою вважають потрійну точку води,
значення якої, як прийнято 1968 р., становить 273,16 К.
У резолюції № 3 XII Генеральної конференції з мір та ваг
(1967–1968) записано: «Основною температурою є термодинамічна температура, символ Т, одиниця якої є кельвін, символ К.
Кельвін є 1/273,16 частина термодинамічної температури
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потрійної точки води. Температура Цельсія, символ t, визначається
виразом:
t = (T–273,15 K) оC.

(1.1)

Одиниця, яку використовують для визначення температури
Цельсія, є градусом цельсія (символ оС), який дорівнює кельвіну.
Збереження шкали і градуса Цельсія пояснюють винятково їхнім
широким практичним використанням у різних країнах, насамперед
для визначення високих температур.
Для практичної термометрії, насамперед для градуювання
термометрів, Міжнародним комітетом мір і ваг 1968 р. прийнято
Міжнародну практичну температурну шкалу (МПТШ–68), яка
замінила існуючу до цього Міжнародну практичну шкалу 1948 р. з
поправками 1960 р. – МПТШ–48. За МПТШ–68 розрізняють
міжнародну практичну температуру Кельвіна і міжнародну
практичну температуру Цельсія. Співвідношення між цими
температурами визначають рівнянням (1.1). Основні постійні
точки МПТШ–68 наведено у табл. 1.3.
В області температур нижче 13,81 К прийняті такі практичні
шкали температур: в інтервалі від 4,2 до 13,81 К – температурна
шкала германієвого термометра опору; в інтервалі від 1,5 до 4,2 К
– шкала 4Не 1958 р., заснована на залежності тиску насичених парів гелію-4 від температури; в інтервалі від 0,8 до 1,5 К – шкала
3
Не 1962 р., заснована на залежності тиску насичених парів
гелію-3 від температури; в інтервалі від 0,01 до 0,8 К –
температурна шкала магнітної сприйнятливості, заснована на
залежності магнітної сприйнятливості церій-магнієвого нітрату від
температури (за законом Кюрі).
За винятком потрійних точок і однієї точки для рівноважного
водню (17,042 К), прийняті значення температур для стану
рівноваги за значення p = 101 325 Па. У наукових дослідженнях і
для деяких практичних цілей охолоджувати тіла до низьких
температур можна за допомогою газів, що перебувають у рідкому
стані за низьких температур, зокрема: азоту, аргону, водню, гелію,
неону, кисню, метану, окису вуглецю.
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За фізичними і технічними методами отримання кріогенних
температур усі температури, нижчі кімнатної, можна умовно
розділити на два інтервали 300,0–2,15 К і нижче.
Таблиця 1.3
Основні постійні точки МПТШ–68
Фази речовин, що перебувають
у рівновазі
Тверда, рідка і пароподібна фази
рівноважного водню
Рідка
і
пароподібна
фази
рівноважного водню за
тиску
33 330,6 Па
(25/76
нормального
тиску)
Рідка і пароподібна фази рівноважного водню (точка кипіння
рівноважного водню)
Точка кипіння неону
Потрійна точка кисню
Точка кипіння кисню
Потрійна точка води
Точка кипіння води
Точка затвердіння цинку
Точка затвердіння срібла
Точка затвердіння золота

Встановлене значення
міжнародної практичної
температури
Т, К
t, оC
13,81

259,34

17,042

-256,108

20,28
27,108
54,361
90,188
273,16
373,15
692,73
1235,08
1337,58

-252,87
-246,048
-218,789
-182,962
0,01
100
419,58
961,93
1064,43

Температури нижче 2,15 К (λ – точка фазового переходу He4 у
надрідкий стан) умовно вважають наднизькими; вони потребують
ширшого розгляду як методів отримання таких температур, так і
фізичних процесів, які відбуваються у матеріалах за таких
температур.
Умовним є такий розподіл температур: 120–60 К – азотні, 30–
15 К – водневі, 5–1 К – гелієві (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Приблизна шкала високих, низьких та наднизьких температур

Наведемо коротко відомості щодо галузей використання кріогенних температур:
1) проведення фундаментальних і прикладних наукових
досліджень;
2) забезпечення роботи надпровідних магнітів та різних
пристроїв на засадах явища низькотемпературної надпровідності;
3) зрідження повітря для отримання окремих компонентів
повітря (кисень, аргон, неон, азот тощо);
4) розділення стабільних ізотопів за допомогою низькотемпературної ректифікації;
5) отримання високого вакууму (для охолодження безмасляних абсорбційних вакуумних помп);
6) імітація космосу (охолодження установок, за допомогою
яких в умовах космічного вакууму досліджують роботу пристроїв,
що використовують у космічних супутниках);
7) зберігання продуктів харчування;
8) у біології та медицині.
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1.2.2. Принцип недосяжності нуля абсолютної
температури
Третя засада термодинаміки, так само як перша та друга, є
результатом узагальнення великого практичного досвіду. Одне з
формулювань третьої засади подають у формі принципу
недосяжності нуля абсолютної температури (абсолютного «нуля»):
жодна сукупність кінцевої кількості процесів не може знизити
термодинамічну температуру тіла до нуля (іншими словами, нуль
термодинамічної
температури
можна
досягти
тільки
асимптотично). До значення Т = 0 К можна наближатися як
завгодно близько, проте досягти його неможливо. Дійсно,
накопичений практичний досвід на шляху досягнення
екстремально низьких температур переконливо засвідчує, що зі
зниженням температури в геометричній прогресії зростають
труднощі для подальшого її зниження. Третя засада
термодинаміки відображає фундаментальні властивості матерії за
низьких температур, сутність яких розкривається двома іншими
формулюваннями, а також наслідками, що випливають з них.
Відповідно
до
формулювання
Нернста–Сімона,
за
температури Т → 0 зміна ентропії S конденсованої системи у
рівноважному ізотермічному процесі
[∆

]T→0→0.

Наприклад, для термодинамічної системи

(1.2)
T→0

→0, для

термомагнітної
T→0 →0.
За температури Т → 0 ентропія перестає бути функцією стану,
яка залежить від параметрів системи, а ізотерму та адіабату
неможливо розрізнити (рис. 1.2). За температур Т → 0 ентропія
наближається до постійного значення ST→0 →S0, отож існує і таке
формулювання третьої засади термодинаміки: значення ентропії S0
не можна досягти жодною звичайною сукупністю процесів. Рух
матерії не зникає за значення Т → 0, отож кінетична енергія не
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дорівнює нулю. Внутрішня енергія за значення Т → 0
наближається до деякої постійної величини, яку називають
0
нульовою енергією
→ → U . Нульова енергія може бути
відносно великою, наприклад, для рідкого гелію вона приблизно
втричі перевищує теплоту випаровування. Цим пояснюють
стійкість твердих станів гелію тільки за тисків понад 2,5 МПа.

Рис. 1.2. Криві, які характеризують охолодження шляхом
послідовного процесу адіабатного розмагнічування, у координатах T – S
(H – напруженість магнітного поля)

За нижчих тисків коливання атомів гелію є настільки
значними, що не дають змоги утворити кристалічну ґратку навіть
за температур, близьких до абсолютного нуля. У кристалі твердого
водню (за температури, близької до 1 К) енергія нульових
коливань є настільки значною, що молекули, які перебувають у
кристалічній ґратці, отримують свободу обертання, і у цій області
температур спостерігають незвичайне пікове збільшення питомої
теплоємності водню.
Важливими є наслідки принципу недосяжності нуля
термодинамічної температури. Оскільки теплоємність с визначає
зміну внутрішньої енергії зі зміною температури, то з
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наближенням до абсолютного нуля теплоємність також прямує до
нуля:
[с 0 =(

⁄

) = (

⁄

) ]T→0 →0;

с 0 =(

⁄

) = (

⁄

)

T→0

→0.

Температурні коефіцієнти об’ємного розширення
стискання α також прямують до нуля у випадку Т → 0:
β=

=

α=

T→0

=

→0;

T→0

→0.

(1.3)
β

і

(1.4)
(1.5)

З останнього співвідношення випливає, що у випадку Т → 0
тиск насиченої пари наближається до постійного значення і не
залежить від температури:
[

⁄

]

→

→ 0.

(1.6)

Оскільки існують стійкі збуджені стани тіл з негативною
термодинамічною температурою, то досягнення таких станів
забезпечують не зменшенням внутрішньої енергії, як під час
охолодження, а, навпаки, її збільшенням. Принципи збереження
енергії, зростання ентропії та недосяжності нуля термодинамічної
температури (тепер це недосяжність станів з найвищою
внутрішньою енергією) для станів тіл за негативних абсолютних
температур зберігаються, і в цьому виявляється чудова властивість
термодинамічної симетрії.
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1.3. Основні термодинамічні співвідношення у фізиці
низьких температур
Функціональний зв’язок параметрів термодинамічної системи
визначають на підставі першої і другої засад термодинаміки:
=

−

.

(1.7)

Тут U – внутрішня енергія. Для визначення інших термодинамічних функцій: ентальпії (H), вільної енергії F та потенціалу
Гіббса (G) слід використовувати перетворення Легандра. Для
заміни однієї незалежної змінної (наприклад, V) іншою змінною,
канонічно з нею зв’язаною (тобто р), необхідно від залежної
змінної відняти добуток цих двох канонічно спряжених
незалежних змінних (у нашому випадку pV). Відповідно до цього
правила для зазначених термодинамічних функцій отримаємо:
= ( , );

=

( , )=

= ( , )=

+

−

;
+

= ( , )=
=

−

,

−

;
(1.8)

звідки, з урахуванням рівняння (1.7), знаходимо:
=

+
=

=

+
−

−

=

+

=−
−

;

−
=−

(1.9)

;
+

(1.10)
.

(1.11)

Диференціювання будь-якої з цих функцій за довільним
параметром дає канонічно спряжений з ним параметр, наприклад:
(

⁄
(

⁄

) = ;(
) = ;(

⁄
⁄

) =− ;
) = ;
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(

⁄

) =− ; (

⁄

) = .

(1.12)

Кожна термодинамічна функція володіє цією властивістю,
однак за умови вибору відповідних незалежних змінних. Кожну з
цих функцій можна виразити також як функцію будь-яких двох
незалежних змінних. Наприклад:
= ( , );

= ( , );

=

( , ).

(1.13)

Оскільки
,
,
і
є повними диференціалами цих
функцій, то, згідно з властивостями рівнянь, у повних
диференціалах навхрест взяті похідні повинні дорівнювати одна
одній. Отримані у такий спосіб диференціальні співвідношення
термодинаміки, відомі як рівняння Максвелла, визначають
кількісні зв’язки між різними процесами:
(

⁄

) = −(

⁄

) ;

(1.14)

(

⁄

) =(

⁄

) ;

(1.15)

(

⁄

) =(

⁄

) ;

(1.16)

) .

(1.17)

−(

⁄

) =(

⁄

Для характеристики певних властивостей речовин вводять так
звані температурні коефіцієнти:
об’ємного розширення (ізобарна стисненість):

β=

,

(1.18)

ізотермічної стисненості χT і модуля об’ємної пружності εT за
постійної температури Т = соnst:

χ = −

; ε =

⁄

=

;

(1.19)
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адіабатної стисненості χ і модуля об’ємної пружності ε за
S = соnst:

χ =

; ε =

=

,

(1.20)

стискання

α=

.

(1.21)

Теплоємність c визначають з рівняння
=

,

(1.22)

яке встановлює зв’язок між елементарною кількістю теплоти у
термодинаміці TdS і калориметрії cdT. Теплоємність газів залежить
від характеру процесу. В окремому випадку для процесів при
р = соnst і V = const з рівняння (1.22) отримаємо:
= (

⁄

) ;

= (

⁄

) .

(1.23)

Якщо продиференціювати за температурою Т вираз (1.9) за
умови р = сonst і рівняння (1.7) за умови V = соnst й порівняти
отримані співвідношення з рівняннями (1.23), то можна отримати:
=(

⁄

) ;

=(

⁄

) .

(1.24)

У результаті процесів, які відбуваються у термодинамічній
системі, змінюються значення її параметрів, причому значення р, V
і Т можна доволі легко і точно виміряти. Отож першочергового
значення
набувають
співвідношення
для
визначення
найважливіших термодинамічних параметрів залежно від
сукупності незалежних змінних: Т і р, Т і V, р і V. Повні
диференціали внутрішньої енергії, ентальпії та ентропії у змінних
Т–V і Т–р з урахуванням рівнянь (1.23) і (1.24) можна записати так:
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=

+

=

+

=

=

+

,

(1.25)

=

+

;

(1.26)

+

=

+

;

(1.27)

+

=

+

.

(1.28)

=

Похідні ( ⁄ ) і ( ⁄ ) визначають з рівнянь (1.7) і
(1.9) з урахуванням рівнянь Максвелла (1.16) і (1.17):
(
(

⁄
⁄

) = (

⁄

) =− (

) −

⁄

) +

= (α − 1);

(1.29)

(1 − β ),

=

(1.30)

де ( ⁄ ) – внутрішній тиск, обумовлений силами взаємодії
молекул; ( ⁄ ) – «тепловий» тиск; р – зовнішній тиск.
Після перетворення рівнянь (1.27) і (1.28) отримаємо:
=

+

=

+ −

−

+ (α − 1)

=
+

=

;

(1.31)

+ (1 − β )

. (1.32)

Вирази для dS з урахуванням рівнянь Максвелла можна
записати так:
=

⁄

= ( ⁄ )

− (

⁄

)

=

⁄

+ (

⁄

)

=( ⁄ )

−β

;

(1.33)

+α

.

(1.34)

З рівнянь (1.33) і (1.34) легко знайти загальний вираз для
елементарної кількості теплоти:
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=

− (

⁄

)

=

−β

=

+ (

⁄

)

=

+α

,

(1.35)
.

(1.36)

Тут верхній індекс 0 означає неповний диференціал, тобто
– неповний диференціал елементарної кількості теплоти.
Якщо розділити будь-яке з цих двох рівнянь на dT, то можна
знайти співвідношення між і . Наприклад, з рівняння (1.36)
=

=

+

=

+α

β,

звідки
−

=

= α

β.

(1.37)

Якщо припустити dT = 0 і прирівняти рівняння (1.35) і (1.36),
то можна записати:
(

⁄

) (

⁄

) (

⁄

) = −1.

Запишемо основні рівняння у змінних р і V:
=

(

⁄

)

+

(

⁄

) −

;

=

(

⁄

)

+

(

⁄

) +

;

= ( ⁄ )(

⁄

)

+

⁄

(

⁄

(

⁄

)

+

(

⁄

)

=

)

(1.38)
;

.

З наведених співвідношень можна отримати загальні рівняння
для довільних процесів за різних незалежних змінних. Наприклад,
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для адіабатного рівноважного процесу, якщо прийняти
можна знайти:
- за змінних Т і V з рівняння (1.36)
(

) =−

⁄

(

⁄

) =−

α⁄ ;

(1.39)

за змінних Т і р з рівняння (1.35)

-

(

⁄

) =

⁄

(

⁄

) =

β⁄ ;

(1.40)

за змінних р і V з останнього рівняння (1.38)

(

⁄

= 0,

⁄

) =−

⁄

(

⁄

) (

⁄

) =− χ ⁄ .

(1.41)

Тут k – показник адіабати Пуассона:
⁄ .

=

(1.42)

З рівняння (1.41) випливає, зокрема, що ізотермічна
стисненість у k разів є більшою від адіабатної. Дійсно, ( ⁄ ) =
= −χ = − χ ⁄ , звідки
= χ ⁄χ .

(1.43)

Для ізобарного процесу (без тертя) з рівнянь (1.35), (1.32) і
(1.18), за умови dр = 0, можна отримати:
=

=

=

,

= β

.

(1.44)

Для ізохорного процесу (без тертя) з рівнянь (1.36), (1.31) і
(1.31) отримаємо:
=

=

=

,

= α

.

(1.45)
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З рівняння Максвелла (1.16) можна отримати рівняння
Клапейрона–Клаузіуса. Для чистої речовини температура фазового
переходу є постійною, а величина ∆ =
;
тоді
⁄

= ⁄[ (

−

)],

(1.46)

де – питома теплота фазового переходу; індекси 1 і 2 – номери
фаз.
Розв’язок наведених рівнянь та отримання числових
результатів можливі в кожному конкретному випадку тільки за
відомих рівнянь стану робочого тіла, або значень коефіцієнтів α, β
і k. Аналогічні загальні термодинамічні співвідношення можна
отримати для функцій вільної енергії та вільної ентальпії.
Застосування математичного апарату рівноважної термодинаміки передбачає рівновагу станів досліджуваної системи. Однак
наголосимо, що у випадку розгляду двох рівноважних станів
основне рівняння (1.7) є справедливим незалежно від характеру
процесу, в результаті якого система перейшла з одного
рівноважного стану в інший. Фактично рівняння (1.7) встановлює
зв’язок властивостей і функцій стану у рівноважній системі. Це
рівняння можна проінтегрувати тільки між рівноважними станами,
інших обмежень немає. Саме у цьому сенсі можливе застосування
математичного апарату рівноважної термодинаміки у випадку
аналізу змін стану під час таких типово необоротних процесів, як
дроселювання, дифузія тощо.
Рівняння (1.7) справедливе незалежно від характеру процесу,
проте необхідно пам’ятати, що тільки для оборотних процесів
кількість зовнішніх впливів (теплота і робота) визначають за
параметрами системи
=
i
=
, тоді як для
необоротних процесів –
≠
,
≠
.
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1.4. Властивості робочих речовин кріогенних систем
1.4.1. Рівноважні стани і фазові переходи
Рівноважні стани речовин характеризують значеннями
параметрів стану. Співвідношення, що виражають зв’язок
параметрів стану з температурою, називають параметрами стану.
Наприклад, для чистих (однокомпонентних) речовин у
газоподібному і рідкому станах зв’язок параметрів p i V з
температурою Т записують так:
T  f ( p, V )

або

F ( p, V , T )  0 .

(1.47)

Рівняння парамагнітного стану парамагнетиків записують так:
M  f (T , H )

або

F (T , M , H )  0 ,

де М – магнітний момент; Н – напруженість магнітного поля.
Геометрично рівняння стану F ( p , V , T )  0 інтерпретують як
поверхню станів. Поверхні станів реальних речовин (рис. 1.3)
відображають їхню загальну властивість – можливість існування у
різних агрегатних станах (газоподібному, рідкому і твердому).
Область рідких станів обмежена (рис. 1.3, а) ділянкою поверхні
kk1ea, твердих – ділянкою ncbf, газоподібних – ділянкою k1kdgmm1.
Якщо під час затвердіння об’єм зменшується, то тверда фаза
(«лід») таких речовин тане в рідині, тобто їхня густина в твердому
стані є більшою, ніж у рідкому (наприклад CO2, O2, N2, H2, He, Ar,
Ne, Kr). Окрім перелічених, на термодинамічних поверхнях є
декілька характерних областей (зазвичай їх називають
гетерогенними), в яких речовина розпадається на дві фази: ці фази
співіснують, а температура є функцією тільки тиску. Наприклад,
такими областями є ділянка akd (кипіння – конденсації); ділянка
ceab (плавлення – затвердіння) і ділянка fbdg (сублімації –
замерзання).
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Значення тиску і температури, за яких будь-які дві фази
знаходяться в рівновазі, називають тиском насичення і температурою насичення, а фази – насиченими (насичена пара, насичена
рідина, насичений «лід»). Рідина чи кристал за температури,
нижчої від температури насичення, що відповідає їхньому тиску
(іншими словами, перебуває під тиском, більшим від тиску
насичення, що відповідає їхній температурі), називають
недогрітою рідиною і недогрітим «льодом»; не слід плутати з
метастабільними станами перенасиченої пари або перегрітої
рідини. На рис. 1.3 точки лінії ak відповідають стану насиченої
рідини, точки лінії dk – стану насиченої пари, що знаходиться у
рівновазі з рідиною. У разі наближення до критичної точки k
значення густини рідини та пари зближуються. У критичній точці
рідину і пару неможливо відрізнити, вони мають однакову
густину. Те саме стосується і точок лінії k1k.
У критичній точці:

 p 
 p 
 T 
 T 

  0;    0; 
  0;
  0; 
 V T
 S T
 S  p
 V  p
(1.48)
 2 p 
 2   0 ;
 V T

  2T 
 2   0 ;
 V  p

  2T 
 2   0 .
 S  p

У критичній точці ізотермічний χТ та ізобарний β коефіцієнти
стисненння, а також теплоємність ср є величинами невизначеними.
Перехід з області газоподібних станів в область рідини та у
зворотному напрямі за тиску, що перевищує тиск у критичній
точці (р > pk), відбувається неперервно без ознак фазового
переходу. За тиску, меншого від pk, перехід газу в рідкий стан та у
зворотному напрямі не відбувається неперервно: існує гетерогенна
область кипіння – конденсації, у якій в рівноважному стані
речовина перебуває у двох фазах (лінія 4–5, рис. 1.3). Отож
необхідна умова зрідження будь-якого газу й отримання його в
стані рівноваги з парою – це зменшення його температури нижче
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від критичної. За більших від критичної температур речовина
може існувати в рідкому стані тільки у рівновазі зі своїм льодом
(за високого тиску): стан в області ceab плавлення – затвердіння.

Рис. 1.3. Проекції поверхні станів p-V-Т. А, Б, В – області,
відповідно, газоподібної, рідкої та твердої фаз. Г, Д, Е – області
рівноваги, відповідно, рідкої та газоподібної фаз (кипіння–конденсація),
рідкої та твердої фаз (плавлення–затвердіння), твердої та газоподібної
фаз (сублімація–замерзання)

Фазами є не тільки різні агрегатні стани речовини, а й різні
його алотропні різновиди. Характерною ознакою фаз є чіткі межі
розділу між ними. Будь-яка речовина може перебувати у різних
агрегатних станах, однак алотропні різновиди відомі не для всіх
речовин. Зазвичай алотропія притаманна речовинам у твердому
стані і може проявлятись у різній структурі льоду (його
кристалічній ґратці). Наприклад, вода має сім кристалічних
модифікацій, сірка – дві (ромбічну та моноклінну); твердий гелій –
три. Алотропні зміни характерні також для твердого кисню, азоту,
фтору. На термодинамічній поверхні в області параметрів твердого
стану всім алотропним різновидам відповідають певні ділянки,
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між якими утворюються гетерогенні області – області існування
алотропних різновидів.
Відповідно до правила фаз Гіббса, для системи число
ступенів свободи
ісв = ік – іф + 2,

(1.49)

де ік – число компонентів; іф – число фаз.
Для чистої речовини ік = 1 і в однофазному стані (іф = 1)
число ступенів свободи ісв = 2. Це означає, наприклад, що
температура і тиск є незалежними параметрами і їх можна обрати
довільно. У двофазних областях (іф = 2) ісв =1. У цих областях тиск
і температура взаємно визначені: кожному значенню температури
насичення відповідає певне значення тиску насичення. Задаючи,
наприклад, значення р, можна визначити Т, і навпаки. Для кожної з
двофазних областей рівняння поверхні станів чистої речовини
набуває вигляду F (T , p )  0 . Це лінійні поверхні (паралельні до
осі V), вони перпендикулярні до площини p–T і проектуються на
неї у вигляді ліній. У результаті отримують найбільш наочну
діаграму p–T для чистої речовини.
Крива сублімації відображає залежність між температурою
насичення і тиском насичення в областях рівноваги твердої та
газоподібної фаз, крива кипіння – для рідкої та газоподібної фаз,
крива плавлення – для твердої та рідкої фаз. Крива кипіння
обмежена критичною точкою k (див. рис. 1.3). Крива плавлення
необмежена, оскільки критична точка для процесів переходу з
рідкого стану у твердий досі не знайдена, навіть в області дуже
високого тиску, і цей перехід супроводжується стрибком густини.
Таке явище можна пояснити з погляду молекулярної структури
твердого тіла. Сили притягання утримують молекули біля центрів
рівноваги, які утворюють упорядковану ґратку. Тепловий рух (у
нашому випадку коливання молекул навколо центра рівноваги)
впливає несуттєво. З підвищенням температури коливання
підсилюються і за досягнення температури плавлення руйнують
упорядковану ґратку.
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Для більшості речовин температури кипіння та сублімації
знижуються зі зменшенням тиску (див. рис. 1.3). Однак існує
виняток: наприклад, для води температура плавлення знижується
зі збільшенням тиску, а крива плавлення на діаграмі p–T
відхиляється вліво від точки a.
Три двофазні поверхні мають спільну точку а, яку називають
потрійною. Число ступенів свободи в потрійній точці дорівнює
нулю, стан називають інваріантним. За тиску рс і температури Та
потрійної точки у рівновазі одночасно можуть знаходитись три
фази: пара, рідина і тверде тіло. Зі збільшенням кількості
можливих алотропних станів ускладнюється вигляд діаграми р–Т;
кількість «потрійних» точок дорівнює кількості кристалічних
модифікацій. Однак тільки в одній потрійній точці а, яку інколи
називають основною, в рівновазі знаходиться газоподібна, рідка та
одна з твердих фаз. Винятком є гелій, який не має основної
потрійної точки; за тиску 2,5 МПа гелій залишається рідким аж до
Т → 0.
Під час процесів кипіння – конденсація, плавлення –
затвердіння та замерзання – сублімація змінюються ентропія та
густина. Ці переходи класифікують як фазові переходи першого
роду: перші похідні термодинамічного потенціалу Гіббса, який
зберігає постійне значення під час фазових переходів,
S  ( G / T ) p і V  (G / p )T змінюються стрибкоподібно. У
зв’язку з цим функції внутрішньої енергії, ентальпії та вільної
енергії також зазнають кінцевих змін (рис. 1.4). Оскільки
температура і тиск постійні, то значення ср, β і χТ для двофазної
системи під час фазового переходу невизначені:

1  V 
1  V 
 S 
c p  T     ; β      ; χ T       . (1.50)
V  T  p
V  p T
 T  p
Отож іноді говорять, що в області двофазних станів вказані
величини втрачають свій фізичний зміст. Це стосується і
критичної точки – як точки, що перебуває у двофазній області
рідина – пара. Теплоємність сV залишається визначеною вели-
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чиною, хоча змінюється. Лінію фазової рівноваги p  f (T )
описують відомим рівнянням Клапейрона-Клаузіуса.
Експериментальні дані про рівноважний тиск насиченої пари
над рідиною і над кристалом для багатьох газів апроксимують з
точністю до 2 % простими залежностями lg p  A  B / T , де
А і В – постійні коефіцієнти, що залежать від властивостей
речовини.

Рис. 1.4. Характерні зміни потенціалу Гіббса G, внутрішньої енергії
U, ентропії S = -(  Ф/  p)р, густини ρ = 1/(  Ф/  p)Т і питомих
теплоємностей ср і сV під час фазових переходів першого роду

Характерною ознакою фазового переходу першого роду є
постійне утворення нової фази. Частка нової фази збільшується у
випадку підведення чи відведення прихованої теплоти фазового
переходу.
Існують фазові переходи вищих порядків, під час яких
ентропія та об’єм (густина) не змінюються, причому Т, р, G, I, U
також залишаються незмінними.
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Таблиця 1.4
Значення А і В для різних речовин над рідиною (без дужок) і над
кристалом (у дужках), р (гПа)
Газ
А
В

N2
7,175
(7,79)
325,52
(359,36)

O2
7,165
–
377,15
–

H2
5,7
(4,742)
54,56
(47,01)

Kr
7,416
(7,869)
537,5
(576,6)

Якщо ж ср, β і χТ зазнають кінцевих змін, то такі фазові
переходи називають переходами другого роду, оскільки кожен із
цих параметрів можна визначити як другу похідну від
термодинамічного потенціалу Гіббса:

 2G
1  V 
1  2G
 S 
;
;
cp  T 
β 
  T
 
T 2
V  T  p V Tp
 T  p
χT  

1  V

V  p


1  2G
.
  
V p 2
T

(1.51)

Зазначимо, що фазові переходи другого роду в чистому
вигляді трапляються зрідка; прикладом може слугувати перехід зі
стану надпровідності у нормальний за відсутності магнітного поля.
Одним з фазових переходів вищого порядку є так званий
λ-перехід, який отримав свою назву внаслідок подібності кривої
c p  f (T ) з формою грецької букви лямбда. Під час λ-переходу S,
V, Т, р, U, I і G залишаються постійними, а величини ср, β і χТ
стають невизначеними. Приклади λ-переходу: феромагнетик –
парамагнетик та He I–He II (детальніше у п. 1.5.2).
Термодинамічна поверхня багатокомпонентних речовин в
областях однофазних, газоподібних і рідких станів подібна до
термодинамічної поверхні чистої речовини. В областях існування
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різних фаз, тобто фазової рівноваги, виявлено характерні
відмінності.
Стан бінарної системи визначено, якщо задані температура Т,
тиск р й об’ємна або масова частка х одного з компонентів. В
області однофазних станів ці три незалежні змінні можна
змінювати й обирати довільно; бінарна система має три ступеня
свободи. В областях фазової рівноваги (кипіння–конденсація,
плавлення–затвердіння, сублімація–замерзання) число ступенів
свободи ісв для бінарної системи (ік = 2) на одиницю більше, ніж
для чистої речовини, тобто ісв = 2. У разі рівноваги тиск і
температура фаз повинні бути однаковими, і кожному значенню
масової частки х-компоненти в одній фазі повинно відповідати
певне рівноважне значення частки у цієї ж компоненти в іншій
фазі. Така обставина є наслідком рівності хімічних потенціалів
компонентів у фазах за умови рівноваги. Отож в областях
двофазної рівноваги два параметри бінарної суміші є
незалежними, їх можна обирати довільно. Довільній сукупності
значень р і Т відповідає певне значення х, отже, й у; будь-якій
сукупності значень Т й х відповідають певні значення р та у,
довільній сукупності р та х – певні значення Т й у.
У координатах Т–р–х можна зобразити поверхні рівноважних
станів кожної з двох фаз (рис. 1.5). Оскільки під час рівноваги
значення р і Т для обох фаз є однаковими, то рівноважним станам
відповідають точки перетину цих поверхонь з перпендикулярами
площини р–Т (точка а і b). Як і для чистої речовини, область
двофазних станів бінарної суміші обмежена певним діапазоном
параметрів р, Т, х, отож поверхні станів двох фаз утворюють у
просторі складну фігуру (рис. 1.6).
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Рис. 1.5. Ділянки рівноважних поверхонь у координатах Т–х–р

Рис. 1.6. Можлива форма рівноважних поверхонь
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Різні суміші мають різні форми рівноважних поверхонь. Лінії
перетину рівноважних поверхонь з площинами х = 0 і х = 1
представляють лінії кипіння чистих компонентів: T  f ( p) .
Проекції перетинів рівноважних поверхонь дають діаграми
рівноважних станів, які широко використовують на практиці
(рис. 1.7).

Рис. 1.7. Типи рівноважних кривих у координатах Т–х і р–х
(р1 < р2 < … < р5; T1 < T2 <…< T4 )

Рівноважні криві є проекціями ліній перетину рівноважних
поверхонь з площинами Т = const і р = const, отож кожній кривій
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відповідає певне значення температури (в координатах р–х) і тиску
(в координатах Т–х). Верхню рівноважну криву називають кривою
конденсації, нижню – кривою кипіння. Зі збільшенням тиску
внаслідок підвищення температури кипіння рівноважні криві на
графіку піднімаються (див. рис. 1.7, а). У разі досягнення
критичної температури Тк1 одного з компонентів рівноважні криві
віддаляються від кривої х = 1 і з подальшим підвищенням
температури поступово скорочуються та зникають у випадку
досягнення критичної температури Тк2 другої компоненти. У
координатах р–х (див. рис. 1.7, б) рівноважні криві аналогічні. Для
бінарних сумішей, критичні температури компонентів яких різко
відрізняються, рівноважні криві можуть відрізнятися
(див.
рис. 1.7, в).
Якщо бінарну суміш з х =х0 повільно охолоджувати за
постійного тиску, то процес можна показати лінією ОО (див.
рис. 1.7, г). У такому випадку конденсація починається в точці А, і
перші краплі рідини мають склад, що відповідає параметрам точки
В на кривій кипіння; причому цей склад суттєво відрізняється від
складу парової фази. Подальша конденсація відбувається за умови
зниження температури (на відміну від конденсації чистих речовин,
яка відбувається за постійної температури). Водночас склад рідини
змінюється від точки В до С, а склад пари – від А до D. Склад
останніх частинок пари відповідає точці D. Коли вихідна суміш
цілковито перейде в рідку фазу (точка С), то її склад буде
початковим (х0). У проміжній точці Н співвідношення між
кількістю рідини g і пари G можна визначити за співвідношенням

g / G  ( y  x0 ) /( x0  x)  EH / HF .
Це характерно і для процесів конденсації суміші за постійного
тиску по лінії ОО (див. рис. 1.7, д) і по лініях ОО і О´О´
(див. рис. 1.7, е). Однак процес охолодження суміші вздовж лінії
РР (див. рис. 1.7, д), яка розташована праворуч від критичної
точки k, відрізняється від розглянутого. Вихідна рідка суміш у
точці А починає розпадатись на дві фази. У випадку подальшого
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охолодження кількість парової фази спочатку збільшується, а
потім починає зменшуватись, і в точці С вся пара остаточно
конденсується. Такий процес називають зворотною конденсацією.
Можливий випадок, коли за певних концентрацій бінарна суміш
конденсується як чиста речовина – за постійної температури
(див. рис. 1.7, е, лінія QQ). Точку L називають азеотропною.
Окрім розглянутих, широко використовують рівноважні
діаграми Т–р–х–у; х–у; х–і і Т–р–і–х–у (рівняння фазової рівноваги
та діаграми).
Якщо
конденсовану
бінарну
суміш
продовжувати
охолоджувати, то можна досягти стану, за якого починає
утворюватись тверда фаза (випадання кристалів). Під час
кристалізації суміші співвідношення часток компонентів у рідині
хі´ і кристалі хі0 теоретично визначають рівнянням Шредера-ванЛаара:

 γ ' x '  r  1 1  rфі  1 1 
ln i 0 i   плi 
      ,
x
R
T
Т  R  Tфі Т 
i
пл
i




(1.52)

де γ´і – коефіцієнт активності компоненти в рідині;
rплі і Тплі – теплота і температура плавлення і-ї компоненти;
rфі і Тфі – теплота і температура фазового переходу в кристалі.
Під час кристалізації у сумішах зі суттєво відмінними
температурами кипіння компонентів, наприклад, суміш азоту N2 і
фреонів R13, R14, можуть випадати кристали чистої компоненти
(див. рис. 1.7). У цьому випадку хі0 = 1 і рівняння (1.52) визначає
граничну розчинність компоненти у рідкій фазі. Трифазна
рівноважна бінарна суміш має один ступінь свободи; на відміну
від чистої речовини, область трифазних рівноважних станів
зображають не лінією, а ділянкою поверхні.
Подібний стан називають евтектичним. При цьому певному
тиску відповідає певне значення температури і частки компоненти.
Для бінарної системи також можна досягти стану, за якого система
є інваріантною, тобто кількість ступенів свободи дорівнює нулю.
У цьому випадку в рівновазі знаходяться три фази: твердий і



Розділ 1. Кріогеніка

43

рідкий розчини, парова фаза та один із компонентів (зазвичай, у
твердій фазі). Як і у випадку рівноваги газоподібної та рідкої фаз,
за рівноваги твердої та рідкої фаз встановлюється певна
рівноважна різниця концентрацій (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Діаграма стану рідкого–твердого тіла для суміші:
а – з близькими температурами потрійних точок компонентів (O2–N2);
б – зі суттєво різними температурами потрійних точок компонентів (N2 –
R14) при р = 0,15 МПа; в – трикомпонентної (N2 – R13 – R14) за
температури Т = 75 К і тиску р = 0,15 МПа
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1.4.2. Фазові перетворення та властивості основних
кріогазів
Азот, кисень, аргон, криптон, ксенон – основні складові
повітря, їх отримують з нього шляхом низькотемпературної
ректифікації. Окрім перелічених, у повітрі міститься багато інших
компонентів (табл. 1.5).
Практично на висоті до 100 км склад атмосфери Землі, без
урахування вологи, вуглекислоти і вуглеводнів, є стабільним.
Лише на висоті приблизно 25 км зростає вміст озону (так зване
озонове покривало Землі). На великих висотах склад змінюється з
висотою і значною мірою залежить від пори доби та активності
Сонця.
Властивості азоту. Уперше азот виділив Г. Кавендіш
(1772) і назвав його «задушливим газом», «мефітичним повітрям».
Шапталь 1790 р. запропонував назвати цей елемент nitrogenium
(той, що «породжує селітру») і, відповідно, позначити його N.
Термін «азот», тобто «безжиттєвий», запропонував Антуан
Лавуазьє з грецької «зое» – життя, а приставка «а» – заперечення).
Уперше зрідили азот польські учені З. Врублевський та
К. Ольшанський (1883) шляхом відкачування пари рідкого етилену
вакуумною помпою під дією високого тиску.
Великий російський хімік Д. І. Менделєєв писав, що без
«нежиттєвого» азоту – життя неможливе.
Найбільшим джерелом зв’язаного азоту є пустеля Атакама
у Чилі, де з 1830 р. проводять промислове видобування селітри
(натрієва сіль азотної кислоти).
Відомі два стабільних ізотопи азоту з масовими числами 14 і
15, причому об’ємна частка 15N cтановить лише 0,37 %. У рідкому
стані азот є прозорою безколірною рідиною. Лід азоту має більшу
густину, ніж рідина, тому в ній тоне. Значення прихованої теплоти
випаровування і плавлення для азоту є на порядок меншими, ніж
для води. За температури близько 35,6 К твердий азот зазнає
алотропних змін, які супроводжуються збільшенням теплоємності.
Теплота фазового переходу становить 8,2 Дж/г. Азот інертний,
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нетоксичний, не має запаху, володіє магнітними властивостями.
Однак робота з рідким азотом вимагає значної обережності, що
зумовлено як можливістю отримати холодний опік, так і
накопиченням вибухонебезпечних газів, які конденсуються у
рідкому азоті.
Властивості кисню. Першовідкривачем кисню можна
вважати хіміка-любителя Дж. Прістлі, який 1774 р. провів цікавий
експеримент. Він за допомогою лінзи діаметром 30,5 см направив
сонячне світло на скляну закриту посудину, у якій містився оксид
ртуті. Під дією сфокусованого сонячного світла у посудині над
ртуттю почав виділятись деякий газ. Коли Дж. Прістлі помістив у
цей газ запалену свічку, то вона почала горіти яскравим полум’ям,
«як одержима духами». Вважають, що зі свічки, яка горить у кисні,
почалась революція у хімії. Першим, хто висунув гіпотезу, що
горіння – це процес взаємодії з киснем, був А. Лавуазьє (1774).
Уперше зрідили кисень З. Врублевський та К. Ольшанський
(1883) шляхом відкачування пари рідкого етилену вакуумною
помпою під дією високого тиску.
Кисень має три стабільних ізотопи з масовими числами 16, 17
і 18 у співвідношенні 10 000 : 4 : 20, тобто об’ємна частка ізотопу
17
О становить 0,04 %, ізотопу 18О – 0,2 %. У рідкому та твердому
кисні утворюється дуже незначна кількість полімеру О4; вважають,
що саме тому конденсований кисень має світло-голубий відтінок.
Температура кипіння кисню майже на 13 К вища від температури
кипіння азоту, а температура затвердіння майже на 9 К нижча від
температури затвердіння азоту. Густина рідкого кисню більша від
густини азоту й води. Твердий кисень тоне у своїй рідині. За
температур 44 К і 24 К твердий кисень зазнає алотропних змін. За
температури 44 К теплота фазового переходу є більшою від
теплоти плавлення і приблизно дорівнює 23 Дж/г, а за температури
24 К – всього 2,94 Дж/г. На відміну від інших газів, кисень є
парамагнетиком. Магнітними властивостями володіють також і
деякі газоподібні сполуки кисню, наприклад, оксид азоту NО. За
зміною магнітної сприйнятливості можна визначити зміну
концентрації кисню в суміші діамагнітних газів.
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Кисень – хімічно активний газ, сильний окислювач. У
сумішах з вуглеводнями він особливо небезпечний: наявність у
рідкому кисні детонуючих сумішей кристалічних вуглеводнів
неодноразово була причиною вибухів та аварій. Неприпустимим є
контактування рідкого кисню з маслами, жирами, вугіллям,
деревиною, асфальтом, тканинами. Під час роботи з киснем
необхідно чітко дотримуватись правил техніки безпеки. Кисень
токсичний; межу токсичності визначають поблизу його 60 %
концентрації за нормальних умов. Чистий кисень можна
використовувати для дихання лише за низьких тисків.
Таблиця 1.5
Склад сухого атмосферного повітря поблизу поверхні Землі
Компонента

Вміст
компоненти за
нормальних умов,
см3/м3
Азот, N2
780 870
Кисень, O2
209 500
Аргон, Ar
9 300
Вуглекислий газ, 300
CO2
5,24
Неон, Ne
1,5
Гелій, He
1,14
Метан, CH4
0,5
Криптон, Kr
0,08
Водень, H2
0,01
Ксенон, Xe
Озон, O3

Об’ємна
частка, %

78,087
20,95
0,93
0,03
5,24·10-4
1,5·10-4
1,14·10-4
5,0·10-5
0,8·10-5
0,1·10-5

Масова
частка, %

75,52
23,15
1,282
0,045
0,74·10-4
0,8·10-4
3,3·10-4
0,35·10-5
3,6·10-5
0,15·10-5

Властивості інертних газів. Аргон – третя за об’ємним
вмістом компонента атмосферного повітря. Він має три стабільних
ізотопи з масовими числами 40, 38 і 36; їхнє співвідношення
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10 000 : 6,3 : 33,8. Різниця температур кипіння та плавлення
становить усього 3,44 К. Аргон відрізняється порівняно незначною
теплоємністю як у рідкому, так і в газоподібному станах.
Характерним є те, що критерій фазового перетворення
(відношення теплоти випаровування до теплоти переохолодження
рідини на 1 К) для аргону є майже в 1,5 раза більшим, ніж для
азоту, тому аргон легко евакуйовувати кріогенними методами
відкачування. Аргон – інертний, нетоксичний, рідкий аргон –
безколірний, прозорий. Густина рідкого аргону є більшою від
густини твердого аргону, отож він тоне у своїй рідині.
Неон має три стабільних ізотопи з масовими числами 20, 21 і
22 (їхнє співвідношення 10 000 : 28 : 971). Неон володіє низькою
температурою кипіння (27,108 К) і порівняно високою густиною,
є перспективним холодоагентом, передусім у випадку
використання турбомашин. Рідкий неон – прозорий і безколірний.
Твердий неон має більшу густину, ніж його рідина, отож тоне у
ній.
Криптон – інертний, безколірний газ, без запаху. Рідина
також прозора і безколірна. У криптоні, який добувають з повітря,
міститься шість стабільних ізотопів з масовими числами (в дужках
– об’ємна частка, %): 78 (0,354); 80 (2,27); 82 (11,56); 83 (11,55);
84 (57,02); 86 (17,37).
Ксенон – інертний і нетоксичний, має дев’ять стабільних
ізотопів. Найбільша частка припадає на ізотопи з масовими
числами (в дужках – об’ємна частка, %): 129 (26,44); 130 (4,08);
131 (21,18); 132 (26,89); 134 (10,44); 136 (8,87). Густина рідкого
ксенону майже втричі більша від густини води. Рідкий ксенон є
прозорим.
Озон є токсичним, має характерний різкий запах; активний
окислювач. За умови, що об’ємна частка озону у повітрі
перевищує 1,1·10-4 %, він є отруйним. Нормальна температура
кипіння озону становить 161,25 К, температура потрійної точки –
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80,65 К, отож чистий рідкий озон можна легко переохолодити за
допомогою кисню. Озон легко детонує не лише у рідкій фазі, але
й у твердому стані за умови різких впливів, отож його практичне
використання наразі є проблемним.

1.4.3. Властивості і перетворення водню
Водень, зважаючи на китайські хроніки, у Китаї відомий
здавна. Його назва складається з ієрогліфів, що означають
«вогонь» і «газ». У Європі першовідкривачем водню можна
вважати фундатора «пневматичної хімії» англійця Г. Кавендіша.
Цей газ він спочатку назвав «горючим спалахуючим газом»,
отримавши його 1776 р. шляхом взаємодії цинку зі сірчаною
кислотою. Кавендіш писав: «Горюче повітря не підтримує вогню,
ним неможливо дихати; якщо його змішати з повітрям, то така
суміш вибухає».
Рідкий водень уперше отримав 10 травня 1898 р. Дж. Дьюар
за допомогою ефекту Джоуля–Томсона, а ще через рік він отримав
твердий водень.
Існує три ізотопи водню: протій Н з масовим числом 1,
дейтерій Д з масовим числом 2 і тритій Т з масовим числом 3. В
ядрі атома протію один протон, дейтерію – протон і нейтрон,
тритію – один протон і два нейтрони; у них всіх по одному
електрону. Протій і дейтерій є стабільними; період напіврозпаду
тритію становить 12,262 року і продуктом є 3Не.
Відомі декілька промислових методів отримання водню.
Найекономічнішими методами є отримання Н2 з природних газів
та газів, супутніх під час процесів добування та переробляння
нафти. Вуглеводні, які містяться у цих газах (метан, пропан, бутан
тощо), піддають каталітичній конверсії з водневою парою:
СН4 + Н2О → СО + 3Н2 + Q1; СO + Н2О → СО2 + Н2 + Q2, (1.53)
де Q1 і Q2 – кількість теплоти, яка виділяється під час реакції.
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Перша реакція протікає за температури до 1073 К на
нікелевому каталізаторі, друга – за температури близько 773 К на
окислах заліза і хрому. Отриманий газ містить до 25 % суміші
(СО + СО2), очищенням якої закінчується процес отримання Н2. У
технічного водню вміст домішок не повинен перевищувати 2,0 –
2,5 %. Використовують також метод неповного окислення
вуглеводнів 95 %-м киснем за тиску 4 МПа і температури до
1773 К:
СН4 + 0,5 О2 → СО2 + 2Н2 + Q2.

(1.54)

У великогабаритному виробництві значну кількість водню
отримують з газів, які утворюються під час переробляння нафти.
Для отримання водню у порівняно незначній кількості
застосовують електроліз води. Водень високої чистоти (99,99 %)
отримують дифузним очищенням паладієм.
У всіх випадках отриманий водень містить до 99,987 % атомів
протію. Вміст атомів дейтерію коливається від 0,013 до 0,016 %.
Оскільки молекула водню є двоатомною, то більша частина атомів
дейтерію з’єднана з атомами протію, утворюючи так званий
водневий дейтерид (ВД), вміст якого становить 0,026–0,032 %.
Температура кипіння ВД сягає близько 22,13 К, отож його можна
добути методом низькотемпературної ректифікації.
Існує дві модифікації водню: ортоводень (о-Н2) та параводень
(п-Н2). Вони відрізняються напрямом обертання ядер, тобто
ядерними спінами. За звичайних температур водень є сумішшю
75 % ортомодифікації (ядерні спіни одного напряму) та 25 %
парамодифікації (ядерні спіни протилежних напрямів); такий
водень називають нормальним. З пониженням температури частка
парамодифікації зростає. У випадку рівноваги в рідкому стані
міститься 99,8 % парамодифікації і 0,2 % ортомодифікації, тобто
рівноважний рідкий водень є майже параводнем. Процес ортопара–перетворення називають орто-пара–переходом або ортопара–конверсією. У газоподібному стані орто-пара–конверсія
можлива лише за присутності каталізаторів. У рідкій фазі вона
протікає самостійно і доволі повільно. За низьких температур
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(15 К < Т < 70 К) теплота орто-пара–переходу є майже однаковою
і становить близько 706 Дж/г, з підвищенням температури вона
швидко зменшується і, наприклад, за температури 200 К сягає
близько 219 Дж/г.
Водень володіє низкою унікальних властивостей. Це
найлегший газ, його густина у будь-яких станах є меншою від
густини інших речовин, отож його питома масова теплоємність у
довільних агрегатних станах є найбільшою. Швидкість руху
молекул водню більша, ніж для інших газів, отож він має
найбільшу швидкість дифузії. У газоподібному стані водень має
найбільшу теплопровідність і найменшу в’язкість. Густина
твердого водню, як і для інших кріогенних речовин, є більшою від
густини його рідини. Фізичні властивості орто- і парамодифікацій
водню відрізняються. Проте відмінності у густині, теплоті
випаровування, теплопровідності рідини, швидкості звуку є
незначними і ними можна знехтувати. Найбільші відмінності
простежують лише для теплоємності і теплопровідності в інтервалі
температур 80–250 К, тобто в ділянці виродження внеску
обертального руху в теплоємність. У зазначеному інтервалі
температур значення теплоємності і теплопровідності параводню
можуть на 20 % перевищувати їхні значення для нормального
водню.
Водень горить у присутності повітря чи кисню тьмяноголубим або майже безколірним полум’ям з високою нормальною
швидкістю його поширення і низькою випромінювальною
здатністю. Здатність до спалахування сумішей водню з киснем і
повітрям залежить від концентрації водню. Наприклад, у випадку з
повітрям за атмосферного тиску і температури 293 К спалахування
відповідає об’ємній частці водню 4–75 %. Газоподібний водень є
вибухонебезпечним. Детонація виникає переважно під час
спалахування в обмежених об’ємах і дуже рідко – на відкритому
просторі.
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1.5. Фазові перетворення і властивості гелію
1.5.1. Загальні властивості гелію
Уперше майже одночасно, незалежно один від одного, 1868 р.
француз Ж. Жансен та англієць Дж. Н. Лук’єр відкрили у спектрі
сонячної корони яскраво-жовту лінію нового невідомого елемента.
Дж. Н. Лук’єр назвав його геліосом (сонячним). Через 13 років цей
елемент відкрив на Землі у вулканічних породах італійський
учений Пальмієрі. Англійський фізик і хімік, майбутній лауреат
Нобелівської премії У. Рамзай 1895 р. виокремив гелій з
радіоактивного мінерала клевеїта, а 1931 р. великий український
учений М. Вернадський висунув гіпотезу щодо «гелієвого»
дихання Землі. З часом за допомогою мас-спектрографів виявлено
гелієву корону Землі. За сучасними уявленнями, у земній корі є
«реліктовий» первинний гелій, захоплений Землею під час її
утворення.
З усіх відомих газів тільки 4He і 3Не залишаються рідкими за
тисків, менших від 2,5 МПа, і температури T→0. Це пояснюють
значною нульовою енергією, яка для 4He є приблизно втричі
більшою від теплоти випаровування. У ядрі атома 3Не один
нейтрон, атома 4Не – два нейтрони; навколо ядра обертаються по
два електрони. Обидва ізотопи гелію є інертними. Основне
джерело 4Не – природний газ, у якому його вміст може досягати
1–2 %. Зазвичай промисловій переробці для отримання 4Не
піддають природний газ із вмістом гелію понад 0,005 %. Гелій
отримують послідовним очищенням вихідної сировини. Спочатку
природний газ очищують від СО2, осушують і, конденсуючи
вуглеводні, отримують так званий «сирий» гелій, що містить 70–
97 %, незалежно від схеми установки та складу сировини. Потім
сирий гелій очищують від азоту, водню та інших домішок
низькотемпературною конденсацією та адсорбцією. У кінцевому
продукті об’ємна частка домішок не повинна перевищувати 0,2 %
для технічно чистого гелію і 0,015 % для гелію високої чистоти.
Частка легкого ізотопу 3Не в 4Не, зазвичай, становить
(0,6–2,0)∙10-7, а частка 3Не в 4Не, отриманому з повітря, – 1,2∙10-6.
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Найчастіше 3Не отримують під час радіоактивного розпаду тритію,
що утворюється в ядерних реакторах. Для очищення від слідів
тритію 3Не піддають низькотемпературній адсорбції, після чого
вміст тритію, зазвичай, не перевищує 10-10 %. Властивості цих
двох ізотопів гелію істотно відрізняються.
Газоподібний гелій – другий після водню газ, що відрізняється
високими теплоємністю (рис. 1.9), теплопровідністю та незначною
густиною. Завдяки цим властивостям і нейтральності він є
чудовим теплоносієм. Схематичні діаграми р–Т для 4Не і 3Не
наведено на рис. 1.10, координати точок наведено в табл. 1.6.
Штрихові лінії розділяють області з позитивним і негативним
температурними коефіцієнтами об’ємного розширення β. В області
стану, де β > 0, рідкий гелій розширюється під час нагрівання. У
гелію немає рівноважної кривої сублімації, тобто тверда та
газоподібна фази не можуть співіснувати у рівновазі. Твердий
гелій може перебувати в рівновазі тільки з рідиною. Відомі три
кристалічні модифікації твердих 3Не і 4Не: гексагональна (Г),
кубічна об’ємоцентрована (КОЦ) і кубічна гранецентрована
(КГЦ) ґратки. Область рідких станів 4Не не розділена λ-лінією.
Зліва від λ-лінії рідкий гелій перебуває в особливому стані, який
називають надплинним і позначають He ІІ. Праворуч від λ-лінії
рідкий гелій знаходиться в звичайному (в’язкому), притаманному
будь-якій рідині стані, який позначають He І (рис. 1.10 та 1.11).
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Рис. 1.9. Поверхня р–V–T (а) та температурна залежність
теплоємності (б) газоподібного 4He за різних тисків
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Таблиця 1.6
Параметри характерних точок на діаграмі р–Т для 4Не і 3Не

Характерні
точки для
4
Не
k (критична
точка)
λ (верхня
λ-точка)
λ* (нижня
λ-точка)

Т, К

р, МПа

5,201
4

0,2275

2,172

0,005036

1,763

3,0134

1 (β = 0)

1,14

2 (β = 0)
3 (р = рmin)
4 (рівновага
He ІІ КОЦ-Г)

0,59
0,775

0,7093∙1
0-4
2,5331
2,5291

1,463

2,6273

1,8

3,1309

14,9

106,3912

5 (β = 0)
6 (рівновага
He І- КГЦГ)
0 (точка
кипіння за
нормального тиску)

4,224

0,101325

Характерні
точки для
3
Не
k (критична
точка)

Т, К
3,324

р,
МПа
0,1165

λ-лінія

0,003

1 (β = 0)

0,502

0,2736∙10-4

2 (β = 0)
3 (р = рmin)
4 (рівновага
рідкий 3НеКОЦ-Г)
5 (рівновага
рідкий 3НеКГЦ-Г)

1,26
0,32

4,7623
2,9303

3,138

13,7234

17,78

162,93

3,191

0,101325

0 (точка
кипіння за
нормального тиску)
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Рис. 1.10. Діаграма р–Т для 4He (а) і 3Не (б)

Рис. 1.11. Температурна залежність густини 4 He і 3Не на
границі кривої двофазної системи рідина – пара
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1.5.2. λ-перехід у гелію
Перехід з області станів He І в область станів He ІІ називають
λ-переходом, що є характерною властивістю рідкого 4Не. Для 3Не
λ-перехід виявлений за температури Т = 0,003 К.
Зазначимо, що λ-перехід відбувається без стрибка густини
(крива густини в околі λ-точки має пологий максимум), без
виділення або поглинання прихованої теплоти і супроводжується
різкою зміною теплоємності рідкого гелію (рис. 1.12).
Візуальні спостереження дають таку характерну картину
λ-переходу. У разі відкачування парів гелію з кріостата рідина
кипить у всьому об’ємі, залишаючись загалом «світлою»; її
температура поступово знижується. З охолодженням інтенсивність
кипіння зменшується, про що можна здогадатись за зниженням
інтенсивності утворення бульбашок. Це відбувається внаслідок
зменшення теплоємності рідини: чим менша теплоємність, тим
менше потрібно відвести теплоти під час охолодження і тим
менше випаровується рідина. У разі досягнення температури Тλ
рідина різко закипає, у всьому об’ємі
утворюється безліч
бульбашок і рідина на короткий час стає малопрозорою. Потім
інтенсивність утворення бульбашок швидко зменшується.
Незабаром видиме кипіння припиняється, і рідина стає ідеально
спокійною – це He ІІ. Якщо продовжувати відкачування парів, то
температуру можна знизити, проте не більше ніж до 0,5 К,
оскільки тиск стає дуже малим і кількості рідини, що
випаровується, недостатньо для компенсації подальшого
збільшення прихованої теплоти випаровування і теплових втрат.
Під час відкачування парів рідкого 3Не можна досягти
температури близько 0,20 К.
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Рис. 1.12. Залежність питомої теплоємності рідких 4He і 3Не
на лінії насичення від приведеної температури

1.5.3. Явище надплинності
1.5.3. Явище надплинності
Зазначимо, що He ІІ володіє низкою унікальних властивостей.
Академік П. Л. Капіца експериментально проілюстрував, що у
рідкому Не ІІ співіснують дві рідини з різними властивостями: так
звані нормальна і надплинна компоненти. Надплинна компонента
утворена атомами гелію з нульовою енергією та ентропією,
близькою до нуля. Атоми нормальної компоненти знаходяться в
звичайному
стані;
компоненти
не
взаємодіють.
Їхнє
співвідношення залежить від температури (рис. 1.13). В’язкість
надплинної компоненти практично відсутня, тому повна в’язкість
Не ІІ зменшується з пониженням температури. Специфічними
властивостями надплинної компоненти пояснюють і той факт, що
значення удаваної в’язкості Нe ІІ, виміряні різними методами,
відрізняються (рис. 1.14). Надплинна компонента може протікати
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через отвори і щілини розміром до 0,5 мкм, які є непроникними
навіть для газу.
Першовідкривачем явища надплинності можна вважати
Кеєзома, який провів такий експеримент. Узяв звичайний скляний
балон, з’єднаний трубкою, яка відходила від дна з гелієвою
ванною (рис. 1.15, а). У балоні знаходився електричний нагрівач,
під час увімкнення якого тепло через гелій надходило у ванну.
Різницю температур на кінцях трубки визначали за різницею
тисків пари гелію над поверхнею рідини у балоні та ванні. Різницю
тисків визначала різниця рівнів, причому вага відповідного стовпа
рідкого гелію дорівнювала різниці тисків пари.

Рис. 1.13. Температурна залежність співвідношення нормальної
ρн і надплинної ρс компонент у надплинному Не ІІ
(ρн/ρс + ρс/ρн = 1)
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Рис. 1.14. Температурна залежність в’язкості та уявної в’язкості
рідкого 3Не за умови визначення її методами циліндра, що
обертається (крива 1), коливного диска (крива 2) і капіляра
(крива 3). За температури Т > Тλ всі результати співпадають

Рис. 1.15. Схеми експериментів, що демонструють
термомеханічний ефект
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Дослідник виявив, що потік тепла через рідкий Не ІІ, на
відміну від звичайного процесу передавання тепла, не був
пропорційним до різниці температур. Чим менша була різниця
температур, тим більшою ставала «провідність», досягаючи
значень, які перевищували відповідну величину для Не І у
мільйони разів. Також з’ясували, що рівень усередині балона
починав перевищувати рівень гелію у ванні. Складалось враження,
начебто рідина усередині балона охолоджувалась, що було
абсурдним через наявність електричного нагрівача. Для з’ясування
цього ефекту Кеєзом відкрив верхню основу балона і провів
повторне вимірювання. Незважаючи на те, що тиски пари гелію
над обома поверхнями були однаковими, рівень рідини у балоні у
випадку нагрівання знову піднімався (див. рис. 1.15, б). Виявили
неймовірний факт: потік тепла був скерований у бік його джерела.
Згодом з’ясували, що зі зменшенням діаметра з’єднувальної
трубки різниця рівнів рідини у ванні та у балоні зростала. Тоді
трубку забили порошком так, що рідина піднімалась угору через
дрібні отвори. Коли верхню основу балона витягли у вигляді
піпетки, то з неї почав вириватись потік рідкого гелію. Ефект був
вражаючим, його спочатку назвали «ефектом фонтанування»,
згодом його перейменували у термомеханічний ефект.
Відкриття цього ефекту породило гіпотезу про можливість
його використання для створення теплового двигуна на базі
термодинамічних властивостей. Для опрацювання цієї ідеї в
Оксфорді сконструювали спеціальну установку (рис. 1.16).
Посудину з подвійними стінками типу посудини Дьюара
заповнили рідким Не ІІ і помістили у нього матрицю з вузьких
каналів. Потім її підвісили догори дном усередині камери та
відкрили корок. Рідкий гелій витікав через систему каналів донизу
і при цьому він охолоджувався, про що свідчили покази
термометра. Виявлений ефект назвали механокалоричним. Цей
ефект обернений до термомеханічного.
Зв’язок між цими ефектами проілюстровано на рис. 1.17, де
схематично зображено дві посудини з рідким гелієм Не ІІ, які
з’єднані вузькою трубкою. Мета рисунка – показати однозначний
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та обернений зв’язок між потоками маси і тепла, які змінюються у
протилежних напрямах.

Рис. 1.16. Схематичне зображення механо-калоричного
ефекту

Рис. 1.17. Схематичне зображення термомеханічного (ліворуч) і
механо-калоричного (праворуч) ефектів
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Продовжив роботи щодо досліджень властивостей Не ІІ
академік П. Л. Капiца, який довів, що дві компоненти можуть
рухатися одна назустріч іншій. Він запропонував назвати відкрите
явище «надплинністю». Наприклад, якщо «бульбашку» з
капіляром помістити в рідкий Нe ІІ і нагрівати, то з капіляра
безперервно витікатиме затоплений струмінь рідини. Бульбашка
наповнюється, оскільки надплинна компонента «сповзає» стінками
капіляра назустріч потоку рідини.
Виконано цікавий дослід з перенесення маси. Для цього
усередину ванни з рідким гелієм підвісили невеличку склянку
(рис. 1.18, а). Склянка почала наповнюватись рідиною, рівень якої
підвищувався доти, доки не вирівнявся з зовнішнім. Коли склянку
піднімали, то рідина починала рухатись у протилежному напрямі.
Наприкінці досліду, коли склянку повністю витягнули з рідини, на
її дні утворились невеличкі краплинки, які з однаковими
інтервалами відривались і падали у ванну. Вивільнення та
наповнення склянки завжди відбувалось з однаковою швидкістю,
незалежно від різниці рівнів та висоти вільної частини над
поверхнею рідини у ванній. У цьому досліді плівка виявилась
найчистішим прикладом надплинності. Її товщина становила лише
50–100 атомних шарів, тобто плівка була значно тоншою від
використовуваних досі щілин і капілярів.
Характерною властивістю надплинності є цілковита
відсутність тертя, яке переставало проявлятись за деякої
«критичної» швидкості, що залежала лише від температури і
ставала рівною нулеві у λ-точці. Подібність з явищем
надпровідності була настільки очевидною, що виникла потреба
виконання досліду з використанням концентричних склянок
(рис. 1.18, б).
Коли таку подвійну склянку витягували з рідини, то плівка
обтягувала стінки внутрішньої склянки, піднімалась зовнішньою
стінкою, а потім опускалась у ванну. Причому рівні рідини у
склянках залишались однаковими, що означало відсутність різниці
потенціальних енергій. Це подібно до відсутності різниці
електричних потенціалів уздовж надпровідної дротини.
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Одним
з
найяскравіших
підтверджень
надплинних
властивостей гелію є дослід П. Капіци (рис. 1.19). Тепло за
допомогою електричного нагрівача підводили у внутрішній
простір скляного балона з подвійними стінками, з’єднаного з
гелієвою ванною. Навпроти вихідного отвору поміщали вертушку,
яка вказувала напрям потоку.

а

б

Рис. 1.18. Схематичне зображення ефекту перенесення плівки (а) та
нульової в’язкості (б)

Рис. 1.19. Схема
досліду П. Капіци:
1 – нагрівач;
2 – термометр;
3 – вертушка

64

Фізика низьких температур 

Під час увімкнення нагрівача вертушка починала обертатись
під впливом потоку гелію, що витікав з трубки.
Таке явище має різні трактування. З одного боку, його
пояснюють з точки зору дворідинної моделі. Нормальна
компонента, яка утворюється під час нагрівання, виходить через
трубку, а назустріч їй у балон рухається потік нев’язкої
надплинної рідини. З іншого боку, її пояснюють на основі теорії
Л. Д. Ландау, за яку він отримав Нобелівську премію.
Згідно з теорією Ландау, існує єдина компонента – просто
рідкий гелій. З підвищенням температури рідині надають теплову
енергію у вигляді фононів. Коливання атомів гелію поширюються
у рідині подібно до поширення світлових фотонів у повітрі.
Фонони, які утворюються у місці розташування нагрівача,
починають поширюватись уздовж трубки, досягають вертушки і
передають їй енергію свого руху. Теорія Ландау добре описує
поведінку гелію поблизу абсолютного нуля, проте не пояснює
існування λ-точки. Окрім фононів, Ландау запостулював існування
ротонів – елементарних квантів, відповідальних за вихровий рух.
Згідно з теорією Ландау, зникнення надплинності можна пояснити
зникненням перетворення механічної енергії у тепло, тобто
утворенням фононів і ротонів. Однак досліди засвідчили, що
критична швидкість надплинної рідини є значно меншою від
необхідної для утворення цих квазічастинок.
Згідно з теорією Ландау за температури 0 К рідкий гелій
перебуває у найнижчому енергетичному стані і під час руху
відносно будь-якого тіла (наприклад, стінки капіляра) не може
збільшити свою енергію, якщо швидкість руху є меншою від
деякої критичної. Рідина, частинки якої не можуть обмінюватися
імпульсом з іншими атомами, не має в’язкості (надплинності).
За температури T ≠ 0 К рідкий гелій збуджується, проте
відбувається це так, наче збуджується лише частина рідини. Решта
рідини залишається незбудженою, тобто в тому ж стані, що і за
температури Т = 0 К. Отож в інтервалі 0 < T < Tλ рідкий гелій
виглядає як суміш двох компонент: збудженої, що має в’язкість, і
незбудженої, що не має в’язкості.
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Як для будь-якої квантової системи енергетичний спектр
квантів збуджень у 4Не ІІ можна досліджувати в координатах ε(р)
(ε і р – відповідно, енергія та імпульс кванта збуджень). За малих
імпульсів найпростішими елементарними збудженнями рідини є
коливання її густини, тобто звукові коливання (фонони). Енергія
звукових коливань із частотою ω = 2πu/λ (u – швидкість їхнього
поширення, λ – довжина хвилі, яку визначають зі співвідношення
ε = ħω = 2hπu/λ = рu). Отож за малих р (великі довжини хвиль)
енергія фононів є лінійною функцією їхнього імпульсу. За вищих
енергій спектр відхиляється від прямої лінії, проходить через
максимум, а потім – через мінімум. Окрім фононів, суттєвий
внесок у термодинамічні параметри вносять лише збудження з
енергіями поблизу мінімуму, і для них зв’язок енергії з імпульсом
можна записати так:

ε= ∆ +

(

)

.

(1.55)

Таке збудження з енергією поблизу мінімуму називають
ротоном, ефективна маса якого μ = 0,16 m = 1,72 10-24 г (m – маса
атома 4Не ), а величина енергетичної щілини Δ/k = 8,65 К за
значень р0/ħ = 19,2 Н м-1. Оскільки енергія ротона ε ≥ Δ і їхня
кількість є пропорційною до exp(-Δ/kT), то за низьких температур
(exp(-Δ/kT) << 1) переважають фононні збудження, а за вищих
температур основний внесок дають збудження ротонного типу.
Надплинність 4Не ІІ витікає з описаних властивостей
енергетичного спектра елементарних збуджень як фононів, так і
ротонів. Розглянемо спочатку протікання рідини через капіляр за
температури Т = 0 К. Очевидно, що наявність в’язкості проявиться
і в розсіянні кінетичної енергії рідини (поява елементарних
збуджень), і в поступовому сповільненні потоку.
Відповідно до законів механіки, у рідині, що рухається зі
швидкістю υ, у випадку виникнення збуджень з енергією ε та
імпульсом р її енергія зміниться на величину ε + рυ. Процес буде
енергетично вигідним, якщо ε + рυ < 0. Тому збудження рідини
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(виникнення в’язкості) можливе лише за швидкостей, більших за
критичну:
υ ≥ υк = min

ε( )

=

Δ

≅

60 м
.
с

Якщо υ < υк, то елементарні збудження не народжуються, і
рідкий 4Не ІІ без тертя проникає через капіляр. Однак граничні
швидкості
надплинного
потоку,
які
спостерігають
експериментально, значно менші за величини, що передбачаються
на основі кривої збуджень ε(р). Різницю, що іноді сягає двох
порядків величини, пояснюють можливістю виникнення
елементарних збуджень за рахунок інших механізмів розсіювання
енергії.
Для спостереження потоку 4Не ІІ по плівці і через капіляр,
заповнений дрібнодисперсним порошком (Fе2О3), використовують
низькотемпературну установку, схему якої наведено на рис. 1.20.
Головними її частинами є: гелієвий кріостат із лінією відкачування
і вимірювання тиску, склянки з приладом для їхнього переміщення
та вимірювач рівня рідини. Основну (з капіляром) 1 і контрольну 2
склянки з внутрішнім діаметром 4 мм за допомогою тонкої нитки
підвішують на барабані 3 усередині кріостата. Під час обертання
електродвигуна 4 на барабан 3 намотується нитка, що дає змогу
опускати чи піднімати склянки 1 і 2 відносно дна гелієвого
дьюара 5. Зміну напряму обертання барабана 3 досягають шляхом
повертання статора електродвигуна 4 на 180o. Щоб запобігти
обертанню склянок, нитку-підвіс пропускають через широку
металеву пластину. Гелієвий дьюар 5, розташований в азотному
дьюарі 6, зверху закритий фланцевим ущільнювачем. З азотним
дьюаром з’єднані переливні сифони 7 і 8, диференціальний
ртутний манометр 9, а також лінія відкачування пари над рідким
гелієм, яка складається з форвакуумного насоса 10 і вентилів 11
для тонкого й грубого регулювання швидкості відкачування.
Спостереження за рівнем рідкого гелію у склянках 1 і 2
виконують за допомогою катетометра 12 або неозброєним оком (у
цьому випадку необхідно одягти захисні окуляри). Для
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підсвічування використовують лампу денного світла 13.

Рис. 1.20. Схема установки для спостереження надплинності рідкого
гелію:
1, 2 – склянки: контрольна і з капіляром, відповідно; 3 – барабан для
намотування нитки підвісу; 4 – електродвигун; 5, 6 – гелієвий та азотний
дьюари; 7, 8 – переливні сифони; 9 – диференційний ртутний манометр;
10 – форвакуумний насос; 11 – вентилі регулювання швидкості
відкачування; 12 – катетометр; 13 – освітлювач

Одним з найвдаліших пояснень надплинності є теорія
Фейнмана та Онзагера, які постулювали, що у надплинній рідині
можуть зароджуватись вихори, які містять значну кількість атомів
і які здатні квантуватись. Розсіювання енергії відбувається під час
взаємодії вихорів з фононами й ротонами. Оскільки в утворенні
таких квантованих вихорів бере участь значна кількість атомів, то
енергія, яка припадає на кожний атом, є значно меншою від
енергії, необхідної для утворення одиничного фонона або ротона.

68

Фізика низьких температур 

Тому відбір енергії від потоку надплинної рідини відбувається за
швидкостей, суттєво менших від передбачуваних теорією Ландау.
Абсолютна нев’язка течія – не єдина властивість Не ІІ, яка
робить його подібним на надпровідник. Так само як і під час
переходу металу у надпровідний стан, у рідкому гелію
спостерігають різке зменшення ентропії. Окрім того, надплинний
стан, подібно до стану надпровідності, характеризують нульовою
ентропією.
Закономірності протікання Не ІІ в трубах залежать від
швидкості й температури, тобто від вмісту надплинної
компоненти. За умов вимушеної течії (за великих швидкостей)
атоми надплинного гелію можуть переходити у збуджений стан і
взаємодіяти зі стінками та нормальною компонентою, тобто в
надплинному гелії може розвиватися турбулентність.
Теплопровідність в’язкого Hе І ледь зменшується з
пониженням температури (рис. 1.21). Незвично реалізується
перенесення теплоти в He ІІ. За наявності температурного
градієнта в нормальній компоненті виникають потоки фононів.
Окрім того, зустрічні потоки нормальної та надплинної компонент
(термомеханічний ефект) різко збільшують так звану уявну (або
ефективну) теплопровідність He ІІ. Вона досягає максимуму за
температури Т = 1,8...1,9 К і приблизно в 1 000 разів перевищує
теплопровідність міді за нормальної температури (рис. 1.21).
Однак у разі передавання теплоти від поверхні твердих тіл до
рідкого He ІІ виникає помітний пристінний термічний опір (опір
Капіци). Він проявляється у вигляді стрибка температури, іноді
його називають «стрибком Капіци». Цей опір пропорційний до
1/Т 3 і швидко збільшується зі зниженням температури.
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Рис. 1.21. Температурна залежність теплопровідності Hе І та уявної
теплопровідності He ІІ

1.5.4. Другий звук у Не ІІ
Зазначимо, що 1938 р. Тісса сформулював свій макроскопічний опис гелію як конденсованого газу Бозе–Ейнштейна, що
став відомим під назвою «дворідинної моделі». За його
припущенням, під час охолодження рідкого гелію нижче
температури λ-переходу починається конденсація атомів у стан з
нульовим імпульсом. Жодного виділення нової «фази» не
відбувається, оскільки процес конденсації стосується тільки
швидкості атомів і ніяк не пов’язаний з розташуванням у просторі
атомів, які перебувають у найнижчому стані. Не II розглядають як
суміш двох цілком взаємопроникних рідин, що мають різну
кількість тепла, проте складаються з тих самих частинок – атомів
гелію.
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З моделі Тісси випливає гіпотеза існування теплових хвиль у
рідині – явища, що стало згодом відомим під назвою другого звуку.
Формальний розгляд двох взаємопроникних рідин з різною
ентропією приводить до хвильового рівняння для неоднорідності
температури замість дисипативного рівняння теплопровідності.
Отож Тісса припустив, що порушення рівноважної концентрації
двох рідин вирівнюватиметься за допомогою хвильового руху, а не
за допомогою дифузії. Цей хвильовий рух, як і слід було
очікувати, нагадуватиме акустичний звук з тією істотною
різницею, що при цьому не відбуватиметься помітних коливань
густини рідини. Замість них спостерігатимуть коливання відносної
густини двох рідин, тобто коливання температури. З цієї точки
зору параметром для характеристики дисипації теплових імпульсів
у Не ІІ є не теплопровідність речовини, а швидкість поширення у
ньому теплових хвиль.
У теорії Ландау задача врахування сил взаємодії атомів гелію
не виникає, отже, він розглядає рідину як квазіконтинуум. До
деякої міри його підхід можна порівняти з квантовими теоріями
теплоємності твердих тіл. Розбіжність між теоріями Тісси та
Л. Ландау виникає щодо поведінки швидкості другого звуку.
Це явище також передбачив Ландау. Наступні дослідження
довели, що результати теорії Л. Ландау краще співпадають з
експериментальними фактами, ніж передбачення Тісси. Наведемо
короткі висновки з теорії Ландау щодо розповсюдження коливань
у рідкому гелії.
Система гідродинамічних рівнянь надплинного гелію
ускладнюється існуванням одночасно двох швидкостей руху
рідини – нормальної та надплинної. Їх записують у вигляді рівнянь
плоских хвиль (прийнято, що ω – частота, υ – швидкість звуку
вздовж осі х; літерами зі штрихом позначено малі зміни
відповідних фізичних величин у звуковій хвилі, величини з
індексом нуль – їхні сталі рівноважні значення):
ρ = ρ0 + ρ'exp(iω(t – x/υ)),
(1.56)
s = s0 + s'exp(iω(t – x/υ)).
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З виразу (1.56) можна отримати:
((υ/υ1)2 – 1)ρ' – (∂p/∂s)ρ(∂ρ/∂p)ss' = 0;
(∂T/∂ρ)s(∂s/∂T)ρρ' – ((υ/υ2)2 – 1)s' = 0.

(1.57)

Тут використано такі позначення:
υ = (∂p/∂ρ)ρ;

(1.58)

υ = (ρs/ρн)s2(∂T/∂s)ρ.

(1.59)

Умову існування ненульових рішень системи (1.57), зазвичай,
можна записати у вигляді рівності до нуля її визначника. Ця умова
є дисперсійним рівнянням для визначення швидкості звукових
хвиль. Отож отримуємо:
((υ/υ1)2 – 1) ((υ/υ2)2 – 1) = (∂p/∂s)ρ(∂ρ/∂p)s(∂T/∂ρ)s(∂s/∂T)ρ. (1.60)
За допомогою правил перетворення термодинамічних
коефіцієнтів можна визначити, що права частина (1.60) дорівнює
(ср – срV)/ср. Нижче за Тλ коефіцієнт теплового розширення Не II
аномально малий, отож теплоємності за сталих тиску та об’єму
практично однакові. Тоді дисперсійне рівняння (1.60) набуває
вигляду
((υ/υ1)2 – 1) ((υ/υ2)2 – 1) = 0,
(1.61)
а двома його коренями будуть (1.58) та (1.59).
Перший корінь визначає швидкість так званого першого
звуку. Це швидкість звичайної звукової хвилі, з якою у Не II
розповсюджуються коливання тиску та густини. У хвилях першого
звуку гелій рухається як ціле.
Другий корінь визначає швидкість розповсюдження другого
звуку (назва належить Л. Д. Ландау). З такою швидкістю
розповсюджуються коливання температури або ентропії.
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Існування незгасаючих температурних хвиль є специфічною
властивістю надплинного гелію.
Згідно з формулою (1.58), швидкість першого звуку υ1 майже
стала. Швидкість другого звуку υ2, визначена формулою (1.59),
суттєво залежить від температури, наближається до нуля разом з ρs
у λ-точці. Оскільки поблизу Тλ ρн ~ ρ, то для швидкості υ2 можна
отримати
υ = Ts2ρs/cpρ.

(1.62)

Як показано вище, за дуже низьких температур (Т < 0,6 К) усі
термодинамічні характеристики Не II визначаються фононами.
Тому за температур Т → 0 К маємо:
c = 3s, ρн = ρTs/3υ , ρs ~ ρ.

(1.63)

Якщо використати (1.63), то з виразів (1.58) і (1.59) можна
отримати, що
υ1 = √3υ2.

(1.64)

Це значення співпадає з теорією Ландау. Другий звук можна
розглядати як хвилі стиснення та розрідження у газі квазічастинок,
адже коливання температури викликають коливання густини
квазічастинок. Отже, швидкість другого звуку – це швидкість
звуку в газі квазічастинок. Граничне значення υ2, що задається
формулою (1.64) за температур, близьких до абсолютного нуля,
відповідає загальному результату для швидкості звуку у газі
квазічастинок з енергетичним спектром ε(р) = υ1р (фонони).
Невдачу у спробі знайти другий звук акустичним методом
пояснив Ліфшиць 1944 р. Він показав, що кварцовий вібратор
повинен випромінювати другий звук у мільйон разів слабше від
першого звуку і найкращим генератором другого звуку
слугуватиме тіло, температура якого періодично змінюється. Для
генерації та індикації другого звуку в лабораторних умовах
використовують видозмінений метод Пєшкова, який ґрунтується
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на явищі акустичного резонансу. Звук спричиняє коливання в
системі, власна частота якої близька до частоти звукової хвилі.
Періодична сила звукових хвиль приводить до явища акустичного
резонансу.
Явище акустичного резонансу можна спостерігати у будьякому порожньому тілі з отвором (труба, колба), а також струнах,
мембранах тощо. Оскільки сила звуку пропорційна до площі
поверхні тіла, що коливається, то, використовуючи явище
резонансу і спричиняючи коливання в тілах з великою зовнішньою
поверхнею, можна домогтися підсилення звуку.
Зазвичай резонатор фіксованого розміру складається з
плоских
випромінювача
теплових
хвиль
і
приймача.
Випромінювач намотують константановим дротом діаметром
40 мкм, а приймач – дротом зі свинцевої латуні діаметром 50 мкм.
Якщо через нагрівач пропустити змінний струм з частотою ω
I = I0cos(ωt), то нагрівач випромінюватиме потужність:
P = I 2Rвипр =

випр

(1 + cos2ω ).

(1.65)

Отож температура приймача модулюватиметься з частотою
2ω. Максимальний сигнал на приймачі буде в тому випадку, якщо
на довжині резонатора укладатиметься непарне число напівхвиль.
У випадку вільних коливань струни, жорстко закріпленої на
кінцях, встановлюються стоячі хвилі, частоти яких можуть
набувати лише певних дискретних значень, які називають
власними частотами коливань відповідної коливальної системи.
Якщо l – довжина струни, ν – фазова швидкість хвилі, а λ – її
довжина, то для струн, закріплених на обох кінцях, на довжині l
вміщується ціле число довжин стоячої хвилі λст = λ/2;
l = nlст = nλ/2, де n = 1, 2, 3….
Якщо відома частота і номер гармоніки, то швидкість другого
звуку можна знайти зі співвідношення:
ʋ = (2l(2ω))/n,

(1.66)
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де n – номер гармоніки; l – довжина резонатора.

1.6. Властивості сумішей гелію
Необхідно зазначити також характерні властивості сумішей
рідких ізотопів гелію. Теплота змішування 3Не і 4Не є доволі
значною; наприклад, за температури Т = 1,02 К для 8,6 %-го
розчину вона становить 0,7116 Дж/моль. Теплоємність суміші
більша від теплоємності чистих компонентів до змішування, тому
за адіабатних умов процес змішання супроводжується зниженням
температури. Чудова особливість розчинів 3Не–4Не – їхнє
самовільне розшарування (поділ) за температури нижче 0,827 К.
Атоми важчого надплинного 4Не виділяються з розчину і
накопичуються в нижній частині посудини. Між рідкими 3Не і 4Не
утворюється чітка межа поділу.
На діаграмі Т-х рідких станів (рис. 1.22, а) область
розшарування обмежена кривою розшарування (х = 6,37 % за
температури Т = 0). Під час охолодження розчину з початковою
концентрацією х по лінії 1–2 відбувається його розшарування і
розпадання на дві фази: нормальну (н) і надплинну (с).
Концентрація хн 3Не у нормальній фазі різко збільшується, а у
надплинній (хс) – різко зменшується. Концентрації визначають за
точками 3 і 4 перетину ізотерми, що проходить через точку 2, з
кривою розшарування. Співвідношення об’ємів нормальної та
надплинної фаз визначають співвідношенням відрізків: (2–3)/(2–
–4) = хн/хс. За температури Т→0 абсциса кривої розшарування
дорівнює 6,37 % – це мінімальна розчинність 3Не в 4Не за
температури Т = 0.
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Рис. 1.22. Діаграми властивостей розчинів 4He і 3Не

1.7. Теплофізичні властивості біоматеріалів
Поряд з традиційними кріогенними системами, такими як
установки зрідження та розділення газів, системи кріостатування
різних об’єктів, існують пристрої для заморожування біологічних
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середовищ. Відомі два основних типи таких пристроїв. Одні з них
призначені для заморожування біоматеріалів з метою їхнього
тривалого зберігання за низьких температур (зазвичай за
температури рідкого азоту) та подальшого відігрівання з
відновленням життєвих функцій. Наприклад доволі відомими є
системи для заморожування і зберігання крові, кісткового мозку
людини, сперми сільськогосподарських тварин та окремих органів
для подальшої їхньої пересадки.
Системи іншого типу призначені для проведення
кріохірургічних операцій заморожуванням новоутворень в
організмі людини з подальшим відторгненням мертвої
замороженої зони. Кріохірургічні операції успішно проводять в
онкології та інших галузях медицини.
Розрахунок та ефективне проведення процесів заморожування
біоматеріалів можливі лише за наявності інформації щодо їхніх
властивостей за низьких температур. До таких властивостей
насамперед зачислюють теплопровідність, теплоємність і
температуропровідність. Дані щодо властивостей біоматеріалів за
низьких температур сьогодні дуже обмежені. Експериментальне та
розрахункове визначення цих властивостей ускладнене тим, що
біотканини мають дуже складну структуру, достатньо часто вони є
анізотропними, а у процесі заморожування – і багатофазними
(рідина–лід). Загалом біотканини складаються з трьох базових
компонентів – води, білка, жиру; причому визначальна роль
належить воді, яка становить в організмі людини в середньому
60 %, коливаючись від 85 % для мозку до 15 % для жирової
тканини. Однак значна частина води в біотканинах міститься не
тільки у вільному, а й у зв’язаному вигляді, що обумовлено
міжмолекулярними зв’язками – взаємодією між молекулами води
й білка.
Отож перехід води в організмі у твердий стан відбувається не
за температури 0 °С (273 К), а у широкому інтервалі температур –
передусім від 273 до 243 К. Однак навіть за доволі низьких
температур (близько 200 К) у біотканинах ще залишається до 10–
20 % незамерзлої води (рис. 1.23). Характер зміни теплопровідності і теплоємності зі зниженням температури повинен
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відображати перелічені чинникии, враховувати характер зміни
стану води.

Рис. 1.23. Залежність частки WмВ незамерзлої води в біотканинах
собаки від температури охолодження:
1 – м’язи; 2 – м’язи цуценяти; 3 – гематома; 4 – печінка; 5 – меланома

Теплопровідність. Механізм перенесення теплоти у
біоматеріалах значно відрізняється від подібного у твердих тілах,
газах і рідинах. Фізичну модель біотканини можна подати у
вигляді капілярно-пористої структури, що має дві фази (тверду і
рідку) під час їхнього взаємного переходу. Окрім того, за відносно
високих температур на перенесення теплоти впливає кровообіг у
капілярах біотканини. Все це дає підстави стверджувати лише про
умовний, або ефективний, коефіцієнт теплопровідності λеф, що
комплексно враховує вплив усіх різноманітних чинників. Доволі
надійні дані про λеф можна отримати тільки експериментально.
Значення теплопровідності є різними для різних видів біотканин,
однак закономірність зміни λеф має загальний характер (рис. 1.24).
В інтервалі температур 310–273 К значення λеф майже постійне. В
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інтервалі температур 273–243 К теплопровідність різко зростає, що
обумовлено утворенням льоду, теплопровідність якого в 4 рази
більша, ніж для води. Хід кривих λеф = f(T) у цьому інтервалі
відображає закономірність виморожування зв’язаної води. За
температури нижче 240 К значення λеф стабілізується, проте під
час охолодження до температури рідкого азоту теплопровідність
дещо зменшується. Це явище насамперед пояснюють появою
мікротріщин у біотканині унаслідок відмінності температурних
коефіцієнтів розширення компонентів біотканини. Повторне
охолодження – відігрівання приводить до появи гістерезису в ході
кривої λеф = f(T), що досягає 20–25 % в інтервалі температур 273–
258 К. Природа гістерезису, мабуть, пов’язана зі структурнодеформованими змінами у біотканинах під час повторного
охолодження – відігрівання.

Рис. 1.24. Температурна залежність теплопровідності λеф біотканини
людини у воді

Теплоємність. Для складної багатокомпонентної та
багатофазної
структури
біотканини
доцільно визначати
усереднену ефективну теплоємність сеф, що враховує вплив
окремих складових і їхню залежність від температури.
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Доволі надійні дані з теплоємності можна отримати з
використанням принципу адитивності, тобто під час незалежного
врахування внеску окремих складових у повну ефективну
теплоємність. Тоді:

cеф  (mc cc  mнвcнв  mл cл ) / m  rW / T ,
де m і с – відповідно, маса і теплоємність; індексами л, нв і с
позначають лід, невиморожену воду і сухий біологічний залишок;
m – повна маса всіх компонентів біотканини; r – теплота фазового
переходу.
Другий доданок у правій частині враховує внесок у
теплоємність теплоти фазового переходу r у випадку замерзання
частки води ΔW в інтервалі температур ΔT (див. рис. 1.23).
Температура початку замерзання води Т* для різних біотканин
становить 273–269 К. Дані для води та льоду доволі відомі; за
наявними обмеженими даними, теплоємність сухого залишку
різних видів біоматеріалів сс = 1,25 ... 1,50 кДж/(кг∙К) за
температури 230 К і мало залежить від температури. За температур
Т > Т*
орієнтовні
значення
теплоємності
біотканин
сеф = 2,5...4,0 кДж/(кг∙К),
за
температур
Т < Т*
–
сеф = 1,3...2,0 кДж/(кг∙К). Теплоємність суттєво змінюється у зоні
переходу основної маси води в лід за температур Т < Т*.

Контрольні запитання і завдання
1. Назвіть головні термодинамічні співвідношення, які
використовують у фізиці низьких температур.
2. Які стани називають евтектичними?
3. Назвіть головні складові компоненти повітря. Як їх
отримують?
4. Опишіть головні методи отримання водню.
5. Опишіть головні модифікації водню.
6. Як отримують кисень?
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7. Як отримують газ гелію?
8. Назвіть головні відмінності між 3Не і 4Не, а також між Не І і
Не ІІ.
9. У чому полягає λ-перехід у гелію?
10. Що таке явище надплинності?
11. Яка відмінність між термомеханічним і механокалоричним ефектами?
12. Назвіть основні положення теорії Ландау щодо пояснення
явища надплинності.
13. Що таке другий звук у Не ІІ?
14. За якої температури відбувається самовільне розшарування (поділ) розчинів 3Не–4Не?
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Розділ 2. ОСНОВНІ ТЕРМОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ
ПІД ЧАС ОТРИМАННЯ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР
2.1. Процеси, які супроводжуються зниженням
температури за адіабатних умов
Безперервне постійне охолодження забезпечують завдяки
різноманітним циклам кріогенних установок. Будь-який цикл
передбачає декілька процесів, і принаймні один з них повинен
супроводжуватися зниженням температури за адіабатних умов або
поглинанням теплоти за ізотермічних умов (табл. 2.1). Крім цього,
для здійснення циклів необхідні інші процеси: стиснення газів і
пари; охолодження стисненого робочого тіла та передавання
теплоти стиснення у навколишнє середовище або довільному
приймачу теплоти; передавання теплоти від охолоджуваного тіла в
цикл; процеси конденсації, рекуперації холоду тощо. В результаті
процесів рекуперативного (або регенеративного) теплообміну
забезпечують досягнення заданої низької температури.
Будь-який цикл кріогенної установки, що безперервно
виробляє холод, неможливий без наявності процесу або сукупності
процесів, що забезпечують отримання холоду. Такі процеси
називають процесами охолодження. Для низькотемпературних
циклів з потоком робочого тіла процесами охолодження є процеси
зовнішньої взаємодії (або енергетичного поділу), у результаті яких
ентальпія потоку робочого тіла (або його частини) зменшується.
Без процесів охолодження неможливо здійснити безперервне
отримання холоду. Одноразового охолодження досягають за
використання будь-яких процесів (ефектів), що супроводжуються
необхідним зниженням температури й реалізовані з запасом
робочих речовин (табл. 2.1).
Процеси, що супроводжуються зниженням температури, не
обов’язково є процесами охолодження в циклах установок.
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Таблиця 2.1
Основні процеси, що супроводжуються зниженням температури за
адіабатних умов (або поглинанням теплоти за ізотермічних умов)
Назва та сутність
процесу або
фізичного ефекту
1

Область застосування в
інтервалі температур, К
300–120 120–0,7
0,7–0
2
3
4

Дроселювання –
адіабатне розширення газу за умов
стаціонарного потоку без виконання
зовнішньої роботи

Широка

Детандирування –
адіабатне розширення з виконанням
зовнішньої роботи
(процес за ідеальних
умов є квазірівноважним)
Адіабатне розширення газу з
виконанням зовнішньої роботи

В окремих установках

Адіабатне розширення газу без виконання зовнішньої
роботи
Хвильове розширення газу за умов
постійного потоку з
генерацією хвильової енергії
Вихрове енергетичне розділення – виникнення градієнта
температури під час
розширення газу

В окремих установках

Широка

Немає

Немає

Широка

Немає

Практично не
застосовують

Немає

Можливе застосування замість
дроселювання

Немає

Вузька

Немає

Характеристика
процесу
5
Характеризують
умовою збереження ентальпії
(H = const); реалізують за допомогою дросельних
вентилів
Характеризують
умовою збереження ентропії
S = const; реалізують за допомогою поршневих
детандерів
Характеризують
умовою
α = const; реалізують швидким
випусканням газу
з посуду
Характеризують
умовою U = const
Реалізують у
хвильових кріогенераторах (ХКГ),
які не мають
дроселя
Реалізують у вихрових трубах, потік розділяють на
палаючий і
холодний
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1
Енергетичне розділення (температурне розшарування) під
час розширення газу
у пристрої з пульсуючим тиском під
час впускання і
випускання

2
3
В установках малої
потужності

Адіабатне відкачування пари киплячої
рідини

В окремих установках

Адіабатне відкачування з поверхні
абсорбенту молекул,
які залишають
поверхню
Термомеханічний
тепловий ефект дегідрування гідридів
інтерметалічних
сполук
Адіабатне стиснення суміші твердого та рідкого Не
за температури
Т =0,32 К (ефект
Померанчука)
Змішування або розчинення речовин у
рідкому, твердому
або газоподібному
станах (супроводжується негативним
тепловим ефектом
розчинення: температура понижується
за рахунок того, що
теплоємність суміші
є більшою від суми
парціальних
теплоємностей)

Немає
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Продовження табл. 2.1
4
5
зрідка у
Реалізують у
мікрорізних пульсукристаючих трубах і
лічних
пристроях, в
систеодній частині
мах
яких газ
охолоджують, в
іншій –
нагрівають
Немає
Реалізують за допомогою вакуумних насосів
різних типів
Немає
Цим методом
1932 р. Ф. Симон
охолодив гелій

У дослідних
установках

Змінюється

Немає

Немає

Дає змогу досягти
температури
приблизно
0,001 К

Вузька

У рефрижераторах
серійного випуску

Таким методом
досягнуті температури приблизно
0,002 К у стаціонарному режимі
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1
Адіабатне розмагнічування парамагнетиків, важких
рідкісноземельних
металів та їхніх
сплавів, кристалів,
що володіють
магнітною
анізотропією тощо
Адіабатне розмагнічування ядер, що
володіють ядерним
магнітним моментом

2
3
Не застосовують

4
В лабораторних
умовах

Немає

В окремих
установках

Проходження струму через спаї різнорідних напівпровідників (ефект
Пельтьє)
Виникнення температурного градієнта (у напрямі,
перпендикулярному
струму і полю) у
провіднику під час
проходження через
нього струму у
магнітному полі
Пропускання надплинного Не II через
капіляр
(механотермічний
ефект)

У приладах серійного випуску

Немає

У дослідних
установках

У
дослідних
установках

У дослідних
установках

Вузька

Закінчення табл. 2.1
5
Використовують
для отримання
наднизьких
температур

Цим методом
досягнуті температури нижче
0,00002 К в
імпульсному режимі
Такі пристрої
називають термоелектричними
Це гальваномагнітні пристрої. У
поєднанні з каскадними термоелектричними
холодильниками
можуть забезпечити температуру 70 –100 К
Досягнуто мінімальної температури близько
0,7 К

Зменшення ентальпії потоку робочого тіла в циклі
забезпечують створенням умов для виконання потоком роботи і
передавання її у навколишнє середовище або ж умов для
передавання теплоти (у загальному випадку енергії) від потоку чи
його частини зовнішніх тіл. При цьому частина енергії робочого
тіла потрапляє в навколишнє середовище і його ентальпія (чи
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ентальпія його частини) зменшується. До таких процесів належать:
процеси стиснення з одночасним або подальшим охолодженням
робочого тіла (у певній галузі параметрів стану); процеси
розширення газів з виконанням зовнішньої роботи; хвильові
процеси розширення; процеси охолодження додатковими
зовнішніми джерелами холоду; процеси відкачування пари;
динамічні процеси температурного розшарування, під час яких
відбувається енергетичне розділення потоку тощо. Саме ці
процеси є охолоджуючими й забезпечують генерацію холоду в
циклах. Процес охолодження циклу дорівнює сумарній зміні
ентальпії у всіх охолоджуючих процесах.
Відповідальність процесів охолодження за генерацію холоду
не применшує значення інших процесів циклу, зокрема тих, що
супроводжуються за адіабатних умов ефектом зниження
температури (див. табл. 2.1). Без них організація циклу також
неможлива. Такі процеси у багатьох випадках є водночас і
охолоджувальними, інші (наприклад, процеси дроселювання,
розчинення), не охолоджувальні, забезпечують необхідну зміну
температури робочого тіла.

2.2. Зміна основних термодинамічних величин під час
стискання реального газу
Стискання газу – необхідний і найважливіший процес циклу
охолодження за умови використання газо- або пароподібних
робочих тіл. Процеси стискання реалізують у компресорних
машинах; вони можуть протікати по-різному у машинах різних
типів та характеризуватися різним ступенем незворотності.
Принципово важливо порівняти стани стисненого та
нестисненого газу за однакової температури (рис. 2.1). Внутрішня
енергія та ентальпія ідеального газу не залежать від тиску і за
однакової температури в станах І1 та І2 є однаковими. Внутрішня
енергія реального газу в стисненому стані за однакової
температури завжди є меншою, ніж у нестисненому.
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а

б

Рис. 2.1. Графіки порівняння ентальпії для стисненого (а) та
нестисненого (б) реального газу за однакової температури

Фізично це пояснюють тим, що у разі зближення молекул
потенціальна складова внутрішньої енергії зменшується. Якщо
внутрішня енергія реального газу під час ізотермічного стискання
завжди зменшується, то характер зміни ентальпії у різних областях
станів є неоднаковим:
∆

=

–

=(

–

)+

∆

=

–

=(

–

)+

1−
1−

(
.

);
(2.1)

Різниця U1 – U2 у виразах (2.1) завжди є негативною, а знак
другого доданка визначають значенням коефіцієнтів стисненості z.
В області станів, де z1 > z2, ентальпія газу і внутрішня енергія
зменшуються під час ізотермічного стискання (див. рис. 2.1) . В
області станів, де z1 < z2, другий доданок у виразі (2.1) є додатнім і
знак ΔH визначається співвідношенням абсолютних значень
доданків, тобто в цій області станів ентальпія реального газу під
час ізотермічного стискання може і збільшуватися, і
зменшуватися.
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Вільна енергія F і вільна ентальпія
під час ізотермічного
стискання завжди збільшуються. При цьому зміна вільної енергії
дорівнює за абсолютним значенням роботі ізотермічного
стискання в закритій системі (індекс «з»), а зміна вільної ентальпії
дорівнює за абсолютним значенням роботі стискання у відкритій
системі (індекс «в»):
∆ =

−

=

−

−T(S1−S2) = U1– U2 +

т

=

ст.з ;

= H1− H2 −T(S1−S2) = H1− H2 +

т

=

ст.в .

(2.2)

∆ =

−

З останнього співвідношення випливає: якщо H1 < H2, то
кількість теплоти т, яку відводять під час стискання, є більшою
від роботи, яку виконують під час ізотермічного стискання газу у
відкритій системі:
т

=

ст.в

+(

−

).

(2.3)

Це дає підставу вважати, що в області станів, де ентальпія
зменшується під час ізотермічного стискання, компресор у
сукупності зі своєю системою охолодження забезпечує створення
холоду в циклі, який можна реалізувати у випадку простого
адіабатного розширення газу без здійснення зовнішньої роботи
(наприклад, під час дроселювання).

2.3. Дроселювання. Процес за постійної ентальпії
Адіабатне розширення газу, пари або рідини у відкритій
системі за умов стаціонарного потоку без виконання зовнішньої
роботи та приросту швидкості на контрольованій поверхні
називають дроселюванням. Тут стаціонарність потоку передбачає
насамперед постійність тиску і відсутність пульсацій до і після
дроселювання, а умова відсутності приросту швидкості потоку на
контрольованій поверхні не виключає можливості її локального
збільшення (або зменшення) усередині системи, наприклад, у
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самому дросельному пристрої. Важливим є те, що система загалом
не може виконувати жодних коливань, тобто є жорсткою. Отож
під час дроселювання ідеального газу
dH = 0 (H = const); dT = 0 (Т = const); dU = 0 (U = const).

(2.4)

Для реальної речовини у довільному стані з рівняння (2.4) не
випливає постійність температури і внутрішньої енергії під час
дроселювання. У випадку розширення реального газу або пари
збільшуються відстані між молекулами і виконується робота проти
молекулярних сил притягання. Крім того, в потоці реального газу
(пари) робота гідродинамічних сил кожної одиниці маси на вході
та виході контрольованої системи, що дорівнює добутку рV, є
різною внаслідок різної стисненості. Ці роботи зумовлюють зміну
температури і збільшення внутрішньої енергії, тому загалом для
реальної речовини під час дроселювання
dH = 0 (H = const); dT ≠ 0; dU > 0 (Uk > Uп).

(2.5)

Отже, температура реальної речовини під час дроселювання
може знижуватися або підвищуватися. Внутрішня ж енергія під
час дроселювання завжди зростає, оскільки збільшуються відстані
між молекулами. Зокрема, цим пояснюють утворення пари під час
дроселювання насиченої рідини.
Процес дроселювання є незворотним. Для ідеального газу він
незворотний повністю, оскільки не супроводжується ефектами, які
б сприяли поверненню у початковий стан. Приріст ентропії є
максимальним і дорівнює зменшенню ентропії під час
ізотермічного стискання ідеального газу. Процес дроселювання
реальної речовини (пари) є частково зворотним, оскільки
супроводжується зміною температури; при цьому утворюється
«тепловий резервуар» з вищою або нижчою температурою, що дає
змогу використати перепад температур для отримання роботи (цю
роботу можна використовувати для повернення газу в початковий
стан). Приріст ентропії під час дроселювання реального газу не
дорівнює зміні ентропії у випадку його ізотермічного стискання.
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Зміну температури реальної речовини під час дроселювання за
умови dH = 0 визначають з рівняння:
(

=α =
Величина

=α

/

) −

=

(β − 1).

(2.6)

– диференційний ефект Джоуля–

Томсона, що визначає зміну температури під час нескінченно
малого зниження тиску в процесі дроселювання; β – температурний коефіцієнт об’ємного розширення. Рівняння справедливе
як для газів, так і для рідин.
Відомо, що
(∂ / ∂ ) =

+(

⁄ )(

/

) ,

(2.7)

отож:
α =

(∂z/ ∂ ) ,

(2.8)

(∂z/ ∂ ) .

(2.9)

або
α=

Практично під час дроселювання завжди є кінцева різниця тисків,
тому для такого процесу
−

=∫ ( )

=∫

[ ( ) − ]

.

(2.10)

Цей вираз визначає так званий інтегральний ефект Джоуля–
Томсона (зміна температури за кінцевої різниці тисків).
Інтегральний ефект дроселювання зазвичай визначають за
таблицями або термодинамічними діаграмами (рис. 2.2). З рівнянь
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(2.6)–(2.10) випливає, що знак ефекту дроселювання може бути
різним.
Якщо
∆

∆ =(

−

)/(

−

) > 0,

то < , оскільки завжди
< (охолодження в області станів,
∆
де α > 0); якщо
∆ < 0, то > , що відповідає нагріванню (в
області станів, де α < 0). Зміну знака дросельного ефекту
називають інверсією.

Рис. 2.2. Процес дроселювання на діаграмі Т–S

У точці інверсії

= 0. Стани, в яких

= 0,

визначають рівнянням кривої інверсії
−

= 0,

(2.11)
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або
= V/Т.

(2.12)

З рівнянь (2.6) і (2.9) випливає, що у точках кривої інверсії
( / ) = 0 і β = 1/Т. Крива інверсії (рис. 2.3) розмежовує
області позитивного (охолодження) і негативного (нагрівання)
ефектів дроселювання. Область під кривою інверсії відповідає
позитивному дросельному ефекту.
Відповідно до рис. 2.2 і 2.3, для кожної речовини існує
максимальна температура інверсії Тінв.в, вище від якої за будь-яких
довільних тисків дросельний ефект є від’ємним. Цю температуру
називають верхньою температурою інверсії. Існує і так звана
нижня температура інверсії Тінв.н в області рідини.
У координатах Т–S крива інверсії (штрихова лінія на рис. 2.2)
проходить через екстремальні значення ізоентальпії (H = const) і
асимптотично наближається до Тінв.в як до температури інверсії для
малих тисків. Верхня температура інверсії для різних речовин є
різною (рис. 2.3). Для деяких газів (повітря, азот, кисень) верхня
температура інверсії є вищою від середньої температури
навколишнього середовища, для інших (гелій, неон, водень) –
нижчою. Відповідно до рис. 2.2, для охолодження газу під час
дроселювання необхідно насамперед понизити його температуру
до значення, нижчого від верхньої температури інверсії. Якщо цю
умову виконано, то виникає питання: до якого тиску р1 потрібно
стиснути газ, щоб досягти максимального інтегрального ефекту ∆
за відомої початкової температури Т0 (де Т0 – зазвичай
температура навколишнього середовища або температура
попереднього охолодження).
Якщо продиференціювати вираз (2.10) по р і прирівняти
отримане значення до нуля, то можна отримати
= 0.

(2.13)
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Цей вираз є умовою того, що шукана точка (рис. 2.3)
знаходиться на кривій інверсії, а шуканий тиск дорівнює тиску
інверсії за певної температури. Це зрозуміло також з
геометричного розгляду рис. 2.2 – під час розширення газу з точки
а до точки b значення ∆ є максимальним.
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Рис. 2.3. Криві інверсії для деяких газів: (а – гелію; б – неону;
в – азоту; г – повітря; д – водню; е – газу Ван-дер-Ваальса (у наведених
координатах))

Однак у циклах з дроселюванням задовільне значення
стиснення може бути меншим від тисків точки інверсії, наприклад,
у випадку стиснення повітря, коли за температури Т = 300 К
обмежуються тиском р = 20 МПа замість 39 МПа. У гелієвих і
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водневих циклах з дроселюванням оптимальні значення величини
стиснення є близькими до тиску інверсії.
За невеликих тисків значення α для певного газу залежить
практично тільки від температури. Наприклад, Джоуль і Томсон,
які проводили досліди до тисків 0,6 МПа в діапазоні температур
273–373 К, отримали емпіричну залежність
α =

(273/ ) .

(2.14)

де

– константа.
Зі співвідношення (2.14) випливає, що в області газоподібних
станів зі зниженням Т диференційний ефект дроселювання зростає.
Однак під час дроселювання рідини зниження температури перед
дроселем зменшує зміну температури і частку утвореної пари. За
певних умов дроселювання недогрітої рідини взагалі може не
супроводжуватися утворенням парової фази. Варто також
звернути увагу на те, що під час дроселювання рідини, що
складається з декількох компонент (наприклад, рідке повітря),
неминучою є зміна концентрацій компонент у паровій і рідкій
фазах після дроселювання.
У випадку збільшення щільності газу α починає залежати від
тиску. Експериментально доведено, що α зменшується зі
збільшенням тиску, а залежність α від р є близькою до лінійної:
α =(

−

)(273/ ) ,

(2.15)

де
– константа. Вплив тиску на α практично можна відчути
тільки за тисків у кілька мегапаскалів.
З викладеного зрозуміло, що для збільшення інтегрального
ефекту початкову температуру процесу дроселювання газу слід
знижувати. Однак треба чітко розуміти, що у низькотемпературних циклах з дроселюванням холодопродуктивність
теоретичного циклу (без втрат холоду) не залежить від
температури початку дроселювання (процес дроселювання в циклі
не є охолоджуючим). Збільшення інтегрального ефекту
дроселювання у випадку зниження температури відкриває лише
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принципову можливість збільшення холодопродуктивності.
Практично для цього необхідно так зване попереднє охолодження.
Роль попереднього охолодження зводиться до створення
теплового резервуара з температурою
, яка є нижчою від
температури навколишнього середовища Т0. У цьому випадку в
області позитивного дросельного ефекту збільшується різниця
ентальпій стисненого та нестисненого газів за однакової
температури, що й обумовлює збільшення процесу охолодження в
циклі. Цю різницю ентальпій загалом позначають ∆іТ і називають
тепловим (або ізотермічним) ефектом дроселювання. Значення
∆іТ знаходять за таблицями або тепловими діаграмами як різницю
ентальпій стисненого та нестисненого газів за певної температури
(див. рис. 2.2):
∆іТс =

−

=

−

.

(2.16)

Термін «тепловий (або ізотермічний) ефект дроселювання»
можна пояснити так. Якщо порівняти два стани, що відповідають
точкам 1 і 2 (див. рис. 2.2), то різниця ентальпій
− визначає
кількість теплоти, яку можна забрати у тіла, що знаходиться за
температури навколишнього середовища, якщо використати ефект
зниження температури під час дроселювання. З іншого боку, ∆іТ
дорівнює зміні ентальпії під час ізотермічного стискання або
розширення газу. Для того, щоб за умов постійного потоку
розширити газ без виконання зовнішньої роботи і зміни
температури (ізотермічно), необхідно надати йому кількість
теплоти, яка дорівнює ∆іТ . У випадку позитивного дросельного
ефекту ∆іТ визначає внесок компресора в холодопродуктивність
циклу, а негативного – є відповідною часткою втрат
холодопродуктивності. Під час позитивного дросельного ефекту
можливе створення регенеративного низькотемпературного циклу
для зрідження, наприклад, повітря, а під час негативного
дросельного ефекту – регенеративного газового нагрівача.
Розглянемо фізичні причини зміни температури та існування
інверсії під час дроселювання. Відомо, що величину α з
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диференціальним тепловим ефектом дроселювання, тобто зі
зміною ентальпії в елементарному процесі ізотермічного
стиснення, пов’язує таке рівняння:
=− 1

α =

.

(2.17)

)/ .

(2.18)

З виразу (2.17) випливає, що
∆ =

−

=(

−

Це рівняння дає точніший результат, якщо
визначати як
середнє значення за тиску наприкінці процесу розширення в
інтервалі температур − . Водночас
=

+

(

)

.

(2.19)

,

(2.20)

Отож
α =− 1

де похідна (

ρ

+

ρ

)Т визначає характер зміни ступеня стисненості

(число Амага) реального газу.
Ці співвідношення розкривають фізичну сутність явища
інверсії та чітко визначають ефект дроселювання як ефект
індивідуальних термодинамічних властивостей певного газу. Знак
похідної ( ⁄ ) (ізотермічне стискання) завжди є від’ємним:
внутрішня енергія будь-якого газу в процесі ізотермічного
стикання зменшується, отож у рівнянні (2.20) доданок ( ⁄ )
завжди визначає додатну частину α . Знак і абсолютне значення
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другого доданка в рівнянні (2.20) можуть змінюватися. В області
більшої стисненості завжди α > 0, тобто під час дроселювання
температура газу знижується (ΔT < 0). В області станів, для яких
( ρ⁄ ) > 0, значення α і його знак визначаються абсолютними
( ρ⁄ ) .
значеннями доданків ( ⁄ ) і
Подібні результати можна отримати в інтегральній формі. Для
будь-якого реального газу Т = (H – U)/(zR). Тоді різницю
температур у станах 1 і 2 визначатимуть за виразом
∆ =
де ∆

=

−

−

= (∆ − ∆ )/(

;∆ =

−

)+

(1 −

⁄ ),

(2.21)

.

Для процесу дроселювання ∆Н = 0;
> , і перший доданок
є від’ємним (позитивна складова дросельного ефекту
< ).
Знак і абсолютне значення другого доданка в (2.21) визначають з
⁄ . Наочно це можна
відношення коефіцієнтів стисненості
показати на прикладі газу Ван-дер-Ваальса. Вираз (2.18) у
позначеннях рис. 2.1 набуває вигляду:

∆ =

−

=

=

( − )+

−

.

Оскільки
> , то перший доданок цього виразу
(пропорційний до зміни внутрішньої енергії під час ізотермічного
стискання) завжди є від’ємним. Знак інтегрального ефекту
дроселювання ∆ визначають співвідношенням двох доданків,
другий з яких є пропорційним до зміни стисненості. Очевидно, що
в кінцевому підсумку зміною знака ∆ «керує» величина b/r (у
рівнянні Ван-дер-Ваальса константа b характеризує об’єм, який
займає молекула).
На рис. 2.4 наведено схему дросельного вентиля, за
допомогою якого часто реалізують дроселювання газу. Вентиль
зазвичай регульований. Під час переміщення шпинделя
(найчастіше без обертання навколо осі) змінюється площа
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поперечного перерізу щілини, з якої газ перетікає з порожнини
високого тиску у порожнину низького тиску. При цьому
змінюються витрати газу. Наголосимо, що в самому дросельному
пристрої робочий процес не характеризується умовою H = const,
тобто не є процесом дроселювання. У дросельному вентилі
зазвичай реалізують адіабатне розширення газу в умовах
стаціонарного потоку без виконання зовнішньої роботи, проте з
істотною зміною швидкості (тут енергія стисненого газу
перетворюється на енергію струменя). Такий процес називають
витіканням, отож для розрахунку дросельних вентилів і
визначення прохідних перетинів застосовують формули для
процесів витікання.

Рис. 2.4. Схема дросельного вентиля (у закритому положенні)

У техніці низьких температур цей процес має важливе
значення, оскільки його реалізують винятково за допомогою
простих безмашинних пристроїв. Процес дроселювання проводять
також у пристроях з рівномірно (або нерівномірно) розподіленим
за напрямом руху газу гідравлічним опором, а також з
використанням каліброваних отворів.
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2.4. Процес охолодження за постійної внутрішньої енергії
Якщо процес розширення газу здійснювати за таких самих
умов, що й процес дроселювання, тобто без теплообміну з
навколишнім середовищем і виконанням зовнішньої роботи, однак
у закритій системі, тобто не в умовах стаціонарного потоку, а у
пристрої з жорсткими стінками, то повна внутрішня енергія газу в
такій системі буде постійною. Це процес розширення, який
відбувається за умови постійної внутрішньої енергії U = const;
характерної назви він не має (рис. 2.5).

T

V1

V1'

P1

T1

'
1

1

P1'

2

T2
U = const

S

а

б

Рис. 2.5. Схема реалізації процесу U = const (a) та його
зображення на діаграмі T – S (б)

Досліджувана система 1 складається з двох посудин 2 з
жорсткими стінками. Посудини, що контактують між собою,
відокремлені від навколишнього середовища шаром ізоляції.
Початкові показники тиску газу в посудинах різні, а температури –
однакові: у початковому стаціонарному стані температура . За
допомогою вентиля 3 можна вирівнювати тиски газу в посудинах.
Під час випускання газу з однієї посудини тиск і температура в ній
знижуються; водночас у випадку надходження в іншу посудину
газу тиск і температура у ній підвищуються. Після вирівнювання
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тисків протягом деякого часу відбувається вирівнювання
температур газу, доки система не набуде стаціонарного стану з
температурою
. Зміну температури газу в процесі U = const
можна визначити з таких рівнянь:
= −(1⁄ )

,

(2.22)

aбо
=α = −
Оскільки

=

−β

.

;

α = −

то
Для ідеального газу

(2.23)

(

⁄
р

=

)

.

(2.24)

= 0, отож dT = 0 під час

процесу U = const. Цей результат, який виявлено у дослідах
Джоуля–Гей-Люссака під час розширення газів в області малих
тисків ще 1807 р., є хорошим доведенням фундаментальних
положень про те, що внутрішня енергія ідеального газу є функцією
тільки температури і не залежить від тиску.
Однак якщо цей дослід провести у випадку розширення
сильно стиснених газів, то температура не буде постійною, а
знизиться
< . Це випливає, наприклад, з виразу (2.22). Отож
під час процесу U = const для будь-якого реального газу величина
α завжди є додатною, тобто температура знижується. Наприклад,
для газу Ван-дер-Ваальса

=

, і тоді з рівняння (2.22)

можна знайти:
=−

(

.
)

(2.25)
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Інтегральний ефект зміни температури під час процесу U = −const
визначають так:
∆ =

−

=∆

/

=

.

(2.26)

Значення
і
знаходять за таблицями. Якщо з будь-яких
причин це неможливо, а ентальпія і параметри стану відомі, то їх
визначають за термодинамічними діаграмами.
Процес U = const не має наразі настільки великого значення,
як процес дроселювання I = const, однак наведені міркування
дають змогу глибше зрозуміти сутність процесів зовнішнього
адіабатного розширення газу без виконання зовнішньої роботи за
умов відкритих і закритих систем, реалізованих за допомогою
безмашинних пристроїв.

2.5. Процес охолодження без зміни ентропії. Рівноважне
адіабатне розширення газу в детандерах
Процес розширення газу за адіабатних умов, тобто за
відсутності зовнішнього теплообміну, може протікати без зміни
ентропії тільки за відсутності будь-яких внутрішніх процесів
тертя. Тому для виконання умови S = const необхідно всю енергію
стисненого газу перетворити у зовнішню роботу. Очевидно, що
при цьому зменшення внутрішньої енергії газу в закритій системі
та ентальпії у відкритій системі є максимальними. Такий процес
супроводжується найбільшим зниженням температури. Робота,
виконана газом під час цього процесу, повинна бути обов’язково
повністю передана від газу до пристрою.
Оскільки реальні процеси протікання і розширення газу не
можуть відбуватися без тертя, то за адіабатних умов процес
S = const насправді здійснити неможливо. Його розглядають як
ідеальне наближення для реальних процесів, отож його аналіз має
істотне значення.
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Робота, яку виконує газ, і тотожні до неї теплові ефекти для
закритої та відкритої систем під час процесу S = const
відрізняються:
= ; =
(

⁄

)

= ;

=
=

−
=

=∫
−

;
=∫

(2.27)
.

(2.28)

Останній вираз справедливий за однакових швидкостей
газового потоку на вході й на виході. Зміна температури під час
ізоентропійного процесу у відкритій і закритій системах є
однаковою, її визначають з таких умов:
α =

р

=( / )/

= TV β/ ,

(2.29)

або після незначних перетворень:
α =

[ +

],

(2.30)

або
α =α + / .

(2.31)

Якщо розділити останній вираз на α , то можна отримати

=1−

.

(2.32)

З отриманих співвідношень можна з’ясувати таке:
1. Значення α є додатними практично у довільній області
стану робочого тіла, фізично допускають розширення, що
зумовлює широкі потенційні можливості практичного використання цих процесів у низькотемпературних циклах.
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2. З підвищенням температури α зростає, при цьому
відповідно збільшується і робота розширення. Ця обставина
теоретично обумовлює намагання реалізації принципу каскадного
розширення робочого тіла у низькотемпературних циклах.
3. Зі зменшенням тиску, тобто зі збільшенням питомих
об’ємів і зменшенням щільності робочого тіла, α зростає. У
процесі розширення за умови S = const α є змінною величиною.
4. Поблизу критичних станів і в області станів киплячої
рідини значення α та α є найближчими між собою.
Співвідношення між α та α залежать від параметрів та
індивідуальних властивостей газів і складу сумішей. Наприклад,
для метану в області температур близько 293 К і тисків близько
6 МПа відношення α /α = 1,2/2,3 = 0,5215; для повітря у ділянці
таких же температур і тисків α /α = 0,22/1,2 = 0,1835. Чим
більшим є відношення α /α , тим менш результативним є
застосування детандерів. Питання щодо доцільності застосування
детандерів замість дросельних пристроїв, що працюють в області
парорідинних станів, вирішується в кінцевому підсумку в процесі
оптимізації конкретної установки за умови мінімізації вартості
одиниці маси кріопродукту.
Значення α для реального газу може бути більшим або
меншим, ніж для ідеального, залежно від знака α . Охолодження
реальних газів під час адіабатного розширення можна представити
як суму двох ефектів, обумовлених дією міжмолекулярних сил
α і зовнішньою роботою α :
α =α

+α

.

(2.33)

Частка ефекту охолодження за рахунок внутрішніх сил α ,
порівняно з загальним ефектом охолодження α , залежить від
тиску і температури. На рис. 2.6 наведено залежності відношення
α /α від тиску для повітря за різних температур.
У безмашинних розширювальних пристроях умова S = const
найточніше виконується для тієї частини газу, яка залишається в
ізольованому посуді після випускання з нього газу. Ці процеси
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обмежено використовують у рефрижераторах періодичної дії та
для «одноразового» охолодження. Практично ж найпоширеніші
процеси розширення газів з виконанням зовнішньої роботи
реалізовують у різних розширювальних машинах, які також
називають детандером. У детандерах енергія стисненого газу
перетворюється в роботу, і процес в тією чи іншою мірою
наближається до ізоентропійного. Робота (енергія) розширення
передається або на гальмівний пристрій, або у зовнішнє
середовище. Існує багато конструктивних різновидів детандерних
машин, загалом їх можна поділити на два класи: об’ємні та
лопатеві (газодинамічні). Робочі процеси в машинах цих класів
істотно відрізняються.
 m / s
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Рис. 2.6. Залежність відношення α /α від тиску і температури для
повітря
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Зазначимо, що перетворення енергії стисненого газу в енергію
потоку з подальшим її використанням для виконання зовнішньої
роботи можна реалізувати різними методами. Наприклад, можна
спочатку повністю розширити газ у нерухомому силовому апараті,
а потім скерувати потік газу, що рухається з великою швидкістю,
на лопаті турбіни і змусити обертатись лопатевий диск. У цьому
випадку турбодетандер називають активним.
Можна повністю розширити газ безпосередньо у
міжлопатевому просторі колеса без будь-якого попереднього
розширення у сопловому апараті. У цьому випадку турбодетандер
називають реактивним. Однак економічно вигідним є поєднання
цих двох методів.

2.6. Процес вихлопування або вільного випускання
газу з балона
Розглянемо процес зовнішнього адіабатного розширення газу
під час його випускання з деякого об’єму (балона, циліндра тощо).
Такий процес часто називають вихлопуванням, або вільним
випусканням газу. Це один з найпоширеніших процесів.
Найчастіше його використовують у низькотемпературних
машинах як один з робочих циклічних процесів, а також у
рефрижераторах і зріджувачах одноразової дії. Схема проведення
процесу вихлопування доволі проста. Балон зі стисненим газом
має випускний клапан, після відкриття якого газ швидко витікає з
балона і прямує у трубопровід (рис. 2.7).
Вихлопування – це нестаціонарний і нерівномірний важливий
адіабатний процес розширення газу з виконанням зовнішньої
роботи. Теплообміну газу зі стінками немає. Для аналізу процесу
зручно використовувати схему, яку наведено на рис. 2.7. Початкові
параметри газу в балоні п i п . Балон герметично закритий
клапаном-засувкою.



Розділ 2. Основні термодинамічні процеси… 105

Після відпускання засувка починає рухатися без тертя у
випускній трубі. Газ чинить на засувку тиск. На неї також діє
постійна сила протитиску, оскільки газ витікає в область
постійного тиску к . Коли тиск у балоні досягне значення к ,
засувка зупиниться у деякий момент часу τк . Через деякий час
після закінчення процесу в результаті дифузії та змішування у всіх
частинах системи встановиться рівноважна температура к .
Для розглянутого типового нерівноважного процесу (на 1 кг
газу в закритій системі)
газу

=

к

−

п

≈ −

к

(

к

−

п ).

(2.34)

і z можна отримати:

Тому за постійних величин
п
к

=

( к ⁄ п )(

)

.

(2.35)

Зниження температури газу за однакових п , п і к під час
нерівноважного адіабатного процесу є меншим, ніж під час
ізоентропійного. За умови квазірівноваги диференціальні ефекти
процесу вихлопування αВ та ізоентропійного процесу практично
однакові:

αВ = α

п

=

п(
п

)
п

ȥп +

п

ȥп
п

.
п

(2.36)
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.
Рис. 2.7. Схема реалізації вихлопування та умовні діаграми
миттєвого та рівномірного розподілу температур для цього процесу

За таких припущень усі вирази для розглянутого процесу
можна легко отримати з виразу (2.36), якщо припустити, що
αВ = (

⁄

)п = α

= const.

(2.37)

= ( п ⁄ п ) ( − 1)⁄ .

(2.38)

п

Дійсно, за умови z = const
α

п

Співвідношення (2.37) є математичною формою процесу
вихлопування. Якщо процес вихлопування розглядати в часі, то
потрібно враховувати «температурне розшарування» або
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виникнення температурного градієнта в потоці газу, який виходить
з балона. Протягом усього процесу в моменти часу
,
і к
температури у випускній трубі
,
і
є
вищими
від
в
в
кв
температур газу в балоні, відповідно, б , б і кб .
Уперше процес вихлопування використав Л. Кальєте 1877 р.
для зрідження кисню та інших газів. А 1932 р. Ф. Симон успішно
використав цей процес для зрідження гелію. Уже 1959 р.
У. Гіффорд і Мак-Магон побудували оригінальний кріогенератор,
в якому циклічно повторювався процес вихлопування. Процес
вільного випускання газу використано і у так званій пульсаційній
трубі. Вихлопування є одним з найважливіших робочих процесів
поршневих детандерів.
Нагадаємо, що зворотнім до процесу вихлопування за
фізичним змістом є процес впускання газу в довільний об’єм. У
цьому випадку відбувається нерівномірне адіабатне стискання
газу, який попередньо знаходився в балоні. Якщо стискати газ, що
перебуває в балоні, залишати адіабатно ізольованим від вхідних
порцій свіжого газу, то після незначних перетворень можна
отримати:
к

=

) к⁄

(

п

.

(2.39)

п

Під час впускання газу з температурою Твх температуру Тк в
балоні після його заповнення визначають з урахуванням
змішування стисненого та газу, який щойно надійшов. У цьому
випадку:
к

=

вх п к ⁄ п
п ( к⁄ п

)

вх

.

(2.40)

Якщо розглядати процес впускання в часі, то необхідно також
враховувати виникнення температурного градієнта в потоці газу,
який впускають. Температура в балоні є максимальною далеко від
впускного клапана в зоні стискання газу. Датчики температури
можуть фіксувати короткочасне локальне підвищення темпера-
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тури, яке теоретично визначають за відсутності змішування
рівнянням (2.39). Найнижчі температури є у потоках газу поблизу
вхідного вікна або клапана. У разі інтенсивного змішування
температурний градієнт зникає, а у балоні встановлюється
температура, яку теоретично можна визначити з формули (2.40).
Нерівномірне поле температур у посуді, в яку входить газ, можна
для певної конструкції стабілізувати з часом, і отримати пристрій
для охолодження.

2.7. Процеси в адіабатній системі зі змінною масою
Для багатьох кріогенних систем, насамперед високотемпературних газових машин, робочі процеси в окремих частинах
(порожнинах) протікають за змінної маси робочого тіла. Внаслідок
швидкоплинності такі процеси можна розглядати як адіабатні.
Будь-яку термодинамічну систему зі змінною кількістю
робочого тіла можна проаналізувати й описати з використанням
методів класичної термодинаміки. Однак способи вирішення
завдань для систем зі змінною масою можуть бути різними. Іноді
для вирішення завдання зручно обрати підсистеми або додаткові
системи з постійною масою та розглянути їхню взаємодію. В
інших випадках простіше безпосередньо досліджувати систему зі
змінною масою робочого тіла.
На рис. 2.8 наведено схему адіабатної відкритої системи,
контрольна поверхня якої збігається з межами робочого об’єму. У
перерізі а–а у систему надходить потік газу за температури Та.
Поточні параметри газу в такій системі задають так:





dp Ta  T dV /V  TadT / T

.
p
T / k T
a

(2.41)
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Рис. 2.8. Схема найпростішої відкритої адіабатної системи
зі змінною кількістю робочого тіла

Залежно від умови задавання температура Та може бути
змінною або постійною. Останній вираз є загальним. З нього
можна отримати відомі часткові рішення. Наприклад, якщо
температура газу Та у перетині а–а весь час дорівнюватиме
температурі газу Т (що можливо в двох випадках: коли газ в
систему не надходить або коли газ виходить з системи), то з
виразу (2.41) можна отримати відоме рівняння рівноважної
адіабати Пуассона:
dp
k dT

.
p k 1 T

(2.42)

Якщо температура Та не дорівнює температурі газу в системі,
то відбувається необоротне змішування. Рівняння (2.41)
залишається справедливим, якщо теплота змішування дорівнює
нулю. Наприклад, для процесу впускання газу довільного об’єму
dV = 0 і Ta = Твх = const. Тоді з рівняння (2.41) можна отримати
T dp
dp
dT
 Tвх
 Tвх
 0.
k p
p
T

(2.43)
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Цей вираз
інтегрування:

можна

звести

до

вигляду,

dp  1
1
  
p  T T  kTвх


 dT .


зручного

для

(2.44)

Це є диференціальним рівнянням процесу випускання.
Іншим типовим прикладом процесу зі змінною масою є
процес наповнення за постійного тиску (dр = 0) і Та = Твх = const. У
цьому випадку з рівняння (2.41) знаходимо
T
dV
dT
 вх
,
V
Tвх  T T

(2.45)

або
dV / V  dT / T  dT (T  Tвх ).

(2.46)

Це є диференціальним рівнянням процесу наповнення за
постійного тиску р = const. Якщо його проінтегрувати у межах
від Vп до Vк, то можна отримати
Т к  Т вхVк /(Vк  Vп  VпТ вх / Т п ).

(2.47)

Тобто рівняння (2.41) дійсно є загальним. Його можна
застосовувати і для необоротних процесів. З рівняння (2.41)
випливає також, що під час процесу випускання (Та = T)
температура газу, що залишається в балоні, змінюється по адіабаті
Пуассона.
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2.8. Відкачування парів киплячої рідини.
Барботування газу через рідину
Процес у рідині у випадку зменшення тиску над її
дзеркальною поверхнею в ізольованій посудині нагадує процес
кипіння. Через шар рідини піднімаються бульбашки пари, які
відкачують вакуумним насосом. Однак під час відкачування
можуть існувати режими тільки поверхневого випаровування.
Наприклад, під час відкачування парів 4Не після переходу через
λ-точку видимий процес кипіння припиняється.
Режими поверхневого випаровування спостерігають також під
час глибокого вакуумування азоту й кисню. У всіх випадках газ
випаровується та відбирає енергію у рідини і внутрішніх стінок
посуду, внаслідок чого температура рідини і стінок знижується
(рис. 2.9, а).
Нехай r – прихована теплота випаровування рідини; m – маса
рідини у посудині; mст – маса внутрішніх стінок; ср і сст –
теплоємність рідини і матеріалу стінок; Qc – теплопередача через
ізоляцію.
Рівняння
балансу
енергії
в
елементарному
квазірівноважному процесі для запропонованої рівності
температур рідини і стінок записують так:
rdm  (m  dm)cрdT  mст cстdT  dQc .

(2.48)

Якщо розділити цей вираз на m і продиференціювати за часом
τ, то можна отримати:
r dm
dT  dm 
dT d q c
 cж

.
1 
  cст m ст
m d
d 
m 
d
d

(2.49)

де mст і dqс – питома приведена маса стінок і теплота надходження.
Швидкість зміни температури рідини в посуді певної
геометрії залежить насамперед від інтенсивності відкачування її
пари, тобто від продуктивності вакуумного насоса.
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За тиску р і постійної температури Твн для маси парів М, які
відкачує насос, можна записати
M  pVm /RTвн   f  p;Vm  .

а

(2.50)

б

Рис. 2.9. Схеми відкачування парів кріогенної рідини (а) та
рефрижератора замкнутого циклу з адсорбційним насосом для
відкачування газів (б); 1 – випаровувач; 2 – конденсатор; 3 –адсорбційний
насос; ВН – вакуумний насос; q, qк, qадс і qдес – кількості теплоти
підведеної, конденсації, адсорбції і десорбції, відповідно

Якщо dm = dМ, то
dm
p

d RTвн

V
 Vm 

  m
   p RTвн

 p 
 
  Vm

(2.51)

або
dm
p
τV вн  p  ,

V вн 
 
dτ RTвн
RTвн  τ V вн

(2.52)
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де V вн  Vm / τ  p – об’ємна продуктивність насоса за умов
відкачування (об’єм в одиницю часу); τ – тривалість роботи
насоса.
Слід враховувати, що похідна p / τ  є від’ємною.
Різні
кріогенні
рідини
мають
різні
залежності
p  f T ; cр  f T  , отож у випадку використання однакових
насосів, за інших однакових умов, швидкість охолодження є
різною. Припинення охолодження (рівновага) відбувається під час
зниження тиску до значення, за якого зменшення енергії
компенсується зовнішнім теплопідведенням. Відповідно до
формули (2.52), dm / d τ  0 за значень p  0 і p / τ  0 .
Наприклад, для 4Не за температури Т = 1 К тиск насичених парів
становить 16 Па, а за Т = 0,5 К – лише 2,18 Па, тому за допомогою
навіть найпотужніших вакуумних насосів температуру рідкого 4Не
не вдається отримати нижчою від 0,5 К.
Якщо використати усереднені параметри, то можна вивести
спрощені співвідношення в інтегральній формі, без урахування
динамічних характеристик процесу відкачування. Нехай Δm – маса
випаруваної під час відкачування рідини; rcеp – середня теплота
випаровування рідини; ср.сер і сст.сер – середні теплоємності рідини і
стінок. Тоді:
rсер∆m ≈ (mп – ∆m)cсер∆T + 0,5∆m)cст.сер∆T + Qcер,

(2.53)

де mп – початкова маса рідини.
Якщо це рівняння розділити на mп і позначити відносні маси і
теплопідведення
m / mп  m; mст / mп  m ст ; Qсер / mп  q сер ,

то можна знайти у першому наближенні зниження температури
рідини масою  m під час її відкачування:
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Δ ≈(

сер

) р.сер

ер

,

р.сер

ст ст.сер

.

(2.54)

На практиці часто застосовують цей метод для отримання
недогрітих (переохолоджених) рідин. За реальних умов виникають
додаткові втрати, передусім унаслідок нерівноважності та
недовикористання прихованої теплоти випаруваної рідини. Пара,
яка відходить, не знаходиться у рівновазі з усією масою рідини,
яка залишається, і в ній виникають температурні градієнти.
Найінтенсивніше охолоджуються шари рідини поблизу її
дзеркальної поверхні. Різниця температур рідини у режимах
кипіння зазвичай не перевищує 2 К, а у режимах поверхневого
випаровування (крім Не) може сягати 5 К. Додаткові витрати
залежать від режимів відкачування, багатьох конструктивних
чинників, наявності змішувачів тощо. Дійсні значення ΔТ є
меншими від розрахованих; їх можна уточнити, якщо в чисельник
ввести в чистому вигляді додаткові втрати qдод:

Δ ≈(

сер

) р.сер

ер

,

дод
р.сер

ст ст.сер

.

(2.55)

Відкачування парів рідин можна виконувати різними
пристроями, в тому числі й кріогенними вакуумними насосами. У
процесі адсорбції відбувається відкачування пари, і теплоту
випаровування рідини використовують для охолодження. У
процесі десорбції водночас відбувається процес конденсації
робочої речовини в конденсаторі, і цим процесом цикл
замикається.
Процес охолодження рідини під час насичення її парами газу,
який барботують через шар рідини, з фізичної точки зору є
близьким до розглянутого вище. На відміну від процесу
відкачування пари, процес барботування здійснюють за
незмінного тиску газу носія. Насичення газу-носія парами рідини
досягають за рахунок випаровування рідини, яка при цьому
охолоджується. Процес реалізують не тільки в барботних
апаратах, а й у плівкових.
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Кількість випаруваної рідини визначають з умов рівноваги у
системі газ–рідина і режимів барботування. Наприклад, вона
залежить від тиску, температури, витрати газу-носія, початкового
вмісту в ньому парів, часу контакту фаз тощо. На практиці широко
використовують спосіб охолодження води в скруберах сухим
азотом або повітрям (системи азотно-водяного охолодження).
Існують також експериментальні установки для охолодження
рідкого водню під час барботування через нього гелію.

2.9. Процес охолодження з використанням робочого
середовища у твердому стані
Найпоширенішим типом термодинамічної системи, яку
використовують у кріогенній техніці, є термомеханічна система з
робочим середовищем у газоподібному або рідкому станах.
Розглянуті вище класичні процеси побудовані на використанні
саме таких термомеханічних систем. Проте часто для охолодження
доцільно застосовувати тверді тіла; при цьому замість механічного
проявляються такі типи взаємодії, як магнітні та електричні.
Існує низка термодинамічних процесів, які придатні для
отримання низьких температур і засновані на використанні
робочого середовища у твердому стані. Деякі з них (адіабатне
розмагнічування та термоелектричне охолодження) знайшли
широке застосування, інші використовують зрідка, проте вони
перспективні і, можливо, отримають застосування у майбутньому.
Розглянемо низку процесів отримання низьких температур з
використанням твердих тіл як робочого середовища.
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2.9.1. Адіабатне розмагнічування
Процес охолодження довільного тіла пов’язаний не тільки зі
зменшенням його температури Т, а й зі зменшенням ентропії S.
Найпоширенiший термомеханічний спосіб зменшення S, який
зумовлений зміною тиску p, стає неефективним за температур,
близьких до 1 К, оскільки в цій області невпорядкованість
(ентропія) майже не залежить від параметрів р і V. Для
охолодження поблизу 1 K необхідна інша фізична система,
ентропія якої могла б істотно змінюватися зі зміною параметра
стану X.
Зазначимо, що 1926 р. В. Джіок і П. Дебай, незалежно один
від одного, запропонували використовувати для цього
парамагнетики. Проте ще 1905 р. П. Ланжевен показав, що зміна
намагніченості парамагнітної речовини повинна супроводжуватися оборотними змінами температури. Парамагнітну
речовину можна розглядати як систему, що складається з
елементарних магнітних диполів, які володіють магнітним
моментом, однак ледь взаємодіють між собою. Аж до гелієвих
температур диполі розташовані хаотично, що зумовлено їхнім
тепловим рухом і слабкою взаємодією. Проте їх можна
орієнтувати (переводити в упорядкований стан) накладенням
зовнішнього магнітного поля. Причому зробити це можна тільки
тоді, коли енергія коливань решітки є малою і не впливає на
магнітну систему. Виникає можливість зменшення ентропії
системи за допомогою зовнішнього магнітного поля, напруженість
якого Н можна розглядати як параметр стану X. Отже, можна
отримати принципову можливість використовувати цю систему
для охолодження.
Розглянемо деякі співвідношення термодинаміки для
термомагнітної системи, для якої ентропія є функцією
температури та напруженості поля: S = f(T, H). Загалом вираз для
елементарної роботи у термодинаміці має вигляд dL = XdY, де
X – узагальнена сила; Y – узагальнена координата. У термомеханічній системі робота пов’язана зі зміною об’єму, тобто X = р,
Y = V. У магнітній системі робота полягає у поляризації диполів у
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випадку накладення зовнішнього магнітного поля напруженістю
H; у цьому випадку змінюється намагніченість матеріалу М.
Очевидно, що
X = Н [А/м] і Y = М [(А•м)/кг], отож dL = -Н [А/м].
Знак «мінус» показує, що зі збільшенням намагніченості над
магнетиком виконують роботу. У цьому випадку перший принцип
термодинаміки можна записати так: dU = dQ + HdM (зміну об’єму
магнітної речовини у такому випадку не враховують). З
урахуванням другого принципу термодинаміки запишемо:

dU  TdS  HdM .

(2.56)

Очевидно, що так само можна увести магнітну ентальпію
Е = U – НМ.
Визначимо зміну температури під час використання магнітної
системи для охолодження. Розглянемо найефективніший
оборотний процес охолодження – ізоентропійне розмагнічування.
З цією метою використаємо співвідношення S = f(T, H). Для
процесу S = const
dS  S / T H dT  S / H T dH  0 ,

aбо

T / H s  S / H T /S / T H .
Для процесу
отримаємо

Н = const

зі

S / T H

співвідношення
 cH / T ,

де сH – теплоємність парамагнітної
напруженості поля Н, (Дж/моль • К).

речовини

(2.57)
TdS = cНdT
(2.58)

за

постійної
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Якщо ввести термодинамічний потенціал Гіббса для магнітної
речовини Ф = Е – TS = U – HM – TS і визначити його диференціал з
урахуванням dФ = –SdT – MdH, то можна отримати одне з рівнянь
Максвелла для магнітної системи:

s / H T  M / T H .

(2.59)

Якщо підставити (2.58) і (2.59) у формулу (2.57), можна
отримати магнітокалоричний коефіцієнт:

α M  T / H S  T / cH M / T H .

(2.60)

Це рівняння характеризує диференційний ефект процесу
охолодження. Загалом довільну магнітну речовину (парамагнетик
або феромагнетик) можна використовувати для охолодження,
якщо αМ є достатньо великим.
Принцип магнітного охолодження зручно проілюструвати за
допомогою діаграми Т – S для парамагнітної речовини (рис. 2.10).
Тут Н0, ..., Н4 – лінії постійної напруженості, причому
H0 < H1…< H4.
Магнітне охолодження складається з двох етапів: процесу
А–В ізотермічного намагнічування від Н0 = 0 до H3 за постійної
початкової температури Тп; процесу В–С ізоентропійного
розмагнічування (SB = const), унаслідок якого напруженість поля
зменшується від H3 до Н0 = 0, а температура знижується до Tк. Під
час ізотермічного намагнічування парамагнітної речовини магнітні
диполі орієнтуються паралельно до поля, ентропія зменшується
від SA до SB, процес супроводжується відведенням теплоти
Q = TH(SA– SB) у навколишнє середовище. Аналогом цього процесу
є ізотермічне стискання газу. У випадку адіабатного
розмагнічування температура знижується до Tк за постійної
ентропії. Аналогом цього процесу є розширення газу в детандері.
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Рис. 2.10. Процес магнітного охолодження на діаграмі Т–S

Метод адіабатного розмагнічування застосовують для
отримання низьких температур, найчастіше в інтервалі від 1 до
0,001 К. Верхню межу застосування цього методу визначають
температурою T0, вище якої теплові коливання є дуже
інтенсивними, і систему не можна упорядкувати дією зовнішнього
магнітного поля. Нижню межу визначають температурою Θs, за
якої енергія взаємодії частинок Е є сумірною з її тепловою
енергією kT. У такому разі досягають упорядкованого стану без
накладання зовнішнього магнітного поля; Θs = Е/k.
На рис. 2.11 показано етапи процесу адіабатного
розмагнічування. Зразок 1 парамагнітної речовини поміщено у
контейнер 2, що знаходиться у ванні з рідким гелієм.
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Рис. 2.11. Схема процесу адіабатного розмагнічування:
а – охолодження; б – намагнічування; в – відкачування теплообмінного
газу; г – розмагнічування; 1 – зразок, 2 – контейнер, 3 – вентиль,
4–
магніт

Спочатку відбувається охолодження зразка, отож контейнер
заповнюється газоподібним гелієм, а це сприяє перенесенню
теплоти між рідиною і парамагнетиком. Рідкий гелій у ванні
вакуумують зазвичай до температури Тп = 1 К. Потім зразок
намагнічують за температури Т Н = const; теплота намагнічування
передається рідкому гелію. Далі відкачують теплообмінний газ з
контейнера 2 для створення адіабатних умов. Після цього
магнітне поле знімають (Н = 0), зразок розмагнічується і
температура понижується до Тк.
Для визначення кінцевої зміни температури за формулою
(2.60) необхідно використовувати рівняння стану парамагнітної речовини f(T, H, M) = 0. Досліджуючи різні можливі
енергетичні стани парамагнітного матеріалу, Л. Бриллюен
методами квантової статистики отримав рівняння для
намагніченості М невзаємодіючих парамагнітних іонів:
M  0,5ngμ B Bζ ,

(2.61)
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де n – кількість атомів в одиниці маси речовини; g – атомна
константа (фактор розщеплення Ланде); µB – магнетон Бора;
B(ξ) – функція Бриллюена.
Графік цієї функції показано на рис. 2.12. За високих магнітних
полів або дуже низьких температур (відношення Н/Т є великим)
відбувається магнітне насичення парамагнітного матеріалу, і
намагніченість М наближається до постійного значення.
В окремому випадку за невеликих Н і не дуже низьких
температур формулу (2.61) можна привести до вигляду
M  CH /T ,

(2.62)

де С – постійна Кюрі, Дж • К/[(A/м2) с].
Цей вираз, що назвали законом Кюрі, і є найпростішою
формулою рівняння стану парамагнітної речовини. Рівняння (2.62)
характеризує властивості «ідеального» парамагнетика, це
частковий аналог рівняння стану ідеального газу.
Закон Кюрі не виконується за великих Н/Т, тобто досить
низьких температур, оскільки для Т > 0 необмежено зростає
намагніченість М, що суперечить (2.61).
Для визначення зміни температури під час розмагнічування
необхідно також знати залежність магнітної теплоємності сН від
температури і напруженості поля. Для ідеального парамагнетика
за постійної намагніченості М:

cM dT  dU .

(2.63)

cH dT  dQ  TdS .

(2.64)

Тоді для процесу H = const:

Можна проілюструвати, що

cH  ( RA  CH 2 ) / T 2 ,
2
s

де A   / 4.

(2.65)
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Рис. 2.12. Залежність намагніченості М (в магнетонах Бора на 1 моль) від
відношення Н/Т для різних речовин за рівнянням (2.62):
1 – хромо-калієвий квасець; 2 – залізно-алюмінієві квасці; 3 – сульфат
гадолінію

Під час розмагнічування до Н = 0 у підсумку можна знайти:
T2 

T1

.

(2.66)

1  CH12 /  RA

Як парамагнітні речовини використовують парамагнітні солі
типу залізно-амонієвих, хромо-калієвих, хромо-метиламонієвих
квасців; сульфати (мідно-калієвий, кобальт-амонійний, гадолінію)
тощо. Кожна парамагнітна сіль має обмежений інтервал
температур, у якому її застосування є найефективнішим. Межі
цього інтервалу залежать від температури, за якої магнітна
теплоємність є максимальною, а також визначаються співвідношенням між енергією взаємодії магнітних іонів ЕМ і їхньою
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тепловою енергією kТ. Найпоширеніші солі добре вивчені, щодо
них відомі вичерпні дані з ентропії, ентальпії та теплоємності.
Подальша розробка методу адіабатного розмагнічування
пов’язана, зокрема, з застосуванням двоступеневого процесу. Ідея
методу полягає у використанні двох послідовно з’єднаних зразків
різних парамагнітних солей. Низька температура, яку досягають
під час розмагнічування першого зразка, є початковою
температурою для другого зразка, у разі розмагнічування якого
досягають мінімальної температури.
Можливість отримання ще нижчих температур відкривається
у разі використання явища парамагнетизму, зумовленого ядерними
спінами. Магнітні властивості ядер (на відміну від магнетизму,
зумовленого електронними спінами) є значно слабшими.
Магнітний момент ядер приблизно в 1 000 разів менший, ніж у
електронів. Тому подібні матеріали можна використовувати для
охолодження тільки за початкових температур порядку 0,01 К; за
вищих значень T сторонні впливи порушують орієнтацію ядерних
магнітних моментів.
Процес реалізують за схемою, подібною до двоступінчастого
розмагнічування. На верхньому ступені звичайний парамагнітний
матеріал забезпечує рівень порядку 0,01 К – вихідний для ядерного
розмагнічування. Вперше цей процес здійснено Н. Кюрті 1956 р.;
як робоче середовище використали мідь. Під час використання
методу ядерного розмагнічування досягнуто температуру у
декілька мікрокельвінів, проте слід враховувати, що йдеться не
про температуру всього зразка, а лише про температуру системи
ядерних спінів. Цим методом матеріал загалом можна охолодити
до температури порядку 10-4 K.
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2.9.2. Термоелектричне охолодження
Відома низка термоелектричних явищ, які пов’язані зі взаємним
перетворенням теплової та електричної енергії: ефекти Зеебека,
Пельтьє і Томсона. Метод термоелектричного охолодження базується
на ефекті Пельтьє (1834), який полягає у виділенні (або поглинанні)
теплоти Q у місці контакту двох різних провідників, які під’єднано до
електричного кола, під час проходження через нього струму. Робочим
середовищем у таких електричних колах з двох різних провідників є
електронний газ, який переносить енергію від холодного контакту до
теплого.
Кінетику термоелектричних явищ пояснюють на основі
статистичної теорії електронного газу. Під час руху електронів у
металевому провіднику під дією різниці потенціалів їхня середня
кінетична енергія є різною для різних матеріалів. У разі переходу
електронів з одного матеріалу в інший цей надлишок (або нестача)
енергії виділяється (або поглинається) у вигляді теплоти в зоні
контакту. Термічна нерівновага провідника також спричиняє
дифузію електронів з теплої зони в холодну, і тим самим впливає
на термоелектричні явища. Якщо врахувати ще й джоулівську
теплоту, то повна картина явищ у провіднику зі струмом
виявляється доволі складною.
Ефект Пельтьє у металі є незначним, у напівпровіднику він
значно суттєвіший, передусім у парах різнорідних напівпровідників діркового (р) та електронного (n) типів. Схему термоелемента,
що складається з двох послідовно з’єднаних напівпровідникових
ділянок А і В, наведено на рис. 2.13. У випадку проходження
струму в зоні з низькою температурою Tx поглинається теплота Qx,
яка необхідна для утворення пари електрон–дірка, що рухається у
зону з високою температурою Т0, де ця пара анігілює з виділенням
теплоти Q0.
Кількість теплоти Qх прямопропорційна силі струму I та
температурі Тх холодного кінця:

Qх  αITх ,

(2.67)
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де α – коефіцієнт термоелектрорушійної сили (терс), залежить від
природи матеріалу. Кількість теплоти, що поглинається на
холодному кінці, або холодопродуктивність елемента (за відсутності
втрат), Вт, визначають за формулою:

Qxo л  α A  α B ITх .

(2.68)

Рис. 2.13. Схема
термоелемента, що
складається з пари
напівпровідників

Збільшення сили струму I спричиняє до зростання Qхол.
Водночас збільшуються і втрати за рахунок джоулівської теплоти
Qj = 0,5I2R, де множник 0,5 враховує виділення половини
кількості теплоти в холодній зоні; R = ρl/S – повний електричний
опір, Ом (ρ – питомий електричний опір, Ом • м).
Інший вид втрат обумовлений теплопровідністю розгалужень
термоелемента:
QT = K(T0 – Tk),
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де K    fλ / l i , λ – теплопровідність; l і S – довжина і площа
i

поперечного перерізу кожної гілки термоелемента.
Рівняння теплового балансу для контакту, що знаходиться в
холодній зоні, за відсутності підведення тепла з зовнішнього
середовища записують так:

α A  α B IT x  Q к  0,5 I 2 R  K T0  Tx  ,

(2.69)

де Qк – корисний ефект охолодження.
Мінімально можливу температуру Tх можна досягти за умови
Qк = 0. Тоді з (2.69) можна визначити різницю температур





T0  Tx  α A  α B IT x  0,5 I 2 R / K .

(2.70)

2.9.3. Десорбційне охолодження
Процес фізичної адсорбції можна використовувати для
створення систем охолодження. Метод запропоновано і вперше
застосовано Ф. Сімоном (1928). Робоче середовище знаходиться у
газоподібному стані, а зменшення ентропії відбувається унаслідок
дії адсорбційних сил, що виникають між поверхнею твердого тіла
та адсорбційним газом. Природа цих сил обумовлена іонною
взаємодією. Як адсорбенти зазвичай використовують активоване
вугілля, цеоліти та інші поверхнево-активні матеріали. Процес
адсорбції та зворотний йому процес – десорбція – супроводжуються ефектом виділення і поглинання теплоти.
Захоплення молекул газу поверхнею твердого тіла (адсорбція)
спричиняє до виділення теплоти, що еквівалентна зміні кінетичної
енергії молекул газу. Відривання молекул від поверхні адсорбенту
(десорбція) вимагає затрат енергії та супроводжується
поглинанням теплоти. Десорбція, що відбулася за адіабатних умов,
спричиняє зниження температури.
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2.10. Процеси охолодження, засновані на
використанні властивостей 4Не і 3Не
Гелій широко використовують у кріогенних системах; він
належить до основних робочих речовин, які застосовують за
температур, нижчих від 80 К. Зазвичай гелій (найпоширеніший
ізотоп 4Не) застосовують у системах, які використовують процеси
дроселювання та ізоентропійного розширення. Однак ці класичні
процеси непридатні для охолодження за температур нижче 1 К.
Гранично за допомогою вакуумування 3Не можна досягти
температури 0,3 К. Водночас можна реалізувати інші ефекти
охолодження для досягнення наднизьких температур, використовуючи особливі властивості гелію.
Обидва стабільних ізотопи гелію 4Не і 3Не – єдині у природі
квантові рідини, в яких квантові ефекти проявляються у
макроскопічних масштабах і визначають особливу поведінку цих
середовищ. Ця обставина і дає змогу застосовувати ізотопи гелію
для отримання наднизьких температур. Розглянемо процеси, що
базуються на використанні властивостей гелію.

2.10.1. Охолодження шляхом розчинення 3Не в 4Не
Метод отримання наднизьких температур, який базується на
використанні теплового ефекту під час розчинення рідкого 3Не в
4
Не, обґрунтував 1951 р. Г. Лондон. Поглинання теплоти у процесі
розчинення можливе завдяки особливим властивостям і характеру
взаємодії цих зріджених ізотопів. Гелій-4 має нульовий ядерний
спін; квантово-механічно його описують статистикою Бозе–
Ейнштейна. Гелій-3 має ядерний спін 1/2, поведінка його
відповідає статистиці Фермі–Дірака. Цим пояснюють відмінність
властивостей 3Не і 4Не.
У ділянці температур нижче 1 К рідкий 4Не знаходиться у
надплинному стані, має майже нульову в’язкість і ентропію, яка
знижується пропорційно до Т 3. Очевидно, ця рідина є інертною у
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гідродинамічному і тепловому відношенні. Іншому ізотопу 3Не
така поведінка не притаманна, він не переходить у надплинний
стан аж до температур 3•10-3 К, його ентропія є істотно вищою, ніж
у 4Не. Теплоємність 3Не також значно більша від теплоємності 4Не.
Під час розчинення 3Не в 4Не атоми цих рідин не взаємодіють
між собою внаслідок інертності 4Не, а, отже, перехід 3Не в об’єм,
заповнений 4Не, де концентрація атомів 3Не незначна, подібний до
процесу його розширення у порожнечу та супроводжується
поглинанням енергії. У цьому випадку в слабкому розчині виникає
ніби газоподібна фаза атомів 3Не, для яких 4Не є лише
підтримуючим середовищем.
Тобто, процес розчинення спричиняє зміну (зменшення)
упорядкованості системи унаслідок переходу рідина–газ; ентропія
3
Не зростає. Розчинення супроводжується поглинанням теплоти
переходу з однієї фази (чистий 3Не) в іншу (слабкий розчин 4Не),
як і під час випаровування звичайної рідини. Розчинення за
адіабатних умов спричиняє охолодження.
Сьогодні властивості 3Не і його слабкого розчину в 4Не доволі
добре вивчено. Найповніша теорія враховує взаємодію між
частинками 3Не і базується на моделі слабо взаємодіючого газу,
частинки якого підпорядковуються статистиці Фермі–Дірака. У
першому наближенні для слабкого розчину 3Не в 4Не теплоємність
сV = (3/2)R (ідеальний газ); за температури Т < 0,4К це значення
теплоємності поступово лінійно зменшується.
Інша важлива властивість розчину 3Не-4Не – природний
(спонтанний) процес фазової сепарації. За температур Т < 0,86 К у
розчині 3Не-4Не виникають дві фази, розташовані одна над одною.
Верхня фаза – майже чистий 3Не, нижня – слабкий розчин 3Не в 4Не.
Перехід атомів 3Не з верхньої фази в нижню через межу поділу є
ніби випаровуванням рідкого 3Не в об’єм з 4Не. З’ясовано, що
мінімальна розчинність 3Не в 4Не становить 6,4 %. Перші вдалі
досліди розчинення 3Не в 4Не виконано 1964 р., а першу ефективну
працюючу установку створено Б. Негановим, Н. Борисовим і
Н. Лібургом 1965 р.
Принципову схему рефрижератора, де використано ефект
розчинення, подано на рис. 2.14. Майже чистий газоподібний 3Не з
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вакуумного насоса 1 за тиску р = 5–6 кПа подають у лінію прямого
потоку. Газ послідовно охолоджують рідким гелієм до Т = 4,2 К і
він конденсується у ванні 4Не за температури Т ~ 1,2 К. Далі 3Не у
рідкій фазі проходить капіляр (дросель) 3, де його тиск
зменшується (капіляр визначає витрату 3Не).
Після цього потік 3Не надходить у змійовик випарної ванни 4
(Тв = 0,6–0,7 К), де охолоджується і надходить потім у
теплообмінник 5, в якому знову охолоджується зворотнім потоком
до температури Tr. Потім він потрапляє у змішувальну ванну 6. Тут
відбувається розшарування фаз: майже чистий 3Не розташовується у
верхній частині, а внизу концентрується слабкий розчин 3Не-4Не
(6,4 % 3Не). Перехід 3Не з верхньої концентрованої фази у розчин
супроводжується зростанням ентропії і, відповідно, поглинанням
теплоти; за адіабатних умов це спричиняє зниження температури, а
за ізотермічних – забезпечує холодопродуктивність Q.
Зі змішувальної ванни зворотний потік 3Не через
теплообмінник 5 подають у випарну ванну. При цьому 3Не в
теплообміннику рухається через майже стаціонарний стовп 4Не і
охолоджує прямий потік, що надходить у змішувальну ванну.
Температура у випарнику є вищою, ніж у змішувачі.
Рівноважна частка 3Не становить 1 %, однак тиск парів 3Не (за
температури у випарнику 0,6 К) є приблизно в 1 000 разів вищим,
ніж у 4Не, тому з цієї ванни випаровується майже чистий 3Не. Тиск
3
Не у випарнику (близько 10 Па) забезпечують відкачуванням
вакуумним насосом.
Так здійснюють безперервний замкнутий цикл рефрижератора. Температурний рівень у змішувальній ванні зазвичай
підтримують в інтервалі 0,1–0,01 К. У таких рефрижераторах
можна досягти мінімальну температуру 0,002 К. Рух зі
змішувальної ванни у випарну (зворотний потік у теплообміннику)
зумовлений різницею осмотичних тисків у цих двох ваннах. Ця
різниця Пm – Пs виникає лише під час руху атомів 3Не.
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Рис. 2.14. Схема рефрижератора (а) і змішувальної ванни (б), які
працюють на використанні ефекту розчинення 3Не в 4Не

Для ідеального розчину за умови рівноваги [хімічний
потенціал µ4 (х; р; Т) = 0]:
П m  П s  R / v4 Tm xm  Ts xs  ,

(2.71)

де Тm, Тs і хm, xs – відповідно, температури і частки 3Не у
змішувальній і випарній ваннах; v4– молярний об’єм 4Не.
За відсутності потоку 3Не Пm = Пs. З цих співвідношень
випливає, що за температури Тm = 0,01 К, Ts = 0,7 К, хm = 6,4 %.
Парціальний тиск 3Не у випарнику при цьому становить близько
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9 Па; гідродинамічні втрати під час руху 3Не не повинні
перевищувати різниці тисків Пm – Пs.
У рефрижераторах використовують різні конструкції
теплообмінників: трубчасті протиточні апарати (трубки діаметром
близько 1 мм і менше), теплообмінники, заповнені мідним або
срібним порошком (частинки розміром близько 40 мкм), інші типи
апаратів, зокрема, що складаються з трьох–п’яти окремих
ступенів.
На ефективність процесу впливають також осьова
теплопровідність, надходження тепла ззовні, в’язкісне нагрівання
під час протікання 3Не. Втрати впливають так, що реальний ефект
охолодження за температури Т = 0,1 К у 3–5 разів менший від
теоретичного. У сучасних рефрижераторах розчинення для потоку
3
Не n3 = 10-4 моль/с. Холодопродуктивність таких рефрижераторів
зазвичай становить 0,2 мВт для Т = 0,1 К і знижується до 0,01 мВт
для Т = 0,04 К. Можна досягти мінімальної температури 0,002 К.
Рефрижератори розчинення постійно удосконалюють і широко
застосовують у наукових дослідженнях. Безперервність дії цих
систем і відносно висока холодопродуктивність забезпечують їхню
перевагу порівняно зі системами адіабатного розмагнічування. Є
підстави вважати, що розглянутий метод даватиме змогу
застосувати наднизькі температури і для технічних цілей.

2.10.2. Ефект Померанчука. Охолодження адіабатною
кристалізацією
Метод охолодження, який базується на особливих
властивостях ізотопу 3Не, запропонував 1950 р. І. Я. Померанчук.
Крива плавлення р = f(T), що відображає рівновагу рідкої і твердої
фаз для 3Не, має особливий характер, порівняно з іншими
речовинами. За температури 0,32 К та рівноважного тиску
2,93 МПа крива плавлення 3Не має мінімум. У цій точці ентропії
твердої і рідкої фаз є однаковими і дорівнюють S = Rln2. У випадку
зниження температури хід зміни ентропії обох фаз визначається
особливими квантово-механічними властивостями 3Не. У
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звичайних системах ентропія рідини завжди є більшою від ентропії
кристала, оскільки в кристалі впорядкованість є вищою. У 3Не за
температури Т < 0,32 К ентропія твердої фази, навпаки, є більшою
від ентропії рідини, яка має вищу впорядкованість. Унаслідок цього
перехід рідина–кристал під час стискання за температури Т = const
супроводжується стрибком ентропії та поглинанням теплоти Q.
Цей перехід за адіабатних умов (S = const) спричиняє зниження
температури.
На рис. 2.15 наведено діаграму Т–S для 3Не за температур
Т < 0,32 К. Тут проілюстровано процес охолодження адіабатним
стисканням. Повний процес протікає у два етапи: а) попереднє
зрідження 3Не та охолодження нижче 0,32 К, що забезпечує стан з
нижчою ентропією, ніж у твердій фазі за такої ж самої
температури (точка А); б) кристалізація 3Не ізоентропійним
стисканням рідини (процес А–В), унаслідок чого температура
знижується на ΔT = Тп – Тк.
Теплоту, яка поглинається під час ізотермічного стискання,
визначають як теплоту фазового переходу Q = T(Sтв – Sp). Ентропія
твердого 3Не за температури Т < 0,32 К є майже постійною
(Sтв = Rln2). Характер зміни ентропії рідини за температур
Т < 0,025 K є близьким до лінійного (Sр = 4,6 RT).
Очевидно, що холодопродуктивність тут є вищою, ніж у
рефрижераторів розчинення, де вона зменшується пропорційно до
Т2. Зміну ΔT можна безпосередньо визначити за діаграмою Т–S.
Втрати у цьому процесі зумовлені виділенням теплоти тертя під
час стискання, що визначає основні технічні труднощі у разі
реалізації такого методу. Цей метод одержав практичне
використання для отримання наднизьких температур в інтервалі
0,01–0,002 К.
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Рис. 2.15. Область плавлення на діаграмі Т–S для 3 Не
(Sp і Sтв – ентропія рідкої і твердої фаз)

2.10.3. Інші процеси охолодження
Поруч з наведеними вище можливі інші процеси, які
базуються на використанні різних середовищ і різних ефектів.
У разі використання довільного процесу охолодження
обов’язковою вимогою є наявність термодинамічної системи,
ентропію якої можна змінити за рахунок зміни деякого параметра
Х:
S = f(T, X).

(2.72)

Наприклад, для термомеханічної системи Х – це тиск p, для
магнітної – напруженість поля Н, для рефрижератора розчинення –
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концентрація розчину х (хімічний потенціал), термоелектричної
системи — щільність електронів (Фермі-газу) в провідниках тощо.
Зміну ентропії забезпечує поглинання теплоти Q, тобто
холодопродуктивність. Загалом для оборотного процесу dQ = TdS,
для ізотермічного процесу (T = const)
Q = TΔS,

(2.73)

де ΔS = Sп – Sy (Sн – велике значення ентропії, яке відповідає
невпорядкованому стану робочої системи, Sy – мале значення
ентропії, яке відповідає упорядкованому стану).
Наприклад, у випадку випаровування рідини ентропія пари
(Sп) є значно більшою від ентропії рідини (Sy); це саме стосується
стисненого і розширеного газу. Суттєво залежить ΔS від ΔН для
парамагнетиків. У рефрижераторі розчинення ентропія для
розчину не є суттєво більшою, ніж для чистої рідини. Ентропія для
абсорбованого газу є значно меншою, ніж для десорбованого.
Отож можлива реалізація процесу охолодження за різних
умов (неупорядкований – упорядкований стан мікрочастинок) за
рахунок дії на систему узагальненої сили Х. Деякі з таких систем
розглянемо нижче.
Електрокалоричний ефект охолодження (ЕК-ефект). Цей
процес дещо подібний до магнітокалоричного. Робочим
середовищем в ЕК-системі є сегнетоелектрики-діелектрики зі
значною залежністю дипольного електричного моменту Р від
напруженості Е електричного поля. Робочим середовищем на
мікрорівні є електричні диполі, які здатні змінювати орієнтацію
(ентропію) залежно від напруженості Е зовнішнього електричного
поля, яке тут виконує функції узагальненої сили X. Відповідно до
першого принципу термодинаміки для діелектрика
dU = TdS + EdP .

(2.74)

Звідси можна отримати вираз щодо електрокалоричного
коефіцієнта для адіабатного процесу
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αе = (дТ/дЕ)S = -(Т/сE)(дР/дТ)Е.

(2.75)

де cF – теплоємність при Е = const.
Процес охолодження у такій системі проводять ізотермічною
поляризацією сегнетоелектрика шляхом накладання поля
напруженістю Е з відведенням теплоти. У підсумку ентропія
знижується, а подальше ізоентропійне зменшення Е визначає
падіння температури ΔТ. Перевага методу полягає у тому, що
технічно легко створити електричне поле; ефект можна
реалізувати в широкому інтервалі температур: від 0 до 300 К.
Максимум ефекту є поблизу точки Кюрі; наприклад, для КН2РО4
ТК = 122 К. Однак ΔТ є малим і не перевищує 0,5–1 К під час зміни
Е в інтервалі 0–4 МВ/м. Припускають, що для деяких випадків такі
системи можуть бути ефективними.
Термомагнітне охолодження базується на ефекті
Етгінгсхаузена (1886) і реалізовують його так. Уздовж полюсів
магніту поміщають напівпровідниковий стрижень, до торців якого
підводять струм. Взаємодія електричного та магнітного полів
спричиняє виникнення в стрижні різниці температур уздовж
вертикальної осі, перпендикулярної до напряму струму та
магнітного поля. У нижній грані стрижня утворюються пари
електрон–дірка з поглинанням теплоти Qх, у верхній грані
відбувається рекомбінація пар з виділенням теплоти. Найкращий
матеріал для такої системи є пара вісмут–сурма (3 % Sb); ефект
охолодження ΔТ становить понад 10 К.
Намагнічування
надпровідників.
Перехід
металу з
нормального у надпровідний стан супроводжується зменшенням
ентропії, оскільки при цьому впорядковується електронна
структура.
Очевидно,
зворотний
процес
–
зниження
впорядкованості – спричинить поглинання теплоти. Таку систему
можна використовувати для охолодження. З цією метою зразок
попередньо охолоджують до температури Tн, яка є нижчою від
температури переходу в надпровідний стан Тс. Після цього зразок
адіабатно ізолюють і накладають зовнішнє магнітне поле
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напруженістю Н, що спричиняє ізоентропійний перехід у
нормальний стан. У такому разі від маси самого зразка
відбирається теплота і він охолоджується на ΔТ = Тн –Тс. Метод
можна застосовувати тільки для температур Т < Тс, тобто в
інтервалі 0–20 К; проте його ефективність є малою, оскільки
теплоємність твердих тіл за таких температур є надто низькою.
Механокалоричний ефект. Вище зазначено, що поведінку
Не ІІ якісно добре можна пояснити за допомогою «дворідинної»
моделі, яка передбачає існування нормальної і надплинної
компонент у рідині. Оскільки надплинна компонента не має
в’язкості, то вона проходить вільно через тонкий капіляр, який
з’єднує дві ємності з Не II. Водночас в’язка нормальна складова
через капіляр не проходить і неначе фільтрується. Результатом
цього є поділ Не II на дві рідини – одна багата надплинною
складовою, інша – нормальною.
Оскільки ентропія надплинної компоненти дорівнює нулю,
тонкий капіляр повинен діяти як «ентропійний фільтр» – не
пропускати в’язку нормальну складову. У підсумку знижується
температура після фільтра, оскільки ентропія надплинної
складової, яка пройшла через фільтр, є близькою до нуля. Цей
ефект, вперше виявлений П. Капіцею, отримав подальше
експериментальне підтвердження.
Охолодження змішуванням. Вище розглянуто ефект
змішування стосовно розчинів квантових рідин 3Не–4Не. Процес
змішування незворотний, тому ентропія суміші зазвичай є
більшою від суми ентропій окремих компонентів. Зокрема, під час
змішування компонентів ідеального газу простежується додаткове
зростання ентропії (ентропія змішування)
ΔSзм =–R∑

ln

,

(2.76)

де xi – частка i-ї компоненти.
У цьому випадку частка є узагальненою силою, що спричиняє
зміну ентропії системи. Змішування за ізотермічних умов
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спричиняє поглинання теплоти, за адіабатних – зниження
температури. У процесі змішування можуть брати участь гази,
рідини, тверді тіла. Класичний ефект охолодження змішуванням –
зниження температури в суміші кухонної солі та води (льоду).
Змішування солі з льодом та утворення розчину, що містить
21 % NaСl, призводить до зниження температури від 273 до 252 К.
Якщо врахувати незворотність процесу змішування і необхідність
подальшого розділення суміші під час повернення компонентів у
початковий стан, важко розраховувати на високу ефективність
методу.
Водночас у низці випадків він може бути доволі економічним
і доцільним, наприклад, для одноразового охолодження.
Розрахункові оцінки доводять, що під час змішування гази, які
сильно
відрізняються
критичними
параметрами,
мають
найбільший ефект охолодження. Наприклад, для суміші метан–
гелій за температури Т = 200 К і тиску р ~ 10 МПа зниження
температури ΔТ – 50 К. ККД процесу сягає 50 %.
Деформація пружного середовища. Пружна деформація
(стискання–розтягнення) – оборотний процес, який загалом
можна використовувати для охолодження. Головне рівняння
термодинаміки для пружного стрижня записують так:
TdS = dU – Ψdl,

(2.77)

де Ψ – сила, яка діє на стрижень; l – лінійний розмір.
Якщо використати загальні співвідношення термодинаміки до
такої системи, то можна обчислити її ентропію, енергію, а також
кінцеву зміну температури під час адіабатної деформації:
ΔТ = –αТсерσ/(сρ)S,

(2.78)

де α – температурний коефіцієнт лінійного розширення матеріалу
стрижня; Tсер – середня температура; σ – механічне напруження;
с – теплоємність; ρ – щільність.
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Оскільки Т, с і ρ є додатними, то знак ΔТ визначається
знаками σ і α. Напруження є додатним у разі розтягування та
від̕ємним під час стискання. Зазвичай α > 0, і лише для гуми α < 0.
Цей виняток стосується також ентропії, яка зазвичай зростає під
час ізотермічної деформації, а у гуми – зменшується. Тобто,
металеві стрижні під час розтягування охолоджуються, а гума –
нагрівається. Цей ефект у металах малопомітний. Зокрема, для
сталі ΔТ = 0,16 К для σ = 200 МПа, для гуми ΔТ може сягати 8 К.

Контрольні запитання і завдання
1. Назвіть головні типи детандерних машин.
2. Назвіть головні процеси, які супроводжуються зниженням
температури за адіабатних умов.
3. У чому полягає процес дроселювання?
4. Назвіть відмінності між процесами зниження температури за
постійної внутрішньої енергії та без зміни ентропії.
5. У чому полягає рівноважне адіабатне розширення газу в
детандерах?
6. У чому полягають особливості процесів у адіабатній системі зі
змінною масою?
7. Що таке процес барботування?
8. У чому полягає ідея отримання низьких температур методом
адіабатного розмагнічування?
9. Назвіть головні етапи процесу адіабатного розмагнічування.
10. Назвіть головні фізичні ефекти, на яких базується метод
термоелектричного охолодження.
11. Хто вперше запропонував і у чому полягає десорбційне
охолодження?
12. На чому базується зниження температури у випадку
розчинення 3Не в 4Не?
13. У чому полягає процес фазової сепарації?
14. Назвіть особливості властивостей ізотопу 3Не, на яких базується
метод І. Я. Померанчука.
15. Опишіть електрокалоричний ефект охолодження.
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16. Як реалізовують термомагнітне охолодження?
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РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ МЕТОДИ ОТРИМАННЯ
НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР
3.1. Цикл Карно як ідеальний цикл зрідження газів
В ідеальному циклі простого дроселювання (рис. 3.1) машина
повинна виконувати такі функції: а) охолодження газу до
температури зрідження; б) виведення зрідженого газу. Зазначимо,
що у машин холодоагент і газ для зрідження здебільшого один і
той самий. У випадку, коли зріджуваний газ має Ткр > Ткім, його
можна зріджувати за допомогою компресорної установки без
попереднього охолодження. У такий спосіб зріджують гази, які
використовують для отримання низьких температур, близьких до
0 оС, тобто у побутових холодильних установках. Ми
розглядатимемо установки для отримання рідких газів з
критичними температурами нижче кімнатної.
Ідеальний цикл простого дроселювання повинен мати такі
етапи роботи (рис. 3.1):
1→2 – за Т1 тепло відводиться від газу Q1, у цьому випадку
зростає ентропія системи
= − = ;
2→3 – газ адіабатно (dT ≈ dQ = 0) стискається, у цьому
випадку температура підвищується від Т1 до Т2;
3→4 – ізотермічно відводиться кількість теплоти Q2 = (S2 – S1)
Т2 = dS1T2;
4→1 – газ адіабатно (dQ = 0) розширюється.
З закону збереження маємо Q2 = Q1 + А, де А – робота, затрачена
під час циклу Карно:
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Рис. 3.1. Схема
ідеального циклу Карно
в T–S-діаграмі
зрідження газу

Коефіцієнт ефективності циклу Карно:

α=

=

=

=∆

.

(3.1)

Холодильний коефіцієнт α залежить від величини ∆Т. Чим
вона є більшою ∆Т, тим більшу роботу треба виконати, щоб
перевести газ у рідкий стан.
Для реального циклу Карно діаграму і схему установки
зображено на рис. 3.2.
Газ у компресорі за температур Т2 > Ткр ізотермічно
стискається до тиску Рb, потім адіабатно розширюється в
дросельному вентилі по лінії bc до температури Т1 (зрідження). За
сталої температури Т1 і тиску Р1 газ кипить у випаровувачі до
переходу в насичену пару d. У процесі випаровування газ поглинає
теплоту, що дорівнює прихованій теплоті пароутворення. З часом,
завдяки надходженню тепла ззовні, газ нагрівається до Т2 за
сталого тиску Р1.
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Рис. 3.2. Реальний цикл Карно з одним дросельним вентилем

Весь процес теплопередачі математично можна записати так:
Q1 = Hd – Hc – тепло, яке поглинається в разі переходу рідина–
газ (тут Н – ентальпія);
Q2 = T2(Sd – Sb) – тепло, що відводиться від газу за ізотермічного стискання за температури Т2;
Q3 = Ha – Hd – тепло, що поглинається в разі ізобаричного
нагрівання від Т1 до Т2.
Робота, яку затрачають у такому замкненому циклі:
А= Q2 – (Q1 + Q3) = Т2(Sa – Sb) – (Ha – Hc) = Т2 ∆S – ∆,

(3.2)

де ∆S, ∆І – відповідно, різниці ентропій та ентальпій газу за вищої
температури Т2 і рідини за нижчої температури Т1. Якщо не
використовувати дроселювання (ефекту Джоуля–Томсона), то цей
цикл можна вважати ідеальним і виконати його неможливо,
оскільки для адіабатного розширення газу при S = const необхідні
великі тиски Р ~ 105 атм.
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3.2. Цикл з простим дроселюванням.
Машина Лінде
У випадку повітряного циклу зрідження Лінде запропоновано
аналогічну схему з використанням як холодоагенту в теплообміннику холодного повітря після циклу зрідження. Схему такого процесу зображено на рис. 3.3. У цьому випадку
дроселювання газу відбувається за незмінної ентальпії, що
простежується на Т–S-діаграмі.

Рис. 3.3. T–S-діаграма та схема установки Лінде для зрідження повітря

Коефіцієнт χ ефективності зрідження газу залежить від
співвідношення ізоентальпійних ділянок діаграми:
χ

dp
.
dc

(3.3)

Максимальне значення коефіцієнта зрідження можна визначити з ізоентальпійних кривих χ =
.
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Наведений цикл зрідження, вперше запропонований Лінде, є
простим циклом дроселювання. З графіка χ = f(p2), що на рис. 3.4,
бачимо, що коефіцієнт зрідження має максимум за тиску
р ≈ 150 – 200 атм.

3.3. Цикл з подвійним дроселюванням
Від температури газу перед дросельним вентилем також
залежить χ. Тобто χ збільшується зі зниженням температури газу
перед дросельним вентилем. Тому для збільшення коефіцієнта
корисної дії зріджувача використовують так званий двоступінчастий цикл зрідження, суть якого полягає у проміжному охолодженні газу між Т2 і Т1 за допомогою іншого холодоагенту.
Зокрема, для повітря залежність коефіцієнта зрідження від тиску і
температури подано на рис. 3.4.
Газ через теплообмінник з Р2 і Т2, що його охолодив
холодоагент ззовні (для гелію – рідкий азот), надходить у
теплообмінник і дросельний вентиль. У такому циклі кількість
теплоти менша внаслідок попереднього охолодження робочого
газу.
Для збільшення коефіцієнта корисної дії зріджувальної
машини можна використовувати метод подвійного дроселювання.
Якщо перепад температур між Т2 і Т1 доволі великий, а крива
пара–рідина має високий максимум, то ефективність багатоступінчастого дроселювання зростає. Простежимо роботу такого
зріджувача за схемою і за Т–S-діаграмою (рис. 3.5).
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Рис. 3.4. Залежність коефіцієнта зрідження повітря
від тиску і температури

Рис. 3.5. Т–S-діаграма та схема подвійного дроселювання газу
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Наведемо коротеньке порівняння між двома методами отримання низьких температур шляхом зрідження газу, а саме: методом дроселювання (розглянутим вище) і методом адіабатного
розширення (детандерний метод). Під час ізоентальпійного процесу (дроселювання) зниження температури досягають зі зміною
ентропії з тиском. У разі адіабатного розширення ентропія системи S = const і зниження температури газу відбувається внаслідок
виконання зовнішньої роботи над газом. Порівняємо коефіцієнти
ефективності охолодження для обох процесів.
Найпростішим незворотним адіабатним процесом є процес
розширення газу у вакуумі. Для такого процесу dQ  0 . Тоді,
відповідно до другого начала термодинаміки:
dU   ApdV

і за умови, що dS зростатиме, Т повинно спадати. Отже, у
реальних процесах під час розширення газу у вакуумі відбувається
зменшення внутрішньої енергії газу dU і зниження температури
Т. Однак для реальних систем, у яких виникають незворотні
процеси, dS  0 . Тому реальні холодильні процеси відзначаються
ентальпією – тепловою функцією стану системи, збільшення якої в
разі ізобаричного процесу ( p = const) визначає кількість теплоти,
яку отримує система, – dІ  dU  pdV  Vdp , а в разі p = const –
dH  dU  pdV  dQ . Зміна ентальпії та ентропії системи
визначена співвідношеннями:
=

+

+

;

(3.4)

dІ  Vdp dU  pdV
.
(3.5)

T
T
Це рівняння відображає зв’язок між ентропією, ентальпією та
внутрішньою енергією газу.
dS 
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3.4. Отримання низьких температур методом
дроселювання (ефект Джоуля–Томсона)
Зазначимо, що 1852 р. Д. Джоуль і В. Томсон (Кельвін)
опублікували результати ізоентальпійного розширення (дроселювання) газу через сито і пористу перегородку. Суть ефекту
відображено на рис. 3.6.
Компресор С прокачував газ через посудину W, заповнену
холодною водою, в якій відводили тепло, що виникало внаслідок
стискування газу до р1. Газ пропускали через пористу перегородку
A з вати, або вентиль, добре ізольований від зовнішнього середовища ізоляцією L. Роботу, яку виконує газ під час проходження
через пористу перегородку, визначають за формулою:

A  p2V2  p1V1 .

(3.6)

Рис. 3.6. Схема зниження температури газу методом
дроселювання (ефект Джоуля–Томсона)

Оскільки процес відбувається без віддачі й отримання теплоти (адіабатне розширення), то виконана робота витрачається на
зміну внутрішньої енергії газу, тобто:
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A  U2 U1.

(3.7)

Тоді для ізоентальпійного процесу (процес без зміни теплової
функції газу) можна записати:

H1  p2V2  U2  p1V1 U2  H2 .
Як зазначено вище (див. підрозділ 1.3), зміну температури
вздовж перегородки (так званий диференційний коефіцієнт
Джоуля–Томсона) виражає співвідношення:

 Т 
1
αн    
 р н Ср

  V 

 V  .
Т 
  T  p


Для малих змін T , p
T 

1
Ср

  V 

  V  p .
Т 
  T  p


З іншого боку, можна довести, що для ідеального газу виконується рівняння стану pV  RT . Якщо його продиференціювати

 V 
за умови p = const , то можна одержати, що p
  R , або
 T  p

 V 
pT 
  RT  pV .
 T  p

Тобто

 V 
T
 V.
 T  p

Отже,

зміна

температури в ефекті Джоуля–Томсона для ідеального газу
повинна дорівнювати нулю.
Для реальних газів Д. Джоуль і В. Томсон виявили, що
кінцева температура може як знижуватись, так і підвищуватись,
залежно від початкової температури і тиску газу. Тобто диференційний коефіцієнт αн , залежно від температури і тиску, може бути
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більшим чи меншим від нуля. За умови, що αн > 0, маємо
охолодження газу, а αн < 0 – нагрівання.
У промисловості використовують три способи отримання
низьких температур:
1) метод випаровування низькокиплячих рідин;
2) використання ефекту Джоуля–Томсона (дроселювання);
3) адіабатне розширення газу з виконанням зовнішньої роботи.
За першим методом вдається отримувати низькі температури з
використанням холодоагентів (газів), критична температура для
яких є близькою до потрійної точки цієї речовини.
Найчастіше застосовують метод дроселювання, який ґрунтується на ефекті Джоуля–Томсона. Суть його полягає в тому, що під
час проходження газу через вузький отвір, де створюють різкий
градієнт зміни тиску, відбувається зміна температурного стану.
Причому залежно від температури газу перед дросельним вентилем може наставати як зниження температури газу в процесі дроселювання, так і її підвищення. У першому випадку виникає позитивний ефект Джоуля–Томсона, у другому – негативний.
У випадку адіабатичного розширення dQ  0 , S = const і
dS  0 . Тобто:
Cp

 V  .
dT  
 dp
T
 T 

Коефіцієнт ефективності ізоентропійного процесу в разі
адіабатного розширення визначають за формулою:

 T 
T  V 
α s    
  .
 p  s C p  T  p

(3.8)

Коефіцієнт ефективності ізоентальпійного розширення за
умов дроселювання визначають так:
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 T 
T  V 
V
.
αi    
  
 p i C p  T  p C p

(3.9)

З обох рівнянь бачимо, що
αi
α
V
1; i 1
αs
αs
T

 T  .


 V  p

(3.10)

Для різних тисків співвідношення (3.10) проілюстровано на
рис. 3.7. Бачимо, що співвідношення α i α s прямує до 1 у випадку
систем в інтервалі низьких температур.

Рис. 3.7. Ефективність співвідношення ізоентальпійного та ізоентропійного коефіцієнтів для повітря за різних робочих температур, К:
1–100; 2 – 200; 3 – 250; 4 – 300

Це означає, що для газів Tкр порівняно низькі. Високоефективним є дроселювання, коли тиск перед дросельним
вентилем порівняно малий. Наприклад, у разі двоступінчастого
дроселювання другий каскад дроселювання припадає саме на
інтервали низьких температур Т і порівняно малих тисків р. Такий
процес у цих умовах, завдяки простоті, є ефективнішим. Тоді за
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порівняно високих початкових температур адіабатне розширення є
значним. Тому Д. Клод (1902) запропонував комплексну схему
зрідження повітря, зображену на рис. 3.8.
Спочатку повітря стискають за кімнатної температури Т2 від
тиску р1 до р2. Процес стискування на Т–S-діаграмі позначений
ізотермою ab. Стиснуте повітря проходить через теплообмінник, а
потім розділяється на два потоки. Один потік (х) іде в наступний
теплообмінник, а інший (1-х) – у детандер. Місце розділення
потоків показано на діаграмі точкою с. Детандер може бути
поршневою машиною або турбіною. Принцип будови детандера
розглянемо згодом. Енергія, що виділяється в детандері, переходить до компресора. Теоретично рідке повітря можна отримати в
самому детандері, однак практично це виконати важко, що пов’язане з механічними коефіцієнтами розширення.
Процес розширення в детандері проілюстровано на
T–S-діаграмі у вигляді переходу cf. Якби цей процес був суто
адіабатним, то лінія cf була б вертикальною, адже в цьому випадку
dS = 0. Оскільки ж у реальних детандерах неможливо виконати
процес з dQ = 0 унаслідок природного нагрівання і тепловіддачі
газу, то пряма детандерування є похилою. Холодний газ за
низького тиску р1 після точки f повертається через теплообмінник
до компресора, упродовж шляху охолоджуючи частину газу х
високого тиску р2, яка надходить до дросельного вентиля. Після
дросельного вентиля частина газу зріджується, причому ця
ye
кількість y 
. У такій схемі детандер виконує функції
yi
попереднього охолодження газу.
Зазначимо, що розглянуті способи отримання низьких температур за умов І = const і S = const є головними в разі побудови
кріогенних зріджувальних машин.
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Рис. 3.8. Принципова схема та Т–S-діаграма промислової
установки Клода для отримання рідкого повітря

3.5. Особливості теплопередачі кріогенних матеріалів та
холодоагентів (теплообмінники та регенератори)
Важливими частинами кріогенних станцій є теплообмінники і
регенератори. У техніці низьких температур під теплообмінниками розуміють прилади, у яких відбувається передавання тепла
від газового потоку, що входить у теплообмінник, до зворотного
холодного потоку газу. Найпростіший тип теплообмінника
запропонував К. Лінде (рис. 3.9).
Це дві трубки, вставлені одна в одну і скручені у спіраль.
Стиснутий до високого тиску теплий газ подають внутрішньою
трубкою а, а зворотний потік низького тиску b – між малою і
великою трубками. У випадку, коли потік високого тиску в разі
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конструктивної потреби пропускають між двома трубками, для
ефективнішого перемішування потоків і збільшення коефіцієнта
теплопередачі
теплообмінника,
на
зовнішню
поверхню
внутрішньої трубки напаюють дротину. Такі теплообмінники
використовують у схемах зрідження з простим дроселюванням.
Недоліком цих приладів є порівняно низьке (мале) співвідношення
корисної поверхні теплообміну до загальної маси конструкції. У
випадку подвійного дроселювання використовують трисекційний
теплообмінник. Причому, як відомо,
за методом подвійного дроселювання
холодоагенти
в
теплообміннику
проходять у разі високого, середнього
і низького тиску. Такий теплообмінник називають трисекційним.
Ефективнішим
від
теплообмінника Лінде є теплообмінник
Хемпсона. У цьому приладі газ
високого
тиску
проходить
змійовиком, намотаним у декілька
рядів, у порожнину між двома
трубками. Зворотний потік газу за
низького тиску проходить поміж
Рис. 3.9. Теплообмінник
намотаними
трубками.
Такі
Лінде
теплообмінники високоефективні,
оскільки зустрічний потік газу
низького тиску проходить перпендикулярно до потоку газу
високого тиску, а також газ низького тиску долає по довжині
металу (трубки) менший шлях. Теплообмінник Хемпсона має
більше співвідношення корисної поверхні тепловіддачі до
загальної маси теплообмінника, ніж теплообмінник Лінде. Інший
тип теплообмінника Хемпсона забезпечує теплообмін між газом
високого, середнього та низького тиску. Його недолік – складність
виготовлення, пов’язана зі створенням теплоізоляції між трубками
високого тиску. Переріз таких теплообмінників зображено на рис.
3.10.

154

Фізика низьких температур 

Рис. 3.10. Схематичний переріз теплообмінника Хемпсона

3.6. Теплоізоляція, коефіцієнт низькотемпературної
теплоізоляції
Теплообмін між потоками рідини чи газу характеризують
коефіцієнтом тепловіддачі. Розглянемо процес розподілу температури поблизу стінок теплообмінника залежно від відстані
(рис. 3.11).
Нехай праворуч від стінки теплообмінника міститься газ з
низькими температурою T і тиском р , а ліворуч – газ, що має
високі температуру T і тиск р. Кількість теплоти, яка переходить
від газу з T до газу з T  , можна виразити співвідношенням:
Q

Tм  λ м
,
t

(3.11)
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де Tм – зниження температури між правою та лівою стінками
трубки; λ м – теплопровідність трубки; t – товщина стінки трубки.
Кількість теплоти, що
відходить від середини потоку
газу до стінки трубки і від
стінки трубки до середини
наступного
потоку
газу,
описують рівнянням:
Q  α   T  α  T ,

де
α, α'
–
коефіцієнти
тепловіддачі, тобто кількість
теплоти, що передається за
Рис. 3.11. Розподіл температури
одиницю часу через одиницю
поблизу стінки теплообмінника
поверхні
за
різниці
температур в один градус.
Величини α, α' залежать від теплопровідності, в’язкості і
теплоємності речовини (газу). Згідно з графіком, повний перепад
температур T  T   T  TМ  Т  , а повне відведення кількості
теплоти від двох потоків, відповідно, Q  χT  T  , тобто за
настання рівноваги передавання тепла:
1 1 1
t .
  
χ α α λ м

Оскільки для металу λ м  α , то t

λм

0, і

(3.12)
1 α   α , звідки

χ α  α

α  α
.
(3.13)
α  α
Отже, коефіцієнт тепловіддачі теплообмінника залежить від
співвідношення коефіцієнтів тепловіддачі окремих холодоагентів.
Характеристикою теплообмінників є також коефіцієнт корисної дії (ККД) теплообмінника. ККД теплообмінника – це
χ
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співвідношення повної кількості теплоти, переданої від одного
потоку до іншого, до максимально затраченої кількості теплоти:
η 1

T1  T1 ,
T1  T2

(3.14)

де T1  T1 – різниця температур між потоками на теплому кінці
теплообмінника; T1  T2 – максимальна різниця температур на
кінцях теплообмінника.
Аналітичний вигляд ККД теплообмінника, залежно від площі
поверхні тепловіддачі, проілюстровано на рис. 3.12. Тут S  L –
добуток довжини теплообмінника і периметра стінок
теплообмінника.
Реальний
коефіцієнт
тепловіддачі холодопотоку
визначають
за
таким
емпіричним співвідношенням:
λ
α  Nu  ,
D
де N u – критерій Нусельта,
z

x
y D 
N u  Re  Pr    ; λ – тепL

Рис. 3.12. Залежність ККД
теплообмінника від площі теплообміну

μ Cp

лопровідність
матеріалу;
D – діаметр труби;
m
– критерій РейRe 
μ

– число Прандтля; μ – в’язкість; C p – теплоλ
ємність за сталого тиску.
Отже, за відповідними параметрами для потоку газу можна
розрахувати коефіцієнти тепловіддачі α, α' та оцінити коефіцієнт
тепловіддачі (теплообміну) цілого теплообмінника.
нольда; Pr 
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Наступний етап очищення і теплообміну газу відбувається за
допомогою регенераторів та ректифікаційних установок.

3.7. Ректифікація та регенерація сумішей газів.
Ректифікаційні колони
3.7.1. Регенерація сумішей
Регенерація означає відновлення. Вперше регенератори для
низьких температур використав Я. Френкель (1928).
Система регенератора складається з двох колон, заповнених
насадкою з гофрованої фольги (металевої стрічки), згорнутої в
прості диски (рис. 3.13). Металеві стрічки можна виготовляти з
алюмінію, міді, заліза завширшки 2–3 см і завтовшки 0,5 мм.
Колона регенератора заповнена гофрованим металом з
великою поверхнею, що забезпечує ефективний теплообмін між
металом і газом. За допомогою відповідних клапанів через колони
у поперемінному напрямі можна пропускати газ. Холодний газ,
проходячи через колону, охолоджує металеву фольгу. Через
деякий час клапани перемикаються, і тією ж самою колоною
проходить уже тепле повітря, що охолоджується. Як бачимо,
регенератор може виконувати ті ж самі функції, що й
теплообмінник. Регенератор також можна використовувати для
розділення повітря на окремі складові.
ККД такого регенератора можна отримати за таких міркувань. Якщо проаналізуємо потік газу в прямому і зворотному напрямах, то з’ясуємо, що витрата газу
dm 

ρSdl
ρSdl
; dm 
,



(3.15)

де τ , τ – час проходження газу в прямому і зворотному напрямах.
Зміна кількості теплоти в прямому і зворотному напрямах у
регенераторі
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ρSdl
ρSdl
(3.16)
C p ; dQ 
Cp .
τ
τ
Повне віддавання або приймання теплоти у регенераторі
можна записати так:
dQ 

L

ρS
m
dl  C p ;
τ
τ
0

Q  Cp 

Q  C p

L
m
 ρS
0 τ dS  τ Cp .

(3.17)

Рис. 3.13. Схема промислової установки для регенерації повітря
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Тоді ККД регенератора знаходять як співвідношення повної
кількості теплоти, яку забирає газ від регенератора, до кількості
теплоти, наданої регенератору.

3.7.2. Теплоізоляція
Кріогенна техніка ставить вимоги до якості теплоізоляції. Чим
нижчий інтервал температур, тим серйозніші вимоги до матеріалів теплоізоляції, оскільки: 1) збільшується різниця температур
між навколишнім середовищем і зрідженим газом; 2) зменшується
прихована теплота пароутворення; 3) збільшуються енергетичні
витрати на одиницю холоду.
Високовакуумну ізоляцію в кріогенній техніці запропонував
Дж. Дьюар 1898 р. для зберігання зріджених газів. Найпростіша
модель – посудина Дьюара (рис. 3.14). У ній між двома концентричними посудинами 1 і 2, тобто в порожнині, створюють глибокий вакуум – 10-5–10-6 мм рт. ст. Відкачування проводять через
відкачувальні олов’яні трубки 3, 4.
Абсорбент, яким є активоване
вугілля, поглинає залишкові гази та
сприяє збереженню глибокого вакууму.
Теплопровідність залишкових
газів λ зі зниженням температури і
тиску залежить від кількості
залишкових частинок і тиску, тобто
λ ~ f n , p  . Для зменшення переходу тепла внаслідок теплопровідності залишкових газів необхідно
максимально знизити тиск у вакуумній порожнині. З цією метою
застосовують відкачування форваРис. 3.14. Схема будови
куумною та дифузійною помпами і
посудини Дьюара
попереднє очищення, полірування
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та прогрівання металевих конструкцій.
Кількість теплоти, яку переносять залишкові гази, залежить
від коефіцієнта акомодації δ:
δ

Tп  Tв ,
Tп  Tс

де Тп – температура (енергія) частинки, що падає; Тв – температура
(енергія) частинки, відбитої від стінки; Тс – температура стінки.
За умови Tп  Tв коефіцієнт акомодації δ і кількість теплоти,
яку переносять залишкові гази, прямують до нуля, при Tв  Tс коефіцієнт акомодації δ  1 , а кількість теплоти є максимальною
для шорстких недзеркальних поверхонь. Теплота залишкових газів

Qr  pδT2  T1  .
У високовакуумній ізоляції важливим чинником є ізоляція від
надходження тепла внаслідок теплового випромінювання.
У загальному випадку енергія теплового випромінювання для
нечорного (сірого) тіла пропорційна E  δσT n , де n  f T  , і за
низьких температур  4.
Надходження теплоти внаслідок теплового випромінювання
зменшує проміжні екрани, які не контактують між собою. Проміжний екран, розміщений в азотній трубці, відновлює теплове
випромінювання від зовнішньої стінки Дьюара і зменшує теплове
випромінювання в напрямі посудини з рідким гелієм майже у 150–
200 разів.
Інший чинник теплопровідності конструкції з використанням
високовакуумної ізоляції – це надходження тепла внаслідок
теплопровідності металевих конструкцій. Загалом кількість теплоти, яку відводять металеві конструкції, визначають за
формулою:
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T

QT 

S 2
λdT ,
h T1

де λ – теплопровідність матеріалу; S – площа поперечного
перерізу; h – висота конструкції.
Зрозуміло, що в цьому випадку, якщо немає немонотонних
S
градієнтів температур, то Q  λT2  T1  і залежить від товщини
h
труб та теплопровідності матеріалу. У реальних кріогенних
конструкціях використовують матеріали з низькою провідністю
(нейзильбер, мельхіор, іржостійка сталь).
Ще одним типом низькотемпературної теплоізоляції є так
звана пориста теплоізоляція. Посудини, виготовлені з використанням пористої ізоляції, застосовують для зберігання, перенесення зріджених газів. Такі конструкції перебувають під атмосферним тиском і не потребують додаткового вакуумування. Цей
спосіб ізоляції можна застосовувати для виготовлення з пористих
матеріалів посудин, внутрішня стінка яких перебуває за температури, що не перевищує температуру конденсації повітря. У
протилежному випадку конденсація повітря на внутрішній стінці
пористого матеріалу спричинить підведення повітря з зовнішньої
атмосфери і промерзання матеріалу по всій його товщині.
Наведемо приклади деяких речовин з пористою теплоізоляцією.
Мінеральна (або шлакова) вата. Її виготовляють шляхом
спресовування шлаків доменного або мартенівського відходів;
Вт
, ρ = 150 кг/м3.
λ  0, 28 103
см  К
Скляна вата – довгі скляні волокна діаметром 3–30 мкм;
Вт
ρ = 130 кг/м3, λ  0, 2 103
. Її застосовують зрідка через шкідсм  К
ливу дію на організм людини.
Аерогель кремнієвої кислоти (або перліт) – склоподібний
матеріал
вулканічного
походження,
перлітовий
пісок;
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Вт
, ρ = 40 – 100 кг/м3. Переваги: дешевий, негорюсм  К
чий, хімічно інертний, ледь гігроскопічний.
Мінора – затверділа піна формальдегідної кислоти;
ρ = 10–40 кг/м3.
Пінополістирол – білий пористий матеріал, його можна легко
спресувати,
має
низький
коефіцієнт
водопоглинання;
Вт
.
λ  0, 4 103
см  К
λ  0, 2 103

3.7.3. Ректифікація сумішей
Ректифікацією називають процес тепло- і масообміну між
потоками нерівноважних рідин і газу, що складаються з однакових
компонент і рухаються у протилежних напрямах в адіабатному
пристрої за сталого атмосферного тиску.
Здебільшого ректифікацію газів застосовують для розділення
суміші різних газів (у тому числі й повітря) на окремі хімічно чисті
компоненти.
Суміші, які подають у ректифікаційну колону, переважно
попередньо охолоджують до низьких температур, близьких до
температури розділення суміші. Розділені компоненти суміші
підігрівають до кімнатної температури. Для розуміння принципу
роботи ректифікаційної колони опишемо її схему, зображену на
рис. 3.15.
З використанням розбіжності у концентраціях рідини і пари
суміш різних кріорідин можна розділити методом ректифікації на
окремі компоненти бажаної чистоти. Процес ректифікації відбувається в апаратах колонного типу, у яких рідина і пара
рухаються в протилежних напрямах і забезпечують необхідний
для масообміну контакт двох фаз. Для безперервного збагачення
ректифікованих газів по висоті ректифікаційної колони встановлюють так звані тарілки ситоподібного типу. Рідке повітря
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найчастіше
розділяють
двоколонними
ректифікаційними
апаратами.
Колона складається з посудини високого тиску 5 (у якій
міститься випаровувач), конденсора 2 і корпусу колони низького
тиску 1. Саме в колоні 5 розташовані пристрої, які забезпечують
максимальний тепловий контакт між парою та рідиною.
Це так звані тарілки 4.
На кожній тарілці є зріджена
компонента суміші, через
яку проходить пара суміші
газів. Газ подають через
теплообмінник 6. Суміш,
яка розділяється в ректифікаційній колоні, вводять у
середину колони. Пара піднімається до рідини, що
стікає тарілками. Частина
пари конденсується в трубках конденсора 2, і конденсат стікає вниз через
Рис. 3.15. Схема ректифікаційної
пористу прокладку 3. Пара
колони
для отримання збагаченого
азоту, яка залишається,
кисню та азоту
відходить з ректифікаційної
колони трубкою, що у
верхньому кінці колони. Внизу, для підтримання однакового рівня
рідини, частина рідини може відводитись через отвір R, а частина
переходить у пароподібний стан під дією випаровувача.
Сировиною газорозділювальних низькотемпературних ректифікаційних установок можуть слугувати суміші різних природних газів, зокрема й повітря, у якому за нормальних умов
містяться такі гази, %: азот – 75,52; кисень – 23,15; аргон – 1,28;
двоокис вуглецю – 0,046; неон – 12,5  10 4 ; гелій – 0,72  10 4 ;
метан – 0,8  10 4 ; криптон – 3,3  10 4 ; водень – 0,035  10 4 ; ксенон –
0,36  10 4 .
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Розглянемо принцип роботи ректифікаційних колон для
отримання O2 (рис. 3.16). Такі колони вперше виготовила фірма
«Філіпс».
Ректифікаційна колона для кисню має башту 2 з посудиною 1.
Охолоджене повітря надходить у змійовик 4, додатково
охолоджується й ізоентальпійно
дроселюється у вентилі 3. Газ
надходить у колону через теплообмінник 4. Після дроселювання
рідке повітря потрапляє у верхню
частину колони, де, стікаючи вниз,
збагачується чистим пароподібним
киснем, що піднімається вгору.
Збагачене киснем рідке повітря
відходить через трубопровід у
вигляді пари або збирається у
нижній частині колони.
У колоні для ректифікації
азоту N2 вгорі є конденсор –
випаровувач, який дає змогу
додатково очистити газоподібний
азот, що надходить у ректиРис. 3.16. Схема ректифікаційну
колону
шляхом
фікаційної колони для
отримання рідкого кисню
конденсації азоту в міжтрубному
просторі конденсора. Для конденсації парів азоту в міжтрубному просторі кріогенна рідина з
вентиля 3 трубками надходить у верхню частину випаровувача.
Відпрацьована кріогенна рідина потрапляє в атмосферу.
Крім ректифікаційних колон одноразової, можна використовувати колони дво- та багаторазової ректифікації.
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3.8. Одержання низьких температур відкачуванням
парів гелію
Найпростіше знижувати температуру відкачуванням парів
рідини, що кипить у термоізольованому посуді. Саме таким
методом з використанням низькокиплячої рідини – рідкого гелію
4
He – досягнуто температури близько 1 К. Перші роботи в цьому
напрямі виконані з застосуванням звичайного гелію, що є практично чистим ізотопом 4Не. Згодом для одержання наднизьких температур широко використовували ізотоп 3 Не, що трапляється в
природі лише у вигляді рідкої домішки з концентрацією не
більше 10-4 %.
Рідкий гелій має унікальні властивості, багато з яких виявляються важливими й у разі використання його як холодоагента.
Насамперед це відсутність потрійної точки, тобто збереження
рідкого стану за тиску насичених парів до будь-яких низьких
температур. Перехід 4Не у надрідкий стан за температури
Т = 2,172 К полегшує процес вирівнювання температури в рідині за
низьких температур. Низьке значення теплоти випаровування
гелію потребує ретельної теплоізоляції кріостатів, охолоджуваних
гелієм. Найхарактерніші параметри та низка термодинамічних
властивостей рідкого 4Не наведені у додатку 4.
Тиск насичених парів 4Не експоненціально зменшується зі
зниженням температури і за температур Т < 1 К становить
менше 10 Па. Тому для одержання низьких температур
відкачуванням парів гелію необхідно використовувати вакуумні
помпи з доволі високими швидкостями відкачування, з огляду на
мализну теплоти випаровування гелію. У додатку наведено
значення швидкості відкачування помп, що працюють за кімнатної
температури і тиску насичених парів гелію, необхідні для
забезпечення температурного діапазону.
Загалом швидкість відкачування V, опір тракту відкачування з
провідністю F і швидкість дії помпи Vn пов’язані співвідношенням
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  .
V F Vn

(3.18)

Час, потрібний для досягнення необхідної температури,
залежить від ефективної швидкості відкачування помпи і комунікацій. Приблизно час відкачування парів гелію над рідиною
можна розрахувати за співвідношенням:
t 2,1 

V
P
ln 1 ,
S  v P2

(3.19)

де V – об’єм порожнини, з якої відкачують газ; S – площа поперечного перерізу відвідного трубопроводу; ν – швидкість парів під
час відкачування; P1, P2 – тиск парів газу над рідиною на початку і
наприкінці відкачування.
Установку для досягнення температур у діапазоні 1,0 – 4,2 К
зображено на рис. 3.17.

Рис. 3.17. Схема установки для досягнення низьких температур
шляхом відкачування парів гелію над киплячою рідиною
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Розглянемо будову установки в процесі термостатування.
Установка складається з нетерморегульованого кріостата 7,
ртутного манометра 6, або манометра, що забезпечує вимірювання
тиску парів над поверхнею рідини в діапазоні від атмосферного
до декількох міліметрів ртутного стовпа. Залежність температури
рідкого гелію від тиску парів над ним наведено у додатку 3. Далі є
два вентилі – тонкий 5 та грубий 4 для регулювання швидкості
відкачування парів гелію, азотна пастка 2, форвакуумна помпа 1,
що забезпечує високу (ν > 20 л/с) швидкість відкачування. Метод
відкачування парів гелію над киплячою рідиною практично дає
змогу отримати температуру близько одного градуса Кельвіна.

3.9. Методи вимірювання низьких температур
Розглянемо головне поняття термодинаміки про теплову рівновагу тіл. Якщо існують два тіла, що перебувають у тепловій
рівновазі з нагрітим тілом, то у разі контакту між ними перенесення тепла від одного тіла до іншого не буде. Розглянемо
практичні питання вимірювання температури.
Газова термометрія. Важливість газового термометра
ґрунтується на тому, що здебільшого гази поводяться майже як
ідеальні. Незначні відхилення від ідеальності описані достатньо
простими залежностями від густини і температури. Для ідеального
газу
рV=NRT,

(3.20)

де р – тиск; V – об’єм; N – кількість газу; R – універсальна газова
стала.
Для реального газу рівняння (3.20) зазвичай записують у
вигляді віріального розкладу за степенями густини:
рV=NRT[1+B(T)(N/V) + C(T)(N/V)2 +…],

(3.21)

де B(T) і C(T) – відповідно, другий та третій віріальні коефіцієнти.
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Відмінність рівнянь ідеального газу і віріального розкладу
зумовлена наявністю сил взаємодії між молекулами.
У газовій термометрії найпоширеніші два методи:
термометрія за абсолютними рV-ізотермами і менш надійний –
метод газового термометра сталого об’єму. Інтерполяція
отриманої ізотерми до нульової густини дає шукану температуру.
Метод газового термометра сталого об’єму ґрунтується на
простому співвідношенні, яке для незмінної кількості газу має
вигляд:
р/рr = T/Tr.

(3.22)

Отже, вимірюючи співвідношення тисків р/рr за різних
температур експерименту, можна отримати значення відповідних
температур.
Перевагою газової термометрії є безпосереднє вимірювання
температури, висока чутливість газових термометрів. На
вимірювання температури газово-термометричним методом не
впливають магнітні та електромагнітні поля. Газові термометри
можна використовувати для диференційних змін температури.
Розглянемо газовий термометр Симона (рис. 3.18). Він
складається з посудини А об’ємом V, з’єднаної з (пружинним)
манометром за допомогою капіляра з малим об’ємом V.
Нехай уся система заповнена квазіідеальним газом, для якого
виконується співвідношення

р V
 const до початкового тиску
T

p0 і за початкової температури Т0. Тоді для деякої температури Т
можна записати:
рV0 pV p0V p0V0 ,



T0
T
T0
T0

звідси
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(3.23)

VT0  V0T

або
1
1
.
(3.24)
VT0      P0  PV
0 
T
P
Якщо невідомий жоден з об’ємів – ні  , ні V, то їх можна
визначити шляхом градуювання системи за відомих двох–трьох
точок температури. Після цього за відомими значеннями Р0 і Р
можна визначати температуру з рівняння (3.24) або побудувати
робочий графік. Причому можна побудувати графік залежності
1
1
 f   . У випадку пари рідких газів для отримання лінійної
T
P
залежності T  f (P ) необхідно дотримуватись умови V  V0 .
Для практичної реалізації такої умови використовують газовомасляний термометр (рис. 3.19).
Сифонний механізм термометра дає змогу підтримувати
правий кінець манометра на нульовій позначці незалежно від
вимірюваної температури, а лівий кінець може бути
проградуйований у досліджуваному інтервалі температури. Цим
методом вимірювання температури можна отримати такі
параметри точності вимірювання: в інтервалі температур 55–90 К
точність вимірювання T  0,05 К , в інтервалі 2–5 К – T  0,01 К ,
в інтервалі 90–150К – T  4  10 К .
Розглянуті вище газові термометри легко застосувати до
диференціального (нескінченно малого) вимірювання різниці
температури. У випадку диференціального термометра залежність
зміни температури T  Ta  Tb можна записати як функцію різниці
тисків у посуді А і В – P .
2
Для цього випадку T  T 1  V0T   AT , де А – площа
P
р
Vt  Vt
поперечного перерізу капілярної трубки.
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Отож, завдяки градуюванню такого
термометра, можна вимірювати нескінченно малі різниці температур.
Недоліки роботи газових термометрів такі:
1) потрібно враховувати мертвий
простір манометра у вигляді меніска
рідини;
2) необхідно підтримувати в процесі
вимірювання сталу температуру середовища, в якому міститься манометр
(зовнішнє середовище);
Акустична термометрія. Під час
адіабатного стиснення і розширення в
газі поширюються поздовжні звукові
хвилі, що мають швидкість υ :

Рис. 3.18. Вигляд і
будова газового термометра Симона:
1 – манометр; 2 – пружина; А – вимірна
колба

υ 2 = Bs /,

(3.25)

де Bs – адіабатний об’ємний модуль
пружності газу;  – його густина.
3) потрібно враховувати термічне розширення матеріалів, з
яких виготовлено термометр, оскільки за різних температур цей
коефіцієнт різний.
Оскільки
= NM/V = Mр/RT,

(3.26)

то для ідельного газу

υ 02 =RT/M.

(3.27)
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Рис. 3.19. Схема газово-масляного
термометра: 1 – сифонний
механізм; 2 – вимірний манометр;
3 – капіляр; 4 – газонаповнений
вимірний об’єм

Термодинамічну температуру можна обчислити, якщо відомі
, R і M, а значення υ0 виміряне експериментально. Щоб урахувати
ефекти, зумовлені неідеальністю газу, вираз (3.27) зазвичай
записують у формі віріального розкладу за степенями тиску:

υ 02 = A0(T) + A1(T)р + A2(T)р2 +…,

(3.28)

де A0(T), A1(T) і A2(T) – відповідно, нульовий, перший і другий
акустичні віріальні коефіцієнти. Сьогодні швидкість звуку
найточніше вимірюють за допомогою акустичного інтерферометра
з циліндричним резонатором. Акустичні хвилі в трубі збуджує
випромінювач, розташований на одному її кінці; довжину хвилі
визначають вимірюванням переміщень відбивача між сусідніми
резонансними максимумами. В газовій термометрії вимірювані
величини (об’єм і тиск) є статичними, а в акустичній –
динамічними.
Магнітна термометрія. Температурну залежність сприйнятливості
парамагнітної
речовини
можна
обчислювати,
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припустивши, що вона складається з окремих невзаємодійних
диполів, і перший збуджений стан достатньо далекий від
основного.
Газова термометрія, що ґрунтується на вимірюванні
діелектричної проникності. Для ідеального газу справджується
рівняння Клаузіуса–Моссоті:
(r – 1)/(r + 2) = /Vm,

(3.29)

де r – діелектрична проникність (r =  /0); Vm – молярний об’єм;
 – молярна поляризовність.
Або
р = R/ (r – 1) / (r + 2) T.

(3.30)

Рівняння (3.30) покладено в основу первинного методу
термометрії,
якщо відома
молярна
поляризовність та
експериментально відшукані значення r. Метод, що ґрунтується
на визначенні діелектричної проникності, відрізняється від
акустичного тим, що треба знати значення молярної
поляризовності, яку не вдається отримати з теорій. Для цього
методу необхідна одна градуювальна точка з відомою
температурою, і якщо використати температуру потрійної точки
води, то метод можна застосовувати як первинний.
Газова термометрія з вимірюванням показника заломлення.
Існує тісний взаємозв’язок між газовою термометрією, що
ґрунтується на визначенні діелектричної проникності, і газовою
термометрією, що ґрунтується на визначенні показника
заломлення n. Для високих частот у рівнянні (3.29) r можна
записати як n2. Для малих густин виконується таке
співвідношення:
n –1  ,

(3.31)
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де  – густина газу. Цей вираз називають законом Гладстона–
Дела. Отже, якщо в одному з плечей інтерферометра Майкельсона
розташувати комірку з газом, то з підвищенням тиску зростатиме
оптична довжина шляху l, отож
l/l = n –l  .

(3.32)

Будь-який з цих методів, що достатньо строго ґрунтується на
термодинамічних принципах, можна взяти за основу в разі
створення інтерполяційного термометра.
Методи вимірювання високих температур, що ґрунтуються на законах теплового випромінювання (залежність
спектральної та інтегральної випромінювальної здатностей
від температури тіл), називають оптичною пірометрією.
Прилади, які використовують для цього, називають
пірометрами випромінювання. Залежно від того, який
тепловий закон використовують під час вимірювання
температури нагрітих тіл, розрізняють три температури –
радіаційну, колірну та яскравісну.
Усю температурну шкалу в інтервалі низьких температур
можна перекрити одним методом реєстрації температури та
різними методами в різних підінтервалах усієї низькотемпературної шкали.
Для визначення і регулювання температури використовують
різні методи, зокрема, такі: теплове розширення твердих тіл,
електричний опір матеріалів або електрорушійну силу термоелектропроцесів, магнітну сприйнятливість речовин. У цьому разі
бажаною є лінійна залежність температури від обраного параметра.
За допомогою різних параметрів одного і того ж матеріалу або
одного параметра різних речовин можна вимірювати низькі
температури в усьому діапазоні. Причому градуювати такі елементи можна за реперними точками міжнародної чи термодинамічної
шкали температур: міжнародна шкала T = t оC + 273,15 K– вимірювання в кельвінах; термодинамічна шкала – Т, К. Наведемо
деякі реперні точки різних речовин для інтервалу низьких темпе-
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ратур: точка плавлення льоду T = 273,15 K, t = 0 оC; точка кипіння
рідкого кисню Т = 90,18 К, t = -182,97 oC; точка кипіння рідкого
азоту Т = 77,4 К, t = -195,65 оC; точка кипіння рідкого водню
Т = 20,27 К, t = -252,88 оC; точка кипіння рідкого гелію Т = 4,21 К,
t = -268,94 оC.
Іншим важливим методом є метод вимірювання температури
киплячої рідини шляхом зміни пружності насиченої пари над
рідиною.
Запишемо рівняння Клайперона–Клаузіуса в диференціальdр
L
ному вигляді:
, де L – прихована теплота випарову
dT T  V
вання. Якщо відобразити приховану теплоту випаровування у
вигляді

dр

L  L0  αT , то

отримаємо

dр
L0
α
, або


dT T  V V

V dT

 α . Оскільки V  1 , то dр  dT  α , або в інтеL0
T
P
T
L0
р

гральному вигляді – ln P  ln T  const .
Як бачимо, з урахуванням термодинамічних характеристик
газу можна отримати таблицю залежності температури рідкого
газу від тиску пари газів над рідиною. Цей метод вимірювання
температури дуже ефективний під час роботи в інтервалі температур від 1,6 до 4,2 К, тобто у тому інтервалі, в якому досягнення таких температур пов’язане з відкачуванням парів рідкого
гелію над рідиною.
Розглянемо термометрію, що ґрунтується на явищі
термоелектронної емісії (термо-е.р.с.). Зазначимо, що металам
притаманна функціональна зміна розподілу енергії електронних
станів залежно від температури. Якщо одна частина провідника
перебуває за температури Т, а інша частина – за температури
T  T , то енергія електронів у різних кінцях металу буде
пропорційною E1  kT і E2  k (T  T ) , що спричинить виникнення між теплим і холодним кінцями провідника термоелектрорушійної сили, яку можна записати як відношення різниці
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U
Τ
. Термоелектрорушійна сила залежить від властивостей металу,
ширини рівня Фермі електронів і концентрації електронів у металі
за заданої температури, а також теплопровідності металу. Тому в
разі використання спаю двох дротин з суттєво різними
характеристиками на теплому кінці такої термопари можна
отримувати різницю термоелектрорушійних сил, що буде
індикатором температури. Оскільки температура вимірних кінців
термопари може спонтанно змінюватись (залежно від умов
вимірювання), то використовують так звані диференціальні
термопари.
Опорна
частина
термопари
перебуває
у
термодинамічній рівновазі з киплячою кріогенною рідиною, а
вимірна – у досліджуваному інтервалі температур. Такі термопари
можна проградуювати за допомогою низькокиплячих зріджених
газів з різними точками кипіння. Зазвичай, термопари добре
працюють у широкому інтервалі низьких температур
Т = 4,2–300,0 К.
Наведемо деякі приклади схем приєднання термопар та
методи вимірювання термоелектрорушійної сили. Схему диференціальної термопари подано на рис. 3.20.

потенціалів на різних кінцях дроту до різниці температур ε 

Рис. 3.20. Схема вимірювання низьких температур за допомогою
диференціальної термопари: 1 – вимірний спай термопари; 2 – опорний
спай термопари; 3 – реєструвальний вимірний пристрій
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Графіки залежності термоелектрорушійної сили від температури для деяких типів диференціальних термопар зображено на
рис. 3.21. Бачимо, що зміна електрорушійної сили термопари в
інтервалі температур 0–50 К у випадку, коли опорний кінець
термопари перебуває за температури 0 С, становить усього
декілька мікровольт, а якщо опорний кінець термопари міститься в
рідкому гелії, ця зміна сягає мілівольта.
Переваги термопар: 1) простота виготовлення; 2) порівняно з
газовими термопарами, доступніші в практичному використанні;
3) майже лінійність залежності   f (T ) у широкому інтервалі
температур.
Недоліки термопар: 1) слабка залежність   f (T ) в
інтервалі температур 4,2–50,0 К; 2) немає лінійної залежності
V  f (  T ) в інтервалі температур нижче 4,2 К.

Рис. 3.21. Градуювальні криві диференціальної термопари сплаву
Au+Fe-Cu

Розглянемо термометри опору. Відомо, що в нульовому
наближенні опір матеріалу з урахуванням кристалічної структури
матеріалу можна описати як сумарний опір, або провідність,
зумовлену власною структурою електронних зон у металі та
структурою і впорядкованістю дефектів ρ r , а також складовою, що
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залежить від теплових коливань атомів кристалічної ґратки. Якщо
врахувати статистичний характер розподілу дефектів у кристалі і
не брати до уваги процеси, пов’язані з температурною зміною
домішкової провідності матеріалу, то можна користуватися
температурною зміною провідності ρ i (опору) матеріалу і вважати
її еталонною для цього матеріалу. Тобто ρ = ρr + ρi при ρ r  f (T ),
ρ  f (ρi ). На підставі цього припущення побудовані так звані
термометри опору, які використовують як датчики температури.
dρ i
Чутливість такого термометра залежить від
. Для металів
dT
dρ i
значення
, у разі переходу від кімнатної температури до
dT
температури  D, лінійно зменшується з температурою, а за
dρ i
температури Т <  D значення
змінюється за законом Тn, де
dT
3 < n < 5.
Термометри опору, виготовлені з металів, повинні відповідати таким вимогам:
1) опір ρi в інтервалі Т >  D має лінійно залежати від
температури;
2) для використання цих термометрів за низьких температур
метал повинен мати якомога нижче значення температури Дебая
(  D);
3) метал повинен бути високої чистоти, щоб ρr було якомога
малим і не залежало від температури.
Сьогодні еталонними є платинові термометри опору. Їх виготовляють так. Відпалену тоненьку платинову дротину поміщають у захисну оболонку з пірексу у вигляді намотаної спіралі.
Потім, для уникнення механічних напружень, що можуть виникнути в такому термометрі, дротину повторно відпалюють. Такі
термометри за температури Т = 300 К мають опір R = 25 Ом.
Градуювання виконують за еталонними температурними точками.
Для виготовлення термометрів опору можна використовувати

178

Фізика низьких температур 

також сплави різних металів. Наприклад: Au + 0,05 Fe;
Cu + 0,02 Fe.
У низькотемпературній техніці, крім металевих, використовують напівпровідникові термометри опору. Вперше напівпровідникові термометри опору увів Д. Фрідберг на Вашингтонській
конференції з термометрії (1954). Для теплового напівпровідника
залежність опору від температури зображено на рис. 3.22.
За високих температур у напівпровідниках виникає власна
провідність напівпровідника, зумовлена переходом електронів з
валентної зони в зону провідності (на рис. 3.22 це зображено у
вигляді лінійного спадання опору та зростання провідності). В
інтервалі низьких температур (Eg << kT) провідність напівпровідників сформована донорною та акцепторною провідністю.
Причому можна очікувати, що в разі підбирання відповідного
напівпровідника з донорною чи акцепторною домішкою можна
отримати напівпровідниковий термометр з доволі лінійними
характеристиками lg ρ  f 1 T  .

Рис. 3.22. Градуювальні криві силіцієвого та германієвого
термометрів опору

На рис. 3.23 наведено схему підключення напівпровідникового термометра опору.
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Рис. 3.23. Місткова схема
вимірювання температури за
допомогою напівпровідникового
термометра опору

3.10. Основне рівняння кріостатування
Кріостатування – це процес усталення термодинамічної
рівноваги між кріоносієм та досліджуваним об’єктом. Безумовно,
цей процес не миттєвий і залежить від потужності теплового
випромінювання досліджуваного об’єкта, його фізичних параметрів і геометричних розмірів. Перш ніж розглядати методи
кріостатування об’єктів, необхідно мати уявлення про фізичну
картину динаміки усталення термодинамічної рівноваги між
кріостатованим об’єктом і кріоносієм, тобто з’ясувати залежність
між потужністю теплового випромінювання і температурою кріостатування, а також фізичними характеристиками та геометричними розмірами об’єкта.
Розглянемо тіло (об’єкт) довільної форми, його умовно
зображено на рис. 3.24.
Нехай це тіло є джерелом теплового випромінювання.
Стосовно процесу кріостатування цього об’єкта запишемо закон
збереження енергій. Сформулюємо його так: повна кількість
теплоти Q1 , яку приймає тіло від кріоносія за одиницю часу τ , і
кількість теплоти Q2 , яку віддає поверхня тіла за той самий час,
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компенсована кількістю теплоти  Q , що виділяється в об’єкті за
час τ , тобто

Q  Q1  Q2 .

(3.33)

Рис. 3.24. Схематичне зображення об’єкта і процесу
кріостатування

Значення Q1 можна обчислити за такими міркуваннями.
Кількість теплоти Q1 , яку приймає елемент об’ємом тіла dV за
час τ , можна описати так: dQ1  сV ρdVQv , де cV – питома теплоємність тіла; ρ – густина тіла; Q  (t   ) – зміна температури об’єму dV тіла від початкової t до кінцевої;  – температура кріостатування.
Усе тіло за проміжок часу τ поглине кількість теплоти

Q1   dQ1   CV ρQV dV  CV ρVV ,
V

V

(3.34)
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де V  1 dV – середня об’ємна температура тіла на про
V

V

міжку часу τ .
Знайдемо тепер кількість теплоти Q2 , яку віддає поверхня
кріостатованого тіла за одиницю часу τ . Елементи поверхні тіла
dS за час τ віддають у середовище деяку кількість теплоти

Q2  αdS dSτ,
де α – коефіцієнт тепловіддачі (теплопровідності); ds – перепад
температур початкової t та кінцевої  елемента поверхні dS тіла.
Тоді зі всієї поверхні тіла в середовище розсіюється кількість
теплоти

Q2   αdS dSτ  αSS τ ,

(3.35)

середній
коефіцієнт теплопровідності
dS – середня температура поверхні тіла.

тіла;

S

де

α

–

S 

1
  dS
SS

Кількість теплоти  Q , що компенсує потоки кількостей
теплоти Q1 і Q2 , можна записати через повну потужність
теплового випромінювання P, що затрачається у кріостатній ванні
за час τ , тобто
∆

=

∆τ.

(3.36)

Тоді рівняння теплового балансу для процесу кріостатування
матиме вигляд Pτ  α S S   сV ρVV ,
або

P  αS S  сV ρV

V
dV
. (3.37)
lim
T 0 P  α S S  сV ρV
τ
dτ
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Можна довести таке: якщо розподіл температурного поля у
тілі рівномірний і не має різких градієнтів, то середня поверхнева
температура тіла  S і середня об’ємна температура  V дорівнюють одна одній.
Нехай температурне поле залежить від двох координат, тобто
   ( x, y ) . Позначимо елемент поверхні тіла dS=dxdy, а
елемент об’єму dV=dxdydz. Тоді середню об’ємну температуру
об’єкта можна записати так:

V

1

V

 dZ    ( x , y ) dxdy

  dV
  dV



V

 dV

V



S

x y

 dz   dxdy

V

   ( x , y ) dxdy


x y



 dxdy

Z



x y

  ( x , y ) dS


S

  S  .

S

x y

Тобто з урахуванням наближення рівномірного розподілу
теплового поля досліджуваного тіла рівняння теплового балансу
можна записати у вигляді диференціального рівняння першого
порядку:
d
αS
1


P  0.
dτ сV ρV
сV ρV

Нехай
потужність
теплового
випромінювання
зменшується у процесі кріостатування за законом типу

P( τ)  P0e
Тоді отримаємо рівняння вигляду

αS
τ
сV ρV

.

(3.38)
тіла

(3.39)
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αS


τ
d
αS
1


P0e сV ρV  0 .
dτ сV ρV
сV ρV

(3.40)

Розв’яжемо це рівняння у два етапи. Спочатку знайдемо
розв’язок однорідного рівняння:
d
αS
d
αS

  0 , або

dτ ,
dτ сV ρV

сV ρV

(3.41)

або
ln   

αS
τ  c.
сV ρV

Звідси визначаємо


  C1e

αS
cV ρV

,

(3.42)

де C1  f (τ) – функція, що залежить від τ .
Наступний етап полягає в підстановці розв’язку однорідного
рівняння в неоднорідне і визначення U ( τ ) :
αS


d dU  cV V τ
αS

e
 U  
dτ
dτ
C
V ρV


αS

  cV ρV τ
.
e


(3.43)

Підставимо (3.43) у рівняння (3.41):
αS

αS

αS

αS


τ
dU  cV ρV τ
αS CV ρV τ
αS  cV ρV τ
1
e

e
u
e
u
P0e cV ρV  0 ;
dt
cV ρV
cV ρV
cV ρV
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dU
P
P
P
 0  0 ; dU  0 dτ ; або u  0 τ  C2 .
dt cV ρV
cV ρV
cV ρV

(3.44)

Тоді загальний розв’язок рівняння (3.41) можна записати у
вигляді суперпозиції розв’язків:


e

αS
τ
cV ρV

 P0


τ  C2 .
 cV ρV


У початковий момент кріостатування   0 , і це означає, що
C2 = t1 відповідає початковій температурі тіла. Тоді


e

αS
τ
cV ρ V

 P0


τ  t1 .
c
ρ
V
 V


(3.45)

Нехай тепер маємо справу з квазічорним тілом, для якого
початкову потужність теплового випромінювання можна приблизно записати так:
P0  IS  βσ  t14 S ,

де β – коефіцієнт випромінювальної здатності сірого тіла; σ – стала Стефана–Больцмана.
Тоді отримаємо остаточне рівняння для залежності
Θ=
α,
, , :


  t1e

αS
τ
сV ρV

 βσS 3 
t1  1.

 сV ρV


(3.46)

Отож отримано основне рівняння кріостатування досліджуваного об’єкта. Якщо відомими є розподіл потужності
теплового випромінювання тіла у процесі кріостатування, фізичні
характеристики та геометричні розміри зразка, то можна
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попередньо розрахувати температури кріостатування Θ за заданого
часового інтервалу кріостатування чи часу τ, який необхідно
затратити.

3.11. Методи кріостатування у фізиці низьких температур
В експериментальних дослідженнях та на виробництві
досліджувані зразки (об’єкти) можна кріостатувати двома принципово різними методами:
1) за допомогою підтримування над дзеркалом киплячої
кріогенної рідини сталого тиску насичених парів;
2) зміною швидкості кріогенних парів у разі охолодження
теплопроводу та зразка за допомогою киплячої рідини до температури кріостатування з необхідним підведенням до зразка кількості теплоти шляхом нагрівання парів кріоносія.
Якщо у першому випадку для кріостатування потрібно
постійно підтримувати сталу різницю тисків між насичувальною
парою і рідиною, причому ця різниця р є пропорційною до
температури кріостатування й у випадку кріостатування в рідкому
гелії за температури Т = 1,6 К досягає р ≈ 755 мм рт. ст., або
майже 1 атм, то у другому достатньо обмежитися зміною
швидкості охолоджувальних парів та зміною потужності
нагрівного елемента.
Зазначимо, що необхідними складовими процесу кріостатування є кріостат, у якому поміщено об’єкт кріостатування, та
прилад, за допомогою якого виконують кріостатування.
Розглянемо принципову схему кріостатування об’єктів. На
рис. 3.25 зображено пристрій для кріостатування, змонтований на
основі диференціального манометра. Перше коліно манометра
з’єднане з порівняльною камерою 3, а друге – з кріостатом. Обидва
коліна зашунтовані вентилем 2, який використовують для задання
еталонної порівняльної різниці тисків.
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Рис. 3.25. Схема
кріостатування на базі
диференціального
манометра

Різницю тисків між киплячою кріорідиною та насичувальною
парою у кріостатній ванні фіксують диференціальним манометром
такими способами:
1) регулюють швидкість відкачування парів за допомогою
системи вакуумних вентилів, установлених на лінії від кріостата
до вакуумної помпи. В цьому випадку диференціальний манометр
є своєрідним датчиком температури (термометром);
2) регулюють кількість насичувальної пари над рідиною за
допомогою нагрівника з фотоелектронним пристроєм за постійного відкачування парів. Термостатування у другому випадку
зводиться до зміни потужності теплового випромінювання пічки
кріостата. Воно пов’язане зі збільшенням витрат кріорідини.
Замість диференціального манометра можна використовувати
поплавковий регулятор тиску, який зображено на рис. 3.26.
Опишемо принцип його роботи. Попередньо за допомогою
вентиля 1 у порожнині між поплавком і вакуумним мастилом
створюють різницю тисків, після чого вентиль перекривають і вся
система працює у режимі зрівняння тисків у клапані з тиском
насичувальних парів у кріостаті. Якщо тиск у кріостаті більший, то
клапан відкритий, а якщо менший, то клапан піднімається над
рідиною і закриває вхід до вакуумної помпи.

 Розділ 3. Основні методи отримання…

187

Рис. 3.26. Схема кріостатування шляхом поплавкового
регулювання тиску газу
кріоносія в кріостаті:
1 – шунтувальний вентиль;
2 – гумова шайба, що слугує
склянкою регулятора тиску;
3 – основа регулятора;
4 – клапан-поплавок, що
міститься у вакуумному
мастилі

Зазначимо, що таке термостатування виконують шляхом
створення сталої різниці тисків над дзеркалом кріорідини.
На рис. 3.27 зображено дві схеми регуляторів тиску з
еластичними сегментами. Принцип роботи регулятора типу а
аналогічний до попереднього.
Такий регулятор можна використовувати для кріостатування в
інтервалі 1,6–4,2 К з точністю  0,001 К. Регулятор б складається
з еластичного сифона 8, обмежувального циліндра 5, запірної
кульки 7, показника рівня рідини 6. Принцип роботи ґрунтується
на використанні пружної здатності сифонних з’єднань.
Кріостатування може відбуватися і шляхом зміни швидкості парів
кріоносія з постійним підведенням зовнішньої теплоти. Такий
метод кріостатування є основою побудови Уніфікованої
терморегульованої системи (УТРЕКС-1). З огляду на це, будову та
принцип будови регуляторів кріостатування розглянемо далі.
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Рис. 3.27. Схеми регуляторів тиску з використанням мембран:
а – еластична діафрагма; б – сифон; 1 – шунтувальні вентилі;
2 – верхня кришка; 3 – еластична мембрана (гума товщиною близько
1 мм); 4 –- основа; 5 – обмежувальний циліндр; 6 – покажчик рівня;
7– гумова кулька; 8 – сифон

Контрольні запитання і завдання
1. Назвіть головні етапи ідеального циклу простого дроселювання.
2. Опишіть метод подвійного дроселювання.
3. Поясніть ефект Джоуля–Томсона.
4. Укажіть відмінності між теплообмінниками Лінде і Хемпсона.
5. Назвіть основні характеристики теплообмінників.
6. Назвіть основні матеріали для низькотемпературної ізоляції.
7. У чому полягає ректифікація суміші газів?
8. Назвіть головні методи вимірювання температури у фізиці.
9. На яких ефектах ґрунтується вимірювання температури за
допомогою термопари?
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10. У чому полягає процес кріостатування?
11. Запишіть і поясніть основне рівняння кріостатування.
12. Назвіть головні методи кріостатування у фізиці низьких
температур.
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РОЗДІЛ 4. КРІОГЕННІ СИСТЕМИ
ТА УСТАНОВКИ
Кожна кріогенна установка базується на циклах, які є багаточисленними. Відомо, що послідовну сукупність окремих процесів,
які утворюють цикл, можна утворити різним поєднанням цих
процесів, унаслідок чого виникло розмаїття циклів, причому їхня
кількість продовжує зростати. Така обставина зумовлює
необхідність класифікувати установки й цикли для зведення
численних варіантів у єдину, логічно обґрунтовану систему.
Класифікація базується на істотних ознаках, зміна яких
спричиняє появу нових елементів у структурі циклів. Кількість
таких ознак доволі значна; насамперед до них можна зачислити:
призначення циклу; способи отримання холоду (типи термодинамічних процесів охолодження); кількість ступенів охолодження;
вигляд і кількість робочих речовин; температурний рівень
охолодження; корисну холодопродуктивність тощо.
Нижче наведемо систему класифікації, де використано дві
найістотніші ознаки: призначення установки і спосіб отримання
холоду.

4.1. Класифікація кріогенних установок за призначенням
За призначенням усі кріогенні установки поділяють на
чотири головні групи: рефрижераторні, зріджувальні, комбіновані
і газорозподільні.
Рефрижераторні установки – широка група установок,
призначених для вирішення таких завдань кріогеніки, як
охолодження і термостатування. Зазвичай, ці завдання вирішують
одночасно; об’єкт охолоджують до певного температурного рівня і
підтримують у цьому стані компенсацією припливу теплоти за
допомогою того чи іншого процесу охолодження.
Як приклад можна навести кріогенні рефрижераторні
установки для охолодження і підтримування низької температури
у дослідницьких кріостатах, у системах інфрачервоної техніки та
квантової електроніки, високовакуумних камерах, надпровідних
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пристроях (генератори, двигуни, кабелі, магніти тощо), у біології
та хірургії, а також інших сферах науки і техніки.
Кожна сфера застосування зумовлює певні вимоги до
температури, холодопродуктивності, маси, габаритів, енерговитрат, часу впускання, надійності тощо. Наслідком цього є
відмінність типів застосовуваних циклів.
Зріджувальні установки. Для вирішення іншого важливого
завдання кріогеніки – переведення речовини в рідкий стан, а іноді
й у тверду фазу – застосовують зріджувальні установки. У разі
використання терміна «зріджувальний цикл» необхідно зазначити,
що поняття «цикл» стосується замкнутих кругових процесів, коли
система повертається до початкового стану. Однак під час
зрідження газу цикл замикається частково, частину робочої
речовини відводять у рідкому стані. Для зручності викладу надалі
вживатимемо термін «цикл» і для зрідження газу, тоді під
процесом потрібно розуміти прості випадки зміни стану
(стиснення, теплообмін, розширення тощо), а під циклом –
комплекс цих процесів. Це стосується і газорозподільних
установок, що виробляють рідкий продукт. Найширше кріогенні
зріджувальні системи застосовують для зрідження природного
газу (метану), кисню, азоту, водню, гелію. Кожна речовина має
свою температуру конденсації – від 112 К для метану до 4,2 К для
гелію. Крім того, сильно відрізняється продуктивність установок –
від декількох літрів зрідженого кріогену на годину до десятків
тисяч літрів на годину.
Комбіновані установки. Сьогодні широко застосовують
установки, які дають змогу одночасно (або послідовно) зріджувати
газ і проводити термостатування у рефрижераторному режимі.
Таке співвідношення функцій робить установки універсальнішими, гнучкішими, здатними вирішувати різні завдання.
Найпоширенішими є гелієві зріджувальні рефрижератори.
Газорозподільні установки. Поділ газових сумішей на
складові компоненти також вважають одним з головних завдань
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кріогеніки. У процесі розділення найчастіше газову суміш
охолоджують до температури конденсації.
Головною вихідною газовою сумішшю є атмосферне повітря,
з якого отримують азот, кисень, аргон, а також рідкісні гази
(криптон, ксенон, неон тощо). Такі ж процеси використовують для
розділення природних і попутних газів, для виділення рідкісних
ізотопів. Установки формують з урахуванням властивостей
робочої речовини, продуктивності, виду продукту, який
отримують, і низки інших чинників.
Класифікація кріогенних установок за призначенням (рис. 4.1)
дає наочне уявлення про області застосування кріогенних систем.
Однак такий підхід до класифікації не може бути вичерпним,
оскільки не враховує термодинамічних чинників. Наголосимо, що
один і той самий термодинамічний цикл можна застосовувати у
рефрижераторних, зріджувальних і газорозподільних установках,
що виконують різні завдання.

4.2. Класифікація за способом отримання низьких
температур
Класифікація за способом отримання низьких температур дає
змогу поділяти цикли на групи, кожна з яких налічує низку типів,
залежно від процесу охолодження. Тут враховують тільки ті
процеси, які доволі широко застосовують на практиці.
Установки на основі термомеханічної системи. Тут
робочим середовищем є газ або рідина. У цій системі процеси
здійснюють під впливом тиску р (узагальненої сили) на об’єм V
(узагальнену координату). У циклах використовують такі
термодинамічні процеси охолодження: дроселювання, розширення
в детандері, вихлопування з постійного об’єму, ізотермічне
розширення з підведенням теплоти, випаровування рідкого
кріогену.

Розділ 4. Кріогенні системи та установки

Рис. 4.1. Схема класифікації кріогенних установок за призначенням



193

194

Фізика низьких температур 

Установки з використанням робочого середовища у
твердому стані. Тут застосовують такі процеси охолодження, як
адіабатне розмагнічування і термоелектричне охолодження.
Установки на основі властивостей ізотопів гелію. Сюди
зачисляють цикли, що використовують особливі властивості
такого робочого середовища, як зріджені ізотопи гелію 3Не і 4Не.
Зокрема, доволі часто застосовують процес розчинення 3Не в 4Не.
Перша з зазначених груп установок є найпоширенішою в
кріогенній техніці, оскільки у промислових установках
використовують саме термомеханічну систему. Адіабатне
розмагнічування і розчинення 3Не в 4Не призначено передусім для
отримання наднизьких температур (нижче 1 К). Ці системи
використовують у фізичних експериментах; промислового
застосування вони практично не мають.
На рис. 4.2 наведено схему класифікації циклів за способом
охолодження. Тут окремо виділені методи охолодження, що
знаходяться у стадії розробки і лабораторних досліджень.
Подальший розвиток цього підходу до класифікації полягає у
детальнішому розгляді кожного типу циклів, оскільки один і той
самий процес охолодження можна застосовувати у різних
варіантах. Прикладом такої детальної класифікації циклів є схема,
яку подано на рис. 4.3 стосовно систем, що використовують
процес дроселювання. Просте дроселювання доповнюють
попереднім охолодженням у різних варіантах, вводять цикли з
подвійним дроселюванням. Розвиток багатоступінчастого процесу
дроселювання призводить до циклів дроселювання суміші робочих
речовин. Можливі цикли з корисним використанням енергії
розширеного потоку.
Очевидно, що загальна вихідна схема класифікації, поруч з її
детальнішим розглядом, дає змогу визначити місце кожного циклу
у всьому різноманітті кріогенних пристроїв (рис. 4.3).
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Рис. 4.2. Схема класифікації циклів за способом охолодження
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4.3. Реальні цикли у кріогенних установках. Головні
параметри
Розглянуті вище ідеальні цикли є цікавими, насамперед, як
еталони для порівняння. Усі процеси, що протікають у реальних
умовах, є незворотними; наслідком цього слугують істотні
розбіжності у характеристиках ідеальних і реальних циклів.
Ця відмінність позначається у зменшенні холодопродуктивності і збільшенні витрат енергії, необхідної для отримання
одного і того ж ефекту, порівняно з ідеальними циклами.
До головних характеристик реальних циклів належать:
холодопродуктивність і мінімальна робота.
Кількість теплоти Qх, яку відводять від тіла за одиницю часу
за температури, нижчої від температури навколишнього
середовища, називають корисною холодопродуктивністю і
вимірюють у ватах. Часто з метою отримання зручних для
розрахунку значень холодопродуктивність Qх відносять до витрат
робочої речовини, яка циркулює. Отриману величину qх зазвичай
називають питомою холодопродуктивністю (питомою корисною
холодопродуктивністю). У реальних системах холодопродуктивність Qx (Вт) визначають як добуток її питомої величини qx
(Дж/кг) на витрати G (кг/с):
=

.

(4.1)

Слід розрізняти повну і корисну холодопродуктивність.
Незалежно від виду реального циклу його повну питому
холодопродуктивність можна визначити як зменшення ентальпії
на
одиницю
маси
робочої
речовини
Hk
у
всіх
холодопродуктивних процесах цього циклу:
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Корисну питому холодопродуктивність qx визначають як
різницю між її повною величиною qx,пов і сумою питомих витрат
холодопродуктивності qп:
=

,пов

−∑

п

.

(4.3)

Витрати холодопродуктивності, зумовлені незворотністю
різних процесів у реальних системах, містять різні складові:
∑

п

=

п

+

+

вт

+ ⋯,

(4.4)

де qп – втрати, зумовлені неповнотою рекуперації теплоти;
qc – втрати, зумовлені надходженням тепла з навколишнього
середовища; qвт – втрати, зумовлені витіканням.
Поняття холодопродуктивності застосовують не тільки до
рефрижераторних, а й до циклів зрідження. Відмінність
зріджувальних циклів полягає у тому, що їхня холодопродуктивність реалізується не тільки у вигляді теплового потоку,
який відводять від охолоджуваного об’єкта, а й у вигляді
виведеної з системи частини потоку робочої речовини зі зниженою
ентальпією.
У зріджувальних циклах використовують поняття коефіцієнта
зрідження , який дорівнює відношенню кількості зрідженого газу
до кількості газу, що надійшов у систему. Коефіцієнт  визначає
частку робочої речовини, яка перейшла у рідкий стан, і
отриманого з установки у вигляді корисного продукту. Для
ідеального циклу  = 1. Питому холодопродуктивність визначають
теплотою, яку відводять від газу в процесі його зрідження:
qx = (H1 – Hf),

(4.5)

де H1 – ентальпія газу за температури навколишнього середовища;
Іf – ентальпія рідини.
Мінімальна робота. Для отримання корисного ефекту
холодопродуктивності необхідно виконати роботу, яка залежить



Розділ 4. Кріогенні системи та установки

199

від виду використовуваного термодинамічного циклу. В ідеальних
циклах ця робота є мінімальною. У реальних циклах, окрім
мінімальної роботи, виконується додаткова робота L для
компенсації витрат, обумовлених необоротністю процесів у
реальних системах. У найпоширеніших термомеханічних
кріогенних системах головною складовою є робота, яку виконують
під час стискання компресором робочої речовини.
Роботу стискання 1 кг ідеального газу записують так:
=

ln

/ηіз ,

(4.6)

де R – газова стала; р2/р1 – відношення тисків; із – ізотермічний
ККД.
Повні витрати енергії дорівнюють виконаній роботі
=

±

дод ,

(4.7)

де Lдод – додаткова робота, яку виконують, наприклад, за рахунок
зовнішніх джерел холоду (кріогенна машина (+Lдод)), або енергії,
що повертається в детандер (- Lдод).
На практиці часто використовують поняття питомої роботи
l0 – відношення повної роботи L до отриманого ефекту
(холодопродуктивності qx рідини, частки x рідини, частки Мі
продуктів розділення):
для рефрижераторних циклів:
= /

;

(4.8)

для зріджених циклів (кДж на 1 кг рідини):
= / ;
для газорозподільних циклів (кДж на 1 м3 продукту):

(4.9)
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= /

,

(4.10)

де х – частка рідини; Мі – частка продуктів розділення.
Під час проектування кріогенних систем прагнуть так обрати
параметри циклів, щоб забезпечити мінімальне значення l0.
У разі проведення термодинамічного аналізу кріогенних
циклів використовують інший вираз для визначення повної
роботи, що дає змогу виявити вплив окремих видів втрат на
сумарну роботу й ефективність циклу. Цей вираз випливає з
другого начала термодинаміки і записують його так:
=

+Δ ,

(4.11)

де Lmin – мінімальна робота, яку виконують в ідеальному
оборотному циклі; L = T ∑ S – додаткова робота, яку
необхідно виконати для компенсації втрат (Т0 – температура
навколишнього середовища); ∑  – сумарна зміна ентропії всіх
тiл, що беруть участь у цьому процесі або циклі. Значення Si для
кожного окремого процесу (елемента) кріогенної установки
обумовлено втратами.
Формулу (4.11) часто використовують для термодинамічного
аналізу кріогенних установок. Цей аналіз дає змогу визначити
вплив втрат в окремих елементах (машинах, апаратах) і вказує
шляхи підвищення ефективності кріогенних систем. Поряд з
питомою холодопродуктивністю і питомою роботою, використовують інші характеристики, що дають змогу порівняти кріогенні
цикли та оцінити їхню ефективність.
Холодильний коефіцієнт. Холодильний коефіцієнт  – це
відношення корисної холодопродуктивності qх до виконаної
роботи:
ε= / .
(4.12)
Холодильний коефіцієнт  не є термодинамічною
характеристикою, а лише мірою ефективності охолодження на
одиницю виконаної роботи. Коефіцієнт  використовують для
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порівняння між собою циклів, що працюють на однакових
температурних рівнях і виконують однакову функцію.
Холодильний коефіцієнт більший для циклу, в якому втрати є
меншими. З формул (4.8) і (4.9) випливає, що коефіцієнт 
обернено пропорційній до l0.
Для ідеального рефрижераторного циклу Карно
С = qх/lmin = Tk/(T0 – Tk);

(4.13)

для ідеального зрідженого циклу:
ід = (H1 – Hf)/T0(S1 – Sf) – (H1 – Hf).

(4.14)

Ступінь термодинамічної досконалості t, або термодинамічний к.к.д., характеризує ефективність реального циклу,
порівняно з відповідним ідеальним прототипом. Це поняття часто
використовують у кріогенній техніці; параметр  дає змогу
оцінити втрати холодопродуктивності від незворотності процесу,
з’ясувати їхнє відносне значення. Ступінь термодинамічної
досконалості визначають як відношення холодильного коефіцієнта
реального циклу р до холодильного коефіцієнта еквівалентного
ідеального циклу ід:
t = р/ід.

(4.15)

Очевидно, що завжди t < 1, і тільки за умови повної
оборотності циклу t = 1. Величину t можна виразити по-іншому.
Оскільки у порівнюваних циклах (реальному та ідеальному)
повинна бути однаковою холодопродуктивність qx, то з
урахуванням формули (4.12) можна записати:
 = ( ⁄ )⁄(

⁄

) =

/ .

(4.16)

Тобто, значення t легко обчислити як відношення витрат
енергії в ідеальному та реальному циклах. Зазначимо, що під
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ідеальним циклом зазвичай розуміють оборотний цикл,
термодинамічно найдосконаліший для реалізації цього завдання.
Зокрема, для термостатування за постійної температури Тк
ідеальним є цикл Карно; тоді з урахуванням формули (4.13) можна
записати:
t = р/ід = р(Т0/Тк – 1).

(4.17)

Для ідеального циклу зрідження з урахуванням формули
(4.14) отримаємо:
t = р/ід = рT0(s1 – sf) – (І1 – Іf)/(І1 – Іf).

(4.18)

Наведені формули є простими й зручними, проте вони
характеризують вплив втрат інтегрально і не дають змоги оцінити
ефективність окремих процесів та елементів у кріогенних
установках. Глибшу характеристику реальних циклів можна
отримати з використанням формул (4.11) і (4.16):
 =( −

∑ ∆ )/

=1− ∑ П / .

(4.19)

∑ ∆ = ∑ П = П + П + ⋯ + П є сумою
Тут вираз
додаткових втрат енергії внаслідок втрат від незворотності
окремих процесів кріогенного циклу. Отож формула (4.19)
даватиме змогу аналізувати структуру величини t і визначити
вплив окремих втрат Пі = Т0Si на ступінь термодинамічної
досконалості. При цьому сумарну незворотність усього циклу
виразять через незворотності окремих простих процесів.
Ексергетичний коефіцієнт корисної дії е – це відношення
потоків ексергії, що відводять від системи Е до ексергії Е0, яку
підводять:
е = E/E0.
(4.20)
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Ексергія – максимальна робота, яку може виконати термодинамічна система під час переходу від поточного стану до стану
термодинамічної рівноваги. Використання поняття ексергії дає
змогу кількісно визначити вплив нерівноважності термодинамічних процесів на ефективність перетворення енергії, тобто дає
змогу врахувати особливості другого закону термодинаміки:
виділити ту частину енергії, яка не може бути використана через
газодинамічні явища, тертя, теплообмін. Такий підхід дає змогу
аналізувати ступінь термодинамічної досконалості того чи іншого
елемента установки і не вимагає попередньої оцінки
працездатності всієї установки загалом.
Ексергія, яку відводять від системи, є різницею між ексергією,
яку підводять, та її втратами ∑ Пі , тобто
=
− ∑ Пі .
Очевидно, що для оборотних процесів ∑ Пі = 0 і Е = Е0(е = 1).
Дослідження потоків ексергії та її перетворень у різних
елементах кріогенних установок дає інформацію про
термодинамічну досконалість цих елементів і установки загалом.
Для обчислення е необхідно знати потоки ексергії та їхню
залежність від параметрів стану системи. Ексергію можна
визначити за ексергетичними діаграмами або за формулою
ЕП = І – Т0S. Ексергетичний к.к.д. е, як і термодинамічний,
використовують для термодинамічного аналізу кріогенних
процесів і циклів.
Розглянуті характеристики циклів широко застосовують під
час розрахунку та аналізу кріогенних систем. Зазначимо, що,
зазвичай, неможливо забезпечити оптимальне значення відразу
всіх характеристик. Наприклад, висока питома холодопродуктивність qx часто не відповідає високому холодильному
коефіцієнту  і мінімальній втраті енергії. Отож у кожному
конкретному випадку до кріогенних установок висувають певні
вимоги, виконання яких створює найкращі умови роботи.
Розрахунок циклу зазвичай супроводжують його оптимізацією,
суть якої полягає у виконанні низки розрахунків за умови зміни
різних параметрів (тисків, температур, допустимих втрат тощо).
Передусім приймають ті значення параметрів, які забезпечують
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оптимальні або близькі до оптимальних показники за однією або
декількома характеристиками. Найповнішу інформацію про
ефективність циклів, джерел втрат і методів їхнього зменшення
дає термодинамічний аналіз з використанням співвідношень (4.19)
або (4.20).

4.4. Енергетичний баланс окремих ступенів охолодження
Кожна кріогенна установка базується на низькотемпературному термодинамічному циклі, що представляє собою
сукупність різних процесів. Для термомеханічної системи такими
процесами зазвичай є стискання, теплообмін, розширення.
Кріогенна установка забезпечує необхідний ефект (охолодження,
термостатування, зрідження) шляхом послідовної реалізації цих
простих процесів. Конструюванню та розробці кріогенної
установки зазвичай передують вибір термодинамічного циклу і
його розрахунок.
Завдання розрахунку циклу передбачають визначення потоків
теплоти і маси робочої речовини, а також визначення параметрів
стану у всіх характерних точках. Під час розрахунку циклу багато
вихідних даних зазвичай доводиться обирати заздалегідь, зокрема:
к.к.д. машин, тиск потоків, температуру, надходження тепла з
навколишнього середовища, гідравлічні втрати тощо. Обрані та
визначені під час розрахунку параметри кріогенної установки
повинні відповідати оптимальним значенням тих чи інших
показників ефективності. Незважаючи на численність і
різноманітність кріогенних циклів, їхній розрахунок можна
побудувати на основі єдиного підходу, на єдиній методологічній
основі.
Сутність такого підходу полягає у тому, що будь-який
складний цикл можна представити як послідовну сукупність
окремих ступенів охолодження. На кожному ступені здійснюють
такий процес охолодження, який забезпечує функціонування
ступеня й циклу загалом. Найчастіше використовують процеси
дроселювання, розширення в детандері, їхнє поєднання, а також
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зовнішнє охолодження (зрідженим холодоагентом або за
допомогою окремого холодильного циклу).
Незважаючи на різноманітність кріогенних циклів, кількість
варіантів їхніх ступенів порівняно невелика. Очевидно, для
побудови загального методу розрахунку потрібно отримати
формули, які даватимуть змогу визначити всі розрахункові
характеристики для окремих типових ступенів. Формули для
обчислення потоків теплоти і маси зазвичай отримують з рівнянь
енергетичного та матеріального балансу для окремих ступенів
охолодження.
Метод енергетичного балансу широко застосовують для
розрахунку кріогенних установок і систем. Він базується на
фундаментальному принципі збереження енергії. Під час
розрахунку кріогенних циклів найчастіше доводиться мати справу
з відкритими термомеханічними системами, які працюють у
стаціонарному режимі. У цьому випадку вираз для енергетичного
балансу записують так:
∑

+ ∑

+ ∑

= 0,

(4.21)

де Li – робота, що чисельно дорівнює енергії, яку отримує чи
віддає система, Дж; Gi – маса i-го потоку, що надходить в систему
або відходить з неї, кг; Hі – питома ентальпія потоку, Дж/кг;
Qі – теплота, яку отримує або віддає система, Дж.
Слід врахувати, що такими складовими енергетичного
балансу, як зміна кінетичної і потенціальної енергії, нехтують. У
випадку використання рівняння (4.21) необхідно враховувати
знаки величин.
Рівняння енергетичного балансу зазвичай складають, якщо
прийняти за одиницю потік, що вводять у цикл (надходить з
компресора), тобто Gi = 1. Цей прийом є узагальненим для
зріджувальних, рефрижераторних та газорозподільних циклів.
Розглянемо деякі ступені охолодження, які найчастіше
трапляються в кріогенних циклах, і складемо для них рівняння
енергетичного балансу. Є певна відмінність для ступенів
зріджувальних і рефрижераторних циклів, отож послідовно
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розглянемо спочатку ступені зріджувальних циклів, а потім – їхні
варіанти, які використовують для рефрижераторних кріогенних
систем.

4.5. Кріогенні установки на зріджувальних циклах
Застосування поршневих детандерів та дроселів, а також додаткових елементів кріотехніки дає змогу створювати малогабаритні та промислові установки для отримання рідких газів.
Розглянемо будову та принцип роботи головних вузлів
гелієвої станції та деякі установки, у яких використовують
приховану теплоту випаровування азоту і гелію для відведення та
зберігання кріоносіїв.
Головними елементами кріогенної станції можна вважати
такі: зріджувачі, компресори, теплообмінники, газгольдери, ресивери. Кожен з цих загальних елементів складається з низки пристроїв, які конструктивно теж є оригінальними.
Зріджувач – це пристрій, у якому вмонтовані теплообмінники,
детандер, дросельний вентиль, посудина для зберігання
зрідженого газу.
У комплексі зріджувач зображений на рис. 4.4. Розглянемо
будову детандера і принцип його роботи.
Детандер, або розширювальна машина, складаєтся з адіабатно розширювального механізму Е та гідравлічного механізму
(гальма) Н. Суть гальмівного механізму полягає у перетворенні
роботи, яку виконує газ над поршнем, у кінетичну енергію потоку
води, що його витісняє інший поршень.
Розширювальний (детандерний) механізм Е складається з
впускного клапана 1, робочого поршня 6, кожуха механізму 5,
ущільнювального сальника 4, робочого штока поршня 3,
випускного клапана 2.
Опишемо принцип роботи детандера, що вмонтований у
зріджувачі П. Л. Капіци. Цикл його роботи починається так: за
допомогою контактного пристрою запускають електромагніт, що
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відкриває водяний клапан і знижує тиск води на поршень та
відпускає запірний механізм, який утримує важіль. Пружина
відтягує важіль і за допомогою штока відкриває впускний клапан.
Одночасно інший важіль закриває випускний клапан. Газ, що
входить у простір між циліндром і поршнем, рухає поршень на
деяку відстань ~0,7 см. Після цього кулачок, натискаючи на ролик
відповідного важеля, піднімає його, і вхідний клапан закривається,
газ припиняє надходити. Поршень детандера рухається далі вгору,
і газ адіабатно розширюється в просторі між поршнем та
циліндром. Роботу, яка виконується в цьому разі, компенсує
енергія струменя води, що виштовхується з отвору вгорі
детандера.
Коли хід поршня завершується, струм в електромагніті
переривається, його якір відтягується догори за допомогою
пружини, відкриває випускний клапан і повертає запірний
механізм у початкове положення, а також закриває водяний
клапан. Тоді в простір між
поршнем і циліндром гідравлічного механізму Н надходить
вода і повертає поршень за
допомогою штока у початкове
положення, виштовхуючи адіабатно розширений охолоджений
газ через вихідний клапан у
теплообмінник. Цикл завершується.
Елементом зріджувальної
установки є також дросельний
вентиль (рис. 4.5). Цей вентиль
складається зі шпинделя з похилим низом 2, корпусу з
ущільнювальним
сідлом
3,
Рис. 4.4. Схема поршневого
ущільнювача
1.
Опишемо
детандера з водяним гальмом
принцип роботи дросельного
вентиля.
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Під час переміщення шпинделя під дією газу змінюється
площа поперечного перерізу щілини, через яку газ переходить з
ділянки високого тиску в порожнину низького тиску. У такому
пристрої відбувається розширення газу без виконання зовнішньої
роботи, що супроводжується перетворенням енергії стиснутого
газу в кінетичну енергію струменя газу. Як відомо, такі процеси
виникають за умови І = const і приводять до зниження температури
газу.
Ще один елемент кріогенної станції – газгольдер. Це посудина
для збереження великих об’ємів зріджуваного газу, який
випаровується зі збірника рідкого газу і перебуває за низького
тиску (атмосферного). Сучасні газгольдери можуть вміщувати газ
об’ємом 2–10 м3 (рис. 4.6).
Пристрій складається з основи 3, внутрішньої посудини 2,
рухомої посудини 1 та ізоляційного матеріалу 4.

Рис. 4.5. Схема будови дросельного
вентиля

Рис. 4.6. Схема будови
газозберігального газгольдера



Розділ 4. Кріогенні системи та установки

209

У таких кріоустановках розрізняють ступені з зовнішнім
охолодженням та з розширенням потоку в детандері. За ступенів із
зовнішнім охолодженням передбачено використання рідкого
холодоагенту як джерела зовнішнього охолодження. Потік G0
надходить у посудину, де кипить, випаровується і відводить
теплоту від робочої речовини, температура якої у такому випадку
знижується. Рідину отримують в окремих установках або в
допоміжному циклі, який функціонує паралельно з головним. З
цією метою зазвичай використовують такі речовини, як аміак,
фреон, азот, водень тощо.
На рис. 4.7 наведено T–S-діаграму цього процесу. У
зазначеному випадку реалізується внутрішній процес охолодження
розширенням у детандері частини основного потоку робочої
речовини. Прямий потік надходить за температури Т2 з тиском р2.
Цей потік охолоджується у теплообміннику в інтервалі температур
від Т2 до Т3, потім частина його втягується у детандер, де
розширюється до тиску р1; його температура понижується до Т5. В
ідеальному детандері процес розширення ізотропний з ідеальною
зовнішньою роботою (S = const), к.к.д. детандера є меншим від
одиниці. Інша кількість робочої речовини охолоджується
зворотним потоком і покидає систему за температури Т4.

Рис. 4.7. T–S-діаграма процесу охолодження під час розширення
потоку в детандері
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Рівняння енергетичного балансу для зазначеного процесу
записують так:
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Права частина цього рівняння визначає витрати холоду, ліва –
необхідну холодопродуктивність qД. У цьому випадку
холодопродуктивність реалізується під час розширення потоку і
визначається зміною ентальпії у детандері та ізотермічним
ефектом дроселювання ∆ .
Можливі й інші варіанти систем з детандером. Застосовують
систему, в якій увесь прямий потік проходить через
теплообмінники та розширюється до проміжного тиску рпр
(р1 < рпр < р2).

4.6. Кріогенні системи з розширенням потоку
в дросельному пристрої
На рис. 4.8 наведено схему та T–S-діаграму кріосистеми з
розширенням потоку в дросельному пристрої. Таку систему
зазвичай зачисляють до систем остаточного охолодження; вона
замикає цикл і створює корисний ефект на найнижчому рівні
температур Тk = Тf.
Потік рідини Gn надходить за температури Т2 у теплообмінник
Т, де охолоджується до температури Т3, потім дроселюється до
стану, що відповідає точці 4 (двофазна область). Утворюється
суміш рідини i пари. Отриману рідину кількістю х відводять з
установки. Так реалізується корисний ефект зрідження кріорідини.
Пара зі стану 5 надходить у теплообмінник Т, де підігрівається до
температури Т1 і виводиться з системи. Значення Т1 зумовлене
неповною рекуперацією теплоти у теплообміннику та
надходженням тепла з навколишнього середовища. Рівняння
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енергетичного балансу для такого процесу розширення потоку в
дроселі записують так:
др

=

∆

=

(

−

)+

∆

+

.

(4.23)

Тут H1 – ентальпія рідини, H3 – ентальпія пари. Ізотермічний
ефект дроселювання ∆
за температури надходження рідини у
систему Т1 = Т2 визначає холодопродуктивність, а права частина
формули (4.23) – витрати холоду.

Рис. 4.8. Схема (а) та T–S-діаграма (б) кріосистеми з розширенням потоку
в дросельному пристрої
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4.7. Кріогенні установки рефрижераторного типу.
Зберігання та транспортування кріогенних рідин
У рефрижераторних циклах особливістю є те, що рідина не
відводиться (х = 0); замкнутим контуром циркулює одна і та ж
кількість робочої речовини – прямий потік дорівнює зворотному.
Іншою особливістю є те, що на деяких (передусім, останніх)
етапах остаточного охолодження забезпечується корисна
холодопродуктивність qх. Характер розподілу на кожному етапі
корисної холодопродуктивності залежить від типу охолоджуваного об’єкта й умов роботи рефрижераторної установки.
Розглянемо деякі варіанти рефрижераторних систем.
Системи з зовнішнім охолодженням. Схема такої системи
рефрижераторного типу подібна до схеми для зріджувального
циклу, однак прямий і зворотний потоки Gi є рівними між собою
(х = 0).
Системи з розширенням у детандері. Відмінність схеми такої
системи рефрижераторного типу від схеми полягає лише в рівності
прямого та зворотного потоків. Рівняння для холодопродуктивності, яку створюють розширеним у детандері потоком,
записують так:
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Посудину Дьюара виготовляють з чотирьох мідних посудин,
змонтованих одна в одній. Внутрішня посудина є робочою ємністю для гелію. Проміжні посудини утворюють ванну для рідкого
азоту, яка захищає рідкий гелій від нагрівання з навколишнього
середовища. Передавання тепла конвекцією усувають створенням
між зовнішньою та внутрішньою посудинами високого вакууму.
Для зменшення випаровування холодоагентів труби-підвіски
гелієвої ємності й азотної ванни виготовлені тонкостінними і з
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малотеплопровідного матеріалу, а поверхні посудин з боку
вакуумного простору ретельно відполіровані.
Схематичну будову посудини Дьюара подано на рис. 4.9. У
верхній кришці посудини є центральний отвір 1, через який
наливають рідкий гелій, бокова трубка для виходу випаровуваного
гелію 4, трубка для заливання рідкого азоту 2, отвір для виходу
випаровуваного азоту 3, вакуумовані порожнини 5 як
теплоізоляційний матеріал.
Наливний отвір у кришці посудини укомплектовано корком з
гумовим ущільнювачем.
Фарбування і напис на посудині Дьюара роблять залежно від
наповненого зрідженого газу.
Посудини Дьюара використовують для відведення та зберігання
зрідженого газу зі збірника газу.
Сьогодні використовують різноманітний посуд об’ємом 1–106 л для
зберігання зріджених газів. Широко
використовують металевий дьюарівський посуд ємністю від 2 до 50 л (для
зрідженого азоту та гелію). Його
будову описано у підрозділя 1.9.
Втрати зрідженого газу в зазначеному
посуді становлять 20–40 г/год. Сьогодні у промисловості виготовляють
посуд для транспортування рідкого
азоту ємністю V = 250–2 000 л. Втрати
внаслідок випаровування – приблизно
Рис. 4.9. Схема перерізу
300 г/год (рис. 4.10).
посудини Дьюара для
зберігання рідкого гелію
Посудина ТРЖК–2 складається з
внутрішньої посудини з іржостійкої
сталі, кожуха, щита з приладами, вентиля наповнення посудини,
вакуумно-порошкової ізоляції, абсорбенту (силікагель).
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Рис. 4.10. Схема промислової посудини ТРЖК-2, яку застосовують для
транспортування та зберігання рідкого азоту

4.8. Функціональна схема роботи гелієвої станції
Головним елементом установки для отримання рідкого гелію
є детандер. У детандері П. Л. Капіци гальмівним пристроєм слугує
гідравлічне гальмо. У сучасних детандерах функцію гідравлічного
гальма виконує гальмівний двигун, що працює в режимі генератора синусоїдних коливань. Такий двигун дає змогу контролювати
роботу детандера. На екрані осцилографа відображено картину
роботи детандера. На вертикально відхилені пластини надходить
сигнал від тензодатчиків, які вмонтовані (приклеєні) на зовнішній
поверхні детандера й інформують про зміну тиску газу в детандері
(сигнал тензодатчика пропорційний до тиску в циліндрі детандера). На горизонтальну пластину осцилографа надходить сигнал
від генератора синусоїдних коливань, що розміщений на кривошийному механізмі детандера. В результаті отримують осцилографічну розгортку, зображену на рис. 4.11.
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Рис. 4.11. Осцилограма
тензодатчиків детандера в процесі
зрідження гелію: 1–2 – запускання
газоподібного гелію в детандер;
2–3 – мертвий хід впускного клапана; 3–4 – адіабатне розширення
робочої суміші; 4–1 – випускання
охолодженого газу

Розглянемо принципи роботи кріогенних установок та станцій
на прикладі функціональної схеми будови гелієвої станції
(рис. 4.12).
Газоподібний гелій з балонів під тиском р = 150 атм
напускають у ресивер (посудина, в якій підтримують тиск
0–40 атм). З ресивера газ проходить через блок очищення і
потрапляє в чистий газгольдер. Чистий газоподібний гелій з
газгольдера за допомогою компресора стискають до р = 25 атм.
У зріджувачі гелій під р = 25 атм в першому ступені
теплообмінника охолоджують зустрічним холодним потоком
гелію. Потім газ проходить через азотну ванну й охолоджується до
температури кипіння рідкого азоту, а далі – через другу секцію
теплообмінника й охолоджується до Т = 27 К. За цієї температури
відбувається розгалуження газоподібного гелію.
Приблизно 60 % газу надходить на вхід детандера, де
розширюється до 1,4 атм й охолоджується до Т = 12 К. Інша
частина гелію, яку охолоджує зустрічний потік детандерного гелію
в третій і четвертій секціях теплообмінника, проходить через
дросельний вентиль у збірник рідкого гелію. Зі збірника рідкого
гелію за допомогою відповідних трубопроводів рідкий гелій
відкачують у посудину Дьюара.

Рис. 4.12. Функціональна схема роботи гелієвої станції
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4.9. Конструктивні особливості азотних та гелієвих
кріостатів для фізичних досліджень
Кріостатом називають прилад, у якому безпосередньо можна
виконувати процес кріостатування. Конструктивні особливості
кріостатів залежать від багатьох чинників, а саме:
1) фізичних властивостей рідини, яку використовують для
кріостатування (наприклад, азотний, водневий, гелієвий кріостати);
2) методу кріостатування (наприклад, для кріостатування
шляхом утворення сталої різниці тисків над дзеркалом рідини, для
кріостатування шляхом зміни швидкості продування охолоджувальних парів);
3) особливостей низькотемпературних досліджень фізичних
параметрів (наприклад, кріостати для дослідження теплоємності
твердих тіл, теплопровідності твердих тіл, механічних властивостей твердих тіл, у разі взаємодії рентгенівського випромінювання,
дослідження магнітної сприятливості, магнітних властивостей
твердих тіл, оптичних досліджень).
Сьогодні найширше застосовують азотні та гелієві кріостати.
Найпростіший кріостат – це посудина, конструктивно подібна
до посудини Дьюара, оснащена такими додатковими пристроями:
датчик для вимірювання температури кріостатування, показник
рівня кріостатованої рідини, тримач-маніпулятор досліджуваного
зразка.
На рис. 4.13 показано схему скляного гелієвого кріостата.
Це посудина Дьюара 6, поміщена в іншу посудину Дьюара 7,
вони виготовлені зі скла (пірекс). Пірекс використовують завдяки
стійкості до температурних градієнтів. Недолік пірексу – висока
проникність гелію через стінки кріостата. У простір між посудинами заливають рідкий азот, у внутрішню посудину – рідкий гелій.
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Рис. 4.13. Схема скляного (а) та металевого гелієвого (б)
кріостатів

Аналогічний за конструкцією кріостат, зображений на
рис. 4.13, б, можна виготовляти з металу. Такі кріостати
використовують для кріостатування за першим методом (зокрема,
під час дослідження магнітних властивостей твердих тіл).
Металеві кріостати (див. рис. 4.13, б) доволі зручні й легкі у
виготовленні. Їх використовують для експериментальних
досліджень у разі посадки зразка на контакт. Поверхню металу
полірують до дзеркального блиску або наносять дзеркальні
плівки для поліпшення теплоізоляції. Металевий кріостат є
посудиною Дьюара, що розміщена в іншій аналогічній посудині.
Внутрішню посудину закривають кришкою 5. Рідкий холодоагент подають по переливному сифону 4. Охолоджуваний об’єкт
вмонтовують на кришці, де також передбачають уведення
провідників для живлення вимірювальних пристроїв.
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Цей кріостат складається з внутрішньої гелієвої порожнини 6,
яка закінчується вимірною частиною 2. Кріостат має зовнішню
азотну порожнину, відмежовану від гелієвої мідним екраном 7.
На рис. 4.14 зображено принципову схему кріостата для дослідження теплоємності
твердих тіл і конструктивні особливості його
будови.
Такий кріостат є посудиною Дьюара, що
заповнена кріоносієм. У кріостат уводять
адіабатний калориметр 5 та зразок 1. Якщо
вимірюють C P  f (T ) , то зразок підвішують
на теплових нитках 3 до диска, який за допомогою гнучкого мідного дроту термічно з’єднаний з ванною термостатування. Вуглецевий
Рис. 4.14. Схема
кріостата для
термометр опору, який застосовують для видослідження
мірювання температури, вмонтований у серетемпературної
дину зразка. Дослідження виконують за темпезалежності
ратури, що дорівнює температурі кипіння
теплоємності
кріоносія. У випадку, коли необхідно виміряти
твердого тіла
температурну залежність теплоємності твердого тіла, використовують додаткову ванну з
кріоносієм, яка дає змогу змінювати температуру стінки
адіабатного калориметра. Умовою для цього є рівність
температури стінки вимірної камери калориметра і температури
T2

зразка (dQ = 0). У разі вимірювальної кількості теплоти Q  C P dT

T1

для твердого тіла можна отримати CP.
Низькотемпературний кріостат для дослідження механічних
властивостей твердих тіл зображено на рис. 4.15. Як відомо, у
різному інтервалі температур механічні коефіцієнти лінійного та
об’ємного розширення твердих тіл можуть бути різними. За допомогою такого кріостата можна визначити механічний коефіцієнт
лінійного розширення α та коефіцієнт об’ємного розширення β. Ці
коефіцієнти можна записати відповідними рівняннями:
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l  l0 (1  αT ) ; V  V0 (1  βT ) ;
1 V 

α  l  T 

.
0


1

V
β 

 V0 T 

Рис. 4.15. Будова
кріостата для дослідження механічних
властивостей твердих тіл

ТодіСхема кріостата
Рис. 4.16.
для дослідження
магнітних властивостей
кристалів

(4.25)

У кріостаті для дослідження механічних властивостей твердих тіл охолодження зразка 8 досягають шляхом
кріостатування на контакті зразка зі
стрижнем 3, який є частиною кріостатованої ванни 7 з рідким кріоносієм.
Порожнину зі зразком вакуумують до
високого вакууму, щоб уникнути конденсації вологи на поверхні зразка. Такий кріостат дає змогу виконувати вимірювання в інтервалі від 4 до 300 К.
Конструктивні особливості кріостатів для дослідження магнітної
сприйнятливості
відображено
на
рис. 4.16. Якщо використовувати так
званий ваговий метод вимірювання
магнітної сприйнятливості, то можна
досліджувати температурну залежність
цієї магнітної сприйнятливості. Суть
методу полягає в тому, що зразок перебуває в магнітному полі, і градієнт
сили магнітного поля, який діє на зразок,
зрівноважений зовнішньою силою.
Тоді
FT 

H 2A,
F
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де А – площа поперечного перерізу магнітного поля. Експериментальний зразок для вивчення магнітної сприйнятливості міститься
не безпосередньо в кріорідині, а в парах над рідиною, тому
температуру кріокамери можна змінювати.
Отож схематично розглянуто низку кріостатів, які використовують сьогодні для дослідження фізичних характеристик твердих
тіл. Окремо опишемо будову кріостатів для дослідження оптичних
характеристик твердих тіл. Зазначимо, що такі кріостати сьогодні
виготовляють у дослідній лабораторії Інституту фізики НАН
України.
Гелієвий кріостат для фізичних досліджень. Елементами
будови гелієвого кріостата для фізичних досліджень (рис. 4.17) є
корпус 8, радіаційний екран 3, посудина рідкого гелію 10, робоча
камера 9, показник рівня гелію, вентиль відкачування кріостата 5,
кристалотримач, датчик температури, зовнішнє вікно, внутрішнє
вікно, елемент охолодження робочої камери 1, вікно радіаційного
екрана, нагрівний елемент, голчастий вентиль, розетка нагрівного
елемента.
У розбірному вакуумованому корпусі 8 кріостата розміщені
гелієвий бак 10, азотний бак 6 з підвісним радіаційним екраном,
камера термостатування 9. На верхній кришці корпусу кріостата є
завантажувальна частина кріостата з шиберним затвором, два
патрубки азотного бака і три патрубки гелієвого бака, вакуумний
кран 5, електричний вхід. Патрубки гелієвого бака використовують для введення в бак запірного пристрою, покажчика рівня
рідкого гелію та переливного сифона для заливання рідкого гелію.
Через вакуумний кран 5 відкачують вакуумну порожнину кріостата, після чого кран закривають повертанням маховичка за
годинниковою стрілкою. У цьому разі гумова мембрана
перекриває
прохідний
отвір
корпусу
крана.
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Азотний бак заповнюють рідким азотом через
один
із
патрубків.
У
порожнині азотного бака розміщений патрон з адсорбентом.
Унаслідок
охолодження рідким азотом
патрон починає працювати
як кріопомпа, що знижує
тиск у порожнині кріостата
від форвакуумного до високого вакууму. Рідкий гелій
заливають у гелієвий бак
через один з патрубків за
допомогою переливного сифона. Контролюють рівень
гелію поплавковим покажчиком рівня. Поплавок через
напрямну трубку і нитку,
Рис. 4.17. Схематичний розріз
перекинуту
через
шків,
гелієвого кріостата
частково врівноважений противагою, що розташована в
скляній ампулі. За положенням противаги контролюють рівень
гелію в бакові. У гелієвому бакові розміщена трубка забору
газоподібного гелію і корпус запірного пристрою. За допомогою
повертання маховика запірного пристрою голкою відкривають або
закривають прохід рідкого гелію до теплообмінника камери
термостатування.
Камера термостатування 9 – це металевий циліндр, виготовлений із тонкостінної іржостійкої труби та підвішений до
кришки кріостата. На поверхні бака напаяний біфілярний
трубчастий теплообмінник, на ньому – нагрівач, виводи якого
приєднані до електричної розетки.
На камері термостатування 5, радіаційному екрані та корпусі 8
кріостата можуть бути вікна. Ці вікна потрібні для оптичного
дослідження об’єкта. Вони виготовлені з плавленого кварцу.
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Подібним конструктивно є азотний кріостат. Азотні кріостати
простіші й не потребують додаткових порожнин для охолодження
конструкцій.
Одним із найважливіших моментів у роботі кріостатів є
визначення рівня (або кількості) кріогенної рідини у них. Цю операцію здійснюють поплавковими, гідростатичними, резистивними
й іншими датчиками.
Найпростішим індикатором кількості рідини є поплавок (при
роботі з гелієм поплавок виготовляють з пінополістиролу) з
легким стрижнем, частина якого виведена в теплу зону. Стрілка на
кінці стрижня у теплій зоні безпосередньо показує рівень рідини в
кріостаті на попередньо проградуйованій шкалі. Поряд з
простотою конструкції цей пристрій має низку недоліків: невисоку
чутливість і можливість затирання під час руху поплавка зі
стрижнем уздовж направляючої системи.
Іноді для доволі грубого визначення рівня використовують
самозбудження гелієвого стовпа газу в тонкій металевій трубці,
верхній кінець якої розширений і закритий тонкою гумовою
плівкою (мембраною). У випадку опускання трубки в гелієвий
кріостат її кінець досягає рівня рідини, тоді й виникають спонтанні
коливання газу в замкненому об’ємі, які передаються мембрані та
можуть бути зафіксовані на дотик або за своєрідним звуком.
Ефективнішим є використання різноманітних електричних
показників з датчиками різних конструкцій. Найзручнішим для
використання як датчика рівня рідкого гелію є тантал (температура
переходу у надпровідний стан Тк = 4,46 К). З цією метою датчик у
вигляді тонкого танталового дроту, намотаного на стрижень,
розташовують по всій довжині гелієвого Дьюара. У випадку
зниження рівня гелію в кріостаті електричний опір такого датчика
зростає, що може бути зафіксовано розташованою поза кріостатом
вимірювальною схемою. Іноді над танталовою спіраллю
намотують нагрівник, потужність якого підбирають так, щоб у
рідкому гелію спостерігався перехід у надпровідний стан (падіння
напруги дорівнює нулю), а в парах над ним тантал залишався у
нормальному стані.
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Оскільки електричний опір нормального металу в інтервалі
температур 1–10 К незначно зменшується, а в напівпровідника
підвищується зі зниженням температури відповідно до
exp( ⁄ ), де Еa – енергія активації механізму провідності,
k – стала Больцмана, то використання останніх як датчиків рівня є
доволі перспективним. Занурення у кріогенну рідину або
розташування в парах над рідиною істотно впливає на їхній
електроопір.
Доволі широке застосування як чутливого елемента
покажчиків рівня отримали вугільні резистори, які мають великий
термічний коефіцієнт електроопору та є стійкими до циклів
охолодження нагрівання. Положення рідини у посудині Дьюара
фіксують за струмом розбалансування місткової схеми, в одне
плече якої увімкнуто вугільний резистор. Опір вугільного датчика
залежить від положення щупа (тонка трубка з іржостійкої сталі)
над рівнем гелію: під час занурення в рідину відбувається швидке
розсіювання тепла порівняно з розсіюванням у парах над рідиною.
Як покажчик рівня рідкого гелію можна використати прилади,
які працюють на різниці гідростатичного тиску в рідині й газі.
Якщо в рідкий гелій занурити трубку, а потім її верхній кінець, що
знаходиться над рідиною, закрити, то тиск усередині трубки
зростатиме за рахунок випаровування гелію. Підвищення тиску
відбуватиметься доти, доки вся рідина не буде витиснута з трубки.
Величина цього максимального тиску дорівнює гідростатичному
тиску стовпа рідкого гелію на рівні нижнього кінця трубки.

4.10. Уніфікована терморегульована експериментальна
кріостатна система
Головними вузлами уніфікованої терморегульованої кріостатної системи (УТРЕКС) є:
1) кріостат – прилад, у якому безпосередньо відбувається
кріостатування зразка;
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2) регулятор кріостатування (РК) забезпечує керівництво
швидкістю продування насичених парів рідкого гелію через робочу камеру;
3) блок електронного керування (БЕК) керує роботою механічного регулятора кріостатування і пічкою;
4) вимірний блок (ВБ) порівнює сигнал датчика температури з
опорним сигналом для виділення сигналу помилки.
Регулятор кріостатування складається з регулятора швидкості
потоку парів газоподібного гелію, клапана постійного тиску,
клапана зниження тиску.
Блок електронного керування підсилює сигнал помилки і
подає його на електронний ключ, який, залежно від полярності
сигналу, включає або електромагнітний клапан, або пічку.
Вимірний блок складається з диференційної термопари або
термометра опору, двоплечового вимірного потенціометра (міст
Р-3009) або подібного приладу. Принцип роботи системи подано
на рис. 4.18.
Підготовка системи до роботи передбачає такі головні етапи:
1) перевірка системи на герметичність;
2) відкачування вакуумної порожнини до Р = 10-2–10-2 мм рт. ст.;
3) заливання рідкого азоту;
4) заливання рідкого гелію;
5) вихід на робочий режим кріостатування.
Після заповнення газом клапана постійного тиску тиском
рк > р магістралі газ виходить через регулятор швидкості потоку у
випадку охолодження робочої камери і тільки через постійний
клапан у випадку нагрівання робочої камери (постійний та
імпульсний голчасті вентилі).
Головні технічні параметри системи УТРЕКС-1:
1) діапазон кріостатування 4,2–300,0 К;
2) точність установлення температури  0,1 К;
3) максимальна витрата кріоносія 0,3 л/год;
4) ємність у кріостаті рідкого кріоносія  2 л.
Кріостат складається з двох головних частин – уніфікованої та
спеціальної. Уніфікована частина слугує для живлення
термостатованої робочої камери кріоносієм. Наведений нижче
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опис стосується кріостата для оптичних і спектральних досліджень
у ділянці довжин хвиль 0,2–2,0 мкм. Його схему зображено на
рис. 4.18.
У вакуумній порожнині
кріостата, обмеженій зовнішніми стінками, змонтовані такі кріостатні вузли:
1. Вузли радіаційних екранів (зовнішній 14, внутрішній 13), охолоджувані рідким азотом. Вони захищають деталі кріостата, що
мають температуру нижче
77 К, від променистого
теплообміну з зовнішніми
теплими вузлами і трубою
підвісу робочої камери 9. В
азотному бакові 5, на який
монтують радіаційні екрани,
міститься абсорбційна помпа 6.
Рис. 4.18. Схема терморегульованого
2. Вузол системи живленгелієвого кріостата для оптичних
ня
робочої камери склададосліджень
ється з бака 12. Усередині
вузла є два забірні пристрої, один з них має отвір у нижній частині
бака. Його перекриває голчастий вентиль 4, інший має отвір на
верхньому кінці трубки. У випадку роботи на низьких
температурних рівнях робочої камери чи за великих теплових
виділень від зразка необхідно відводити кріоносій у вигляді рідини
з нижньої частини бака з відкритим вентилем. Відведення
кріоносія у вигляді пари через отвір із закритим вентилем дає
змогу одержати вищий ступінь стабілізації температури в робочій
камері. У гелієвому бакові встановлений поплавок 11 механічного
покажчика рівня рідкого гелію. Блок електронного регулювання та
індикаторний пристрій 8 змонтовані ззовні кріостата.
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3. Вузол робочої камери – це теплообмінний пристрій,
призначений для подавання потокові кріоносія необхідних
температурних характеристик, щоб підтримувати в робочій камері
заданий режим. Кріоносій проходить через змійовик 1, напаяний
на стінку камери, надходить у розсіювач, змонтований у днищі
камери, і входить у робочу камеру. На зовнішню поверхню змійовика накладено нагрівник. Робоча камера оснащена спеціальними вікнами 17 із плавленого кварцу чи сапфіру. Вікна є прозорими у діапазоні температур 0,3–400,0 К. Ззовні кріостата
міститься відкачувальний патрубок 7 з запірним вентилем, що
призначений для приєднання
форвакуумної помпи в разі
вакуумування порожнини кріостата.
Елементом
системи
УТРЕКС-1 є також клапан
постійного тиску (моностат),
який застосовують для підтримування постійного надлишкового тиску в бакові з рідким
гелієм. Схематичний пристрій
клапана
зображено
на
рис. 4.19.
Рис. 4.19. Схема будови клапана
Регулювальний
елемент
постійного тиску (моностата)
клапана – пружна гумова мембрана 1, розтягнута між увігнутими поверхнями дисків 2 і 3. Залежно від тиску в гелієвому бакові
та опорному балоні 4, гумова мембрана може перекривати чи
відкривати пропускні отвори 5 у диску 3, регулюючи випускання
газу з бака і підтримуючи тиск у ньому, близький за значенням до
опорного.
Ще один елемент уніфікованої кріостатної системи – це
регулятор витрат кріоносія (рис. 4.20). Його застосовують для
регулювання потоку кріоносія, що проходить через робочу камеру
кріостата. Конструкція регулятора дає змогу виконувати:
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1) ручне регулювання витрат гелію (грубо задавати температурний рівень термостатування робочої камери);
2) автоматичне регулювання витрат (стабілізувати температурний режим робочої камери).
Схему регулятора зображено на рис. 4.20.

Рис. 4.20. Схема
електромагнітного та
ручного клапанів
регулювання швидкості
потоку газоподібного гелію
в кріостаті

Для оптичних досліджень у кріостатній системі застосовують
тримач-маніпулятор досліджуваних об’єктів. Тримач зразка
призначений для установлення зразка в робочій камері кріостата.
Він також забезпечує виконання низки маніпуляцій зі зразком,
необхідних для оптичних і спектральних досліджень мікрокристалів у звичайному чи поляризованому світлі.
Тримач дає змогу:
1) орієнтувати зразок щодо площини поляризації;
2) проводити вертикальне переміщення зразка;
3) проводити кутове переміщення зразка щодо світлового
пучка.
Загальну схему системи УТРЕКС-1 та рекомендації щодо
проведення різних проміжних (підготовчих) етапів під час роботи
з нею зображено на рис. 4.21.
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Рис. 4.21. Схема уніфікованої терморегульованої кріостатної системи
(УТРЕКС-1): 1– вакуумний шланг; 2 – трійник; 3 – затискач Кохера

Контрольні запитання і завдання
1. Назвіть принципи класифікації кріогенних установок за
призначенням.
2. Назвіть принципи класифікації кріогенних установок за
способом отримання низьких температур.
3. Яка відмінність між установками на основі термомеханічної
системи та з використанням робочого середовища у твердому
стані?
4. Назвіть основні параметри реальних циклів у кріогенних
установках.
5. Що таке холодильний коефіцієнт і холодопродуктивність, який
між ними зв’язок?
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6. Що таке ексергетичний та термодинамічний коефіцієнти
корисної дії, який між ними зв’язок?
7. Назвіть головні конструктивні елементи зріджувача.
8. Назвіть головні конструктивні елементи детандера.
9. Які принципові особливості кріогенних систем з розширенням
потоку в дросельному пристрої?
10. Опишіть функціональну схему роботи гелієвої станції.
11. Охарактеризуйте будову та принцип роботи найпростішого
кріостата.
12. Укажіть на особливості будови кріостата для дослідження
механічних властивостей твердих тіл.
13. Які конструктивні особливості гелієвого кріостата для
фізичних досліджень?
14. Назвіть особливості визначення рівня гелію у кріостаті.
15. Назвіть головні вузли уніфікованої терморегульованої кріостатної системи (УТРЕКС).
16. Назвіть головні технічні параметри системи УТРЕКС.
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Розділ 5. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ
ЗА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР
5.1. Теплоємність та її температурна залежність
Тверде тіло може зберігати форму як завгодно довго, проте
його атоми не є абсолютно закріпленими у вузлах кристалічної
ґратки. Відомо, що атоми утримуються у вузлах кристалічної ґратки завдяки силам взаємодії і виконують навколо стану рівноваги
коливні рухи. Коливні рухи атомів впливають на фізичні властивості твердого тіла (теплоємність, теплопровідність), спричиняють
зміну оптичних властивостей у процесі взаємодії електронів з
коливаннями кристалічної ґратки.
Згідно з класичною теорією, якщо кристал перебуває у термодинамічній рівновазі з навколишнім середовищем, то кожен
атом кристалічної ґратки виконує коливання, і його енергія
E = 3 kT,

(5.1)

де k – стала Больцмана.
Енергія 1 грам-атома речовини
E=3Na kT.
Тоді теплоємність грам-атома речовини:
сa 

dE
 3N a k  3R ,
dT

(5.2)

де R = Na k – універсальна газова стала.
Це співвідношення називають законом Дюлонга–Пті. З (5.2)
випливає, що теплоємність не залежить ні від температури, ні від
хімічного складу речовини.
Експериментально Г. Камерлінг-Онес з’ясував, що зі зниженням температури до абсолютного нуля теплоємність різко
зменшується до нуля. Зазначимо, що М. Планк (1907)
запропонував квантування енергій коливань атомів, тобто спектр
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коливань атомів дискретний, і на один ступінь вільності атома
припадає енергія
E

hω
.
hω
exp( )  1
kT

(5.3)

Тоді теплоємність 1 грам-атома речовини
2 hω
 h ω  kT

 e
kT
(5.4)
C A  3R  hω  2 .
 kT

 e  1


hω
Нехай T 
. Тоді з (5.4) випливає, що c A  f (T ) і с A  3R, а
k
це відповідає закону Дюлонга–Пті. Якщо температура знижується
з
= ℎω⁄ до Т = 0, то теплоємність зменшується до нуля за
експонентою. Однак співвідношення Айнштайна теж приблизно
описувало температурну залежність теплоємності в інтервалі
низьких температур. За цим співвідношенням енергія молекул
газу, що оточують тверде тіло, менша від енергії коливань атомів
тіла, тому передавання енергії від навколишнього середовища до
твердого тіла не повинно відбуватися, і теплоємність тіла різко
зменшується. Згідно з припущенням Дебая, атоми кристалічної
ґратки можуть випромінювати суцільний спектр акустичних
коливань. Повна енергія коливань ґратки дорівнює інтегралу від
середньої енергії коливань за всіма можливими частотами.
kΘ
Причому верхня межа інтегрування задовольняє умову ω 
.
h
У цьому випадку повну енергію описує рівняння:
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 hν  hν

 d
kT  kT
T 
U  3R    
,
 Θ  0 exp( hν )  1
kT
T
3 

(5.5)

де hν   .
k

Відповідно, теплоємність
4

 dU 
T 
сV  
  3R 
 dT V


 hν  hν
  d
 kT  kT

T
3



.

(5.6)

hν
hν
0 (exp(
)  1)(exp(  )  1)
kT
kT

Зазначимо, що за температур Т >> 

сV  3R , а за

температури T  

α0
3

T 
сV  465   T 3 ,
 

де  – температура Дебая (нижня межа температурного діапазону, до якого справджується класична формула Дюлонга–Пті).
Типову
залежність
теплоємності
від
температури
(характеристичної температури Т/) для різних матеріалів
зображено на рис. 5.1. Бачимо, що поблизу абсолютного нуля
теплоємність твердого тіла пропорційна до куба температури.
Експериментально з’ясовано, що для різних твердих тіл цей
інтервал невеликий і становить від Т = 0 К до Т  /100. В
інтервалі від Т  /100 до  теплоємність збільшується майже
лінійно з температурою. Вище температури Дебая теплоємність
твердого тіла не залежить від температури, її описує закон
Дюлонга–Пті.
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Експериментальні дослідження теплоємності різних
кристалів за низьких температур дали змогу виявити, що
кубічна залежність теплоємності
від
температури
справджується не для всіх
кристалів, а тільки для тих, у
яких атоми в кристалічній
ґратці зв’язані одним типом
хімічного зв’язку. У кристалах
з шаруватою
структурою
Рис. 5.1. Температурна
(квазідвовимірні), де між шазалежність теплоємності
рами є хімічний зв’язок типу
твердих тіл: 1 – Al; 2 – С
Ван-дер-Ваальса
(графіт,
(графіт); 3 – Al2O3; 4 – KCl
GaSe, PbI2, InI), теплоємність
поблизу абсолютного нуля
пропорційна
до
квадрата
температури. Це пов’язано з
тим, що теплоємність зазначених матеріалів визначена особливістю коливального спектра
кристалічної ґратки, зокрема, наявністю в них коливань типу
згинних хвиль, описуваних нелінійним (квадратичним) законом
дисперсії. З огляду на це, розглянемо фононний (коливний) спектр
твердих кристалічних тіл.

5.2. Динаміка кристалічної ґратки. Фононний спектр
Теорія Дебая точно описує фізичні властивості твердого тіла у
випадку, коли в елементарній комірці кристала є один атом. У
таких кристалах виникають пружні хвилі низької частоти, так
звані акустичні хвилі. Якщо в елементарній комірці кристала є два
і більше атомів, то коливний спектр складається з акустичної та
оптичної гілок коливань.
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Розглянемо ці два випадки. Нехай кристалічна ґратка
складається з лінійного ланцюга атомів mi =mi + 1. Приклад такої
комірки зображено на рис. 5.2.
Відхилення атомів у процесі коливання вздовж лінії зв’язку
позначимо Uk. Причому Uk > 0 – якщо атом відхиляється праворуч,
Uk < 0 – якщо атом відхиляється ліворуч. Тоді на n-й атом ланцюга
діятимуть пружні сили з боку атомів n+1 та n-1:
f n 1,n  β(U n  U n 1 ) , f n 1,n  β(U n  U n 1 ) ,

(5.7)

де β – коефіцієнт квазіпружності.
Якщо врахувати взаємодію атомів, тоді рівняння руху для n-го
атома

m

d 2U n
 f n 1,n  f n1,n ,
dt 2

(5.8)

або це можна переписати з урахуванням (5.7):

d 2U n
(5.9)
 β(2U n  nn1  U n1 )=0 .
dt 2
Нехай
розв’язок
цього
рівняння
має
вигляд
U n  Aexp(i(aqn  ωt ), де q – хвильове число. Тоді з (5.9) отримаємо
m

mω2ei (aqn ωt )  βe(aqnωt )i 2  eiqa  e iqa   0 , або
ω2 

β
β  eiqa  eiqa 
β
β
2  qa 
2  eiqa  eiqa   2 1 

  2 1  cosqa  4 sin   ,
m
m
2
m
m
 2 


звідки
ω2

β
 qa 
sin   .
m
 2 

(5.10)
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Рис. 5.2. Одновимірна
кристалічна ґратка з
однаковим типом атомів
у вузлах кристалічної
ґратки, де а – віддаль між
атомами

Якщо
ω=2

sin

врахувати

хвильовий

вектор

= 2π⁄λ,

то

, де λ – довжина хвилі. Тоді

ω  ω m sin

πа
.
λ

(5.11)

Оскільки хвильовий вектор q може мати як додатні, так і
від’ємні значення, то отримуємо дві конкретні пружні хвилі, що
поширюються назустріч одна одній з відповідною частотою

ωm  2

β
.
m

Групова швидкість поширення такої хвилі
J гр 

dω
β
qa ,
a
cos
dq
m
2

(5.12)
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де J 0  a β – фазова швидкість хвилі.
m

Отже, характеристикою лінійного ланцюжка є зв’язок частоти коливань атома з хвильовим вектором за синусоїдним законом
(нелінійним законом дисперсії). З рівняння (5.12) бачимо, що для
цього ланцюжка існує максимальна частота коливань.
Розглянемо лінійний ланцюжок з двома різними атомами
(рис. 5.3).

Рис. 5.3. Коливання кристалічної ґратки з двома нееквівалентними
атомами в елементарній комірці та дисперсія нормальних коливань цієї
ґратки: 1 – акустична гілка коливань; 2 – оптична гілка коливань

Силу, що діє на n-й атом, можна записати так:
f ( n , n )  β(U n  U n );
f ( n , ( n 1))  β1 (U n  U n 1 ),

а на nʹ атом –

(5.13)
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f (nn)  β(U n  U n );
f (n  n  1)  β1 (U n  U n1 ).
Отримаємо два рівняння руху для n-го і n атомів:

d 2U n
 β(U n  U n )  β1 (U n  U n1 )  0;
dt 2
d 2U 
m 2 n  β(U n  U n )  β1 (U n  U n 1 )  0.
dt
m

(5.14)

(5.15)

У цих рівняннях n-й атом взаємодіє з n і n –1-м атомами, а
n – з n-м і n+1-м. Підставимо в систему (5.15) рівняння хвиль,
створюваних n-м і n атомами в кристалічному ланцюжку за
умови, що ці хвилі мають однакові частоти ω й однакові хвильові
вектори q:

U n  Aei ( qan ωt ) , U n  Aei ( qan ωt ) .
Отримаємо систему рівнянь, перше з яких має вигляд
 mA ω 2 e i ( qan  ωt )  β e i ( qan  ω t ) ( A  A)  β1e i ( qan  ω t ) ( A  Ae  iqan )  0;
 mA ω 2  βA  βA  β1 A  βAe iqa  0 ,

або
A(β  β1  mω 2 )  A(β  β1e  iqa ) .

(5.16)

Друге рівняння таке:
 mAω 2 ei ( qan  ωt )  βei ( qan  ωt ) ( A  A)  β1ei ( qan  ωt ) ( A  Ae  iqan )  0 ,

або
 mAω 2  βA  βA  β1 A  β1 Ae iqa  0 .
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Тоді:
A(β  β1eiqa )  (β  β1  mω2 ) A .

(5.17)

Знайдемо відношення першого рівняння до другого й отримаємо:
β  β1  mω 2
β  β1e iqa ,

iqa
β  β1e
β  β1  mω 2

або
(β + β − ω )( β + β − ω
)= (β+β
)( β + β
+β + ββ − βω
+ ββ + β − ω
β − βω
−β ω
+
ω = β + ββ
+ ββ
+β .
Після скорочення отримаємо:
mmω 4  2ββ1  ββ1 (e iga  e iga )  ω 2β1 m  m  βω 2 m  m  0 ,

або
ω 4  β  β1 

m  m 2 ββ1

ω 
2  eiga  e iga   0 ,
mm
mm

або
ω  ω 2 β  β1 

m  m
ββ
 qа 
 4 1 sin 2    0.
mm
mm
 2 

У підсумку одержимо квадратне рівняння відносно ω .
Запишемо розв’язок цього рівняння:
ω

,

1
= (β + β )
2

+

±

)+
+
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±

(β + β )

−4

+ (β + β )

= (β + β )

sin

× 1 − 16 (

)

(

)

±

− sin ( ).

Уведемо позначення ω 20  (β  β1 ) m  m  ,
mm

mm  
.
(β+β ` )  ( m  m ) 2 

а γ 2  16 ββ ` 
2 

Тоді з урахуванням позначень перепишемо:
1
 aq 
ω12,2  ω20 (1  1  γ20 sin2   .
2
 2 

(5.18)

Отримаємо два розв’язки, які є законами дисперсій ω( g ) ,
тобто розв’язки для випадку лінійного ланцюжка атомів з різними
масами. Розглянемо ці розв’язки. Нехай хвильовий вектор набуває
значення q = 0,  π ;  π . . Тоді з (5.17) для q = 0 за умови
2a

a

π
:
g  
2a
ω1 

ω2 

За умови g   π :
a

1 2
π
ω0 (1  1  γ02 sin2 ;
2
4
1 2
π
ω0 (1  1  γ 20 sin2 ;
2
4

(5.19)
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1 2
ω0 1  1  γ 20 ;
2





1 2
ω0 1  1  γ20 .
2

(5.20)

Тобто отримано дві дисперсійні гілки. За умови g  0 ω1 → ω0, а
ω2 → 0.
Причому коливання у випадку g  0 , ω1 → ω0, називають
оптичними, а коливання у випадку g  0 , ω2 → 0 – акустичними.
Однак різниця між оптичними й акустичними коливаннями не
зводиться тільки до різниці в частотах. Це коливання суттєво
різної симетрії.
Розглянемо співвідношення зміщень сусідніх атомів у разі
коливань:

Un
Ae i  gan ωt 
A
.


i  gan ωt 
U n Ae
A

(5.21)

З нього для акустичної гілки отримаємо U n  1; для оптичної –
U n

Un
m
  ..
U n
m

З одержаних рівнянь випливає, що у випадку акустичних гілок
співвідношення зміщень дорівнює одиниці. Це виникає, коли
атоми рухаються синхронно щодо стану рівноваги в один бік. Такі
коливання характерні для звукових хвиль (тому їх називають
акустичними). У випадку оптичних коливань атоми коливаються,
або наближаючись, або віддаляючись один від одного, а центр мас
є нерухомим, оскільки U n m  mU n  0 . У цьому разі виникає
поляризація кристалічного середовища, тобто сумарний електричний дипольний момент не дорівнює нулю і можливе поглинання та випромінювання світла.
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Розглянуті вище випадки стосуються коливань двовимірної
кристалічної ґратки. Для тривимірної ґратки розрахунок частот
ускладнений тим, що виникає потреба враховувати симетрію
кристалів, а це приводить до появи виродження (розщеплення)
дисперсійних гілок коливань.
Також у кристалі в довільний момент часу відбуваються
коливання з різними частотами ω, причому не обов’язково гармонічні.
Оскільки один і той самий атом бере участь у всіх типах коливань, що
дозволені правилами відбору за симетрією кристала, то його траєкторія
руху складна, її не можна описати рівнянням типу (5.18). Рівняння
Шредінгера (хвильове рівняння) дає набір дискретних значень енергій
коливного гармонічного осцилятора у вигляді
E g  n g  1 / 2 h ω g ,

(5.22)

де n g  0, 1, 2,... ; ω g  частота нульових коливань.
З рівняння (5.22) випливає існування так званих нульових
коливань кристалічної ґратки, енергія яких E g  1 / 2 hω g , а також те,
що коливання кристалічної ґратки змінюються дискретно. Існування
нульових коливань дає підстави вважати, що заморозити коливання
кристалічної ґратки неможливо навіть за абсолютного нуля.
Оскільки коливання ґратки є дискретними за аналогією з
фононами, то визначальний внесок вони роблять у теплопровідність твердих тіл, яка зумовлена ангармонічністю коливань
атомів. Вона не могла б існувати у випадку, якби атоми
виконували строго гармонічні коливання.

5.3. Температурна залежність теплопровідності
твердих тіл
Ефектом, що зумовлює ангармонічність коливань атомів, є
тепловий опір твердих тіл. Якби атоми робили чітко гармонічні
коливання, що поширюються в кристалічних ґратках у вигляді
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системи пружних хвиль, що не взаємодіють між собою, то коливання
були б строго гармонічними. Завдяки відсутності взаємодії між
хвилями вони б поширювалися у кристалі, не розсіюючись.
Якби в такому кристалі можна було створити різницю
температур, то атоми гарячого кінця, що коливаються з великими
амплітудами, передавали б свою енергію сусіднім атомам, і фронт
теплової хвилі поширювався б уздовж кристала зі швидкістю звуку,
а тепловий потік міг би досягати як завгодно великого значення, і
теплопровідність такого кристала була б нескінченно великою.
У реальних кристалах за не дуже низьких температур коливання
атомів є ангармонічними. Саме внаслідок таких процесів взаємодії
пружних хвиль можливе передавання енергії від коливань однієї
частоти до коливань іншої. В результаті цього у кристалі
установлюється теплова рівновага.
Процес розсіювання нормальних коливань зручно описувати
мовою фононів, розглядаючи термічно збуджений кристал як
систему, заповнену фононами. У гармонічному наближенні, у якому
нормальні коливання виявляються незалежними, фонони утворюють
ідеальний газ. Перехід до ангармонічних коливань відповідає появі
взаємодії між фононами, унаслідок якої можуть відбуватися процеси
розщеплення фонона на два й більше. Такі процеси прийнято називати
фонон-фононним ангармонізмом. Якщо відомий ефективний перетин
розсіювання σф, то можна обчислити довжину вільного пробігу λф
фононів, тобто середню відстань, яку вони проходять між двома
послідовними зіткненнями:
λф =

ф ф

,

де nф – концентрація фононів.
Коефіцієнт теплопровідності кристалічної ґратки в інтервалі
високих температур

α

cV  v
,
T  nф

де сV – теплоємність за сталого об’єму.

(5.23)
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Оскільки в інтервалі вище ΘD величина сV практично не
залежить від Т, то коефіцієнт теплопровідності ґратки повинен бути
обернено пропорційним до абсолютної температури. У рівнянні
(5.23) є також і швидкість звуку υ, що значно залежить від твердості
зв’язку, який діє між частками твердого тіла. Зі зменшенням твердості
зв’язку зменшується α, адже послаблення зв’язку спричиняє
зростання (за заданої температури) амплітуди теплових коливань.
За температури, нижчої від температури Дебая, концентрація
фононів різко зменшується зі зниженням Т. Унаслідок цього їхня
довжина вільного пробігу різко збільшується і за температури
Т = ΘD/20 досягає значення, порівнянного з розміром кристала.
Оскільки стінки кристала зазвичай погано відбивають фонони, то
подальше зниження температури не спричиняє збільшення α.
Температурна залежність теплопровідності кристалічної ґратки в
цьому діапазоні температур визначена залежністю теплоємності
кристала сV від температури. Тому в інтервалі низьких температур
значення α повинно бути пропорційним до Т3. Цей висновок також
підтверджено на рис. 5.4.
З підвищенням температури збільшується концентрація
фононів
пф ,
однак це супроводжується
посиленням інтенсивності
фонон-фононного розсіювання і зменшенням довжини вільного пробігу
фононів, що спричиняє
зменшення α.
Отже, у разі малих пф
переважаюче значення має
Рис. 5.4. Температурна залежперший чинник, і α
ність теплопровідності діелектриків
збільшується з підвищенням Т, а починаючи з
деяких концентрацій пф переважаючим стає фононний
ангармонізм, і α, пройшовши через максимум, з підвищенням Т
зменшується.
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Теплопровідність металів. У металах, на відміну від
діелектриків, перенесення теплоти відбувається не тільки
фононами, а й вільними електронами. Тому теплопровідність
металів αм у загальному випадку складається з теплопровідності
ґратки
αф (теплопровідності,
зумовленої
фононами) і
теплопровідності αе, зумовленої вільними електронами:
αм = αф + αе.

(5.24)

Теплопровідність електронного газу αе можна визначити,
скориставшись співвідношенням:
αе 

λe  T
,
m  ne

(5.25)

де λ – довжина вільного пробігу електронів; nе – концентрація
електронів.
Для чистих металів за не надто низьких температур αе
визначене розсіюванням електронів на фононах і в разі інших
однакових умов обернено пропорційне до концентрації фононів nф.
В інтервалі високих температур nе ~ Т. Підставимо це в (5.25) і
отримаємо:
αм ≠ f(T) = const.

(5.26)

Отже, в інтервалі високих температур теплопровідність
чистих металів не повинна залежати від температури, що підтверджено експериментально. З рис. 5.5 бачимо, що за температур
понад 80–100 К теплопровідність від температури практично не
залежить. В інтервалі низьких температур, згідно з (5.25),
концентрація фононів nф ~ T 3, отож
αм ~ 1⁄

.

(5.27)
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З огляду на це, в інтервалі
низьких
температур
теплопровідність металів повинна
бути обернено пропорційною
до квадрата абсолютної температури, що також підтверджено
експериментально (рис. 5.5).
В інтервалі дуже низьких
температур поблизу абсолютного нуля концентрація фононів
у металі настільки мала, що для
процесів розсіювання електронів
головними механізмами стають
Рис. 5.5. Температурна залежність
домішкові атоми. У цьому
теплопровідності металів
випадку
довжина
вільного
пробігу електронів обернено пропорційна до концентрації
домішкових атомів і теплопровідність металу пропорційна до Т.
Отже, теплопровідність типових чистих металів майже цілком
визначена теплопровідністю їхнього електронного газу.

5.4. Температурна залежність електропровідності металів
та кристалів
5.4.1. Загальні відомості
Квантова теорія будови металів ґрунтується на моделі вільних
електронів у металах. Згідно з цією моделлю, найслабше зв’язані
валентні електрони металу можуть доволі вільно переміщуватись в
об’ємі кристалічної ґратки. Валентні електрони є носіями
електричного струму в металах, отож їх називають електронами
провідності. Повна енергія такого електронного газу дорівнює
кінетичній енергії. Без урахування того факту, що метал
складається з електронного газу і позитивно заряджених іонів,
постає питання про ділянку вільного пробігу електронів провід-
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ності в металах. Експерименти засвідчують, що у найчистіших
металах за низьких температур середня довжина вільного пробігу
електронів перевищує міжатомну віддаль і становить 1018–1019
міжатомних віддалей. Постають такі питання: чому метал настільки прозорий до електронного газу; чому відсутня взаємодія між
електронами провідності та іонами кристалічної ґратки металу?
Виявляється, що відповідь на ці питання дає хвильова природа
електронного газу в металах.
Електрони провідності – це хвильові пакети, що можуть
вільно проникати між правильно впорядкованою кристалічною
ґраткою. Оскільки кожен електрон має свою хвильову функцію, то
взаємодії між вільними електронами практично немає. Такий газ
електронів називають вільним електронним газом Фермі. В
одновимірному випадку вільний газ електронів можна описати
лінійним рівнянням Шредінгера H y ( x) = Ey ( x) , де Н – повна
енергія газу.
Оскільки потенціальна енергія газу дорівнює нулю, то
2
; Е – власні значення енергії електронів (рівнів) у
H= р
2m

металах; y ( x) – власні хвильові функції електронів (власні хвилі).
З огляду на те, що електрон є вільним у деякому проміжку (0–
L), розв’язок рівняння Шредінгера обмежений в інтервалі власних
довжин хвиль. Його розв’язком є функції типу ψ = sin(
),
де n – ціла кількість півхвиль, що вкладаються в інтервалі (0–L), а
енергія електронів є квадратичною функцією головного
квантового числа п.
Отже, якщо в металі на відрізку 0–L є N атомів і N валентних
(вільних) електронів, описуваних N-хвильовими функціями, то для
цього атома можна побудувати енергетичну поверхню, всередині
якої всі енергетичні рівні (стани) заповнені електронним газом.
Таку поверхню називають поверхнею Фермі.
Відомо, що головний стан системи електронного газу – це
стан за абсолютного нуля температури. Кінетична енергія
електронного газу в металі збільшується з підвищенням
температури. У цьому випадку відбувається звичайний
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температурний перерозподіл заселеності енергетичних рівнів у
металі. Функція, що характеризує заселеність енергетичних рівнів
у металі, – це функція Фермі–Дірака f (E )= (ε-μ )1
. Фізичний
kT
e
+1
зміст цієї функції такий: вона відображає імовірність того, що в
стані термодинамічної рівноваги за температури Т стан енергії зі
значенням ε зайнятий електроном. Тут μ – хімічний потенціал,
визначений концентрацією електронів у металі з розрахунку на
один атом, причому при Т → 0, εF → μ. У всіх інших випадках T>0
при εF = μ функція Фермі–Дірака f E   1 . Щоб підрахувати
2
кількість електронів у металі, які мають певну енергію, треба
загальну кількість можливих станів помножити на функцію
Фермі–Дірака. Графічно таку залежність зображено на рис. 5.6.
Якщо розглянути тривимірну задачу власних функцій і
власних значень енергії електронів у металах, то можна розв’язати
рівняння Шредінгера й отримати набір плоских хвильових
функцій, залежних від плоского хвильового вектора k.

Рис. 5.6.
Концентраційний
розподіл електронів у металі
за певної температури

Відповідно, у k-просторі сукупність хвильових векторів
утворить поверхню, обмежену трирівневим значенням енергії
Фермі

εF 

π 2 2 . Якщо побудувати поверхню Фермі для
kF
2m

конкретного металу, то можна розрахувати кількість дозволених
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електронних енергетичних станів для цього металу, або густину
4
електронних станів. Об’єм сфери V  πk F3 , а об’єм, обмежений
3
поверхнею Фермі, дорівнює добутку елементарної комірки на
3

3

V
V 2 mε 2
2π
кількість комірок: V    N . Звідси N  2 k F3  2  2 F  .
3π
3π  π 
 L
Тоді функція густини станів у розрахунку на одиничний елементарний інтервал:
3

dN
V  2m  2 12 .
D


 εF
dε F 2 π 2  π 2 

(5.28)

Якщо в металі існує електричне поле, то на хаотичний рух
електронів накладається їхнє напрямлене переміщення. Швидкість напрямленого руху значно менша, ніж хаотичного, отже, загальний рух електронів не змінюється. На шляху електрони часто
зіштовхуються з атомами кристалічної ґратки. У проміжках між
зіткненнями електрони рухаються прямолінійно й рівномірно.
Позначимо довжину вільного пробігу електрона між зіткненнями l,
час вільного пробігу t, а швидкість хаотичного руху υ, матимемо:
l = υ t .

(5.29)

Якщо в металі існує електричне поле з напруженістю Е, то на
кожен електрон металу діє сила F = еЕ, і рух його між двома
зіткненнями з рівномірного стає рівноприскореним з прискоренням а:
a

eE
,
m

(5.30)

де т – маса електрона.
Середня додаткова швидкість, якої набуває електрон на
довжині вільного пробігу:
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∆ =

.

(5.31)

На підставі експериментальних даних про електропровідність
металів рухливість електронів можна записати так:

=

∆

=

∙

.

(5.32)

Детальні обчислення, що враховують статистичний розподіл
швидкостей і довжин середнього пробігу електронів, дають
рухливість та електропровідність
σ=

∙

∙

=

∙
∙

.

(5.33)

Величина υ у формулі електропровідності, загалом, є сумою
хаотичної теплової швидкості електронів υx і швидкості напрямленого руху електронів Δυ в електричному полі.
З формул (5.30) і (5.33) випливає, що рухливість та електропровідність електронів не залежить від напруженості електричного
поля. Електропровідність металів близька до 108 Ом-1·см-1, а концентрація електронів провідності п приблизно дорівнює кількості
атомів в 1 см3 металу (n = 1022 см-3).
Швидкість електронів в електричному полі Δυ = u·E досягне
швидкості теплового руху Δυ = 108см/с, коли електричне поле
E = 106 В/см, що значно більше електричного поля, яке можна
створити в металі. Внаслідок високої електропровідності металевий провідник нагрівається і випаровується навіть за електричного поля 1–10 В/см. Отже, закон Ома справджується у металах
тому, що швидкості хаотичного руху електронів високі, а значення
рухливості порівняно малі.
Довжина вільного пробігу електронів у металах визначена
хвильовими властивостями електронів. Довжина хвилі електронів
за їхньої швидкості υ = 108 см/с дорівнює ~10 Å, що приблизно у
10 разів більше від міжатомних віддалей і розміру атомів металу.
Електронна хвиля, як і будь-яка інша, не може розсіюватись на
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перешкодах, значно менших від довжини хвилі. Вона їх обгинає.
Тому нерухомі атоми впорядкованої кристалічної ґратки не
перешкоджають поширенню електронної хвилі: в ідеальній кристалічній ґратці довжина вільного пробігу електронів дорівнює
розміру кристала, а електропровідність близька до нескінченності.
Розсіювання електронних хвиль кристалічною ґраткою або зіткнення електронів можуть відбуватися тільки в місцях, де впорядкованість атомів порушена, тобто в місцях дефектів кристалічної
ґратки. Серед таких розупорядкованостей кристалічної ґратки –
теплові коливання атомів, домішки, дефекти за Шотткі й Френкелем тощо.
У чистих металах провідну роль у розсіюванні електронних
хвиль відіграють теплові коливання атомів. Тому зі зниженням
температури інтенсивність теплових коливань атомів зменшується
й електропровідність металів зростає. Довжина вільного пробігу
електронів у разі розсіювання на теплових коливаннях ґратки
обернено пропорційна до абсолютної температури. Цю залежність
можна зрозуміти з такої наближеної моделі.
Нехай довжина пробігу електрона обернено пропорційна до
площі поперечного перерізу, що займає атом, який коливається, а
цей поперечний переріз пропорційний до квадрата амплітуди
теплових коливань атома. Квадрат амплітуди коливань, як і під час
будь-якого коливального руху, пропорційний до енергії коливань,
тобто до величини kT.
Якщо l ~ 1/T, а швидкість електронів у металі не змінюється з
температурою, то рухливість електронів

=

∙
∙

~

∙ ∙

.

(5.34)

Концентрація електронів у металі теж не змінюється з
температурою, тому електропровідність металу, як і рухливість,
обернено пропорційна до абсолютної температури, а електричний
опір металу прямо пропорційний до температури. Позначимо
коефіцієнт пропорційності через α, запишемо:
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R = 1/σ = α·Τ.

Ця залежність (рис. 5.7), що враховує тільки розсіювання
електронів тепловими коливаннями кристалічної ґратки, справджується для більшості чистих металів у широкому інтервалі
температур. За низьких температур, а також у металах, що мають
велику кількість дефектів, значення розсіювання електронів на
теплових коливаннях ґратки зменшується порівняно з розсіюванням на інших типах дефектів. Тому, наприклад, опір таких сплавів,
як ніхром, манганін, майже лінійно залежить від температури. У
чистих металах вплив розсіювання на структурних дефектах стає
помітним тільки за низьких температур (20–100 К) і зумовлює так
званий залишковий опір металів R3 (рис. 5.7). Значення
залишкового опору може бути в 102−103 разів меншим, ніж опір
металів за кімнатної температури.
У деяких металах і сплавах за так званої критичної температури Ткр простежується повне зникнення електричного опору –
надпровідність металів. Критичні
температури дуже низькі – від
кількох сотих часток до ≈20 К.
Якщо в кільці з надпровідника за допомогою магнітного
поля створити електричний струм,
то цей струм протікатиме по
колу без будь-якого зовнішнього
джерела напруги як завгодно
довго, доки кільце перебуватиме
в надпровідному стані. Виникнення надпровідності пояснюють
Рис. 5.7. Температурна
особливою квантовою взаємозалежність опору металів
дією електронів.
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5.4.2. Концентрація носіїв струму у власному
напівпровіднику
У ковалентних, іонних або молекулярних кристалах усі
валентні електрони атомів є у складі насичених хімічних зв’язків
між атомами або перебувають у заповнених електронних оболонках іонів. Отож у таких кристалах валентні електрони не можуть,
подібно до електронів металу, переходити від одного атома до
іншого, створюючи електричний струм. Обмін електронами між
насиченими зв’язками можливий, проте він нічого не змінює в
розташуванні заряду в кристалі та, відповідно, не створює
електричного струму. Щоб електрон у неметалевому кристалі міг
рухатись і переносити електричний струм, необхідно відірвати
його від заповненої оболонки іона, тобто створити в кристалі
локальні ділянки з надлишком негативного заряду (електрони
провідності) чи ділянки з нестачею негативного заряду
(незаповнені хімічні зв’язки), переміщення яких спричинить появу
електричного струму. Процес відривання електрона від оболонки
іона чи від ковалентної електронної пари дещо схожий на
іонізацію окремого атома.
На відміну від металу, у власному напівпровіднику внаслідок
термічного збудження електронів з валентної зони в зону
провідності виникають діркові носії струму. Щоб визначити
кількість електронів у зоні провідності або дірок у валентній зоні,
необхідно знайти кількість дозволених енергетичних станів у цих
зонах та ймовірність їхнього заповнення.
За умов термічної рівноваги ймовірність заповнення кожного
рівня в напівпровіднику описує статистичний закон Фермі.
Визначити положення рівня Фермі в напівпровіднику можна,
користуючись деякими характерними ознаками цього рівня, що
випливають з розгляду розподілу електронів у металі за енергіями:
1) за температури абсолютного нуля енергія Фермі – межа між
заповненими та вільними енергетичними рівнями в кристалі;
2) за температур, вищих від абсолютного нуля, ймовірність
заповнення рівня Фермі дорівнює 1/2;
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3) імовірність заповнення рівнів, що перебувають вище рівня
Фермі на енергію ΔΕ >>kT, значно менша від одиниці, а розподіл
електронів на цих рівнях за енергіями наближено можна описати
статистичним законом Максвелла–Больцмана.
У власному напівпровіднику за температур Т = 0 заповнені
рівні з найбільшою енергією – це рівні поблизу верхнього краю
валентної зони. Найнижчі незаповнені вільні рівні – рівні дна зони
провідності. Рівень Фермі за температури Т = 0 повинен бути між
заповненими і незаповненими рівнями, тобто десь у забороненій
зоні напівпровідника. За температури вище абсолютного нуля у
напівпровіднику в зону провідності переходить тільки незначна
частина всіх електронів валентної зони, ймовірність знайти
електрон на будь-якому рівні зони провідності або ймовірність
знайти дірку у валентній зоні значно менша від одиниці. За інших
умов напівпровідник мав би властивості металу. Тому рівень
Фермі за Т > 0 також повинен бути у забороненій зоні, причому
енергетична відстань від рівня Фермі до краю зони має бути
значно більшою kT.
Якщо ефективні маси електронів і дірок однакові,
μ =
μ + μ , тобто рівень Фермі розташований чітко
посередині забороненої зони, то концентрація власних носіїв у
напівпровіднику:
3

n  a T 2 (

E
μ c +μ v 34
)  exp( g ),
μ
2kT

(5.35)

де а – стала; Еg – ширина забороненої зони напівпровідника.
Якщо експериментально дослідити температурну залежність
концентрації носіїв, то можна побудувати графік залежності
ln(n/2kT). Вигляд такої залежності для кристалів Ge та Si
зображено на рис. 5.8.
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З тангенса кута нахилу прямих можна визначити ширину
забороненої зони напівпровідника:
 ln n
(5.36)
tgα 
 Eg .
1
(
)
2kT
Електрони,
що
перебувають у зоні провідності напівпровідника, як і валентні електрони металу, мають
змогу вільно рухатись
кристалом.
Тому
ці
електрони також можна
розглядати як електронний газ. Однак, на
відміну від металу,
електронний
газ
у
напівпровіднику невироРис. 5.8. Температурна залежність
джений, і середня теплоконцентрації носіїв струму у власних
ва енергія електронів
напіпровідниках Ge та Si
збільшується з підви3
щенням температури за законом Eтепл  kT .
2
За кімнатної температури Етепл становить близько 0,03 еВ, тоді
як середня енергія електронів у металі сягає близько кількох
електрон-вольтів і не залежить від температури. Завдяки меншій
енергії електронів у напівпровіднику довжина їхньої хвилі більша,
ніж в електронів металу, і становить приблизно 10-6 см. Як уже
зазначено, електронну хвилю інтенсивно розсіюють тільки ті
дефекти, розміри яких порівнянні з довжиною хвилі. Завдяки
більшій довжині хвилі електронів дефекти у напівпровіднику, що
охоплюють кілька сусідніх елементарних комірок кристалічної
ґратки, не перешкоджають поширенню цієї хвилі. Загальна
кількість дефектів, що розсіюють електрони, у напівпровіднику
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менша, ніж у металі, тому найбільша рухливість електронів
простежується саме у напівпровідникових кристалах.
Температурна залежність рухливості зумовлена характером
дефектів, на яких розсіюються електронні хвилі, тобто механізмом
розсіювання носіїв струму. У разі розсіювання електронів у
кристалі напівпровідника тепловими коливаннями ґратки, як і для
металів, можна вважати, що довжина вільного пробігу електронів
пропорційна до 1/Т.
На відміну від металів, теплова хаотична швидкість електронів υ у напівпровіднику збільшується з підвищенням температури
внаслідок зростання енергії теплового руху за законом
v

3kT
.
μ

(5.37)

Отже, залежність рухливості носіїв від температури можна
описати рівнянням

=

∙ ~

.

(5.38)

Під такий закон підпадає, наприклад, рухливість електронів у
чистих кристалах германію. Зазначимо, що в кристалах напівпровідників, легованих значною кількістю домішок, за низьких
температур залежність рухливості від температури відрізняється
показником степеня при Т. У загальному випадку вона має такий
вигляд:
u  u0  T  α ,

(5.39)

де α, залежно від механізму розсіювання, може бути як додатним,
так і від’ємним.
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5.4.3. Температурна залежність електропровідності
власних напівпровідників
З урахуванням виразів для концентрації та рухливості носіїв
можна отримати таку загальну формулу щодо електропровідності
власних напівпровідників:
3

σ  a T 2



(

E
μ vμ c 34
)  exp( g ).
μ
2kT

(5.40)

Оскільки у власних напівпровідників величина α часто
близька до 3/2, то відхилення температурної залежності електропровідності від експоненти ще менше, ніж для концентрації. Тому
формулу для електропровідності наближено можна записати у
вигляді
σ  σ 0  exp( 

Eg
2 kT

).

(5.41)

Температурну залежність електропровідності значно легше
виміряти, ніж температурну залежність концентрації носіїв струму. Для визначення ширини забороненої зони, як і у випадку
концентрації, будують графік експериментальних даних, відкладаючи на осях координат lnσ i 1/2kT. Розглянемо положення рівня
Фермі та температурну залежність електропровідності.
Положення рівня Фермі в домішковому напівпровіднику, як і
у власному, визначає ймовірність заповнення всіх можливих
енергетичних станів за умов термічної рівноваги.
Якщо, наприклад, у напівпровіднику n-типу через домішки
підвищується концентрація електронів і ймовірність заповнення
енергетичних рівнів у зоні провідності, то рівень Фермі
розміщений ближче до зони провідності. Отож концентрацію
електронів можна записати у такому самому вигляді, як і у
власному напівпровіднику (див. формулу (5.35)). Якщо ж
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концентрація дірок зменшується, то рівень Фермі віддаляється від
валентної зони.
Положення рівня Фермі в напівпровіднику різного типу
провідності, залежно від температури, зображено на рис. 5.9.
Зменшення концентрації дірок у напівпровіднику n-типу,
порівняно з власним напівпровідником, є наслідком підвищення
ймовірності рекомбінації дірок. Справді, швидкість рекомбінації
пропорційна добутку концентрацій електронів і дірок. Хоча
швидкість генерації дірок у напівпровіднику n-типу така сама, як у
власному, збільшення концентрації електронів спричиняє
збільшення швидкості рекомбінації та зменшення концентрації
дірок.
Добуток концентрацій електронів і дірок можна обчислити за
формулою:
n 2  N c N v exp(

Ec  Ev
),
kT

де Ec i Ev – значення енергії Фермі електронів і дірок.

Рис. 5.9. Температурна залежність положення рівня Фермі
в домішкових напівпровідниках

(5.42)
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Як бачимо, добуток п2 не залежить від наявності домішок у
напівпровіднику і завжди дорівнює квадрату концентрації носіїв
струму у власному напівпровіднику за однакової температури.
Якщо Т = 0, то в напівпровіднику n-типу всі донори не
іонізовані, а зона провідності порожня. Найвищими рівнями, де
перебувають електрони, є рівні донорної домішки, а найнижчі
вільні енергетичні стани — це рівні поблизу дна зони провідності.
Рівень Фермі повинен бути між вільними і заповненими станами,
тобто між дном зони провідності та рівнем донорів. Коли температура ледь перевищує абсолютний нуль і майже всі атоми донорів
не іонізовані, ймовірність знайти електрон на найнижчих рівнях
зони провідності дорівнює ймовірності знайти іонізований атом
донора. Внаслідок симетрії функції Фермі рівень Фермі за цих
температур є чітко посередині між дном зони провідності та рівнями донорів. У германії та силіції такий стан відповідає температурі в кілька градусів вище абсолютного нуля.
Доти, доки середня енергія теплового руху значно менша від
енергії іонізації домішки, концентрація електронів у зоні провідності зростає за експоненціальним законом:
n

N c N v  exp( 

Eg
kT

),

(5.43)

де Nс – концентрація донорних атомів; Nv – ефективна концентрація заповнених рівнів у валентній зоні власного напівпровідника.
Електрони з валентної зони в зону провідності за таких
температур фактично не переходять. Збуджені в зону провідності
електрони розподіляються у зоні в енергетичному інтервалі kT, а
енергія всіх вільних рівнів за цих температур стала і збігається з
рівнем донорної домішки. Густина енергетичних станів поблизу
дна зони провідності незначна, і якщо концентрація домішок
велика, а температура ще низька, то ймовірність заповнення
найнижчих енергетичних рівнів у зоні провідності є доволі
значною. Отже, рівень Фермі з підвищенням температури повинен
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наблизитись до дна зони провідності і тим ближче, чим більша
концентрація донорів (див. рис. 5.9). З подальшим підвищенням
температури електрони в зоні провідності розподіляються серед
більшої кількості рівнів, адже зростає kT; з іншого боку, щораз
більше донорних атомів стають іонізованими, отож рівень Фермі
знижується.
Коли половина всіх атомів донорів іонізована, то ймовірність
іонізації дорівнює 1/2, а рівень Фермі збігається з енергетичним
рівнем донорної домішки. Далі з
підвищенням температури настає
момент, коли середня енергія
теплового руху наближається до
енергії іонізації температурної
залежності концентрації. Відмінність між ними помітна тільки в
інтервалі середніх температур, де
концентрація носіїв струму стала, а
рухливість унаслідок зростання
інтенсивності теплових коливань
Рис. 5.10. Температурна
залежність концентрації
зменшується в разі нагрівання
домішкових носіїв
кристала.
у напівпровіднику
На рис. 5.10 подано типовий
графік залежності концентрації
домішкових носіїв у напівпровіднику для різних температурних
інтервалів. Концентрацію неосновних носіїв у домішковому
напівпровіднику, зокрема донорному чи акцепторному, можна
описати рівнянням:

nn , p 

Nc Nv
E  Ev
exp( c
).
Nn , p
kT

(5.44)



Розділ 5. Фізичні властивості кристалів…

261

5.4.4. Температурна залежність електропровідності
діелектричних кристалів
Для діелектриків характерними є такі види електропровідності:
– іонна електропровідність (носіями заряду є іони;
притаманна аморфним, кристалічним, газоподібним і рідким
діелектрикам);
– моліонна електропровідність (носіями заряду є групи
заряджених молекул або атомів, які називають моліонами;
проявляється у рідких діелектриках, у деяких твердих
діелектриках аморфного стану та супроводжується явищем
електрофорезу);
– поляронна електропровідність (носіями заряду є
заряджені квазічастинки, які утворюються у кристалічному
діелектрику за рахунок поляризаційної деформації деякої
частини кристала, зумовленої впливом електричного поля
локалізованого електрона або дірки);
– змішана електропровідність тією чи іншою мірою
притаманна практично усім діелектрикам, які мають різні
види носіїв зарядів.
Якщо іонна провідність зумовлена рухом основних іонів
кристалічної ґратки, то її називають власною провідністю;
передусім вона проявляється за високих температур.
Якщо провідність зумовлена рухом слабо закріплених іонів
(іони домішок, іони дефектів кристалічної ґратки), її називають
домішковою; вона передусім проявляється за низьких температур.
Найчастіше у кристалах спостерігають обидва види електропровідності.
Розглянемо кристал складу АВ. Його об’ємну іонну
провідність можна спостерігати лише у випадку, коли «позитивні»
і «негативні» іони покинуть свої положення рівноваги та
переміщатимуться під дією електричного поля. Рух іонів
можливий або між вузлами ґратки, або за рахунок
перестрибування через незайняті вузли – дірки.
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Оскільки електропровідність, пов’язана з кожним вдалим
перестрибуванням іона, дорівнює ex , то густину струму можна
записати так:
j  n

Ee2 x 2 ,
kT

(5.45)

де n – кількість частинок, які можуть переміщатись;  – імовірність перестрибування іона (чи дірки) за рахунок теплового руху
за відсутності електричного поля; x – відстань між двома
положеннями рівноваги.
Тоді провідність можна записати як:
γ

j
e2 x2
,
 nω
E
kT

(5.46)

а рухливість іонів –
χ ω

ex 2
.
kT

(5.47, а)

Для оцінки величин γ і χ потрібно визначити величину . У
випадку міжвузлової електропровідності  – імовірність теплового
перекидання іона з одного міжвузля в інше; для діркової
електропровідності  – імовірність перекидання іона з однієї дірки
в іншу.
Якісного висновку щодо механізму електропровідності
досягають з урахуванням співвідношення між енергією іона в
закріпленому стані (у вузлі ґратки) U1 , його енергією у міжвузлі
(напівстійкий стан) U 2 і величиною потенціального бар’єра, що
розділяє два напівстійкі стани U 0 .
Якщо в кристалі енергія утворення дірки E2 є більшою від
енергії переходу іона в напівстійкий стан E1  U 2  U 1 , то
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переважаючим є утворення позаґраткових іонів і струм слугує
результатом переміщення іонів із одного напівстійкого положення
в інше з подоланням бар’єра U 0 . Таку провідність називають
надлишковою.
Величину і температурну залежність надлишкової провідності
визначають за співвідношенням між загальною кількістю іонів і
кількістю місць, в яких іони можуть закріплятися. Це
співвідношення можна характеризувати двома граничними
випадками: 1) кількість вільних місць у міжвузлях, а також
кількість вільних вузлів (дірок) у ґратці є великими, порівняно з
загальною кількістю іонів; 2) загальна кількість іонів дорівнює
кількості вузлів, тобто вузол вивільняється (утворюється дірка)
лише під час переходу іона в міжвузля – це випадок дефектів
Френкеля.
В обох випадках:

γ  Ae



B
T

(5.47, б)

,

E0 E1  U 0
, Е0 – повна

K
K
енергія, необхідна для активації іона під час його переміщення в
U  E0
міжґратковому просторі; для випадку 2 – B  0
.
K
Діркова провідність виникає тоді, коли енергія утворення
дірки E2 є меншою від енергії утворення міжґраткового іона
(випадок дефектів Шоткі).
Якщо електропровідність здійснюється іонами різного типу,
то:
проте за умови: для випадку 1– B 

γ   Ai e



Bi
T

,

i

де Аі і Ві – характеристика кожного із рухомих іонів.

(5.48)
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Іонна електропровідність у кристалах забезпечується
передусім завдяки переміщенню позитивних іонів (катіонів).
Оскільки в реальних кристалах за високих температур
провідність є власною, а за низьких – домішковою:

γ  A1e



B1
T

 A2 e



B2
T

.

(5.49)

Тут індекс «1» поруч з А і В стосується основних іонів, а
індекс «2» – домішкових.
Наявність домішок по-різному проявлятиметься за низьких
температур для надлишкової і діркової електропровідностей. Для
власної провідності введення іонів домішки сильно збільшуватиме
електропровідність, оскільки вакантних вузлів у ґратці є мало й
іони домішки потрапляють у міжвузля. Це забезпечує як
збільшення кількості носіїв, так і викривлення ґратки, що
спричинятиме низькі значення енергії активізації. Для діркової
електропровідності введення домішок суттєво не збільшуватиме
провідності, оскільки домішки заповнюють вакансії у міжвузлях.
Це не спотворює ґратку; навпаки, за рахунок зменшення кількості
вакансій провідність може навіть зменшуватись.
У лужно-галоїдних кристалах злам на кривій lnγ (1/Т)
зв’язаний з тим, що провідність за низьких температур здійснюють
іони лужного металу, а за високих – іони галоїду (рис. 5.11).
Наголосимо, що злам на кривих lnγ (1/Т) може бути зумовлений
фазовим переходом, що доволі характерно для сегнетоелектриків.
Полярон – заряджена квазічастинка, яка утворюється в
кристалічному діелектрику за рахунок поляризаційної деформації
деякої частини кристала, зумовленої впливом електричного поля
локалізованого електрона (або дірки). Розміри полярона визначає
величина деформованої області. Розрізняють полярони великого
радіуса (ПВР), більшого від параметра а – розміру елементарної
комірки, і полярони малого радіуса (ПМР) – приблизно рівного a.
Виникнення поляронів зумовлено електрон-фононною
взаємодією, яка може бути значною для оптичних фононів у
іонних кристалах. У такому разі порушується адіабатне
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наближення (незалежність руху іонних остовів і електронів), що
покладено в основу зонної моделі твердого тіла. Тому зонна теорія
не може пояснити низьку рухливість носіїв зарядів.

ln γ

ln γ

1/Tп

1/Tп

а

1/T

б

Рис. 5.11. Температурна залежність ln γ = f(1/T) для іонної
провідності діелектричних кристалів: а – власної, б – діркової

У випадку слабої електрон-фононної взаємодії утворюються
ПВР, які порівняно мало змінюють властивості електронів (дірок)
провідності в ґратці. Викривлення ґратки є невеликими, а область
викривлення перевищує сталу ґратки, отож умова переміщення
електронів і дірок у цьому випадку мало відрізняється від руху
«вільних» носіїв заряду. Проте вся область викривлення ґратки
слідує за рухомим зарядом, що в десятки разів зменшує рухливість
носіїв заряду. Кажуть, що електрон одягнений у «фононну шубу».
Для ПВР
χ ПВР 

eλ
2mПВРω0

ω0

(e kT  1),

(5.50)
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де λ – константа зв’язку; 0 – частота оптичних фононів.
Зі зростанням температури рухливість ПВР зменшується.
Утворення ПМР відповідає сильній електрон-фононній
взаємодії, яка залежить від ІЧ поляризовності кристалічної ґратки,
а саме – від параметра (ε опт1  ε ІЧ1 ) 2 . У такому випадку полярон
охоплює лише 1–3 ґратки кристала, викривлення кристалічної
ґратки є значними, а локалізація електрона відбувається в доволі
малому об’ємі впродовж тривалого часу ~10-10 с. Завдяки такій
високій стабільності ПМР їхнє переміщення в кристалічній гратці
кристала зумовлено тепловими флуктуаціями. «Стрибок»
автолокалізованого електрона (дірки) на сусідній вузол ґратки
визначається ймовірністю того, що там існує такий самий
потенціал. У зовнішньому полі теплові стрибки ПМР напрямлені –
в кристалі виникає стрибкова провідність. Рухливість ПМР
χ ПМР 

ea 2ω0 U a kT
e
kT

(5.51)

є дуже малою і її характеризують максимумом на температурній
залежності χ(Т), де a – стала ґратки; Ua – активаційний потенціал
(рис. 5.12). Ймовірність теплових стрибків полярона зменшується
зі зменшенням температури.
Зниження рухливості ПМР у випадку нагрівання пояснюють
зростанням його ефективної маси. Під час зростання температури
хаотичний тепловий рух іонів у кристалічній ґратці стає все
інтенсивнішим – підвищується концентрація фононів. Тому за час
своєї автолокалізації полярон обростає важкою шубою (фононним
конденсатом), тобто більшою кількістю іонів, які змістились з
рівноважного положення. Підвищення ефективної маси зменшує
рухливість ПМР.
Отже, електрони і дірки кристала виявляються одягнутими в
фононні шуби. Виникнення поляронного стану енергетично
вигідне, оскільки поляризація кристалічної ґратки понижує
енергію носіїв заряду. Полярони зумовлені електрон-фононною
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взаємодією, якою в зонній теорії нехтують. Отож остання не
пояснює незначну рухливість електронів і дірок у кристалах.
χ

æ
Рис. 5.12. Температурна залежність
рухливості поляронів
малого радіуса

Tmax

T

Низька рухливість і мала концентрація електронів (дірок)
спричиняє малий внесок електронної провідності у слабких
електричних полях (область виконання закону Ома), коли
електричне поле не може змінити ні рухливості, ні концентрації.
Однак у сильних полях роль електронної провідності різко зростає.
За рахунок енергії електричного поля може зрости рухливість
електронів, наприклад, завдяки звільненню електронів чи дірок зі
зв’язаного (поляронного) стану. Окрім того, може різко зростати
концентрація вже звільнених електронів у зоні провідності
внаслідок механізмів ударної іонізації та інжекції вільних носіїв
зарядів.

5.4.5. Особливості електропровідності
у сегнетоелектриках
Загалом сегнетоелектрики мають таку саму електропровідність, що й звичайні діелектрики. Однак для
сегнетоелектриків типу впорядкування характерною є іонна
провідність, яка може бути як власною, так і домішковою.
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Водночас електропровідність сегнетоелектриків має низку
специфічних властивостей.
Насамперед це особливості, зумовлені наявністю доменної
структури та фазових переходів. Окрім цього, притаманна
киснево-октаедричним сегнетоелектрикам нестехіометрія складу
(передусім – це дефектність за киснем) спричиняє електронну
провідність. Оскільки нестехіометрія є доволі значною, електронна
провідність переважає іонну.
Здебільшого киснево-октаедричні сегнетоелектрики (титанати
барію і стронцію, танталати літію і калію тощо) є добрими
ізоляторами – їхня електропровідність не перевищує 10-12 Ом-1см-1.
У кристалах титанату барію BaTiO3 власна провідність за низьких
температур є суттєво меншою від провідності, зумовленої
домішками та дефектами. Провідність таких сегнетоелектриків
залежить від часу. За умови незмінності величини прикладеного
електричного поля електропровідність зростає і через певний
проміжок часу сегнетоелектрик пробивається. Таке явище
називають ефектом старіння.
Старіння є незначним за малих полів і невисоких температур.
У випадку підвищення величини зовнішнього поля й температури
електропровідність може зрости в декілька разів. Процес старіння
має насичення: за незмінних зовнішнього поля і температури
старіння може припинитись через певний проміжок часу. Під час
старіння сегнетоелектрик забарвлюється, причому фронт
забарвлення переміщається від катода до анода. Енергія активації
електропровідності під час старіння зменшується. Нагрівання
вище від певної критичної температури відновлює початкові
властивості
(величину
електропровідності
та
колір)
сегнетоелектрика. У подібний спосіб діють на сегнетоелектрик
опромінення інфрачервоним або м’яким рентгенівським
випромінюванням, відпал в атмосфері кисню.
Механізм старіння можна зрозуміти, якщо врахувати те, що
донорні рівні, утворені внаслідок кисневого дефіциту структури,
не заповнені електронами. Оскільки фронт забарвлення рухається
до анода, це означає, що електрони, які надходять з катода під
дією прикладеного електричного поля, заповнюють найближчі
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порожні енергетичні рівні. Потім одна частина електронів
тепловими флуктуаціями перекидається в зону провідності, що
спричиняє зростання електропровідності, а інша частина заповнює
віддалені від катода порожні енергетичні рівні. Так продовжується
доти, доки не встановиться динамічна рівновага між процесами
переходу електронів з катода на найближчі порожні енергетичні
рівні, їхнім перекиданням у зону провідності та прилипанням
електронів провідності на порожніх донорних рівнях. Два останні
процеси визначає температура, а останній – ще й концентрація
пустих рівнів.
Наявність критичної температури, вище від якої старіння не
спостерігають, можна пояснити малою ймовірністю прилипання
електронів провідності на порожніх енергетичних рівнях.
Динамічна рівновага усіх трьох процесів відповідає насиченню
процесу старіння електропровідності.
У деяких випадках в кристалах титанату барію спостерігають
забарвлення, яке рухається від анода до катода. Цей ефект
пояснюють наявністю катіонних дефектів у структурі. Під
впливом електричного поля електрони рухаються до анода, а дірки
зв’язуються з порожніми катіонними вузлами (провідність р-типу)
і забарвлюють кристал.
Для деяких зразків за різних температур спостерігають різний
тип провідності. Переважно у зістарених сегнетоелектриках
киснево-октаедричного типу головним є електронний тип (n-тип)
провідності в широкому інтервалі температур. У незістарених
зразках за температур, нижчих від 250 оС, виявлено дірковий тип
(р-тип) провідності.
Температурну заселеність електропровідності сегнетоелектриків можна описати формулою (5.49). Крива lnγ = f(1/T) має
злам, який відповідає температурі сегнетоелектричного фазового
переходу. Це означає, що перебудова структури в області фазового
переходу і виникнення (зникнення) спонтанної поляризації
супроводжується зміною енергії активації носіїв заряду. Деяким
сегнетоелектрикам в області фазового переходу властиві не лише
зміна енергії активації, а й стрибок провідності. Зміна енергії
активації залежить не лише від зміни ширини забороненої зони, а
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й від зміни електронної складової діелектричної проникності, яка
визначає глибину залягання домішкових рівнів.
Ще однією особливістю сегнетоелектриків є те, що в них на
звичайні процеси поляризації та провідності можуть накладатись
повільні процеси поляризації (переполяризації) доменів, які
спричиняють повільне зменшення струму з часом. Це спадання
буває: незначним у слабких полях (менших від коерцитивних);
значним і тривалим (2–3 хвилини) в полях, близьких до
коерцитивних; дуже значним і завершується за декілька секунд у
високих полях. Такий ефект називають сегнетоелектричною
абсорбцією.

5.5. Низькотемпературна надпровідність
На початку ХХ ст. Г. Камерлінгу-Онесу вдалося з’ясувати, що
опір провідників в інтервалі кімнатних температур прямо
пропорційний до температури, а за нижчих температур він зменшується. З огляду на це, можна припустити три можливі моделі
низькотемпературної поведінки опору провідника:
1) зі зниженням температури опір може плавно зменшуватися до нуля;
2) опір може прямувати до деякого граничного значення;
3) опір може перейти через мінімум і за дуже низьких
температур знову стати нескінченно великим.
Третій варіант, власне кажучи, відповідає уявленню про те,
що за доволі низьких температур електрони провідності повинні
закріпитися поблизу своїх атомів. У цьому випадку має зникати
їхня вільна рухливість. Усі три випадки умовно зображено на
рис. 5.13.
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Рис. 5.13.
Низькотемпературна
поведінка можливих
механізмів зміни
опору металів

На рис. 5.14 показано температурну залежність опору ртуті в
ділянці переходу до надпровідного стану.
На підставі різкої зміни електропровідності (рис. 5.14) можна
припустити, що з настанням надпровідності відбувається процес
упорядкування в системі провідних електронів.
Розгляд явища надпровідності дає підстави припустити,
що цей новий стан металів
зумовлений особливим типом
взаємодій. Для розуміння надпровідності необхідно виявити
цей різновид взаємодій, а тільки
потім створити теорію низькотемпературної надпровідності,
яка б пояснювала це явище.
На момент створення макроскопічної теорії надпровідРис. 5.14. Температурна
ності знали, що надпровідність
поведінка
опору металічної ртуті
металів і сплавів на шкалі
(α-Hg)
у
ділянці
надпровідного
температур перекриває інтервал
-3
переходу
приблизно від 10 до 20 К. Це
означало, що взаємодія, яка
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забезпечує появу надпровідності цих матеріалів, доволі слабка і
сумірна з енергією конденсації гелію (додаток 12).
Для розуміння макроскопічної теорії низькотемпературної
надпровідності у металах і сплавах Дж. Бардін, Л. Купер та
Дж. Шриффер запропонували таку ідею на підставі взаємодії пари
електронів з коливаннями кристалічної ґратки (теорія БКШ).
Нехай два електрони рухаються у кристалічній ґратці металу,
причому другий електрон – у напрямі поляризованого сліду першого електрона, і в цьому разі його енергія зменшується, оскільки
ґратка вже перебуває в поляризованому стані. Кожен з електронів
має свій імпульс. Ці електрони в металі зручно розглядати як одну
частинку, а саме – як електронну пару. Обидва електрони мають
однакові імпульси, однак можливі два випадки. В одному випадку
сумарний імпульс цієї пари електронів становить подвоєний
імпульс одного електрона, в іншому – електрони можуть мати
протилежні імпульси. Проте кореляція цих електронів відбувається в разі виконання правила р1 = –р2, отож маємо підстави
ці два чітко корельовані електрони вважати парою. Вона далеко
рознесена в просторі (далека взаємодія), має сумарний імпульс, що
дорівнює нулю. Такі пари називають куперівськими: Л. Купер
уперше довів, що подібна кореляція спричиняє до зменшення
загальної енергії. Отже, куперівські пари складаються з двох
електронів з однаковими і протилежно напрямленими імпульсами
та спінами. Утворення куперівської пари електронів є основою
макроскопічної теорії надпровідності металів і сплавів.
Висновки теорії БКШ в разі утворення куперівських пар
електронів у процесі обмінної електрон-фононної взаємодії можна
продемонструвати на діаграмі енергетичних станів електронів у
металі в околі рівня Фермі та залежності густини станів електронів
у разі переходу в надпровідний стан. Проаналізуємо це на підставі
рис. 5.15.
Електрон-фононна взаємодія у звичайному металі спричиняє
виникнення незначної частини енергії над рівнем Фермі, де
густина станів дорівнює нулю. Тобто існує енергетична щілина в
декілька міліелектрон-вольтів. Електронні стани, які в
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нормальному металі були саме в проміжку енергетичної щілини,
виявляються зсунутими під впливом взаємодії.

Рис. 5.15. Схематична
залежність енергії
електронної підситеми (а)
та густини станів (б) у разі
переходу в надпровідний
стан

На рис. 5.15, а проілюстровано залежність, яку описує теорія
БКШ. Енергетична щілина, що дорівнює 2Δ0 за температури
Т = 0 К, є функцією температури, за Т→Ткр вона прямує до нуля.
На рис. 5.15, б відображено густину станів електронів за
0 < Т < Ткр. Заповнення цих станів позначено штрихом.
Нагадаємо деякі головні співвідношення, що випливають з
теорії БКШ. Критична температура переходу у надпровідний стан
кр

= 1,13 ∙

ћ

∙ exp (−

(

)∙

),

(5.52)

де ћω/к – температура Дебая для заданого металу; N(EF) – густина
електронних станів за енергії Фермі; V – енергія обмінної взаємодії
в разі утворення куперівської пари.
Для випадку слабкої електрон-фононної взаємодії рівняння
напівширини надпровідної енергетичної щілини можна записати у
вигляді
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∆= 2ћω ∙ −

(

)∙

.

(5.53)

Тоді, порівнявши рівняння (5.52) і (5.53), отримаємо співвідношення між критичною температурою переходу у надпровідний стан та напівшириною енергетичної щілини:
∆= 1,77 ∙

кр .

(5.54)

Це важливий результат, який можна перевірити експериментально. За температурною поведінкою опору металу можна
визначити Ткр. Експерименти з інфрачервоного поглинання тонких
надпровідних пластинок дають безпосередньо значення 2Δ.
Важливим наслідком теорії є пояснення спостережуваного на
експерименті так званого ізотопічного ефекту. Коротко викладемо
суть цього ефекту: якщо енергію обмінної взаємодії V вважати
сталою, то залежність критичної температури переходу в
надпровідний стан для елемента з різним масовим числом
визначена частотою ω (див. (5.52)). У наближенні гармонічних
коливань остовних атомів кристалічної ґратки металу частоту
коливань можна наближено описати рівнянням:
≈

,

(5.55)

де K – силова стала.
Тоді критична температура переходу в надпровідний стан
повинна безпосередньо залежати від маси ізотопу заданого
елемента, що і простежено експериментально (додаток 13).
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5.6. Низькотемпературні властивості діамагнетиків,
парамагнетиків та феромагнетиків. Закон Кюрі–Вейса

Нехай маємо однорідне магнітне поле з напруженістю Н та
індукцією В = μ0Н, й ізотропне тіло об’ємом V. Під дією поля тіло
намагнічується, отримуючи магнітний момент М. Співвідношення
цього моменту до об’єму тіла називають намагніченістю тіла Ім:

Iм 

М
.
V

(5.56)

Намагніченість є векторною величиною. В однорідних
магнетиках намагніченість напрямлена паралельно або антипаралельно до Н. Співвідношення намагніченості до індукції
магнітного поля В називають магнітною сприйнятливістю χ:
= Iм/μ0H.

(5.57)

Легко переконатися, що χ є безрозмірною величиною. З (5.57)
одержуємо:
Iм = χμ0H.

(5.58)

Намагнічене тіло, що перебуває у зовнішньому полі, створює власне поле, яке в ізотропних магнетиках напрямлене паралельно або антипаралельно до зовнішнього поля. Позначимо індукцію зовнішнього поля через В0 , власного – через Ві, підсумкового –
через В. Для однорідних магнетиків В дорівнює алгебричній сумі:
B  Bi  B0 .

(5.59)

З урахуванням попередніх рівнянь отримаємо:
B = (1 + χ)B 0 .

(5.60)
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Величину μ = 1 + χ називають магнітною проникністю
магнетика. За абсолютним значенням та знаком магнітної
сприйнятливості всі тіла можна розділити на три великі групи
(табл. 5.1): діамагнітні, парамагнітні й феромагнітні.
Таблиця 5.1
Магнітні сприйнятливості типових магнетиків
Діамагнетики
Бісмут
Германій
Силіцій
Мідь

χ = μ–1
–18·10-5
–0,8·10-5
–0,3·10-5
–0, 9·10-5

Парамагнетики
FeС12
СаО
NiSO4
Платина

χ = μ–1
360·10-5
580·10-5
120·10-5
26·10-5

Феромагнетики
Залізо
Нікель
Кобальт

χ = μ–1
1000
150
240

У діамагнітних тіл |χ| < 1, має від’ємний знак і не залежить від
напруженості зовнішнього поля та температури. Такі тіла
намагнічуються в напрямі, протилежному до поля, унаслідок чого
виштовхуються з ділянок найсильнішого поля.
У парамагнітних тіл також |χ| < 1, проте, на відміну від
діамагнетиків, є додатним. Такі тіла намагнічуються в напрямі поля і
втягуються в ділянки з максимальним Н.
На рис. 5.16, а зображено залежність Ім(Н) для діамагнетиків і
парамагнетиків. В обох випадках -Ім пропорційна до Н, що засвідчує
незалежність χ від Н. Однак у парамагнетиків така залежність
простежується лише у порівняно слабких полях та за високих
температур. У сильних полях і за низьких температур крива -Ім(Н)
асимптотично наближається до граничного значення Ім, що відповідає магнітному насиченню парамагнетика (рис. 5.16, б).
Окрім того, χ у парамагнетиках залежить від температури.
Цю залежність уперше вивчив Кюрі. Учений довів, що
χ = С/Т,

(5.61)
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де Т – абсолютна температура парамагнетика; С – стала, зумовлена
його природою, її називають сталою Кюрі, а співвідношення (5.61) –
законом Кюрі.
У феромагнітних тілах, типовим представником яких є залізо, χ
також позитивне, однак незрівнянно більше, ніж у парамагнетиків.
Водночас χ у них залежить від Н. Крім заліза, до цієї групи
належать нікель, кобальт, гадоліній, диспрозій, гольмій, ербій і
низка сплавів.

Рис. 5.16. Польова залежність намагніченості: а – діамагнетика
(1), парамагнетика (2); б – феромагнетика

Для кожного феромагнетика існує така температура Θк, за
якої він втрачає феромагнітні властивості. Цю температуру
називають феромагнітною точкою Кюрі. Як приклад, наведемо
точки Кюрі для деяких феромагнітних тіл. Вище Θк феромагнетики
стають парамагнетиками з характерною для них лінійною залежністю 1/χ від Т (рис. 5.17, а). Це добре відтворює закон Кюрі–Вейса
χ = С/(Т – Θ),

(5.62)

де С – стала Кюрі; Θ – парамагнітна температура Кюрі (її значення
трохи вище Θк ).
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На рис. 5.17, б зображено залежність граничної намагніченості від температури.

а

б

Рис. 5.17. Залежність намагніченості (а) та граничної намагніченості (б)
феромагнетика від температури

У таких відносних координатах залежність намагнічування від
температури виражена однією й тією ж кривою для різних
феромагнітних тіл. З підвищенням температури намагніченість
феромагнетика зменшується й у точці Кюрі практично дорівнює
нулю.

5.7. Низькотемпературні властивості антиферомагнетиків.
Точка Нееля
Як зазначено у підрозділі 5.6 (див. табл. 5.1), спіни іонів
сусідніх вузлів кристалічної ґратки можуть орієнтуватись
антипаралельно. У цьому випадку орієнтація векторів спінових
моментів може бути також упорядкованою, проте спонтанна
намагніченість не виникає, оскільки спінові магнітні моменти
сусідніх вузлів ґратки напрямлені антипаралельно і компенсують
один одного. Як приклад, на рис. 5.18 зображено температурну
залежність намагніченості МnAs, визначену методом нейтронної
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спектроскопії. Її можна розглядати як складну структуру, що
охоплює дві ділянки. У такій структурі існує також деяка
температура, яку називають антиферомагнітною точкою Кюрі, чи
точкою Нееля.
У разі абсолютного нуля магнітні моменти підґраток компенсують один одного і підсумковий магнітний момент антиферомагнетика дорівнює нулю. З підвищенням температури
антипаралельне розташування спінів поступово руйнується і
намагніченість антиферомагнетика
підвищується.
Максимального значення вона
досягає в точці Нееля, у якій
упорядковане розташування спінів
цілком втрачається, і антиферомагнетик стає парамагнетиком. З
подальшим підвищенням температури намагніченість зменшується,
Рис. 5.18. Температурна
як у випадку будь-якого іншого
залежність
намагніченості
парамагнетика.
антиферомагнетика MnAs

5.8. Термоелектричні явища. Ефекти Зеебека, Пельтьє і
Томсона
Розглянемо унікальні термоелектричні та гальваномагнітні
явища. До термоелектричних явищ належать ефекти Зеебека,
Пельтьє і Томсона, до гальваномагнітних – ефекти Холла,
Еттинсгаузена і Нернста. Усіх їх широко застосовують на практиці.
Ефект Зеебека. 1823 р. Т. Зеебек виявив, що в ланцюзі, який
складається з двох різнорідних провідників 1 і 2, виникає
електрорушійна сила (е.р.с.) ΔV, якщо контакти цих провідників А
і В підтримують за різних температур T1 і Т2 (рис. 5.19). Як
засвідчує експеримент, у порівняно вузькому інтервалі температур
значення е.р.с. пропорційне різниці температур контактів А і В:
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ΔV = α(T 2 – T 1 ).
Коефіцієнт пропорційності

α

V
T

(5.63)

(5.64)

називають питомою термо-е.р.с.
Вона залежить від природи
провідників і температури. Відомо три
джерела виникнення термо-е.р.с.: 1) утворення спрямованого потоку носіїв у
провіднику за наявності градієнта
температур (об’ємна складова Vоб);
2) зміна положення рівня Фермі з
температурою (контактна складова
Vк); 3) захоплення електронів фоноРис. 5.19. Схема
нами.
контактної різниці
потенціалів, що виникає
Опишемо фізичну природу кожв ефекті Зеебека
ного з цих джерел, передусім об’ємну
складову термо-е.р.с. Нехай на кінцях
однорідного провідника АВ (рис. 5.19) підтримують різницю
температур Т 2–T 1, так що вздовж провідника існує градієнт
температури dT/dx. Носії струму, зосереджені на гарячому кінці,
мають більшу енергію та більшу швидкість руху порівняно з носіями
холодного кінця. Тому в провіднику від гарячого кінця до
холодного усталиться потік носіїв струму. Якщо носіями є
електрони, то холодний кінець заряджатиметься негативно, гарячий
– позитивно, і між ними виникатиме різниця потенціалів. Ця різниця
потенціалів і є обʼємною складовою термо-е.р.с. Диференціальний
коефіцієнт термо-е.р.с., що відповідає цій складовій:

αоб 

V
.
T

(5.65)
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Приблизно αоб можна оцінити в такий спосіб. Електронний газ
створює в провіднику тиск

2
p   nE ,
3

(5.66)

де Ẽ – середня енергія електронів у провіднику; п – їхня
концентрація.
Наявність градієнта температури спричиняє перепад тиску, для
врівноваження якого необхідно, щоб у провіднику виникло поле
напруженістю Ε, що задовольняє таку умову:

enE 

p p T

 .
x T x

З цих рівнянь легко визначити αоб:

αоб =

∆ об
∆

=

∙

=

∙

.

(5.67)

Зазвичай, в електронному провіднику αоб спрямована від
гарячого кінця до холодного. Перед розглядом іншого джерела
термо-е.р.с. зазначимо, що зі зміною температури в провіднику
змінюється положення рівня Фермі. В електронних провідниках зі
збільшенням температури рівень Фермі зміщується енергетичною
шкалою вниз. Отож на холодному кінці однорідного електронного
провідника він повинен бути вищим, ніж на гарячому. Наявність
різниці в положенні рівня Фермі спричиняє виникнення різниці
потенціалів:

1 μ
Vk     dT .
e T

(5.68)

Це і є контактна складова термо-е.р.с. Диференціальний
коєфіцієнт термо-е.р.с., що відповідає цій складовій, записують
так:
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1 μ
.
αk   
e T
Підсумковий коефіцієнт диференціальної
урахуванням концентрації носіїв у провіднику

α

1 p 1 μ

  .
e  n T e T

(5.69)
термо-е.р.с.

з

(5.70)

Суть третього джерела термо-е.р.с. полягає в тому, що за
наявності градієнта температури у провіднику виникає дрейф
фононів від гарячого кінця до холодного, який відбувається з деякою
середньою швидкістю υф. Існування такого дрейфу спричиняє
напрямлений рух електронів, які розсіюються на фононах, від
гарячого кінця до холодного приблизно з тією ж швидкістю υф.
Унаслідок нагромадження електронів на холодному кінці
провідника і збіднення електронами гарячого кінця цей процес
сприяє
появі
термо-е.р.с.
Розрахунок
диференціального
коефіцієнта термо-е.р.с. αф приводить до такого результату:
αф 

m  vф2 τф
,

3ekT τ e

(5.71)

де vф – швидкість фононів; τф і τе – середній час релаксації фононів
та електронів.
За низьких температур ця складова термо-е.р.с. може в
десятки і сотні разів перевершувати об’ємну і контактну складові.
Ефект Пельтьє. Якщо в ланцюзі, який складається з
різнорідних провідників 1 і 2 (рис. 5.20), створити електричний
струм І, то в місцях контакту А і В, як і в будь-яких інших
ділянках ланцюга, виділиться кількість теплоти Q = I 2Rt (R – опір
контакту).
У місцях з’єднання однойменних провідників ця теплота є
сталою, оскільки з цього погляду контакт нічим не відрізняється
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від будь-якої іншої ділянки ланцюга. У місцях контакту
різнойменних провідників, крім джоулевого тепла, виділяється
чи поглинається (залежно від напряму струму) додаткове тепло,
що зумовлює в першому випадку нагрівання, а в другому –
охолодження контакту.

Рис. 5.20. Схема експерименту, яка демонструє наявність ефекту
Пельтьє

Це явище називають ефектом Пельтьє, а додаткове тепло –
теплом Пельтьє. Як засвідчує експеримент, кількість теплоти
пропорційна до сили струму І і часу його проходження через
контакт t:
=

∙ ∙ .

(5.72)

Коефіцієнт пропорційності p називають коефіцієнтом Пельтьє.
Його значення залежить від природи контактних провідників і
температури.
Між ефектами Пельтьє і Зеебека існує безпосередній зв’язок:
різниця температур зумовлює в ланцюзі, що складається з різних за
природою провідників, електричний струм, який протікає через
такий ланцюг, створюваний різницею температур.
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Отже, ефект Пельтьє дає змогу безпосередньо отримувати
низькі температури як у практичних роботах, так і в наукових
завданнях.
Ефект Томсона. Нехай через однорідний провідник АВ,
уздовж якого існує градієнт температури, пропускають струм
силою І (рис. 5.21). У такому провіднику, крім джоулевого тепла,
виділятиметься чи поглинатиметься (залежно від напряму струму)
додаткова кількість теплоти Qт, пропорційна до сили струму I,
перепаду температур (Т 2 –T 1 ) і часу t:
= τ∙ ∙(

−

)∙ .

(5.73)

Рис. 5.21. Схематичне зображення
ефекту Томсона

Цю кількість теплоти Q називають теплотою Томсона,
коефіцієнт пропорційності τ – коефіцієнтом Томсона. Коефіцієнт
залежить від природи провідника і температури. Відповідно до
теорії У. Томсона, різниця коефіцієнтів Томсона для двох провідників
пов’язана з їхньою диференціальною термо-е.р.с. таким
співвідношенням:

dE τ1 -τ 2

.
dT
T

(5.74)

Суть ефекту Томсона зумовлена тим, що за наявності у провіднику
градієнта температури потік носіїв струму, спричинений зовнішньою
різницею потенціалів, переносить не тільки електричний заряд, а й
теплоту.
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Зрозуміти це можна на підставі міркувань, що струм у
провіднику АВ протікає в напрямі, який відповідає переміщенню
електронів від гарячого кінця В до холодного А. У цьому разі «гарячі»
електрони, переходячи в холодніші ділянки провідника, віддають
кристалічній ґратці надлишкову енергію і спричиняють нагрівання
провідника. У випадку зворотного напряму струму провідник
охолоджується. Ця термо-е.р.с. може спричинити зміну не тільки
значення, а й знака коефіцієнта Томсона.

5.9. Гальваномагнітні явища. Ефекти Холла,
Еттингсгаузена та Нернста. Магнітоопір
Ефект Холла. Візьмемо металевий провідник у вигляді
пластини з шириною а і товщиною б та пропустимо вздовж цього
провідника електричний струм густиною J (рис. 5.22). Оберемо на
протилежних бічних сторонах пластини дві точки А і В, різниця
потенціалів між якими дорівнює нулю. Якщо тепер цю пластину
помістити в магнітне поле з індукцією В, то між точками А і В
виникне різниця потенціалів V, яку називають е.р.с. Холла.
Експеримент засвідчує, що в не надто сильних полях цю
різницю потенціалів можна описати рівнянням:
V = β XBa.

(5.75)

Коефіцієнт пропорційності βХ називають сталою Холла. Її
позначають l3/e (l –довжина, e – електричний заряд) і вимірюють у
кубічних метрах на кулон [м3/Кл].
Розглянемо фізичну природу ефекту Холла (рис. 5.22).
На електрон (рис. 5.22), що рухається ліворуч зі швидкістю υ,
діє сила Лоренца:
Fл = е [υ × B] = е υ × B sin 900 = е υ × B.

(5.76)
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Рис. 5.22. Схематичне зображення
наявності ефекту
Холла

Під дією сили Лоренца електрони відхиляються до однієї з
граней пластини, заряджаючи її негативно. На протилежній грані
накопичуються
нескомпенсовані позитивні заряди. Так виникає
електричне поле, спрямоване від точки A до точки В:

E

V
,
a

(5.77)

де V – різниця потенціалів між точками A i B.
Поле E діє на електрони з силою F = eE, яка напрямлена проти
сили Лоренца. У разі рівності сили Лоренца та електростатичної сили
подальше нагромадження електричних зарядів на бічних гранях
пластини припиняється. З умови рівноваги сил
E = υ·B.

(5.78)

Домножимо це співвідношення на відстань а між точками А
і В, врахуємо υ = J/en та отримаємо:
υ=

.

(5.79)

Отже, теорія приводить до виразу для υ, і стала Холла має
вигляд:
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(5.80)

З (5.80) випливає, що за абсолютним значенням і знаком сталої
Холла можна обчислити концентрацію та знак носіїв струму в
провіднику. В електронних провідників βХ негативна, у діркових – позитивна.
Ефект Еттингсгаузена. У невироджених напівпровідниках
електрони мають різні швидкості теплового руху. За цих умов
рівність (5.17) може виконуватися не для всіх електронів, а тільки
для частини з них, що рухаються з деякою середньою швидкістю υ0.
Для електронів, що рухаються зі швидкістю υ > υ0, e υ B > eE,
унаслідок цього вони відхиляються до правої грані пластини
(рис. 5.23). Для електронів, що мають υ < υ0, і e υ B < eE,
відхилення відбувається до лівої грані пластини.
Швидкі електрони, падаючи на праву грань пластини,
віддають їй надлишкову енергію і нагрівають її. Повільні електрони,
що накопичуються на лівій грані, поповнюють свою енергію
тепловою енергією кристала й охолоджують цю грань. Виникає
поперечна різниця температур ΔТ = Те–Тс. Явище виникнення
такої різниці температур називають ефектом Еттингсгаузена.
Ефект Нернста. Електрони, потрапивши в однорідне магнітне
поле В, перпендикулярне до швидкості руху υ, рухаються по
коловій траєкторії з радіусом кривини:

R

2T
,
em B

(5.81)

де Т – кінетична енергія електронів.
З (5.81) бачимо, що й електрони різної кінетичної енергії
набувають різних радіусів обертання в магнітному полі. Тобто
повільні електрони мають малий радіус колової орбіти, а швидкі –
великий (рис. 5.23). Тому одна з граней пластини збагачується
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швидкими електронами та нагрівається, а інша – збагачується
повільними електронами й охолоджується; виникає поздовжня
різниця температур ΔТ = (Т В–Т А). Поява такої різниці температур
і є змістом ефекту Нернста.

Рис. 5.23. Схематичне зображення
ефекту Нернста

Магнітоопір. Наявність колової орбіти електронів, що
рухаються в магнітному полі зі швидкістю, відмінною від v0 (див.
рис. 5.23), спричиняє зменшення ефективної довжини їхнього
вільного пробігу λ0 у напрямі електричного струму. Якщо без поля
довжина вільного пробігу в напрямі струму була λ0, то в
магнітному полі λ = λ0 – Δλ.
Оскільки рухливість носіїв струму і пропорційна до довжини
вільного пробігу, то зменшення під дією магнітного поля ефективної
довжини вільного пробігу на Δλ спричинятиме зменшення рухливості
носіїв струму й електропровідності напівпровідників.
Для домішкових напівпровідників з одним типом носіїв струму
теоретично справедливий такий вираз для відносної зміни опору
матеріалу:

R Δλ

 e  σ2  B2 .
R
λ

(5.82)

Співвідношення ΔR/R називають магнітоопором. З (5.82)
бачимо, що вимірювання магнітоопору за низьких температур
дає змогу прямо визначити рухливість носіїв струму в
напівпровіднику.
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Контрольні запитання і завдання
1. Сформулюйте закон Дюлонга–Пті.
2. Що таке температура Дебая?
3. Охарактеризуйте поведінку теплоємності речовин у діапазоні
низьких температур.
4. Яка різниця між оптичними й акустичними коливаннями?
5. Укажіть на особливості поведінки теплопровідності твердих тіл.
6. Як розташований рівень Фермі у напівпровіднику за
температур, близьких до нуля?
7. Назвіть особливості температурної залежності електропровідності власних напівпровідників.
8. Назвіть основні види електропровідності у діелектричних
кристалах.
9. Назвіть особливості поведінки електропровідності у сегнетоелектрика за низьких температур.
10. Назвіть можливі моделі низькотемпературної поведінки опору
провідника.
11. Що таке куперівська пара?
12. Назвіть основні положення теорії надпровідності БКШ.
13. Що таке намагніченість і магнітна сприйнятливість, який між
ними зв̕ язок?
14. Що таке точка Нееля?
15. У чому полягають ефекти Пельтьє та Зеебека?
16. У чому полягає ефект Еттингсгаузена?
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Розділ 6. ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ ЗА
НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР
6.1. Спектри відбивання та поглинання
Теоретико-груповий аналіз кристалічних ґраток дає змогу
одержати головні рівняння про положення енергетичних рівнів у
різних точках зони Бріллюена. Ці рівняння зазвичай уточнюють
різноманітними експериментальними методами, у тім числі
оптичними (наприклад, поглинання, відбивання світла, люмінесценція). Щоб розтлумачити результати оптичних досліджень за
низьких температур дещо змінимо хронологічний порядок
викладу матеріалу. Спочатку розглянемо енергетичні структури
найважливіших напівпровідникових матеріалів. Окрім діаграм
зонної структури, під час обговорення експериментальних даних
необхідні знання фізичних властивостей напівпровідників та
діелектриків.
З огляду на це, проаналізуємо найпростішу структуру зон
типового напівпровідника – сферичні невироджені ізоенергетичні
поверхні для електронів і дірок із квадратичним законом дисперсії.
Аналітично таку енергетичну структуру можна описати рівнянням

(E 

2 k 2
2 k 2
)  ( E  Eg 
)  0.
2me
2mh

(6.1)

Корені цього рівняння
=ℏ

⁄2

та

=−

−ℏ

⁄2

ℏ

(6.2)

є законами дисперсії (залежність енергії Е від хвильового числа k)
у зоні провідності та у валентній зоні. Причому за нуль енергії тут
прийнято енергію дна зони провідності. Величини me і mh –
ефективні маси носіїв у зонах провідності та валентній зоні. У цих
зонах ефективні маси електронів та дірок є сталими і не залежать
від енергії, тобто від концентрації електронів чи дірок (рис. 6.1).
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Зазначимо, що у реальних кристалах навіть кубічної сингонії ізоенергетичні поверхні зони провідності та валентної зони в загальному
випадку не є сферичними і простими. Зазвичай зони складаються з декількох підзон, що відповідають хвильовим функціям ізольованих атомів, з яких утворяться ґратки, причому їхня конфігурація може бути
дуже складною. Детальний аналіз
Рис. 6.1. Залежність енергії
цього питання потребує додаткових
від хвильового вектора у
зонах провідності та валензнань елементів теорії твердого тіла.
тній зоні найпростішого
Тому розглянемо енергетичну струкізотопного напівпровідника
туру та динаміку квазічасток (ексита серіальна закономірність
тонів) кристалічного напівпровіденергетичних рівнів ексиника.
тону Ваньє–Мотта
Ідею щодо можливості виникнення й існування поблизу одного атома в кристалі електрично
нейтральної системи, що складається з електрона та дірки, уперше
висловив Я. Френкель (1931). Подальший розвиток теорії такої
системи, названої екситоном, наштовхнув на думку, що у
напівпровідникових кристалах можуть існувати екситони, які
складаються з електрона та дірки. Вони розташовані один від
одного на відстанях у декілька сталих ґратки (екситон Ваньє–
Мотта). Отже, екситон Френкеля можна назвати екситоном
сильного зв’язку, а екситон Ваньє–Мотта – екситоном слабкого
зв’язку.
Оскільки в екситоні Френкеля електрон і дірка перебувають
поблизу одного з атомів і переміщаються під дією збурення разом
до іншого атома, то для існування екситонів сильного зв’язку найоптимальніші умови виникають у молекулярних кристалах, де збудження молекули обмежене перерозподілом електронів за молекулярними орбіталями, що суттєво не перекриваються орбітами
сусідніх молекул. Прикладами таких молекулярних кристалів мо-
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жуть бути тверді органічні діелектрики: стильбен, антрацен, фенантрен тощо.
У напівпровідникових кристалах найімовірнішою системою є
екситон слабкого типу зв’язку – екситон Ваньє–Мотта. Він
утворений електроном зони провідності та діркою валентної зони.
Рух такої квазічастинки у кристалі можна описати незалежними
переміщеннями електрона й дірки. Рівняння руху цієї системи
подібне до рівняння руху електрона в атомі водню з урахуванням
кулонівського потенціалу в середовищі з діелектричною
проникністю ε(r). Розв’язок рівняння руху у випадку
суперпозиційної хвильової функції, дає спектр дозволених значень
енергій для зв’язаної електрон-діркової пари (екситон) у вигляді
( ) =

−

екс ⁄

+ℏ

⁄2 ,

(6.3)

де M = mh + me – зведена маса екситону; Eeкс = μe4/2ε2h2 – енергія
зв’язку екситону в основному стані (екситонний ридберг);
⁄(
μ=
+
) – ефективна маса екситону.
Екситонне поглинання у випадку прямих переходів розглядають з урахуванням двох типів фотопереходів. Перший тип –
це прямі фотопереходи в інтервалі енергій hν < Eg. Для дозволених
переходів квадрат модуля дипольного моменту фотопереходу
відмінний від нуля, і енергетичний спектр екситонних рівнів
визначатиметься водневоподібною закономірністю. У поглинанні
світла він приводить до виникнення лінійчастого спектра
поглинання. Причому інтенсивність ліній пропорційна до куба
головного квантового числа, а коефіцієнт поглинання в максимумі
екситонної смуги
α(

μ  e2 3 1 .
) 
h2  ε n3

(6.4)

Тобто співвідношення поглинання в максимумі першої смуги
та поглинання у максимумі другої смуги у вісім разів більше.
Відповідно, експериментальне спостереження екситонного погли-
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нання смуг з n > 1 можливе тільки за низьких температур,
пропорційно до квадрата головного квантового числа, отож з
наближенням до краю фундаментального поглинання коефіцієнт
поглинання прямує до континууму. Згідно з рівнянням (6.3),
енергетична віддаль між лініями зменшується обернено
пропорційно.
В інтервалі енергій hν > Eg структура спектра поглинання
визначена незв’язаними електрон-дірковими станами, для яких
α ~ 1⁄ .

(6.5)

Урахування кулонівської взаємодії електрона і дірки в зонах
спричиняє суттєву зміну поглинання в інтервалі hν > Eg.
Поглинання починається не з нульового (як у випадку міжзонних
переходів без урахування кулонівської взаємодії між електроном і
діркою), а з деякого сталого значення.
Екситонне поглинання у випадку непрямих фотопереходів (за
участю фононів) зумовлене структурою фононного й електронного
спектра. Поглинання за участю фононів починається за енергій,
що відповідають зв’язаним (екситонним) станам пари електрон–
дірка. У спектрі екситонного поглинання в цьому випадку
виникають не лінії, а сходинки, що відповідають багаторазовому
екситон-фотонному повторенню. Сходинки за значень енергії hν1 і
hν2 віддалені одна від одної, і енергетична віддаль між ними
відповідає енергії Eg–Eекс.
На підставі порівняння структури спектра поглинання за
участю тільки фононів без урахування екситонних рівнів під дном
зони провідності бачимо, що замість прямих ліній урахування
екситонних станів спричиняє виникнення сходинок. Це можна
зрозуміти з того, що фонони, які беруть участь у процесі, мають
довільні хвильові вектори, тому переходи можуть відбуватись у
будь-яку точку екситонної зони.
Отже, для непрямих переходів з урахуванням взаємодії
електрона з діркою спектр оптичного поглинання кристала – це
східчаста залежність, причому у випадку енергії поблизу сходинки
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коефіцієнт поглинання α ~ (Eg ± Eекс)1/2, далі α ~ (Eg ± Eекс)3/2 і
α ~ (Eg ± Eекс)2.

6.2. Температурна залежність спектральних характеристик
екситону та ширини забороненої зони напівпровідника
Передусім розглянемо теоретичні підходи до опису температурних залежностей інтегральної інтенсивності поглинання S0
реальних шаруватих кристалів з урахуванням особливостей дисипативної (фононної) підсистеми. Нагадаємо, що залежно від співвідношення сталих екситон-фотонної f та екситон-фононної γ
взаємодії для кристалів можуть справджуватися два граничні теоретичні підходи в разі пояснення температурної залежності S0(T). У випадку виконання нерівності f >> γ у кристалі
виникає поляритонна модель поглинання світла. Головною умовою прояву поляритонності (змішаного стану екситону і фотона) є
слабка збудливість дисипативної підсистеми і велика сила осцилятора для екситонного переходу. У випадку реалізації в кристалі
сильного екситон-фотонного зв’язку вираз для інтегральної
інтенсивності смуги поглинання має вигляд
S0 

T0  γ ,
γ
1
T0

(6.6)

де Т0 – матричний елемент оператора екситон-фононної взаємодії;
γ – параметр екситон-фононної взаємодії. У випадку великої сили
осцилятора екситонного переходу та наднизьких температур
(Т02 >> γ2) рівняння (6.6) набуває вигляду
S0 = T0 γ(T).

(6.7)

Інтегральна інтенсивність збільшується зі зміною Т до деякої
критичної температури, вище від якої суттєвішими стають процеси
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екситон-фононної взаємодії. Тобто при Т02 << γ2 рівняння (6.6)
матиме вигляд:
S 0  T02 .

(6.8)

Теорія Б. Ніцовича для випадку γ >> f ґрунтується на
принципово іншому підході. Поряд з прямими фото переходами, у
ній враховано і непрямі вертикальні фотопереходи з рівня енергії
оптичного фонона (процеси з поглинанням фононів). Схематично
цей процес зображено на рис. 6.2.
Інтегральна інтенсивність у цьому
разі збільшується з підвищенням температури, відповідно до посилення ролі
непрямих фотопереходів (збільшення
чисел заповнення фононів). Це пов’язано з тим, що непрямі фотопереходи є
реальними, а не віртуальними, та
виникають у різних порядках теорії збурень. Саме тому, що гамільтоніан взаємодії середовища зі світлом містить
Рис. 6.2. Схема
доданки, відповідальні за одночасну
оптичних фотоперевзаємодію трьох квазічастинок (фотон–
ходів, що визначають
вигляд температурної
екситон–фонон), і виникає температурзалежності інтегральної
на залежність S0(T). У випадку урахуінтенсивності екситонвання лише віртуальних процесів розної смуги поглинання
сіювання екситону на фононі залежності S0(T) нема. Тобто S0 не залежить
від температури. Оскільки температурна залежність смуги
поглинання визначена числами заповнення фононів, то з
підвищенням температури виникають процеси фотон-фононного
розсіювання. Екситон-фононна взаємодія приводить до переходів
між стаціонарними фононними станами і перерозподілу енергії
між фононними гілками. Ефекти ангармонізму, що відкривають
додаткові канали релаксації енергії збудження, зумовлюють
існування, залежно від S0(T), критичної температури Ткр,
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починаючи з якої якісно змінюються температурні залежності
інтегральних характеристик смуги поглинання.
На підставі теорії спектральних моментів отримано рівняння
для інтегральної інтенсивності смуги екситонного поглинання

 24
 
S0  2πT0 1  2  (q,-q) N q 1 
Va (q,q1 ) N q1   ,

q
 ωq q1
 


(6.9)

де Т0 – матричний елемент екситон-фононної взаємодії;
П(q, -q) – функція, що характеризує потрійну взаємодію фотон–
екситон–фонон; Va – силова стала фононного ангармонізму.
З рівняння (6.9) випливає, що для кристалів, у яких суттєвими
є непрямі фотопереходи, у високотемпературному інтервалі
повинна існувати Ткр, вище від якої інтегральна інтенсивність стає
насиченою. З подальшим підвищенням температури інтегральне
поглинання може зменшуватися.
З двох теоретичних підходів у поясненні температурної
залежності S0 необхідно визначити межі застосовності кожного.
Чинником у визначенні меж застосовності поляритонної моделі
поглинання світла є критична температура наростання S0, яка дуже
чутлива до співвідношення сили осцилятора переходу і параметра
екситонної релаксації. Оскільки сила осцилятора екситонного
переходу безпосередньо пов’язана зі значенням поздовжньопоперечного розщеплення ΔL–T, то, оцінивши за незалежними
експериментами ΔL–T, можна визначити критичну температуру
зростання інтегральної інтенсивності за співвідношенням
S0кр  S (Δ L T )  π×Δ L T  k  Tкр .

(6.10)

Якщо експериментально визначене S0кр більше від S0(ΔL–T), то
в кристалі виникає поляритонний механізм поглинання світла. У
протилежному випадку, при S0(ΔL-T) > S0кр, екситонне поглинання
світла в кристалі відбувається за участю непрямих фотопереходів.
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Тепер на підставі розглянутих вище теорій проаналізуємо
отримані результати щодо температурної залежності S0(T). Для
розуміння залежності S0 пропонують механізм, що полягає у
високій ефективності екситон-фононної взаємодії. Суть механізму
така: екситонну смугу поглинання в низці кристалів формують як
прямі, так і непрямі фотопереходи. Ефективність непрямого
вертикального фотопереходу в процесі утворення екситону за
умов поглинання світла забезпечують велика щільність станів
низькоенергетичних оптичних фононів і виконання закону збереження квазіімпульсу kекс = qопт. Інтегральна інтенсивність смуги
поглинання, згідно з (6.9), збільшується з посиленням ролі непрямих фотопереходів. Величина Ткр у залежності S0(Т) визначена,
передусім, властивостями фононної підсистеми, співвідношенням
енергії оптичного фонона і сталої фононного ангармонізму.
В інтервалі температур понад Ткр відбувається перерозподіл
між фононними гілками, що приводить до класичної поведінки
S0(Т) у кристалах. Початкова температура Тп зміни інтегральної
інтенсивності пропорційна до енергії низькоенергетичних оптичних фононів.
Перевірку правильності викладеного вище фізичного механізму
та інтерпретацію температурної залежності інтегральної інтесивності
відображено на рис. 6.3 і 6.4, отриманих у випадку твердих розчинів
заміщення, які мають шарувату кристалічну структуру.
Екситонне поглинання в таких кристалах ще більше, ніж у
бінарних з’єднаннях GaS та GaSe. Збільшення інтегральної
інтенсивності поглинання з підвищенням температури простежується у доволі широкому інтервалі Т. Як бачимо з рис. 6.4, від
Т = 15 К інтегральна інтенсивність екситонної смуги поглинання
збільшується. Вище критичної температури Ткр інтегральна
інтенсивність стає насиченою і далі не залежить від температури.
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Рис. 6.3. Графічне
зображення спектра
екситонного поглинання
світла кристала GaS0,3Se0,7.
Температура, К: 1 – 4,2;
2 – 15; 3 – 20; 4 – 40;
5 – 60; 6 – 70; 7 – 90

Отож наведені експериментальні результати однозначно
засвідчують немонотонність температурної залежності інтегральної інтенсивності екситонної смуги поглинання в інтервалі
низьких температур.

Рис. 6.4. Температурна
залежність інтегральних
характеристик екситонної
смуги поглинання
кристала GaS0,3Se0,7:
1 – S0; 2 – H/2; 3 – Eекс

Розглянемо низькотемпературну залежність зсуву максимуму
екситонної смуги поглинання та її напівширини. Теоретичні розрахунки засвідчують, що значення і напрям цього зсуву значною
мірою залежать від механізму релаксації екситонного поглинання.
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Раніше для пояснення поведінки Еекс(Т) і Н/2 використовували
напівемпіричне співвідношення:
лін.
екс. (

)=

екс. (0)

±

екс.

−

expħ

∙
(

)

+

−1. (6.11)

У цьому рівнянні третій та четвертий доданки описують
розсіяння екситонів на акустичних та оптичних фононах.
Розрахунок за теорією спектральних моментів у разі врахування
нелінійного механізму екситон-фононної взаємодії дає вираз для
температурної залежності напівширини екситонної смуги
поглинання



H
2
2
(T )    V1 (q)   V2 (q, q1 ) Nq1 Nq ,
2
q 
q1


(6.12)

де V1(q) – функція екситон-фононної взаємодії в лінійному
наближенні за зміщеннями атомів з положення рівноваги.
З виразу (6.12) легко побачити, що температурного
розширення екситонної смуги практично не буде у випадку, якщо
в цьому температурному інтервалі розсіювання екситонів
відбуватиметься на коливаннях ґратки, що спричиняють до
деформації кристала тільки в квадратичному наближенні за
зміщеннями атомів. Хоча на перший погляд видається, що
температурний зсув смуги поглинання повинен супроводжуватися
і її розширенням. Насправді на експерименті цього не простежено
(див. рис. 6.4, крива 2). Це пояснюють існуванням у кристалі
згинних коливань ґратки, тобто коливань, які математично
описують квадратичним законом дисперсії. Такі коливання
властиві шаруватим та ланцюжковим структурам.
Оскільки згинні коливання шарів спричиняють зміну внутрішньої енергії кристала тільки в нелінійному наближенні, то
взаємодію екситонів з такими фононами також описує нелінійний
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член V2 розкладу матричного елемента екситон-фононної взаємодії:
( )=

+

× 1−

∑

( ,− ) 1+2

( ,

)(1 + 2

×

).

(6.13)

У рівнянні (6.13) складові V2 та Vа можуть зумовити особливості в поведінці Еекс(Т). Зазначимо, що розсіяння екситонів на
згинних коливаннях кристалічної ґратки може спричинити як
довгохвильовий зсув Еекс(Т) у випадку (mе < mh), так і
короткохвильовий (me > mh):
V2 (q )  B  ω g (

1
1

),
m
m
h
e

(6.14)

де В – стала екситон-фононної взаємодії.
У кристалах зі слабким хімічним зв’язком за низьких температур можливе перекачування енергії між фононними гілками, а
перетворення енергії електромагнітної хвилі в теплову відбувається за схемою фотон → екситон → фонон. Фонон-фононна
взаємодія (фононний ангармонізм) Vа спричиняє або зростання
залежності Еекс(Т), або зміну знака в коефіцієнті dEекс/dT, що,
зокрема, простежується в шаруватому йодиді індію та дийодиді
свинцю.
Розглянемо ще одне унікальне явище, яке емпірично виявив
Р. Урбах. Добре відомо, що довгохвильове крило екситонної смуги
поглинання низки кристалів, які відрізняються між собою
природою хімічного зв’язку і типом структури, підлягають одній
спільній емпіричній закономірності, яку назвали правилом Урбаха.
Згідно з цим правилом, коефіцієнт поглинання α на довгохвильовому крилі
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α = α ∙ exp

∙ (ℎ −

),

(6.15)

де α0 і Е0 – параметри так званої фокальної точки, яку отримують у
разі апроксимації краю поглинання речовини для різних температур; hν – енергія кванта.
З експериментальних результатів досліджень температурної
поведінки довгохвильового краю поглинання напівпровідника та
за рівнянням (6.15) можна отримати фундаментальну залежність
сталої електрон (екситон)-фононної взаємодії:
σ( ) = σ

ћ ∗

ћ

∗

∙ ℎ(

),

(6.16)

де σ = 2 3 ∙ Λ; σ(Т) – величина, що характеризує розмиття краю
поглинання; σ0 – параметр обернено пропорційний до сили екситонфононного зв’язку Λ; ħωф – енергія кванта ефективного фонона.
Незвичайність цього результату полягає в тому, що описуваний виразами (6.15), (6.16) експоненціальний спад коефіцієнта
власного поглинання світла припадає на той спектральний діапазон, для якого, згідно з зонною теорією екситонів, реальні стани не
повинні існувати. Постає питання щодо природи поглинання
світла в таких заборонених областях енергії (у деяких кристалах
урбахівський край поглинання охоплює ділянку кількох сотень
сантиметрів у мінус першому степені).
Для дослідження спектрів поглинання використовують зразки
різних товщин. Визначають товщину зразків при d > 10 мкм за
допомогою оптиметра ИКВ-1 з точністю 1 мкм, а товщину тонких
d < 10 мкм зразків можна визначати за інтерференційною
картиною в області прозорості з точністю 0,05 мкм. Вимірювання
положення інтерференційних максимумів можна здійснювати з
точністю до 0,5 Å; а показника заломлення – з точністю до
третього знаку після коми. Розрахунок товщини зразка здійснюють
за співвідношенням:
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(6.17)

Отже, описана вище методика підготовки зразків дає змогу
проводити якісні та кількісні дослідження спектрів поглинання
кристалів.
Одним з найважливіших завдань під час якісного та
кількісного аналізу спектрів поглинання напівпровідникових
кристалів є визначення коефіцієнта поглинання для тонких
плоскопаралельних монокристалів, а також врахування можливих
похибок при розрахунку величини коефіцієнта поглинання.
Загалом поглинання світла в кристалі описано законом
Ламберта–Бугера:
I  I 0  exp α( hν)  d  ,

(6.18)

де d – товщина зразка; α(hν) – спектральний розподіл коефіцієнта
поглинання.
З урахуванням багаторазового відбивання світла в кристалі
співвідношення (6.18) можна записати так:
I  I0

(1  R) 2
,
e  R 2  e  αd
 αd

(6.19)

де: R = Ir/I0 – коефіцієнт відбивання світла в області прозорості
кристала без урахування дисперсії показника заломлення;
Ir – інтенсивність відбитого від кристала світла; I0 – інтенсивність
світла, що падає на кристал.
Зі співвідношення (6.19) можна отримати вираз для
коефіцієнта поглинання з урахуванням відбивання світла від
передньої грані кристала:
α

 (1  R )2

1
(1  R )2
 ln 

 R2  ,
d
2T
 T


(6.20)
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де T = I/I0 – коефіцієнт пропускання кристала.
За малих значень R та великих значень коефіцієнта
поглинання вираз (6.20) можна переписати у вигляді:
α

1
(1  R ) 2 .
 ln
d
T

(6.21)

Реальний розрахунок коефіцієнта поглинання в області краю
фундаментального поглинання смуг можна виконати за
співвідношенням (6.21).
Для експериментального дослідження спектрів низькотемпературного поглинання використовують метод, що дає змогу
водночас порівнювати опорний та інформаційний сигнали. Таке
порівняння дає змогу уникнути похибок під час вимірювання
спектрів поглинання. На рис. 6.5 зображено блок-схему установки
для дослідження спектрів пропускання з використанням
двопроменевого методу реєстрації сигналу. У касетній частині
ДФС–13 розташований один з фотопомножувачів типу ФЕУ–79,
ФЕУ–106, ФЕУ–39 або ФЕУ–83, які живляться від стабілізатора
напруги Б 5–24 А. Сигнал з фотопомножувача подають на вхідний
каскад підсилювального приладу 4.

Рис. 6.5. Схема експериментальної установки для дослідження
низькотемпературних спектрів поглинання
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Сигнал з фотопомножувача у вигляді імпульсів після
проходження через дискримінатор потрапляє на ключ, керування
яким здійснюють за допомогою спеціального пристрою,
синхронно зв’язаного з частотою модуляції опорного І0 та
інформаційного І сигналів. Після цього кожен з підсилених і
сформованих сигналів передається повторювачем на самописець
потенціометра КСП–4.
Розпочнемо з аналізу залежностей α(hν) для значень α з
інтервалу 102 < α < 103 см-1 для найдосконалішого за структурою
монокристалічного зразка ІnI. Звернемо увагу на такі зміни в
спектральному розподілі α(hν) з підвищенням температури від
гелієвої до кімнатної (рис. 6.6):
1) зсув краю в бік менших енергій;
2) наявність єдиної фокальної точки для сукупності кривих
α(hν) за різних температур з параметрами Е0 = 2,028 еВ,
α0 = 2,9·106 см-1.
Отже, виконуються обидва експериментальні критерії, на
підставі яких можна стверджувати про виконання правила Урбаха
в ІnI: експоненціальний хід залежності α(hν), наявність спільності
у незалежної сім’ї кривих α(hν) для різних температур, тобто
існування єдиної фокальної точки.
Один із них ґрунтується на екстраполяції експоненціальних
ділянок кривих поглинання, зареєстрованих за різних температур,
до фокальної точки, координати якої α0 і Е0. Ще один параметр –
σ0 – визначають за нахилом залежності α(hν). Саме таку залежність
зображено на рис. 6.6 для випадку бінарного кристала ІnI.
Перш ніж аналізувати отримані експериментальні результати,
опишемо два методи опрацювання залежностей α(hν) з позицій
правила Урбаха.
Перший метод полягає у фіксації точки з обраним значенням
α1 = const з інтервалу 102–103 см-1 та побудові ізоабcорбційної
залежності
кс

=

кс( )

–

( )

ln

.

(6.22)
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Цей метод частіше
використовують, коли
в кристалі суттєвими є
фазові структурні переходи, за яких зі зміною температури можливі одночасні зміни
α(hν) і σ. У цьому разі,
зазвичай, усю сукупність
залежностей
α(hν) за різних температур можна розділити
Рис. 6.6. Спектри крайового
на кілька груп, кожна з
поглинання ІnI за різних температур
яких матиме свою
фокальну точку з параметрами α0 і Е0. У випадку ж, коли зі зміною
температури фазові переходи не простежуються, обидва методи
матимуть однакові результати.
Нижче наведемо результати опрацювання експериментальних залежностей α(hν) з використанням першого методу. Як
уже зазначено, параметри фокальної точки в кристалі InI
відповідають значенням Е0 = 2,028 еВ, α0 = 2,9·106 см-1. Значення α0
для ІnІ менше від аналогічного параметра в інших
напівпровідниках, що може бути відображенням малої сили
осцилятора переходу в 1s-екситонний стан. Такий випадок
узгоджується з особливостями структури електронних зон цих
матеріалів, а також із сильнішою екситон-фононною взаємодією,
порівняно з такими напівпровідниками, як Ge, Si, А2В6, А3В5.
За кутовим коефіцієнтом залежності α(hν) для різних температур можна побудувати криву σ(T) = (lnα0 – lnα)/(E0 – E). Її для
In0,4Tl0,6I зображено на рис. 6.7, а визначене з зіставлення теорії та
експерименту σ0 = 0,41. Знову ж, σ0 для In0,4Tl0,6I та інших
напівпровідників доволі мале, що, з урахуванням співвідношення
між σ0 і силою екситон-фононної взаємодії (Λ = 2/3σ0), свідчить
про значну силу екситон-фононної взаємодії, за якої можливе
утворення зв’язаних станів екситонів і деформації ґратки. Ще раз
наголосимо, що утворення таких зв’язаних станів, згідно з теоре-
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тичними критеріями, можливе у випадку, коли σ0 досліджуваної
речовини менше σкр = 0,65. На підставі аналізу закономірності
зміни параметрів α0, Е0 у разі зміни х у твердих розчинах
заміщення InхTl1-хI доходимо такого висновку:
у всіх досліджуваних кристалах InхTl1-хI для поляризації світла Е || с в області
найнижчого екситонного стану спектральний розподіл
коефіцієнта поглинання в разі зміни його до 103 см-1 задовольняє урбахівський емпіричний закон, про що свідчать експоненціальний хід
залежності α(hν), а також наявність єдиної для цієї речовини
фокальної
точки.
Визначено параметри фоРис. 6.7. Температурна залежність σ
кальної точки Е0 i α0, які для
та Еекс(Т) – Еекс (4,2) для In0,4Tl0,6I
розглянутих трьох речовин
виявились однаковими: для
ІnІ – α0 = 2,9·106 см-1, Е0 = 2,028 еВ; для In0,7Tl0.3I α0 = 7,2·105 см-1,
Е0 = 2,232 еВ; для In0,4Tl0.6I α0 = 9,5·104 см-1, Е0 = 2,412 еВ.
6.3. Низькотемпературні квантово-розмірні ефекти
в напівпровідникових нанокристалах
Сьогодні актуальним завданням напівпровідникової мікроелектроніки є проблема керованої зміни фундаментальних характеристик та спектрально-кінетичних параметрів, зокрема таких,
як ширина забороненої зони напівпровідника, енергетичне положення та напівширина екситонних смуг поглинання, фотолюмінесценції тощо, без зміни їхньої кристалічної будови та
хімічного складу.
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Відомо, що такі завдання можна виконати практично, якщо
поступово зменшувати вимірність та об’єм об’єкта в разі переходу
від блокового тривимірного до квазінульвимірного кристала типу
квантова точка (quantum dot). Перспективними модельними
об’єктами квазінульвимірних середовищ, властивості яких нині
активно вивчають, є періодичні ґратки мікрокристалів різних напівпровідникових сполук, синтезованих у порожнинах різноманітних матриць, а також вирощених епітаксіальними методами.
Головний науковий інтерес до таких об’єктів простежуємо
навколо питань можливості утворення тривимірної надґратки,
закономірностей перенормування енергетичного спектра носіїв
заряду, загальних проблем теорії електронного енергетичного
спектра в разі трансформації кристалів від тривимірних, блокових,
монокристалічних до квазітривимірних, двовимірних та нульвимірних структур.
Розглянемо низькотемпературні дослідження оптичних властивостей шаруватих кристалів InI та твердих розчинів заміщення
InxTl1-xI, синтезованих у структурних матрицях природного цеоліту
(морденіт), берилу та поруватого силіцію в разі зміни структури та
параметрів матриць і створення умов, за яких у квантовій точці
кристалізується наперед задана дискретна кількість елементарних
комірок кристала.
Опишемо головні підходи до проблеми розмірного квантування електронного та екситонного спектра напівпровідників і
проаналізуємо граничні умови існування цього ефекту залежно від
розмірів квантової точки та інших параметрів кристала. Такими
параметрами, зокрема, можуть бути співвідношення між ефективними масами носіїв і борівським радіусом екситону. Наприклад, зі зменшенням розміру кристала і в разі переходу до
мікро- і нанокристалів енергія найнижчого фотопереходу в
екситонний стан повинна бути такою:
=

−

екс

+

ℏ

∑

,

(6.23)
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де μ – зведена маса електрон-діркової пари; аі – ефективні розміри
квантової точки; Еекс – енергія зв’язку екситону (кулонівської взаємодії); Е gb – ширина забороненої зони об’ємного напівпровідника.
З останнього рівняння бачимо, що E – лінійна функція
ефективних розмірів кристала аі-2, і за відповідних співвідношень
між ефективним розміром кристала та борівським радіусом
екситону, дірок і екситонів у спектрах поглинання та
випромінювання екситонів повинен простежуватися фіолетовий
низькотемпературний зсув спектральних ліній.
Зазначимо, що в процесі розмірного квантування електронних (екситонних) станів, у разі переходу від блокового до квазінульвимірного кристала, в оптичних спектрах повинні
виявлятися деякі особливості, пов’язані зі співвідношенням між
ефективним розміром кристала та борівським радіусом екситону
(електрона, дірки). Зокрема, доцільно розглядати принаймні три
граничні випадки, а саме: 1 – аекс ≥ аi; 2 – аекс ≤ аi; 3 – аекс << аi.
Отож
aeкс =

2
h2neкс
ε 1
1 - 1,
( +
)
e2
me mh

(6.24)

де aeкс – ефективний борівський радіус екситону.
Зрозуміло, що в першому випадку вільних екситонних станів
у кристалі нема, оскільки просторовий розподіл ефективної маси
квазічастки великого радіуса виходить за межі нанокристала. Тому
енергією обмінної (кулонівської) взаємодії між електроном і
діркою, порівняно з останнім членом у рівнянні (6.24), можна знехтувати, і в оптичних спектрах повинна з’являтися сукупність
ліній, що відповідає в граничному випадку виродженню електрондіркових зон у відповідні дискретні рівні. Наголосимо, що не
виключене існування локалізованих або автолокалізованих екситонних станів, а саме: коли їхній ефективний радіус сумірний з
розмірами нанокристала, як це теоретично передбачено.
Стосовно впливу розмірного ефекту на структуру екситонних
станів у нанокристалі пріоритетним стає другий випадок, тобто
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випадок сумірності розмірів нанокристала та ефективного
борівського радіуса екситону. В цьому разі енергію кулонівської
взаємодії електрона й дірки можна записати так:
екс

=

ℏ

=

екс

,

(6.25)

⁄( + ) ≈
⁄2, якщо в кристалі me ≈ mh.
де μ =
Тоді з рівнянь (6.23) та (6.24) легко побачити, що за умови
ℏ

∑

=

екс

,

(6.26)

в оптичних спектрах поглинання та випромінювання повинен
простежуватися високоенергетичний зсув екситонного максимуму
та зміна структури екситонних резонансів. Цей результат
проілюстровано на рис. 6.8 на прикладі нанокристалів InI,
синтезованих у порожнинах різноманітних природних матриць.
Рис. 6.8. Спектри фотолюмінесценції нанокристалів
In0,9Tl0,1I, синтезованих у
різноманітних матрицях:
а – об’ємний кристал;
б – синтезований у матриці
поруватого силіцію;
б’– синтезований у порожнинах лужноборосилікатного
скла; в – синтезований у
порожнинах природного
цеоліту (морденіт) Т = 4,2К

З рис. 6.8 бачимо, що в інтервалі 4 > аі/аекс > 1 зсув різко
залежить від співвідношення аі/аекс і практично не залежить від
mh/me. У цьому інтервалі зсув екситонної лінії може сягати значень
~102 енергій зв’язку екситону. В інтервалі 4 > аі/аекс > 10
фіолетовий зсув порівняно незначний (0,05–0,005)Rу, однак
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простежується доволі значна відмінність у крутості характеристик
залежно від співвідношення ефективних мас mh/me. Це стає
зрозумілим з останнього члена рівняння (6.23), де фіолетовий зсув
спектральних ліній у різних нанокристалах зростає зі зменшенням
ефективної маси екситону (рис. 6.9).
Стосовно третього випадку: якщо вважати, що в реальному
об’ємному кристалі аi = 106 нм, а аeкс ≤ 10 нм, то останнім членом у
рівнянні (6.23) можна знехтувати. Отримаємо класичне співвідношення для екситонного спектра в реальному об’ємному
напівпровіднику.

Рис. 6.9. Залежність високоенергетичного зсуву екситонного стану
в кристалах InI від співвідношення розмірів квантових точок та
ефективного борівського радіуса екситону

У проміжному випадку, коли 4>аі/аекс>10, внесок від
останнього члена в рівнянні (6.23) зростатиме, що спричинятиме
незначний (< 0,05Rу) фіолетовий зсув положення екситонної смуги
і краю фундаментального поглинання.
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Отже, у разі технологічної реалізації розглянутих трьох
граничних випадків квантово-розмірних структур шляхом створення нанокристалів, синтезованих у різних за розміром
порожнинах, можна методами низькотемпературної оптичної
спектроскопії простежити за трансформацією екситонних
(електронних) станів у досліджуваних нанокристалах.
6.4. Рефрактивні властивості кристалів за низьких температур
6.4.1. Поведінка показників заломлення за низьких
температур
Показник заломлення n матеріалу для певної довжини хвилі ,
частоти світла , або енергії фотонів   є його фундаментальною
характеристикою, оскільки його визначають електронні
поляризовності атомних складових даної речовини.
Найточніше показники заломлення можна визначити для
прозорих речовин у видимій та близькій ультрафіолетовій (УФ)
та інфрачервоній (ІЧ) ділянках спектра. Похибка визначення
показників заломлення при цьому становить 210-5, однак для
низки випадків може становити 510-6. До матеріалів, прозорих у
зазначених ділянках спектра, належать діелектрики та
напівпровідники з не надто вузькими забороненими щілинами.
Крім практичного значення, у технічній оптиці показники
заломлення дають змогу визначити й деякі фундаментальні
характеристики матеріалу. Тут важливою є вже згадувана точність
вимірювань.
Дослідження закономірностей поширення світла в речовині
ґрунтується ось на чому. Вважають, що електрони в атомах
перебувають у русі, проте їхня швидкість є меншою від швидкості
світла у вакуумі с, а сила, що діє на них з боку магнітного поля
світлової хвилі, є значно меншою, порівняно з силою, що діє з
боку електричного поля. Внутрішні електричні поля в атомах,
створювані зарядами ядер й електронів, є значно більшими від
поля світлової хвилі. Винятком є лише сфокусоване лазерне
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випромінювання високої інтенсивності. Отож випромінювання,
зазвичай, лише незначною мірою збурює стан електронів у
речовині.
Теорія розповсюдження електромагнітних хвиль у
провідному середовищі базується на рівняннях Максвелла:
rot E  -μμ 0

H ;
t

rot H  (σ  εε 0 )

(6.27)

E ;
t

(6.28)

divH = 0;

(6.29)

divE = 4,

(6.30)

де 0 і 0 – діелектрична та магнітна проникливості вакууму;
 і  – ті ж величини для певного середовища; Е та Н – напруженості електричного та магнітного полів;  – густина зарядів;
σ – провідність.
З рівнянь 6.27 і 6.28 випливає, що
E
2E
 εε 0 2 )
t
t

(6.31)

E
2E
 μμ 0 εε 0 2  0.
t
t

(6.32)

rotrotE  μμ 0 (σ

або
2 E  σμμ 0

Аналогічне рівняння можна отримати і для вектора Н.
Щодо показника
отримати

заломлення речовини

N

c
υ

можна
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N 2  c 2 (με 

iσμμ 0
)μ 0 ε 0 ,
ωε 0

(6.33)

яке для провідного середовища має вигляд

N 2  με 

iσμ .
ωε0

(6.34)

Звідси бачимо, що середовище з кінцевою провідністю
характеризують комплексним показником заломлення, який можна
представити так:
N = n – ik.

(6.35)

Загалом запишемо:
n2 – k2 = , 2 nk  σ

(6.36)

ωε 0

або

σ2
2n 2  ε1  1  2 2 2

ω ε ε0


2


 , 2k 2  ε1  1  σ


ω 2 ε 2 ε 02



 . (6.37)




Зрозуміло, що за умови   0 величини k  0 і n2  . Зі
співвідношень (6.37) бачимо, що загалом n2  , отож швидкість
поширення електромагнітної світлової хвилі визначають як c/n, а
не c ε .
Згідно з уявленнями класичної електронної теорії, речовину
розглядають як сукупність заряджених частинок, розташованих у
вакуумі на більших відстанях, порівняно з розмірами самих
частинок. Такі частинки утворюють поле, яке зазнає значних
локальних змін усередині речовини. Електромагнітне поле сильно
змінюється на ділянці між складовими зарядженими частинками
речовини. Однак ці швидкі зміни поля в просторі за звичайних
умов на досліді не спостерігають.
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Світло поширюється у речовині здебільшого так само, як і у
вакуумі, тобто макроскопічно речовину вважають неперервною та
однорідною. Неперервними є й поля, в яких розповсюджуються
електромагнітні хвилі. Тому зацікавлення викликають середні
значення фізичних параметрів, що характеризують речовину, такі
як густина заряду, або густина струму, та середні значення
напруженостей електромагнітного поля. Усереднення необхідно
здійснювати за елементами об’єму, що містять макроскопічно
велику кількість атомів і молекул – більшу, порівняно з середньою
відстанню між частинками. Елементи об’єму, що задовольняють
такі вимоги, називають фізично безмежно малими.
Взаємодію світла з речовиною можна адекватно описати за
допомогою простої моделі. З цією метою вектори електричної та
магнітної індукцій D та B, зв’язані з поширенням світла,
записують у вигляді суми двох членів:
D = E + 4P, B = H + 4M.

(6.38)

Вважають, що один з них дорівнює відповідному вектору
напруженості електромагнітного поля у вакуумі (Е, Н), а другий
(Р, М) – описує властивості середовища. Електромагнітне поле
світлової хвилі створює в одиничному об’ємі діелектрика
поляризацію Р та магнітний момент, які в першому наближенні
пропорційні до напруженостей Е та Н, причому коефіцієнти
пропорційності є мірою реакції матеріалу на ці поля:
Р = Е,

М = Н,

(6.39)

де  – діелектрична, а  – магнітна сприйнятливості, зв’язані з
діелектричною () і магнітною () проникливостями речовини як:
 = 1 + 4,  = 1 + 4.

(6.40)

Електричне поле електромагнітної хвилі спричиняє зміщення
електрона з положення рівноваги. Відносне зміщення негативного
та позитивного зарядів спричиняє утворення дипольного моменту.
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Речовина стає поляризованою, набуває електричного та магнітного
моментів. У першому наближенні можна припустити, що
компоненти цих моментів є лінійними функціями компонент поля,
а напрям вектора моменту не збігається з напрямом поля.
Зазначимо, що
Nα .
(6.41)
η
4π
1
Nα
3
Підставляючи це значення у співвідношення, що пов’язує
показник заломлення і діелектричну сприйнятливість
n2 – 1 =  – 1 = 4,

(6.42)

отримаємо відому формулу Лорентц–Лоренца:
α

3 n2 1
.
4 πN n 2  2

(6.43)

Дуже
часто
замість
середньої
поляризовності

використовують молекулярну рефракцію R, яка є поляризовністю
моля речовини:
μ n2  1
R = 4/3NA =
,
(6.44)
ρ n2  2
де NA – число Авогадро;  – молекулярна маса,  – густина.
Якщо речовина складається із двох компонент з рефракціями
R1 і R2, що містять N1 та N2 молекул, відповідно, то її рефракція
дорівнюватиме
R = (N1 R1 + N2 R2)/(N1 + N2).

(6.45)

Отримана формула добре виконується і для багатокомпонентних сполук, і достатньо добре узгоджується з експериментом.
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Відомо, що фазова швидкість і показник заломлення не є
постійними характеристиками середовища, а залежать від частоти.
Зміну показника заломлення з частотою називають дисперсією
показника заломлення.
Загалом зміну показника заломлення кристалів описують
формулою Зельмейєра, яку можна записати так:

ni2  1 

2
B1 λ 201λ 2 B2 λ 02
λ2
B1 λ 201λ 2


1

 В2 λ 2 , (6.46)
2
2
λ 2  λ 201 λ 2  λ 02
λ 2  λ 01

де 01 і 02 – положення ефективних центрів УФ і ІЧ смуг
поглинання; B1 і B2 – пов’язані з ефективними силами відповідних
осциляторів.
Дослідження температурних змін показників заломлення
діелектричних кристалів дають змогу визначити характер фазових
переходів, виявити ізотропні точки (детальніше див. 6.4.2) та
простежити їхню поведінку у різних за симетрією фазах.
На рисунку 6.10 зображено температурні зміни показників
заломлення кристалів RbNH4SO4. Бачимо, що зі зниженням
температури числові значення ni зростають, і за температури
Т = 195 К і  = 500 нм виникає ізотропна точка, так що
nx = nz = 1,52471. За температури Т = 120 К простежується зміна
нахилу кривих ni(Т): dni/dT = –3,710-5 K-1, – 4,210-5 K-1 i
– 2,410-5 K-1 для X-, Y-, Z-напрямів, що засвідчує наявність
фазового переходу ІІ роду.
Цікавим є дослідження температурних змін показників
заломлення кристалів фторберилату амонію (NH4)2BeF4 (ФБА),
які за низьких температур володіють несумірною фазою (НФ).
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Рис. 6.10. Температурні залежності показників заломлення кристалів
RbNH4SO4 для довжини хвилі світла  = 500 нм: 1 – nx; 2 – ny; 3 – nz

Відомо, що кристали з несумірною фазою – це такі
кристали, для яких у певному інтервалі температур між
упорядкованою і невпорядкованою вихідною фазами виникає
промодульована надструктура з періодом, некратним до періоду
кристалічної ґратки. Відношення цих періодів є ірраціональним
числом і залежить від зовнішніх чинників. Відсутність
трансляційної періодичності несумірної структури в напрямах
модуляції означає, що ця структура не є кристалічною у
звичайному сенсі і не описується в рамках 230 просторових груп.
Отже, стан кристалів з НФ загалом можна вважати проміжним між
упорядкованим і невпорядкованим станами.
Кристали ФБА є невласними сегнетоелектриками, НФ
виявлено за низьких температур
(Тс = 177 К…Ті = 183 К). У
вихідній фазі (Т  183 К) симетрія ФБА – D18 , у полярній фазі
2h
17
(Т  177 К) – C . Проміжна фаза є несумірною, що виявлено під
2v

час досліджень положення й інтенсивності надструктурних
рефлексів. Показано, що величина несумірності δ у виразі для
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хвильового вектора q = (1/2 – δ)с* (с* – вектор елементарної
комірки) є дуже малою, зменшується з наближенням до Ті і потім
стрибком повертається в нуль у сегнетофазі. Найбільшого стрибка
в точці ФП зазнає інтенсивність надструктурного рефлексу, який
продовжує зростати з віддаленням від Ті.
Послідовність структурних перетворень у ФБА має такий
вигляд Pmcn НФ  Pc21 n з подвоєнням комірки сегнетофази
вздовж псевдогексагональної осі с і появою спонтанної
поляризації Рс уздовж осі b. ФБА належить до виняткових
кристалів, у яких Рс у базовій площині «прафази» напрямлена
вздовж осі b, а не a.
Під час структурних досліджень ФБА з’ясовано, що за
кімнатної температури, крім структурних рефлексів, спостерігають
помітне дифузне розсіювання навколо точок (h k l) оберненої
ґратки з цілими і напівцілими l і k, й дещо слабше – навколо k, l з
напівцілими h. Такі спостережувані характеристики дифузного
розсіювання автори пов’язують з модуляцією структури
короткохвильовою хвилею зсуву. Зазначимо, що для дифузних
рефлексів існують характерні правила загасання: h + k = 2n для
h k 1/2. Під час переходу в НФ дифузні піки, витягнуті вздовж
c*–осі, стягуються у брегівські рефлекси для напівцілих (h k l), а
піки, витягнуті вздовж b*, зникають.
Температурні залежності ni(Т) кристалів ФБА у діапазоні 70–
400 К наведено на рис. 6.11. У температурному інтервалі 183–
295 К зміни всіх ni майже лінійні з різними від’ємними
температурними
коефіцієнтами:
dnх/dТ = –4·10-5 К-1;
-5 -1
-5 -1
dny/dТ = –0,4·10 К і dnz/dТ = -2·10 К . Однак за температур
Т > 294 К температурна поведінка усіх ni(Т) стає майже
нелінійною. Максимальні зміни показників заломлення в Х-напрямі зумовлюють перетин nх(Т) і nz(Т) за температури Т = 309 К.
Під час переходу з неполярної в НФ спостерігають невеликий
злам на залежностях nі(Т). Під час сегнетоелектричного ФП зміни
nі(Т) незначні.
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Рис. 6.11. Температурна залежність показників заломлення nx і nz
кристалів (NH4)2BeF4 для λ = 500 нм. На вставці – температурна nx і
nz в околі фазових переходів парафаза – несумірна – сумірна фази

Проаналізуємо внески від різних ефектів. Розглянемо
температурну поведінку показників заломлення кристалів ФБА в
полярному Y-напрямі (рис. 6.12).
ny
Рис. 6.12. Температурна залежність
показника заломлення ny кристала
ФБА для  = 500 нм
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Бачимо, що зі зниженням температури ny зростає майже
лінійно в парафазі. Під час ФП у НФ виявлено зміну знаку
похідної dny/dT.
На рис. 6.13 наведено результати виконаного аналізу внесків
від різних ефектів у зміни ny(T).

s

-4

n y ,10
s

-4

n y ,10

4

35

2

Tc
1
2

1

30

Ti

4
0

25

176

20

2

15

180

182 T,K

Tc

3

10

178

Ti

4

5
0
80

100

120

140

160

180 T,K

Рис. 6.13. Температурні залежності спонтанних приростів показника
заломлення nsy 1 – кристала ФБА; 2 – прирости показника заломлення,
обумовлені спонтанною деформацією ny; 3 –спонтанною поляризацією
nRy (3); 4 – параметром порядку ny (4). На вставці – температурні
залежності спонтанних приростів показника заломлення в околі ФП

Напрям Y обрано з тих міркувань, що він відповідає напряму
виникнення спонтанної поляризації, отож їхній аналіз
найінформативніший для розуміння характеру температурних змін
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у кристалі під час ФП з параелектричної через несумірну у
сумірну фази.
З’ясовано, що внески від спонтанної деформації у спонтанні
зміни ni(T) у НФ становлять 40–45 %. Тобто зміни показника
заломлення в НФ визначаються переважно вкладами від параметра
порядку ~55–60 %. У СФ суттєво зростає спонтанна поляризація
(Pс = 8,010-2 мкКл/см2) і спонтанна деформація.
Зміни ny у сегнетофазі зумовлені вкладами від спонтанної
поляризації (55–65 %) і спонтанної деформації (35–45 %). Аналіз
спонтанних приростів ny засвідчив, що у НФ nys відзначаються,
передусім, параметром порядку (65–70 %). Водночас у СФ
зростання нахилу кривих зумовлено впливом одновісного тиску як
на Ps, так і на s, хоча співвідношення між вкладами від спонтанної
деформації та поляризації у спонтанні прирости ny суттєво не
змінюються.

6.4.2. Низькотемпературні зміни двопроменезаломлення
Одним з важливих рефрактивних параметрів кристала є
двопроменезаломлення Δni = nj – nk (і, j, k – кристалофізичні
напрями). Для великих різниць ходу за умови використання
фотографічного реєстрування його вимірюють спектроскопічним
методом, який дає змогу визначити температурні зміни у широкій
спектральній ділянці.
Пропускання поляризаційної системи зі схрещених
поляризаторів і зразка між ними визначають за співвідношенням
I = а·I0·sin2(nj – nk)d,

(6.47)

де І0 і І – інтенсивності пучка, що падає, і того що пройшов через
таку систему;  – довжина хвилі; а – коефіцієнт, що враховує
поглинання поляризаторів.
У разі проходження білого пучка світла через систему спектр
у фокальній площині спектрографа складатиметься з низки світлих
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і темних смуг які чергуватимуться. Зі зміною температури зразка
унаслідок залежності d(Т) і ni(Т) положення інтерференційних
екстремумів зміщуватиметься і двопроменезаломлення визначатимуть за виразом
ni(T) = kdi(T).

(6.48)

Одним з кращих методів визначення двопромене-заломлення
є фотографічний спосіб запису інтерференційної картини у
фокальній площині дифракційного спектрографа типу ДФС-8
який забезпечує високе просторове розділення екстремумів різних
порядків що сприяє їхньому незалежному реєструванню.
Досліджуючи двопроменезаломлення на базі спектрофотометра
типу КСВУ, реєструвати максимуми можна за допомогою
комп’ютера, однак тут слід надійно стабілізувати температуру,
оскільки час записування спектра є більшим, ніж час експозиції
під час фотографування (~ 10 с). Головною вимогою до зразків
окрім оптимальної товщини є строга плоскопаралельність, що
можна перевірити за формою та орієнтацією смуг інтерференції.
Реперні значення двопроменезаломлення ni() для кожного
кристалофізичного напряму визначають за відомими реперними
значеннями показників заломлення досліджуваних кристалів. Для
визначення ki порядку і-го екстремуму та нумерації усіх інших
екстремумів у першому наближенні застосовують таку систему
рівнянь, яку для випадку переходу в довгохвильову ділянку
спектра записують так:
(λ)  k1λ1  (k1 1)λ2 ,

(6.49)

де знехтувано спектральною залежністю двопроменезаломлення
n() на ділянках між довжинами хвиль і та і+1 (і = 1, 2,…N–1)
сусідніх максимумів. Користуючись виміряними значеннями
довжин хвиль екстремумів і за (6.49), визначають порядок
інтерференції:
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ki 

λ i 1
.
λ 2  λ1

(6.50)

Якщо відбувається зміна знаку двопроменезаломлення


n
(
 0 ), то для визначення порядку екстремумів інтерференλ
ційної картини необхідно використовувати коноскопічні
дослідження. Водночас досліджуваний кристал встановлюють між
схрещеними поляризаторами в діагональне положення так, щоб
отримана коноскопічна картина від лазера містилась у центрі
щілини спектрографа. Змінюючи температуру, спочатку
визначають значення Т0, за якого кристал для лазерної довжини
хвилі  = 633 нм стає одновісним. Потім досліджують
двопроменезаломлення звичайним способом з урахуванням того,
що за температури Т0 мінімум, який відповідає довжині хвилі
 = 633 нм, буде нульовим.
Реєструють температурні та дисперсійні зміни 0(Т),
фотографуючи повну спектральну інтерференційну картину за
кожної досліджуваної температури. Прив’язку до нульового
мінімуму проводять у видимій частині спектра.
Точність визначення абсолютних величин ni за формулою
(6.48) становить n  210-4; у випадку інверсії двопроменезаломлення:  410-5; точність температурних змін nі становить
nі(Т) =  410-6. Для розрахунків n(Т) враховують температурне
розширення зразків; нехтування залежністю d(Т) спричиняє
похибку під час визначення nі(Т) не більше 1,710-6 К-1, якщо
вимірювання здійснюють не в області ФП.
Інверсію знаку двопроменезаломлення (ІЗД), або ізотропну
точку (ІТ) вважають результатом температурно-спектральних
деформацій оптичної індикатриси низки кристалів. Суть її полягає
в тому, що для кожної довжини хвилі лише за певної температури
простежується перехід кристала з одновісного в ізотропний чи з
двовісного в одновісний стан.
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Дослідження температурних і спектральних залежностей ni і
ni дає змогу однозначно встановити ІЗД певного кристала.
У ділянці сильного поглинання перетин кривих дисперсії
можливий частіше, в ділянці прозорості – зрідка, однак сьогодні
відомі уже десятки кристалів, у яких ІЗД виявлено в ділянці
прозорості.
Наявність і температурну залежність ізотропного стану
кристала природно пов’язувати з дисперсійними та температурними змінами показників заломлення, які, своєю чергою,
пов’язані з відповідною зміною параметрів УФ- та ІЧ-осциляторів.
Розглянемо зв’язок ізотропного перетворення оптичної
індикатриси з параметрами УФ- та ІЧ-осциляторів, на підставі
дисперсійної формули Зельмейєра.
З формули (6.46) у точці ІЗД (ni = nj) можна записати

 Bi1λ 20i  B j1λ 02 j

 B j1  Bi1 
λ4  λ2 
 λ 02 j  λ 02i   λ 02 j λ 02i 
 1  0 (6.51)
 Bi 2  B j 2

 Bi 2  B j 2 
(з урахуванням того, що для кристалів у ближній ІЧ-області
останній член дисперсійної формули можна подати як В22).
Шукану довжину хвилі, для якої виникає ІЗД, задають
виразом

λ0  

b  b 2  4c
,
2

(6.52)

де

b

Bi1λ 02i  B j1λ 20 j
Bi 2 B j 2

 λ 20 j  λ 02i ; c 

B j1  Bi1
Bi 2  B j 2

1 .

(6.53)

Якщо продиференціювати рівняння (6.52) за температурою, то
можна знайти швидкість переміщення точки ІЗД:
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db dc
λ0

dλ 0
dT
dT .

dT 2 λ 0 ( 2 λ 02  b )

(6.54)

За умови 02  b/2 спектральна швидкість різко зростає і
d0/dT  , а за λ 02 db / dT   dc / dT положення ІТ майже не
залежить від температури. Залежність d0/dT можна отримати
шляхом диференціювання неявної функції та через величини,
доступні з експерименту

 d ( n1  n2) 


dT
dλ 0 
.

dT  d ( n1  n2 ) 


dλ



(6.55)

На рис. 6.14 проілюстровано температурні залежності
двопроменезаломлення кристала LiKSO4. Стрибкоподібні зміни
ni за температури 185 К засвідчують наявність ФП І роду. За
температури 237 К спостерігають рівність нулю ni, що відповідає
ізотропному стану кристала. Двопроменезаломлення стає
від’ємним, знак кристала змінюватиметься з від’ємного на
додатний (na,b  nc  na,b  nc).
Ізотропна точка у випадку охолодження переміщується у
довгохвильову ділянку спектра. У ділянці 250–265 К кристал
зазнає ФП ІІ роду. Виявлено, що за температури 255 К змінюється
температурний хід кривої 0(Т), а за температури ФП І роду
(185 К) вона зникає.
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Рис. 6.14. Температурна залежність двопроменезаломлення
кристалів LiKSO4 для  = 500 нм: 1 – nb; 2 – na; 3 – nc

На рис. 6.15 проілюстровано температурні залежності ni
кристала RbNH4SO4. Бачимо, що nz і nx з пониженням
температури зростають, тоді як nу зменшується. Це свідчить про
переміщення ізотропної точки у довгохвильову ділянку спектра у
випадку охолодження. Також бачимо, що температурна залежність
ni(Т) змінює свій хід за Т = 120 К, що свідчить про наявність ФП
ІІ роду за такої температури. У цьому випадку зафіксовані такі
коефіцієнти:
nx/T = –14,310-6 K-1;
ny/T = –11,110-6 K-1;
-6
-1
nx/T = –3,710 K
(T  120 K);
nx/T = 6,510-6 K-1,
ny/T = –6.610-6 K-1, nz/T = 1,110-6 K-1.
З рис. 6.15 також бачимо, що у кристалі RbNH4SO4 існує
ізотропна точка у випадку поширення світлового пучка уздовж
осі Y за температури 189 К і довжини світлової хвилі λ = 633 нм. Її
температурна чутливість 0Т є дуже високою, що узгоджується
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зі спектральною залежністю nу, а оптичні осі з площини XY
переходять у площину YZ.
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Рис. 6.15. Температурні зміни двопроменезаломлення кристалів
RbNH4SO4 для  = 500 нм

У цьому випадку виявлено такі зміни коноскопічних фігур: за
кімнатної температури для довжини хвилі   633 нм кут між
оптичними осями становить 4130; за температури 189 К кристал
стає оптично одновісним; у разі подальшого зниження
температури кут між осями знову збільшується.
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6.4.3. Температурно-баричні діаграми фазових переходів
Відомо, що положення точок ФП змінюються під впливом
зовнішніх чинників, таких як гідростатичний тиск, електричне
поле, домішки, жорстка радіація тощо. Індикатором змін слугують
початкова діелектрична проникність, спонтанна поляризація,
положення та форма певних смуг бриллюенівського чи
комбінаційного розсіювання, двопроменезаломлення тощо. Під час
зміщення температури ФП виявлено зміни частот смуг
поглинання, зменшення максимального значення діелектричної
проникності, зростання коерцитивного поля та зменшення
спонтанної поляризації.
Розглянемо поведінку ФП кристалів під дією одновісних
навантажень шляхом дослідження баричних змін двопроменезаломлення кристалів ФБА.
Використовуючи різні методи, вивчено вплив гідростатичного
тиску на положення точки ФП ФБА. Діелектричним методом
з’ясовано, що тиски величиною до 10 кбар зміщують ФП у бік
нижчих
температур
з
коефіцієнтами
dTi/dp = –1,7
і
dTс/dp = –2,2 К/кбар. Під час дослідження температурних
залежностей швидкостей розповсюдження ультразвуку отримані
значення цих коефіцієнтів:  2,39 і  2,93 К/кбар, відповідно, для
верхнього та нижнього ФП.
Розглянемо поведінку точок ФП кристалів ФБА для випадку
вивчення впливу одновісних тисків на температурні залежності
двопроменезаломлення. На рисунку 6.16 зображено температурну
залежність nz кристалів (NH4)2BeF 4 в околі ФП для різних
напрямів дії тиску. Для ненапруженого кристала ФБА nz зростає з
пониженням температури. ФП у НФ супроводжують незначні
нахили кривої nz(Т): dnz/dТ = –7,210-5. У СФ nz з температурою
практично не змінюється. Одновісний тиск х = 200 бар зумовлює
збільшення двопроменезаломлення в середньому на 1,210-4.
Температурний коефіцієнт змін nz затиснутих кристалів у всіх
фазах суттєво не змінюється: dnz/dТ = –7,810-4 К-1. З’ясовано, що
одновісні тиски х зміщують точки ФП у бік нижчих температур.
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Для х = 200 бар зміни в температурній поведінці nz виявлено за
температур Т iX = 180,8 К і Т сX = 173,8 К. Дещо більшу чутливість
двопроменезаломлення до тиску виявлено в НФ. Одновісний тиск
у = 200 бар зменшує nz у середньому на 1,710-4. Температурні
коефіцієнти змін двопроменезаломлення, порівняно з механічно
вільним кристалом, теж суттєво не відрізняються. Виявлено, що, як
і у випадку тисків х, одновісний тиск у зміщує точки ФП
Y

ПФ−НФ−СФ у бік нижчих температур: Т iY = 181,2 К і Т c
= 174,6 К для у = 200 бар.
 n Z ,10
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TC T0
C

10.5
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T i T0
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2
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1
3
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Рис.6.16. Температурна залежність двопроменезаломлення nz
кристалів ФБА для  = 500 нм для різних тисків: 1 – і = 0;
2 – х = 200 бар; 3 – у = 200 бар; 4 – z = 200 бар

Результати зміни двопроменезаломлення кристалів під
Результати зміни двопроменезаломлення кристалів під
впливом одновісного тиску є підставою для побудови температурно-баричної діаграми існування різних фаз досліджуваних
кристалів.
Зображена на рис. 6.17 температурно-барична залежність
температур ФП кристалів ФБА дає підстави зробити такі висновки:
а) одновісні тиски х зміщують фазові переходи кристала ФБА
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у бік нижчих температур з такими коефіцієнтами: dТі/dх =
= –0,011 Кбар-1 і dТс/dх = –0,016 Кбар-1;
б) одновісні тиски у зміщують точки фазових переходів
кристала ФБА у бік нижчих температур з коефіцієнтами: dТі/dy =
= –0,009 Кбар-1 і dТс/dу = –0,012 Кбар-1;
в) одновісні тиски z зміщують точки ФП кристалів ФБА у бік
вищих температур з коефіцієнтами: dТі/dz = +0,003 Кбар-1 і
dТс/dz = +0,005 Кбар-1.
184
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Рис. 6.17. Барична залежність точок фазових переходів: парафаза–
несумірна фаза (Ті) і несумірна–сегнетоелектрична (Тс) фази
кристала фторберилату амонію

Якщо розглянути сумарні коефіцієнти зміщень точок ФП під
дією всіх одновісних тисків уздовж головних кристалофізичних
напрямів, то:
dТі/dm = dТі/dх + dТі/dу + dТі/dz = –0,017 Кбар-1;
dТс/dm = dТс/dх + dТс/dу + dТс/dz = –0,023 Кбар-1.
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Отож точки ФП кристалів ФБА зміщуються у бік нижчих
температур, що узгоджується з характером впливу гідростатичного
тиску на ФП. Однак температурні коефіцієнти зміщень точок ФП
під час дії гідростатичних тисків є значно меншими, ніж для
одновісних напружень, що свідчить про значну ефективність і
вибірковість впливу останніх на структуру і симетрію кристала.
Оскільки температурні коефіцієнти зміщень точок ФП
ПФ−НФ і НФ−СФ є різними, то з’ясовано, що одновісні тиски х і
у зумовлюють розширення НФ і переміщення температурного
інтервалу існування останньої у бік нижчих температур.
Одновісний тиск z є причиною звуження НФ.
Екстраполяція прямих Тс(z) і Ті(z) до перетину засвідчує, що
за тисків z ~ 2,3 Кбар і Т ~ 190 К в кристалі ФБА зникає
несумірна фаза і простежується ФП парафаза–сегнетоелектрична
фаза (рис. 6.18).

Рис. 6.18. −Т-фазова діаграма кристала ФБА
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Пов’яжемо виявлені баричні зміщення точок ФП кристалів
ФБА зі змінами структури кристала. Відомо, що за кімнатної
температури структуру кристала описують просторовою групою
симетрії Рnma (рис. 6.19). Водночас тетраедричні групи BeF4 дещо
спотворені, а спотворення двох нееквівалентних амонійних іонів
доволі відрізняється. Зокрема, NH4 (1), в околі якого п’ять
BeF4-іонів, спотворений порівняно слабко, тоді як у NH4 (2) з
шістьма BeF 4-групами в найближчому околі спотворення
суттєвіші.

Рис. 6.19. (100) − проекція структури кристалів
(NH4)2BeF4 у параелектричній фазі

Загалом структуру кристала ФБА в парафазі можна
розглядати як частково розупорядкований стан відносно малих
поворотів груп BeF42- переважно навколо псевдогексагональної
осі Х. ФП у сегнетофазу супроводжується збільшенням поворотів
(без суттєвих змін форми) тетраедрів BeF 42- навколо усіх трьох
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осей структури, проте здебільшого навколо осі Х. Водночас
тетраедр заморожується в одному з орієнтаційних станів, який він
раніше займав у ПФ.
Якщо дія зовнішнього поля збігається з характером дії
зниження температури на структуру кристала, то умова
термодинамічної рівноваги для ФП здійснюватиметься за вищих
температур. За інших умов температура ФП зміщуватиметься в бік
нижчих температур. Оскільки ФП у сегнетофазу супроводжується
збільшенням повороту тетраедра BeF42- навколо осі Х, то
одновісний тиск вздовж осі Х затискає тетраедр, тобто гальмує
його обертання, чим змушує кристал якомога довше знаходитися в
попередній фазі. Щоб за одновісного тиску відбувався ФП,
необхідні нижчі температури.
Розвертання тетраедра BeF42- кристала ФБА під час ФП
відбувається у площині YZ. Зміщення ФП у бік нижчих температур
за дії тиску у, очевидно, пов’язане з тим, що напрям дії у
спрямований проти напряму обертання тетраедра BeF42- навколо
осі Х. Отож тиск у гальмує обертання тетраедра і, відповідно,
умова термодинамічної рівноваги простежуватиметься за нижчих
температур. Дія тиску z, співнапрямлена з напрямом обертання
тетраедра BeF42- під час ФП НФ−СФ. Вона прискорює перехід у
сегнетоелектричну фазу, отож ФП відбуватиметься за вищих
температур.
Основною причиною збільшення температурної чутливості
nі під час одновісного стискання є особливості взаємодії
модульованої структури з одновісною деформацією. Відомо, що
внаслідок піннінга (захоплення) солітонів на дефектах чи на самій
кристалічній ґратці виникає метастабільний стан солітонів.
Одновісний тиск у районі НФ впливає на просторове
впорядкування солітонної структури. Збільшення температурної
чутливості двопроменезаломлення у НФ до дії одновісного тиску
можна пов’язувати з відповідною зміною солітонної структури під
дією тиску.
У разі дії механічних тисків термодинамічний потенціал для
кристала ФБА записують так:
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Ф  Ф0 (Т ) 

(6.56)

де  – компоненти тензора механічних навантажень.
З (6.56) можна знайти компоненти тензора деформації:
u

Ф
σ
 а2 η2 cos 2φ  .
σ
χ

(6.57)

Враховано, що 1 – 2  0,   0, 2  0. Розв’язок (6.56) для
вихідної та сумірної фаз записують так:
 = 0, u = /2;
η2 

α
aσ
σ
a 2χ
; cos 2φ   2 2 ; u  (1  2 2 ) .
2(β1  β 2 )
4β 2 η
χ2
4β 2

(6.58)
(6.59)

Оскільки розв’язок для НФ отримати аналітично складно, то
висновок щодо поведінки НФ можна робити за умови втрати
стійкості ПФ і СФ як щодо однорідних, так і щодо неоднорідних у
просторі  і . З’ясовано, що критичним значенням поля, за якого
НФ перестає існувати (в області фазової діаграми, де реалізується
ФП ІІ роду –1  2/1  1), є значення /0 = 1.

Контрольні запитання і завдання
1. Що таке екситон і яка відмінність між екситонами Ваньє-Мотта
і Френкеля?
2. Назвіть особливості екситонного поглинання у випадку
непрямих фотопереходів.
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3. Зобразіть схеми оптичних фотопереходів, що визначають вигляд
температурної залежності інтегральної інтенсивності екситонної смуги поглинання.
4. Сформулюйте правило Урбаха.
5. Сформулюйте закон поглинання світла в кристалі.
6. Як можна перевірити правило Урбаха?
7. Що таке квантова точка?
8. Опишіть головні підходи до проблеми розмірного квантування
електронного та екситонного спектра напівпровідників.
9. У чому проявляється високоенергетичний зсув екситонного
максимуму?
10. Як можна зафіксувати зміну структури екситонних резонансів?
11. Який фізичний зміст показника заломлення?
12. Яку інформацію можна отримати з досліджень температурних
змін показників заломлення?
13. Яку інформацію можна отримати з досліджень температурних
змін двопроменезаломлення?
14. Що таке інверсія знаку двопроменезаломлення?

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Агранович В. М. Теория экситонов / В. М. Агранович. – М. :
Наука, 1968. – 382 с.
2. Бродин М. С. Экситонные процессы в слоистых кристаллах /
М. С. Бродин, И. В. Блонский. – К. : Наукова думка, 1986. – 225 с.
3. Давыдов А. С. Теория твердого тела / А. С. Давыдов. – К. :
Наука, 1976. – 676 с.
4. Добровольский В. Н. Перенос электронов и дырок у поверхности
полупроводников / В. Н. Добровольский, В. Г. Литовченко. – К. :
Наукова думка, 1985. – 192 с.
5. Лейбфрид Г. Теория ангармонических эффектов в кристаллах /
Г. Лейбфрид, В. Людвиг. – М. : Мир, 1983.– 232 с.



Розділ 6. Оптичні властивості кристалів…

337

6. Москаленко С. А. Взаимодействие экситонов в полупроводниках / С. А. Москаленко, А. И. Бобрышева, А. В. Леляков. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 212 с.
7. Нокс Р. Теория экситонов / Р. Нокс. – М. : Мир, 1966. – 216 с.
8. Пекар С. И. Кристаллооптика и добавочные световые волны /
С. И. Пекар. – Киев : Наукова думка, 1982. – 294 с.
9. Райс T. Электронно-дырочная жидкость в полупроводниках /
T. Райс, Дж. Хенсон, Т. Филипс. – М. : Мир, 1980. – 350 с.
10. Стадник В. Й. Електронна поляризовність фероїків : монографія / В. Й. Стадник, М. О. Романюк, Р. С. Брезвін. – Львів :
Видавничий центр ЛНУ, 2014. – 304 с.
11. Стадник В. Й. Оптика. Елементи атомної та ядерної фізики :
навч. посібник / В. Й. Стадник. – Львів : Видавничий центр
ЛНУ, 2008. – 336 с.
12. Стадник В. Й. Рефрактометрія кристалів з несумірними
фазами : монографія / В. Й. Стадник, В. М. Габа. – Львів : Ліга
Прес, 2010. – 352 с.
13. Стерж М. Д. Недавние достижения в исследовании экситонов
в полупроводниковых сплавах. Экситоны. / М. Д. Стержа,
З. И. Рашба. – М. : Наука, 1985. – С. 247–253.
14. Уханов Ю. И. Оптические свойства полупроводников /
Ю. И. Уханов. – М. : Наука, 1977. – 365 с.
15. Харрисοн У. Электронная структура и свойства твердых тел /
У. Харрисοн. – М. : Мир, 1983. – Т.1. – 381 c.
16. Фастовский Е. Г. Криогенная техника / Е. Г. Фастовский,
Ю. В. Петровский, А. Е. Ровинский. – М. : Энергия, 1974. –
495 с.
17. Франів А. Вступ до фізики і техніки низьких температур /
А. Франів. – Львів : Видавничий центр ЛНУ, 2007. – 160 с.

ДОДАТКИ
Додаток 1
Головні фізичні сталі
Атомна одиниця маси
Борівський радіус
Гравітаційна стала
Діелектрична стала
Заряд електрона та протона
Магнетон Бора
Магнітна стала
Магнітний момент нейтрона
Маса спокою електрона
Маса спокою нейтрона
Маса спокою протона
Питомий заряд електрона
Стала Авоґадро
Стала Больцмана
Стала Планка
Стала Рідберґа
Універсальна газова стала
Число Фарадея
Швидкість світла у вакуумі

1 а.о.м. = 1,66·10-27 кг
аБ = 0,53 Å
G = 6,67·10-11 Н·м2 / кг2
ε0 = 8,85·10-12 Ф/м
e = 1,6·10-19 Кл
μБ =9,27 ·10-24Дж/Тл
μ0 = 12,56· 10-7 Гн/м
μn = 9,66·10-27 Дж/Тл
me =9,1·10-31 кг
mn = 1,675·10-27кг
mp = 1,673·10-27кг
e / me = 1,759 Kл/кг
NA = 6,0221367·1023моль-1
k = 1,38·10-23 Дж/К
h = 6,62·10-34 Дж·с
R = 13,6 еВ
R = 8,314511 Дж/(моль·K)
F = 9,648 ·104 Кл/моль
с = 2,9979 ·108 м/с
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Додаток 2
Фізичні властивості деяких елементів за кімнатної температури (295 К)

Елемент

Атомна
вага

Щільність, ΘD, K
г/см3

Коефіцієнт
Електрич- Теплолінійний опір, провідного мкОм·см
ність,
розшивт/см·
рення,
град
-4
10 /К

Алюміній
Аурум
Барій
Берилій
Бор
Ванадій
Вісмут
Вольфрам
Галій
Гафній
Германій
Індій
Іридій
Кадмій
Калій
Кальцій
Ферум

26,97
197,2
137,36
9,013
10,82
50,95
209,0
183,92
69,72
178,6
72,60
114,76
193,1
112,41
39,09
40,08
55,85

2,70
19,3
3,5
1,84
2,34
6,11
9,8
19,3
5,97
13,1
5,32
7,31
22,5
8,65
0,86
1,55
7,87

0,24
0,14
~0,2
0,12
0,08
0,08
0,13
0,046
0,18
0,06
0,06
0,30
0,065
0,30
0,83
0,22
0,12

380
185
110
920
~1300
380
120
315
240
~210
400
110
290
175
98
210
~400

2,76
2,21
41
~3,6
1012
20,0
115
5,32
15
30,6
~5•107
8,8
5,05
7,4
~7,1
4,1
9,8

2,4
3,1
–
2,0
0,2
0,36
0,1
1,6
–
(0,22)
180/Т
(0,8)
1,45
0,92
0,98
–
0,80
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Додаток 3

Пружність парів зріджених газів
Пружність парів Р,
мм рт.ст.

Не4, гелій Н2, водень
Т, К
Т, К

N2, азот
Т, К

О2, кисень
Т, К

1

2

3

4

5

800

4,265

20,44

77,58

90,69

780

4,238

20,37

77,364

90,43

760

4,210

20,273

77,14

90,18

740

4,182

20,18

76,91

89,93

720

4,153

20,09

76,67

89,67

700

4,124

20,00

76,43

89,41

680

4,094

19,90

76,18

89,14

660

4,064

19,80

75,93

88,86

640

4,033

19,70

75,68

88,58

620

4,001

19,60

75,41

88,29

600

3,969

19,50

75,13

87,99

580

3,936

19,40

74,85

87,69

560

3,902

19,30

74,56

87,38

540

3,867

19,185

74,27

87,06
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Продовження дод. 3
1

2

3

4

5

520

3,832

19,065

73,97

86,72

500

3,795

18,94

73,66

86,37

480

3,757

18,82

73,34

86,01

460

3,719

18,69

73,00

85,65

440

3,679

18,57

72,66

85,29

420

3,638

18,435

72,30

84,89

400

3,595

18,29

71,92

84,48

380

3,551

18,15

71,54

84,06

360

3,506

18,00

71,13

83,62

340

3,459

17,835

70,70

83,16

320

3,410

17,67

70,25

82,68

300

3,358

17,50

70,01

82,18

290

3,332

17,415

69,77

81,92

280

3,305

17,325

69,53

81,65

270

3,277

17,22

69,28

81,36

260

3,248

17,13

69,02

81,07

250

3,219

17,03

68,75

80,78

240

3,189

16,93

68,48

80,48

Фізика
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Продовження дод. 3

1

2

3

4

5

230

3,158

16,825

68,18

80,16

220

3,126

16,716

67,88

79,83

210

3,094

16,61

67,57

79,49

200

3,060

16,49

67,25

79, 14

190

3,025

16,36

66,91

78,77

180

2,988

16,235

66,56

78,39

170

2,951

16,10

66,20

77,98

160

2,911

15,97

65,81

77,57

150

2,871

15,83

65,42

77,13

140

2,828

15,68

64,98

76,65

130

2,783

15,52

64,52

76,16

120

2,735

15,35

64,03

75,64

110

2,685

15,18

63,50

75,08

100

2,632

15,00

61,77

74,47

70

2,447

14,30

61,06

72,29

60

2,373

14,04

71,39

50

2,290

13,73

70,39

45

2,244

13,575

69,81
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Закінчення дод. 3
1

2

3

4

5

40

2,194

13,40

69,15

35

2,140

13,21

68,46

30

2,081

12,99

67,67

25

2,016

12,74

66,74

20

1,942

12,46

65,67

18

1,908

12,32

65,17

16

1,872

12,175

64,59

14

1,833

12,02

64,00

12

1,789

11,83

63,32

10

1,739

11,62

62,50

9

1,712

11,50

62,07

8

1,682

11,36

61,58

7

1,649

11,23

61,01

6

1,613

11,08

60,39

5

1,571

10,88

59,68

4

1,522

10,65

58,80

3,5

1,495

10,53

58,29

3,0

1,464

10,38

57,73
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Додаток 4

Фізичні властивості деяких газів
Температура
інверсії, К

Температура
кипіння, К

Критична температура, К

Критичний тиск,
Атм

Азот

621

77,3

126

33,5

63,1

Аргон

723

87,4

151

48

83,9

Водень

205

20,4

33,2

13,0

14,0

Гелій-4

51

4,2

5,19

2,26

—

Кисень

893

90,1

154

50

54,4

Криптон

—

121,3

210

54

104

Неон

—

27,2

44,4

25,9

24,6

Газ

Температура
потрійної
точки, К
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Додаток 5
Лінійне видовження матеріалів (L–L300)/L300 ·104
Речовина

T, K
0

25

50

75

100

150

200

37,4

37,4

37,4

34,8

32,4

25,4

15,4

Вольфрам

6,7

5,0

3,1

Залізо

15,8

12,4

7,4

Алюміній

Інвар

4,6

4,6

4,6

4,6

4,2

3,1

1,8

Латунь

34,5

34,5

33,7

31,6

28,8

21,6

13,4

Нейзильбер
Нікель

33,9

33,9

33,3

31,3

28,6

21,6

13,4

20,4

20,4

20,2

19,5

18,0

14,0

8,6

Олово

46,7

33,8

20,8

Платина

14,3

10,6

6,4

Срібло

29,8

22,0

13,4

24,62

18,6

12,6

Сталь

28,4

28,4

26,9

25,2
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Додаток 6

Значення характеристичної температури Дебая та електронної
питомої теплоємності Cv для деяких хімічних елементів,
кал/град • моль
Речовина

ΘD, K

Cv

Речовина

ΘD, K

Cv

1

2

3

4

5

6

B

1219

Ag

225

1,65

Na

160

3,5

Cd

190

1,7

Mg

405

3,2

In

129

4,3

А1

420

3,0

Sn

190

4,4

Si

670

Sn (сiре)

212

S

180

Sb

204

К

90

4,7

Те

153

Са

220

6,5

La

132

16

Tl

430

8,0

Hf

260

6

V

380

22

Се

119

Сг

585

3,8

Та

245

14

Мn

450

40

W

405

2,7

Fe

467

12

Re

450

5

Со

445

12

Os

500

5

1,5
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Закінчення дод. 6
1

2

3

4

5

6

Ni

465

17,5

Ir

420

7,5

Cu

343

1,6

Pl

233

Zn

305

1,4

Au

165

1,55

Ga

333

1,5

Hg

75

5

Ge

370

Т1

89

3,5

Sе

89

Pb

95

7

Zr

310

7

Bs

117

0,2

Nb

250

20

Th

170

11

Фізика
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Додаток 7
Температурна залежність опору чистих металів,
зведена до опору за кімнатної температури
Температура, ˚С

Al

Zn

Fe

Ni

Pb

– 80

0,641

0,649

0,569

0,605

0,683

– 100

0,552

0,557

0,473

0,518

0,606

– 120

0,464

0,465

0,381

0,437

0,530

– 140

0,377

0,373

0,292

0,361

0,455

– 160

0,289

0,286

0,207

0,287

0,380

– 180

0,202

0,201

0,131

0,217

0,306

– 200

0,120

0,117

0,062

0,156

0,232

– 220

0,071

0,047

0,027

0,112

0,157

– 240

0,049

0,012

0,014

0,089

0,075

– 253

0,042

0,0062

0,011

0,085

0,0303
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Додаток 8
Температурна залежність питомого опору металів та сплавів, мкОм·см-1
Сплав

Т, К
295

90

77

4,2

74

–

52

51

52,5

45

32

44

Латунь (30 % Zn, 70 % Cu)

7,2

5,0

–

4,3

Манганін (3 % Ni, 12 % Mn,

26

–

24

23

Мельхіор (80 % Ni, 20 % Cu)

6,6

4,2

–

3,6

Нейзильбер (30 % Ni, 20 % Zn,

30

27,5

–

26

Іржостійка сталь
Константан (39 % Ni, 1 % Mn,
60 % Cu)

85 % Cu)

50 % Cu)

Фізика
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Додаток 9

Критичні температурні точки деяких органічних сполук
Речовина

Формула

Молекулярна маса

Густина,
кг/м3

Т, оС

Ацетон

(СH3)2CO

58,08

0,792

плавлення
–95,35

кипіння

Валеріанова кислота

СН3(СН2)3СО2

102,13

0,978

–35

186

Етилгліколь
Етиловий
спирт
Метан

СН2ОНСН2ОН

62,07

1,114

–13,2

192,2

С2Н5ОН
СН4

46,07
16,4

0,789
0,717

–114,6
–182,5

78,37
-161,6

Толуол

С6Н5СН3

92,14

0,867

–95

110,6

Хлороформ

СНCl3

119,3

1,498

–63,5

61,2

56,24
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Додаток 10
Критичні параметри фазової рівноваги Не
4

Рівноважна точка
Точка переходу
рідина–пара
Точка кипіння за
атмосферного тиску
λ-точка на кривій
рідина–пара
λ-точка на кривій
затвердіння

Тиск парів,
кПа

Температура, К

Густина,
кг/м3

227,4 ± 0,1

5,18988 ±0,00002

69,323 ± 0,0003

101,3

4,215

125

5,039 ± 0,001

2,1720 ± 0,0001

146,15

3012 ± 5

1,7633 ±0,0001

180,44 ± 0,3
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низьких температур 
Додаток 11

Температурна залежність термодинамічних параметрів рідкого 4Не
Т,

Р,

ρ,

С,

λ,

К

Па

кг/м3

Дж/К·кг

Дж/кг

1,0

16,0

145,1

104

20,0

1,4

287

145,2

780

21,9
3

22,7

1,6

760

145,2

1,57 ∙ 10

1,8

1,66 ∙ 103

145,4

2,81 ∙ 103

23,2

2,0

3

3,17 ∙ 10

145,7

3

23,5

2,2

3

5,39 ∙10

146,2

3

3,98 ∙ 10

22,7

2,4

8,44 ∙ 103

145,4

2,38 ∙ 103

22,9

2,6

4

144,4

3

23,2

3

23,4

1,25 ∙ 10

5,18 ∙ 10

2,27 ∙ 10

2,8

1,77 ∙ 10

4

143,0

2,34 ∙10

3,0

2,43 ∙104

141,3

2,49 ∙ 103

23,5

3,2

4

3,23 ∙10

139,4

3

2,69 ∙ 10

23,4

3,4

4,19 ∙ 104

137,1

2,97 ∙ 103

23,2

3,6

5,34 ∙ 104

134,5

3,26 ∙ 103

22,9

3,8

4

6,67∙ 10

131,6

3,60 ∙ 10

3

22,4

4,0

8,22 ∙ 10 4

128,6

3,99 ∙ 103

21,6

4,2

9,99 ∙ 104

125,2

4,48 ∙103

20,6
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Додаток 12
Температура надпровідного переходу деяких сплавів
Сплав

Ткр , К

Сплав

Ткр , К

CuS

1,6

V3Ga

14,2–14,6

Bi2Cs

4,75

V3Si

17,1

BiNa

2,25

Nb3Au

11,0–11,5

BiNi

4,25

Nb3Sn

18,0

V3Ge

6,0

Nb,3Al0 ,8 Ge 0,2

20,7

Додаток 13
Ізотопічний ефект для ртуті
Атомна маса
ізотопа, г

199,7

200,7

202,0

203,4

Ткр

4,161

4,150

4,143

4,123

Фізика
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низьких температур 
Додаток 14

Ентропія парамагнетика в зовнішньому магнітному полі
Ентропія,

Температура, мкК

Дж/(моль∙К)

В = 0,1 Тл В = 0,25 Тл В = 0,5 Тл В = 1,0 Тл В = 1,5 Тл

1

2

3

4

5

6

0,04

21,9

54

107

211

315

0,05

22,9

56

112

221

330

0,075

25,1

61

123

242

361

0,1

26,9

66

132

260

388

0,15

30,0

74

147

291

434

0,2

32,8

81

161

319

477

0,25

35,4

87

175

344

0,3

37,9

94

187

370

0,35

40,3

100

200

395

0,4

42,8

106

213

420

0,45

45,3

113

226

445

0,5

47,9

119

239

472

0,55

51

127

253

0,565

51

130

260
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Закінчення дод. 14
1

2

3

4

0,6

53

134

268

0,65

56

142

283

0,7

60

150

300

0,75

63

159

319

0,8

67

169

339

0,85

71

161

361

0,9

76

193

386

0,95

82

208

415

1,0

89

225

449

1,05

97

245

1.1

107

270

1,15

120

303

1,2

138

348

1,225

151

378

1,25

167

416

5

6
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низьких температур 
Додаток 15

Характеристики надпровідного стану деяких елементів
Елемент

Ткр, К

Точка
плавлення, oС

А1
Ве
Cd
Gа
Hg
In
Ir
La
Мо
Nb
Оs
Рb
Rе
Ru
Sn
Та
Тh
Тi
Т1
V

1,19
0,026
0,55
1,09
4,15
3,40
0,14
4,8
0,92
9,2
0,65
7,2
1,7
0,5
3,72
4,39
1,37
0,39
2,39
5,3

600
1283
321
29,8
–38,9
156
2450
900
2620
2500
2700
327
3180
2500
231,9
3000
1695
1670
303
1730

Температура
Дебая, К
420
1160
300
317
90
109
420
140
460
240
500
96
430
600
195
260
170
426
88
340

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
Азот
ангармонізм фононний (6.3)
Аргон

43
314
45
111

Барботування (2.8)
Газ електронний Фермі (5.4)
газгольдер (4.5)
Гелій

253
213
49

Детандер (4.5)
дисперсія показника заломлення (6.4)
дроселювання (2.1)
другий звук (1.5)

212
331
87
69

Ексергія (4.3)
екситон (6.1)
Ваньє–Мотта (6.1)
Френкеля (6.1)
ефект дроселювання інтегральний (2.3)
Зеебека (5.8)
електрокалоричний
Еттингсгаузена (5.9)
механо-калоричний
Нернста (5.9)
Пельтьє (5.8)
позитивний (2.3)
Померанчука (2.10)
старіння (5.4)
тепловий
термомеханічний
Томсона
Холла (5.9)
Закон Дюлонга–Пті (5.1)

208
303
303
303
89
289
128
299
60
298
293
91
125
277
94
60
294
295
237

358

Фізика низьких температур 

Кюрі–Вейсса (5.6)
нульовий
зріджувач (4.5)

287
17
212

Інверсія (2.3)
знаку двопроменезаломлення

86
339

Кисень
коефіцієнт ексергетичний корисної дії (4.3)
холодильний (4.3)
конденсат фононний (5.4)
конденсація зворотня
криптон
кріостат (4.9)
кріостатування
Ксенон

44
208
206
275
42
46
222
184
46

Лід недогрітий
Лінде машина (3.2)

32
136

Магнітоопір (5.9)
метод дроселювання
подвійного дроселювання (3.3)
моліон (5.4.4)

299
142
142
269

Намагніченість (5.6)
Неон

284
46

Ортоводень
охолодження десорбційне (2.9)
термоелектричне (2.9)
термомагнітне

49
120
122
128

Пара куперівська (5.5)
Параводень
перехід орто-пара
Лямбда
поверхня Фермі (5.4)

261
49
49
52
254

359

покривало озонове
полярон (5.4.4)
правило Урбаха (6.2)
проникність магнітна (5.6)
принцип недосяжності нуля абсолютної температури
провідність власна (5.4.4)
діркова
домішкова
процес барботування
витікання
вихлопування (2.6)
охолодження (2.1)
сепарації фазової (2.10)

44
273
314
284
21
269
271
269
109
97
104
84
122

Регенератори (3.5)
ректифікація (3.7)
ридберг екситонний (6.1)
рівень Фермі (5.4)
рівняння диференціальне процесу випускання (2.7)
Шредера-ван-Лаара
рідина недогріта (1.4)
розмагнічування адіабатне
розшарування крива
ротон

159
159
305
261
110
42
32
110
73
63

Сприйнятливість магнітна (5.6)
стала Кюрі (5.6)
Холла (5.9)
стан евтектичний
ступінь термодинамічної досконалості (4.3)
стрибок Капіци

284
287
295
42
207
68

Температура
Дебая (5.1)
інверсії
теплообмінники (3.5)
Лінде
Хемпсона

17
239
91
154
155
155

360

Фізика низьких температур 

теплота Томсона (5.8)
термоелектрорушійна сила (5.8)
термометр опору
Симона
термометрія акустична (3.9)
газова
магнітна
термопара
точка азеотропна
ізотропна (6.4)
квантова
Кюрі феромагнітна (5.6)
Нееля (5.7)

294
289
181
171
174
170
175
178
42
339
321
287
288

Установка газорозподільна (4.1)
зріджувальна
рефрижераторна (4.1)

197
197
196

Фаза несумірна (6.4)
формула Зельмеєра (6.4)
функція Фермі–Дірака (5.4)

332
304
237

Холодопродуктивність (4.3)
хвилі акустичні (5.2)
оптичні

203
230
230

Цикл дроселювання простий (3.2)

136

Число Амага
Прандтля

95
148

Явище надплинності

57
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