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 Робота присвячена з’ясуванню оптико-електронних параметрів 

домішкових  кристалів сульфату калію, їх кристалічної структури та механізму 

входження домішок міді. 

 Кристали сульфату калію (СК) є типовими представниками кристалів 

групи ABSO4. Це є типові сегнетоелектричні діелектрики, які прозорі у видимій 

ділянці спектру та володіють фазовим переходом. За кімнатної температури 

кристал СК є оптично двовісним, проте із зміною температури у діапазоні 300-

850 К він двічі переходить в оптично одновісний стан, не пов’язаний із 

структурними перетвореннями. Введення домішок перехідних металів дозволяє 

змінювати та керувати фізичними властивостями даних кристалів, що у свою 

чергу розширює межі їх практичного застосування та робить цікавими для 

дослідження. 

 У роботі синтезовано кристали K2SO4 з концентрацією домішки іонів Cu2+ 

1,7 та 3% за допомогою методу повільного випаровування розчинника з 

розчину солей за сталої температури. Досліджено структуру домішкових 

кристалів методом X-променевої порошкової дифракції. Встановлено, що цю 

структуру можна розглядати як результат кратного (два атоми калію на один 

атом міді) гетеровалентного заміщення атомів 2K+ на Cu2+ у структурі. 

 Уперше проведено дослідження дисперсійних залежностей показників 

заломлення nі() імерсійним методом Обреїмова у спектральному діапазоні 

300…700 нм для кристалів K2SO4:Cu2+ із концентрацією домішки 1,7 % та 3%, 

відповідно для трьох кристалофізичних напрямків. Розраховано їх електронні 

поляризовності i, рефракції Ri і параметри ультрафіолетових (0i, B1i) 



 
 

осциляторів. Проведено порівняння отриманих результатів із даними для 

нелегованих кристалів СК. Встановлено, що введення домішки призводить до 

зменшення абсолютних величин показників заломлення і не змінює характеру 

їх дисперсії. 

 Досліджено спектральні (300…700 нм) залежності двозаломлення Δni() 

спектроскопічним методом кристалів K2SO4 з домішкою іонів міді у 

концентраціях 1,7 % та 3 %, відповідно. Досліджено вплив одновісного 

навантаження та температури на двозаломлення. Встановлено, що введення 

домішки змінює абсолютні величини двозаломлення і призводить до зростання 

температурної залежності Δni(T) відносно чистого кристала. Також 

встановлено, що одновісні навантаження змінюють величину абсолютних 

значень двозаломлення, тобто зміщують дисперсійні криві в сторону більших 

чи менших значень Δni(T). 

 У кристалах СК з домішкою іонів міді виявлено виникнення двох 

ізотропних точок. Показано, що введення домішок призводить до зміщення 

ізотропних точок у бік нижчих температур, порівняно із чистим кристалом. 

Встановлено, що одновісні навантаження змінюють область існування 

ізотропного стану. Побудовано узагальнені температурно-спектрально-баричні 

діаграми ізотропного стану домішкових кристалів СК, що може мати практичне 

значення при використанні даного кристала у якості кристалооптичного 

датчика. 

 Проведено дослідження температурної залежності кута між оптичними 

осями 2V, що підтвердили існування ізотропного стану у кристалах СК із 

домішками іонів міді. 

 Проведено дослідження термічного розширення Δl/li, диференціального 

термічного аналізу та двозаломлення кристалів K2SO4:Cu2+ у температурному 

діапазоні, що охоплює точку фазового переходу. Встановлено, що введення 

домішки спричиняє незначне зменшення величини Δl/li. Показано суттєву зміну 

величини стрибка під час ФП та зміщення точки ФП у бік нижчих температур. 



 
 

 Досліджено величини комбінованих 0π im  і абсолютних п’єзооптичних 

коефіцієнтів imπ  домішкових кристалів СК та проведено їх порівняння із 

нелегованими кристалами СК. Виявлено їх незначне зменшення порівняно з 

чистим кристалом, що свідчить про збільшення механічної жорсткості 

домішкових кристалів. 

 Проведено розрахунки зонно-енергетичної структури кристалів K2SO4 із 

домішкою міді концентрацією 3% з використанням теорії функціоналу густини. 

Розраховано повну та парціальну густини станів. З’ясовано, що у забороненій 

зоні присутні рівні d-електронів міді які внаслідок дії кристалічного поля 

знімають їх виродження. Показано, що верщина валентної зони утворена 2p 

станами кисню, тоді як дно зони провідності утворене s-станами калію та міді. 

 Розраховано спектри діелектричної функції, її дійсної та уявної частини, з 

яких розраховано спектральну залежність показника заломлення nі(). 

Встановлено, що для теоретично розрахованої залежності n() виконуються 

співвідношення, що й для експериментальної, проте має місце перетин кривих 

зі зменшенням довжини хвилі, що не спостерігається на експерименті. 

 З метою підтвердження розрахованої зонно-енергетичної структури 

проведено дослідження X-променевих фотоелектронних та X-променевих 

емісійних спектрів домішкового кристала СК. Визначено енергії зв’язку 

остовних електронів складових елементів. Експериментальні результати добре 

узгоджуються із результатами теоретичних розрахунків зонно-енергетичної 

структури. 

 Запропоновано використовувати ізоморфний кристал K1.75[NH4]0.25SO4 у 

якості термочутливого елемента у пристрої для вимірювання температури. 

Запропоновано використовувати пристрій, що складається з джерела 

випромінювання, системи схрещених лінійних поляризаторів, чутливого 

елемента, вузькосмугового фільтра, фотоприймача, електронного лічильника 

імпульсів та нуль-індикатора. Перевагами такого пристрою буде висока 

чутливість, зумовлена великою температурною залежністю двозаломлення та 

широкий діапазон вимірювань температури 290-700 К. 



 
 

 Також запропоновано використовувати кристал (NH4)2BeF4 у якості 

п’єзооптичного елемента у пристрої для вимірювання тиску. Запропонований 

пристрій складається із джерела світла, поляризатора, фазової пластинки, 

п’єзооптичного елемента з інверсією знака двозаломлення, аналізатора, 

діафрагми, фотоприймача та реєструючої системи. Його переваги: 

використання лампи білого світла у якості джерела світла; використання 

кристалу фторберилату амонію, що володіє інверсією знаку двозаломлення 

(ізотропною точкою) у широкому спектральному діапазоні; використання 

фільтрів для виділення світлової хвилі однієї довжини хвилі. 

 

Ключові слова: домішка, кристалічна структура, дисперсія, показник 
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ABSTRACT 

Matviiv R. B. The influence of impurities on the optical and electronic 

parameters of sulfate group dielectric crystals. – Manuscript copyright.  

The thesis of the Doctor of Philosophy, specialty 105 - Applied Physics and 

Nanomaterials. - Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2021.  

The work is devoted to the study of the mechanism of impurity introduction 

into the matrix of potassium sulfate (PS) crystals; to the structural study of the doped 

crystals; the influence of impurities on spectral, temperature, and baric dependences 

of refractive parameters of doped PS crystals.  

Potassium sulfate crystals are typical representatives of ABSO4 group crystals. 

They are transparent in the visible part of the spectrum and can be referred to 

ferroelastic dielectrics with a phase transition from paraelectric to ferroelastic phase. 

At room temperature PS is optically biaxial, but with the temperature changes in the 

range of 300-850 K it goes twice into an optically uniaxial state, not associated with 

structural transformations. The introduction of transition metals impurities allows to 

change and control the physical properties of these crystals, which expands the limits 

of their practical application and makes them interesting for research. 

K2SO4 crystals doped with Cu2+ ions with concentrations of impurity of 1.7% 

and 3% were synthesized using the method of slow evaporation of the solvent from 

the salt solution at a constant temperature. The structure of impurity crystals was 

studied by the X-ray powder diffraction method. It is established, that it can be 

considered as a result of multiple (two potassium atoms per copper atom) 

heterovalent substitution of 2K+ atoms by Cu2+ in the structure.  

Dispersions of refractive indices n() of K2SO4:Cu2+ crystals with the 1.7 and 

3% impurity concentration are studied for the first time by the Obreimov method in 

the spectral range 300… 700 nm and for three principal crystal optics directions. 

Their electronic polarizations i, refractions Ri, and parameters of ultraviolet 

oscillators (0i, B1i) are calculated. The obtained results are compared with the data 

for undoped PS crystals. It is established that the introduction of impurity leads to a 



 
 

decrease in the absolute values of the refractive indices and does not change the 

nature of the dispersion. 

The spectral (300… 700 nm) dependences of birefringence Δni() of K2SO4 

crystals doped with copper ions with different concentrations of impurity (1.7 and 

3%) are investigated by the spectroscopic method. The influence of uniaxial 

pressures and temperature changes on birefringence is investigated. It is established 

that the introduction of impurity changes the absolute values of birefringence and 

leads to an increase in the Δni(T) temperature dependence. It is also established that 

uniaxial pressure changes the magnitude of the absolute values of birefringence, i.e. 

shifts the dispersion curves towards larger or smaller values of Δni(T).  

It is found the presence of two birefringence-sign-inversion points in doped 

with copper ions PS crystals. It is shown that the introduction of impurity leads to the 

shift of birefringence-sign-inversion points towards low temperatures if compared 

with that of pure crystal. It is established that uniaxial pressure changes the region of 

existence of the isotropic state. Generalized temperature-spectral-baric diagrams of 

the isotropic state of doped with copper ions PS crystals are constructed, which may 

be of practical importance when using this crystal as a crystal-optical sensor.  

The temperature dependence of the angles 2V between optical axes is studied, 

which confirmed the existence of the isotropic state in Cu-doped PS crystals. 

The study of thermal expansion Δl/li, differential thermal analysis, and 

birefringence of K2SO4:Cu2+ crystals is carried out in the wide temperature range, 

covering the phase transition point. It was found, that the introduction of impurity 

causes a slight decrease in the value of Δl/li. A significant change in the magnitude of 

the jump during the PT and the displacement of the PT point in the direction towards 

lower temperatures is shown. 

The values of the combined 0π im  and absolute imπ  piezooptical coefficients of 

doped PS crystals are investigated and their comparison with that of pure PS crystals 

is performed. Slight decrease of the coefficients in comparison with that of pure 

crystal was revealed, which indicates an increase in the mechanical stiffness of 

impurity crystals. 



 
 

Calculations of the band-energy structure of K2SO4 crystals doped with copper 

ions with the 3% impurity concentration were performed using density functional 

theory. Full and partial densities of states are calculated for the crystal. It was found 

that there are levels of copper d-electrons in the band gap, which remove their 

degeneration due to the action of the crystal field. It is shown that the top of the 

valence band is formed by 2p states of oxygen, while the bottom of the conduction 

band is formed by the s-states of potassium and copper.  

The spectra of the real 1 and imaginary 2 part of dielectric function were 

calculated, from which the spectral dependence of the refractive index n() was 

obtained. It is established that for the theoretically calculated dependence n() the 

relations valid for the experimental one are fulfilled, however, the intersection of the 

curves takes place in the case of the wavelength decreases, which is not observed in 

the experiment. 

In order to confirm the calculated band-energy structure, the X-ray 

photoelectron and X-ray emission spectra of the PS crystals doped with copper were 

studied. The binding energies of the core electrons of the constituent elements are 

determined. The experimental results have confirmed the results of theoretical 

calculations of the band-energy structure. 

It is proposed to use the K1.75[NH4]0.25SO4 crystal as a thermosensitive element 

in a device for measuring temperature. It is proposed to use the device consisting of a 

light radiation source, a system of crossed linear polarizers, a thermosensitive 

element, a narrowband filter, a photodetector, an electronic pulse counter, and a zero 

indicator. The advantages of such a device are the high sensitivity due to the large 

temperature dependence of birefringence, and a wide 290-700 K temperature 

measurements range. 

It is also proposed to use the (NH4)2BeF4 crystal as a piezoelectric element in 

the pressure measuring device. The proposed device consists of a light source, a 

polarizer, a phase plate, a piezoelectric element with birefringence inversion sign, an 

analyzer, an aperture, a photodetector, and a recording system. Its advantages are 

using of a white light lamp as a radiation source; using of an ammonium fluoroborate 



 
 

crystal possessing a birefringence inversion sign in a wide spectral range; using of 

filters for selection of a specific light wave. 

 

Keywords: impurity, crystal structure, dispersion, refractive index, 

birefringence, isotropic point, uniaxial pressures, piezooptic coefficients, phase 

transition, band energy structure, X-ray photoelectron and X-ray emission spectra, 

bonding energy. 
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